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(Irena Smetonienė) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
***
WOLNOŚĆ w polskiej lingwokulturze
(Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska) . . . . . . 181
SVOBODA v českém jazykovém obrazu světa
(Irena Vaňková, Veronika Vodrážková) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
***
CВОБОДА как ценность в русской языковой картине мира
(Валентина Г. Кульпина). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Концепт СВОБОДА по данным белорусского языкa
(Елена Руденко) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Концепт ВОЛЯ в українськiй лiнгвокультурi
(Юлiя Письменна) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
***
Концептът СВОБОДА в българския език
(Kalina Micheva-Peycheva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431

6

Spis treści

Понятие СВОБОДЫ в сербском языке и в сербской культуре
(Райна Драгичевич) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
Suvremena hrvatska jezična slika SLOBODE
(Amir Kapetanović, Irena Miloš) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
***
Językowy obraz FREIHEIT we współczesnym języku niemieckim
(Jolanta Janoszczyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
Francuska LIBERTÉ
(Maciej Abramowicz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573
FREEDOM w języku angielskim
(Agnieszka Gicala). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597
***
Noty o autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów –
co zawiera, na jakich zasadach się opiera,
dla kogo jest przeznaczony?
Jerzy Bartmiński
Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów – którego kolejny
zeszyt poświęcony WOLNOŚCI oddajemy w ręce Czytelników – jest
próbą paralelnego opisania świata wartości słowiańskich na szerszym tle porównawczym. Tytuł Leksykonu jest poniekąd umowny, bo
chodzi o wartości podzielane nie tylko przez poszczególne narody
słowiańskie, ale też przez ich bliższych i dalszych sąsiadów.
Wartości stanowią rdzeń każdej kultury, a ich rozpoznanie i określenie stosunku do nich jest warunkiem deﬁniowania własnej tożsamości zarówno przez indywidualne jednostki, jak całe zbiorowości.
Problem wartości rodzi jednak wiele pytań: Co jest wartością i dla
kogo? Czy istnieje kanon wartości uniwersalnych? Kanon wartości
ważnych i konstytutywnych dla kultury europejskiej (z nasuwającymi się pojęciami wolności i równości, godności, praw człowieka)?
Wartości ważnych dla kultur narodowych, jak ojczyzna, patriotyzm,
demokracja i tolerancja – ale czy dla wszystkich kultur narodowych
jednakowo? Konceptualizowane są wartości bytowe: życie, zdrowie,
praca, kariera, pieniądze – ale czy niezależnie od czasu i szerokości
geograﬁcznej? W jakim stopniu w dzisiejszym świecie pozostają wciąż
istotne pojęcia rodziny, małżeństwa, dziecka? Promotorka badań aksjologicznych w lingwistyce polskiej, Jadwiga Puzynina, zwraca uwagę
na to, że wartości „docierają do nas jako treści wyrażeń należących
do języka” i w związku z tym mogą łatwo podlegać manipulacjom1 .
1

Jadwiga Puzynina, Kłopoty z nazwami wartości (i wartościami), „Etnolingwistyka”
26, 2014, s. 7.
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Nasz Leksykon powinien pomóc w zapobieganiu manipulacjom znaczeniami nazw wartości.
Zespół autorski skupił uwagę na kilku wartościach wybranych
z dużego ich zespołu2 , licząc się z realnymi możliwościami wykonawczymi, limitowanymi przez środki uzyskane na ograniczony czas3 .
Wybrano na początek pięć haseł: DOM i EUROPĘ, bo niezależnie od politycznych i aksjologicznych wyborów mówimy o Europie jako „wspólnym domu”, w którym mieszkamy i w którym chcielibyśmy czuć się
„u siebie”; PRACĘ, bo zwłaszcza w dobie szerzącego się bezrobocia
stanowi ona przedmiot szczególnego zainteresowania; WOLNOŚĆ, bo
jest sztandarową wartością naszej części świata; HONOR, bo sięga źródeł kultury europejskiej, antycznej Grecji, a bliska mu GODNOŚĆ jest
wpisana do Powszechnej deklaracji praw człowieka uchwalonej przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 roku. We wszystkich przypadkach
wydało się rzeczą interesującą sprawdzić, w jakim stopniu pojęcia te
są podobnie, a w jakim specyﬁcznie pojmowane w ramach poszczególnych kultur narodowych. Myślą przewodnią Leksykonu jest szukanie
„jedności w różnorodności”.
Zainteresowanie wartościami i ich rolą w kulturach narodowych
owocuje dziś wieloma wydawnictwami, zarówno w Polsce, jak na
Zachodzie i Wschodzie Europy. Pomysł naszego Leksykonu sięga swoimi początkami lat 90. ubiegłego wieku, kiedy opracowano zbiorowo
2

Wstępne projekty przewidywały objęcie badaniami porównawczymi znacznie

większej liczby haseł, zob. Jerzy Bartmiński, Kakie cennosti učastvujut v formirovanii
jazykovoj kartiny mira Slavian?, [w:] Etnolingvistička proučavanja srpskog i drugih
slovenskih jezika. U čast akademika Svetlane Tolstoj, red. Ljubinko Radenković, Beograd 2009, s. 59–70; tenże tekst w wersji rozwiniętej pt. Jaké hodnoty spoluutvářejí
jazykový obraz světa Slovanů? „Slovo a Slovesnot” 71, Praha, 2010, s. 329–339 oraz
w wersji polskiej pt. Jakie wartości współtworzą językowy obraz świata Słowian?
w książce Polskie wartości w europejskiej aksjosferze, Lublin 2014, s. 21–28.
3
Praca nad Leksykonem była częściowo wspierana przez grant NPRH nr 2/H12/
81/2012 pt. Metody analizy językowego obrazu świata w kontekście badań porównawczych, pod kierunkiem Jerzego Bartmińskiego (współwykonawcy: Iwona Bielińska-Gardziel i Wojciech Chlebda) przyznany Instytutowi Slawistyki PAN w Warszawie
na lata 2012–2015.
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pojęcie OJCZYZNY w dwunastu językach europejskich4 , ale w wersji
aktualnie realizowanej powstał jako fragment opolskiego programu
„komparacji” języków słowiańskich po roku 1945, który przedstawił
Stanisław Gajda5 , a którego wstępny zarys dali w swoich referatach
Wojciech Chlebda6 i Jerzy Bartmiński7 , rozwijając go w kolejnych publikacjach. Specyﬁką naszego opracowania, jego cechą wyróżniającą
jest – po pierwsze – operowanie uzgodnionym systemem narzędzi
pojęciowych i wynegocjowaną w toku wielu posiedzeń wspólną terminologią; po drugie – oparcie opisów na porównywalnym zestawie
źródeł, po trzecie – przyjęcie podobnych sposobów deﬁniowania znaczeń. Wszystko to razem tworzy wspólną płaszczyznę teoretyczną
i metodologiczną (tertium comparationis), co paralelnym opisom ma
zapewnić porównywalność.
Wartości opisujemy jako „koncepty kulturowe”, czyli pojęcia aksjologicznie nacechowane i wyposażone w swoiste kulturowo konotacje.
Rozróżniamy leksemy jako jednostki planu wyrażania z jednej strony –
z drugiej zaś strony znaczenia, pojęcia, koncepty i idee jako elementy
planu treści. Odpowiednio do tego stosujemy konwencje graﬁczne:
leksemy zapisujemy kursywą, pojęcia i koncepty – KAPITALIKAMI, znaczenia podajemy w ‘łapkach’.
Analizy i opisy postanowiliśmy oprzeć na trojakiego typu danych.
Pierwsze (S) czerpane są ze źródeł systemowych (w tym słownikowych), drugie (A) – ze źródeł „wywołanych”, tj. uzyskanych metodą
badań ankietowych, trzecie (T) – z tekstów czerpanych z korpusów
narodowych oraz z wysokonakładowej prasy, dobranej wedle reprezentatywnych opcji politycznych i światopoglądowych (łącznie bazę
4

Tom pt. Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich ukazał się

w roku 1993 w Lublinie pod redakcją Jerzego Bartmińskiego.
5
Stanisław Gajda (red.), Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych
języków słowiańskich, Opole 2000.
6
Wojciech Chlebda, Płaszczyzny oglądu językowego obrazu świata w opisie semantycznym języka, [w:] Gajda (red.) 2000, s. 163–178.
7
Jerzy Bartmiński, Językowy obraz świata Polaków w okresie przemian, [w:] Gajda
2000, s. 179–195.
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materiałową określamy skrótem S-A-T). Założyliśmy też, że porównanie skupi się na tym, co w poszczególnych językach uchodzi za
wspólne (potoczna, standardowa odmiana języka), a koncepcje indywidualne (skądinąd zawsze godne uwagi) będą przywoływane tylko
wyjątkowo. Ankiety były przeprowadzane w porównywalnych 100osobowych grupach studentów8 (równoważąc reprezentację kobiet
i mężczyzn, przedstawicieli kierunków humanistycznych i ścisłych),
którym zadawano jedno wspólne pytanie, za przykładem lubelskiej
ankiety ASA9 , „Co według ciebie stanowi o istocie prawdziwego X-a?”
Wprowadzenie w pytaniu modyﬁkatora „prawdziwy” miało służyć
ukierunkowaniu odpowiedzi na stronę wyobrażeniową („Jak postrzegasz i konceptualizujesz X-a?”), a nie stronę przedmiotową („Jaki jest
X”?), chodziło bowiem o uzyskanie zróżnicowanych narodowo charakterystyk subiektywnych stereotypów Europy, domu, honoru itd.,
a nie opisów encyklopedycznych. Encyklopedyczne deﬁnicje Europy,
domu, pracy, ale też w dużym stopniu wolności i honoru, w różnych
językach z natury rzeczy muszą być podobne, jeśli nie identyczne, bo
muszą odnosić się – w przypadku Europy – do obiektywnych cech kontynentu, w przypadku pozostałych pojęć – cech uznanych za istotne
i typowe. Modyﬁkator „prawdziwy” przestawia perspektywę na widzenie podmiotowe, na to, co jest ważne dla osoby odpowiadającej na
pytania. Wyniki ankiety są w artykułach przywoływane tylko w wersji
syntetycznej, ich dokładniejsze omówienie Czytelnik znajdzie w osobnym tomie Nazwy wartości w językach europejskich. Raport z badań
empirycznych, pod red. Iwony Bielińskiej-Gardziel, Małgorzaty Brzozowskiej i Beaty Żywickiej (2017).
8

Nawiązano w tym punkcie do porównawczych badań amerykańskich Katza

i Braly’ego oraz niemieckich Sodhiego i Bergiusa, które także opierały się na 100osobowych reprezentacjach studentów różnych narodowości, zob. Uta Quastohoff,
Soziales Vorurteil und Kommunikation. Eine sprachwissenschaftliche Analyse des
Stereotyps, Frankfurt am Main, 1973, s. 30–49.
9
Zob. informacje o ASA (ankiecie słownika aksjologicznego) w artykułach Jerzego
Bartmińskiego i Małgorzaty Brzozowskiej w tomie Język, wartości, polityka, Lublin
2006, s. 8–62.
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Założeniem autorów haseł było więc nie tyle deﬁniowanie samych
pojęć w sensie logicznym, ile zdiagnozowanie specyﬁcznego rozumienia określonych wartości przez użytkowników poszczególnych
języków. Dlatego jako narzędzie eksplikacji znaczeń przyjęto subiektywistyczną koncepcję „deﬁnicji kognitywnej”, której celem jest nie
opis „obiektywnego” znaczenia słów, lecz uchwycenie tego, jak mówiący r o z u m i e j ą znaczenia słów. Stąd też odwoływanie się nie
tylko do deﬁnicji leksykograﬁcznych podawanych w słownikach językowych (z zasady pretendujących do obiektywizmu), lecz także
do osobistych wypowiedzi użytkowników, do tekstów wywołanych
metodą ankietową. Ponieważ uwzględnienie sposobów rozumienia
słów przez mówiących prowadzi nieuchronnie do ujawnienia różnic, postanowiono systematycznie uzupełniać podstawowe eksplikacje o opisy różnych typowych sposobów proﬁlowania bazowych
wyobrażeń10 . Znane z gramatyki kognitywnej pojęcie proﬁlowania
zastosowano w zmodyﬁkowanej wersji wypracowanej na użytek proﬁlowania pojęć.
Opracowania Leksykonu podjął się międzynarodowy zespół językoznawców z wszystkich bez mała krajów słowiańskich i niektórych
pozasłowiańskich, skupionych w ramach konwersatorium EUROJOS.
Opracowanie Leksykonu zostało poprzedzone cyklem roboczych spotkań, których owocem była seria publikacji ogłaszanych na łamach
rocznika „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” (tomy 20–30
z lat 2008–2018)11 i w ramach lubelskiej „czerwonej serii” pod zbior10

Zob. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska, Kognitivnoje opredelenie,

proﬁlirovanie ponjatij i sub’ektnaja interpretacija mira, [w:] Kognitivnaja lingvistika
konca XX veka. Materialy Meždunarodnoj Naučnoj Konferencii 7–9 oktjabrja 1997
v treh častjah. I, Minsk 1997, s. 4–8.
11
Zob. zwłaszcza artykuły: Renata Grzegorczykowa, Punkty dyskusyjne w rozumieniu pojęcia językowego obrazu świata – widziane z perspektywy badań porównawczych,
„Etnolingwistyka” 21, 2009, s. 15–29; Jeszcze o rozumieniu JOS-u w perspektywie badań porównawczych: problem inwariantu pojęciowego, „Etnolingwistyka” 23, 2011,
s. 217–225; Jadwiga Puzynina, Z problemów opisu językowego obrazu świata – pytania i wątpliwości, „Etnolingwistyka” 22, 2010, s. 39–51; Maciej Abramowicz, Jerzy
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czym tytułem Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów12 . Publikowano zarówno szkice dotyczące problemów teoretycznych i metodologicznych13 , jak i analizy wybranych
konceptów – poza pięcioma wymienionymi także takich, jak RÓWNOŚĆ,
DEMOKRACJA , NARÓD , RODZINA , DOBROĆ , PRAWOŚĆ
KARIERA , PAMIĘĆ , ZDROWIE
WANIE ;

i ODWAGA; RADOŚĆ,

i CHOROBA; WINA i KARA, ŚWIĘTO i ŚWIĘTO-

por. także dyskusje na temat opozycji SWÓJ – OBCY (w tomie

20. „Etnolingwistyki”) i na temat wartości tworzących „duszę” Europy
(w tomie 23. „Etnolingwistyki”).
Pozostaje otwartym pytanie, w jakiej mierze opisy są porównywalne i jakie dalsze perspektywy „komparacji” otwierają? Profesor
Swietłana Tołstojowa podsumowując spotkanie w roku 2012, postuloBartmiński, Wojciech Chlebda, Punkty sporne i bezsporne w programie EUROJOS:
Odpowiedź na pytania i wątpliwości Profesor Jadwigi Puzyniny, „Etnolingwistyka” 23,
2011, s. 227–233; Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Jakie dane są relewantne
etnolingwistycznie?, „Etnolingwistyka” 29, 2017, s. 11–29; O różnych wariantach deﬁnicji leksykograﬁcznej – od taksonomii do kognitywizmu, „Etnolingwistyka” 30, 2018,
s. 259–284.
12
Wydano cztery tomy zbiorowe: Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata
Słowian i ich sąsiadów, t. 1, red. Maciej Abramowicz, Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel, Lublin 2012; Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 2, Wokół europejskiej aksjosfery, red. Jerzy Bartmiński, Iwona
Bielińska-Gardziel, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2014; Wartości
w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 3, Problemy eksplikowania i proﬁlowania pojęć, red. Iwona Bielińska-Gardziel, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura, Lublin 2014; Wartości w językowo-kulturowym
obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 4, Słownik językowy – leksykon – encyklopedia
w programie badań porównawczych, red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska,
Joanna Szadura, Beata Żywicka, Lublin 2018.
13
Por. zwłaszcza Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Od separacyjnego do
holistycznego opisu językowego obrazu świata. Na marginesie dyskusji nad kształtem
artykułów w Leksykonie aksjologicznym Słowian i ich sąsiadów (w tomie Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 3, Problemy
eksplikowania i proﬁlowania pojęć, red. Iwona Bielińska-Gardziel, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura, Lublin 2014, s 71–102); Nina Gryshkova,
Leksem, pojęcie, stereotyp, koncept, znaczenie, idea – propozycja regulacji terminologicznych, tamże, s. 21–50.

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. . .

13

wała kontynuowanie badań w kierunku ujęć bardziej syntetycznych
i proponowała opracowanie zgromadzonych materiałów w kategoriach ściśle lingwistycznych, tj. odniesienie ich do systemu językowego14 . Na obecnym etapie pracy projektowanie takich ujęć i wypracowanie nowych perspektyw porównawczych pozostawiamy redaktorom, autorom haseł i Czytelnikom. Nic też nie stoi na przeszkodzie,
by listę haseł rozszerzyć i paralelne opisy semantyczne kontynuować.
Leksykon jest adresowany do wszystkich, zainteresowanych problematyką wartości, ich rangą i rolą w dyskursie publicznym, w skali
zarówno narodowej, jak i ponadnarodowej. Nasza publikacja ma
przyczynić się do lepszego rozumienia się ludzi mówiących różnymi
językami, ma pomóc im we wzajemnym zbliżeniu. Wyróżnianymi
adresatami Leksykonu są młodzi adepci studiów językowych i antropologicznych, którzy mają szczególne predyspozycje i zobowiązanie, by
wpływać na niwelowanie barier w komunikacji międzykulturowej.

14

W tomie: Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów,

t. 2, Wokół europejskiej aksjosfery, red. Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel,
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2014, s. 262–265.

WOLNOŚĆ – sztandarowa idea kultury
europejskiej
Maciej Abramowicz
Jerzy Bartmiński
Bez praw nie może być prawdziwej wolności.
Andrzej Frycz Modrzewski (1503–1572)

1. Wyróżniona pozycja WOLNOŚCI w kanonie
aksjologicznym
Tom studiów o językowej konceptualizacji WOLNOŚCI, który oddajemy w ręce Czytelników, stanowi część większej całości, Leksykonu
aksjologicznego Słowian i ich sąsiadów1 . Celem Leksykonu (zob. artykuł wstępny Jerzego Bartmińskiego) jest równoległa, metodyczna
rekonstrukcja sposobu rozumienia wybranych, ważnych społecznie
konceptów w różnych lingwokulturach narodowych, z intencją pokazania podobieństw i różnic i szukania „jedności i wielości”. WOLNOŚĆ
do takich ważnych konceptów należy. Jest hasłem „sztandarowym”,
spowitym nimbem heroicznej walki o jego urzeczywistnienie, wartościowanym równie wysoko jak GODNOŚĆ, OJCZYZNA, NIEPODLEGŁOŚĆ.
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1789 roku głosi w artykule
pierwszym: Ludzie rodzą się i pozostają wolni i równi z punktu wi1

Opublikowano już cztery tomy: DOM (2015), PRACA (2016), HONOR (2017), EUROPA
(2018). Tom WOLNOŚĆ (2019) zamyka pewien etap pracy nad Leksykonem. Jednak
zespół autorów i redaktorów Leksykonu postanowił kontynuować działalność i przygotować w podobny sposób kolejne tomy, poświęcone m.in. ZDROWIU, RODZINIE,
TOLERANCJI , SPRAWIEDLIWOŚCI , NARODOWI , PATRIOTYZMOWI , OJCZYŹNIE , DUSZY i in.
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dzenia prawa – co zostało prawie dosłownie powtórzone w rozdziale
pierwszym Powszechnej deklaracji praw człowieka z roku 1948:
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swojej godności
i praw.

W Traktacie o Unii Europejskiej w artykule 2. (2007) czytamy, że:
Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej,
wolności, demokracji, równości, państwa prawnego jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości
te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na
równości kobiet i mężczyzn. (Tekst wg EUR-Lex-C2012/326/01-EN).

W preambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 V 1997 czytamy m.in., że jest ona
oparta na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu
władz, dialogu społecznym oraz zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.

We wszystkich tych podniosłych deklaracjach wolność jest stawiana w szeregach na miejscu pierwszym. Jednak powszechnie używane słowa nie są jednakowo rozumiane, bywają interpretowane
różnie, często są używane w sposób manipulacyjny. Dlatego sposób
posługiwania się nimi w komunikacji publicznej powinien być uważnie obserwowany, studiowany i diagnozowany. Dotyczy to także komunikacji w skali ponadnarodowej, międzykulturowej. Leksykon aksjologiczny stawia sobie za cel analizę sposobów rozumienia określonych konceptów (nazw kluczowych wartości) przez użytkowników
poszczególnych języków narodowych w skali międzynarodowej, porównawczej.
W przypadku WOLNOŚCI udało się opracować paralelne opisy dla
14 języków, w tym ośmiu słowiańskich (polski i czeski; rosyjski, ukraiński i białoruski; bułgarski, serbski i chorwacki)2 , dwóch języków
2

Wyeksponowanie języków słowiańskich miało motywację praktyczną, bo prace
nad Leksykonem były w latach 2012–2015 ﬁnansowane z grantu NPRH przyznanego
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archaicznych, najstarszych – staroindyjskiego i starogreckiego, a także
współczesnych języków bliższych i dalszych sąsiadów Słowian: litewskiego, niemieckiego, francuskiego, angielskiego3 .
Jest za wcześnie, by deﬁnitywnie rozstrzygać, w jakim stopniu
jest uprawnione traktowanie idei wolności, jako paneuropejskiej?
Globalnej? W jakim zakresie, w jakim znaczeniu? Mamy nadzieję, że
nasze opracowanie przybliży odpowiedź na to pytanie.

2. Lingwistyczny charakter opracowania
WOLNOŚĆ to jedno z najbardziej fundamentalnych pojęć dla funkcjonowania jednostek i społeczeństw w każdej sferze ludzkiej egzystencji, istotne tak w wymiarze indywidualnym, jak i kolektywnym.
Historia rozważań nad wolnością sięga starożytności i jest zasobna
w znaczące przemyślenia ﬁlozoﬁczne i teologiczne, koncepcje prawne,
politologiczne i inne. Jednak niniejsze opracowanie ma charakter lingwistyczny (mówiąc ściślej: etnolingwistyczny), a specyﬁkę podejścia
lingwistycznego wobec podejść ﬁlozoﬁcznych klarownie wyjaśniła
Anna Wierzbicka w rozprawie Słownictwo jako klucz do etnoﬁlozoﬁi,
historii i polityki. „Wolność” w językach: łacińskim, angielskim, rosyjskim i polskim”4 . Badaczka stwierdziła, że
brakuje zwłaszcza analiz z perspektywy porównawczojęzykowej, zarówno
pojęcia „wolności”, jak i pojęć mu pokrewnych. Dopiero one mogłyby wykazać, w sposób ścisły i systematyczny, jakie różnice i podobieństwa zachodzą

Instytutowi Slawistyki PAN. Jednak od początku starano się w miarę możliwości objąć
także inne języki, korzystając z wieloznaczności formuły „sąsiedzi” (we współczesnym informatycznym świecie można tym określeniem objąć wszystkie społeczności
globu).
3
Wybór języków wynikał z realnych (ograniczonych) możliwości zespołu; nic nie
stoi na przeszkodzie, by proponowany sposób opisu konceptu WOLNOŚĆ rozciągnąć
także na inne języki.
4
Z tomu: Understanding Cultures through their Key Words: English, Russian, Polish,
German, Japanese, New York 1997, Oxford University Press; wydanie polskie – jako:
Słowa klucze. Różne języki – różne kultury. Przekład Izabela Duraj-Nowosielska,
Warszawa 2007, Wyd. UW.
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między pojęciami związanymi z „wolnością”, które w różnych językach mają
swoje wykładniki leksykalne i które nieraz są po prostu uznawane za swoje
dokładne odpowiedniki. (Wierzbicka 1997/2007: 239).

I dalej:
Filozofowie, politolodzy i znawcy prawa [. . . ] rzadko sobie uświadamiają,
że słowa odbijają pewien sposób pojmowania rzeczywistości, a nie rzeczywistość jako taką, oraz że tę samą sytuację czy stan rzeczy można językowo
ujmować na różne sposoby (por. Langacker 1987, 1990). W literaturze ﬁlozoﬁcznej poświęconej „wolności” autorzy przeważnie wyrażają swoje własne
poglądy na jej temat (albo próbują objaśniać poglądy innych ﬁlozofów bądź
pisarzy, zob. np. Johnson 1980). Tymczasem jest tak, że określony „pogląd”
zawiera się już w znaczeniu samego słowa wolność (lub innego słowa tego
typu). Takie „poglądy”, ukryte w znaczeniu słów, są istotnym faktem społecznym, odzwierciedlają bowiem ogólny światopogląd przeważający w danym
społeczeństwie, a także do pewnego stopnia ów światopogląd utrwalają.
Ważne jest zatem, by wszyscy ci, którzy piszą o wolności (i na podobne
tematy), byli w stanie oddzielić swoje własne poglądy od poglądów, jakie
niosą ze sobą takie słowa, jak wolność, (ang.) freedom, (łac.) libertas czy (ros.)
svoboda. (Wierzbicka 1997/2007: 240).

Postulaty Anny Wierzbickiej są nam bardzo bliskie, odpowiadają
intencjom autorów niniejszego tomu. Pewne różnice w sposobie eksplikowania treści omawianych pojęć mają znaczenie drugorzędne5 .

3. Grecja – ojczyzną WOLNOŚCI
Pojęcie wolności – w podstawowym sensie możliwości i prawa
działania zgodnie z własną, podmiotową wolą – uchodzi za sztandarową ideę kultury europejskiej, ściślej: zachodnioeuropejskiej, i bywa
5

Od autorki znakomitej książki o słowach kluczach różnimy się tylko w dwóch
kwestiach: nie sprowadzamy deﬁnicji (jak to systematycznie robi Anna Wierzbicka)
do poziomu „elementarnych i uniwersalnych jednostek semantycznych” (indeﬁnibiliów), poprzestając na słowach potocznych, obiegowych; po drugie, w myśl postulatu
szukania „jedności w różnorodności” nastawiamy się w większym stopniu na wydobycie podobieństw niż różnic między poszczególnymi językami (choć te też siłą
rzeczy dają znać o siebie).
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stawiane w opozycji przede wszystkim do kultur szeroko rozumianego, hołdującego despotyzmowi Wschodu. Joanna Jurewicz twierdzi
jednak, że także w poezji staroindyjskiej z XIII wieku p.n.e. – choć
nie było terminu oznaczającego wolność – była w ówczesnej kulturze
obecna świadomość istnienia kosmicznego ładu, w który powinien
wpisać się człowiek, by zdobyć możliwość bezpiecznego, swobodnego
poruszania się w przestrzeni. Studium warszawskiej indolożki sięgające epoki Rigwedy pozwala dotrzeć do podstawowego, wręcz –
jak się zdaje – rdzennego składnika konceptu WOLNOŚCI (o tym dalej,
s. 57 i nast.), jakim jest możliwość swobodnego ruchu w przestrzeni
ﬁzycznej6 .
Ale w znaczeniu politycznym i społecznym pojęcie WOLNOŚCI pojawiło się dopiero w demokratycznych Atenach z końcem wieku VI
p.n.e. pod nazwą eleutheria. Jego rozumienie precyzyjnie rekonstruuje w swoim szkicu Kazimierz Korus. Autor przypomina, że Grecy
uznali ideę wolności za „największe osiągnięcie helleńskiego ducha
w dziedzinie życia państwowego, za wartość w sposób istotny odróżniającą ich od barbarzyńców. Ani państwa Bliskiego Wschodu, ani
Egipt nie miały intelektualnej potrzeby, by stworzyć przynajmniej
polityczny zarys pojęcia WOLNOŚCI.” (zob. Korus, w tym tomie, s. 90).
Wiązano WOLNOŚĆ (eleutheria) z wartościami takimi jak POKÓJ i SPRAWIEDLIWOŚĆ .

Grecka koncepcja wolności politycznej znalazła kontynuację na
gruncie rzymskim, gdzie pojęcie wolności (libertas), rozumiano jako
bycie nie niewolnikiem, lecz wolnym obywatelem, mającym określone prawa i obowiązki, i bezpośrednio wiązano z republikańską
formą sprawowania rządów, przeciwstawianych – zwłaszcza w pismach Cycerona (106–43 p.n.e.) – rządom jedynowładcy (regnum).
Obywatelskość była więc zobowiązaniem do przestrzegania praw:

6

Znaczenie to zachowuje się – w różnym stopniu – także w językach nowożytnych,
na co zwracają uwagę autorzy szczegółowych opracowań narodowych, zob. dalej,
pkt. 6.
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Idea ‘libertas’ współgrała z istnieniem określonych ograniczeń i jako taka
była nieraz w pismach rzymskich autorów przeciwstawiana idei ‘licentii’ [samowoli]: pierwsza nasuwała na myśl umiarkowanie i powściągliwość, druga
natomiast – nieumiarkowanie i brak hamulców. (Wierzbicka 2007: 242).

Według Anny Wierzbickiej:
Idea odzwierciedlana przez łacińskie słowo libertas wydaje się bardzo
bliska temu, co Isajah Berlin (1969) nazywa ‘ideą wolności pozytywnej’ (ang.
positive freedom) [. . . ]: ‘Chcę, by moje życie i moje decyzje zależały ode mnie,
a nie od jakichkolwiek czynników zewnętrznych’. Chcę być narzędziem
moich własnych aktów woli, a nie aktów woli innych ludzi’ [. . . ]. Posiadać
‘libertas’ znaczy, zasadniczo rzecz biorąc, nie być niewolnikiem nikogo ani
niczego. (Wierzbicka 2007: 243).

Znawca historii prawa, Tomasz Giaro, podkreśla, że wolność w starożytności wiązano także z własnością:
W przeciwieństwie do tyrańskich imperiów Bliskiego Wschodu wolny
świat greckiej polis i rzymskiej civitas był światem własności prywatnej.
Na uwagę zasługuje w tym względzie znamienna okoliczność, że języki
bliskowschodnie z hebrajskim włącznie, znając, co prawda wyrażenia na
określenie zwolnienia od podatków i innych publicznych świadczeń przymusowych, nie dysponowały jednak pojęciem ogólnym odpowiadającym
greckiej eleutheria i łacińskiej libertas. (Giaro 2010: 15).

4. Etapy kształtowania się pojęcia WOLNOŚCI na gruncie
europejskim
Jako jedno z najbardziej fundamentalnych pojęć dla funkcjonowania jednostek i społeczeństw wolność stała się przedmiotem reﬂeksji
na gruncie różnych nauk: ﬁlozoﬁi i teologii, prawa i socjologii, psychologii, politologii, a nawet neurobiologii itp. Co więcej, jest ona ostatnio
przedmiotem odrębnej dyscypliny naukowej: eleuterologii. Dzieje pojęcia wolności na gruncie europejskiej myśli przybliżają liczne opracowania7 . Nie będziemy ich tu szczegółowo omawiać, nie tylko dlatego,
7

Przykładowo wymieńmy: Lord Acton, Historia wolności w czasach starożytnych
(The History of Freedom in Antiquity z 1877 roku); Historia wolności, Wydawnictwo
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że – jak już powiedziano – nasz Leksykon ma charakter lingwistyczny,
ale też dlatego, że autorzy piszący w niniejszym tomie poświęcają
sporo miejsca zreferowaniu rozważań nad wolnością w ramach omawianych tradycji narodowych (w rozdziałach zatytułowanych „stan
badań”); powołują najbardziej ich zdaniem znaczące przemyślenia
rodzimych autorów, nawiązują przy tym zwykle do literatury międzynarodowej, europejskiej, zwłaszcza antycznej i zachodniej.
Należy jednak wspomnieć skrótowo o etapach historycznego
kształtowania się koncepcji wolności w Europie. Te etapy rozwojowe
przebiegały – jak wspomnieliśmy – od greckiego i rzymskiego literalnego rozróżnienia ludzi wolnych i niewolników, przez sprowadzanie
wolności do statusu polityczno-prawnego jednostki, do zindywidualizowanej (pod wpływem chrześcijaństwa) koncepcji wolności osobistej
i nowoczesnego kultu wolności pojedynczego człowieka-obywatela.
– Znaczącymi momentami w kształtowaniu europejskiej koncepcji
wolności były: angielska Wielka Karta Swobód (Magna Charta Libertatum) przyjęta w roku 1215, która stała się prawną gwarancją wolności
angielskiego rycerstwa, zapoczątkowując demokrację brytyjską;
– przyjęcie w Polsce Artykułów Henrykowskich, które gwarantowały prawnie „złotą wolność” szlachecką w roku 1573;
– uchwalenie we Francji w roku 1789 Deklaracji Praw Człowieka
i Obywatela.
Z nich rzecz jasna najważniejsza była deklaracja francuska ze
względu na jej uniwersalny charakter. Jak już cytowaliśmy, w artykule I zawiera ona stwierdzenie, że Ludzie rodzą się i pozostają wolni
i równi z punktu widzenia prawa, dotyczy więc wszystkich ludzi, nie
zaś pewnych grup społecznych (rycerstwa, szlachty), jak ma to miejsce w przypadku dwóch poprzednio wymienionych dokumentów.
W dalszym ciągu Deklaracja stanowi, że:
Wolność polega na tym, że wolno każdemu czynić wszystko, co tylko nie
jest ze szkodą drugiego, korzystanie zatem z przyrodzonych praw każdego
Znak, Kraków 1995; Historia idei politycznych, Wybór tekstów, Warszawa 1998, t. II;
Rafał Lorent, Krótka historia wolności – okiem libertarianina, 2008 i in.
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człowieka nie napotyka innych granic, jak te, które zapewniają korzystanie
z tych samych praw innych członków społeczeństwa. (Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 1789, art. IV).

Francuscy ﬁlozofowie oświeceniowi uczynili z WOLNOŚCI naczelne
hasło, umieszczając je na pierwszym miejscu w triadzie WOLNOŚĆ –
RÓWNOŚĆ – BRATERSTWO . Jako swoisty przedmiot kultu WOLNOŚĆ stanowiła nawet pretekst do działań represyjnych wobec przeciwników
politycznych, co oddaje słynne hasło jednego z przywódców rewolucji
z 1789 roku Nie ma wolności dla wrogów wolności (Saint-Just)8 .
Ważne od początku były aspekty moralne WOLNOŚCI, które wiązały się z zasadniczym sporem ﬁlozoﬁcznym, dotyczącym tego, na ile
jednostka ludzka jest rzeczywiście wolna, na ile ograniczona. Spór
ten zapisał się w historii jako opozycja między determinizmem a indeterminizmem. Pierwsze stanowisko zakłada, że postępowanie człowieka jest wymuszone poprzez różne niezależne od niego czynniki
(fatum, sytuację społeczną i polityczną), a więc kwestionuje istnienie prawdziwie wolnej, nieograniczonej niczym woli, czyli wolności
człowieka (tak np. Marks); drugie przyjmuje, że to sam człowiek decyduje o swym postępowaniu i nie jest niczym przymuszany, jest więc
obdarzony wolnością (tak np. Kartezjusz). Tradycja chrześcijańska,
opozycyjna wobec determinizmu, uznając podmiotowość człowieka
i wolną wolę osoby, wnosi do rozumienia wolności aspekty moralne,
które są stale obecne w chrześcijańskiej reﬂeksji o wolności i owocują
wiązaniem wolności z odpowiedzialnością9 . Determinizm zwalnia
z odpowiedzialności, która jest uznawana za nieodłączny korelat
wolności. Myśl o związku wolności z odpowiedzialnością jest trwale
obecna w kulturach tak słowiańskich, jak i zachodnich, „Wolność znaczy odpowiedzialność i właśnie dlatego ludzie boją się wolności” –
pisał Georg Bernard Shaw10 .
8

Prowadzona na szafot Madame Roland, działaczka polityczna z okresu rewolucji,
wypowiedziała pamiętne słowa: Wolności! Ile zbrodni popełnia się w twoim imieniu!
9
Zob. Katechizm Kościoła Katolickiego 1994, punkty 1731–1738.
10
Tej kwestii dotyczy znana praca Ericha Fromma Ucieczka od wolności (1941),
w której autor uzasadnia postawę rezygnacji człowieka z wolności i gotowość podpo-
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W chwili obecnej kwestie wolności dyskutowane są przede wszystkim w perspektywie wolności pojedynczego człowieka. Stabilna w sensie geopolitycznym sytuacja w Europie odsunęła na dalszy plan rozumienie wolności jako suwerenności państwowej. Pierwszoplanowa
staje się wolność słowa, swobody obywatelskie w relacji człowiek –
państwo. Stosunek obu członów tak określonych relacji jest historycznie zmienny: o ile, na przykład u Machiavellego wolność i bezpieczeństwo są synonimiczne, to we współczesnym świecie na odwrót: uważa
się, że wolność musi być ograniczana w imię bezpieczeństwa, zwłaszcza po ataku terrorystycznym na World Trade Center 11 września
2001 roku, zamachach na madryckim dworcu Atocha 11 marca 2004
roku i w londyńskim metrze 7 lipca 2005 roku.
Innym przykładem aktualności debaty wokół pojęcia i zakresu
WOLNOŚCI

jest kwestia organizacji globalizującego się świata i funk-

cjonowania w nim rynku. Ze szczególną ostrością problem dał znać
o sobie w dobie kryzysu gospodarki liberalnej w pierwszej dekadzie
XXI wieku, który zachwiał wiarą w „niewidzialną rękę rynku” i zaowocował osłabieniem wiary w idee wolnościowe11 . Ścierają się dwa
poglądy. Z jednej strony wciąż dominuje podejście liberalne, dające
prymat swobodzie gospodarczej, znacznie ograniczającej rolę państwa w tym zakresie12 . Z drugiej strony model neoliberalny jest kwerządkowania się autorytarnej władzy chęcią osiągnięcia bezpieczeństwa i podkreślenia przynależności do wspólnoty. Do stanowiska deterministycznego nawiązuje
wydana w roku 2013 praca zbiorowa Współczesne i historyczne konteksty wolności
pod red. Leszka Kopciucha; wg redaktora „człowiek nie jest niczym innym jak tylko
jakimś reﬂeksem procesów zachodzących w jego mózgu nie jest więc de facto wolny
w rozumieniu autokreacji, sprawstwa i podmiotowości”. (Wprowadzenie, s. 7).
11
Z potępieniem hegemonii neoliberalizmu wystąpił Tomasz Markiewka w książce
Język neoliberalizmu (2017), a Jan Zielonka, liberał z krwi i kości (jak się sam określił)
w Kontrrewolucji. Liberalna Europa w odwrocie (2018), dokonał samokrytyki, wskazując dysfunkcje demokratycznej polityki w obliczu porażki, jaką poniosła Europa
w zderzeniu z populizmem.
12
Stanowisko liberalne podtrzymuje m.in. autor polskiej reformy gospodarczej,
Leszek Balcerowicz, który zredagował okazały tom pt. Odkrywając wolność. Przeciw
zniewoleniu umysłów (2012); znalazły się w nim teksty klasyków liberalizmu eko-
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stionowany przez ﬁlozofów, politologów i socjologów w imię etyki,
solidarności i wspólnotowości. Najbardziej reprezentatywnym myślicielem tego drugiego nurtu jest bez wątpienia Charles Taylor, uważany
za przywódcę zwolenników poglądu określanego mianem „komunitaryzmu”13 .
Ale te debaty nad WOLNOŚCIĄ, dotyczące współczesnego zglobalizowanego świata, otrzymują lokalną artykulację w poszczególnych językach i przyjmują kształt wynikający z specyﬁcznych tradycji narodowych. Otrzymujemy więc – pomijając pionierski okres kształtowania
się pojęcia WOLNOŚCI w Grecji w VI wieku p.n.e. przedstawiony przez
Kazimierza Korusa – litewskie rozważania o wolności, które zestawia Irena Smetonienė14 , polskie dyskusje zreferowane przez Jerzego
Bartmińskiego i Stanisławę Niebrzegowską-Bartmińską15 , czeskie –
przez Irenę Vaňkovą i Veronikę Vodrážkovą16 , ukraińskie odnotowane

nomicznego, od Davida Hume’a i Adama Smitha, Johna Stuarta Milla po Friedricha
Augusta von Hayeka, Karla Poppera i Miltona Friedmana.
13
Głośny spór „wolnościowców” (na reprezentatywnym przykładzie Isaiaha Berlina, głosiciela liberalnej koncepcji wolności rodem z oświecenia) z „wspólnotowcami” (reprezentowanymi przez szkockiego „komunitarystę” MacIntyre’a, krytyka
liberalizmu oświeceniowego w imię wartości moralnych i „etyki cnoty”) przybliża
książka ﬁlozoﬁczna Jolanty Zdybel Między wolnością a powinnością (2005). Bliska
myśleniu w kategoriach „wspólnotowców” była inicjatywa Ośrodka Myśli Politycznej
w Krakowie zorganizowania w roku 2000 dyskusji pod wymownym tytułem Czy
grozi nam tyrania wolności? Stwierdzając ogólnie, że „doświadczenie wolności ma
oczywiście charakter pozytywny”, organizatorzy krytycznie diagnozowali sytuację
w Europie, opowiadając się przeciwko „ideologizacji wolności”. W kręgu chrześcijańskiego liberalizmu utrzymana była książka Mirosława Dzielskiego Bóg, wolność,
własność (2001).
14
Zob. zestawienie prac ﬁlozoﬁcznych, prawniczych i historycznych w „Przeglądzie
stanu badań”, s. 140–142. Litewskie rozumienie wolności – twierdzi Irena Smetonienė – najlepiej prezentują komentarze publicystyczne (np. Vladimirasa Laučiusa
Dlaczego na Litwie nie ma prawdziwej wolności słowa, 2011; Andriuas Tapinasa Cena
naszego państwa i wolności – jeden lit, 2014, itp.).
15
Zob. s. 183–192 w tym tomie.
16
Rozdział pt. Svoboda jako zásadní evropská (a česká) hodnota. Svoboda ve ﬁlosoﬁcké a společenskovědní reﬂexi, s. 247–249.

WOLNOŚĆ – sztandarowa idea kultury europejskiej

25

przez Julię Pyśmenną17 , serbskie koncepcje prawosławne omówione
i przeanalizowane przez Rainę Dragiciević18 . Prace rosyjskie wzmiankuje przygodnie Walentyna Kulpina19 . Bogatą literaturę przedmiotu
mają Niemcy – najważniejsze pozycje wymienia Jolanta Janoszczyk,
podkreślając, że WOLNOŚĆ w Niemczech jest traktowana jako jedno
z centralnych pojęć historii myśli ludzkiej20 ; także Francuzi, o których
przypomina krótko Maciej Abramowicz21 , i Anglicy, do których odsyła
Agnieszka Gicala22 .
Generalnie biorąc, w krajach zachodniej Europy reﬂeksja i badania nad wolnością są znacznie bardziej rozbudowane niż w krajach Europy wschodniej, a równocześnie są silniej ukierunkowane na
aspekty zobiektywizowane, społeczno-prawne, obywatelskie, podczas
gdy wschodnie konceptualizacje wolności mają ukierunkowanie subiektywne, „woluntarystyczne” (w sensie powiązania z podmiotową

17

Prace Iriny Gołubowskiej 2004, W. Kononenki 2004, W. Żajworonka 2006, O. Jackiewicz 2009 i in.
18
Zob. Dragiciević s. 491–493.
19
Ważny tekst o wolności rosyjskiej wyrażanej leksemami volja i svoboda opublikował Shmelev 2018.
20
Najważniejsze przemyślenia o wolności pochodzą z prac ﬁlozoﬁcznych Immanuela Kanta i Martina Heideggera, prawnika Ernsta-Wolfganga Böckenförde, kulturoznawców, np. Hansa J. Schmidta, Die deutsche Freiheit. Geschichte eines kollektiven
semantischen Sonderbewusststeins, 2010.
21
Na temat pojęcia LIBERTÉ „wypowiadali się najwięksi francuscy intelektualności
i politycy wszystkich epok: Michel de Montaigne, Kartezjusz, Wolter, Jean Jacques
Rousseau, Henri Bergson, Armand Cuvillier, Jean Paul Sartre, Louis Lavelle, Emmanuel Levinas, Herbert Marcuse, Simone Weil, jednak brak jest całościowej, poważnej
analizy pojęcia z punktu widzenia językoznawczego” – pisze Abramowicz (w tym
tomie, s. 576–577).
22
Należą tu dzieła „angielskich ﬁlozofów polityki”: Thomasa Hobbesa, Johna
Locke’a, Adama Smitha, Johna Stuarta Milla i Jeremy’ego Benthama, którzy wykazywali negatywny rdzeń angielskiego pojęcia wolności; z dzieł ﬁlozoﬁcznych na
pierwszym miejscu jest stawiany słynny esej Isaiaha Berlina Dwie koncepcje wolności
z roku 1958. Wnikliwą lingwistyczną analizę pojęcia WOLNOŚCI w języku angielskim
i kulturze anglosaskiej przeprowadziła Anna Wierzbicka w książce Słowa klucze.
Różne języki – różne kultury (2007).
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wolą, także samowolą, swawolą, niekiedy anarchią, jako fenomenami
psycho-społecznymi).
Nie będziemy tu szczegółowo referować autorskich przekazów,
odsyłając zainteresowanych Czytelników do podanej w poszczególnych artykułach literatury, spróbujemy natomiast dokonać zbiorczego
przeglądu problemów, które wyłaniają się z charakterystyk WOLNOŚCI
dokonanych na bazie danych z poszczególnych lingwokultur narodowych. Zaletą takiej „parametryzacji” pojęcia powinna być większa
przystawalność opinii ogólnych i rozważań teoretycznych do zebranych danych szczegółowych, empirycznych.
Omówimy następujące zagadnienia:
(5) Leksykalne wykładniki pojęcia i ich sens w świetle etymologii
(6) Sens podstawowy WOLNOŚCI: możliwość ruchu w przestrzeni
ﬁzycznej
(7) Czym jest WOLNOŚĆ: możliwością, stanem, przywilejem czy prawem?
(8) Dwa podmioty WOLNOŚCI – zbiorowy i indywidualny, zmienne
relacje między nimi
(9) Zakresy WOLNOŚCI
(10) Granice WOLNOŚCI
(11) Rozróżnienie WOLNOŚCI negatywnej i pozytywnej
(12) Odróżnienie WOLNOŚCI zewnętrznej i WOLNOŚCI wewnętrznej
(13) „Usieciowienie” WOLNOŚCI
(14) Proﬁlowanie konceptu WOLNOŚĆ w dyskursach
(15) Spór o „prawdziwą” WOLNOŚĆ.

5. Leksykalne wykładniki pojęcia i ich sens w świetle
etymologii
5.1. We współczesnych językach europejskich WOLNOŚĆ jest nazywana na cztery różne sposoby, inaczej mówiąc, ma cztery typy
leksykalnych wykładników: słowiańskie wola / wolność oraz swoboda;
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romańskie libertas, liberté; anglosaskie freedom / Freiheit23 . W etymologicznych znaczeniach tych nazw kryją się ważne wskazówki
poświadczające różne sposoby interpretacji bazowego konceptu.
5.2.1. Zacznijmy od języków słowiańskich, w których wymienione
wyżej dwa leksykalne eksponenty konceptu WOLNOŚCI – wola / wolność oraz swoboda – mają różne znaczenie etymologiczne i różnie
proﬁlują bazowe pojęcie. Starsze historycznie słowo wola ma zasięg ogólnosłowiański (por. scs. volja ‘wola, chęć’; ros. volja ‘wola;
moc, władza; wolność, swoboda’, ukr. volja, pol. wola, czes. vůle, bułg.
volja, serb.-chorw. vőlja) i nawet szerszy, pozasłowiański, bo pozostaje
w etymologicznym związku z niem. wollen ‘chcieć’, Wille ‘wola’, Wahl
‘wybór’; z litew. valia ‘wola’, velti ‘chcieć’; z łac. voluntas ‘wola’, z grec.
boulé ‘wola, chęć’, ze st.ind. varah ‘pragnienie, wybór’, awest. vāra‘wola, wybór’. Nazwanie to ma ukierunkowanie „woluntarystyczne”,
bo wszystkie wskazane wyżej formy językowe są sprowadzane przez
etymologów do praindoeuropejskiego rdzenia *u
el- ‘chcieć, pragnąć’24 .
_
Odnoszą więc treść pojęcia do podmiotu, który ma władzę chcenia
lub niechcenia, jest dysponentem woli.
Słowiańska wola rozwinęła jednak dwa znaczenia, bo do podstawowego woluntatywnego znaczenia: ‘subiektywnej zdolności czło23

W niektórych językach synonimiczne nazwy WOLNOŚCI są łączone szeregowo,
jak w ang. liberty i freedom, pol. wolność i swoboda, ros. volja, volnost’ i svoboda, itp.,
zwykle wtórnie niuansowane (o czym powiemy czym dalej).
24
Podstawowe znaczenie woli jako ‘zdolności psychicznej człowieka’ zachowuje
się do dziś w wyrazach pochodnych: pol. woleć ‘wybierać, uznając, że coś jest lepsze od czegoś innego’, np. Woleli ginąć niż poddać się); zniewolić ‘pozbawić kogoś
możliwości działania zgodnie ze swoją wolą; podporządkować’; pozwolić ‘dać komuś
możliwość robienia tego, co chce’ i in.; por. też czes. volit ‘rozhodovat se pro jednu
z možností’, velet ‘dávat rozkazy’ (v kontextu vojenském) Vañková i Vodrážková,
s. 251; podobnie Pyśmenna s. 395: „У сучаснiй українськiй мовi дiєслово волiти
зберiгає цю семантичну ознаку, розвиваючи окрiм значення «бажати, хотiти»,
ще й «уважати за краще» (СУМ I: 727). Натомiсть велiти пов’язано iз «зовнiшньою волею», що втiлено у значеннях «давати розпорядження, наказувати»,
«прохати, доручати», iз запереченням не «не дозволяти, забороняти»; а також
«вимагати, вважаючи правильним» (СУМ I: 323).”
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wieka do podejmowania decyzji, voluntas’ (znaczenie to w tekstach
religijnych było kojarzone z wolą bożą, więc z ‘mocą i siłą’), zostało
wtórnie dołączone znaczenie ‘obiektywnej możliwości wyboru działań zgodnie z własną wolą, bez przymusu, libertas’25 . To drugie znaczenie zostało zakodowane – w języku polskim (i w niektórych innych
językach słowiańskich: czes., ros., ukr., brus., bułg., jak się zdaje, nie
bez wpływu polskiego) – rzeczownikiem wolność, urobionym od przymiotnika wolny ‘niczym nieskrępowany, niewymuszony’, np. wolny
wybór, wolna elekcja, wolna wola26 . Ta nowo utworzona formacja
wolność należy do słowotwórczej kategorii nazw cech (nomina essendi), jak gościnność, zdolność, ciemność, przyjemność itp., dosłownie znaczy ‘bycie wolnym’27 . Będąc rzeczownikiem abstrakcyjnym,
wolność odrywa cechę od podmiotu, przenosi ją w sferę samoistnych idei, niejako autonomizuje. W językach wschodniosłowiańskich,
w których podstawowymi eksponentami konceptu są leksemy volja
i svoboda, leksykalne odpowiedniki polskiej wolności pojawiają się
rzadko, przeważnie w znaczeniu odnoszonym do dawnych przywilejów i ulg przyznawanych przez sprawujących władzę, przyjmują też
niekiedy (podobnie jak polski honor, w ros. i brus. gonor) konotacje
negatywne, poświadczające społeczny dystans do markowanych tym
25

„Слово воля пов’язується iз психоемоцiйною сферою людини. Його семантична структура репрезентує енантiосемiчне протиставлення, яке реалiзується у здатностi людини виступати як суб’єктом (протагонiстом) дiї, втiленої
у семах «бажання», «хотiння», «вибiр», так i об’єктом (антагонiстом) волевиявлення, актуалiзованої семантичними компонентами «влада», «наказ»,
«розпорядження».” (Pyśmenna, w tym tomie, s. 396). „Н. Д. Арутюнова рассматривает оба круга значений лексемы воля с разделением на волюнтативную
семантику и семантику независимости” – informuje Kulpina, s. 310).
26
Sens ‘niezależności’ jest utrwalony także w polskim przysłówku wolno ‘jest
dozwolone; można, przystoi, godzi się’ (np. w przysłowiach: Co wolno wojewodzie, to
nie tobie smrodzie; Wolno-ć Tomku w swoim domku) i licznych złożeniach w członem
wolno-, w których człon ten wskazuje na to, że coś nie podlega żadnym ograniczeniom
ani wpływom (wolnoamerykanka, wolnomularstwo, wolnomyśliciel itp.).
27
Podobnie przyjmują Vañková i Vodrážková: „Volnost je odvozen od adj. volný,
které je odvozeno od substantiva *voľa.” (w tym tomie, s. 251).
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słowem treści, np. ros. vol’nost’ daw. ‘swoboda, niepodległość’, też:
‘nonszalancja’28 ; białorus. vol’nasc’ ‘niezależność’, ‘naruszenie reguł
i norm’, ‘nonszalancja’29 , ukr. vil’nist’ (rzad.), bułg. volnost30 . Wyrazy
pochodne od wolności mają w języku polskim znaczenie zwężane dalej do znaczenia ‘niepodległości państwowej’: wolnościowy ‘związany
z walką o wolność jakiegoś narodu lub kraju’ i wolnościowiec ‘osoba
uznająca niepodległość za podstawową wartość’.
5.2.2. Słowiański leksem swoboda (słoboda) – pol. gwar. też śleboda (Podhale), górnołuż. swoboda, słowac. svoboda, czes. svoboda,
ros. svoboda, białor. svaboda, ukr. svoboda, bułg. svoboda, serb. svoboda, chorw. sloboda – jest według Trubaczowa prasłowiańskim neologizmem, został utworzony za pomocą rzadkiego przyrostka -oda
(Boryś 2005) od domyślnego prasłowiańskiego przymiotnika *svobь /
sûobь ‘należący do swego plemienia, mieszkający na własnej ziemi,
będący u siebie’, pozostającego w związku z zaimkiem swój31 . Według
Trubaczowa svoboda była wyrazem na oznaczenie pełnoprawnego
statusu członka wspólnoty32 ; w etymologicznym związku ze swobodą
pozostaje st.ind. sabhā ‘społeczność’, ‘zgromadzenie’ (Kulpina za Vasmerem i Černyh, w tym tomie, s. 321)33 . Na Rusi Kijowskiej, Ukrainie
i w Rosji w wiekach XI–XVIII swobodą nazywano osadę, której miesz28

Zob. Kulpina, s. 318: ros. vol’nost ‘nesderžannost, razvjaznost’ v povedenii;
’neskromnost’.
29
Nonszalancja w polszczyźnie jest określana jako naruszenie „prawdziwej wolności”, jako samowola, swawola.
30
Волност 1. ‘Пълна свобода, неограниченост, безгрижие’; 2. ‘Прекалено
свободна, непозволена или неприлична постъпка, която е нарушение на общоприетия ред’; 3. ‘Само ед. oстар. ‘независимост, свобода’ (Речник на българския
език, 1979: 361).
31
Oboczność swo- // slo- sięga czasów prasłowiańskich, powstała w wyniku „dysymilacji” (Kapetanović, tym tomie, s. 503).
32
„Полноправного состояния своего человека”, za: Kulpina, s. 321.
33
Irena Vañková, Vodrážková (w tym tomie, s. 251) przyjmują za Rejzekiem, że
prasłowiańska *svoboda mogła znaczyć tyle, co ‘wspólnota ludzi wolnych’; podobnie
przyjmuje Pyśmenna: „Iсторiя iменi свобода пов’язує його з мiсцем людини
у соцiальних структурах, передовсiм з родовими i племiнними стосунками,
з дихотомiєю «свiй – чужий»” (Pyśmenna, w tym tomie, s. 396).
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kańcy byli czasowo zwolnieni od podatków i powinności feudalnych34 ;
w Polsce (zwłaszcza w Małopolsce) wsie objęte zwolnieniami określano ekwiwalentnymi nazwami Wola, Wólka, Lgota (po łacinie jako libera villa, libertas). U podłoża svobody leży więc inna niż w przypadku
volji perspektywa, inne ukierunkowanie oglądu rzeczywistości, nie na
podmiot-dysponenta władzy (woli), ale na obiekt, wspólnotę ludzi cieszących się samodzielnością, naturalną lub nabytą, daną przez kogoś.
5.2.3. „Przedmiotowe” rozumienie WOLNOŚCI jako ‘niezależności’
zostało utrwalone w językach romańskich, w których eksponenty
leksykalne konceptu są kontynuantami łac. libertas ‘wolność’: franc.
liberté, hiszp. libertad, rum. libertate, też w ang. liberty oraz esperanto
libereco, libero. Słowo libertas „pierwotnie oznaczało stan bycia liber,
tj. osobą wolną w sensie: nie niewolnikiem’35 , informowało więc
o społeczno-prawnym statusie osoby.
5.2.4. W językach germańskich nazwy WOLNOŚCI: niem. Freiheit,
duń. frihed, norw. frihet, szw. frihet – są wywodzone od goc. freis
‘wolny’. Blisko nich stoi ang. freedom. Rzeczowniki ang. freedom36
i niem. Freiheit37 to złożenia zbudowane z członu free, frei i przyrostka rzeczownikowego -dom, -heit. Pokrewne słowa to ang. friend
‘przyjaciel’, niem. Friede ‘pokój’. Zarówno f ree, jak frei, są bardzo produktywne jako samodzielne leksemy, wchodzą też w skład licznych
złożeń typu freigebig ‘szczodry’, freestyle ‘styl dowolny’, wyróżniają
się ogromną liczbą znaczeń.
Free, spokrewnione z niemieckim frei, jest wywodzone ze staroangielskiego przymiotnika frēo ‘wolny, niebędący w więzach, działający
zgodnie z własną wolą’ powiązanego z pochodnym rzeczownikiem
freon ‘miłość, przyjaźń, pokój’ i czasownikiem frēon ‘uwalniać’, ‘kochać’. Idąc dalej w przeszłość, wymienione słowa są sprowadzane do
indoeuropejskiego rdzenia *pri-, *prijos ‘drogi, ukochany’, którego
34
35
36
37

Pyśmenna, w tym tomie, s. 397.
Chaim Wirszubski, za: Wierzbicka 2007, s. 241.
Wg Online Etymology Dictionary.
Według słownika etymologicznego Duden, 1989: 203.
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późniejszym chronologicznie derywatem jest prasłowiański czasownik *prijati ‘pomagać komuś, wspierać kogoś’ oraz *prijatelъ ‘przyjaciel’, por. pol. sprzyjać komuś, przyjaciel38 . Mamy tu więc podmiotowoprzedmiotowe ukierunkowanie perspektywy: subiektywne uczucie
przyjaźni jest kierowane na osoby wolne, uczestniczące we wspólnocie, które różnią się od niewolników, poddanych czy jeńców wojennych (zob. Janoszczyk s. 537, Gicala s. 601, w tym tomie).
Zupełnie inny sens ma litewska nazwa wolności laisvė (dosłownie
‘pozwolenie’, Trubaczow, za: Kulpina s. 321), poświadcza związek ze
znaczeniem wolności jako przywileju, zwolnienia z jakichś opłat lub
świadczeń.
Wspólnym mianownikiem wszystkich nazw WOLNOŚCI jest ich
semantyczne odniesienie do relacji międzyludzkich i ich wysoce pozytywne wartościowanie.

6. Sens podstawowy WOLNOŚCI: możliwość ruchu
w przestrzeni ﬁzycznej
O ile etymologiczne znaczenie (omówione wyżej, pkt 4.), a także
znaczenie współczesne nazw wolności (które dokładniej przeanalizujemy w pkt 6.) dotyczą ewidentnie relacji międzyludzkich, więc
przestrzeni życia społecznego, to punktem wyjścia koncepcji wolności
było jej odniesienie do ruchu w przestrzeni ﬁzycznej. To elementarne
pojmowanie WOLNOŚCI wnikliwie zdiagnozowała Joanna Jurewicz na
materiale sanskryckiego tekstu Rigwedy z XIII wieku p.n.e. Autorka
odkryła w najstarszej kulturze indyjskiej niejawną obecność konceptu
WOLNOŚCI ,

38

niejawną, bo słowa nazywającego WOLNOŚĆ expressis ver-

Jak przyjmuje Kluge 1967: 216. Analizy etymologiczne Rosemarie Lühr przedstawione w tomie Würde – dignité – godność – dignity. Die Menschenwürde im internationalen Vergleich, pod red. Christine Baumbach i Petera Kunzmanna, 2010, prowadzą
do podobnego wniosku: znaczenie ‘nietykalności’ osoby wolnej wynika ze znaczenia
etymologicznego: ‘należący do swoich, których się lubi, chroni i strzeże i którzy, jak
ja sam, są niezależni, nie są niewolnikami’ (cyt. za tłumaczeniem Moniki Grzeszczak
w „Etnolingwistyce” 23, 2011, s. 237).
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bis w ówczesnym języku nie było. Ale poeci Rygwedy pojmowali życie
w kategoriach ruchu, który jest domeną źródłową dla pojmowania
wolności. Nie jest to ruch dowolny: jak rzeki płyną w korytach, jak
słońce idzie swoim torem, a ogień powinien być utrzymany w palenisku, tak człowiek winien działać wedle boskich reguł, wyrażających
się w rytualnym porządku; przestrzeganie tych reguł jest podstawą
kosmicznego ładu i warunkiem człowieczeństwa. Oznaczało to równocześnie zgodę na ograniczenie własnej wolności. Ludzie nieprzestrzegający reguł też są wolni, ale ich wolność nie prowadzi ich do
niczego dobrego, ich ostatecznym przeznaczeniem jest mrok i śmierć.
Rozumienie wolności jako przestrzeni bezpiecznej, wolnej od wojen, było obecne także w kulturze greckiej, zostało poświadczone od
VIII wieku, kiedy poczucie powszechnej wolności przynosił jednomiesięczny panhelleński pokój, zwany ekecheiria ‘rozejm, zawieszenie
broni’; miał on ułatwić wszystkim wolnym Grekom udział w igrzyskach olimpijskich (Korus, w tym tomie).
Na prymarność ﬁzykalnego, przestrzennego rozumienia wolności
zwróciły uwagę Vañková i Vodrážková (zob. s. 291 w tym tomie), charakteryzując pierwszy proﬁl czeskiej svobody jako nieograniczonej
możliwości poruszania się w przestrzeni ﬁzycznej (przykład: wypuścić
ptaka / więźnia na wolność). Ich zdaniem to elementarne rozumienie
wolności stało się w kolejności podstawą dla rozszerzeń metaforycznych w kierunku znaczenia ‘stan beztroski, nieskrępowanej powinnościami’ i ‘stan cywilny osoby, która jeszcze nie zawarła związku
małżeńskiego’39 .
Przestrzenny sens wolności najlepiej zachował się w języku rosyjskim. Według Kulpiny specyﬁkę etniczną pojęcia wolności w języku
39

Podobnie widzi rzecz autorka serbska: „Свобода человека может быть физической и духовной. Исследования показали (ср. Васич 1976), что у детей в процессе развития сначала формируется понятие о физической свободе (жизнь
вне тюрьмы и рабства). Поэтому, вероятно, состояние любой формы несвободы
осмысливается как скованность цепями в замкнутом помещении. Напротив,
состояние свободы понимается (по результатам анкетирования) как полет
в неограниченном пространстве” (Dragiciević, s. 497).
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rosyjskim w sposób ewidentny wyraża leksem volja, oznaczający wielkie prostory ‘przestrzenie’, w których człowiek dobrze się czuje40 .
Symbolem wolności jest w kulturze rosyjskiej ptak, wiatr, rzeka, żagiel, przeciwieństwem – więzienie (Kulpina, w tym tomie 341). Według
Szmielowa tak rozumiana volja jest jedną ze sztandarowych idei rosyjskiej kultury (Shmelev 2018).
Znaczenie ﬁzycznej wolności ma słowo volja także języku ukraińskim: Chodžu ja na voli – ne dyšu, a nesyto kovtaju sviže povitrja [Chodzę na wolności – nie oddycham, tylko chciwie łykam świeże powietrze] – pisał Kociubinśkyj (Pyśmenna). W języku białoruskim wolność
osobista (volja, svoboda jest deﬁowana jako przeciwieństwo bycia
w więzieniu (Rudenko). W kulturze bułgarskiej jednym z synonimów
svobody jest širina ‘przestrzeń’ (Micheva-Pejcheva); w chorwackiej
cechą slobody jest brak przeszkód ﬁzycznych (Kapetanović). W słownikach litewskich deﬁniuje się wolność (laisve) m.in. jako „zdolność
do swobodnego poruszania się (wolność ﬁzyczna)”, bez ograniczeń
(Smetonienė).
„Fizykalne” rozumienie wolności „jako przestrzeni, w której się
przebywa z własnej woli i w której można się przemieszczać bez
przeszkód” znają też (śladowo?) języki zachodnioeuropejskie: francuski, angielski, niemiecki – za charakterystyczne dla tego znaczenia

40

Je. W. Uryson w Новом объяснительном словаре синонимов русского языка
charakteryzuje to znaczenie następująco: „Слово воля во втором круге употреблений обозначает пространство, в котором субъект может совершенно беспрепятственно перемещаться, куда хочет, благодаря чему испытывает очень
приятное чувство. [. . . ] Воля предполагает самые простые, часто неумеренные
желания человека, реализация которых обычно связана с физическим действием, с перемещением. В связи с этим воля ассоциируется с представлением
об удали даже бесшабашном разгуле вплоть до выражения низменных сторон
человеческой личности, когда субъект руководствуется исключительно своими желаниями, не считаясь с окружающими людьми [. . . ]. Воля может быть
только абсолютной, не подверженной количественным изменениям” (НОС,
c. 1004–1005).
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wyrażenia uchodzą franc. en liberté ‘na wolności’41 , ang. to be at liberty ‘wypuścić kogoś na wolność’, niem. ein Tier in Freiheit setzen
‘wypuścić zwierzę na wolność’.

7. Czym jest WOLNOŚĆ: możliwością, stanem, przywilejem
czy prawem?
Podstawowe kategorie nadrzędne (hiperonimy), od których
w słownikach zaczynają się deﬁnicje wolności, to we wszystkich badanych językach ‘możliwości’, ‘stan’, ‘sytuacja’, ‘przywilej’ i na koniec
‘prawo’ (‘prawo człowieka do czynienia lub nieczynienia czegoś’). Są
to kategorie podobne, ale nie tożsame. Jak zauważa Agnieszka Gicala,
„stan” i „prawo” są za sobą ściśle powiązane, „bo prawo to możliwość,
a stan faktyczny to jego realizacja, więc właściwie wszystko to, do
czego mamy prawo, może też istnieć jako stan” (Gicala, w tym tomie, s. 603)42 . Jednak odwrotna zależność nie zachodzi: aby „stan”
stał się „prawem”, ktoś kiedyś musiał wywrzeć na kogoś potężną
społeczną presję43 . Niezależnie więc od kolejności, w jakiej poszczególne słowniki narodowe rejestrują i hierarchizują wyróżniane zna41

Ale tak rozumiana wolność jest przypisywana także zwierzętom, roślinom
i przedmiotom: le peuplier croit par groupe et [. . . ] étend ses rameaux en liberté [topola
rośnie w kępach i swobodnie rozpościera gałęzie], tomber en liberté ‘spadać swobodnie’, (gdy mowa jest o swobodnym spadaniu ciał) lub technicznym: degré de liberté
‘stopień swobody’ (np. tłoka poruszającego się w cylindrze silnika) (Abramowicz).
42
Międzynarodowy słownik MacMillan Collocations Dictionary potwierdza to
stanowisko, bo deﬁniuje freedom jako ‘p r a w o l u b m o ż n o ś ć [podkr. M. A. i J. B.]
robienia tego, co się chce, lub udawania się tam, gdzie się chce’ (‘the right or ability
to do what you want or go where you want’).
43
Jak wiadomo, że angielska Wielka Karta Swobód (Magna Charta Libertatum) została przyjęta w roku 1215 pod naciskiem możnowładztwa, wzburzonego królewską
samowolą i stała się prawną gwarancją wolności, zapoczątkowując demokrację brytyjską; wprowadzane prawo mogło najpierw obejmować tylko wybrane grupy osób,
być „przywilejem”. Podobnie było w Polsce z Artykułami Henrykowskimi, przedstawionymi do podpisania Henrykowi Walezemu na sejmie w roku 1573 jako warunek
objęcia tronu Rzeczypospolitej; zagwarantowały one prawnie zespół przywilejów
określonych mianem „złotej wolności” szlacheckiej.

WOLNOŚĆ – sztandarowa idea kultury europejskiej

35

czenia, możemy zaproponować następujący logiczny ciąg wyrażeń
odpowiednio do ich semantyki: ‘możliwości’ → ‘stan’/‘sytuacja’ →
‘przywilej’ → ‘prawo’. Te wyrażenia kategoryzujące WOLNOŚĆ są używane zarówno w słownikach francuskich44 , brytyjskich45 i niemieckich46 , jak słowiańskich, por. deﬁnicje polskiej wolności47 ; czeskiej
svobody48 ; ukraińskich leksemów svoboda49 i volja50 , także serbskiej

44

Podstawowym znaczeniem franc. rzeczownika liberté jest ‘stan niezależności
od zewnętrznych przyczyn, brak, zniesienie lub osłabienie ograniczeń’, a liberté
naturelle [wolność naturalna] to ‘możliwość nieskrępowanego działania człowieka
bez żadnego przymusu’ (Abramowicz, s. 578).
45
Ang. freedom jest deﬁniowane jako (1) ‘prawo lub prawa do robienia, myślenia,
wierzenia lub mówienia tego, co się chce bez przeszkód lub kontroli ze strony innych’, (2) ‘stan, w którym ma się możność robienia tego, co się chce bez przeszkód
ze strony innych ludzi lub czynników’ (‘stan, w którym nie jest się więźniem lub niewolnikiem’; ‘stan, w którym nie jest się pod wpływem negatywnych czynników’, np.
wolność od strachu / głodu / bólu), (3) ‘pozwolenie / przywilej używania / korzystania z czegoś bez ograniczeń’ (‘honorowe obywatelstwo miasta’ – tylko w wyrażeniu:
the freedom of the city), (4) przestarzałe: ‘swobodne / zbyt swobodne zachowanie lub
wyrażanie się’.
46
Duden Bedeutungswörterbuch (1985: 267) wyróżnia dwa główne znaczenia niem.
Freiheit, deﬁniując ją po pierwsze jako stan (Zustand), w którym ktoś jest wolny od
pewnych osobistych czy społecznych zobowiązań odczuwanych jako przymus albo
ciężar, jest niezależny i nie czuje się ograniczony w swoich decyzjach; po drugie jako
prawo [Recht] i możliwość [Möglichkeit] robienia czegoś, co jest traktowane jako
niewymuszone.
47
Wg ISJP (2000) wolność to ‘stan, w którym możemy sami decydować, co chcemy
robić, gdyż nie jesteśmy skrępowani zakazami ani nakazami’ i ‘prawa obywateli
określone przez porządek prawny danego kraju’.
48
„Jako hyperonymum k hlavním významům lze uvést nadřazený výraz stav, popřípadě i možnost či schopnost (ve smyslu potestas, srov. i chtění), ale také hodnota’
[‘wartość’] – Vaňková, Vondrážková (s. 257).
49
Ukr. svoboda – ‘brak ucisku’ politycznego (niepodległość państwa), bycie nie
w więzieniu, nie w niewoli; ‘możliwość działania bez przeszkód’ (Pysmenna, za:
СУМ (Pysmenna, za: СУМ).
50
Ukr. volja – ‘prawo do dysponowania sobą’ ‘brak ograniczeń’, hist. ‘zwolnienie z pańszczyzny’; też ‘możliwość czynienia co się chce’, ‘władza, prawo, siła’,
‘pozwolenie, zgoda na coś’ (Pysmenna, za: СУМ).
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svobody51 i chorwackiej slobody52 . W słownikach litewskich kategoryzuje się WOLNOŚĆ (laisv) jako ‘możliwość robienia tego, co się
chce’ i ‘brak ograniczeń’, ale też jako ‘prawo swobodnie, bez zakazu wyrażać swoje i społeczeństwa zdanie, dążenia, występować
w obronie interesów’ (Smetonienė). Ale znamienne, że w 10 deﬁnicjach ros. svobody podanych w Большом толковом словаре
русского языка53 ani razu nie pojawia się określenie ‘prawo człowieka do czegoś’54 ; volja to też tylko ‘możliwość dysponowania samym sobą’.
Ogólnie biorąc, artykuły hasłowe w przebadanych słownikach
językowych są budowane tak, by zdać sprawę z historycznego rozwoju semantyki nazw WOLNOŚCI. Obecne są przy tym dwa rodzaje
odniesień do przeszłości: po pierwsze przypomina się stan – przezwyciężony już w naszym kręgu kulturowym – polegający na podziale
ludzi na wolnych i niewolników55 (tak jest w deﬁnicjach słownikowych
51

Serbska svoboda to ‘możliwość postępowania jak się chce’, ‘prawo człowieka do
robienia wszystkiego, co nie narusza praw innych osób, tj. wszystkiego, co nie jest zakazane przez prawo’; ‘stan człowieka, który nie jest w więzieniu’ (Dragiciević, s. 475).
52
Chorw. slobòda 1. ‘stanje čovjeka u kojem sam, bez ikakve prisile, donosi odluke
o sebi, svom životu, svom ponašanju, vodeći računa o odgovornosti svojih odluka,
slobodi drugih i funkcijama društva’ 2. ‘stanje u kojem se čovjek slobodno kreće,
u kojem nije zatvoren, zatočen i sl.’ 3. pol. ‘puna neovisnost i suverenost države’, 4.
ﬁl. ‘mogućnost nedeterminiranoga, autonomnog djelovanja, nepostojanje prisile’
[. . . ]. (Šonje Jure, red., Rječnik hrvatskoga jezika, Zagreb 2000).
53
Są to w Wielkim Słowniku Objaśniającym (BTS) znaczenia: (1) ‘brak politycznego
i ekonomicznego ucisku. . . ’, (2) ‘suwerenność państwowa’, (3) hist. ‘brak zależności pańszczyźnianej, niewolnictwa’, (4) ‘sytuacja kogoś, kto nie jest w więzieniu,
w niewoli’, (5) ‘brak zależności od kogoś, możliwość dysponowania samym sobą’,
(6) ‘możliwość działania w dowolnym zakresie bez ograniczeń, zakazów, przeszkód’,
(7) ‘możliwość wyrażania swojej woli na podstawie rozeznania praw natury i społeczeństwa’, (8) ‘łatwość, brak przeszkód w czymkolwiek’, (9) ’przestwór’, (10) ‘czas
wolny’.
54
W części ilustracyjnej hasła svoboda Kulpina podaje tylko bez komentarza i metryk źródłowych przykłady: «Свобода манифестаций. Политические свободы.
Гражданские свободы. Свобода личности, Демократические свободы».
55
Rzymski servus, famulus, sclavus, a w Polsce szlacheckiej chłop pańszczyźniany –
glebae adscriptus ‘przywiązany do gruntu’ był w odróżnieniu od człowieka określa-
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w językach zarówno wschodnich, jak zachodnich; po dru-

gie informuje się o traktowaniu w średniowiecznej Europie wolności
jako przywileju polegającego na zwalnianiu poszczególnych miast czy
grup społecznych z podatków i świadczeń56 .
Porównanie deﬁnicji słownikowych pozwala również śledzić, jakim zmianom w przeciągu wieków ulegały sposoby rozumienia wolności na gruncie poszczególnych tradycji narodowych. Najdokładniej
przebadane pod tym względem słowniki polskie pozwoliły odtworzyć
dzieje tego pojęcia: od sytuacji odnoszenia wolności do pojedynczych
osób, poprzez wieki XVI–XVIII, kiedy szczycono się wolnością polityczną, obywatelską, będącą przywilejem jedynie stanu szlacheckiego,
przez cały wiek XIX, kiedy toczono walkę o wolność narodową, wolność ojczyzny (wtedy o indywidualnej wolności mówiono drugoplanowo), po odzyskanie niepodległości państwowej, kiedy podmiotem
wolności mogła w pierwszej kolejności stać się jednostka. Podobny
kierunek zmian odnajdujemy też w innych językach.

8. Dwa podmioty WOLNOŚCI: zbiorowy i indywidualny,
zmienne relacje między nimi
We wszystkich badanych językach funkcjonuje rozróżnienie wolności osobistej (indywidualnej, osobowej) i wolności zbiorowej (narodu, ludu, klasy). Jeśli te dwie wolności bywają hierarchizowane, częściej wolność osobista składana na ołtarzu wolności ojczyzny, narodu,
państwa – niż na odwrót. Ustalenie relacji nigdy nie jest przypadkowe,
zależy od uwarunkowań narodowo-historycznych, kulturowych i po-

nego jako liber, człowiek wolny, szlachetnie urodzony, pozbawiony nie tylko możliwości swobodnego poruszania się w przestrzeni, ale też nie miał praw cywilnych, był
przedmiotem, własnością pana, był podporządkowany prawnie panu, który mógł
go praktycznie bezkarnie zabić. Ale mógł też zyskać wolność, zostać obdarowany
wolnością, stać się wyzwoleńcem.
56
Przykładowo: Słowniki francuskie podają znaczenie wolności (libertés, l. mn.,
zapis z roku 1266) jako ‘przywilejów nadawanych miastom’, z wyjaśnieniem, że dziś
ma ono charakter czysto historyczny.
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litycznych. W językach zachodnioeuropejskich – niemieckim57 , francuskim58 i angielskim59 – WOLNOŚĆ (Freiheit, liberté, freedom) odnosi
się przede wszystkim do jednostki ludzkiej, w językach słowiańskich –
przede wszystkim (w słownikach – zwykle przez stawianie na pierwszym miejscu) do wolności narodu i państwa60 . By ograniczyć się do
najbardziej wyrazistych przykładów: we Francji dominuje przekonanie, że wolność indywidualna jest bardziej podstawowa niż zbiorowa.
Pierwszym prawem człowieka jest wolność indywidualna, wolność własności, wolność myśli, wolność pracy (J. Jaurès 1899). W kulturze rosyjskiej jest odwrotnie, w dyskursie oﬁcjalnym głosi się jednoznacznie
dominację wspólnoty nad jednostką. Kulpina pisze:
Rosyjska świadomość narodowa i językowa ujmuje rzecz tak, że wolność
od zewnętrznego wroga jest droższa od wolności osobistej. Dla Rosjanina
jest prawdą oczywistą, że wolność ojczyzny jest ważniejsza od losu własnego
i np. poczucia krzywdy i upokorzenia doznanego ze strony przedstawicieli
władzy. (Kulpina, s. 341).

Bliskie stanowisko zajmuje badaczka z Litwy:
Swoją osobistą wolność człowiek może budować tylko w wolnym kraju;
dlatego osobista wolność może stać na planie pierwszym wtedy, gdy wolność państwa jest zapewniona, ale musi zejść na plan drugi, kiedy wolność
państwa jest zagrożona. (Smetonienė, s. 137).

Autorka opracowania serbskiego pisze:
57

Dla Niemców gwarancją wolności osoby jest konstytucja Niemiec.
Podmiotem franc. LIBERTÉ jest człowiek jako obywatel i jako społeczeństwo. Ale
jej podmiotem mogą być również zwierzęta, rośliny, a nawet przedmioty nieożywione
(zob. s. 589).
59
Zob. syntetyczną deﬁnicję freedom podaną przez Gicalę na s. 614, i jej komentarz:
„Słowniki brytyjskie nie podają politycznego sensu ‘niepodległość’ jako osobnego
hasła, a czynią to słowniki amerykańskie lub określające się jako międzynarodowe –
w nich hasło to brzmi np. tak: absence of subjection to foreign domination or despotic
government – ‘niepodleganie obcej dominacji [dominacji innego kraju – A. G.] lub
despotycznym rządom’.
60
W nowszych słownikach polskich jest już inaczej, zob. Bartmiński, Niebrzegowska-Bartmińska, s. 196–199.
58
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Свобода отдельного человека и свобода общества? Эти два типа
свободы взаимосвязаны, так как без свободы общества не может быть
свободного человека, но все же свобода может иметь статус характеристики отдельного человека. (Dragiciević, s. 475).

Problemem niezbyt chętnie poruszanym przez autorów tomu
o wolności pozostaje ograniczanie wolności i stosowanie represji
wobec własnych obywateli ze strony totalitarnej władzy państwowej.
W opinii politologa:
Formalnie niepodległe państwo może być krajem najbardziej zbrodniczej niewoli. Niezbędnym warunkiem wolności jest poszanowanie godności
i praw człowieka. I tylko spełnienie tego warunku czyni z niepodległości
wartość prawdziwą61 .

Podejmuje to zagadnienie tylko Raina Dragiciević, która podkreśla,
że gwałt na wolności może być zarówno dziełem obcego okupanta, jak
wewnętrznego tyrana-dyktatora (Dragiciević, s. 475). Przedstawienie
relacji wolność osobista – wolność kolektywna nie jest ustalone raz na
zawsze, bo traktowanie tych relacji jest wrażliwe na zmienny kontekst
historyczny. Dokumentują to dobrze polskie słowniki, według których
rozwój semantyczny wolności przebiegał od wolności politycznej
(wspólnoty, narodu) w czasach niewoli narodowej i obcej dominacji –
do kultu osobistej swobody, którą w piosence62 zrównano z wolnością:
Niech żyje wolność, wolność i swoboda, Niech żyje zabawa i dziewczyna
młoda. Ta linia semantycznego rozwoju jest także widoczna w innych
lingwokulturach, np. serbskiej (por. Dragiciević, w tym tomie, s. 475).

61

J. S. S. w artykule pt. Niepodległość, „Tygodnik Solidarność” 1989 nr 13. Przypomnijmy: wg informacji w książce Stéphane Courtois, Le Livre noir du communisme.
Crimes, terreur, répression, 1997 (wyd. pol. Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, Warszawa 1999) „reżimy komunistyczne wykroczyły poza jednostkowe zabójstwa i lokalne lub okolicznościowe masakry i uczyniły ze zbrodni masowej prawdziwy system rządów” (s. 25). Śmiertelne żniwo komunizmu to 94 miliony
oﬁar (s. 26–27). Liczba oﬁar w poszczególnych krajach wynosi: 65 milionów w Chinach, 20 milionów w ZSSR, 2 miliony w Kambodży, 2 miliony w Korei Północnej i in.
62
Autorem tekstu i muzyki jest Marcin Miller z zespołu Boys (1995).
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Wśród ankietowanej młodzieży studenckiej zdominowało rozumienie indywidualistyczne63 . Widać to w świetle badań przyprowadzonych w Polsce w latach 1990, 2000 i 2010 (zob. Bartmiński, Niebrzegowska-Bartmińska, s. 204–208), a latach 2012–2017 w Rosji (Kulpina,
s. 345–348), na Białorusi (Rudenko, s. 382–387; NWwJE 2017: 357–358),
Ukrainie (Pyśmenna, s. 410–413), w Serbii (Dragiciević, s. 481–490),
w Chorwacji (Kapetanović, s. 514–524). Przyczyny tego stanu rzeczy
trafnie skomentowała Raina Dragiciević:
Во время войны и непосредственно после нее мир в стране понимается народом как основная форма свободы. Чем больше времени
проходит после войны, чем дольше длится мир в стране, тем больше забывается такая свобода, ибо она подразумевается сама по себе,
а человек все больше внимания уделяет себе и своей личной свободе,
ставя ее на первый план. (Dragiciević, s. 499).

W ankiecie przeprowadzonej wśród Brytyjczyków odpowiedzi respondentów także skupiły się na wolności jednostkowej, przy czym
„kobiece wypowiedzi były bardziej osobiste i czasem z komentarzem
dotyczącym ich własnego życia” (Gicala, s. 608). Również niemieccy
studenci (z 11 uniwersytetów) deﬁniowali wolność dość jednostronnie
jako wolność osobistą: „robię i mówię to, co chcę, co jest dla mnie przyjemne i nikt nie powinien mnie w tym ograniczać” (zob. Janoszczyk,
s. 543). Nie mamy danych ankietowych z Francji.

9. Zakresy WOLNOŚCI
Deﬁniowanie wolności jako ‘możliwości’, a zwłaszcza ‘prawa’ sytuuje koncept po stronie wolności pozytywnej: z reguły idzie w parze z podawaniem dopełnienia: „prawa do czego”. Zakresy wolności precyzowane są za pomocą formuł językowych typu rzeczownik
„wolność” plus rzeczownik w dopełniaczu. W słownikach wszystkich
języków wymienia się w zasadzie te same zakresy, co bynajmniej
63

Wynik ten mógł do pewnego stopnia być spowodowany samym pytaniem, które
brzmiało: „Co według Ciebie stanowi o istocie prawdziwej wolności?”.
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nie oznacza, że w poszczególnych krajach są w jednakowym stopniu
dopuszczone i praktykowane.
W języku angielskim freedom to nie tylko ogólnie ‘możność działania robienia tego, co się chce’, ale bardziej konkretnie ‘prawo do
mówienia, myślenia, wierzenia lub robienia tego, co się chce bez przeszkód lub kontroli ze strony innych’. Lista wyróżnianych zakresów
wolności jest bardzo długa, precyzuje się zakresy i dziedziny życia,
które są objęte wolnością (freedom): wolność osobista/jednostki, wolność działania, wolność myśli, sumienia, słowa/wypowiedzi, wolność
prasy; wolność zgromadzenia i zrzeszania się, wolność przemieszczania się/podróżowania, wolność informacji (freedom of information);
wolność religijna/wolność wyznania, wolność polityczna, gospodarcza, akademicka, artystyczna, seksualna. Do ogółu praw obywatelskich odnosi się kolokacja civil liberty, częsta również w liczbie mnogiej (civil liberties).
W języku francuskim najczęstszym znaczeniem rzeczownika liberté jest prawo do czynienia czegoś i sens ten jest różnie kodowany
językowo, z doprecyzowaniem domeny, w której ujawnia się liberté:
liberté de conscience ‘wolność sumienia’, du/des culte(s) ‘religii’, liberté
d’intimité ‘prawo do prywatności’ itp.; także: liberté politique ‘wolność polityczną’ syndicale ‘zwiazkowa’, d’association ‘stowarzyszeń’,
d’enseignement ‘nauczania’64 .
W słownikach niemieckich nieco inaczej: Freiheit oznacza wolność wolność prasy, działania, sumienia, słowa, wolność osobistą,
polityczną i obywatelska (die bürgerliche Freiheit), ale też wolność
duchową, wewnętrzną (die geistliche, innere Freiheit), die Freiheit
von Forschung und Lehre [wolność badań i nauczania]; dichterische
Freiheit to wolność poetycka, prawo poety do modyﬁkowania przedstawianych faktów.

64

To ostatnie wyrażenie odnosi się w pierwszym rzędzie do szkół prywatnych, wyznaniowych, zwanych école libre, przeciwstawionych szkołom publicznym, których
fundamentem jest laickość.
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Polszczyzna według Słownika frazeologicznego języka polskiego
Stanisława Skorupki (1967, wyd. 8. z 1996) utrwala takie połączenia,
jak wolność druku, handlu, myśli, wiary, woli, wyznania; obyczajów.
Czeski język według danych zawartych w Slovníku českoněmeckém Jungmanna: svoboda v náboženství, svoboda tisku, svobodu
hlásati, svobodu obmeziti, potlačiti; w słownikach współczesnych: politická svoboda, svoboda volby, svoboda projevu, vyznání, občanské
svobody.
Rosyjski: dla leksemu volja – Воля жить. Воля к жизни; por.
Все в моей воле. Волен ехать и волен не ехать (z Dostojewskiego).
Leksem volnost’ pojawia się z atrybutem поэтическая („речь идет
о таком словоупотреблении, которое прощается поэтам в связи
со спецификой их поэтического творчества”). Ros. leksem svoboda „niezwykle produktywny w aspektach społeczno-politycznych
i administracyjnych, pozostaje w korelacji z rozumieniem wolności
w innych językach europejskich, por. гражданские свободы, свобода личности, свобода передвижения, свобода слова” – pisze
Kulpina na s. 326. W Большом толковом словаре русского языка
svoboda w znaczeniu ‘oтсутствие политического и экономического гнёта, отсутствие стеснений, ограничений в общественнополитической жизни общества’ jest ilustrowana przykładami: Свобода манифестаций. Политические свободы. Борцы за свободу
народа. Гражданские свободы. Свобода личности. Демократические свободы. Svoboda „конкретизируется через указание на
область ее действия: свобода книгопечатания, свобода слова
и др.” (Арутюнова 2003: 76)65 .

65

W rosyjskim słowniku epitetów są notowane liczne wyrażenia „близки к европейским коррелятам”, które – jak się wydaje – są mechanicznie przekalkowane
z języków zachodnich: свободa академическая (истор.), буржуазная, внутренняя,
гражданская, демократическая, душевная, интеллектуальная, крестьянская,
литературная, личная, моральная, народная, национальная, нравственная,
общественная, политическая, социалистическая, творческая, физическая, экономическая и т.п. (Kulpina, s. 325–326).
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Ankietowani studenci rosyjscy zakres wolności określali bardziej
wymiernie: „В ряде анкет наряду со свободой как выбором выступают мотивы: свобода действий, свобода слова, свобода печати,
право самореализации, право выбора и право реализации своих
целей (Kulpina, s. 345).
W języku ukraińskim funkcjonują frazemy określające prawa obywatelskie: воля друку, свобода думки i слова, свобода свiтогляду
i вiросповiдання i in., ale ankietowani kijowscy studenci wypowiadają się bardziej konkretnie, mówią nie tylko o wolności druku, słowa,
myśli, ale też o wolności działania (свобода дiй, вчинкiв), wolności podróżowania (свобода пересування), o wolności „яка не обмежує свободи iншої людини”, „свободу, дану вiд народження”, „свободу
створювати власну iдеологiю”, „свободу формувати свiй свiтогляд”, „свободу вiд юрби” (Pyśmenna).

10. Granice WOLNOŚCI
Wszyscy autorzy piszący w tym tomie są zgodni co do nieuchronności ograniczenia absolutnej wolności. Alexis de Tocquenville (1805–
1859) ze swoją słynną formułą „Wolność człowieka kończy się tam,
gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka” patronuje społecznej
interpretacji tych ograniczeń, Isaiah Berlin (1909–1997) w swoim znanym szkicu zwracał uwagę na ograniczenia pragmatyczne, prawne
i moralne66 .
Poeci starohinduskiej Rygwedy pojmujący życie w kategoriach
ruchu, przyjmowali, że nie jest to ruch dowolny, lecz regulowany
regułami, że zatem podstawą kosmicznego ładu i warunkiem człowieczeństwa jest umiejętność ograniczenia własnej wolności.
66

Pisał: „Zakres mojej wolności wydaje się zależny od: a) liczby otwartych możliwości [. . . ]; b) łatwości lub trudności wykorzystania każdej z nich; c) znaczenia
każdej z tych możliwości dla mojego planu życiowego [. . . ]; d) stopnia ich otwarcia
i zamknięcia wskutek celowych działań ludzkich; e) oszacowania wartości różnych
możliwości nie tylko przeze mnie, lecz także przez społeczeństwo, w którym żyje”.
(Berlin 1958/1994: 196).
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Anna Wierzbicka omawiając znaczenie łac. słowa libertas sięga do
słów Cycerona (z Paradoxa Stoicorum): quid est enim libertas? potestas
vivendi ut velis [bo czym jest libertas? to móc żyć tak, jak się tego chce]
i komentuje je tak:
Oczywiście, z powodu niezliczonych ograniczeń ludzkiego życia nikt nie
może żyć całkowicie ‘tak, jak tego chce’, ani też robić wszystkiego tak, jak
chce. Móc żyć tak, jak się tego chce, znaczy: mieć kontrolę nad własnym
życiem – tak jak miał ją ‘liber’, a nie miał niewolnik. Ale ta ‘możliwość życia
tak, jak się tego chce’ nie była rozumiana jako ‘wolność od wszelkich ograniczeń’ czy jako ‘nieograniczona swoboda robienia wszystkiego, czego tylko
się zechce’. Idea ‘libertas’ współgrała z istnieniem określonych ograniczeń
i jako taka była nieraz w pismach rzymskich autorów przeciwstawiana idei
‘licentii’ [samowoli]; pierwsza nasuwała na myśl umiarkowanie i powściągliwość, druga natomiast – nieumiarkowanie i brak hamulców. (Wierzbicka
1997/2007: 241–242).

To ważne rozróżnienie Wierzbicka przypieczętowuje dwoma cytatami z Cycerona:
Illa vetus (Graecia) [. . . ] hoc una mało concidit, libertate immoderata ac
licentia contionum [Ta stara (Gecja) [. . . ] upadła przez jedną tylko słabość:
nieumiarkowaną libertas, czy raczej licentię publicznych zebrań]. (Cyceron,
Pro Flacco, 16).
. . . licentia plebis sine modo libertatem exercensis [. . . swawola (licentia)
ludu, zażywającego wolności (libertas) bez miary]. (Liwiusz 1974/3: 129).

Świadomość konieczności ograniczania absolutnej wolności ze
względu na dobro innych towarzyszy europejskiej reﬂeksji wolnościowej od wieków. Wolność nigdy nie jest oderwana od relacji z ludźmi,
więc i od moralności, wchodzi w relacje z innymi istotnymi pojęciami,
które ją ograniczają i zarazem nadają wymiar etyczny (zob. pkt 13.
„Usieciowienie WOLNOŚCI”). Czynnikiem ograniczającym wolność jednostki jest prawo i zasady regulujące życie społeczne: Wolność nigdy
nie może być anarchią (W. Hugo 1863). Ograniczenia na LIBERTÉ nakładają zasady moralne czy religijne, a także konwenanse, narzucające
określone zachowania. Liberté civile ‘wolność obywatelska’ to możli-
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wość działania w ramach zakreślonych przez prawo, stojące na straży
dobra wspólnego.
Niemcy uważają, że człowiek sam może i powinien „ograniczać
swoją FREIHEIT poprzez normy moralne, obowiązujące w jego środowisku lub przyjęte indywidualnie, albo kiedy uzna, że jego FREIHEIT
może naruszyć wolność innych ludzi” (Janoszczyk).
W języku rosyjskim odróżnia się pojęcia volja ‘wolność nie znająca
granic’ i svoboda ‘wolność podlegająca samoograniczeniu’ (Kulpina,
s. 15)67 . Szmielew twierdzi, że to „po artykule Sołżenicyna Skrucha
i samoograniczenie (Raskajanije i samoograniczenije kak katiegorii nacional’noj żizni) myśl o samoograniczeniu jako koniecznym warunku
svobody zdobyła sobie popularność i jest transmitowana przez wielu
różnych osób (z powołaniem na Sołżenicyna albo bez tego). [. . . ] Po
zachodniej idei wolności nieograniczonej, po marksistowskiej koncepcji wolności jako uświadomionej konieczności, mamy oto prawdziwie
chrześcijańskie ujęcie svobody jako samoograniczenia! Samoograniczenie w imię dobra innych!68 [. . . ] Liczne przykłady z Korpusu Języka
Rosyjskiego także wiążą svobodę z samoograniczeniem, w odróżnieniu od volji; człowiek, który osiągnął svobodę, może sam ustanowić
sobie określone normy zachowania i stosować się do nich, podczas
gdy człowiek wolny [ros. na vole] nie jest skłonny podawać się nawet
rozumnemu samoograniczeniu” (Shmelev 2018).
Polska „rewolucja Solidarności” w latach 1980–1981 przyjęła jako
zasadę samoograniczenie. Hasło „samoograniczającej się rewolucji”
sformułowała oﬁcjalnie Jadwiga Staniszkis w książce Poland’s SelfLimiting Revolution wydanej w USA w roku 1984, w Polsce dopiero
po 30 latach. W tym wypadku samoograniczenie się było przejawem
67

„Свобода означает мое право делать то, что мне представляется желательным, но это мое право ограничивается правами других людей; а воля вообще
никак не связана с понятием права” (Шмелев 2012: 32).
68
„После западного идеала неограниченной свободы, после марксистского
понятия свободы как осознанно-неизбежного ярма, – вот воистину христианское определение свободы: свобода – это самостеснение! самостеснение – ради
других!”
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racjonalności, pragmatycznego podejścia umożliwiającego osiągnięcie
ostatecznego celu: całkowitej wolności.
Litwini akceptują ograniczanie wolności w przekonaniu, że wolność nieodgraniczona prowadzi do utraty wolności. Wiążą wolność
z odpowiedzialnością, obowiązkami, moralnością, szacunkiem i tolerancją (Smetonienė).
Nadużywanie wolności jest piętnowane. Ang. liberty w jednym
z zastosowań jest nacechowane negatywnie w znaczeniu odnoszącym się do zachowania, jako ‘swawola, zbytnie pozwalanie sobie’
(Gicala). Niemcy piętnują zachowanie, które ma na względzie wyłącznie interesy własne, bez respektowania innych, używając negatywnie
nacechowanego słowa WILLKÜR (Janoszczyk). W języku francuskim
natomiast nie ma terminu, który oznaczałby ‘samowolę’, ‘nadmierną
wolność” i stanowiłby antonim do rzeczownika liberté. W języku polskim używane są dwa wyrażenia: samowola i swawola.

11. Rozróżnienie WOLNOŚCI negatywnej i pozytywnej
Rozróżnienie wolności negatywnej, tj. niezależności od przymusu,
od więzienia, strachu, głodu, represji, itp., i wolności pozytywnej, tj.
możliwości i prawa realizowania wartości, więc czegoś pożądanego,
dobrego – wprowadzone czy tylko spopularyzowane w rozprawie
Isajaha Berlina (1958)69 – powraca w wielu opracowaniach w naszym
tomie, jest narzędziem diagnozowania narodowej specyﬁki w rozumieniu konceptu. Np. w języku francuskim z powszechnością wyrażeń precyzujących prawo człowieka do czegoś (wolności pozytywnej),
kontrastuje brak poświadczeń wolności negatywnej:
69

Wolność negatywna wg Berlina (1994: 182) jest „obszarem, w którego granicach podmiot – osoba bądź grupa osób – ma lub powinien mieć całkowitą swobodę
bycia i działania wedle własnej woli, bez wtrącania się innych osób”, inaczej jest
to „wolność od. . . ” (przymusu ze strony władz, obciążeń podatkowych, ingerencji
władz w życie prywatne); wolność pozytywna odpowiada na pytanie, „co lub kto
jest źródłem władzy albo ingerencji, która może przesądzić, że ktoś ma zrobić raczej
to niż tamto, być taki, a nie inny”. Jest to „wolność do. . . ” (zgromadzeń, wpływu na
władze, wyborów, reprezentacji).
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„Rzeczownik liberté jest synonimem rzeczownika droit(s) ‘prawo(a)’ i pojawia się w utartym wyrażeniu o dużej frekwencji: droits et libertés ‘prawa
i wolności’. [. . . ] Charakterystyczne dla użycia w tym znaczeniu jest częste występowanie rzeczownika liberté w liczbie mnogiej. I tak mówi się
o libertés constitutionnelles ‘wolności konstytucyjne’, démocratiques ‘demokratyczne’, individuelles ‘indywidualne’, collectives ‘zbiorowe’. [. . . ] Ten sam
typ wyrażeń określa zakres działalności ekonomicznej człowieka: liberté de
l’entreprise ‘wolność przedsiębiorstwa’, liberté de l’industrie ‘przemysłu’, du
travail ‘pracy’, du commerce ‘handlu’” (Abramowicz, w tym tomie).

W języku angielskim jest inaczej, powszechne jest mówienie o freedom from ‘wolności od czegoś’; Anna Wierzbicka podkreśla70 , że orientacja ang. słowa freedom jest „negatywna” i oddaje to formułą: „jeżeli
nie chcę czegoś robić, nie muszę tego robić” (Wierzbicka 2007: 246).

12. Odróżnienie WOLNOŚCI zewnętrznej i WOLNOŚCI
wewnętrznej
Pierwsza zależy od otoczenia, druga od postawy samego człowieka
i stanu jego świadomości. Reﬂeksja na ten temat sięga czasów staroindyjskich (zob. Jurewicz) i starogreckich (zob. Korus), wraca z kontekście oceny współczesnych reżimów totalitarnych, nazizmu i komunizmu (zob. Shmelev 2018).
Kazimierz Korus przeanalizował pojęcie wolności wewnętrznej
w kulturze starogreckiej na podstawie podstawowego źródła – Złotej
pieśni Pitagorejczyków. Wolność wewnętrzna została określona jak
lýsis tes psychés ‘uwolnienie duszy’; za cechy kryterialne wolności
wewnętrznej uznano panowanie nad sobą (kratéin seautoú), za cechy
konotacyjne aidós ‘wstyd’ (nie przed innymi ludźmi, ale przed samym
sobą) oraz dikaiosýne ‘sprawiedliwość’.

70

Czyni to w ślad za Berlinem, który „opisuje angielską ‘koncepcję wolności negatywnej’ i [. . . ] sięga wstecz do dzieł ‘angielskich ﬁlozofów polityki’: Thomasa Hobbesa,
Johna Locke’a, Adama Smitha, Johna Stuarta Milla i Jeremy’ego Benthama, wykazując
w nich ten sam negatywny rdzeń angielskiego pojęcia wolności” (Gicala, s. 600).
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Podobną ﬁlozoﬁę wolności wewnętrznej wyznaje serbskie prawosławie:
„Молодые люди . . . понимают свободу как освобождение от авторитетов . . . в виде родителей, преподавателей, учреждений, внешних
или внутренних захватчиков, которые подавляют свободу. . . , согласно православному учению . . . такое понимание приводит к выводу,
что свободы нет до тех пор, пока есть авторитет. [Ето] на самом деле ложная диалектика? . . . В Православии решение вопроса состоит
в присоединении к «внутренней, духовной свободе, которую у нас ни
при каких обстоятельствах никто никогда не может отнять». . . . Свобода в духовной целостности человека, которую он должен развивать
сам.” (Dragiciević, s. 491).

Pojęcie wolności wewnętrznej omawia z pozycji „liberalizmu arystokratycznego wspartego na metaﬁzyce” Ryszard Legutko Traktacie
o wolności (2007), będącym polemiką w liberalno-demokratycznym
(egalitarnym) modelem wolności (Legutko 2007: 243).

13.„Usieciowienie” WOLNOŚCI
Wszyscy autorzy przyjmują, że wolność podlega interpretacji kontekstowej na poziomie wyborów aksjologicznych i społecznych systemów norm i wartości i odtwarzają powiązania WOLNOŚCI z innymi
„wartościami stowarzyszonymi”.
W opracowaniach prezentowanych w tym tomie WOLNOŚĆ jest
wiązana kolejno: w antycznej kulturze indyjskiej – ze swobodnym
ruchem w przestrzeni, bezpieczeństwem, ładem kosmicznym i dojrzałym człowieczeństwem (Jurewicz); w kulturze starogreckiej z pokojem,
igrzyskami olimpijskimi, sprawiedliwością, równością praw, autonomią państwa i panowaniem nad sobą (Korus); w lingwokulturze litewskiej – z możliwością samorealizacji, twórczością, odpowiedzialnością,
potrzebą szacunku i tolerancji (Smetonienė); w polskiej z równością
i solidarnością, także (w ankietach studenckich ASA 1990, 2000 i 2010)
z demokracją, sprawiedliwością i odpowiedzialnością; w czeskiej –
z niepodległością narodową, samostanowieniem człowieka, swobodą
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poruszania się w przestrzeni (Vaňková); w rosyjskiej – z otwartą przestrzenią, światłem, wiatrem i ptakiem (Kulpina); w ukraińskiej – z prawami obywatelskimi (Pyśmenna); w białoruskiej – z suwerennością
państwową, prawami obywatelskimi, osobistą swobodą (Rudenko);
w bułgarskiej – z emancypacją, niezależnością i demokracją (MichevaPeycheva), w chorwackiej – z odpowiedzialnością, swobodą poruszania się w przestrzeni, korzystaniem z praw nabytych (Kapetanović).
Szerokie tło dla wolności zakreślają opracowania francuskie, angielskie i niemieckie.
Rewolucja Francuska 1789 wynosząc wolność na piedestał, powiązała ją z ideą równości i braterstwa w słynnej triadzie Liberté –
Egalité – Fraternité71 , która została w przekładach na języki narodowe przejęta do wszystkich krajów europejskich, stała się paneuropeizmem. W lingwokulturze angielskiej wolność powiązano z prawami człowieka, państwem prawa, bezpieczeństwem (Gicala), w niemieckiej – z godnością człowieka, państwem prawa, prawami obywatelskimi, demokracją, sprawiedliwością, odpowiedzialnością, bezpieczeństwem (Janoszczyk).
Godne szczególnej uwagi są dzieje francuskiej triady rewolucyjnej,
bo rozpowszechniła się ona w całej Europie i zaczęła być traktowana
jak matryca, pozwalająca generować pokrewne hasła stawiające wyjściową wolność w różne konteksty, zwykle silnie nacechowane ideologicznie, niekiedy jawnie polemiczne. W takich kolekcjach ideowe
konteksty wolności ujawniają się w sposób szczególnie wyrazisty;
diagnostyczna jest w nich pozycja członu trzeciego, który jest niejako stawiany „pod akcentem” i dzięki wymienności ustanawia odpowiedni rozpoznawalny przez adresatów-odbiorców kontrast, zwykle
polemiczny. W Polsce pojawiły się więc takie, jak Wolność, równość,
niepodległość (nazwa konspiracyjnej formy działania PPS na rzecz
71

W istocie wolność i równość pozostają ze sobą w częściowej, ale nieuchronnej
sprzeczności. Za Tocquenville’em zwracał na to uwagę Zdzisław Najder, pisząc, że
„tylko ograniczenia nałożone na wolność jednostek i grup zabezpieczają jako tako
równość ogółu” (Z. Najder, Jaki związek, „Tygodnik Solidarność” 1989, 7, 44).
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odzyskania niepodległości w latach wojny 1939–1944); Wolność, równość, solidarność (hasło robotników strajkujących w Gdańsku 1980;
triada ta weszła do Karty praw podstawowych Unii Europejskiej 2007);
Wolność, równość, tolerancja: hasło uczestników „marszu równości”
w Poznaniu 2005 (GW 29 XI 2005); Wolność, równość, siostrzeństwo
(używane w dyskursie feministycznym72 ) itp. We współczesnym dyskursie niemieckim francuska triada ma inne, znamienne rozwinięcia:
Wolność, równość, sprawiedliwość; Wolność, równość, ojcostwo; Wolność, równość, bezpieczeństwo, zob. Janoszczyk w tym tomie xxx);
w szerszej skali, w lingwokulturze niemieckiej Freiheit łączona jest
także bardzo często z takimi leksemami jak Demokratie ‘demokracja’, Frieden ‘pokój’, Recht ‘prawo’, Verantwortung ‘odpowiedzialność’,
Würde ‘honor, godność’73 . Spotykane są także połączenia z Gleicheit
‘równość’ i Sicherheit ‘bezpieczeństwo’.
Interpretacja tego rodzaju powiązań wymaga odwołania się do narodowych historii idei, do historii literatury, do opracowań z zakresu
politologii i socjologii, najogólniej mówiąc do szerokiego kontekstu
społeczno-kulturowego.

14. Proﬁlowanie konceptu WOLNOŚCI w dyskursach
Bazowe wyobrażenia wolności znajdują zróżnicowane formy na
gruncie różnie pod względem aksjologicznym zorientowanych dyskursów. Na gruncie polskim wyróżniono dwa kontrastowe proﬁle:
liberalno-demokratyczny i narodowo-prawicowy, w których orbicie
pozostają dyskursy liberalno-katolicki i narodowo-katolicki, oraz odróżniający się od wszystkich wymienionych dyskurs lewicowy ze
zbliżonymi do niego anarchistycznym i feministycznym. Najważniejsze różnice dotyczą równych praw do korzystania z wolności, zakresu
wolności słowa i zachowań oraz tolerancji dla inności.
Podobną drogą poszła Jolanta Janoszczyk, która wyodrębniła na
gruncie niemieckim dyskurs liberalno-demokratyczny, kościelny (ka72
73

„Trybuna” z 8 marca 2005.
Por. http://www.dwds.de/?qu=freiheit.
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tolicki i ewangelicki), prawicowy konserwatywny, lewicowy i ultralewicowy oraz feministyczny.
W lingwokulturze czeskiej autorki, Irena Vaňková i Veronika Vodrážková, odnalazły dwa proﬁle semantyczne: NIEZALEŻNOŚĆ, który
wywodzi się z ﬁzycznego doświadczenia nieograniczonej swobody
poruszania się w przestrzeni (wypuścić ptaka / więźnia na wolność)
i SUWERENNOŚĆ, który ma charakter wartości społecznej i funkcjonuje
zarówno w dyskursie politycznym, prawniczym, jak ﬁlozoﬁcznym,
z akcentem na samostanowienie człowieka czy społeczeństwa.
Julia Pyśmenna w lingwokulturze ukraińskiej wskazała cztery proﬁle: tradycyjny ludowy (volja implikuje obraz wolnego człowieka);
religijny oparty na pojęciu woli bożej, człowieka dobrej woli, żyjącego
wedle prawa; pragmatyczny budowany z pozycji młodego, swobodnego człowieka, oraz pragmatyczny, budowany z pozycji obywatelskiej, respektującego zobowiązania wobec wspólnoty politycznej.
Na nieco innej zasadzie wyodrębniła proﬁle freedom Agnieszka
Gicala: prawno-polityczny proﬁl freedom (wolności), jako prawa człowieka, który pojawia się w kontekście konﬂiktów politycznych, religijnych, etnicznych i innych i w którym kwestionowany bywa zakres
wolności słowa, prasy, wyznania; i indywidualistyczny proﬁl freedom
jako możliwości (ang. ability) jednostki, który zakłada, że człowiek
jako jednostka może robić i mówić, co chce, i który pojawia się w wypowiedziach indywidualnych, akceptujących brak ograniczeń i możliwość bycia sobą.

15. Spór o „prawdziwą” WOLNOŚĆ
Przeprowadzając wspomnianą ankietę wśród studentów kilku uniwersytetów na temat rozumienia kluczowych wartości, zadawano
pytanie o „istotę prawdziwego X-a”, w tym przypadku – „prawdziwej
wolności”. Dlaczego posłużono się tym jawnie subiektywnym wyrażeniem? Nie wchodząc tu w szczegółowe uzasadnienia74 , powiemy
74

Zob. szersze omówienie tej kwestii we wstępie do tomu JWP 2006 i artykule:
Bartmiński, Niebrzegowska-Bartmińska, 2015.
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tylko, że chodziło o to, by skłonić respondentów do mówienia o ich
osobistym pojmowaniu znaczeń odnośnych słów, a nie o tym, czym
jest ów X w sensie encyklopedycznym, pretendującym do obiektywizmu. Taki sposób myślenia odpowiada potocznej intuicji językowej,
która bez trudu akceptuje np. powiedzenia zawierające modyﬁkatory
sądów ogólnych w przysłowiach, takich jak: Prawdziwych przyjaciół
poznajemy w biedzie, Prawdziwa cnota krytyk się nie boi, Prawdziwa
miłość zaczyna się tam, gdzie [się] niczego już w zamian nie oczekuje
(Antoine de Saint Exupery) itp.75 Przymiotnik prawdziwy w oczywisty
sposób odnosi sąd do wyobrażeń i systemu wartości nadawcy. Takie rozumienie „prawdziwości” jest faktem empirycznym, z którym
musi się liczyć każda analiza semantyczna języka naturalnego, respektująca „geniusz języka”, niepretendujący do encyklopedycznego
obiektywizmu. Współczesna semantyka kognitywna (Putnam, Lyons)
uzasadnia takie myślenie.
Podsumowując: WOLNOŚĆ w języku naturalnym jest czymś więcej niż pojęciem opisowym, dającym się deﬁniować czysto logicznie,
jest konceptem kulturowym, tj. pojęciem nacechowanym aksjologicznie, zanurzonym w świecie norm i wartości kulturowych. Jako koncept kulturowy niesie bogatą konotację kulturową i otwiera drogę do
świata idei, które nakładają na członków każdej wspólnoty lingwokulturowej określone zobowiązania.
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Pojęcie WOLNOŚCI w najstarszej kulturze
indyjskiej∗
Joanna Jurewicz

Autorka dowodzi tezy, że wolność jest w poezji staroindyjskiej wpisana
w koncepcję przestrzeni jako miejsca, w którym człowiek może bezpiecznie
żyć. Poeci Rygwedy pojmują życie w kategoriach ruchu, a zatem jego umożliwienie jest najistotniejszą wartością przestrzeni. Ruch w przestrzeni,
będący domeną źródłową dla pojmowania wolności, nie jest ruchem dowolnym. Jak rzeki płyną w korytach, jak bydło w swym biegu jest kierowane przez pasterzy, jak słońce idzie swoim torem, jak ogień powinien być
utrzymany w palenisku, podobnie człowiek nie może przekraczać boskich
reguł wyrażających się w rytualnym porządku. Umiejętność ograniczenia
własnej wolności jest podstawą ładu kosmosu i człowieczeństwa. Można
powiedzieć, że ci, co są pozbawieni reguł też są wolni, ale ich wolność nie
prowadzi ich do niczego dobrego, ich ostatecznym przeznaczeniem jest
mrok i śmierć.

1. Wprowadzenie
Pojęcie WOLNOŚCI jest wpisane w klasyczną kulturę indyjską. Określana sanskryckim wyrazem mukti lub moks.a jest najważniejszym
celem ludzkiego życia realizowanym w procesie samodyscypliny, zwanej jogą. Podczas gdy życie społeczne starożytnych Indii było podporządkowane regułom stanu i kasty, za których przekroczenie groziły
bardzo surowe sankcje, joga stanowiła furtkę dla tych, którzy chcieli
tym regułom się wymknąć i zasmakować wolności nie tylko od co∗

Badania zostały sﬁnansowane dzięki grantowi badawczemu Narodowego Centrum Nauki (2016/21/B/HS1/00789).
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dziennych społecznych ograniczeń, ale również od własnego ciała, od
starości i śmierci.
W niniejszych rozważaniach chciałam przyjrzeć się samym początkom indyjskiej kultury zaświadczonym w Rygwedzie, najstarszym
indyjskim tekście ułożonym przez indoeuropejski lud, który nazywał
siebie Arjami. Jest to zbiór 1028 hymnów datowanych na około XIII
wiek p.n.e., zredagowanych w całość około VII wieku p.n.e1 .
W Rygwedzie nie ma terminu oznaczającego wolność. Mimo to, jak
to będę starała się wykazać, pojęcie WOLNOŚCI jest centralnym pojęciem tego tekstu. Kognitywna analiza umożliwi jego rekonstrukcję.
Zacznę od analizy użyć wyrazu urú, który jako przymiotnik oznacza ‘szeroki, rozległy’, a jako rzeczownik ‘przestrzeń’. Zanalizuję też
użycia czasownika urus.ya, ‘czynić rozległym, dawać przestrzeń’, pochodzącego od urú. Pozwoli to na omówienie przeciwieństwa pojęcia
przestrzeni, jakim jest ‘ciasnota, niewola’ (ám
. has, am
. hú, amhūraná).
Kolejną fazą analizy będzie zbadanie szerszego kontekstu użycia wyrazu urú, przywołującego pasterskie doświadczenie Arjów i mitologię.
Omówione tutaj zostaną wyrażenia urvı̄´ gávyūti [rozległe pastwisko]
i urú loká/uloká [rozległa przestrzeń]. Na zakończenie odniosę się do
abstrakcyjnych pojęć takich jak ártha [cel, zajęcie, zadanie, korzyść]
oraz vratá [nakaz, reguła, powinność], których uwzględnienie jest
niezbędne dla pełnej rekonstrukcji pojęcia WOLNOŚCI w Rygwedzie.
Rygweda jest opowieścią o powstaniu świata, zarówno o pierwszym akcie stwórczym, jak i tym, który odtwarzany jest w kosmosie
i przez ludzi (Jurewicz 1996). W kosmosie akt stwórczy realizowany
jest, gdy nadejdzie poranek. Ludzie realizują go, tocząc wojnę i odprawiając oﬁarę. Kreację, wschód słońca i działania człowieka można
sprowadzić do tworzenia przestrzeni, w której możliwy jest ruch,
poznanie i dobre życie. Jak zostanie wykazane, w kategoriach tak
pojmowanej przestrzeni poeci Rygwedy myśleli o wolności.

1

Podstawowe wiadomości na temat Rygwedy można znaleźć w Brockington 1990,
Basham 2003, Jurewicz 2013a.
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2. Urú
Przymiotnik urú, w odniesieniu do obiektów, miejsc czy żywych
istot określa między innymi rydwan, jego koło i jarzmo (4.43.5: urú
ráthah., 8.98.9: uraú rátha urúyuge, 9.89.4: urucakrá), strumienie
mleka płynącego z wymienia krowy (urúdhāra 8.1.10, 8.93.3, 9.69.1),
siedzisko tworzone dla bogów zapraszanych na oﬁarę RV 1.85.6-7: urú
sádas), nosy psów strzegących wejścia do zaświatów (RV 10.014.12:
´ u).
urūn.asā
Jednakże znacznie częściej przymiotnik urú odnosi się do roz-

ległości nieba i ziemi, niekiedy metonimicznie wręcz nazywanych
„dwojgiem rozległych” (urv´ı̄2 ). Przymiotnikiem urú określany jest
także przestwór dzielący ziemię i niebo (antáriks.a):
[1] tvám ā´ tatantha urú antáriks.am
.
tuvám
. jyótis.ā ví támo vavartha (1.91.22c)
[Tyś rozpiął rozległy przestwór,
tyś światłem mroki otworzył!]3

Jako rzeczownik oznaczający ‘przestrzeń’ wyraz urú używany
bywa w odniesieniu do miejsca, w którym można się osiedlić i żyć:
[2] urú n.as tanúve tána
urú ks.áyāya nas kr◦ dhi |
urú n.o yandhi jı̄váse || (8.68.12)
[Stwórz przestrzeń dla nas i naszego rodu,
stwórz przestrzeń, byśmy się mogli osiedlić,
rozpościeraj nam przestrzeń, abyśmy żyć mogli!]4

Człowiek osiadły na rozległej przestrzeni nazywany jest tym, który
ma rozległą siedzibę (1.2.9: uruks.áya, 7.100.4: uruks.ití). Dająca możliwość osiedlenia przestrzeń pojmowana bywa w kategoriach rozległego schronienia, gdzie nie ma dostępu żadne zło:

2
3
4

Np. 1.185.6,7, 6.68.4
urú antáriks.a: 3.22.2, 3.54.19, 6.47.4, 6.61.11, 7.98.03, 9.81.5, 10.118.8, 10.124.6.
Por. 7.60.11, 8.63.9.
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[3] ápā´ mı̄vām ápa víśvām ánāhutim
ápā´ rātim
. durvidátrām aghāyatáh. |
āré devā dvés.o asmád yuyotana
urú n.ah. śárma yachatā suastáye || (10.63.12)
[Precz odpędźcie chorobę, precz wszelki brak obiaty,
precz nędzę nikczemną złośliwego, bogowie!
Precz wrogość od nas oddalcie i udzielcie nam
rozległego schronienia, byśmy dobrze żyli!]5

Charakterystycznym dla rygwedyjskiego myślenia jest przestrzenne rozumienie światła, określanego często jako rozległe. Powstaje ono dzięki porannej aktywności zórz:
[4] uchánn us.ásah. sudínā ariprā´
urú jyótir vividur dı̄´ dhiyānāh. (7.90.4)
[Zajaśniały zorze jasne jak dzień, nieskalane.
Znaleźli rozległe światło w zamyśleniu.]6

Rozumienie światła jako rozległego i powstającego o poranku, wynika z przekonania rygwedyjskich poetów o tym, że w nocy niebo
spoczywa na ziemi, a dzielący je przestwór zanika. Powstaje on dopiero wraz ze światłem zórz i słońca. Potwierdza się to w poniższej
stroﬁe, gdy mrok nocy zostaje nazwany ‘długim’:
[5] urú aśyām ábhayam
. jyótir indra
´
´
mā no dı̄rghā abhí naśan támisrāh. (2.27.14)
[Chciałbym mieć światło rozległe, bezpieczne!
Niechaj nie sięgną nas długie mroki, Indro!]

Noc jest czasem zagrażającym śmiercią, przeciwstawia mu się
bezpieczna, jasna przestrzeń poranka.
Wszelako, powstanie rozległego światła też dokonuje się w walce:
[6] tuvám
˙ r ókaso agna āja
. dásyūm̆
urú jyótir janáyann ā´ riyāya (7.5.6c)
5

Por. 4.25.5, 5.65.6.
Świetlistą przestrzeń tworzy zorza: RV 4.52.7, słońce: RV 4.53.2, 10.170.3, 7.45.3,
ogień: RV 10.21.08.
6
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[Tyś, Ogniu, wygnał Dasjów z domostwa,
rodząc światło rozległe dla Arji!]

Fragment ten może odnosić się do rzeczywistej walki, w której
używano ognia, by palić siedziby wrogów nazwanych tu Dasjami.
Jednakże, rygwedyjscy poeci również pojmowali kreację świata w kategoriach walki. Poeta zatem dokonuje tu stopienia obu procesów, typowego dla ówczesnego myślenia, zgodnie z którym – jak to już wspomniałam – człowiek działaniem swoim odtwarza proces stwórczy.
Dotychczasowa analiza pozwoliła na rekonstrukcję pojęcia przestrzeni jako miejsca, w którym człowiek może bezpiecznie żyć. Tworzona jest ona w akcie stwórczym przez bogów – w tym sensie można
ją uznać za synonim kosmosu. Jej powstanie odtwarzane jest każdego
poranka, a także przez ludzi w walce.
Wszelako najistotniejsza wartość przestrzeni zasadza się na tym,
że zapewnia ona możliwość ruchu. W strofach wyrażających tę wartość wyraz urú najczęściej funkcjonuje jako rzeczownik. Oto przykład
takiego rozumienia przestrzeni:
´
[7] urú s.á sarátham
. sā rathaye kar
´
índrah. kútsāya sū riyasya sātaú (6.20.5)
[Indra, na jednym rydwanie z Kutsą, przestrzeń jemu stworzył,
gdy współdzielili rydwan, gdy bili się o słońce.]

Przestrzeń powstaje po to, by rydwan aryjskiego wojownika mógł
jechać do przodu i zdobywać słońce – czyli nie tylko ziemskie bogactwa, ale i światło dnia. Wyraża się tutaj przekonanie, że człowiek
swoją działalnością ma wpływ na procesy kosmiczne. W innych strofach poeci proszą o przestrzeń, by móc zdobywać łupy, bogactwo
i krowy, będące najważniejszym bogactwem dla Arjów7 . Związek przestrzeni z możliwością ruchu wyraźny jest w stroﬁe, gdzie prosi się bogów o to, by dali przestrzeń w pochodzie, tutaj używa się czasownika

7

5.64.6: urú n.o vā´ jasātaye, 5.64.6: kr◦ tám
. rāyé suastáye, 8.75.11: kuvít sú no
gávis..taye ágne sam
. vés.is.o rayím úrukr◦ d urú n.as kr◦ dhi.
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odsłownego urus.ya, dosłownie ‘poszerzać’8 . Sama droga określana
bywa również jako szeroka, dzięki czemu umożliwia ruch ludziom,
krowom i rydwanom (8.68.13)9 .
Przestrzeń umożliwiająca ruch jest tworzona także dla słońca.
Zgodnie ze wspomnianym już wcześniej poglądem rygwedyjskich
poetów o tym, że w nocy zanika przestwór dzielący niebo od ziemi,
wschodzące o poranku słońce niejako wznosi niebo, tworząc nie tylko
przestrzeń, lecz również drogę:
[8] ádarśi gātúr uráve várı̄yası̄
pánthā r◦ tásya sám ayam
. sta raśmíbhiś (1.136.2)
[Pojawiło się szersze przejście do przestrzeni / dla rozległego.
Rozpięła się droga prawdy promieniami.]

Pojęcie słońca przywołane jest tutaj metonimicznie przez pojęcie jego promieni, a wyraz urú można interpretować zarówno jako
rzeczownik, ‘przestrzeń’, jak i przymiotnik, ‘rozległy’, wtedy określa
poranne światło.
Poniższa strofa łączy poranne powstanie przestrzeni z możliwością ruchu stworzoną dla bogów, by mogli przybyć na oﬁarę – tym
razem powstaje ona dla ognia:
[9] ā´ dyá rátham bhānumo bhānumántam
ágne tís..tha yajatébhih. sámantam |
vidvā´ n pathı̄nā´ m urú antáriks.am
éhá devā´ n havirádyāya vaks.i || (5.1.11)
[Dzisiaj wstąp na rydwan płomienny, Ogniu
płomienny, z tymi, których czczą w oﬁarach!
Znając drogi, przywieź bogów tutaj
przez rozległy przestwór, by spożyli obiatę!]

Poeci Rygwedy wierzyli, że droga wyznaczana przez wschodzące
słońce jest drogą, którą bogowie przychodzą na oﬁary. Prototypowa
oﬁara Rygwedy polegała na skrzesaniu ognia w świdrze ogniowym
8
9

7.85.1: tā´ no yā´ mann urus.yatām abhı̄´ ke.
Por. 8.68.13, 10.107.1.
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i wylania doń obiaty, którą był napój z nieznanej do dziś dnia rośliny
zwanej somą10 . Krzesany o świcie ogień wznosił się wraz z wstępującym na niebiosa słońcem, zanosząc somę do bogów i przyprowadzał
ich na ziemię, na specjalnie przygotowaną ściółkę z trawy. Płomienie ognia uważano za widzialne języki bogów ucztujących razem
z ludźmi, gdyż resztki somy wypijali kapłani.
I tutaj ujawnia się trzecia sytuacja, w której powstaje umożliwiająca ruch i życie przestrzeń. Jest nią upojenie somą. Napój z somy miał
wpływ nie tylko na organizm człowieka (pod jej wpływem człowiek
odczuwał silne gorąco i obﬁcie się pocił), ale również na jego umysł
i psychikę. Jego skutkiem były makropsja, lewitacja, doświadczenie
nadzwyczajnych możliwości poznawczych i twórczych oraz pełnego
zdrowia i nieśmiertelności (Jurewicz 2001: 199 i nast.). Doświadczenie
to jest przedstawiane w Rygwedzie jako mentalny lot na realizujący
się wraz ze wschodzącym słońcem aż do najwyższego punktu nieba.
Drogą wschodzącego słońca podąża nie tylko ogień do bogów, nie
tylko bogowie na oﬁarę, ale również sam oﬁarnik. Wynika stąd, że
oﬁara pozwala na chwilowy zanik przestrzeni dzielącej niebo i ziemię,
bogów i ludzi. Pierwsi z nich schodzą w dół, drudzy wędrują wzwyż,
ale wszyscy się spotykają w jakimś nieokreślonym miejscu, gdzie zawieszone zostają prawa codzienności. Tak pojmowana przestrzeń jest
pojęciem paradoksalnym: z jednej strony umożliwia spotkanie bogów
i ludzi, z drugiej prowadzi do zniesienia samej siebie.
W poniższym fragmencie pojawia się prośba do somy o stworzenie
szerokiej drogi:
[10] jáyan ks.étram abhí ars.ā jáyann apá
urúm
. no gātúm
. kr◦ n.u soma mı̄d.huvah. (9.85.4)
[Pędź, zdobywając pole, wody zdobywając!
Stwórz nam szeroką drogę, somo szczodrobliwa!]

Prośba o zdobycie pola i wód przywołuje opisy zwycięskiej walki
Arjów z wrogami, walczącymi o dostęp do tych dóbr. W tych kate10

Na temat możliwych identyﬁkacji somy zob. Wasson 1968; Falk 1989.
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goriach pojmowano przejście od stanu codziennej świadomości do
stanu nadnaturalnego pod wpływem upajającego napoju11 .
W kolejnej stroﬁe przestrzeń kosmosu powstaje w ruchu bogów
upojonych somą:
[11] índrāvis.n.ū tát panayā´ yiyam
. vām
.
sómasya máda urú cakramāthe |
ákr◦ n.utam antáriks.am
. várı̄yo
áprathatam
jı̄váse
no
rájām
.
. si || (6.69.5)
[Indro i Wisznu, ten wasz czyn jest czci godzien,
że w upojeniu somą szerokim krokiem szliście!
Wy uczyniliście przestwór coraz szerszy
i rozpostarliście przestrzenie nam dla życia!]

Bogowie Indra i Wisznu pojmowani są tutaj w kategoriach ludzi,
którzy dużymi krokami wymierzają ziemię. W domenie docelowej
tworzą oni drogę dla wschodzącego słońca i, tym samym, przestrzeń
między ziemią a niebem. Strofa ta wyraźnie ukazuje pojmowanie
przestrzeni jako miejsca swobodnego ruchu, ten ruch podejmowany
jest pod wpływem somy, podobnie jak ma to miejsce w każdym indywidualnym upojeniu somą w trakcie oﬁary.

3. urus.ya
Aby uchwycić pełne spectrum pojęcia przestrzeni w Rygwedzie,
trzeba zanalizować strofy przedstawiające sytuacje, z których wyjście
pojmowane jest w kategoriach poszerzania. Na określenie tego wyjścia używa się czasownika urus.ya oznaczającego ‘poszerzać, dawać
przestrzeń’.
Zacznę od użycia urus.ya w kontekście krzesania ognia pojmowanego w kategoriach narodzin:
[12] sadyó jātá ós.adhı̄bhir vavaks.e
yádı̄ várdhanti prasúvo ghr◦ téna |
11

W innym miejscu soma wprost jest porównana do „szerokiej drogi” (9.96.15: urv
ìva gātúh.). Przestrzeń powstająca pod wpływem somy: 8.79.03, 9.84.1.
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ā´ pa via pravátā śúmbhamānā
urus.yád agníh. pitarór+ upásthe || (3.5.8)
[Ledwo się narodził, z roślinami rośnie,
gdy go płodne krzepią masłem klarowanym.
Wyrywa się w przestwór w rodziców podołku
Ogień niczym wody, co na spadzie pięknieją.]

Idea ciasnoty jest obecna w pojęciu łona. Wzmacnia ją dodatkowo
przekonanie rygwedyjskich poetów, że ogień przebywa w drzewie,
a jego krzesanie powoduje jego ujawnienie. Idea ciasnoty jest także
obecna w pojęciu świdra ogniowego, w którym krzesze się ogień,
przyciskając górny palik do dolnego. A zatem krzesanie ognia jest
tworzeniem dla niego przestrzeni, gdzie będzie mógł realizować swą
wręcz deﬁnicyjną cechę, jaką jest ruch. Tę cechę ognia uwypukla
porównanie go do płynących po pochyłościach rzek.
Najczęściej jednak wspominana sytuacja, z której uzyskuje się
przestrzeń, to spotkanie z wrogami. W poniższej stroﬁe jest to człowiek nieznający aryjskiego języka ani kodu kulturowego:
[13] ná yáh. sampŕ◦ che ná púnar hávı̄tave
´
ná sam
. vādā ya rámate |
tásmān no adyá sámr◦ ter urus.yatam
bāhúbhyām
. na urus.yatam || (8.101.4)
[Daj nam przestrzeń ramionami, abyśmy nie wpadli
na tego, kto nie zatrzymuje się na powitanie,
na tego, kogo ponownie nie można przywołać,
ni na tego, z kim się nie da porozmawiać!]

Obraz przestrzeni obramowanej ramionami boga zgadza się
ze wspomnianym powyżej pojęciem rozległego schronienia (vide
10.63.12 [3]). Jak to wykazałam gdzie indziej, stan zagrożenia przez
wrogów pojmowany był w kategoriach ciasnoty i niemożności ruchu
(Jurewicz 2013b). Zapewne ta konceptualizacja buduje się na doświadczeniu bycia osaczonym przez wrogów, gdy walczący Arjowie znaleźli
się w pułapce bez wyjścia. Do tej kwestii jeszcze powrócę.
Również występek pojmowany był w kategoriach ciasnoty:
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[14] yus.mé devā ápi s.masi
yúdhyanta iva vármasu |
yūyám mahó na énaso
yūyám árbhād urus.yata || (8.47.8)
[Jesteśmy w was, bogowie,
jak wojownicy w puklerzach!
Dajcie nam przestrzeń od występku
wielkiego i od małego!]

Widać tutaj, że pozostawanie w stanie bezgrzesznym było pojmowane w kategoriach ochrony za pomocą puklerza, jest to pojęcie
podobne do bezpiecznych ramion boga dających schronienie. Można
sądzić, że występek czy wina widziane były jako wróg, który osacza
człowieka, odbierając mu przestrzeń, możliwość ruchu. Warto dodać,
że w tych samych kategoriach, jako brak przestrzeni i możliwości
ruchu, pojmowano stan niewiedzy, szczególnie wyraziście odczuwany
w nocy i przed wypiciem somy (Jurewicz 2001).
Na określenie tego stanu zewnętrznego i wewnętrznego uwięzienia, z którego chce się uzyskać przestrzeń, pojawia się określenie
ogólniejsze: ‘ucisk’ (páris.ūti: 1.119.6, 9.85.8 [22]). Jednak najważniejszym ogólnym pojęciem jest ám
. has, dosłownie ‘wąskość, ciasnota’:
[15] yó asmai havyaír ghr◦ távadbhir ávidhat
prá tám prācā´ nayati bráhman.as pátih. |
urus.yátı̄m ám
. haso ráks.atı̄ ris.ó
am
. hóś cid asmā urucákrir ádbhutah. || (2.26.4)
[Kto obiatami z masłem czcił Pana Słowa Świętego,
tego on przed się prowadzi, dal daje z niewoli,
przedziwny, strzeże go przed uszczerbkiem
i nawet w ciasnocie przestrzeń mu otworzy!]12

Jak to wykazałam w innym miejscu (Jurewicz 2013b), pojęcie
ám
. has jest motywowane trzema doświadczeniami, które budziły
w Arjach klaustrofobiczny lęk: zgubienie drogi w górach, osaczenie
przez wrogów i noc. Na najbardziej podstawowym poziomie, te sytu12

Por 1.58.8, 5.67.4, 6.3.1, 7.1.15, 8.18.5, 8.67.7.
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acje postrzegane są jako niemożność ruchu spowodowanego brakiem
przestrzeni. W tych kategoriach rygwedyjscy poeci pojmują ogólniejszy stan dyskomfortu, zarówno ﬁzycznego, jak i psychicznego: stan
związany z chorobą, nieszczęściem, cierpieniem, brakiem poznania
i śmiercią. A zatem przestrzeń, jako przeciwieństwo tego, co nazywano ám
. has, jest nie tylko możliwością ruchu. W jej kategoriach
pojmuje się stan dający zdrowie, szczęście, życie, możliwości poznawcze i czynienia dobrze. Takie rozumienie przestrzeni potwierdza się
też w dokonanej powyżej analizie użycia wyrazów urú i urus.ya.
Stan, w którym poeci pragną przestrzeni, bywa też nazywany wy13
razami pokrewnymi do wyrazu ám
. has: am
. hú, amhūraná . Przytoczę

tutaj jedną, opisującą uwolnienie człowieka ze studni:
[16] tritáh. kū´ pe ávahito
devā´ n havata ūtáye |
tác chuśrāva bŕ◦ haspátih.
´
kr◦ n.vánn am
. hūran.ā d urú || (1.105.17)
[Trita, który utknął w studni,
bogów na pomoc wołał.
Usłyszał go Pan Słowa Świętego
i stworzył mu przestrzeń z ciasnoty.]

Doświadczenie utknięcia w studni ma wszystkie cechy, które posiada stan określany wyrazem ám
. has, poczynając od niemożności
ruchu, otaczającej ciemności, kończąc na zagrożeniu śmiercią. Wyjście z tego stanu, pojmowane w kategoriach uzyskiwania przestrzeni,
oznacza uzyskanie możliwości ruchu, światła i życia.

4. Studium przypadku 1: „rozległe pastwisko”
(urvı̄´ gávyūti)
Zanalizuję teraz dwa użycia wyrazu urú jako określnika przestronnego obszaru. Przywołują one szerszy doświadczeniowy i mitolo13

am
. hú: 1.63.7, 1.107.1, 2.26.4 (zacytowana powyżej), 5.65.4, 5.67.4, 8.67.7,
amhūraná: 1.105.17 (zacytowana powyżej, [16]), 6.47.20 (zacytowana poniżej, [17]).
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giczny kontekst Rygwedy niezbędny do pełnej rekonstrukcji pojęcia
przestrzeni. Pierwsze sięga pasterskiej codzienności Arjów, przymiotnik urú bowiem określa ‘pastwisko’ (gávyūti). Drugie jest bardziej
abstrakcyjne, gdyż urú odnosi się do swobodnej przestrzeni (loká).
Jak to wykazałam gdzie indziej (Jurewicz 2009), pastwisko pojmowane jest nie tylko jako przestronny obszar, lecz także jako miejsce
swobodnego ruchu, w niektórych strofach jest synonimem kosmosu –
tej części rzeczywistości, gdzie ruch i życie jest możliwe. Prototypowe
bowiem pastwisko w Rygwedzie ściśle związane jest z pojęciem ruchu.
Poeci na ogół przedstawiają stada bydła wychodzące lub – jeszcze
częściej – wybiegające na pastwisko niż na nim się pasące. Nierzadko
wychodzenie na pastwisko dokonuje się dzięki otwarciu naturalnych
(rozpadliny skalne) lub zbudowanych przez człowieka (zagrody) zamknięć. Ponieważ w kategoriach bydła pojmowane są także zorze,
rzeki i strugi deszczu, zamknięciem są nocne niebo, góry i chmury.
Opisy podkreślają możliwość ruchu uzyskaną dzięki otwarciu czy
zniszczeniu zamknięć.
W poniższej stroﬁe poeta opisuje sytuację, w której Arjowie – prawdopodobnie w wyniku zgubienia drogi w górach – dochodzą do ciasnej
doliny, gdzie dalszy ruch jest niemożliwy:
[17] agavyūtí ks.étram ā´ ganma devā
´
urvı̄´ satı̄´ bhū´ mir am
. hūran.ā bhūt |
bŕ◦ haspate prá cikitsā gávis..tāv
itthā´ saté jaritrá indra pánthām || (6.47.20)
[Przyszliśmy, bogowie, na pole, co nie jest pastwiskiem. . .
Ziemia, przecież rozległa, zrobiła się ciasna. . .
Panie Świętego Słowa, znajdź drogę dla śpiewaka,
co w tym stanie się znalazł, krów szukając, Indro!]

Arjowie zostają zatrzymani w marszu i nie mogą iść dalej, gdyż
albo drogi nie ma, albo oni jej nie znają. Przyczyną tego faktu jest ciasnota ziemi, która w normalnych warunkach cechuje się rozległością;
można powiedzieć, że rozległość jest jej deﬁnicyjną cechą, odzwier-
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ciedlającą się w nawet w jej nazwach14 . Wyrażenie agavyūtí ks.étra
[pole, które nie jest pastwiskiem] przywołuje pojęcie jałowej ziemi,
na której nie można wypasać bydła i której nie można uprawiać,
a zatem zagrażającej śmiercią głodową. Równocześnie, brak przestrzeni przywołany jest w samym zanegowaniu pastwiska. Uwypukla
tu się związek braku możliwości ruchu w przestrzeni z zagrożeniem
śmiercią.
Sytuacja opisana w poniższym fragmencie przywołuje sytuację wojenną, w której zdobywane są rydwany wroga, a wyrażenie „rozległe
pastwisko” odnosi się do przestrzeni umożliwiającej ruch rydwanom
samych Arjów:
[18] tā´ vām és.e ráthānãm
urvı̄´ m
. gávyūtim es.ãm (5.66.3)
[Was obu [prosimy] w biegu o rydwany
o rozległe pastwisko dla nich!]

Wyrażenie urvı̄´ gávyūti używane jest też metaforycznie. W stroﬁe
zacytowanej poniżej powstawanie porannego światła pojmowane jest
w kategoriach walki bogini Zorzy z wrogami:
[19] ántivāmā dūré amítram ucha
urvı̄´ m
. gávyūtim ábhayam
. kr◦ dhı̄ nah. |
´
yāváya dvés.a ā bharā vásūni
codáya rā´ dho gr◦ n.até maghoni || (7.77.4)
[Ty, której dobra są blisko, świeć się daleko od wroga!
Stwórz dla nas rozległe, bezpieczne pastwisko!
Odpędź nieprzyjaciół, przynieś nam bogactwa,
wzbudź dar dla śpiewaka, szczodrobliwa!]

Należy podkreślić, że wróg tutaj rozumiany jest dosłownie. Zgodnie z przekonaniami poetów, tworzona o poranku świetlista przestrzeń przysługuje wyłącznie im i członkom ich wspólnoty (Jurewicz
14

Sanskryckie nazwy ziemi mah´ı̄, pr◦ thiv´ı̄, bhū´ mı̄, ūrv´ı̄ dosłownie znaczą ‘sze-

roka, rozległa’. Deﬁnicja tak pojmowanej ziemi pojawia się Śatapathabrahmanie
6.1.1.15.
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2001). Ci, co nie są Arjami, mają pozostawać na zawsze w ciemności. W tej stroﬁe wyrażenie „rozległe pastwisko” uwypukla znaczenie
bezpiecznej przestrzeni do życia, ale szerszy kontekst uświadamia
odbiorcy, że wraz z tą przestrzenią pojawia się możliwość ruchu. Skojarzenie to zostaje wzmocnione przez fakt, iż – jak to wspomniałam
wcześniej – prototypowe pastwisko jest pastwiskiem otwierającym się
dla bydła i ich przewodników.
Drugim ważnym (i najczęstszym) metaforycznym kontekstem użycia wyrażenia „rozległe pastwisko” wspominane jest upojenie somą.
Oto prośba do somy:
[20] jahí śátrum antiké dūraké ca yá
urvı̄´ m
. gávyūtim ábhayam
. ca nas kr◦ dhi (9.78.5)
[Zabij wroga, co blisko jest i daleko!
Stwórz nam rozległe, bezpieczne pastwisko!]

W Rygwedzie myśli budzące się pod wpływem somy były widziane
w terminach szybko poruszających się obiektów i istot: strug somy,
rzek, krów i koni (Jurewicz 2001: 242 i nast.). W kontekście niniejszej
strofy myśli pojmowane są w kategoriach Arjów i ich stad, którzy
wbiegają na rozległe pastwisko po jego zdobyciu od wrogów. Aktywacja tej metaforycznej konceptualizacji pozwala poecie na wyrażenie
swobodnego myślenia, nieograniczonego żadnym czynnikiem.
Znaczenie rozległego pastwiska jako miejsca swobodnego ruchu
uwypuklone jest w poniższym fragmencie:
[21] máhi psárah. súkr◦ tam
. somiyám mádhu
urvı̄´ gávyūtir áditer ◦rtám
. yaté (9.74.3)
[Wielkie święto! Miód somy już przygotowany –
rozległe pastwisko Aditi dla dążącego do prawdy!]

Poeta buduje tu obraz człowieka idącego drogą i wchodzącego na
rozległe pastwisko. W tych kategoriach pojmowany jest człowiek upojony somą. Jak to już wspomniałam, somę wypijano w porannej oﬁerze, co przywołane zostaje w wyrażeniu „idący do prawdy”; zgodnie
z zacytowaną wcześniej strofą 1.136.2, to właśnie o poranku powstaje
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„droga prawdy” (r◦ tásya pánthā). Poznanie prawdy realizowane jest
w kulminacyjnym momencie upojenia mającego – jak wierzono – miejsce na słońcu; miejsce to pojmowane jest w kategoriach „rozległego
pastwiska”. Wyraz áditi dosłownie znaczy ‘nieskończoność’ i ten fakt
podkreśla bezgraniczność mentalnej wędrówki pod wpływem somy.
W poniższej stroﬁe pojawia się opozycja pomiędzy rozległym pastwiskiem a ‘uciskiem’ (páris.ūti):
[22] pávamāno abhí ars.ā suvı̄´ riyam
urvı̄´ m
. gávyūtim máhi śárma sapráthah. |
´
mā kir no asyá páris.ūtir ı̄śata
índo jáyema tuváyā dhánam
. -dhanam || (9.85.8)
[Ty, co się klarujesz, biegnij do obﬁtości mężów,
na rozległe pastwisko, do przestronnego schronienia!
Niechaj nie włada nami jego ucisk, kroplo!
Wszelkie bogactwo chcemy zdobyć z tobą!]

Nazwanie przeszkody uniemożliwiającej dostęp do pastwiska wyrazem oznaczającym ‘ucisk’ przywołuje opisany już wcześniej stan
określony wyrazem ám
. has – stan uniemożliwiający jakikolwiek ruch,
budzący klaustrofobiczny lęk. W tych kategoriach pojmuje się stan
spowodowany – jak to interpretują badacze15 – niekorzystnym wpływem somy i będący przeciwieństwem tego, co chciałoby się pod wpływem somy osiągnąć.

5. Studium przypadku 2: urú loká/uloká
Podczas gdy strofy przywołujące pojęcie pastwiska budują dodatkowe znaczenia na bazie codziennego doświadczenia, strofy przywołujące pojęcie rozległej przestrzeni budują je również poprzez odwołania do mitów. Zanim przejdę do analizy wyrażenia urú loká/uloká,
przedstawię pokrótce użycia samego wyrazu loká/uloká. Jak podaje
Mayrhoffer (1992, 1996), jego znaczenia to ‘freier Raum, lichter Raum,
Lichtung, Aufhellung, Welt’, pochodzi od indoeuropejskiego *loukos,
15

Jamison, Brereton 2014: 1320.
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‘lichter Raum, lichte Stelle, Lichtung’. Wynika stąd, że rygwedyjskie pojęcie świetlistej przestrzeni ma wcześniejsze indoeuropejskie źródła.
Ujawnia się ono też w użyciach wyrazu loká. Prosi się bowiem somę,
by zaniosła pijącego ją do przestrzeni, gdzie jest światło słońca16 ,
do świetlistych przestrzeni17 , a w innym fragmencie nieśmiertelna
przestrzeń jest miejscem, do którego wznosi się słońce18 .
Wyraz uloká nazywa też siedzibę innego świetlistego obiektu,
a mianowicie palenisko ognia:
[23] agnír hótā ní ası̄dad yájı̄yān
upásthe mātúh. surabhā´ uloké (5.1.6)
[Ogień – kapłan – oﬁarnik najwyższy zasiadł
w łonie matki, na miejscu pachnącym!]19

Jak pamiętamy, krzesanie ognia pojmowane było w kategoriach
jego narodzin – wydobywania się z ciasnego łona (vide 3.5.8 [12]).
Tutaj ta domena źródłowa jest również przywołana, ale – jak można
sądzić – odnosi się ona do momentu, w którym ogień już „się urodził”:
został skrzesany i płonie w palenisku, więc użycie wyrazu oznaczającego przestrzeń jest całkowicie uzasadnione. W przestrzeni paleniska
ogień może płonąć, czyli być w ruchu.
Wyraz loká na określenie przestrzeni jako miejsca umożliwiającego ruch użyty w poniższej stroﬁe:
[24] sákhe vis.n.o vitarám
. ví kramasva
diyaúr dehí lokám
vájrāya
vis.kábhe |
.
hánāva vr◦ trám
. rin.ácāva síndhūn
índrasya yantu prasavé vísr◦ s..tāh. || (8.100.12)
[Przyjacielu Wisznu, zrób ogromny krok!
O niebo, daj przestrzeń, by piorunem rzucić!
We dwóch zabijmy Wrytrę, uwolnijmy rzeki!
Niechaj płyną na rozkaz Indry uwolnione!]
16
17
18
19

9.113.7: yásmim̆
˙ loké súvar hitám.
9.113.9: lokā´ yátra jyótis.mantas.
10.085.20: ā´ roha sūrye amŕ◦ tasya lokám
..
Por. 3.29.8.
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Przywołuje się tutaj mit opisujący kosmogoniczną aktywność
wspomnianych już wcześniej bogów Indry i Wisznu (vide 6.69.5 [11]),
pojmowaną w kategoriach odmierzania krokami przestrzeni. W powyższej stroﬁe Wisznu tworzy dla Indry przestrzeń, by ten mógł się
zamachnąć piorunem i pokonać węża Wrytrę, który w splotach swych
więzi wody; zabicie Wrytry i uwolnienie wód stwarza świat. Widać
tu wyraźnie, że ruch nie byłby możliwy w przedkreacyjnej ciasnocie
stworzenia i konieczne jest stworzenie umożliwiającej go przestrzeni.
Umożliwiająca ruch przestrzeń jest również skutkiem zabicia
Wrytry:
[25] yó vo vr◦ tā´ bhyo ákr◦ n.od ulokám
.
yó vo mahyā´ abhíśaster ámuñcat |
tásmā índrāya mádhumantam ūrmím
.
devamā´ danam prá hin.otanāpah. || (10.30.7)
[Nieście, wody, falę miodu pełną –
upojenie bogów nieście Indrze,
który wam, zamkniętym, stworzył przestrzeń
i od wielkiej klątwy was uwolnił!]

Uwięzione przez Wrytrę wody są ściśnięte w jego splotach i pozbawione ruchu, co w stroﬁe wyrażone jest przez ich określenie imiesłowem vr◦ tá pochodzącym od tego samego czasownika vr◦ -, co wyraz
vr◦ trá, a co podkreśla stan ich zamknięcia. Prototypowe wody w Rygwedzie to górskie rzeki. Zatrzymane w biegu pozbawione są właściwie
swej deﬁnicyjnej cechy, można powiedzieć, że nie są rzekami. Ich
uwolnienie, dzięki poćwiartowaniu ciała Wrytry przez Indrę, oznacza
ich stworzenie. Zarazem jednak, stworzenie rzek oznacza stworzenie
przestrzeni, w której będą mogły płynąć20 .
Znaczenie uloká jako przestrzeni umożliwiającej ruch wyraźne
jest w poniższej stroﬁe uwypuklającej jej świetlistość:
[26] tán nú satyám pávamānasya astu
yátra víśve kārávah. sam
. násanta |
20

Por. 9.86.21, 10.104.10.
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jyótir yád áhne ákr◦ n.od ulokám
´
prā´ van mánum
. dásyave kar abhı̄ kam || (9.92.5)
[Niech będzie prawda tego, który się klaruje,
gdzie wszyscy poeci radośnie się schodzą:
że on dla dnia światło i przestrzeń uczynił,
wspomagając Manu, sprzeciwił się Dasju.]

Można powiedzieć, że ruch jest deﬁnicyjną cechą czasu wyrażającego się w upływie dni. Zarazem wyraża się tu wspomniane już wyżej
przekonanie poetów, że światło dnia i związany z nim ruch przeznaczone są wyłącznie dla Arjów, ich wrogowie są jej pozbawieni21 .
Strofa opisuje aktywność somy i można przypuszczać, że jednym z powodów jest to, że Arjowie mieli do niej dostęp, w przeciwieństwie do
tych, z którymi walczyli.
Przejdę teraz do omówienia strof, w których przestrzeń
(loká/uloká) jest określona jako ‘rozległa’ (urú). Zdobycie przestrzeni
tak nazywanej przedstawia się najczęściej jako rezultat zwycięskiej
bitwy i wyparcia z niej wrogów:
[27] úd dyā´ m ivét tr◦ s.n.ájo nāthitā´ so
ádı̄dhayur dāśarājñé vr◦ tā´ sah. |
vásis..thasya stuvatá índro aśrod
urúm
. tŕ◦ tsubhyo akr◦ n.od ulokám || (7.33.5)
[Oni się modlili w Bitwie Dziesięciu Królów
zamknięci jak spragnieni, co niebo błagają.
Usłyszał Indra Wasiszthę, kiedy ten go sławił.
I uczynił przestrzeń rozległą dla Trytsów.]22

Poeta przywołuje w tej stroﬁe historyczne wydarzenie, zwane
Bitwą Dziesięciu Królów, kiedy koalicja plemion aryjskich pod dowództwem króla Sudasa pokonała wrogów (Kieniewicz 1980). Arjowie określeni są jako vr◦ tá, dosłownie ‘zamknięci’, tak jak rzeki przez
węża Wrytrę w zacytowanej powyżej RV 10.30.7. Podobnie jak one,
Arjowie będą mogli biec, uwolnieni od wrogów. W moim przekonaniu,
21
22

Bogowie tworzą przestrzeń dla ludzi: 4.17.17, 5.4.11, 6.23.3, 7.20.2.
Por. 7.60.9, 7.84.02, 7.99.04, 10.180.03.
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autor strofy, porównując Arjów do spragnionych wody ludzi, pragnie
również przywołać obraz wyschniętych koryt rzek, a uwolnionych
przez Indrę Arjów do rozpędzonych górskich potoków. W ten sposób
wzmacnia znaczenie ruchu.
Rozległa przestrzeń powstaje po to, by możliwy był rytuał:
´
[28] urúm
. yajñā ya cakrathur ulokám
.
janáyantā sū´ ryam us.ā´ sam agním |
dā´ sasya cid vr◦ s.aśiprásya māyā´
jaghnáthur narā pr◦ tanā´ jiyes.u || (7.99.4)
[Ci dwaj stworzyli rozległą przestrzeń
dla oﬁary, rodząc słońce, zorzę, ogień.
I wy, dwaj mężowie, w bitewnych pogoniach
nawet Dasy Wryszaśipry czary rozbiliście!]

Rytuał wedyjski był dynamicznym procesem, wędrówką bogów
na ziemię i ludzi na niebiosa, stworzenie zatem dla niego przestrzeni
oznacza stworzenie możliwości ruchu. Można powiedzieć, że realizujący się w oﬁerze ruch ludzi do nieba i bogów na ziemię warunkuje
istnienie kosmosu. Rozległa przestrzeń powstaje dla bogów23 , bogowie w oﬁerze zaś tworzą ją dla człowieka24 . W poniższej stroﬁe poeta
wyraża prośbę o stworzenie rozległej przestrzeni umożliwiającej ludziom ruch wzwyż, drogą wschodzącego słońca:
´
[29] urúm
. no lokám ánu nes.i vidvā n
súvarvaj jyótir ábhayam
. suastí |
´
r◦ s.vā ta indra sthávirasya bāhū´
úpa stheyāma śaran.ā´ br◦ hántā || (6.47.8)
[Prowadź nas, znając, do rozległej przestrzeni
do światła słońca, braku strachu i życia dobrego!
Wysoko są twe ramiona, Indro, któryś krzepki!
Chcemy dojść do tych dwóch niebotycznych schronień!]

W stroﬁe tej ponownie pojawia się obraz ramion boga wytyczających zasięg rozległego schronienia. W tych kategoriach wyraża się
23
24

10.180.3: urúm
. devébhyo akr◦ n.or ulokám.
6.23.7: urúm
. kr◦ dhi tuvāyatá ulokám.
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kulminacyjny moment upojenia, pojmowany – jak to wykazałam powyżej – w kategoriach rozległego pastwiska.
Wreszcie, jedno użycie wyrażenia „rozległa przestrzeń” zaświadcza omówioną już wcześniej opozycję przestrzeni i winy:
[30] yuvó rās..tarám br◦ hád invati dyaúr
yaú setŕ◦ bhir arajjúbhih. sinı̄tháh. |
pári no hél.o várun.asya vr◦ jyā
urúm
. na índrah. kr◦ n.avad ulokám || (7.84.2)
[Wzniosłe niebo pobudza władanie was obojga,
którzy wiążecie węzłami bez sznurów.
Niechaj ominie nas gniew Waruny!
Niech Indra przestrzeń rozległą nam stworzy!]

Pojęcie winy przywołane tutaj zostaje poprzez pojęcie gniewu boga
Waruny. Wzbudzają go właśnie złe czyny ludzi, które nie tylko wprowadzają człowieka w stan pojmowany jako ciasnota. Kara Waruny
przedstawiana jest w kategoriach więzów nakładanych na grzesznika.
W powyższej stroﬁe, skierowanej do Indry i Waruny, poeta przeciwstawia więzy nakładane przez Warunę w gniewie więzom obu bogów,
określając je jako ‘bez sznurów’ (arajjú). Tworzy w ten sposób obraz paradoksalny z punktu widzenia codziennego doświadczenia, ale
pozwalający na wyrażenie zobowiązań, jakie nakłada na Arjów ich
wiara i rytuał. Do tej kwestii powrócę poniżej. Tymczasem warto zwrócić uwagę, że pojęcie więzów nieuczynionych ze sznurów uwypukla
odmienność zobowiązań wynikających z przyjętego światopoglądów
od sytuacji, w której znajduje się człowiek zobowiązaniom tym się
przeciwstawiający, a która pojmowana jest w kategoriach związania
sznurem.

6. Przestrzeń i wolność
Z powyższej analizy wynika, że przestrzeń jest miejscem, w którym człowiek może bezpiecznie żyć. Poeci Rygwedy pojmują życie
w kategoriach ruchu, a zatem jego umożliwienie jest najistotniejszą
wartością przestrzeni.
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Podmiotami, które uzyskują przestrzeń dla ruchu są słońce, ogień,
rzeki, bydło oraz człowiek w trzech sytuacjach: w trakcie walki, o poranku i w trakcie rytuału, kiedy był upojony somą. Są to istoty, dla
których ruch stanowi deﬁnicyjną cechę. W ten sposób również poeci
pojmowali samych siebie, co potwierdzało się w ich sposobie życia:
należeli oni bowiem do półkoczowniczych plemion, cyklicznie podejmujących wędrówki. Deﬁnicyjna rola ruchu wyraża się też we
wspomnianym powyżej przekonaniu o tym, że poranna świetlista
przestrzeń i związana z nią możliwość ruchu należy się tylko Arjom,
ich wrogowie są jej pozbawieni.
Moją tezą jest, że pojęcie tak rozumianej przestrzeni (urú, urú
loká/uloká) jest domeną źródłową dla pojęcia WOLNOŚCI. Potwierdzenie znajduje ona w fakcie, że urú, urv´ı̄ gávyūti oraz urú loká/uloká
używane są jako przeciwieństwo pojęcia ám
. has, z pewnością dającego
się rozumieć jako ﬁzyczna, psychiczna i mentalna niewola.
W swej analizie na temat pojęcia wolności, Lakoff wprowadza
pojęcie prostej wolności i deﬁniuje je następująco:
Wolność to zdolność robienia tego, co się chce, czyli zdolność wyboru
celu, posiadanie dostępu do celu, dążenie do celu przy braku kogokolwiek,
kto umyślnie chciałby nas powstrzymać (Lakoff 2006: 25–26).

I nieco dalej:
Gdziekolwiek pojawia się kwestia ustalania i osiągania celów, pojawia się
też kwestia wolności – wolności, o której myślimy metaforycznie, instynktownie, w terminach ﬁzycznego funkcjonowania naszego ciała w przestrzeni,
aby podejmować celowe działania (Lakoff 2006: 30).

Dokonana powyżej analiza pojęcia przestrzeni w Rygwedzie
potwierdza istnienie pojęcia WOLNOŚCI rozumianej w ten sposób.
Wprawdzie w analizowanych powyżej fragmentach nie pojawiało
się pojęcie celu, jednak całościowy sposób rozumienia podmiotów
uzyskujących przestrzeń potwierdza to, że ich działanie jest celowe.
Na określenie celu używa się w Rygwedzie wyrazu ártha, który oznacza ‘cel ruchu’, ale też metaforycznie: cel, do którego się dąży, zajęcie,
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które pozwala na realizację celu i które jest równocześnie zadaniem
oraz korzyść, jaką się ma z uzyskania celu (Jurewicz 2007).
Wyraz ártha pojawia się w kontekstach opisujących niektóre z wymienionych powyżej podmiotów, dla których tworzona jest przestrzeń
umożliwiająca ruch25 . Z punktu widzenia niniejszej analizy istotne
jest, że jako dążący do celu przedstawiani są ludzie i ich czworonożni
towarzysze:
[31] us.ā´ uchántı̄ samidhāné agnā´
udyán sū´ rya urviyā´ jyótir aśret |
devó no átra savitā´ nú ártham
prā´ sāvı̄d dvipát prá cátus.pad ityaí || (1.124.1)
[Zorza, jaśniejąc przy ogniu skrzesanym
i słońce, wschodząc, rozległe światło rozparły.
Bóg Budziciel tutaj pobudził dwunożne
i czworonożne – niech do celu biegną!]

Każda aktywność człowieka opisana w Rygwedzie była celowym
działaniem. W walce zdobywało się upragnione dobra – dostęp do
wód i ziemi, do dobytku wroga. Rytuał pozwalał na spełnienie wszelkich celów człowieka: dawał bogactwo, zdrowie, długie życie, a nawet
nieśmiertelność. Do realizacji tych celów niezbędne były woły ciągnące wozy, rumaki zaprzężone do rydwanów, krowy dające mleko,
z którego robiono topione masło niezbędne przy krzesaniu ognia
i jako jedna z obiat, i wreszcie ogień (pojmowany zresztą także w kategoriach byka), który zanosił obiaty bogom i przyprowadzał ich na
ziemię, by ucztowali z ludźmi. Warto dodać, że opisy przedstawiające
ludzi dążących do celu zawsze pojawiają się w kontekście ich budzenia przez poranne światło26 . Ukazuje to związek pojęcia celowości
z pojęciem przestrzeni umożliwiającej ruch, a więc podjęcie działa25

Spośród podmiotów nieożywionych rzeki, uwolnione przez Indrę, przedstawiane
są jako dążące do celu, którym jest duży zbiornik wód: 1.130.5, 2.30.2, 6.32.5 2. Także
Zorza, jak i Indra przedstawiani są jako dążący do celu, którym jest budzenie ludzi
i zabicie Wrytry i uwolnienie wód (1.10.2, 3.61.3).
26
Por. 1.48.6, 1.113.6, 7.63.4.
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nia nakierowanego na jakiś cel. Jeśli pojęcie celowości wbudowane
jest w pojęcie przestrzeni, pojmowana w tych kategoriach wolność
odpowiada deﬁnicji prostej wolności zaproponowanej przez Lakoffa.
Holistyczne znaczenie wyrazu ártha w Rygwedzie, a zwłaszcza
znaczenia celu i zadania, pozwala dostrzegać istotny aspekt wolności,
jakim jest podporządkowanie się regułom. W Rygwedzie na określenie
reguły czy zobowiązania używa się wyrazu vratá. Reguły ustalane są
przez bogów, a fakt ich przestrzegania jest podkreślany wielokrotnie.
Reguł przestrzega zorza, słońce, rzeki, bogowie. Przestrzegają ich też
ludzie nazywani mędrcami:
[32] uruvyácase mahíne suvr◦ ktím
índrāya bráhma janayanta víprāh. |
tásya vratā´ ni ná minanti dhı̄´ rāh. || (7.31.11)
[Natchnieni zrodzili święte słowo – hymn
piękny dla Indry, co daleko sięga.
Mędrcy jego reguł nie śmią złamać.]

Reguły narzucone Arjom są regułami rytuału. Wyraża to poniższy
fragment, w którym religijna więź z ogniem sprawia, że ludzie nie
łamią ustalonych przez niego reguł:
[33] nákis. .ta etā´ vratā´ minanti
nŕ◦ bhyo yád ebhyáh. śrus..tím
. cakártha (1.69.7)
[Twoich reguł nikt nie łamie,
boś ty wysłuchał tych ludzi.]

Przeciwieństwem ludzi posłusznym regułom są wrogowie Arjów,
nazywa się ich pozbawionymi reguł (avratá, ápavrata) lub tymi, co
mają inne reguły (anyávrata). Poeci Rygwedy podkreślają, że to właśnie brak rytuału odróżnia ich od wrogów:
[34] ví jānı̄hi ā´ riyān yé ca dásyavo
barhís.mate randhayā śā´ sad avratā´ n (1.51.8)
[Odróżnij Arjów od Dasjów! Ukarz pozbawionych
reguł! Poddaj ich tym, co świętą trawę ścielą!]
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[35] sunvádbhiyo randhayā kám
. cid avratám
.
hr◦ n.āyántam
cid
avratám
(1.132.4)
.
[Poddaj tym, co somę tłoczą każdego bez reguł,
nawet gdyby się on wielce srożył!]

W poniższej stroﬁe ludzie upojeni somą przedstawieni są jako
płonący recytowanymi strofami Rygwedy i spalający w ten sposób
tych, którzy nie mają reguł i którzy są wrogami Arjów:
´
[36] r◦ cā´ śócantah. sam
. dáhanto avratā n |
índradvis..tām ápa dhamanti māyáyā
tvácam ásiknı̄m bhū´ mano divás pári || (9.73.5)
[Płonący strofami, spalający tych bez reguł,
zdmuchnęli czarami z nieba, z ziemi
ciemną skórę, której Indra nienawidzi.]27

Choć w powyższych cytatach ilustrujących znaczenie pojęcia przestrzeni niewiele było mowy o ogniu jako jej twórcy, to jednak z szerszego kontekstu Rygwedy wynika, że ogień tutaj odgrywał istotną
rolę (Jurewicz 2001). Przedstawiany jest jako wiodący zastępy Arjów,
a zatem tworzący przestrzeń w walce (vide 7.5.6 [6]). Ogień krzesano
jeszcze przed świtem, a zatem jest on najpierwotniejszym czynnikiem
tworzącym poranną przestrzeń (vide 5.1.11 [9]). Wreszcie, powyższy
opis ludzi płonących w trakcie recytacji odzwierciedla specyﬁkę upojenia somą, dającą na samym początku wrażenie gorąca, pojmowanym
jako wypełnienie ogniem, który ujawnia się w spoceniu i w recytacji.
Idąc jeszcze dalej, można przypuszczać, że gdzieś u samych korzeni rygwedyjskiej koncepcji rytuału i reguł przezeń narzucanych
są reguły utrzymywania ognia tak, aby był bezpieczny dla jednych,
a niebezpieczny dla innych. Mrok kojarzony jest z brakiem reguł28 ,
a ci, co reguł nie mają powinni znaleźć się w miejscu poza zasięgiem
słonecznego światła:

27
28

Por. 1.51.9, 6.14.3.
´
´
5.40.6: gūl.hám
. sū ryam
. támasā pavratena.
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[37] visarmā´ n.am
. kr◦ n.uhi vittám es.ām
. mu
yé bhuñjáte ápr◦ n.anto na ukthaíh. |
ápavratān prasavé vāvr◦ dhānā´ n
brahmadvís.ah. sū´ riyād yāvayasva || (5.42.9)
[Spraw, niech spłynie tych dobytek,
którzy, nic nie dając, hymnami się sycą!
Od słońca oddalaj reguł pozbawionych
wrogów świętego słowa w natarciu rosnących!]

Z niektórych strof wynika, że posiadanie reguł i umiejętność poddania się im, świadczy o człowieczeństwie. Ludzie o innych regułach
nazywani są nieludzkimi:
[38] anyávratam ámānus.am
áyajvānam ádevayum |
áva sváh. sákhā dudhuvı̄ta párvatah.
sughnā´ ya dásyum párvatah. || (8.70.11)
[Tego, co inne ma reguły, co nieludzki,
co nie składa oﬁar i w bogów nie wierzy
sama góra w dół zrzuciła –
Dasju, by go łatwo było zabić.]

W innej stroﬁe ten, co ma inne reguły nazywany jest nie tylko
nieludzkim, ale też bezczynnym i bezmyślnym29 . Bezczynność i bezmyślność ludzi, którzy nie są poddani regułom aryjskiego rytuału,
uniemożliwia im jakiekolwiek celowe działanie.
A zatem ruch w przestrzeni, będący domeną źródłową dla pojmowania wolności, nie jest ruchem dowolnym. Jak rzeki płyną w korytach, jak bydło w swym biegu jest kierowane przez pasterzy, jak słońce
idzie swoim torem, jak ogień powinien być utrzymany w palenisku,
podobnie człowiek nie może przekraczać boskich reguł wyrażających się w rytualnym porządku. Umiejętność ograniczenia własnej
wolności jest podstawą ładu kosmosu i człowieczeństwa. Można powiedzieć, że ci, co są pozbawieni reguł też są wolni, ale ich wolność
nie prowadzi do niczego dobrego, ich ostatecznym przeznaczeniem
29

10.22.8: akarmā´ dásyur abhí no amantúr. Por. 5.20.2.
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jest mrok i śmierć. W moim przekonaniu, właśnie poddanie się regułom jest pojmowane w kategoriach więzów bez sznurów (vide 7.84.2
[30]), w przeciwieństwie do życia bez reguł, widzianego w kategoriach
materialnych więzów.
Warto dodać, że to właśnie cele indywidualizują istoty, w związku
z tym można powiedzieć, że dana istota realizuje się, gdy dąży do celu,
który jej jest przeznaczony: rzeki płyną do rozlewiska, bydło biegnie
na pastwisko, ogień do bogów, zorza budzi ludzi, słońce wschodzi,
Indra zabija Wrytrę, ludzie walczą i odprawiają oﬁary. Ujmując rzecz
ogólniej, sposób, w jaki dany podmiot ogranicza swoją wolność, świadczy o tym, kim lub czym jest. Pozbawieni reguł aryjskiego rytuału
wrogowie nie tylko nie są ludźmi. Należą do sfery niestworzonej,
niepoznawalnej, w pewnym sensie ich nie ma.
Jest jeszcze jeden aspekt wolności, na który zwraca uwagę Lakoff.
Jego zdaniem, wolność nie dotyczy praw naturalnych, których przekroczyć się nie da i wszyscy się z tym godzimy (2006: 53–54). Wszelako
wydaje się, że doświadczenie po somie dawało poczucie niezgody na
naturalne ograniczenia. Tak jak to już wspomniałam wcześniej, pod
jej wpływem człowiek przełamywał je wszystkie: istota naziemna,
o ograniczonym poznaniu, śmiertelna zyskiwała moc latania, wszechwiedzę i nieśmiertelność. Uczuciem, jakie budziło się pod wpływem
somy, był gniew (Jurewicz 2003):
[39] sóma rājan mr◦.láyā nah. suastí
táva smasi vratíyās tásya viddhi |
álarti dáks.a utá manyúr indo
mā´ no aryó anukāmám párā dāh. || (8.48.8)
[Zmiłuj się nad nami, somo, nam na zdrowie!
Wiesz, że poddaliśmy się regule twojej!
Wzbiera w nas zdolność i gniew, soku!
Nie oddaj nas precz woli wroga!]

Jak to wykazałam gdzie indziej, gniew (manyú) w Rygwedzie jest
uczuciem, które rodzi się w sytuacji, gdy podmiot (prototypowym podmiotem jest wojownik lub byk) doświadcza ograniczeń, na które się
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nie zgadza. Można zatem przypuszczać, że budzący się pod wpływem
somy gniew był reakcją na dotychczasowe ﬁzyczne i mentalne ograniczenia. Wyraz dáks.a, przełożony jako ‘zdolność’, oznacza zdolność
człowieka pozwalającą na realizację zamierzonego celu. Ona również
powstaje dzięki wypitej somie.
Warto jednak zwrócić uwagę, że poeta przedstawia upojonego
somą człowieka jako poddającego się regule somy (vratyà). W innym
miejscu powiada się, że soma nienawidzi tych, co reguł nie mają
i wtrąca ich do jamy, gdzie zostają przez nią zniszczeni30 . Pojęcie
jamy czy dołu stoi w opozycji do pojęcia lotu, w kategoriach którego
pojmuje się udane upojenie. Wynika stąd, że aby uzyskać upragniony
stan upojenia, konieczne było jakiegoś rodzaju samoograniczenie,
podobnie jak we wszystkich innych celowych działaniach.
W ostatnim wersie pojawia się obawa przed poddaniem się cudzej woli – woli wroga. Oznacza to, że pijący somę miał dwie drogi:
albo, dzięki zdolności (dáks.a), poddawał się ograniczeniom somy, by
uzyskać ostateczną wolność, albo tracił tę zdolność i poddawał się
wrogim mocom, by popaść w ostateczną niewolę (Jurewicz 2003).
W moim przekonaniu, ta sama niezgoda na ﬁzyczne ograniczenia
leży u podłoża późniejszych dążeń do pełnego wyzwolenia, nazywanego mukti czy moks.a. Znajdujący się w tym stanie człowiek był całkowicie wolny – niezależny od własnego ciała i natury świata do tego
stopnia, że mógł wybrać moment śmierci, która nie budziła w nim
żadnego lęku, ponieważ stan nieśmiertelności już został przez niego
osiągnięty za życia. Ta ostateczna wolność osiągana była poprzez surową dyscyplinę zwaną jogą i polegającą na istotnym ograniczeniu
dotychczasowej wolności – człowiek przestawał się ruszać, uczył się
miarowego oddychania i panowania nad biegiem myśli31 . Jak wy30

9.73.8: ávā´ jus..tān vidhyati karté avratā´ n.
Eliade 1984. Wedle późniejszej indyjskiej koncepcji wolności, zaświadczonej
m.in. w ﬁlozoﬁcznych rozdziałach Mahabharaty, wolność ma dwa aspekty, realizowane przez Stwórcę w trakcie kreacji świata i przez człowieka uprawiającego jogę.
Pierwszym aspektem jest doskonała zdolność do poddania się narzuconym sobie
31
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kazała powyższa analiza, przekonanie, że aspektem wolności jest
ograniczenie, towarzyszy już poetom Rygwedy.
Co więcej, można przypuszczać, że sama nazwa dyscypliny, joga,
sięga tych najdawniejszych czasów. Wyraz yóga (później: yoga) znaczy dosłownie ‘jarzmo’ i użycie go w odniesieniu do wyzwalającej
dyscypliny odzwierciedla przekonanie o konieczności ograniczenia
w trakcie tego procesu. Jednak jest jeszcze dodatkowa motywacja,
sięgająca Rygwedy i sposobu, w jaki jej poeci myśleli o świecie i sobie samych. Życie Arjów upływało w naprzemiennych cyklach życia osiadłego i wędrówki w poszukiwaniu nowych pastwisk i ziem
uprawnych. Pierwszy cykl nazywał się ks.éma, dosłownie ‘odpoczynek,
spokój’, drugi właśnie yóga32 . Zapewne nazwanie tej fazy wyrazem
oznaczającym „jarzmo” metonimicznie przywoływało pojęcie wędrówki na wozach zaprzężonych w woły. Jednakże, z przedstawionej
tu analizy wynika, że w trakcie wędrówki realizowała się istota Arjów
pojmowana jako bycie w ruchu, a w jej trakcie zdobywano przestrzeń
ruch ten umożliwiającą, jak również bezpieczne życie. A ponieważ
w kategoriach przestrzeni umożliwiającej ruch pojmowano wolność,
może powiedzieć, że faza jogi była fazą, w trakcie której wolność się
realizowała. To samo znaczy późniejsze pojęcie yoga w odniesieniu
do wyzwalającej dyscypliny.

7. Zakończenie
Dokonana tutaj analiza pokazuje, że pojęcie WOLNOŚCI było istotnym pojęciem dla rygwedyjskich poetów, mimo iż nie istnieje wyraz
je nazywający. Można postawić pytanie o przyczyny tego stanu rzeczy.
ograniczeniom. Bóg manifestując się w świecie, ogranicza się w czasie i przestrzeni
i nie łamie narzuconych sobie reguł – choć przecież mógłby. Ale, jako byt doskonale
wolny, poddaje się im tak długo, jak chce. Podobnie jogin narzuca sobie surowe
ograniczenia, którym powinien poddawać się bezwarunkowo, ale dlatego, że chce.
Drugim aspektem wolności jest wolność do – wolność do robienia wszystkiego, czego
się chce. Taką wolność uzyskuje się w drugim etapie jogi. Człowiek ma wtedy nawet
wolność wyboru momentu i okoliczności naturalnej śmierci.
32
Oberlies 1998: 333 i nast.
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Z pewnością nie jest to spowodowane niezdolnością do tworzenia
pojęć abstrakcyjnych. Pojęcie ám
. has, przeciwstawne pojęciu wolności, jest abstrakcyjnym pojęciem. Być może, doświadczenie wolności
było doświadczeniem tak oczywistym, że nie domagało się konceptualizacji? Tę supozycję potwierdza fakt, że wyraz r◦ tá, nazywający
kosmos będący uosobieniem ładu i harmonii, jest imiesłowem biernym czasownika r◦ -, ‘iść’. Kosmos zatem był rozumiany jako coś, co
zostało wprawione w ruch in illo tempore i ten ruch nadaje istnienie
wszystkiemu, co w nim się zawiera (Jurewicz 2016). W takim ujęciu
ruch jest kwintesencją świata i istot w nim żyjących, a zatem wolność postrzegana w kategoriach przestrzeni go umożliwiającej staje
się czymś oczywistym, przyrodzonym światu i ludziom, tożsamym
z istnieniem.
Przy czym, jak to wykazałam, jest to wolność poddana ograniczeniom porządku kosmicznego i społecznego. Tylko w tych ramach możliwa jest realizacja pragnień. W poniższej stroﬁe kolejność, w jakiej
wymienione są pragnienia poety, zdaje się ikonicznie odzwierciedlać
stadia realizacji tak pojmowanej wolności:
[40] máma devā´ vihavé santu sárva
índravanto marúto vís.n.ur agníh. |
mámāntáriks.am urúlokam astu
´
´
máhyam
. vā tah. pavatām
. kā me asmín || (10.128.2)
[Niechaj wszyscy bogowie będą na me wołanie,
Marutowie razem z Indrą, Wisznu i Ogień!
Niech mym stanie się przestwór, co daje przestrzeń rozległą!
Niechaj dla mnie wiatr wieje, kiedy tego pragnę!]

W pierwszych dwóch wersach poeta pragnie, by bogowie byli na
jego zawołanie, co jest możliwe we właściwie odprawianym rytuale. Dzięki rytuałowi powstaje przestwór między niebem a ziemią,
nazwany tutaj „dającym rozległą przestrzeń”. Wiatr, wspomniany
w ostatnim wersie, metonimicznie przywołuje ostateczny efekt rytuału, jakim jest deszcz realizujący ruch z niebios na ziemię (Jurewicz
2001), odzwierciedlający przyjście bogów na oﬁarę i darów dla oﬁar-
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nika. Zarazem wiatr ma wiać zgodnie z pragnieniem poety – trudno
o bardziej wyrazisty opis sytuacji wolnego człowieka.
Idea wolności zdaje się przenikać poetów Rygwedy. Jej doświadczenie pojawia się momencie przełamania sytuacji bez wyjścia i pojmowane jest w kategoriach uzyskania przestrzeni umożliwiającej
ruch. Wszelako wydaje się, że pojęcie ognia jest tutaj również istotną
domeną źródłową, budującą się na doświadczeniu rozgrzania się pod
wpływem somy, a także na jego kulturowej roli, jako przewodnika
w wędrówce i walce oraz zapowiedzi świtu. Można przypuszczać,
że pojęcie WOLNOŚCI wyrastało ze stopienia tych dwóch doświadczeń i stało się najgłębszą podstawą późniejszych jej poszukiwań,
gdy zabrakło somy33 , a mieszkańcy północnych Indii przestali być
nomadami.
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Concept of FREEDOM in the ancient Indian thought
The present paper is an analysis of the concept of FREEDOM in the R
. gveda, the
most ancient Indian text composed in Sanskrit ca 13 BCE. Although the composers
of this text do not use the term which would correspond to English „freedom”, I am
arguing that the concept of FREEDOM is its pivotal concept. In order to prove my
thesis, I will use the cognitive analysis. I will analyse some words which refer to
physical dimension (“wide, broad, spacious, extended”), to physical space and their
antonyms. These are the adjective and noun urú, the verb urus.ya, and the nouns
ám
. has, am
. hú, amhūraná. Then I will analyse the word urú in its larger context
(everyday life experience and mythology). Two expressions will be analysed: urv´ı̄
gávyūti (“a wide pasture”) i urú loká/uloká (“a wide space”). Finally, I will analyse
two abstract concepts, i.e. ártha (“aim, purpose, activity, task, advantage”) and vratá
(“command, rule, duty”). Their analysis is necessary for the full reconstruction of the
concept of FREEDOM in the R
. gveda.
The results of analysis are as follows. The R
. gveda describes cosmogony understood as the ﬁrst creative act and as the act which is re-enacted in cosmos (in the
morning) and by men (in war and ritual). These three processes can be seen as

88

Joanna Jurewicz

creation of space in which physical movement, cognition and good life is possible.
Freedom is conceived in terms of space thus understood. The general conclusion
is that, according to the R
. gvedic poets, creation of the world in all its dimensions is
creation of freedom.

WOLNOŚĆ w antycznej kulturze greckiej
Kazimierz Korus

Autor sięga do greckich źródeł kultury europejskiej i co za tym idzie –
słowiańskiej, i pyta o genezę pojęcia WOLNOŚĆ i jego cechy semantyczne
(konotacyjne). Przyjmuje metodę diachroniczną, by pokazać rozwój polityczny i kulturowy greckich miast-państw i rosnącą sieć pojęć asocjacyjnych. W najstarszych greckich tekstach z VIII i VII wieku (Iliada, Odyseja;
poezja Hezjoda, elegie Kallinosa i Tyrtajosa, poezja polityczna Solona) nie
było rzeczownika nazywającego wolność. ELEUTHERIA ‘wolność’ pojawia
się dopiero w demokratycznych Atenach, czyli z końcem wieku VI, w znaczeniu politycznym i społecznym. Przymiotnik eléutheros ‘wolny od czegoś,
uwalniający od czegoś’ był w użyciu wcześniej. Badania nad tekstami
w epoce archaicznej polegały na znalezieniu hiponimów i ekwiwalentów
pojęcia ELEUTHERIA, a następnie na odtworzeniu siatki cech konotacyjnych
w tekstach poszczególnych autorów. Hiponimem pojęcia ELEUTHERIA ‘wolność’ jest EIRENE ‘pokój’, które razem z WOLNOŚCIĄ jest przeciwstawiane
WOJNIE . Poczucie powszechnej wolności przynosił już od VIII wieku jednomiesięczny panhelleński POKÓJ, zwany EKECHEIRIA ‘rozejm, zawieszenie
broni’, który miał ułatwić wszystkim wolnym Grekom udział w igrzyskach
olimpijskich, bo tylko wolny Grek miał prawo w nich uczestniczyć. Śladem
Homera poszedł Hezjod, który wojnę uznał za niegodziwą. Tylko rywalizacja pokojowa jest jego zdaniem twórcza, bo oparta na sprawiedliwości,
dike. I tak dike w jego poezji stała się hiponimem POKOJU, a co za tym
idzie WOLNOŚCI. Z początkiem VI wieku pojawia się pojęcie SEISACHTHEIA
‘zniesienie długów’ Solona, które staje się ekwiwalentem WOLNOŚCI. Tak
rozumiana WOLNOŚĆ była gwarantowana każdemu obywatelowi Aten prawem, za którym stała potęga polis (miasta-państwa). Kryterialną zaś jej
cechą semantyczną stała się RÓWNOŚĆ praw.
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Teksty z V wieku wiążą pojęcie WOLNOŚCI nie tylko z RÓWNOŚCIĄ, ale
też ze znaczną ilością cech konotacyjnych, z których najbardziej znane to:
IZONOMIA ‘równość wobec prawa’, ISEGORIA ‘równość głosu’, PARRESIA ‘wolność słowa’. Określenie zaś przez Herodota i Tukidydesa państwa, które
kieruje się własnymi prawami jako autonomos, sprawiło, że AUTONOMIA
stała się ekwiwalentem WOLNOŚCI.
Na koniec autor analizuje pojęcie WOLNOŚCI WEWNĘTRZNEJ, sięgając
do podstawowego źródła – Złotej pieśni Pitagorejczyków. WOLNOŚĆ WEWNĘTRZNA została określona jak lýsis tes psychés ‘uwolnienie duszy’. Analiza dowiodła, że czasownik kratéin seautoú ‘panować nad sobą’ należy
uznać za kryterialną cechę semantyczną WOLNOŚCI WEWNĘTRZNEJ, a aidós
‘wstyd’ (nie przed innymi ludźmi, ale przed samym sobą) oraz dikaiosýne
‘sprawiedliwość’ – za konotacyjne cechy semantyczne. Inaczej mówiąc,
człowiek wolny i szlachetny panuje nad sobą, kierując się poczuciem sprawiedliwości i wstydem przed samym sobą.

1. Wyznaczenie pola badawczego
Nie pytamy, od kiedy pojawiła się elementarna świadomość wolności, bo w starożytnych kulturach nie tylko Grecji, ale Egiptu, czy
wcześniej Asyrii, Babilonu, a później Persji „od zawsze” istniała opozycja wolny – niewolnik1 .
Wśród historyków starożytności istnieje przekonanie, według
mnie słuszne, że ani państwa Bliskiego Wschodu, ani Egipt nie miały
intelektualnej potrzeby, by stworzyć przynajmniej polityczny zarys
pojęcia WOLNOŚCI. Tymczasem Grecy uznawali ją za największe osiągnięcie helleńskiego ducha w dziedzinie życia państwowego, za wartość w sposób istotny odróżniającą ich od barbarzyńców. A po utracie
politycznej wolności marzyli o niej i na jej wzór budowali wolność
wewnętrzną. Dotyczył ten proces również niewolników. Nie jest więc
1

O dychotomii wolny – niewolnik jeszcze wcześniej w epoce brązu por. Gschnitzer
(1976), przyp. 67 i 68 do s. 19. Por. też Finley (1980: 114–115) The pre-Greek world –
the world of Sumerians, Babylonians, Egyptians, and Assyrians: and I cannot refrain
from adding the Mecenaeans – was, in a very profound sense, a world without free men,
in the sense in which the west has come to understand that concept. It was equally
a world in which chattel slavery played no role of any consequence. That, too, was
a Greek discovery.
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tajemnicą, że wolność stanowiła rdzeń kultury greckiej, a jej rozpoznanie i określenie przez samych Greków deﬁniowało ich własną
tożsamość.
Owa powszechna świadomość największej wartości, jaką niesie
imię wolności2 zadecydowała o podjęciu przeze mnie próby zbudowania deﬁnicji kognitywnej tego pojęcia. Moje zainteresowanie wzbudzać będą jego konotacje, czyli z jakimi wartościami je kojarzono i jak
je rozumiano. Praca więc powstaje na styku językoznawstwa i aksjologii, czyli ma charakter etnolingwistyczny3 . Dlatego rozpoczniemy
badania od literatury, a nie na przykład od zapisków gospodarczych
kultury mykeńskiej (XIV–XII wiek4 ), choć i tam pojawia się pojęcie
ELEUTHERIOS

– WOLNY w znaczeniu wolny od czegoś, np. od długu.

Nas interesuje świadomość wolnego Greka w wolnej ojczyźnie.
Stąd skupimy naszą uwagę na dwóch epokach: archaicznej i klasycznej. Obejmiemy zatem badaniem pięć wieków rozwoju cywilizacji
greckiej, od IX do IV wieku włącznie, ale przecież nie na całościowym
materiale literackim tylko na wyselekcjonowanym podczas wstępnej
kwerendy rozpoznawczej pod kątem reprezentatywności. W wyborze,
który zawsze narażony jest na zarzut subiektywizmu badawczego,
pomagały mi dotychczasowe badania i słowniki specjalistyczne, o których będzie mowa poniżej, oraz kryterium powtarzalności tych samych skojarzeń aksjologicznych u innych autorów z tej samej epoki.
I tak źródłami literackimi stały się powstałe w epoce archaicznej
teksty Homera Iliada i Odyseja (VIII wiek), a z VII wieku epika dydaktyczna Hezjoda i fragmentarycznie zachowane elegie Kallinosa
i Tyrtajosa. Z VI wieku poezja polityczna Solona i dalej fragmentarycznie zachowane informacje o szkole Pitagorasa (powstałej ok. 530
2

Eurypides, Auge, fragm. 277, tłum. Turasiewicz (1968: 20).
Por. zwięzłe wprowadzenie do zagadnień etnolingwistycznych Jerzego Bartmińskiego, Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów – co zawiera, na jakich
zasadach się opiera, dla kogo jest przeznaczony?, [w:] Leksykon aksjologiczny Słowian
i ich sąsiadów, red. Jerzy Bartmiński, t. 3, PRACA, s. 7–12.
4
Wszystkie daty, jeżeli nie zaznaczyłem inaczej, odnoszą się do epoki przed
narodzeniem Chrystusa.
3
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roku) oraz odnosząca się do tradycji tej szkoły, najprawdopodobniej
bardzo późna, Złota pieśń Pitagorejczyków. Do epoki archaicznej zaliczyłem również wspaniałe epinikia Pindara, wbrew chronologii
faktycznej (ur. ok. 518–438), ponieważ był piewcą ideałów arystokracji, stopniowo oddającej już władzę pokoleniom epoki klasycznej.
V i IV wiek to czasy nadzwyczajnego rozwoju kultury Ateńczyków
i wszystkich z nimi sprzymierzonych Greków, świadomie oddających
życie za wartości, które kojarzono z pojęciem WOLNOŚCI. Za główne
źródła V wieku uznałem monograﬁe historyczne Herodota i Tukidydesa. Natomiast uzupełnień konotacji aksjologicznych szukałem
w zachowanych tragediach Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa oraz
komediach Arystofanesa, a także w prozie ﬁlozoﬁcznej Platona i Arystotelesa (z IV wieku).

2. Stan badań
Od zawsze, bo i w starożytności i w późniejszych epokach, zajmowano się wolnością w Grecji, jest ona i dzisiaj przedmiotem badań.
Z liczących się prac powstałych w XX wieku wymienia się w artykułach i monograﬁach Freedom in Greek Life and Thought; the History of an Ideal Maxa Pohlenza (1966), który oparł się na Sokratesie
i ﬁlozoﬁi posokratejskiej, aby ukazać wartość wolności dla Greków
epok klasycznej i poklasycznej. Pracą z pogranicza teologii i ﬁlozoﬁi
stała się monograﬁa Dietera Nestlego Eleutheria (1967) omawiająca
to pojęcie w Nowym Testamencie i greckiej kulturze. Obok specjalistycznych opracowań pojawiają się prace syntetyczne omawiające
wolność w ujęciu kulturowym. Tu wymienia się często pracę Orlanda
Pattersona Freedom in the Making of Western Culture (1991). W Polsce
zorganizowano konferencję naukową pt. Freedom and its Limits in the
Ancient World i jej wyniki opublikowano w 2003 r. Spośród zamieszczonych tam artykułów najbliżej naszego pola badawczego znajduje
się zwięzły referat Joanny Janik Eleutheria in Greek Literature of the
5th Century BC5 .
5

Brodka, Janik, Sprawski (red.), 2003: 11–20.
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Spośród współczesnych uczonych Kurt Raaﬂaub, historyk starożytności i profesor Brown University, poświęcił wolności może najwięcej
czasu i wiele prac. Jeszcze w latach 1981–1985 opublikowane zostały
przez niego, a również i innych autorów, artykuły, które odnosiły się
do terminologii socjologicznej. Znalazł się tam między innymi szkic
Profesora odnośnie konceptualnego rozwoju pojęcia ELEUTHERIA6 .
Najbardziej jednak przydatną, zwłaszcza dla historyków starożytności, okazała się dobrze przyjęta w krytyce naukowej jego monograﬁa
The Discovery of Freedom in ancient Greece7 . Skupia się w niej, jak
sam zaznacza (s. 8), na politycznych komponentach słowa8 . Przydatne
też są słowniki idei, ogólne słowniki naukowe i encyklopedie. Z tych
pierwszych warto wymienić słownik pojęć: Geschichtliche Grundbegriffe9 . Z tych drugich najpopularniejsze, a zarazem najbardziej kompetentne są dwa: Le Bailly10 i Liddell-Scott11 , które skupiają się na
wychwyceniu odcieni znaczeniowych eleutheria/eleutherios – ‘wolność/wolny’ oraz dokumentują je źródłowo w sposób wybiórczy i bez
6

Zum Freiheitsbegriff der Griechen, [w:] Materialien und Untersuchungen zur
Bedeutungsentwicklung von eleutheros/eleutheria’ in der archaischen und klassischen
Zeit, „Velskopf” 1981–1985.
7
The University of Chicago 2004. To wydanie jest poprawione w stosunku do wydania pierwszego w języku niemieckim: Die Entdeckung der Freiheit: Zur historischen
Semantik und Gesellschaftsgeschichte eines praktischen Grundbegriffes der Griechen,
München 1985.
8
The present study focuses on the word’s political components and complements
this «semasiological» analysis with an «onomasiological» analysis that examines all
terms used for a given phenomenon. It draws up and analyzes systematically the
resulting «conceptual ﬁeld or space» by intergrating parallel and counter-concepts, by
differentiating between general and particular concepts, and by considering linkages
and overlappings. All this makes it possible to determine the function and value of
a concept in its broader social and political context.
9
Brunner, Werner, Koselleck (red.), 1972.
10
Celowo tak właśnie wpisałem zwyczajową nazwę słownika, aby wskazać na
jego niezwykłą popularność (prawie trzydzieści wydań!). Tytuł oﬁcjalny ponad 2200
stron liczącego słownika: Le Dictionnaire grec-français. Warto podkreślić, że dzieła
dokonał jeden autor A. Bailly, Paris 1895.
11
Wielokrotnie modernizowany i poprawiany od XIX w. słownik A Greek–English
Lexicon jest dostępny w reprincie, zob. Liddell i in., 2007.
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wnikania w kulturalne i diachroniczne procesy. W powszechnej, naukowej encyklopedii dotyczącej wyłącznie starożytności, pt. Der kleine
Pauly, znajdziemy artykuł Kurta Raaﬂauba, s.v. Freiheit.

3. Epoka archaiczna
3.1. Uwagi o źródłach literackich
Konieczna jest jeszcze informacja nie zawsze w badaniach prowadzonych diachronicznie uwypuklana. Chodzi o przyjęcie do wiadomości zasadniczej różnicy między źródłami literackimi epok archaicznej
i klasycznej. Pierwsze bowiem trzy wieki rozwoju literatury były wynikiem ewoluowania kultury mówionej (oral culture), która stopniowo
ustępowała miejsca kulturze pisanej (written culture)12 . Słusznie zauważa Romuald Turasiewicz13 , że Hellenowie znali pismo już w wieku
X albo IX, które przejęli od Fenicjan, ale o interioryzacji pisma możemy mówić dopiero na przełomie wieków V i IV. Tymczasem Iliada,
która istniała już być może z końcem IX, a na pewno z początkiem
VIII wieku14 , w znakomitej pamięci aojdów podlegała rozmaitym
wpływom tak politycznym, jak i artystycznym. Politycznym, bo to
władca w zależności od sytuacji wybierał ze skarbca przekazu Homerowego te fragmenty, które ukazywały ‘sławne czyny’ (klytá érga),
mądrość, umiejętność rządzenia najpierw jego przodków, a potem
i jego samego. Nobilitację przynosiła pieśń, w której aojda opiewał herosa rodu, jako uczestnika wojny trojańskiej. A jeżeli władca takiego
nie miał? To musiało dochodzić do „uzupełnień”. Tak zwany katalog okrętów w drugiej księdze Iliady wraz z nową inwokacją (w. 484
12

Por. szerzej Ong 1992.
Turasiewicz 1999: 179–187.
14
Spośród wielu nierozstrzygniętych w nauce kwestii wybijają się na pierwsze
miejsce dwie: kwestia datowania poematów Homera i ich spisania. Chociaż wciąż
są uczeni widzący czas powstania utworu na przełom wieków IX i VIII, to przecież
obecnie wydaje się, że bliżsi są prawdy ci, którzy Iliadę datują na pierwszą połowę
wieku VIII, a Odyseję na jego drugą połowę. Badacze wciąż jednak stoją wobec
trudności, jakie przysparza prawie trzysta lat trwająca tradycja ustna przekazu obu
poematów.
13
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i n.), w którym znajduje się wyliczenie wszystkich bohaterów przybywających pod Troję – dla czytelnika wstawka nader nużąca – jest
tego dowodem. Z drugiej strony rapsodowie nie tylko śpiewali na
dworach, ale brali udział i w agonach recytatorskich, dzisiaj byśmy
powiedzieli w konkursach śpiewaków, przy okazji świąt, najczęściej
ku czci Apollona, czy pogrzebów królewskich15 . I tu było miejsce na
inwencję poetycką. Dla potrzeb artystycznych budowano nieraz całe
sceny, które dzisiaj z trudem i w gorących dyskusjach uczeni uznają
albo za starsze, albo za młodsze partie Iliady16 .
Dzisiaj do dyspozycji mamy ducha początków greckiej i naszej
kultury, zaklętego w tradycji literackiej, w przekazie pisemnym, czyli
mówiąc słowami Sokratesa z Fajdrosa Platona (276e), mamy tylko jego
widmo (éidolon), a to oznacza, że duch ten był przez wieki bezbronny:
kiedy się mowę raz napisze, wtedy się ta pisana mowa toczyć zaczyna
na wszystkie strony i wpada w ręce zarówno tym, którzy ją rozumieją,
jak i tym, którym nigdy w ręce wpaść nie powinna i nie wie, do kogo
warto mówić, a do kogo nie. A kiedy ją fałszywie oceniają i niesłusznie
hańbią, zawsze by się jej ojciec przydał do pomocy, bo sama się od napaści uchronić ani jej odeprzeć nie potraﬁ (275e). Tę bezbronność tekstu
Homera usiłowali ochronić dopiero w III wieku przed Chrystusem
uczeni aleksandryjscy (jak Zenodot z Efezu, Arystofanes z Bizancjum
czy Arystarch z Samotraki), którzy najpierw poddali krytyce, a potem ustalili tekst oryginału i komentowali jego treść. Wspominam
o tym, aby traktując zachowany tekst Iliady czy Odysei, jako źródło
historyczne, i usiłując z nich wyczytać sposób konotowania i myślenia
o WOLNOŚCI genialnego autora, czy autorów, zachęcić czytelnika do zachowania ostrożność sądu. Należy bowiem pamiętać tylko o pewnym
stopniu prawdopodobieństwa wyników badawczych.
15

Informuje nas o tym Hezjod, który, jak to jeszcze będę wspominał, jako młody
poeta odniósł zwycięstwo w zawodach śpiewaczych, urządzonych przez Ganyktora,
władcę Chalkidy na wyspie Eubei, z okazji igrzysk pogrzebowych ku czci ojca króla,
Amﬁdamasa (Prace i dni, w. 654).
16
Por. bardzo jasne i zwięzłe wprowadzenie do homerologii współczesnej; Latacz
1989.
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Dla nas dzisiaj bardziej uchwytna jest postać Hezjoda, kolejnego
przedstawiciela greckiej epiki. Z przekazem i autentycznością jego
utworów, dodajmy, że stosunkowo dobrze zachowanych, mamy znacznie mniej pytań i kwestii do rozstrzygnięcia17 . Inaczej jest z poezją
liryczną i początkami prozy. Tu jednakże pojawia się, obok skutków
tradycji ustnej, kolejna trudność: fragmentaryczność przekazu, często
brak nam szerszego kontekstu dla interpretacji interesującego nas
pojęcia. Przeżywamy szczególnie „boleśnie” ten fakt w przypadku
patriotycznej poezji Kallinosa z Efezu, Tyrtajosa (VII wiek) czy wielkiego reformatora Solona (VI wiek), no i oczywiście prozy pierwszych
historyków, zwanych logografami (VI wiek).

3.2. Iliada – kontekst literacki i hiponim wolności
Platon, czytając Iliadę i Odyseję zapewne z końcem V wieku, jeszcze przed spotkaniem z Sokratesem, być może w roku 407, widział
twórczość Homera w służbie formacji młodych ludzi. Pod koniec życia, w Państwie określił funkcję poematów jako paideutyczną (606e):
Homer wychował i wciąż wychowuje Grecję (pepáideuke)18 . Idąc za
myśleniem wielkiego ﬁlozofa, możemy stwierdzić, że to właśnie te
dwa eposy stworzyły system wartości, który pokoleniom Greków pozwalał łatwo deﬁniować własną tożsamość. Przetrwały one w tradycji
ustnej jako śpiewane przez wolnych rapsodów wolnym odbiorcom, od
władców i królów poczynając, a na prostych robotnikach najemnych
(thetach) kończąc. Z niewielką przesadą można powiedzieć, że wszyscy wolni Grecy znali je na pamięć. Dlatego wolność dla pierwszych
odbiorców była oczywistą rzeczywistością. Homer rysował przecież
ideał wolnego, szlachetnego człowieka: najlepszego w radzie i w boju
(IX 443)19 . Wojna z wrogiem zewnętrznym była dla bohaterów home-

17

Por. wprowadzenie i literatura przedmiotu Łanowski 1999: 6 i n.
Por. wciąż aktualną monograﬁę Jaegera (2001), roz. III Homer jako wychowawca,
s. 91–114.
19
Przekład Iliady według tłum. Kazimiery Jeżewskiej, o ile nie zaznaczyłem inaczej.
Odyseja w tłum. Jana Parandowskiego.
18
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ryckich koniecznością, ale też i żywiołem (przynosiła niezniszczalną,
nieśmiertelną sławę; Iliada IX 413).
Poszukując pojęcia WOLNOŚCI lub jego hiponimu najpierw w Iliadzie, a potem w Odysei, zacznę interpretację od ustalenia kryterium
postępowania badawczego. Moim zdaniem nie ma innej możliwości
wyboru jak tylko przyjęcie kryterium genologicznego, które opiera
się na założeniu, że oba poematy realizują wymagania gatunku i to
zarówno strukturalne, jak i ideowe.
I to ono pozwala na poczucie pewności, co do odpowiedzi na proste, szkolne pytania, o czym jest Iliada i co poeta uczynił głównym
przedmiotem swej narracji. Wyjaśniam tu, w tym właśnie miejscu tę
kwestię z dwóch powodów: 1. ze względu na potrzebę uzasadnienia
drugorzędności uwag poety o rozumieniu przez swoich bohaterów
pojęcia WOLNOŚCI i 2. z konieczności poprawienia fałszywych interpretacji. Do dzisiaj w szkolnych i uniwersyteckich podręcznikach
słyszymy mniej więcej taką odpowiedź: Iliada jest o wojnie pod Troją.
Otóż zdecydowanie nie tak należy odpowiedzieć. Trzeba popatrzeć
właśnie na tradycję gatunku zapoczątkowaną przez Homera w doskonałej, bo naśladowanej przez pokolenia epików, formie. Kluczem
genealogicznym do jej odczytania jest inwokacja, jak w wiele wieków
później u Wergilego czy w naszej literaturze u Mickiewicza. Zasadą
jest umieszczenie na pierwszym miejscu, w pierwszej linijce, słowa
klucza. Jeżeli w Panu Tadeuszu czytamy „Litwo Ojczyzna moja. . . ”, to
wiemy, że tematem nie są losy pana Tadeusza ani ostatni zajazd na Litwie, a tęsknota poety za ojczyzną – Litwą. Jeżeli czytamy w inwokacji
Iliady „Gniew, bogini, opiewaj Achilla, syna Peleusa, zgubę niosący...”,
to wiemy, że istotą opowiadania jest gniew, dodajmy słuszny, Achillesa.
Jeżeli Agamemnon go obraził, to czytelnik słusznie oczekuje z jego
strony prośby o przebaczenie. Budowa zatem poematu ma charakter ramowy. I wiemy, że utwór będzie poświęcony najistotniejszej
kwestii społecznej i moralnej w kulturze Europy – jak prosić o przebaczenie i jak przebaczać. Dotyka bowiem istoty sprawiedliwości. I tu
zgadzamy się ze stwierdzeniem, że realizacja tej pięknej idei dzieje się
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na tle wojny Greków z Trojanami. Teraz już staje się jasne, dlaczego
uwagi bohaterów o wolności, jako wartości nie będą prymarne wobec
skupienia uwagi czytelnika na konﬂikcie między wodzami. Dla mieszkańców Troi zagrożeniem życia w wolności stają się właśnie Grecy.
To Trojanie będą o wolności mówić i marzyć. Przekaz staje się jednoznaczny: wolność będzie się im kojarzyć z odepchnięciem wroga
zewnętrznego i z życiem wszystkich mieszkańców w pokoju. I tak
pojawi się pojęcie pokój (eiréne) jako hiponim wolności (eleuthería).
Zwróćmy uwagę, że w pierwszych sześciu księgach opozycja
wojna – pokój rodzi oczywiste konotacje, uwypuklone zwłaszcza
w III i VI księdze: zagłada (III, w. 160; VI 55–60) a życie (III, 796;
VI, 365–495).
Wszechwiedzący narrator wybiera głównego bohatera Hektora,
jako odważnego wojownika i nieskazitelnie uczciwego człowieka,
przeciwstawia go Parysowi, tchórzliwemu przestępcy, który pogwałcił prawo gościnności, porywając żonę swego gospodarza Menelaosa, króla Sparty. Następnie dowodzi, że wojna wywołana przez nikczemne postępowanie Parysa wprawdzie jest z punktu widzenia Greków sprawiedliwa, ale w niej oﬁarami stają się po stronie trojańskiej
ludzie szlachetni. To Grecy zagrażać będą wolności i życiu tych Trojan. Żadnych wątpliwości nie pozostawia Agamemnon, król królów.
Ostro upomina brata Menelaosa pragnącego darować życie Adrestowi,
Trojaninowi (VI 55–60):
[1] Biada ci, Menelaosie, tak o tych ludzi się troszczysz
Czule? Czy z tobą Trojanie najlepiej postępowali
W domu? Niech skrycie nie ujdzie przed nieuchronną zagładą
Z naszych rąk żaden. Z tych nawet, którzy u matki są w łonie
Przed urodzeniem noszeni. I ci nie ujdą, lecz wszyscy
Zginą w Ilionie bez prawa pogrzebu i zapomniani.

Świadomość walki na śmierć i życie miał także Hektor, który w zakończeniu księgi szóstej (w. 527) wyraził życzenie postawienia krateru
wolności (kretéra eléutheron) w pałacu, jeżeli Zeus pozwoli przepędzić Achajów. Krater, jak wiemy, to naczynie, czasem ogromne jak
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krater z Vix z południowej Francji, które mieści 1100 litrów i służy
do mieszania wody z winem. Nie potraﬁmy udowodnić, czy Hektor
mówi o postawieniu takiego właśnie dużego krateru z winem dla rozpoczęcia picia, dla wzniesienia toastu nie tyle za odzyskaną wolność,
bo przecież wciąż walczyli jako wolni, ale za uzyskane ocalenie od totalnej zagłady, jak to zapowiadał Agamemnon na początku księgi – za
uwolnienie od wrogów. Wydaje się jednak, że raczej chodzi tu o krater
wotywny20 . Z punktu widzenia językowego rzeczownik krater zostaje
wzbogacony o przymiotnik wolny. Dosłownie zatem należy przełożyć
zdanie: oby Zeus pozwolił postawić w pałacu krater wolny, albo lepiej:
uwolnienia, po wypędzeniu spod Troi Achajów.
Co warto odnotować, Hektor, opisując przyszłą radość Trojan po
zmuszeniu Greków do odwrotu, zamiast słów „postawię krater wina
za [odzyskaną] wolność” używa metonimii postawię krater wolny.
Brak rzeczownika wolność i zastąpienie go przymiotnikiem wolny nadaje mu znaczenie ‘uwalniający od czegoś’, krater wina za uwolnienie
od czegoś, tu: od wroga zewnętrznego21 .
Znacznie bliższe pojęciu WOLNOŚCI, a nie uwolnieniu czy ocaleniu
jest wyrażenie, które poeta włożył kilkadziesiąt wierszy wcześniej
w usta Hektora w pięknej scenie jego pożegnania z żoną Androma20

Przekonała mnie sugestia prof. Jerzego Danielewicza, który w recenzji tego
artykułu tak napisał: „Wzmianka o możliwej ogromnej pojemności krateru z Vix
(powtórzona w Streszczeniu) sugeruje, jeśli nie analogiczny, to w każdym razie
niezwykły rozmiar „krateru wolności” w Iliadzie 6,526–529, na co nie ma dowodu.
Nie ma też dowodu na użytkowy, a nie na przykład czysto wotywny charakter
jego „postawienia” przez Hektora „dla bogów wiecznie żyjących”. Ponadto gdyby
nawet miał on służyć podczas uczt, nie korzystałoby z niego liczne, lecz szczupłe
grono biesiadników, por. Węcowski 2011: 173–224. Dyskusyjna jest też wzmianka
o wzniesieniu toastu za odzyskaną wolność. Jest to przeniesienie współczesnego
zwyczaju na czasy starożytne. Z dogłębnych badań Marka Węcowskiego wynika, że
toast wznoszono tylko imiennie i indywidualnie, kierując go do konkretnych osób;
por. też Kritias, fragm. 6,6–7.
21
Dziękuję tu za podobną interpretację „substantywizującą” przymiotnika eléutheros prof. Jerzemu Danielewiczowi, który dodaje jeszcze wyrażenie „sandały wolności”
(eléuthera sámbala) we fragmencie 696 Poetae melici Graeci (ed. D. L. Page, Oxford
1961) Eumelosa (VIII wiek p.n.e.); por. Danielewicz 1999: 459–462.

100

Kazimierz Korus

chą. Hektor wyraźnie jest tu świadomy tragicznego losu Troi. Zdaje
sobie sprawę z tego, że w przypadku przegranej wojny mężczyźni
zginą (VI w. 452–453), los natomiast kobiet ‘w dniu utraconej wolności’
(eléutheron émar apoúras) będzie opłakany. Pojawia się zwrot frazeologiczny ‘zabrać, zrabować wolność’ (‘dzień wolności’ lub ‘dzień
wolny’) – eléutheron émar apaurán, który poeta włoży jeszcze raz
w usta Hektora po zwycięskiej walce z Patroklesem (XVI w. 831): Pewnoś ty mniemał Patroklu, że. . . kobiety trojańskie w dniu utraconej
wolności powieziesz do miłej ziemi ojczystej. . . 22 .
‘Niezrabowana wolność’ to życie w pokoju. Pojawia się opozycja:
wojna, czyli ‘zrabowanie komuś dnia wolności’ a życie w pokoju23 .
Nie znajdujemy natomiast kontekstu z konotacją bezpośrednią wolność to życie w pokoju. Wypowiedzi bohaterów wyraźnie jednak na
taką konotację wskazują. I tak oto na tle wojennego konﬂiktu to życie
w rozważaniach Achillesa staje się najwyższą wartością (Iliada IX w.
401: Życia człowieka nie może żadna wartość przewyższyć), a wojna je
odbiera. Dlatego zdaniem cieszącego się nadzwyczajnym autorytetem
Nestora każdy, kto wojnę dla niej samej miłuje, jest (IX w. 62) rodu
zakałą, zbrodniarzem nędznym, tułaczem.
Bohatera albo czeka długie i szczęśliwe życie, albo zasadna, bo
sprawiedliwa, wojna i szybka śmierć (Iliada IX w. 410–416). Nie jest
w tej chwili ważna odpowiedź na pytanie, dlaczego pomimo przekonania o wartości życia Achilles wybrał udział w wojnie z Troją. Ważny
22

Por. obraz ‘dnia utraconej wolności’ (Iliada VI 455), który w przypadku kobiet
sprowadzał się do stwierdzenia, że Andromacha, żona bohatera, syna królewskiego
Hektora, będzie wykonywać uwłaczające jej godności prace. Podobnie w stosunku
do dzieci, kiedy Andromacha malowała czarny obraz niewoli swojemu synkowi, królewiczowi Astyanaksowi, poeta włożył w jej usta zwrot będziesz wykonywał niegodną
siebie pracę (érga aeikéa ergádzesthai, Iliada XXIV w. 733).
23
Warto tu zwrócić uwagę na pierwszą aluzję do pokoju. Homer przypomina życie
w pokoju w trzeciej księdze Iliady. Oto Iris posłanka Zeusa przenosi swoją obecnością
akcję wojenną z równiny trojańskiej do miasta Troi. Tam mobilizuje zebranych
mieszkańców do walki i uświadamia im ogrom nieszczęścia, zestawiając czas pokoju
z wojną (w. 796): starcze Pryjamie, ty lubisz zazwyczaj rozwlekłe gawędy, jak w czas
pokoju. A przecież nas wojna dosięgła okrutna.
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jest sposób jego myślenia, jako człowieka wolnego. O wolności on nie
myśli, bo jest królem. To dla niego zwyczajna rzeczywistość. Staje natomiast przed wyborem: życie szczęśliwe i długie albo wojna i śmierć
pewna, bo jak Tetyda, matka, mówiła – taki los Kery mu wyznaczyły.
Podobny sposób myślenia uwidacznia autor Odysei, jeżeli przyjmiemy wersję oddzielenia obu poetów, który każe czytelnikom w zakończeniu już utworu iść tym samym skojarzeniem. Oto Zeus wzywa
do zgody gotujące się do wojny, zwaśnione strony i kończy tak (Odyseja XXIV w. 486): miłującym się wzajemnie jak wprzódy niech spełni się
bogactwo i pokój. Konotacja bardzo wyraźna wojna albo życie w pokoju i dobrobycie. Moim zdaniem z tych wypowiedzi bohaterów
epickich obraz wyłania się następujący: opozycja WOLNOŚĆ – NIEWOLA
zderzona zostaje z opozycją WOJNA – POKÓJ. Myślenia skojarzeniowe
biegło po przekątnej lub według litery x. WOLNOŚĆ = POKÓJ, WOJNA =
NIEWOLA .

NIEWOLA

WOLNOŚĆ
X
WOJNA

POKÓJ24

I to ona, owa oczywista asocjacja, pozwoliła mi uznać pokój za
hiponim wolności.

3.3. W poszukiwaniu kryterialnej cechy semantycznej WOLNOŚCI
(POKOJU)
Proponuję zatem iść według skojarzeń wolność równa się pokój
i zapytać o istotę wartości jednostki żyjącej w pokoju. Pytanie należy precyzyjniej sformułować tak: kiedy bohater Iliady zaryzykuje
wojnę, czyli możliwość utraty życia w pokoju lub wprost możliwość
utraty wolności? W obronie jakiej (jakich) wartości? Homer jasno
rzecz przedstawia w ostrej, pełnej gniewu mowie Achillesa do Agamemnona (Iliada, I 159): idziemy za Menelaja cześć (timé) walczyć
24

Na tej samej zasadzie skrzyżowania skojarzeń buduje poeta główny konﬂikt:
NIEZGODA (waśń) – ZGODA , KLĘSKA – ZWYCIĘSTWO . Według przepowiedni bez Achillesa,
który obrażony postanowił wyjechać z wojskiem do ojczyzny, Grecy nie zdobędą Troi.
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i twoją cześć, psie bezwstydny, przeciw Trojanom25 . Można uogólnić
tę myśl i tak: Iliada jest poematem epickim o wojnie w obronie ‘czci,
godności, honoru’ (timé) człowieka wolnego. Dodajmy, że owa CZEŚĆ
(timé) ma swoją wartość nie tylko aksjologiczną, ale i praktyczną, bo
mierzoną zgodnie z obowiązującym wówczas prawem ilością złota
czy srebra. Przecież wielokrotnie proponowano Priamowi, jako królowi, aby rozważył wyjście drugie: zamiast wojny bardzo wysoki okup
i zwrot Heleny. Podobnie w relacjach między ludźmi wolnymi: zamiast pojedynku proponowano okup za zniewagę, co znalazło swój
językowy wyraz w czasowniku: apotínein – ‘spłacić lub oddać dług’
i w zwrotach frazeologicznych: tínein timén tiní – ‘zapłacić karę, okup,
wynagrodzić stratę’, a sam rzeczownik timé miał znaczenie obok podstawowego ‘cześć, honor, godność’ także i prawniczo-aksjologiczne
‘oszacowanie, cena, wartość’.
Na pytanie więc, które byśmy skierowali do Achillesa: z jaką wartością kojarzysz wolność? Odpowiedziałby: z ‘godnością’ (timé). Idąc tą
drogą rozumowania, uznajemy timé, czyli ‘godność’, ‘honor’ za kryterialną cechę semantyczną WOLNOŚCI, której hiponimem, jak starałem
się wykazać, staje się dla bohaterów homeryckich pokój.
Pozostaje nam tylko teraz rozszerzyć sposób rozumienia TIMÉ
w czasach Homera jako pojęcia aksjologicznego, czyli zapytać o jego
konotacyjne cechy semantyczne. Nieco wcześniej je już zbadałem.
Teraz tylko przywołam wyniki moich dociekań26 .
Z naciskiem jeszcze raz wypada zaznaczyć, że pojęcia WARTOŚCI
i GODNOŚCI CZŁOWIEKA (TIMÉ ) znalazły swoje najwcześniej znane nam
literackie przedstawienie (Iliada, Odyseja) w wieku VIII, jeżeli pójdziemy za datowaniem większości uczonych, czyli u zarania dziejów
Grecji. Umieć prosić o przebaczenie i umieć przebaczać stało się cechą
rozpoznawczą, przymiotem ludzi wolnych (eléutheroi), wychowanych
(paideuómenoi) ku wielkoduszności (megalothymía, megalopsychía).
25

W dosłownym tłumaczeniu uzyskujemy jeszcze barwniejszy obraz: Idziemy, aby
odzyskać cześć dla Menelaosa i ciebie [. . . ].
26
Por. Korus 2017: 27–50.
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Tu spotykamy jeszcze inne ich określenie: ‘mający duszę łaskawą’
(híleos). Wychowanie (paidéia) zmierzało do jeszcze jednego celu:
‘być najlepszym (áristos) w boju i radzie’. Tak rozumiana godność
jednostki stała się fundamentem i zarazem skutkiem agonistycznej
kultury greckiej. Ideał jej sprowadzał się do zdobycia i posiadania
sławy (kléos lub kýdos) przede wszystkim w boju i radzie. Należało
być najlepszym (áristos) spośród znakomitych. Sława dawała prawo
do społecznego uznania, czci i szacunku, o czym świadczy powiązanie dwóch pojęć: ‘władzy’ (basiléuein – dosłownie ‘rządzenia’) i ‘czci’
(timé). ‘Cieszyć się sławą’ (timásthai, doksádzesthai) oznaczało również ‘przedstawiać sobą wysoką wartość, posiadać pełną godność’.
Dodajmy jeszcze, że timé miała swój wymiar wewnętrzny i zewnętrzny. W pierwszym przypadku człowiek mógł sobie, rodzicom,
nauczycielom, mistrzom (jak Pitagorasowi, Sokratesowi czy Hipokratesowi) przynieść wstyd (aidós) i nikczemnym czynem odebrać sobie
własną timé, stać się przyczyną utraty własnej godności (atimádzomai). Utrata ta była nie do powetowania. Musiała kończyć się samobójstwem (por. tragedię Sofoklesa, Ajas). W drugim przypadku (wymiar
zewnętrzny) to inni mogli odebrać bohaterowi dobre imię, społeczne
uznanie, mogli go znieważyć czy poważnie obrazić (atimádzein tiná).
Timé wiązała się ściśle najpierw, to jest w Iliadzie, z arystokracją (áristoi), a później, w Odysei i poezji Solona, dotyczyła już wszystkich
wolno urodzonych ludzi, obojętnie czy ktoś był arystokratą (esthlós),
czy osobą niskiego pochodzenia (kakós). Godność jednostki, jej cześć
i, co za tym idzie, sława chronione były prawem obyczajowym (por.
wyrażenie apotinéin timén, które oznacza ‘oddać należną równowartość za krzywdę’, np. utratę życia osób bliskich lub dobrego imienia).
Obok czasownika timáo lub tío, które oznaczają ‘jestem wart, czczę’,
pojawia się czasownik atimádzo – ‘odmawiam czci, znieważam’. Podkreślmy raz jeszcze, że w obronie własnej czci mógł każdy wystąpić,
kiedy doznał zniewagi27 . Bogowie – zdaniem Homera – również mają
27

Korus 2007: 79–92.
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swoją cześć (termin użyty jest ten sam – timé) i również mogą doznawać zniewagi (atimádzesthai). Pojawia się jednak nowe pojęcie
zbożnej czci – sébas i czasownik sébomai lub częściej używany sebádzomai – zbożnie czczę. Te same pojęcia są używane dla oddania
czci zmarłemu człowiekowi. Tu także dla bogów nieśmiertelnych i dla
ludzi zmarłych Grecy mają wspólny termin géras – ‘dar dla uczczenia
jednych i drugich’ – w przypadku ludzi dla uczczenia ich pamięci
mową pogrzebową (epitáphios lógos), igrzyskami, uroczystym pogrzebem, stypą itp. Znieważenie zmarłego (na przykład odmówienie mu
pogrzebu, bezczeszczenie zwłok) spotyka się z gniewem bogów. Jest
czynem niegodziwym, bo bezbronnemu odbiera się cześć.
Znieważonych bogów i ludzi można prosić o przebaczenie, wyrównać krzywdę, oﬁarować dary. I bogowie, i ludzie przebaczają, bo tego
chce córka Zeusa Dike, sprawiedliwość.
Podsumujmy dotychczasowe rozważania:
1. W VIII wieku nie spotykamy pojęcia WOLNOŚĆ (eleuthería) jako
rzeczownika tak popularnego w późniejszych czasach. Jest natomiast używany przymiotnik eléutheros w znaczeniu ‘wolny od czegoś’
(w Iliadzie ‘wolny od wojny, od wrogów’).
2. Hiponimem wolności jest dla bohaterów Homera pokój (eiréne).
3. Kryterialną cechą konotacyjną pokoju staje się w Iliadzie i Odysei
godność (timé) każdego wolnego Greka.
Podejmując teraz próbę deﬁnicji kognitywnej pojęcia WOLNOŚCI

i jego hiponimu pokoju, musimy odpowiedzieć na pytania, jakie

wyobrażenie mieli Grecy epoki Homera o człowieku wolnym i z jakimi najistotniejszymi wartościami wiązali wolność (pokój). Z naszych
ustaleń wynika, że ich zdaniem
człowiek wolny to
1. ‘ten, który ma świadomość własnej i cudzej godności’ (timé)28 ;
2. ‘ten, który jest sprawiedliwy (díkaios), bo szanuje prawo, a sprawiedliwość w relacjach ludzkich rozumie jako umiejętność proszenia o przebacze28

Przypomnijmy: zalotnicy zginęli, bo nie czcili (tíeskon) ani złego, ani dobrego
człowieka. (Odyseja, XXII 414–415).
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nie i przebaczania’. Ekwiwalentami językowymi przymiotnika wolny stają
się tu dwa pojęcia ‘wielkoduszny’ (megáthymos), ‘o duszy łaskawej’ (hílaos =
híleos);
3. ‘ten, który czci Bogów i ludzi po ich śmierci’ (sebádzei).

Na zakończenie dodajmy, że dla odzwierciedlenia sposobu myślenia Greków żyjących w VIII wieku nie wystarczą tylko teksty Homera. Jeżeli pragniemy ukazać nieco głębiej ekwiwalencje pokoju,
musimy zwrócić uwagę na zjawisko najprawdopodobniej chronologicznie równoległe z czasem powstania Iliady (choć nie brak opinii
odmiennych29 ), na swoisty fenomen kultury greckiej, czyli na igrzyska olimpijskie, których nazwa stała się ekwiwalencją wolności. To
one przecież już od roku 776 wymagały od Greków uznania dwóch
warunków: zawarcia pokoju na czas ich trwania i zaproszenia wszystkich wolnych obywateli greckich poleis (miast-państw) do pokojowej
rywalizacji. I tak wolność, uwolnienie od wojny kojarzono z możliwością wzięcia udziału w igrzyskach. Choćby krótkotrwały pokój,
nazywany już innym terminem technicznym ekecheiría – ‘zawieszenie broni, rozejm’, który na ogół trwał miesiąc, stawał się hiponimem
wolności. Dodajmy jeszcze i to, że dosłownie termin ekecheiría oznacza ‘trzymanie rąk/trzymanie się za ręce’ (od échein chéiras z suﬁksem
-ía)30 ; kojarzono go też z innym jego znaczeniem ‘odpoczynkiem, świętem, czasem wolnym od pracy’. Udział w igrzyskach jednak Grekom
nie wystarczał. Trzeba było pokazać swój zrodzony z uciążliwych
ćwiczeń talent, swoją arete31 . Okazanie się najlepszym (áristos) przy29

Wolfgang Decker, autor syntetycznego artykułu naukowego w „Der Neue Pauly”,
Enzyklopädie der Antike, Stuttgart–Weimar 2000, s.v. Olympia, szp. 1183–1184, mówi
o poważnych dzisiaj wątpliwościach (starke Zweifel) co do datowania pierwszej
olimpiady na rok 776 i powołuje się między innymi na pracę H. M. Lee, The „First”
Olympic Games of 776 B.C., [w:] The Archeology of the Olympics, red. W. J. Raschke,
1988, s. 110–118.
30
Dziękuję za to etymologiczne spostrzeżenie prof. Jerzemu Danielewiczowi, który
słusznie powołał się tu na Etymological Dictionary of Greek, red. R. Beekes, Vol. 1,
Leiden-Boston 2010, s.v.
31
O arete w sporcie por. rozważania Millera 2006: 224–226. Por. też kompendium
wiedzy o sporcie i widowiskach Słapek 2010.
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nosiło obok wymiernych korzyści przede wszystkim sławę (kýdos,
kléos). Niezwykłym w kulturze VIII wieku osiągnięciem w świadomości wszystkich Greków było przekonanie, że w sporcie stajemy
się wszyscy sobie równi, mamy równe prawa (por. późniejszy termin isonomía = ‘równość wobec praw’). Wprawdzie pojęcie równości
(to íson), jako hiponimu wolności, rodzi się w VI wieku, to jednak
moim zdaniem tu ma swoje źródło. Zgadzam się z wywodami Stephena G. Millera (2006: 219), który słusznie zauważa, że w przypadku
igrzysk olimpijskich owa sportowa równość przejawiała się w trzech
aspektach: 1. równe kryteria wyłaniania zwycięzców, 2. wszystkich
sportowych winowajców jednakowo karano chłostą bez względu na
pochodzenie i majątek, 3. nagość obowiązywała i zrównywała wszystkich zawodników32 .
Dodajmy zatem do zaproponowanej wyżej deﬁnicji kognitywnej
i to uzupełnienie: człowiek wolny to ten, który czuje się równy (ísos)
z innymi Grekami w prawie do rywalizacji, w Igrzyskach Olimpijskich.
Takie myślenie dotyczyło później zwycięzców nie tylko igrzysk
olimpijskich, ale też nemejskich, pytyjskich czy istmijskich33 , o czym
dodam nieco więcej szczegółów poniżej, przy omawianiu twórczości
Pindara z Teb, piewcy ideałów arystokratycznych, czyli tych jeszcze
z epoki archaicznej.

32

Warto tu jeszcze w całości przytoczyć zasadne – moim zdaniem – przypuszczenie Stephena G. Millera (2006: 219): Nie było przypadkiem, że Krotona – należąca
do miast-państw najwcześniej rozwijających demokrację – stała się prawdziwą wylęgarnią sportowych talentów agonu gimnicznego. Dodajmy, że jednym z pierwszych,
a może i pierwszym, który użył rzeczownika ‘isonomia’, był VI-wieczny lekarz Alkmajon
z Krotony.
33
Potem w demokracji ateńskiej (V i IV wiek) myślenie to stanowiło kryterium
oceny każdego wolnego obywatela. Lekarze ze szkoły Hipokratesa przysięgali na
wartości swego życia zawodowego, które ich wyróżniały na tle innych, bo to one
świadczyły o godności uprawianego zawodu. Tylko wynikającą z nich sławą, dobrą
opinią chcieli się cieszyć u wszystkich ludzi (doksádzesthai).
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3.4. WOLNOŚĆ (POKÓJ) to SPRAWIEDLIWOŚĆ – Hezjod
Konsekwentnie kierując się chronologią źródeł, opuszczamy wiek
VIII i przenosimy się do początku VII wieku, aby z pewnym zadowoleniem stwierdzić, że nie tylko mamy w całości zachowane teksty Theogonii (skrót Th.) oraz Pracy i dni (skrót PD34 ), ale znamy temperament
i niektóre życiowe perypetie ich autora – Hezjoda. To on sam nas informuje o ojcu, któremu nie powiodło się w eolskiej Kyme (Azja Mniejsza). Sprzedał, co miał, i przeniósł się do Beocji, do wsi Askry, gdzie na
niezbyt urodzajnej ziemi gospodarował z dwoma chłopcami, właśnie
z Hezjodem i jego bratem Persesem. O Hezjodzie wiemy też, że był poetą (Th. 22) i z sukcesem wystąpił publicznie (otrzymał trójnóg) w zawodach śpiewaczych, urządzonych przez Ganyktora, władcę Chalkidy
na wyspie Eubei, z okazji igrzysk pogrzebowych ku czci ojca króla,
Amﬁdamasa (PD 654), który zginął w tzw. wojnie lelantyjskiej. A ponieważ ona miała miejsce około roku 700 i ponieważ Hezjod był już wtedy
dorosłym młodym człowiekiem, możemy z pewnym przekonaniem
twierdzić, że poeta tebański urodził się jeszcze z końcem VIII wieku.
Drugim istotnym przeżyciem w jego życiu była kłótnia między
nim a bratem o podział majątku pozostawionego im w testamencie
przez ojca. Perses w opinii brata przekupił sędziów, a ci „darożercy”
(PD, 221) rozstrzygnęli spór na niekorzyść Hezjoda. I tak zrodził się
poemat dydaktyczny Prace i dni, którego głównym tematem stała się
sprawiedliwość35 .
Hezjod znający doskonale eposy Homera idzie po skojarzeniach
jego bohaterów. To oni przecież uważali, że człowiek szlachetny to
człowiek sprawiedliwy (díkaios), który szanuje (timé) drugiego czło34

Oba te teksty cytować będę, jeżeli nie zaznaczę inaczej, według przekł. Jerzego
Łanowskiego: Hezjod, Narodziny bogów (Theogonia). Prace i dni. Tarcza, Warszawa
1999.
35
Talent poety jaśnieje w umiejętności uogólnienia doznanej ze strony sędziów
i władzy (basiléis) krzywdy. I to dlatego sprawiedliwość (díke, díkaios) staje się najistotniejszym tematem Prac i dni. Pierwsze, prawie dwieście, wierszy (1–197) pozwalają
poecie na ukazanie relacji między sprawiedliwością jednostki a szczęściem i bogactwem państwa, por. też Th. 81–93.
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wieka i umie powściągnąć pychę swej duszy, przebaczając czy prosząc
o przebaczenie. A niesprawiedliwe postępowanie zrodzone z pychy
i nieszlachetnych ambicji prowadzi do wojny i kłótni i nie jest godne
człowieka wolnego. Hezjod personiﬁkuje ową niegodziwą Waśń (Eris),
którą zna z Iliady (IV 441) jako siostrę boga wojny Aresa. To ona jest
przyczyną wojny i każdego zła, którego pełną charakterystykę zamieszcza w Theogonii (w. 226–232):
[2] [Eris] nienawistna zrodziła Wysiłek bolesny
i Zapomnienie, i Głód, Boleści łzami oblane,
Bójki, Walki, Morderstwa i jeszcze Mężobójstwa,
Kłótnie i Słowa kłamliwe, i Na-dwie-strony-rozprawy,
i Bezprawie, i Szał i Przysięgę [. . . ] fałszywą.

W Pracach i dniach zmodyﬁkuje obraz Eris (Waśni, Rywalizacji).
Dowodzi (w. 11 i n.), że są dwie boginie: jedna to uosobienie nikczemnej Rywalizacji, która wojnę złą oraz walki podsyca, podła!, druga to
pokojowa Rywalizacja, która i niedołężnego zbudzi i skłoni do pracy, dobra. I tak otrzymujemy personiﬁkacje Homerowej opozycji Wojna – Pokój = Eris podła i Eris dobra. I chociaż w jego tekstach nie znajdziemy
znanego nam z Iliady przymiotnika wolny (eléutheros), nie mówiąc już
o wolności (eleuthería), ani ich przeciwieństwa – niewolnika, to jednak,
przeciwstawiając wojnie (która w jego konotacji staje się hiponimiem
niesprawiedliwości) pokój (który utożsamia ze sprawiedliwością – díke),
buduje przecież konotacyjne cechy semantyczne wolności.
Charakterystyczne i oryginalne jest uzasadnienie Hezjoda w stworzonym przez siebie micie sposobu konotowania pokoju jako sprawiedliwości. W Theogonii opowiada poeta o drugim małżeństwie Zeusa
z Themis (w. 901–903). Z niego miały się zrodzić Hory Eunomija (Praworządność), Dike (Sprawiedliwość) oraz kwitnąca Ejrene (Pokój), co
się troszczą o sprawy ludzi podległych śmierci.
Słuszna jest uwaga Kurta Raaﬂauba36 , że przeniesione tu zostały
tradycyjne kojarzenia Hor z porami roku, wzrostem i rozwojem na36

Por. Raaﬂaub 2004: 39 i przyp. 90 i 91.
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tury, płodnością przyrody na wartości polityczne ustalające nowy
porządek społeczny. Personiﬁkacje tych pojęć, powtórzmy, są najprawdopodobniej oryginalnym pomysłem Hezjoda.
Natomiast w sposób praktyczny, a nie przez mit, wylicza poeta
wartości tak rozumianej sprawiedliwości w Pracach i dniach (PD. 225
i n.):
[3] Ci, co wyroki dla obcych i miejscowych wydają,
Sprawiedliwe (díkas . . . didoúsin) i w niczym nie przekraczają prawości,
widzą, jak wzrasta miasto i ludzie w nim rozkwitają,
Pokój im młodych na ziemi wykarmia (Eiréne kourotróphos) [. . . ]
Nigdy też nie towarzyszy Głód mężom, co idą za prawem,
Ani Klęska [. . . ]
Ziemia im niesie dostatek (polýn bíon).

Podsumujmy dotychczasowe rozważania. Najpierw uogólnijmy
je stwierdzeniem, że siatka konotacyjna Hezjoda zrodzona została
z poczucia doznanej ze strony sędziów i władzy (basiléis) krzywdy. Jej
struktura ma genezę, czyli sposób myślenia, bohaterów homeryckich.
I tak uznaje on pokój za hiponim wolności. Z kolei ekwiwalentem
pokoju staje się sprawiedliwość, której konotacyjnymi cechami semantycznymi stają się: ‘praca’ (érga, czasownik: ergádzomai) nastawiona
na uczciwą rywalizację (chodzi o tę dobrą Eris) oraz ‘dobrobyt’ (polýs
bíos) i ‘szczęście’ (eudaimonía).
Tak bowiem podsumowuje Hezjod swe rady dla Persesa, kończąc
swe dzieło (PD, 826–829):
[4] Szczęsny i błogosławiony (eudáimon kai ólbios) jest ten,
co wiedząc to wszystko,
trudzi się w pracy, niewinny jest bogom nieśmiertelnym,
zważa na ptaki wróżebne, unika wszelkiej przesady.

3.5. WOLNOŚĆ to OJCZYZNA – patriotyczna poezja Kallinosa
i Tyrtajosa
Obaj poeci byli co najmniej o pokolenie młodsi od Hezjoda, co
oznacza, że ich działalność przypada na połowę VII wieku. Czerpali
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całymi garściami z poetyki Homera, ale głosili zupełnie inny ideał. Kallinos, najstarszy znany nam poeta elegijny (już nie epicki!), pochodził
z Efezu, który jak większość miast Azji Mniejszej, bywał nieustannie gnębiony najazdami barbarzyńskich plemion, zamieszkujących
Frygię. Zachowany jedyny dłuższy fragment jego bojowej elegii (21
wierszy) jest wezwaniem do walki młodych mieszkańców w obronie zbiorowości. Jeszcze nie pojawia się pojęcie ojczyzna (patrís), ale
znajdujemy jego ekwiwalenty (w. 1–7):
[5] Pókiż gnuśnieć będziecie, młodzieńcy, kiedyż zmężnieją
Serca wasze? Czyż wstydu (aidéisth’) wobec sąsiadów nie znacie,
Tak nierozumnie próżnując? Myślicie może w pokoju (eiréne) trwać,
a wróg tymczasem ziemię całą już posiadł [. . . ].
(Tłum. Włodzimierz Appel37 ).
[6] To cześć (timé) i sława (aglaós) każe mężowi walczyć w obronie ziemi
(ges) i dzieci (páidon), i ślubnej żony (alóchou). (Tłum. Kazimierz Korus).

Schemat konotacyjny jest następujący: WOLNOŚĆ to WALKA W OBRONIE WSPÓLNOTY

(ziemi i najbliższych). Z kolei konotacyjnymi cechami

walki stają się odwaga i wstyd.
Natomiast pojęcie ojczyzna (patrís) pojawia się u Tyrtajosa, rówieśnika Kallinosa, być może też pochodzącego z Azji Mniejszej, poety
elegijnego, którego losy rzuciły do Sparty. Zastał tam zupełnie odmienną od obowiązującej w innych miastach-państwach organizację
życia społecznego. Spartanie podbili Messeńczyków i zmusili do pracy,
o czym wspomina we fragmencie 5 (2–4). Ich reakcje łatwe były do
przewidzenia. Powstania i bunty przerodziły się w nieustanne walki.
Messeńczycy mieli znaczną liczebną przewagę. Na jednego Spartiatę
przypadało według dość orientacyjnych wyliczeń aż 20 Messeńczyków. Sytuacja była groźna i zmusiła Likurga do reorganizacji życia
społecznego. Mężczyźni musieli być w ciągłej gotowości bojowej, żyli
we wspólnym obozie wojskowym. Zmieniono sposób walki z indywidualnego na zbiorowy (mowa o słynnym szyku bojowym, w którym
37

Tłum. poezji Tyrtajosa i Kallinosa, [w:] Danielewicz 1984.
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trzy szeregi żołnierzy w poszczególnych oddziałach uczyły się działać
jak jeden organizm). Taki wspólnotowy, wojskowy system wychowania oraz nieustanne zagrożenie wolności spowodowały, że pojęcie
ojczyzna nabrało w świadomości wszystkich Spartan najwyższego
znaczenia, stało się hiponimem wolności. Uchwycił to Tyrtajos i w
jednej z elegii, której obszerny fragment (10) przetrwał do naszych
czasów, tak zachęcał Spartan do walki (10, 1–2):
[7] Rzecz to piękna zaprawdę, gdy krocząc w pierwszym szeregu,
Ginie człowiek odważny, walcząc w obronie ojczyzny (perí patrídi).

W następnym zaś fragmencie, zachęcając młodzież do wzniesienia
się na szczyt waleczności (aretés eis ákron; 12, 43), zapewniał, że
tej walce towarzyszy ‘sława’ (kléos; 12, 31) i powszechny ‘szacunek’
(pántes timósi; 12, 37).
Podsumowując, wyliczmy tylko pojęcia: WOLNOŚĆ to OJCZYZNA, to
WALKA W JEJ OBRONIE , W OBRONIE WSPÓLNOTY

(ziemi i najbliższych).

Z kolei konotacyjnymi cechami walki stają się odwaga i wstyd. Z walką
też związane są sława i szacunek.

3.6. Solon i powszechna świadomość wolności
O wielkim prawodawcy ateńskim, archoncie z roku 594 wszyscy
się uczymy w szkole38 . Wszyscy też znamy jego wspaniałe osiągnięcie
w zakresie reformowania prawa i państwa – sejsachteję39 . Nie wszyscy
jednakże zdajemy sobie sprawę z niezwykłego politycznego jej znaczenia. Był to zakaz odbierania wolności wolnym Ateńczykom, którym
się w życiu nie powiodło i zaciągali pożyczkę pod zastaw własnego
38

Polecam tu jego biograﬁę napisaną przez Plutarcha z Cheronei (przełom I i II
wieku po Chrystusie), a przełożoną i kompetentnym komentarzem zaopatrzoną przez
Lecha Trzcionkowskiego, [w:] Plutarch 2005: 32 i n. Do biograﬁi Solona dołączony
został Aneks (s. 102), w którym Włodzimierz Appel dał pełny przekład wszystkich
zachowanych fragmentów. Według tego przekładu będę cytował, jeżeli nie zaznaczę
inaczej.
39
Por. Plutarch, Solon, 15, 2 i komentarz do sejsachthei Trzcionkowskiego 2005: 70,
przyp. 80.
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ciała i wolności swojej rodziny. Zakaz był połączony z anulowaniem
tego rodzaju długu w chwili opublikowania ustawy. Do świadomości
więc każdego, nawet największego nieudacznika, najczęściej rolnika,
dotarło, że jest wolnym obywatelem wolnego państwa, które nie pozwoli, aby on, najlichszy jego mieszkaniec utracił tę wolność. Solon był
w pełni świadomy swych zasług i tak je sam ocenia (frag. 36, w. 6–16):
[8] Dłużnicze słupy zniosłem wszędy powbijane,
I ją [ziemię attycką] znękaną przedtem (dosłownie: ‘zniewoloną’ –
douléousa) wolną (eleuthéra) uczyniłem.
Z powrotem do ojczystych Aten, bogów dzieła,
Przywiodłem wielu: tych sprzedanych zgodnie z prawem
I tych bezprawnie oraz tych, co z niemożności
Spłacenia długów uciekali, już niepomnych
attyckiej mowy, bowiem wszędy się tułali.
I tu, na miejscu niegodziwie zniewolonych,
[. . . ]
Wolnością obdarzyłem, to zdziałałem,
Złączywszy w jedno siłę (bían) oraz sprawiedliwość (díken).

Myślę, że nie odbiegnę od prawdy (chociaż ﬁzycznie przecież nie
mam tekstu-dowodu), jeżeli powiem, że ten właśnie obywatel Aten,
któremu Solon nie tylko przywrócił, ale prawnie zagwarantował wolność, kojarzył ją ze sejsachteją – strzaśnięciem długów. Wskazuje
na ten sposób konotacji nie tylko przytoczony powyżej fragment poety,
który ewidentnie powiązał właśnie wolność ze skutkiem uwalniania
ziemi ojczystej od słupów dłużniczych, ale też jeszcze w innym fragmencie uzupełnił samo pojęcie WOLNOŚCI o nowe konotacyjne cechy
semantyczne (frag. 5):
[9] Bowiem tyle, co trzeba, ludowi władzy przydałem,
Ani mu czci nie ujmując, ani jej dając zbyt wiele;
Tym zaś, co władzę dzierżyli i podziw budzili majątkiem
Też nakazałem się wyzbyć tego, co z hańby się bierze
Tarczą mocną, i jednych, i drugich chroniąc, stanąłem,
Żadnej stronie nie dałem niesprawiedliwie zwyciężyć.
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Zwróćmy uwagę na uwypuklone przeze mnie pojęcia: władza,
cześć, prawo, które w poetyckim tekście nazwane zostały tarczą
mocną i chroniącą. Ich osadzenie w siatce pojęć bohaterów homeryckich jest dowodem na kontynuację kulturową asocjacji wolność =
pokój.
Wolność społeczna, może lepiej powiedzieć anachronicznie – państwowa, opiera się w ocenie Solona na sprawiedliwej równowadze
między grupami społecznymi. Czy może być piękniejszy opis własnych dokonań reformatorskich, których wynikiem była wolność
rozumiana przez prawodawcę jako równość? To poczucie równości
w wolności kazało zapewne Solonowi wprowadzić zmianę prawa
obyczajowego w dochodzeniu sprawiedliwości. Do jego archontatu
obowiązywało prawo, które w przypadku zabójstwa czy innej poważnej szkody nakazywało członkowi rodziny, lub przyjacielowi związanemu prawem gościnności, reagować na krzywdę. Solon wprowadza
zasadę, że każdy wolny obywatel powinien na zło reagować40 . Zasadę
tę nazwał ho boulómenos (tłumacząc dosłownie: ‘każdy, kto chce’).
Formuła moim zdaniem szanująca poczucie wolności obywatela. Dawała ona również poczucie równości w prawie reagowania na zło i,
co tu jest ważne, chroniła najuboższych. Niewątpliwie był to początek
późniejszej demokratycznej isonomii (‘równości wobec prawa’). I to
dlatego o Solonie uczymy się jako o reformatorze kładącym fundamenty przyszłej ateńskiej demokracji.
Podsumujmy jego osiągnięcia w sposób „kognitywistyczno-aksjologiczny”.
Świadomość wolności dzięki reformom Solona stała się powszechna, uzyskała prawne, „państwowe” zabezpieczenie, stała się
40

Źródłem tej inicjatywy ustawodawczej, jak pisze Plutarch (Solon, 18, 6), była
konieczność ochrony bezbronnych rzesz wolnych Ateńczyków. Przyznał każdemu
(ho boulómenos) prawo dochodzenia sprawiedliwości na rzecz pokrzywdzonego. [. . . ]
Podobno zapytany, w jakiej ‘polis’ najlepiej zamieszkać, odrzekł: «Tam, gdzie ci, którzy
krzywdy nie doznali, oskarżają i karzą przestępców w nie mniejszym stopniu niż
pokrzywdzeni».
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powodem do dumy z przynależności do polis, do państwa-miasta
Aten. Pojęcie uzyskało społeczno-polityczną konotację: WOLNOŚĆ to
JA , ATEŃCZYK ,

to MY OBYWATELE, to NASZA POLIS, to ATENY. W PRAWIE

DO WOLNOŚCI JESTEŚMY RÓWNI .

A być Ateńczykiem w czasach Solona

to mieć władzę i cześć (chociaż on sam mówił o przydaniu ludowi
władzy i czci ‘tyle, ile trzeba’).
Ateny od tego momentu, jak z ujmującym zachwytem to powie po
ponad 160 latach Perykles (Tukidydes, II 39, 40, 41):
[10] [jako] państwo godne jest podziwu [. . . ] jest szkołą wychowania Hellady i wydaje się, że u nas każda jednostka może z największą swobodą przystosować się do najrozmaitszych form życia i stać się przez to samodzielnym
człowiekiem. (Tłum. Kazimierz Kumaniecki).

Nie zapominajmy, że dopiero jesteśmy u początków VI wieku. Jeszcze demokracji nie ma w żadnym z państw-miast, chociaż w Krotonie,
jednym z najwcześniej rozwijających ustrój demokratyczny mieście,
najprawdopodobniej lekarz Alkimajon jako pierwszy użył terminu
isonomía w znaczeniu pojęcia podstawowego dla demokratycznego
państwa (Miller 2006, 219).
Teraz proponuję przesunąć się nieco w czasie, do drugiej połowy
VI wieku i zapytać się o antropologiczną, jednostkową świadomość
budowania wolności wewnętrznej.

3.7. Wolność wewnętrzna jednostki – szkoła Pitagorasa
3.7.1. Wprowadzenie

Druga połowa VI wieku to, jak wiadomo, początek myślenia racjonalistycznego, a poszukiwanie pierwszej zasady wszechrzeczy
przyniosło Milezyjczykom: Talesowi, rówieśnikowi Solona, i o pokolenie młodszym Anaksymandrowi i Anaksymenesowi zasłużoną sławę
twórców ﬁlozoﬁcznego ujmowania rzeczywistości. Ich technicznopraktycznemu sposobowi myślenia przeciwstawił się Pitagoras, który
urodził się wtedy, kiedy Solon już był na dobrowolnym wygnaniu (ok.
582). O ile nie wiemy, czy Milezyjczycy stworzyli ﬁlozoﬁczną szkołę,
o tyle jesteśmy pewni co do jej istnienia u Pitagorasa i krótkiego
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wprawdzie (około 30 lat), ale przecież wyrazistego funkcjonowania.
Wiemy też, że działała ona na południu Italii, w Krotonie, a początek
jej działalności przypadł zdaniem Apollodora z Aten (II wiek przed
Chr., Chronika, 218) i o wiek później żyjącego Cycerona (Respublica,
2,28) na rok 532/31. Celem jej było przygotowanie młodych kandydatów do sprawowania władzy, czyli jak mówi jego biograf Diogenes
Laertios, żyjący w pierwszej połowie III wieku po Chrystusie, do ‘rządu
najlepszych’ (aristokratía)41 .
Mówiąc jeszcze dokładniej, twierdzimy, że jego szkoła to religijno-,
mistyczno-, polityczno-ﬁlozoﬁczna organizacja, której celem było ﬁlozoﬁczne poznanie świata, przeżycie religijne i mistyczne oraz przygotowanie ludzi do objęcia władzy w małych miastach-państwach
(póleis) w południowej Italii. Przed odpowiedzią na pytanie o nowatorstwo w nauczaniu musimy się zatrzymać, aby jasno ukazać
nasze poczucie bezradności w rekonstruowaniu nauczycielskich poglądów Pitagorasa42 . Przedstawiając powyżej pierwsze informacje
o Pitagorasie, powoływałem się na bardzo późne źródła: Apollodora,
Cycerona, Diogenesa Laertiosa. Poza trzema dość kąśliwymi uwagami
współczesnych Pitagorasowi ﬁlozofów: Ksenofanesem z Kolofonu
(fragment B7), Heraklitem (fragment B129) i Empedoklesem (fragment B129) nie mamy żadnych pewnych świadectw z jego czasów ani
nawet z V wieku. Stąd Arystoteles wolał mówić o Pitagorejczykach,
a nie o Pitagorasie i jego szkole. Przypuszczamy, że przyczyna tkwiła
w gwałtownej reakcji politycznych przeciwników wielkiego ﬁlozofa
i matematyka, którzy wymordowali uczniów usiłujących narzucić
im swe rządy, zniszczyli wszystkie ich pisma, a sam Pitagoras miał
uciec i schronić się w Metaponcie, gdzie też umarł około roku 500
41

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych ﬁlozofów, VIII 1, 3, tłum. Bogdan
Kupis, por. uwagę tłumacza, przyp. 2 na s. 472.
42
Skazani jesteśmy na rozmaite anegdoty, jak np. na tę o szkole Pitagorasa, która
ukazuje jej główne przedmioty i zwraca uwagę na pracę nad sobą poprzez milczenie.
Gdy zapytano greckiego matematyka Pitagorasa, ilu uczniów uczęszcza do jego szkoły,
odpowiedział: „Połowa studiuje matematykę, czwarta część muzykę, siódma część
milczy, a oprócz nich są jeszcze 3 kobiety”. Łatwo wyliczyć, że ich było 28.
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lub w 497. Skazani więc jesteśmy na bardzo ostrożne traktowanie
późnych źródeł. Uczeni zgadzają się, że nowością w dydaktycznym
działaniu Pitagorasa było postawienie wysokich wymagań uczniom
według zasady: najpierw uczyń swą duszę, swój charakter wolnymi
od zła (lýsis tes psyches apó ton pónon, kátharsis), pracuj nad sobą
w czasie obowiązku pięcioletniego milczenia, a potem realizuj wszystkie pozostałe cele nauki.
Dla odtworzenia standardów tej szkoły musimy sięgnąć do niepewnych źródeł. Spośród nich wybieram jedno, moim zdaniem najistotniejsze, Złotą pieśń Pitagorejczyków (Aureum Pythagoreorum carmen)
w całości, jak się wydaje, zachowaną (cytuje się ją, jako Złotą pieśń
lub po łacinie Carmen aureum).
I tu znów muszę przerwać, aby odpowiedzieć na pytanie, kiedy
mogła owa Pieśń powstać. Dyskusja uczonych trwa prawie 200 lat. Nie
ukrywam, że najpierw uległem argumentacji pierwszego, liczącego
się do dzisiaj, wydawcy tekstu Złotej pieśni Friedricha W. A. Mullacha, ponieważ jego znajomość poezji tamtych czasów jest przednia,
a krytyczne uwagi o niewysokich lotach tej poezji wyborne. Ogłosił on
w roku 1853, powołując się na cytat Empedoklesa i analizę poglądów
poety-ﬁlozofa, że jej autorem mógł być uczeń Pitagorasa Lysis, czyli
że pieśń powstała na przełomie wieków VI i V. Po szczegóły odsyłam zainteresowanego czytelnika do łacińskiej dysertacji uczonego
z Berlina, dostępnej w Internecie jako wstęp do wydania Aureum
Pythagoreorum Carmen i komentarz Hieroklesa43 .
Oczywiście nie brak uczonych, którzy osadzają tę pieśń w innym
czasie. Jedni nieco później ją lokują, twierdząc, że wyszła spod pióra
Empedoklesa, czyli w pierwszej połowie V wieku, albo ostrożniej przesuwają czas jej powstania przed rok 300 przed Chr., jak to usiłował
43

Dokładny tytuł, pod którym znajduje się w internecie zdygitalizowana książka
F. G. A. Mullacha, brzmi: Hieroclis in Aureum Pythagoreorum carmen commentarius,
Berolini 1853. Tu pragnę przywołać strony XVII–XXI, w których autor wyłuszcza
swe argumenty w dyskusji z uczonymi i kończy konkluzją: Quamobrem per me licet
Lysidii hoc poema assignetur.
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niedawno przedstawić Johan C. Thom44 , narażając się na krytykę recenzentów, z których jeden, Pieter W. van der Horst, stwierdził, że
jego wywody na stronach 35–58 są najsłabszą częścią książki (the weakest part of the book), ponieważ większość uczonych uważa, że Pieśń
pochodzi z okresu późnohellenistycznego lub początków Cesarstwa
Rzymskiego45 . Drugi zaś recenzent, John Bussanich, uznał, że myśli
w niej zawarte opierają się na bardzo popularnych, znanych z tradycji
poglądach pitagorejczyków i nie sposób określić ich czasu powstania46 . Nie brak też uczonych sugerujących, że Pieśń mogła powstać
nawet w epoce rozwiniętego neoplatonizmu47 .
Oczywiście co do autorstwa i chronologii spór pozostawiamy następnym pokoleniom ﬁlologów. Dlaczego jest tu ważna kwestia datowania Złotej pieśni? Do tej pory w nauce panowało powszechne przekonanie, że Grecy dopiero po utracie wolności na rzecz Filipa i Aleksandra, czyli pod koniec IV wieku, zaczęli tworzyć ﬁlozoﬁczne przesłanki dla budowania wewnętrznej wolności i co za tym idzie, szczęścia jednostki. Jeżeli pójdziemy za wywodami Friedricha W. A. Mullacha i stwierdzimy, że Złota pieśń, jak to postaram się ukazać, poświęcona jest wewnętrznej wolności kandydata na ﬁlozofa szkoły Pitagorasa, to będziemy mogli przesunąć o ponad 150 lat chronologię tego
duchowego zjawiska. Jeżeli zaś przyjmiemy koncepcje Johana Thoma,
i większości uczonych, to tylko potwierdzimy znany w nauce fakt.
3.7.2. W poszukiwaniu deﬁnicji kognitywnej – analiza Złotej pieśni

Generalne moje zdanie jest następujące: niepodważalną przez
uczonych cechą szkoły Pitagorasa była praca nad własnym charak44

Thom 1995.
Por. rec. P. W. van der Horsta zamieszczoną w „Mnemosyne”, Fourth Series, Vol.
49, Fasc. 3 (Jun., 1996), s. 351–352.
46
Por. rec. zamieszczoną, [w:] „Bryn Mawr Classical Review”, 1 XII 1995
47
O dyskusjach uczonych do 1960 roku informuje praca Friedricha W. Köhlera,
Textgeschichte von Hierokles’ Kommentar zum Carmen aureum der Pythagoreer,
Mainzer Diss, Münster 1965, znana mi z rec. Hansa Schwyzera, Gnomon, 42. Bd., H. 3
(Jun., 1970), s. 306–308. Z nowszych prac dotyczących interpretacji neoplatońskich
Carmen aureum, por. Hadot, Chase 2004: 1–152.
45
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terem ucznia (między innymi poprzez naukę milczenia). Złota pieśń,
jeżeli nawet wiernie nie przechowuje tradycji szkoły, to do niej przecież nawiązuje. Może więc dostarczyć nam materiału do odpowiedzi
na pytanie, jak uwalniano duszę od nieszczęść, jak czyniono ją po
prostu wolną, usposobioną do sprawowania władzy politycznej.
Po tych wszystkich wymienionych wyżej zastrzeżeniach mogę już
przejść do odpowiedzi: analizę rozpoczniemy od struktury prekacyjnej Złotej pieśni, czyli proszalnej, na ogół zamykającej każdy utwór,
który należał do hymnu, jako gatunku literackiego. Tu zaznaczmy, że
jest to pieśń o charakterze dydaktycznym, co częściowo zmienia jej
poetykę, a nawet częściowo jej strukturę. Taką więc modlitwą kończy
swe pouczenia autor (w. 61): Ojcze Zeusie! Od iluż nieszczęść uwolniłbyś (lýseias) wszystkich, gdybyś ludziom objawił, jaka w każdym z nich
drzemie natura. Dosłownie: jak korzystać z losu, z ducha opiekuńczego
(daimonion)48 . Wniosek jest zatem prosty: skoro Zeus nie wyzwolił człowieka od nieszczęść, przynosząc mu wiedzę o kształtowaniu
swojego charakteru ku wolności, to ja, autor pieśni, pitagorejczyk
pouczę, jak przeprowadzić taką pracę nad uwalnianiem się od tego
wszystkiego, co zakłóca współdziałanie z daimonion. Praca więc nad
wolnością wewnętrzną jest zadaniem kandydata na ﬁlozofa i przyszłego przywódcy politycznego danej polis. Poszukajmy teraz albo
ekwiwalencji, albo hiponimu pojęcia wolność.
Nieco dalej w wierszu 64 poeta odwołuje się do świętej natury,
która odsłania i ukazuje rozumowi każdego człowieka wszystko, co pozwala mu żyć z daimonion i uniknąć nieszczęść: uleczysz (eksakésas)
swą duszę i uratujesz (saóseis) od męki. Odnotujmy na wstępie użycie
czasownika ‘uwalniać od czegoś’ – lýein. Jeżeli teraz ukażemy, w jaki
sposób należy odsłaniać tajemnicę własnej natury, by rozpoznać ducha opiekuńczego, swój własny los, uniknąć zniewolenia i uchronić się
48

O duchu opiekuńczym pisał w roku 1941 van der Horst, który zestawił poglądy Sokratesa u Platona i Plutarcha, powołując się przy tym na wpływy nauki
Pitagorejczyków, zawartej również i w Złotej pieśni, por. van der Horst 1941: 61–68,
szczegółowe analizy s. 66 i n.
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od nieszczęść, to otrzymamy cały zestaw recept na uzyskanie wolności
wewnętrznej. Wtedy też czasownik ‘uwalniać od czegoś’ – lýein pełnił
będzie rolę hiponimu pojęcia eleutheroún oznaczającego również, jak
wiemy z dotychczasowych rozważań, ‘uwalniać kogoś od czegoś’.
Początek pieśni otwiera przestrzeń budowania wewnętrznej wolności człowieka dwoma czasownikami w imperatiwie tímá i sébou
oznaczającymi dwie różne sfery: pierwszy czcij ludzi lub ogólnie to,
co ludzkie, a drugi czcij bogów lub to, co boskie. Następnie pojawia
się zalecenie: przyzwyczajaj się panować (kratéin eithídzeo tónde) nad
żołądkiem i snem, następnie nad rozkoszą i gniewem. Autor rozpoczyna szczegółowe wyliczenia tych wszystkich złych przyzwyczajeń,
namiętności czy pseudowartości, które opanowane i podporządkowane rozumowi gwarantują wolność. Proponuję zatem uznać czasownik ‘panować nad sobą’ – kratéin seautoú za kryterialną cechę
semantyczną wolności wewnętrznej, którą autor określa nieco dalej rzeczownikiem oznaczającym ‘wyzwolenie’ lub ‘ocalenie duszy
od nieszczęść’ (he lýsis psychés apó pónon, w. 66–69). I tak ten drugi,
rzeczownikowy termin he lýsis psychés przyjmujemy jako hiponim
wolności czy uwolnienia od czegoś (he eleuthería).
Następnie poeta zmierza do określenia, na czym polega owo panowanie nad sobą, co człowiekowi pomaga w pracy nad uwolnieniem
swej duszy od nieszczęść. I tu pojawiają się dwie konotacyjne cechy semantyczne wolności wewnętrznej (w. 16 i 17): najbardziej
z wszystkich wstydź się samego siebie (aischýneo sautón). Następnie
przestrzegaj sprawiedliwości (dikaiosýnen askéin) tak w słowach, jak
i w uczynkach. Jak pamiętamy, ‘wstyd’ (aidós) i ‘sprawiedliwość’ (dikaiosýne) towarzyszyły jako konotacyjne cechy godności i honorowi
ludzi wolnych i szlachetnych, jak np. naczelnego wodza Agamemnona,
którego wodzowie nazwali ‘sprawiedliwym’ (díkaios) tylko dlatego,
że uznał swoją winę i wystąpił do Achillesa z prośbą o przebaczenie.
Przy wszystkich zastrzeżeniach możemy już podjąć próbę deﬁnicji
kognitywnej wolności wewnętrznej w szkole Pitagorejczyków (być
może i w szkole samego Pitagorasa?).
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Wolność wewnętrzna została określona terminem ‘uwolnienie
duszy’ (lýsis tes psychés). Uznaliśmy czasownik ‘panować nad sobą’
– kratéin seautoú za kryterialną cechę semantyczną wolności wewnętrznej, a ‘wstyd’ (aidós), tym razem przed samym sobą, a nie jak
u Homera przed innymi ludźmi, oraz ‘sprawiedliwość’ (dikaiosýne)
za konotacyjne cechy semantyczne. Mówiąc jeszcze inaczej, człowiek
wolny i szlachetny panuje nad sobą, kierując się poczuciem sprawiedliwości i wstydem przed samym sobą.
3.7.3. Wolność a pokój za wszelką cenę

Pindar rodzi się mniej więcej w tym samym czasie co Ajschylos.
Dlaczego więc przedstawiamy go poza demokracją ateńską? Pindar
był zwolennikiem pokoju za wszelką cenę, a Ajschylos obrońcą wolności, gotowym oddać życie za jej wartości, dumnym bardziej ze swojego
udziału w bitwie pod Maratonem niż ze swojej poezji. Pierwszy utożsamił pokój z wolnością, a drugi wolność z najwyższymi jej wartościami,
o których szczegółowo będziemy poniżej pisać.
Znakomitą krytykę postawy Pindara i jego tebańskich ziomków,
którzy w chwili zagrożenia wojną przeszli na stronę Persów, ceniąc
sobie wyżej pokój niż wolność, przynosi osobiste wyznanie Polibiusza,
uznanego historyka epoki hellenistycznej (II wiek przed Chr.), dlatego
je tu przytoczymy w całości (Dzieje, IV 31, przekł. S. Hammer):
[11] Ja bowiem twierdzę, że wojna jest straszną rzeczą, nie tak jednak
straszną, żeby musiało się wszystko znieść celem jej uniknięcia. Bo po cóż
chełpimy się wszyscy równością obywatelską (isegorían), swobodą mówienia
(parresían) i używamy słowa wolność (eleutherías), jeżeli nie ma nic ważniejszego nad pokój (eirénes)? Wszak nie pochwalamy Teban za to, że w czasie
wojny medyjskiej uchylili się od walki za Helladę i ze strachu (ton fóbon)
stanęli po stronie Persów, ani też Pindara, który w następujących wierszach
również radził im zachować spokój (hesychían):
Niechby ciszę bezwietrzną ktoś z ziomków dał państwu,
Płodnego w wielkich mężów spokoju (hesychías) odszukał blask świetny
Choć bowiem na razie wydawał się mówić w sposób przekonywający, okazało
się rychło potem, że ze wszystkich on najbrzydszej i najszkodliwszej udzielił
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rady. Bo jak sprawiedliwy i zaszczytny pokój (eiréne metá tou dikáiou kai
prépontos) jest dobrem (ktéma) najpiękniejszym i najcenniejszym, tak połączony z niesławą i z hańbiącym tchórzostwem (metá de kakías e deilías) jest
ze wszystkiego najbrzydszy i najszkodliwszy.

W tym cytacie warto zauważyć zmianę terminu. O ile pokój (eiréne)
był hiponimem wolności w rozważaniach poprzedników Pindara,
o tyle w zacytowanym przez Polibiusza fragmencie hyporchematu tebański poeta wymienił go na pojęcie spokój (hesychía)49 . Istotą zmiany
jest uniknięcie za wszelką cenę oﬁary, poświęcenia życia dla wspólnej
wolności wszystkich Greków.
Odnotujmy zmianę schematu konotacyjnego. Poczynając od kojarzeń bohaterów homeryckich przebiegał on w ten sposób: WOLNOŚĆ
(he eleuthería) = POKÓJ (he eiréne) = HONOR (GODNOŚĆ, CZEŚĆ – he timé) =
ODWAGA

(to thársos).

Natomiast u Pindara i Tebańczyków: WOLNOŚĆ = SPOKÓJ (he hesychía = ‘spokój za wszelką cenę’) = TCHÓRZOSTWO lub po prostu ZDRADA
(he kakía e deilía) wspólnotowych ideałów wolności. Zniknął w schemacie konotacyjnym HONOR – CZEŚĆ (timé), który jest gwarantem
najwyższej wartości pokoju, tu nazywanej to ktéma.
Dodajmy, że bohaterowie homeryccy i ich naśladowcy, kochając
i ceniąc życie jako najwyższą wartość, stawali na rozdrożach wyboru
(jak Achilles): długie, szczęśliwe życie albo krótkie, ale za to sławne.
Sławę dawała śmierć w boju o słuszną sprawę, o cześć, o honor, o godność i wybierano śmierć. Pierwszym znanym nam antybohaterem,
który zrezygnował z ideału homeryckiego w chwili zagrożenia życia,
był Archiloch (VII wiek), który rzucił tarczę w krzaki. W VII też wieku
Tyrtajos, zachęcając Spartan do walki w obronie wolności ojczyzny (he
patrís), namalował tułaczy los rodzin tchórzy, których ojciec i matka
„bez czci” błąkają się po świecie.
Teby były arystokratyczne i oligarchiczne. Nienawidziły demokratycznych Aten. W czasie zbliżającej się nawały Persów wypowiedziały
49

W tym kontekście por. polski zwrot frazeologiczny święty spokój.
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wojnę Atenom (tzw. wojna beocko-eginecka), a na rok przed bitwą pod
Maratonem skwapliwie spełnili żądanie króla Dariusza, aby na znak
poddaństwa dali „ziemię i wodę”. Tadeusz Sinko przytacza w Literaturze greckiej50 zachowany fragment hyporchematu (pieśni tanecznej)
Pindara, który ponownie tak uzasadnił wymianę wojny w obronie
wolności na „pokój za wszelką cenę”:
[12] Słodka wojna dla tego, kto jej nie zaznał, ale z tych, co jej zaznali,
niejeden drży w sercu przed nadchodzącą [. . . ] niech więc każdy zaprowadzi
swe miasto do zacisznego portu i szuka wesołego światła radosnego spokoju,
usunąwszy z serca gniewną niezgodę, dawczynię biedy, wrogą żywicielkę.

Arystokrata, oligarcha wciąż marzył o urządzaniu świata władzy
w czasie pokoju. Kiedy Grecy walczyli pod Maratonem, Salaminą
i Platejami, on sławił wszelkiego rodzaju zwycięzców igrzysk panhelleńskich i brał ogromne honoraria. W epinikiach, czyli pieśniach
chóralnych na cześć zwycięzców, ulepszał świat, który już odchodził
do lamusa historii. Pozostawmy na boku jego postawę, bo dla nas
interesujące są właśnie te jego ulepszenia mijającego świata oligarchii
arystokratycznej. Zapytajmy go, co w tym świecie ludzi wolnych uznał
za wartość najwyższą. Badania nad odpowiedzią mają długą tradycję. Prawie pięćdziesiąt lat temu podsumował je krakowski uczony
Marian Plezia (1970). Do nich dodał odkryty przez siebie fragment
w tekstach arabskich i poddał go analizie. Z niej wynika, że Pindar
uznał prawo (nómos) za króla wszystkiego. Polski uczony jako uderzające określił (s. 204) powiązanie w świeżo odkrytym fragmencie Pindara
pojęć nómos i alétheia, czyli prawa i prawdy. I nieco dalej dodał:
[13] Pindarowe stwierdzenie, że «prawo przychodzi ze wszystkimi swoimi
sprawami do Sprawiedliwości; ono jest tym, co realizuje prawdę i ono posiada
(taką) moc, jak jej (prawdy) moc», okazuje się śmiałe i oryginalne.

Przytoczyłem wyniki badań nad Pindarowym światem najwyższych wartości, aby znaleźć potwierdzenie, że rzeczywiście przyna50

Kraków 1931, t. 1, cz. 1, s. 345.
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leży on do epoki archaicznej, w której prawo, sprawiedliwość, prawda
były konotacjami semantycznymi wolności i jej hiponimu pokoju z tą
tylko różnicą, że Pindar myśli o pokoju za wszelką cenę, eliminując
pojęcie honoru w znaczeniu paidei Homera.

4. Epoka klasyczna – WOLNOŚĆ w ateńskiej demokracji
4.1. Wprowadzenie i stan badań
Pindar był kilkunastoletnim chłopcem, kiedy w roku 507 Klejstenes dał podstawy demokratycznym, wolnym Atenom. O demokracji
w Atenach pisały pokolenia badaczy, od historyków starożytności
poczynając, a na ﬁlozofach, dramatopisarzach (myślę tu też o Arystofanesie) i mówcach kończąc. Znakomitym przewodnikiem po tych
wymienionych starożytnych autorach, choć oczywiście dzisiaj tu i ówdzie krytykowanym, jest wciąż dla mnie praca habilitacyjna mojego
promotora Romualda Turasiewicza Życie polityczne w Atenach V i IV w.
przed n.e. w ocenie krytycznej współczesnych autorów ateńskich51 . Ze
względu na interesujące nas pojęcie WOLNOŚCI polecam rozdział 1. pt.
Zasada wolności i równości, z którego korzystałem (s. 19–45). Naturalnie, potężną bibliotekę dzisiaj tworzą prace współczesnych uczonych
poświęcone rozmaitym aspektom demokracji ateńskiej lub budujące
monograﬁczne ujęcie fenomenu ateńskiego52 . Wiodące w dalszym
ciągu są badania nad wolnością w demokratycznych Atenach Kurta
Raaﬂauba, który w cytowanej na początku naszych rozważań monograﬁi The Discovery of Freedom in Ancient Greece poświęcił więcej niż
połowę miejsca pojęciu WOLNOŚCI po wojnach perskich.
Spośród ogromnej ilości tak źródeł, jak i opracowań musiałem
dokonać wyboru. Postanowiłem stworzyć idealny obraz konotacyjnych pojęć WOLNOŚCI i oprzeć się przede wszystkim na Herodocie
(485–425) i Tukidydesie (ok. 460–ok. 396), na oczach których wolność

51

Wrocław–Warszawa–Kraków 1968, Prace Komisji Filologii Klasycznej PAN nr 8.
Wyniki badań do lat 90. zwięźle zestawił Rhodes 1997: 452–455. Por. też dostępne
w języku polskim monograﬁe: Turasiewicz 1968; Davies 2003; Hansen 1999.
52
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i demokracja wzrastała, rozwijała się i marniała53 . Obaj nie dożyli
utraty wolności najpierw na rzecz Filipa Macedońskiego (bitwa pod
Cheroneją 338 r.) i jego syna Aleksandra, a potem na rzecz ich „generałów” (rok 322). Obaj jednak jako naoczni świadkowie dają mi
poczucie pewności, że ich asocjacje są prawdziwe, choć nazbyt idealistycznie odzwierciedlają marzenia Greków o „prawdziwej wolności”.
Historycy i ﬁlologowie dzielą autorów tego okresu na zwolenników
demokracji i jej przeciwników i spierają się o szczegóły obrazu demokracji ateńskiej. Pozostawiam te spory, by świadomie zatrzymać się
na „chwalcach demokracji ateńskiej”.

4.2. Klejstenes, Herodot, Tukidydes
Klejstenesowi, archontowi z roku 508/507, już w V wieku przypisywano reformy, które stały się fundamentem demokracji, ponieważ
opierały się na zasadzie wolności (he eleuthería) i równości (to íson),
którą rozumiał on, a może lepiej powiedzieć, – którą rozumieli jego
następcy jako równość w prawie (he isonomía), w dostępie do urzędów (he isotimía) i w publicznym przemawianiu w sprawach państwa
(he isegoría). Dla naszych dociekań nie jest istotne, czy rzeczywiście te
wartości stały u podstaw reform Klejstenesa. Pozostawiamy na boku
dyskusję naukową. Proponuję natomiast poszukać wśród tekstów literackich wyrazistych dowodów i odpowiedzi na pytanie, jak wtedy
rozumiano wolność i równość.
Ważne bowiem jest dla nas trwające aż do czasów Arystotelesa
przekonanie Ateńczyków, że zarówno wolność, jak i równość są zbiorowym i codziennym wysiłkiem wszystkich obywateli, elementarnym
celem ich działań. Literatura tego okresu raz po raz podejmuje pytanie, ku czemu zmierza wysiłek ludu (démos), który rządzi (kratéi).
Najzgrabniej ujął tę dyskusję po ponad stu latach trwania demokracji właśnie Arystoteles, który w Retoryce jasno stwierdził (1366a 4),
że celem demokracji jest wolność (estí de demokratías télos eleuthe53

Wyrazisty początek zmierzchu demokracji obaj pisarze mogli, jak i wszyscy inni,
np. Arystofanes, obserwować podczas wojny peloponeskiej (431–404).
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ría). A z kolei Eurypides, jeszcze w V wieku, w Błagalnicach (w. 423)
z dumą powie, że w Atenach panuje równość (to íson), a w Fenicjankach (w. 535–539) wskaże na jej niezwykłą wartość:
[14] Przecież piękniej czcić Równość (he isótes), która bliskich z ich bliskimi,
Miasta z miastami, sojuszników wiąże
Z sojusznikami. (tłum. Jerzy Łanowski).
[15] Równość bowiem zrodziła ludziom
możliwość trwałego razem przebywania (to íson mónimon anthrópois éfy,
tłum. Kazimierz Korus).

To ostatnie zdanie przełożyłem z tego tylko powodu, aby być możliwie najwierniejszym oryginałowi. Znakomita zwięzłość zdania podsumowującego wywód Jokasty, bohaterki dramatu, sprawia trudności
w tłumaczeniu rzeczownika to mónimon, który oznacza ‘stanie lub
trwanie w jednym miejscu’, ‘stała siedziba’, ‘trwałość’. Zatrzymuję się
jednak nad tym pojęciem jako hiponimem równości, pragnę bowiem
ukazać sposób konotowania Eurypidesa, dla którego jest ona gwarantem trwania wspólnoty ludzkiej oraz sojuszniczych relacji między
miastami-państwami. Można zatem postawić znak równości między
he isotes i to mónimon, czyli równość to ‘trwanie razem’, albo może
wyraziściej: ‘to gwarancja trwania, mieszkania razem’.
Herodot, przytaczając dyskusję na temat najlepszych rządów,
która się odbyła po zamordowaniu Kambyzesa (III 80–82), wysunął
na pierwsze miejsce demokrację i tak ją scharakteryzował (III 80):
[16] Ludowładztwo zaś ma naprzód najpiękniejszą ze wszystkich nazwę,
tj. równość wobec prawa (isonomíen – attyckie: isonomían) [. . . ] Losowaniem rozdziela urzędy (chodzi o równość wobec dostępu do urzędów – isotimía), jego władza jest odpowiedzialna (he arché hypéuthynos), ze wszystkimi postanowieniami odnosi się do zgromadzenia ludu (określenie opisowe
przypisywanej Klejstenesowi isegoría – ‘równości wobec przemawiania na
Zgromadzeniu Ludowym).

W nieco innym miejscu (V 78) nazwie Herodot isegoría – ‘poważnym osiagnięciem’ (chréma spoudáion) demokracji ateńskiej.
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Jeżeli podsumujemy uwagi Herodota, to łatwo stwierdzimy, że równość uzyskała w świadomości historyka trzy ekwiwalencje: ‘równość
wobec prawa’ (isonomía), ‘równość wobec dostępu do urzędów’ (isotimía), ‘równość wobec przemawiania publicznego i udziału w życiu
publicznym’ (isegoría). Do nich dodajmy czwartą – ‘równość w wolności wypowiedzi’ (parresía), nie tylko idąc za Polibiuszem, ale za dramatopisarzami epoki klasycznej – Ajschylosem, czy Eurypidesem54 .
Pytanie, które teraz musimy postawić, brzmi: od kiedy wszystkie
te pojęcia stały się wartościami? Odpowiedź dla starożytnych była
oczywista: od momentu, kiedy zagrożeni nawałą perską zdali sobie
sprawę, że za wolność i równość z jej ekwiwalencjami muszą oddać to, co mają najcenniejszego – życie. Najpiękniejszy obraz owej
determinacji pozostawił nam Herodot (VII 140–143). Opowiada o poselstwie, które Ateńczycy wysłali do Delf, aby wyroczni się zapytać,
co mają robić w sytuacji zagrożenia wojną perską. Ku ich zdumieniu
i przerażeniu otrzymali odpowiedź, że mają się poddać. Łotrostwo
i zdrada kapłanów były oczywiste. To oni, jak wiemy, poradzili też Tebańczykom zdradę za cenę „świętego spokoju”. Dopiero kiedy bogaty
mieszkaniec Delf, widząc rozpacz Ateńczyków, zasugerował im, aby
ponownie zwrócili się (nota bene z ponownymi darami!) do Apollona,
otrzymali „poprawioną” wyrocznię, iż mają się „schronić za drewnianymi murami”, a to, jak Temistokles bystrze odczytał, oznaczało,
że mają wybudować ﬂotę i w niej szukać obrony. Dodajmy, że odwadze i gotowości do oﬁar Ateńczyków poświęcił wielki Maratończyk
Ajschylos tragedię pt. Persowie. Ustanowienie zaś święta wolności
po bitwie pod Platejami (479 rok), zwanych ‘eleutheria’, corocznie
przypominało Ateńczykom o ich odwadze i poświęceniu55 .
Kiedy zaś wybuchła wojna ze Spartą w 431 roku i Ateńczykom
znów zagrażała utrata wolności i tych wartości, o które z Persami
54

Ajschylos, Persowie, 591, Eurypides, Hippolytos, 421, Ion, 670. Inne cytaty z Arystofanesa, Platona, Demostenesa oraz literaturę przedmiotu por. Turasiewicz 1968:
21 i n.
55
Por. Tukidydes, III 59, Plutarch, Arystydes, 11. Opis świąt por. Stengel 1905:
2347–2348.
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tak dzielnie i zwycięsko walczyli, wtedy Tukidydes, naoczny świadek
wydarzeń, znów odwołał się do wolności i odwagi jako gwarantów
szczęścia państwa (II 43). Włożył w usta Peryklesa mowę pochwalną
i zarazem żałobną (epitáphios lógos), bo wygłoszoną nad marami
pierwszych poległych w bitwie Ateńczyków. W niej przywódca ateńskiej demokracji ponownie (tym razem w innych okolicznościach)
uznał, idąc za powszechnym przekonaniem i przykładem poległych,
wolność i równość za wartości przewyższające nawet wartość życia
(c. 40): uważali [ci polegli], że piękniej jest walczyć i cierpieć niż ustąpić
i ocalić życie [. . . ] Walka w obronie ojczyzny jest rzeczą piękną (c. 41)56 .
Przytoczone tu świadectwa mają dowieść, że wszystkie wymienione pojęcia stały się w świadomości każdego Ateńczyka wartościami, skoro gotowi byli oddać za nie życie.
Teraz pozostała jeszcze odpowiedź na pytania, z czym kojarzyli
mieszkańcy Aten wolność i równość i jak je rozumieli. Odpowiedź właśnie przynosi ów epitáphios lógos Peryklesa (c. 35–46). Ze względu na
brak miejsca nie mogę tu przytoczyć 11 stron liczącej mowy. Powołam
się zatem na wyniki mojej analizy, wyliczając wartości konotacyjne
pojęcia WOLNOŚĆ według kolejności rozdziałów (zaznaczonych tłustym drukiem). Tym pojęciem ogarnia Perykles wszystkie jej wartości
(c. 36):
[17] Zamieszkujemy ten sam kraj w nieprzerwanym ciągu pokoleń, [nasi
przodkowie] dzięki swej działalności przekazali go nam jako kraj wolny (chóran eleuthéran).

Dalej wybitny polityk przypomina, jakie są wartości wolnego, demokratycznego państwa. Proponuję tu, budując deﬁnicję kognitywną
WOLNOŚCI ,

ustawić siatkę konotacyjną według schematu:

WOLNOŚĆ to
(1) równość wobec prawa (to íson eis toús nómous),
(2) równi indywidualnymi wartościami obywatele; każdego się ceni ze
względu na talent osobisty (hékastos eudokiméi, ap aretés protimátai),
56

Wszystkie cytaty w przekładzie Kazimierza Kumanieckiego.
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(3) umiejętność i obowiązek zajmowania się w sposób godny człowieka
wolnego sprawami państwa (eleuthéros politéuomen),
(4) tolerancja – w relacjach z sąsiadami, prywatnie kierujemy się wyrozumiałością, bez naprzykrzania się, obrazy (anepachthós ta ídia prosomiléin),
(5) posłuszeństwo władzy i prawom (akróasis ton en arché ónton kai ton
nómon, ton agrafón) (c. 37),
(6) troska o wypoczynek (anapáulas porídzesthai),
(7) troska o przyjemność z pięknie ozdobionych własnych mieszkań dla
wytchnienia od trosk (he térpsis idíais kataskeuáis euprepésin to lyperón
ekpléssei),
(8) prawo do korzystania z wymiany handlowej (karpoústhai ta autoú
agathá kai ta ton állon anthrópon) (c. 38),
(9) mieć miasto otwarte dla obcych (ten pólin koinén paréchein) i nie
zabraniać cudzoziemcom prawa do nauki (oúk apérgein tiná mathématos)
(c. 39).
Człowiek wolny to
(1) ten, który usiłuje się wyrwać z biedy – to pénesthai diaféugein érgo,
(2) ten, który interesuje się sprawami państwa na równi ze swymi osobistymi – epiméleia oikéion háma kai politikón,
(3) ten, który ma odwagę bronić wolności polis – échomen tolmán,
(4) ten, który dobrodziejstwami pozyskuje przyjaciół – dróntes któmetha
fílous,
(5) ten, który wspomaga innych z poczucia wolności – eleutherías ofeloúmen tinás (c. 40).
Wolne państwo-miasto stwarza możliwości każdej jednostce dla przystosowania się do rozmaitych warunków życia i usamodzielnienia się – to
sóma áutarkes (c. 41).

Pytanie, które sobie stawialiśmy, analizując postawę Klejstenesa,
Herodota i Tukidydesa związane było z ich pozytywnym, by nie powiedzieć idealizującym, wyobrażeniem o wolności w demokracji ateńskiej. Próbowaliśmy rekonstruować ich siatkę skojarzeń wynikającą
z wewnętrznego ich doświadczenia, z nie wychodzenia poza granice Aten. Pora jest zapytać, jakie skojarzenia w nich budziły inne
miasta-państwa, które cieszyły się wolnością, a niekoniecznie były demokratyczne. Otóż okazuje się, że Herodot takie państwa nazywa nie
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tyle wolnymi, co żyjącymi według własnych praw, niezależnymi,
samodzielnymi. Ciekawy jest tu kontekst, ponieważ jego zdaniem
(Dzieje I 96) główne zagrożenie dla tak rozumianej wolności płynie
ze strony jedynowładców, z tyranii (tyrannís). Identycznie rozumiał
wolność, jako autonomię (autonomía) danego państwa Tukidydes. I co
zdumiewające ukazał, jako największe zagrożenie dla jego wolności
– autonomii, właśnie Ateny! Przedstawił (Wojna peloponeska, I 139)
rokowania Ateńczyków z Lacedemończykami. I to w ich usta włożył,
żądanie przywrócenia autonomii Ajginie (Áiginan autónomon aphiénai), a także innym Hellenom. Perykles w mowie politycznej nieco
dalej (I 144) zaproponował dać autonomię państwom, jeżeli korzystały z niej w chwili zawierania układu pokojowego. Tukidydes jednak
w mojej ocenie, w najbardziej jaskrawy sposób przedstawił tyrańskie
działania Ateńczyków, którzy u siebie kochali wolność i demokrację,
ale z bezwzględnym okrucieństwem odbierali wolność – autonomię
innymi w księdze III 46,5. włożył następujące swoiste oskarżenie
w usta Diodotosa, syna Eukratesa:
[18] My zaś postępujemy przeciwnie: jeśli pokonamy jakieś wolne państwo,
które, dostawszy się wbrew swej woli pod nasze panowanie i idąc za naturalnym popędem, oderwało się od nas, by odzyskać samodzielność (autonomían),
uważamy, że trzeba je surowo ukarać.

Podkreślmy jednak z naciskiem, że postawa Tukidydesa była jednoznaczna: był zdecydowanym zwolennikiem imperialistycznych, jak
dzisiaj byśmy to powiedzieli, ambicji Aten, pomimo brutalnego odbierania wolności i życia innym Hellenom, co dowodnie ukazał w tak
zwanym dialogu melijskim (V 88–113). Mieszkańcy Melos postanowili
bronić swojej wolności. Przegrali pozostawiając Ateńczykom decyzję
o swoim losie. Ci zaś wszystkich mężczyzn [. . . ] wymordowali, dzieci
i kobiety sprzedali w niewolę. Miasto zaś skolonizowali. . . (V 116.).
Przyznam się, że o tej ciemnej stronie myślenia Ateńczyków nie
chciałem pisać, ponieważ budowałem ich idealistyczną siatkę skojarzeń z wolnością. Zachęcony jednak przez Jerzego Danielewicza
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do odkrycia skojarzenia wolności z autonomią (autonomía), aby poszerzyć siatkę konotacyjną Ateńczyków, przedstawiłem to pojęcie
w odpowiednim, nie najbardziej dla nich pochlebnym kontekście.

5. Podsumowanie całości rozważań
Przyjęta metoda badań pojęcia WOLNOŚĆ w diachronii okazała się
owocna. Ku pewnemu mojemu zaskoczeniu nie funkcjonowało ono
z początkiem wieku VIII jako rzeczownik he eleutheria. W poematach
Homera istniał natomiast przymiotnik eleutherios – ‘wolny od czegoś,
uwalniający od czegoś’. Zwrot frazeologiczny, użyty przez Hektora –
postawić puchar wolny – oznaczał ‘postawić puchar za uwolnienie’
od najeźdźców i często bywał tłumaczony jako puchar wolności. Podobnie po stronie Trojan, a nie Greków pojawił się zwrot odebrać
komuś dzień wolności (dosłownie ‘dzień wolnościowy, w znaczeniu
życia w wolności’). W VII wieku w poezji Hezjoda nie spotykamy ani
przymiotnika, ani rzeczownika określającego wolność. Podobnie jest
w poezji patriotycznej, w elegiach Kallinosa i Tyrtajosa zachowanych,
dodajmy, fragmentarycznie. To samo możemy powiedzieć o poezji
politycznej Solona. Dopiero w demokratycznych Atenach, czyli z końcem wieku VI, używa się pojęcia eleutheria i przymiotnika eleutherios
w znaczeniu politycznym i społecznym.
Istota zatem moich badań nad tekstami w epoce archaicznej polegała na znalezieniu hiponimów eleutheria, a następnie na odtworzeniu siatki cech konotacyjnych u danego autora. Stąd po omówieniu
każdego tekstu wyliczałem owe cechy. Tu ich nie będę jeszcze raz wymieniać. Skupię się jedynie na hiponimach wolności lub ekwiwalencji.
W tekstach Homera stosunkowo łatwo było znaleźć przeciwstawienie wojny – życiu w wolności i pokoju. I tak pojęcie ejrene (‘pokój’)
stało się hiponimem pojęcia eleutheria (‘wolności’). Dla odbiorców
elegii bojowych Kallinosa i Tyrtajosa umrzeć, dzielnie walcząc za ojczyznę oznaczało również umrzeć, aby ziemia, dom, dzieci, małżonka
mogły cieszyć się pokojem, w obronie którego stawali w bojowym
szeregu. Poczucie powszechnej wolności przynosił już od VIII wieku
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jednomiesięczny panhelleński pokój, zwany ekecheiria (‘rozejmem,
zawieszeniem broni’), który miał ułatwić wszystkim wolnym Grekom
udział w Igrzyskach Olimpijskich. Śladem konotacyjnym Homera poszedł Hezjod, który za niegodziwą uznał wojnę. To ją właśnie, jak
dowodził, wywoływała siostra Aresa bogini Eris – uosobienie nikczemnej rywalizacji. Tylko jej przeciwieństwo – rywalizacja pokojowa
jest jego zdaniem twórcza, bo oparta na sprawiedliwości (dike). I tak
dike w jego poezji pojawiła się jako hiponim pokoju, a co za tym idzie
wolności. Z początkiem VI wieku pojawia się pojęcie seisachtheia
(‘zniesienie długów’) Solona, które staje się ekwiwalentem wolności.
Tak rozumiana wolność była gwarantowana każdemu obywatelowi
Aten prawem, za którym stała potęga polis (miasta-państwa). Kryterialną zaś jej cechą semantyczną stała się równość tak w wolności, jak
i w prawie do obrony pokrzywdzonych. Teksty zaś z V wieku przynoszą nie tylko pojęcie wolności i równości, ale znaczną ilość cech
konotacyjnych, z których wymienię tylko cztery najbardziej znane:
izonomia, isegoria, parresia, isotimia, ponieważ ich pełne wyliczenie
znajduje się nieco wyżej.
Nieco wyżej omówiłem kojarzenie, niekoniecznie utożsamianie
przez Herodota i Tukidydesa, wolności z autonomią (autonomía) danego, nie tylko demokratycznego państwa. Różnica polegała miedzy
tymi dwoma pojęciami na uznaniu wolności za „naszą ateńską”, a autonomii za ogólną, odnoszącą się do innych miast-państw. Tej pierwszej bronimy, my Ateńczycy, za cenę życia, a tą drugą możemy zawłaszczyć za cenę życia innych, chcących być ludźmi wolnymi (autónomoi).
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FREEDOM in ancient Greek culture
The author goes back to the Greek sources of European and, hence, Slavic, culture
to ask questions about the genesis of the concept of FREEDOM and its semantic
(connotative) features. He uses a diachronic method to depict the political and
cultural development of Greek city-states and the growing network of associative
concepts.
The oldest Greek texts from the 8th and 7th centuries BC (Iliad, Odyssey, Hesiod’s
poetry, elegies by Callinos and Tyrtaios, Solon’s political poetry) do not feature a noun
denoting freedom. ELEUTHERIA ‘freedom’ appears in democratic Athens as late as
the end of the 6th century, and is used in a political and social sense. The adjective
eléutheros ‘unrestrained, free from something, freeing oneself from something’ had
been in use earlier.
The aim of the study was to ﬁnd hyponyms and equivalents of the concept
ELEUTHERIA in texts from the archaic era, and to reconstruct on their basis the
networks of connotative features found in the texts of the individual authors. The
hyponym of the concept ELEUTHERIA ‘freedom’ is EIRENE ‘peace’, which are both
contrasted with WAR. The Greeks had enjoyed a sense of universal FRREDOM since
the 8th century, when one month’s period of panhellenic PEACE , called EKECHEIRIA,
‘a truce, a ceaseﬁre’, was ﬁrst announced, whose aim was to allow all free Greeks to
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safely participate in or attend the Olympic Games, because only a free Greek had the
right to take part in them.
Homer, and later Hesiod, believed that war was a vile thing. Only peaceful rivalry
was, in Hesiod’s opinion, creative, because it was based on dike ‘justice’. And so, in his
poetry, dike became a hyponym of PEACE and, by the same token, of FREEDOM. At the
beginning of the sixth century, Solon instituted the concept of SEISACHTHEIA ‘shaking
off of burdens’, which became the equivalent of FREEDOM. FREEDOM thus understood
was guaranteed to every citizen of Athens by the law behind which stood the power
of the polis (city-state). The distinctive (criterial) semantic feature of the concept was
equality of rights. Texts from the ﬁfth century associate the concept of FREEDOM not
only with EQUALITY, but also with a large number of connotative features, the best
known of which are: ISONOMIA ‘equality of political rights’, ISEGORIA ‘equal right
to address political assemblies’, PARROSIA ‘freedom of speech’, and ISOTIMIA ‘equal
respect for all’. Since Herodotus and Thucydides referred to a state (a body politic)
which was governed by its own rights with the term autonomos, AUTONOMY had
become an equivalent of FRREDOM.
In the ﬁnal part of the article, the author analyses the concept of INTERNAL
FREEDOM , going to the basic source – The Golden Verses of Pythagoras. In this collection
of exhortations, INTERNAL FREEDOM is deﬁned as lýsis tes psychés ‘the release of the
soul’. The analysis shows that the verb kratéin seautoú ‘to be in control of oneself’
can be regarded as the distinctive semantic feature of INTERNAL FREEDOM, and aidós
‘shame’ (a feeling of reverence or awe) and dikaiosýne ‘justice’ – as its connotative
features. In other words, a free and noble man exercises control over himself, guided
by a sense of justice and shame (reverence).

WOLNOŚĆ – jedna z najważniejszych
wartości Litwina∗
Irena Smetonienė

Litwini rozróżniają dwa typy WOLNOŚCI: wolność prywatną i wspólnotową. W sferze prywatnej od dawna dużą wartość dla Litwina stanowi
prawo do życia prywatnego, możliwość swobodnego i niezależnego wyboru własnej drogi życiowej, podróżowania do dowolnego kraju, wolność
słowa. Te znaczenia wolności wynikają z analizy wszystkich typów danych
(S, A, T) i stanowią jądrowe cechy w strukturze pojęcia. Dużą wartość
dla Litwina ma też wolność całej wspólnoty – narodu oraz kraju – bo
swoją osobistą wolność człowiek może budować tylko w wolnym kraju.
Dopiero wówczas, kiedy wolność państwa jest zagrożona, ważniejsza staje
się walka o wolność, a kiedy wolność już jest zdobyta, na pierwsze miejsce
wysuwa się dążenie do wolności osobistej. Wyłonione w trakcie analizy
cechy pojęcia zostały przedstawione w postaci tabeli według typów danych
(systemowych, tekstowych i ankietowych). Pozwała to zobaczyć, które
znaczenia wolności ujawniają się dopiero na poziomie tekstowym i ankietowym. Są to takie cechy wolności, jak: społeczna potrzeba walki o wolność
i możliwość samorealizacji, wolnej twórczości, także odpowiedzialność,
potrzeba szacunku oraz tolerancji. W badanych tekstach i ankietach studenckich jest wyrażana opinia, że wolność jest wartością, którą należy
pielęgnować i przekazywać następnym pokoleniom.

∗

Publikacja przygotowana i ﬁnansowana w ramach programu Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
w latach 2012–2015”, nr umowy D132/NPRH2/M12/81/2012.
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1. Wstęp
Ponoć nie ma ﬁlozofa, pisarza, prawnika, który nie pisałby o wolności. Może dlatego, że wolność jest naturalnym prawem człowieka
niezależnie od jego tożsamości. O wolności dyskutowano od czasów
antycznych. Arystoteles twierdził, że człowiek różni się od zwierząt
tym, że potraﬁ swobodnie myśleć, a swobodny człowiek jest w stanie
szukać prawdy. Moralny aspekt wolności występuje też w Nowym
Testamencie. Tu wolność, podobnie jak w czasach antycznych, jest
utożsamiana z prawdą: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was
wyzwoli” (Jn 8, 31–32). Biblia i tradycja antyczna były podstawą dla
myśli Europy Zachodniej. Wolność była fundamentem etyki Immanuela Kanta (1980). Georg Hegel wyróżnił kilka jej typów, szczególnie
akcentując wolność duchową i zakładając, że bez wolności nie może
funkcjonować żadna wspólnota ludzka (Arlauskas 2004: 103).
Litewscy myśliciele wolność rozumieli w różny sposób. Antanas
Maceina (1990) twierdził, że absolutnie wolny może być człowiek tylko
w stosunku do Boga, a w stosunku do innych ludzi i przyrody człowiek
całkiem wolny być nie może. Vilius Storostas-Vydūnas (1992) wolność
człowieka wiązał z wolnością narodu, ale prawdziwą wolność rozumiał jako wolność osiąganą przez istotę człowieka, jego wnętrze. Juozas Girnius (1994) był zdania, że podstawową cechą, która odróżnia
człowieka od innych istot jest właśnie wolność. Ona decyduje o tym,
że człowiek, w przeciwieństwie do zwierząt, którym wszystko jest
dane, powinien swoje życie stworzyć sam. Filozof Arvydas Šliogeris
(2010) twierdził, że istota wolności ludzkiej jest dwojaka: niezależność
jednostki od innych i niezbędność przestrzegania reguł przyjętych
we wspólnocie. Wolność osobista nie jest możliwa bez przyjrzenia się
znajdującym się obok, to znaczy, chcąc korzystać z własnej wolności,
człowiek powinien siebie ograniczać. Gdzie się zaczyna wolność, tam
też zaczyna się człowiek, gdzie się ona kończy, tam następuje zmierzch
człowieka. Te myśli ﬁlozofów pochodzące z różnych okresów pozwa-
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lają na dostrzeżenie pewnych różnic teoretycznych w jej interpretacji.
Filozofowie i prawnicy swoje rozważania o wolności opierają na różnego typu założeniach. Jedni omawiają negatywne i pozytywne cechy
wolności, inni dzielą ją na społeczną i osobistą. W analizie konceptu
wykorzystane zostanie to drugie ujęcie wolności, jest bowiem ono
bardziej charakterystyczne dla litewskiego rozumienia wolności.
Anonimowy portal bardzo trafnie określa pojęcie wolności społecznej:
[1] Wolność społeczna – to wolność, której my jako jednostki nie jesteśmy
w stanie ani wybrać, ani stworzyć. Czy jesteście wolni przez to, że żyjecie
w wolnym państwie? Nie. Państwo jest częścią społeczeństwa, a my jesteśmy
niewolnikami tego społeczeństwa. Tak, tak. Społeczeństwo sprawuje nad nami
władzę. (http://avilys.blogas.lt/laisve-298.html).

Naukowo tę wolność uzasadnił ﬁlozof John S. Mill:
[2] Jedyną wolnością zasługującą na to miano, jest swoboda dążenia do
własnego dobra na swój własny sposób, o ile nie próbujemy pozbawiać innych
wolności ani powstrzymywać ich starań o jej osiągnięcie. (Mill 1998: 321 ).

Zdaniem Hegla bycie obywatelem państwa też jest rodzajem wolności. Państwo jest specyﬁczną formą moralności, gdzie kumuluje
się cała wola społeczeństwa (cyt. za Arlauskas, Petrėnaitė 2013: 423).
To znaczy, że pojęcie WOLNOŚCI SPOŁECZNEJ mieści w sobie relacje
człowieka względem państwa oraz jego relacje względem innego człowieka. W opisie tego konceptu zanalizowane zostaną też te aspekty,
które dotyczą wolności narodu i państwa.
Wolność osobistą psycholog Julius Tilvikas zdeﬁniował następująco:
[3] To nasze świadome życie, w trakcie którego wyzwalamy się od urazów,
bezpodstawnych uprzedzeń, braku autoempatii i empatii, utraconej tożsamości, wypaczonych konturów osobowości, zaprzepaszczonych możliwości,

1

Przekład Maria Ossowska, Amelia Kurlandzka, 2006, Utylitaryzm. O wolności,
Warszawa.
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nieukształtowanych nawyków i wszystkiego, co nie pozwala nam dążyć do
takiego życia, jakiego naturalnie i naprawdę pragniemy. (psichika.eu).

Wyodrębnia on podstawowe znaczenia wolności, a w toku dalszej
analizy tego konceptu próbuje podać sfery, które wydają się być ważne
przy tworzeniu wolności osobistej, rzeczy, od których powinniśmy
być niezależni, dążąc do wolności osobistej. Są to:
– wolność od uzależnień – materiałów (alkoholu, papierosów, narkotyków. . . ) albo zachowań (gier, kupowania, internetu, pracy. . . );
– wolność od problemów psychologicznych i traum – od zachowań
dysfunkcyjnych, nieadekwatnych uczuć i stanów, niskiej samooceny;
– wolność od dogmatów i powszechnego kultu – odczucia, myślenia,
tworzenia w oderwaniu od utrwalonych paradygmatów oraz wpływów
kulturowych;
– wolność stosunków – pozostawanie autentycznym i unikatowym,
nie zdradzając własnego prawdziwego ja;
– wolność odpowiedzialności – przyjęcie odpowiedzialności za siebie,
swoje uczucia i zachowania;
– wolność moralna – życie zgodnie z normami powszechnej moralności;
– wolność ﬁnansowa – życie w taki sposób, aby środki ﬁnansowe nie
ograniczały innych naszych wolnych wyborów;
– wolność twórczości – uwolnienie i realizacja swojej twórczej podstawy (psichika.eu).

2. Przegląd stanu badań
O wolności pisano chyba najwięcej ze wszystkich wartości. Została
ona opisana z różnych punktów widzenia przez ﬁlozofów starszego
pokolenia: Antanasa Maceinę (Dzieła t. VII, 1990), Viliusa Storostasa-Vydūnasa (Dzieła t. III, 1992), Juozasa Girniusa (Dzieła t. I, 1994). Dużo
miejsca w swoich opracowaniach poświęcili jej także ﬁlozofowie XXI
wieku, np. Arvydas Šliogeris Transcendencijos tyla [Cisza transcedencji] (2010), Leonidas Donskis Tapatybė ir laisvė: Trys intelektualiniai
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portretai [Tożsamość i wolność: Trzy portrety intelektualne] (2005),
Albinas Plėšnys Laisvės problema laisvoje visuomenėje [Problem wolności w wolnym społeczeństwie] (2008), Tomas Kačerauskas Utopija
ir laisvė: A. Volano atvejis [Utopia i wolność: przypadek A. Wolana]
(2009).
Wolność była jednym z podstawowych obiektów badań prawników, np. Bronislavasa Kuzmickasa Laisvė, asmenybė, vertybės
[Wolność, osobowość, wartości] (2001), Sauliusa Arlauskasa, Daivy
Petrėnaitė Laisvės principas demokratinės valstybės teisėje [Podstawy
wolności w demokratycznym prawie państwowym] (2013), Sauliusa
Arlauskasa Turiningieji teisės pagrindai [Bogate podstawy prawa]
(2004), Algimantasa Šindeikisa Žodžio laisvė ir kitos konstitucinės
vertybės: pusiausvyros nustatymo problemos [Wolność słowa i inne
wartości konstytucyjne: problem ustalenia równowagi] (2011), Ramutė Ruškytė Ar religija išgyvena renesansą? Konstituciniai sąžinės
laisvės ir religijos laisvės pagrindai bei religijos laisvės ˛gyvendinimas
i
Lietuvoje [Czy religija przeżywa renesans? Konstytucyjne podstawy
wolności sumienia i wyznania oraz wcielenie w życie wolności wyznań na Litwie] (2010), Juozasa Žilysa Konstitucija kaip laisvės raiškos
teisinė politinė forma [Konstytucja jako forma prawniczo-polityczna
wyrażania wolności] (2006).
Zainteresowanie problemami wolności wykazali też przedstawiciele innych nauk, np. Rūta Bagdanavičiūtė Estetinė laisvė ir socialinės
ribos postmodernistiniame kontekste [Wolność estetyczna i granice
społeczne w kontekście postmodernistycznym] (2005), Juozas Žilionis
Laisvės link: dialogas su savimi skaitant Antaną Pašku
˛ [W stronę wolności: dialog ze sobą przy czytaniu Antoniego Paszkiewicza] (2006),
Darius Kuolys Apie laisvę, karą ir dainas [O wolności, wojnie i pieśniach] (2009), Egidijus Aleksandravičius Diaspora ir gimtinė: su laisve
ir be jos [Diaspora i ojczyzna: z wolnością i bez niej] (2008), Rimvydas
Petrauskas Laisvi valstiečiai, laisvi bajorai, laisvas valdovas: laisvės
sąvoka Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės šaltiniuose XIV–XVI a. pradžioje [Wolni chłopi, wolna szlachta, wolny władca: pojęcie wolności
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w źródłach Wielkiego Księstwa Litewskiego z XIV – początku XVI
wieku] (2012).
Zwłaszcza dużo rozważań o wolności zawierają komentarze publicystyczne: Vladimiras Laučius Kodėl Lietuvoje nėra tikros žodžio
laisvės [Dlaczego na Litwie nie ma prawdziwej wolności słowa] (2011),
Rimvydas Valatka VRK eina prieš žodžio laisvę [Główna Komisja Wyborcza występuje przeciwko wolności słowa] (2016), Andrius Tapinas
Mūsu
˛ valstybės ir laisvės kaina – vienas litas [Cena naszego państwa
i wolności – jeden lit] (2014). Właśnie w tych źródłach, w różnych
portalach internetowych i dyskusyjnych, najlepiej uwidacznia się
litewskie rozumienie wolności.

3. Analiza systemowa
We współczesnych źródłach leksykograﬁcznych (Słowniku języka
litewskiego – LKŽ, Współczesnym słowniku języka litewskiego – DLKŽ)
występują następujące znaczenia wyrazu laisvė ‘wolność’:
W LKŽ laisvė:
1. ‘zdolność świadomego praw przyrody i działających w społeczeństwie zasad subiektu do wyrażania własnej woli’.
2. ‘niezależność, brak ograniczeń krępujących życie społeczno-polityczne i działalność jakiejkolwiek klasy, społeczeństwa lub każdego
członka’.
3. ‘prawo swobodnego wyrażania swoich poglądów i zdania społeczeństwa, występowanie w obronie interesów’.
4. ‘możliwość robienia tego, co chcesz, posiadania woli’.
5. ‘możliwość’.
6. ‘bycie na wolności, zdolność do swobodnego poruszania się (wolność ﬁzyczna)’.
7. ‘pokój’.
W DLKŽ laisvė:
1. ‘brak ograniczeń krępujących życie społeczno-polityczne oraz działalność społeczeństwa lub każdego członka, niezależność’.
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2. ‘prawo swobodnego wyrażania własnego zdania, zdania zespołu
lub społeczeństwa, prawo do obrony interesów’.
3. ‘posiadanie woli do robienia tego, co chcesz’.
4. ‘bycie na wolności, zdolność do swobodnego poruszania się (wolność ﬁzyczna)’.
Z deﬁnicji wynika, że WOLNOŚĆ dla Litwina ma wymiar dwojaki:
społeczny i osobisty. Jednak z podanych w artykułach słownikowych
przykładów wynika, że takie dwojakie rozumienie ukształtowało się
od niedawna, bowiem pierwsze trzy znaczenia w LKŽ zostały poświadczone tylko w źródłach historycznych oraz utworach literackich:
[4] Ne tariama nepriklausomybė nuo gamtos dėsniu
˛ sudaro laisvę, o šiu
˛
dėsniu
˛ pažinimas ir tuo žinojimu pagri
˛stas galimumas planingai priversti
gamtos dėsnius veikti tam tikriems tikslams.
[Nie rzekoma niezależność od praw przyrody jest wolnością, ale poznanie tych praw i zdolność w oparciu o tę wiedzę do planowego wykorzystywania praw przyrody, do realizacji określonych celów.] (rš.)
[5] Laisvė yra tai, kad valstybė iš organo, stovinčio viršum visuomenės,
būtu
˛ paverčiama organu, visiškai pajungtu tai visuomenei.
[Wolność jest wówczas, kiedy państwo, będąc organem stojącym ponad
społeczeństwem, staje się organem całkowicie podporządkowanym temu
społeczeństwu.] (rš.)
[6] Negalima stovėti nuošalyje nuo visos liaudies kovos už laisvę. [Nie
można stać na uboczu, kiedy cały naród walczy o wolność.] (rš.)
[7] Čia bočiai už laisvę tiek amžiu˛ kariavo. [Tu ojcowie o wolność przez
tyle lat walczyli.] (Mair.)
[8] Žodžiai laisvė ir lygybė jam buvo suprantami ir brangūs. [Wolność
słowa i równość były mu zrozumiałe i drogie.] (J.Bil.)
[9] Konstitucija suteikė darbo žmonėms didžiausias demokratines teises ir
laisves: žodžio, spaudos, susirinkimu˛ ir kt.
[Konstytucja zapewniła ludziom pracy największe prawa demokratyczne
i swobody: słowa, druku, zebrań i in.] (sp.)
[10] Jam labiausiai rūpėjo apsaugoti asmens laisvė. [Najbardziej zależało
mu na ochronie wolności osobistej.] (rš.)
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Przykłady pochodzące z języka potocznego świadczą o tym, że dla
zwykłego człowieka z XIX–XX wieku wyraz wolność kojarzy się z [11]
możliwością robienia tego, co chcesz, wolą, [12] możliwością posiadania czegokolwiek, [13] byciem nieskrępowanym, [14] zdolnością
swobodnego poruszania się:
[11] Jie duoda vaikams laisvę, nedraudžia. [Oni dają dzieciom swobodę,
nie bronią.] (Plv.)
[12] Pas tikrus tėvužėlius laisvelėj gyveno. [U swych rodziców wolno się
chowała.] (Ut.)
[13] Kad būt laisvė (lengva gauti) pašaro nusipirkti, galėtume karvutę
laikyti. [Gdyby było można swobodnie kupić karmę, moglibyśmy krówkę
trzymać.] (Skr.)
[14] Telyčios laisvėj po vasaroju
˛ vaikšto (neganomos). [Cielaki po posiewach jarych wolno się pasą (nie są uwiązane).] (Rz.)

Należy zwrócić uwagę na to, że wszystkie znaczenia podane w LKŽ,
są ilustrowane przykładami ze źródeł historycznych, a w przypadku
wyrazu laisvė został podany tylko jeden przykład ze śpiewnika Sławoczyńskiego do znaczenia 7. (‘pokój’), które, jak się wydaje, w języku
mówionym nie zostało poświadczone:
[15] Tegul jam stojas palaima ant aukštybės, o žmonėms laisvė ant pasaulio
žemybės. [Niech będzie on pozdrowiony na wysokości, a ludziom pokój na
świecie ziemskim.] (SGI60).

Z ilustracji słownikowych wynika również, że wyraz laisvė był
używany przez Szyrwida. Powstaje pytanie, dlaczego? Wyraz laisvė
jest pochodny od przymiotnika laisvas, który pochodzi od czasownika leisti (Smoczyński 2016: 656). Przyjrzyjmy się więc znaczeniom
wyrazu laisvas. W LKŽ wyraz laisvas ma 11 znaczeń:
1. ‘niezamknięty, nieuwiązany, wolny; przez nikogo nieograniczany; niezależny, niezmuszany’: Žmonės paleis tave, tu vėl būsi laisvas. [Ludzie wypuszczą cię, znowu będziesz wolny.] (J.Balč.); Težino
žmonės, kad Aras, laisvas gimęs, ir narve moka laisvas mirti ir žmoniu
˛
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vergu niekados nebus. [Ludzie wiedzą, że Aras, urodzony na wolności,
nawet w klatce potraﬁ umrzeć wolny i niewolnikiem człowieka nigdy
nie będzie.] (V.Krėv.); Laisvas kaip paukštis. [Wolny jak ptak.] (rš.); Čia
tau laisva valia – gali daryti, kaip nori. [Tu masz wolną wolę – możesz
robić, co chcesz.] (DŽ.); Nelaisvas žmogus. [Człowiek bez wolności.]
(SDIII 222); Laisvos mintys, laisvos rankos – su šaknimis grius Vargas.
[Wolne myśli, wolne ręce – bieda zginie doszczętnie.] (S.Nėr.); Čia
laisvas gyvenimas. [Tu wolne życie.] (J.); Jau aš ne bernelis, laisvas
sakalėlis. [Nie jestem młodzieńcem, wolnym sokołem.] (KrvD216); Laisvieji klausytojai turi maža to kalbos mokslo. [Wolni słuchacze mają
mało zajęć z języka.] (J.Jabl.); Dabar jaunimas laisviau auga, didesnę
laisvę turi. [Teraz młodzież rośnie w większej swobodzie, ma więcej
wolności.] (Skr.);
2. ‘dozwolony, niezastrzeżony, niezabroniony, nieskrępowany;
owarty’: Laisvas ˛ėjimas
i
(be biletu.) [Wstęp wolny (bez biletów).] (DŽ.);
Laisvas pravažiavimas. [Wolny przejazd.] (DŽ.); Išjudintas alus, pajutęs laisvąją angą, šoko pro ją. [Fermentujące piwo znalazło wolny
otwór i przedostało się na powierzchnię.] (P.Cvir.);
3. ‘niezajęty; pusty’: Sėskitės prie manęs, čia laisva vieta. [Siadaj
obok mnie, tu jest wolne miejsce.] (P.Cvir.); Visi rūpinasi ir laisvos
žemės apdirbimu. [Wszyscy dbają o uprawę wolnych ziem.] (sp.);
4. ‘niezajęty, pozostały, przypuszczalny (o czasie)’: Šitam darbui
suvartodavau savo laisvąsias valandas. [Tej pracy poświęcałem swoje
wolne godziny.] (J.Jabl.); Retą vakarą buvo laisvas ir daktaras: jei neidavo ˛i kiną ar teatrą ar ˛i koki˛ baliu
˛, tai vesdavo žmoną kur nors ˛i svečius. [Rzadko którego wieczoru lekarz był wolny: jeżeli nie szedł do
kina czy teatru lub na jakiś bal, to zabierał żonę do kogoś w odwiedziny.] (A.Vien.); Kai būsiu laisvesnis, ir atvažiuosiu, o pametęs darbą
negaliu. [Kiedy będę wolniejszy, to przyjadę, a rzucić pracy nie mogę.]
(A.Vien.);
5. ‘szeroki, luźny, swobodny’: Nupirkau penkis kailius, kad laisvus
kailinius pasiūtai. [Kupiłem pięć skór, żebyś uszył szeroki kożuch.]
(Klvr.); Man patinka laisvi drabužiai. [Podobają mi się luźne ubrania.]
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(Klvr.); Su tuo laisvu drabužiu vaikas buvo nepanašus ˛i žmogu
˛. [W tym
szerokim ubraniu dziecko było niepodobne do człowieka.] (Plk.);
6. ‘nieskrępowany, swobodnie poruszający się’: Nulūžo, ba buvo
nepririštas, laisvas. [Złamał się, bo był nieprzywiązany, luźny.] (Btr.);
Buvo sėkmingai bandomas traukinys, kuris eina vienu bėgiu tik laisvosios ašies veikimo dėka. [Z powodzeniem był testowany pociąg, który
poruszał się po torach dzięki działaniu wolnej osi.] (K.Barš.);
7. ‘niedokładny, nieściśle związany z tekstem (o tłumaczeniu)’:
Laisvas knygos vertimas. [Wolne tłumaczenie książki.] (DŽ.);
8. ‘szybko, z łatwością i doświadczenieniem wykonywanie czegoś’: Laisvas skaitymas. [Swodobne czytanie.] (LmŽ13); Laisvai kalbėti.
[Swobodnie rozmawiać.] (NdŽ.); Laisvai skambinti fortepijonu. [Grać
na fortepianie z dużą swobodą.] (LmŽ13);
9. ‘luźne, niewłaściwe’: Laisvas elgesys. [Luźne zachowanie się.]
(rš.); Jis visada buvo laisvos (nesaistančios, nei˛pareigojančios) meilės
šalininkas. [On zawsze był zwolennikiem wolnej (niewiążącej, niezobowiązującej) miłości.] (rš.);
10. ‘zwolniony, zrzucony, nieposiadający; nietknięty’: Laisvi nuo
žemės mokesnio. [Zwolnieni od podatku gruntowego.] (NdŽ.); Rašto
žinovu
˛ mintys nebuvo laisvos nuo kaltės. [Zdanie znawców piśmiennictwa nie było wolne od winy.] (brš.); Nu mirties laisvas likęs. [Pozostał
uwolniony od śmierci.] (S.Dauk.);
11. ‘znany’: Laisvasis (žinomasis) lygčiu
˛ narys. [Znany człon w równaniu.] (Z.Žem.).
Takim sposobem wyraz laisvas w potocznej odmianie języka miał
następujące znaczenia: ‘szeroki, luźny, nieskrępowany, swobodnie poruszający się’. W innych znaczeniach występuje on tylko w utworach
pisarzy z XIX–XX wieku, tekstach naukowych (11. znaczenie), różnych
źródłach pisanych i słownikach. Spośród dawnych autorów tego wyrazu używał tylko Konstanty Szyrwid. To oznacza, że wyrazów laisvas
oraz laisvė zaczęto używać od niedawna, a w zabytkach historycznych
zamiast laisvas i laisvė używano nawet kilku zapożyczeń: wyrazów
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słowiańskich valnas, valnystė, valnastis, valnybė i niemieckich liousas,
liuosybė.
Zdaniem Smoczyńskiego (2016: 1560–1561) wyraz valia ma pochodzenie bałtycko-słowiańskie, jednym ze znaczeń tego wyrazu jest
‘wolność’. Niektóre znaczenia wyrazu laisvė są w LKŽ wyjaśniane
przy pomocy wyrazu valia (zdolność subiektu do wyrażania woli; posiadanie woli do robienia czegokolwiek). Wyraz valia w LKŽ posiada
6 znaczeń:
1. ‘zdolność do podejmowania decyzji, świadomego wykonywania
jednych czynności i powstrzymywania się od innych’; ‘zdolność do dokonywania wyboru i dążenia do określonego celu’: Valia yra žmogaus
apsisprendimo galia. [Wola jest sposobem na podejmowanie decyzji.]
(FT.); Valios tvirtybė yra didė galybė. [Silna wola to duża moc.] (J.Jabl.);
Nes ir žodi
˛ savą šventą ižsėjo po visą pasauli˛ ir kiekvienam žmogui
davė išminti
˛, atminimą ir valią. [I słowo swoje święte zasiał na całym
świecie i każdego człowieka nadzielił mądrością, pamięcią i wolą.]
(DP385); Viešpati˛ Dievą vadinam dvasia dėl to, jogei tur protą ir valią,
o netur kūno. [Pana Boga nazywamy duchem dlatego, że posiada on
rozum i wolę, a nie posiada ciała.] (M.Valanč.);
2. ‘prawo do robienia czegoś, do działania, porządkowania’; ‘władza, moc’: Kieno jam duota tokia valia? [Kto dał mu taką wolę?] (Žem.);
Iki aš gyvas, mano valia. [Dopóki ja żyję, taka jest moja wola.] (Dkš.);
Jie turi valią, tai jie daro, ką nori. [Oni mają władzę, więc robią, co
chcą.] (Jnk.); Aš vienas: ką aš noriu, tą darau – mano valia. [Jestem
sam: co chcę, to robię – moja wola.] (Skdt.);
3. ‘siła, moc, potęga’: Savo valia neperneštai, jei Dievas mielas
nemačytu
˛. [Swoją mocą tego byś nie zniósł, gdyby Bóg nie pomógł.]
(DrskŽ.); Bei ta žvėris turėjo keturias galvas ir jam tapo valia (macis) duota. [Ale ten zwierz miał cztery głowy i była mu moc dana.]
(BBDan7,6);
4. ‘chęć, życzenie’: Ligonio paskutinė valia. [Ostatnia wola chorego.] (DŽ.); Neverčiamas, geros valios. [Bez przymusu, o dobrej woli.]
(SDI 22); Valios darbas, vaikeli: nei stabdau, nei varau, daryk, kaip
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nori. [To rzecz woli, dziecko: ani zatrzymuję, ani wypędzam, rób, jak
chcesz.] (Up.); Sakiniais mes darome koki
˛ sprendimą arba reiškiame
valią. [W twierdzeniach podejmujemy jakąś decyzję lub wyrażamy
wolę.] (J.Balč.); Šitai yra valia to, kursai mane siuntė. [Taka jest wola
tego, który mię posłał.] (BPII14); Tasai tad Dievui tarnauja, kursai
daro valią ir prisakymą jo. [Ten Bogu służy, kto wolę jego spełnia
i przykazania.] (DP331);
5. ‘wolny wybór, robić coś bez skrępowania, zachowywać się swobodnie’; ‘wolność’: Čia yra valios ir vietos kūrybai. [To jest dla rozwoju
woli.] (Vaižg.); Išduoda bilietus – ir turi valią medžiot. [Dają bilet –
i mają prawo do polowania.] (Dbč.); Iš didelios valios vaikai išeina iš
kraštu
˛. [Z powodu dużej swobody dzieci przekraczają granice.] (Krš.);
Kumet jauna buvau, neturėjau valios, reikėjo vaikus auginti. [Kiedy
byłam młoda, nie miałam wolnego czasu, musiałam dzieci chować.]
(Klk.); Dievas . . . nė vienam valios ką norint daryt neatima. [Bóg. . . nie
zabiera nikomu woli do robienia czego się chce.] (DP519);
6. ‘bycie niezamkniętym, nieuwiązanym, zdolność do swobodnego
przemieszczania się, wolność’: Kam tuos arklius raišiot, tegul valioj
būva. [Po co te konie uwiązywać, niech swobodnie się poruszają.] (Ėr.);
Katarie šunes an valios (palaidi), tai nepiktūs. [Psy nieuwiązane nie są
złe.] (Aps.); Žmogus, išnešęs vilką nuo strielčiu
˛, paleidė ant valios. [Człowiek wyniósł wilka spod ostrzału i wypuścił na wolność.] (BM35; Slm.).
Na podstawie licznych przykładów użycia tego wyrazu można
wysnuć wniosek, że był on używany bardzo szeroko zarówno w zabytkach historycznych, jak i w literaturze oraz języku mówionym.
Należy zwrócić uwagę na jego dualistyczną naturę: określał on zarówno moc, potęgę, jak i wolność. Cztery pierwsze znaczenia wyrazu
valia określają potęgę, władzę, siłę charakteru człowieka, zdolność
do zachowań zgodnie z jego upodobaniami i nawet 4. znaczenie zawiera sem mocy – chcę, żeby było tak, jak powiem (ostatnia wola
chorego); sem narzucania swojej woli komuś (Katras tu
˛ dvieju
˛ [sūnu
˛]
padarė tėvo valią? [Który z tych dwóch synów spełnił wolę ojca?]
(SkvMt21,31); Žodi˛ tavo platink, valią tavo šventą pildyk. [Słowo twoje
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rozpowszechniaj, wolę twoją świętą spełniaj.] (Mž242). Znaczenie to
nie jest w słowniku dokładnie sformułowane, bowiem przytaczane
ilustracje użycia świadczą raczej o danym prawie, a nie wolnym wyborze (Be Dievo valios nė plaukas nuo galvos nenukris. [Bez woli Bożej
i włos mu z głowy nie spadnie.] (KrvP; Erž, Ds); Vilku
˛ valia yr avis gaudyti. [Wilka wola (obowiązek, przeznaczenie) owce łapać.] (BPII60).
W zasadzie można twierdzić, że w tych znaczeniach użyty wyraz valia
jest swoistym antonimem wyrazu laisvė. I tylko w 5. i 6. znaczeniu
występują podobieństwa z wyrazami laisvė, laisvas – zdolnością do robienia tego, na co masz ochotę, bycia nieskrępowanym, posiadającym
swobodę poruszania się. Z podanej przez Smoczyńskiego etymologii
wyrazu valia wynika, że prawdopodobnie były to znaczenia odziedziczone. W takich znaczeniach valia występuje w tekstach folkloru
(Pas tėveli˛ augau valelę turėjau. [U ojca rosłam, wolność miałam]; Kas
liežuviui duoda valią, tas pats ˛kliūva
i
˛i nevalią. [Kto daje wolę gębie,
ten sam popada w niewolę] oraz w języku potocznym. W dyskursach
współczesnych ten wyraz stał się synonimem wyrazu laisvė.
Z analizy danych leksykograﬁcznych wynika spostrzeżenie, które
jest ważne dla zrozumienia semantyki wyrazu laisvė – wolność ma
określone granice, zbyt duża swoboda jest oceniania negatywnie:
[16] Matyt, ka par gerą vyrą turėjo ir išẽjo ˛i valias. [Widocznie, miała zbyt
dobrego męża, że poszła na stronę.] (Trg.)
[17] Lig mažus išleido vaikus ˛i vãlią, dabar patys gailias. [Małe dzieci
wysłali w świat, teraz sami tego żałują.] (Užv.)
[18] Duosi vaikui vãlią – tau nuo galvos plaukus nuraus. [Dasz dziecku
wolę – wyrwie ci włosy na głowie.] (Lš.)
[19] Ar tokie valios paukščiai (dykaduoniai) imasi mokslo! Kas jiems galvoj! [Czy takie wolne ptaki (darmozjady) biorą się za naukę! Co im po głowie
chodzi!] (LzP.).

Analiza danych różnych dyskursów również potwierdzi wynikające z analizy wyżej przedstawionych wyrazów spostrzeżenia, że
absolutna wolność nie istnieje.
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Dla zrozumienia treści konceptu ważne są też używane w języku
litewskim zapożyczenia. Jednym z nich jest wyraz valnas, który w zabytkach językowych i gwarach był używany w 6 znaczeniach:
1. ‘nieskrępowany, wolny, niezależny; niezamknięty, mający zdolność do swobodnego poruszania się, posiadający wolność (o człowieku)’; 2. ‘wykonywany (wykonany) dobrowolnie, swobodnie, samodzielnie, wybierany, dozwolony itp., nieprzymuszany, swobodny,
dobrowolny’; 3. ‘wolny, bez pracy, darmowy’; 4. ‘niezajęty przez kogo,
wolny (o miejscu)’; 5. ‘swobodny, wolny’; 6. ‘szeroki, luźny, nieprzylegający, niekrępujący’:
[20] Valnas kaip paukštis. [Wolny jak ptak.] (KII320).
[21] Anys, valnos valios būdami, šitokiame sutvėrime pono Dievo būtu
˛
išsilaikę. [Oni, wolną wolę mający, w takiej postaci Pana Boga zachowali.]
(BPII434).
[22] Šiandien aš valnas. [Dzisiaj jestem wolny.] (Pgg.)
[23] Suteik žodžiui tavam valną vietą ir vyki laimingą ant kožnos vietos.
[Znajdź słowu twojemu wolne miejsce i posyłaj szczęśliwie w dowolnym
kierunku.] (VoL83).
[24] Kol rugius pjaus, pas mus valnas laikas.[Zanim żyto żąć będą, będziemy mieli wolny czas.] (DrskŽ.)
[25] Drabužius mun pasiuvo labai valnus. [Ubrania nam uszyto bardzo
luźne.] (Gr.).

Z podanych w słowniku przykładów wynika, że zapożyczony wyraz valnas był w języku potocznym używany w kilku znaczeniach:
‘bez pracy, próżny; niezajęty, wolny (o czasie)’; ‘szeroki, luźny, nienapięty, nieprzylegający, zwiewny’, w innych znaczeniach występował
rzadko: Grabnyčios yra valna šventė (leidžiama, galima dirbti). [Grobnice są wolnym świętem (można pracować).] (Up.); Jis visą pusmeti˛
nuo mokslo val̃nas (atleistas nuo ko). [On jest wolny od nauki przez
całe półrocze (zwolniony od czego).] (Prn.).
Inne zapożyczenie, valnastis, oznaczało: 1. ‘wolność, niezależność, brak jakichś krępujących ograniczeń’; 2. ‘pozwolenie, swoboda,
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prawo (robienia czegoś)’; 3. ‘wolny wybór, możliwość robienia czego
chcesz, wola’:
[26] Kas žinojo, kad bus valnastis žmonims. [Kto wiedział, że dana będzie
wolność ludziom.] (J.)
[27] Gavo valnasti
˛ pargri
˛žti namon. [Dostał pozwolenie wrócić do domu.]
(A1883,84).
[28] Mano seselė valnasti˛ turėjo, kas rytelis vakarėlis ˛i darželi˛ ėjo. [Moja
siostrzyczka wolna była, co rano do ogródka wychodziła.] (pieśń; Kdn.).

Derywaty od wyrazu valnas – valnystė i valnybė nie różnią się
znaczeniowo od wyrazu valnastis:
[29] Tuo čėsu da nebuvo valnystės. [W tamtych czasach jeszcze nie było
wolności.] (BM25).
[30] Kova už valnybę. [Walka o wolność.] (KI464).
[31] Suteikė karalius valnystą būrams. [Król dał wolność chłopom.] (J.)
[32] Uždraudžia žmones, idant tu˛ valnysčiu
˛ neturėtu˛ ir apturėtas jau
nevaldytu
˛. [Utrzymują ludzi surowo, jakby żadnych praw nie mieli, a nawet
mając, z nich nie korzystali.] (brš.).

Z przeprowadzonej analizy wynika, że wyrazy zapożyczone z podstawą valn- mają podobne znaczenia z używanym we współczesnym
języku litewskim wyrazem laisvė, chociaż wyrazy abstrakcyjne były
używane w mowie potocznej znacznie rzadziej niż przymiotniki. Rzeczowniki abstrakcyjne przedostały się do języka za pośrednictwem
osób wykształconych, szlachty, pism religijnych i być może przez to
miały większy prestiż. Prawdopodobnie zwykły człowiek, przedstawiciel kultury chłopskiej rozumiał te wysokie pojęcia z trudem, ponieważ bardziej cenił zwykłą pracę, otaczającą go przyrodę, narzędzia
pracy, czyli bliskie mu otoczenie.
Zapożyczone z języka niemieckiego wyrazy liuosas i liuosybė
również były używane w języku litewskim, ale znacznie rzadziej:
[33] Tas tik gali reikalauti sau liuosybės, kas liuosybę supranta. [Tylko ten
może potrzebować wolności, kto wolność rozumie.] (Blv.)
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[34] Liuosybę išplėšti. [Wywalczyć (dosł. wyrwać) wolność.] (S.Dauk.)
[35] Paleisk paukšteli
˛, tegul sau liuosybėj lakioja. [Wypuść ptaszka, niech
lata na wolności.] (Šn.)
[36] Kai gavau liuosybę, tai, regis, kaip iš numirusiu
˛ priskėliau. [Uzyskałem
wolność, więc czuję się, jakbym powstał z martwych.] (Dbk.).

Widocznie, wyraz liuosybė był używany do podkreślenia wagi
wyzwolenia się, prawa swobodnego, niezawisłego życia.
Wyraz liuosas w LKŽ posiada 8 znaczeń. Pierwsze 6 znaczeń są
tożsame ze znaczeniami wyrazu valnas (Kolei žmogus liuosas, tai ir
laimingas. [Kiedy człowiek wolny, to i szczęśliwy.] (Dbk.); Čia pereiti
buvo liuosas, nors ankštas, kelias. [Tu przejść można było wolną, chociaż ciasną dróżką.] (Žem.); Ans šiandien liuosas (nereikia eiti ˛i darbą).
[Dzisiaj mam wolne (nie trzeba iść do pracy).] (Pp.); Ar turi liuoso
laiko? [Czy masz wolny czas?] (Al.); Liuosasis kirvuks pašmukšt nuo
koto, papliumpt ˛i vandeni
˛. [Rozluzowany toporek zeskoczył z toporzyska i wpadł do wody.] (Jrk21). Zachowały się jednak dwa znaczenia
wyrazu niemieckiego – ‘sypki, kruchy’ i ‘pulchny, niezgnieciony’: Bus
gana liuosos žemės grūdams pridengti. [Będzie sporo pulchnej gleby,
żeby ziarno przykryć.] (rš.); oraz ‘rozluźniony’ (o żołądku): Vaiko
viduriukai liuosi. [Dziecko ma rozluźniony żołądek.] (Prn.). Należy
zaznaczyć, że w tych znaczeniach w języku litewskim używany jest
wyraz laisvas, tylko słowniki tego nie odzwierciedlają.
Prawdopodobnie na fali odrodzenia narodowego, walki o państwowość i język litewski pod koniec XIX i na początku XX wieku wyraz
laisvė uzyskuje nowe społeczne znaczenie – niepodległości i suwerenności obok znaczenia istniejącego dawniej i służącego do oznaczania
wolności osobistej, które również ulega modyﬁkacji, bo odnosi się do
swobodnego życia, ma związek z wolnością słowa i innymi swobodami demokratycznymi. W XX wieku wyrazy laisvė i laisvas ulegają
kodyﬁkacji i uzyskują wpółcześnie używane znaczenia.
Podsumowując dane pozyskane z opisu części systemowej, można
stwierdzić, że w źródłach leksykograﬁcznych występują dwa typy
znaczeń. Jedne są związane z życiem społecznym, a drugie z życiem
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osobistym. Dla Litwina wolność ma wymiar ﬁzyczny i duchowy, wiąże
się z brakiem ograniczeń i niezależnością, wolą jednostki do wyrażania własnych myśli, robieniem dowolnych rzeczy, posiadaniem woli,
możliwością posiadania czegoś, brakiem ograniczeń czy swobodnym
przemieszczaniem się. Bez wolności życie nie jest możliwe, przeciwieństwem wolności są niewolnictwo, niewola, ograniczenie, gwałt
i strach.

4. Dane ankietowe
W 2010 roku, podczas obchodów dwudziestej rocznicy niepodległości Litwy, portal internetowy 15 min. skierował pytanie do swoich
czytelników: Czym jest wolność? Mottem podjętej dyskusji były słowa
litewskiego poety Justinasa Marcinkevičiusa, wypowiedziane podczas
ceremonii dla sygnatariuszy Aktu Niepodległości 11 marca w Pałacu
Prezydenckim:
[37] Kai žmogus gauna vieną kurią nors laisvę, jis jau mano, kad yra
laisvas. Taip dar nėra. Eiti ˛i laisvę yra ilgas žmonijos kelias.
[Kiedy człowiek uzyskuje jakąś jedną wolność, myśli, że jest wolny. Ale
tak jeszcze nie jest. Droga do wolności – to długa droga całej ludzkości.]
(15min.lt).

Ponieważ pytanie zostało zadane z okazji obchodów Dnia Niepodległości, spodziewano się, że czytelnicy wypowiedzą się o dążeniach
Litwinów do utworzenia niepodległego państwa, będą wspominać
wydarzenia historyczne, które przyczyniły się do rozwoju państwa:
[38] Laisvė yra tada, kai gali pasirinkti. Laisvė – kai normalus ˛statymas
i
tampa kūnu be jokio kyšio.
[Wolność istnieje wtedy, kiedy jest możliwość wyboru. Wolność – to kiedy
normalna ustawa jest wcielana w życie bez żadnych łapówek].
[39] Laisvė – kai gali laisva valia nieko netrukdomas ir niekam netrukdymas sieki tai, ko nori.
[Wolność – to kiedy posiadasz wolną wolę i możesz bez ingerencji innych i jednocześnie nie zakłócając niczyjego spokoju, dążyć do tego, czego
pragniesz].
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[40] Tik laisvė pati savaime nėra daug verta, nes laisve gali naudotis visi,
kiek leidžia ju˛ galimybės, tik ne visi nori žinoti laisvės kainą. Bet anksčiau ar
vėliau visuomenė atsako už savo žmoniu˛ laisvę.
[Wolność jako taka ma niewielką wartość, korzystać bowiem z wolności
mogą wszyscy, w jakim stopniu pozwalają im na to ich możliwości, tylko nie
wszyscy chcą wiedzieć, jaka jest cena wolności. Ale wcześniej czy później
społeczeństwo ponosi odpowiedzialność za wolność swoich członków].
[41] Laisvė – kai žmonės gali dirbti savo valstybei. Kai nereikia važiuoti
svetur, kad užsidirbtum pragyvenimui.
[Wolność – to możliwość pracy dla dobra państwa. Kiedy nie ma potrzeby
wyjeżdżać na obczyznę, żeby zarobić na życie].
[42] Laisvės kiekvienas turi tiek, kiek pats pasiima. Laisvė – tai galimybė
piktintis net pačia laisve.
[Każdy ma tyle wolności, ile sam weźmie. Wolność – to nawet możliwość
wyrażania niezadowolenia z powodu samej wolności.] (15min.lt).

Ze słów poety [37] wynika, że wolność uzyskana przez państwo
wcale nie implikuje wolności jego obywateli i nie oznacza, że ludzie
wyzwolili się spod osobistej niewoli, jako że droga do całkowitej wolności jest bardzo długa. Czytelnicy portalu internetowego niepodległość kraju rozumieją jako fakt dokonany, o którym już nie warto
dyskutować. Teraz ważne są inne formy wolności: możliwość wyboru
[38], dążenie do wybranego celu [39], możliwość mieszkania i pracy
w swoim kraju [41], wolność słowa [42]. I tylko jeden z czytelników
zaznacza, że należy pamiętać o cenie wolności, ponieważ wolność
posiada granice [40].
Z okazji dwudziestolecia niepodległości gazeta Uniwersytetu Witolda Wielkiego „Universitas Vytauti Magni” poświęciła cały numer
reﬂeksjom o wolności. Tematem gazety były – „Wolność i odpowiedzialność”. Artykuły, opublikowane w tym numerze, są bardzo ważne
dla rekonstrukcji konceptu WOLNOŚĆ, bo piszą o niej studenci, którzy identyﬁkują się z niepodległą Litwą. Czy oni również rozumieją
wolność jako rzecz im daną, a ich celem jest dążenie do wolności osobistej? Jaunius Špakauskas w swoim artykule przedstawia ﬁlozoﬁczny
pogląd na wolność, pisząc:
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[43] Ku mojemu ubolewaniu większość osób wolność rozumie jako stan
pozyskany w wyniku buntu, ruchu niepodległościowego lub rewolucji, po osiągnięciu którego na całe wieki zrzucasz z siebie łańcuch więźnia czy kajdany
niewolnika. Znacznie rzadziej ludzie rozumieją, że wolność nie jest cechą
przyrodzoną czy stanem statycznym, danym przez otoczenie – wolność jest
procesem. („Universitas Vytauti Magni” 2010, nr 3/136, s. 2).

Autor wymienia kilka rodzajów wolności – wywalczoną i daną
w darze. Jego zdaniem wolność wywalczona ma większą wartość,
bowiem takiej wolności „nikt za darmo nie daje. Taka wolność, jak
i wszystko inne w życiu takiego człowieka, ma wielką wartość”. Litwini, do tego, czym zostali bezinteresownie obdarowani, mają inny
stosunek, nie jest tu wyjątkiem także i wolność:
[44] O wiele mniej nas kosztuje wolność, którą dostajemy w darze – większość nie rozumie ceny takiego daru. Być może nie rozumieją dlatego, że
posiadający wolność nie wiedzą, co oznacza życie w niewoli. („Universitas
Vytauti Magni” 2010, nr 3/136, s. 2).

Autor artykułu przedstawia swoisty paradoks – człowiek może
wyobrażać sobie, że jest wolny, ale rzeczywistość jest całkiem inna, bo,
zdaniem Justinasa Marcinkevičiusa, „droga do wolności jest długa”:
[45] Niewolnik może przeżyć całe życie w przekonaniu, że jest wolny. Jest
wolny, bo wywalczył wolność. Wywalczył i z ulgą powiedział – «teraz już
można będzie żyć». A kiedy życie okazuje się nieco inne, niż sobie wyobrażał –
wyrzeka się i rewolucji, i zwycięstwa. Najbardziej zawiedzeni czasami wyrzekają się i samej wolności. („Universitas Vytauti Magni” 2010, nr 3/136, s. 2).

Wolność – to odpowiedzialność, im bardziej wolny jest człowiek,
tym większy jest ciężar odpowiedzialności:
[46] Wolność ciąży mu. A ciąży mu dlatego, że jej odsetki – to odpowiedzialność. Odpowiedzialność za czynności, które wykonujemy codziennie, produkty,
które jemy, słowa, które wypowiadamy, książki i gazety, które czytamy, ﬁlmy,
które oglądamy – wszystko to jest przejawem wolnych wyborów człowieka,
które mają swoje skutki. („Universitas Vytauti Magni” 2010, nr 3/136, s. 2).

Autorka innego artykułu – Erika Vyšniauskaitė, porusza bardzo
bolesny obecnie problem – niedającą się poskromić lawinę informa-
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cji i razem z nią rozpowszechnianych w internecie śmieci: „takim
sposobem codziennie „przecieka” niezliczona ilość bezsensownych
nagrań, których treścią są pomówienia, nienawiść i ukryta reklama”2 .
I właśnie autorom portali najbardziej brakuje świadomości tego, na
czym polega swoboda wyrażania swoich poglądów, a gdzie zaczyna
się anarchia. Autorka przytacza słowa piszącego w portalach Liutaurasa Ulevičiusa, który nieograniczoną wolność porównuje do anarchii:
„«nieograniczane myśli i formy» – są gwarantowane, chociaż to nie
znaczy, że można tymi myślami i formami «zarzucać» inne osoby
oraz ignorować ich prawa i interesy”. E. Vyšniauskaitė jednocześnie
zaznacza, że nie może być wolności absolutnej: „Autorzy portali powinni nie tylko czuć się wolni, ale znać granice swojej wolności, która
obowiązuje ich jako społecznych informatorów”3 . Anarchia z portali
przenika do oﬁcjalnego dziennikarstwa, które też ma problem z rozgraniczeniem wolności i odpowiedzialności. Tomas Ruseckas w swoim
artykule doszukuje się przyczyn takiej sytuacji, ale jego poglądy są
zbieżne z poglądami Jauniusa Špakauskasa i dotykają tkwiącego w nas
kompleksu niewolnika: „dziennikarze posiadają wolność, ale tylko
w zakresie wiadomości bulwarowych. Taka „wolność” dyskredytuje
dziennikarstwo litewskie i tworzy bezduszny biznes informacyjny, zezwala na szerzenie się tabloidyzmu. Dziennikarstwo, które powinno
obiektywnie i odpowiedzialnie naświetlać problemy społeczne, obecnie nie przestrzega żadnych zasad etyki i moralności, a „smaży” wiadomości jedną po drugiej, zbierając takim sposobem najwyższe rankingi.
Niestety, jesteśmy otoczeni tylko widmem wolności”4 .
Wolność i towarzysząca jej odpowiedzialność jest także tematem
rozważań Giedrė Naidzinavičiūtė. Jej zdaniem, umiejętne połączenie
tych dwu rzeczy zależy od dojrzałości człowieka: „Nasza wolność jest
dobrym wyborem. We wszystkich dziedzinach życia. Od drobnych
życiowych przypadków do zagadnień globalnych. Prywatne zasady
2
3
4

„Universitas Vytauti Magni” 2010, nr 3/136, s. 2.
„Universitas Vytauti Magni” 2010, nr 3/136, s. 3.
Tamże, s. 4.
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w dowolnym momencie mogą się znaleźć w sprzeczności z zasadami
społecznymi, ale właśnie w taki sposób rodzi się wewnętrzna wolność
w ustaleniu priorytetów. Wierność swojemu ja i odwaga w przyjmowaniu odpowiedzialności za swoje wolne wybory prowadzą do
wewnętrznej dojrzałości zarówno w wymiarze prywatnym, jak i społecznym”5 .
Z kolei Nerijus Budrys pisze o wolnym biznesie – dziedzinie, której
rzadko są przypisywane jakiekolwiek związki z wolnością. Z wypowiedzi przedsiębiorców wynika, że brak im wolności, bo „podatki, stale
zmieniające się ustawy, reglamentacja warunków pracy, standardy
jakości i duża ilość innych zobowiązań ogranicza przedsiębiorców
w ich działaniach”6 . Ale, zdaniem autora, oni posiadają dużo wolności,
tylko nie wszyscy są w stanie ją pogodzić z odpowiedzialnością wobec
państwa, społeczeństwa, a nawet przyrody.
Te artykuły z pewnością nie odzwierciedlają poglądów całej młodzieży w roku 2010, jednak ukazują dojrzałe myślenie przynajmniej
części wykształconej akademickiej społeczności, uwydatniają jej zdolność analizowania i porównywania zjawisk społecznych, umiejętność
wypowiadania własnego zdania w tej lub innej kwestii. W obecnych
czasach można zauważyć, że wolność niezaprzeczalnie przeradza się
w anarchię, dlatego wolności zawsze powinna towarzyszyć odpowiedzialność, ponieważ to właśnie wolność i odpowiedzialność są dwoma
nierozłącznymi składnikami zarówno indywidualnego człowieka, jak
i społeczeństwa.
Po upływie pięciu lat (w 2015 roku) studentki Uniwersytetu Wileńskiego, Julija Vidžiūnaitė i Agnė Župerkaitė przeprowadziły badania ankietowe wśród studentów swojej uczelni. W ekperymencie
badawczym udział wzięli studenci z różnych wydziałów. Do analizy
wytypowano 100 ankiet: 48 ankiet przedstawicieli nauk ścisłych (M 26
i K 22), 52 ankiety studentów kierunku humanistycznego (M 15 i K 37).
Wydzielono 389 wyrażeń cytatowych (W = 389) na poziomie 27 de5
6

„Universitas Vytauti Magni” 2010, nr 3/136, s. 4.
Tamże, s. 5.
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skryptorów (D = 27). Wskaźnik sterotypizacji dwu cech najczęściej
wymienianych przez respondentów wyniósł 31,36% (Ws = 31,36%).
Studentom zadano jedno pytanie – Czym dla Ciebie jest wolność?
Z przeprowadzonych badań wynika, że w odpowiedziach ankietowanych dominują dwa aspekty – psychiczny i psychospołeczny. Dla
współczesnego człowieka wolność społeczna nadal jest wartością,
chociaż zazwyczaj bywa kojarzona raczej z możliwością i prawem
do swobodnych zachowań, wolnym wyborem, wyrażaniem bez ograniczenia swojego zdania, robieniem czegoś bez zastraszania i utrudnień. Młodzi ludzie często utożsamiali wolność z odpowiedzialnością.
W wypowiedziach studentów pojawiała się w pierwszej kolejności
odpowiedzialność za podejmowane decyzje i za dokonywanie właściwych wyborów. Młodzież nie odczuwa potrzeby walki o wolność,
bowiem ta została wywalczona przez rodziców i dziadków, dlatego
obecnie młody człowiek wolność odnosi głównie do sfery prywatnej,
nie łączy jej natomiast z powszechnym dobrem społecznym. Takie wyobrażenie wolności pojawia się również w wypracowaniu V. Gailiūtė
wysłanym na konkurs „Obejrzyj ﬁlm, napisz i zwycięż” do portalu
delﬁ.lt. Czytamy w nim:
[47] Większość z nas urodziła się już w niepodległej Litwie, nie uczestniczyła w krwawych wydarzeniach styczniowych, dlatego z trudem może
zrozumieć tych, którzy mówią, że wolność należy cenić. Dla nowego pokolenia wolność jest czymś naturalnie posiadanym. Urodziłeś się w niepodległym
państwie, dlatego jesteś wolny.

Być może z tego powodu tylko nieliczni ankietowani za wolność
uznali swobodę przemieszczania się, bowiem to było ważne wyłącznie
dla pokolenia ich dziadków i pradziadków. Studenci często w swoich wypowiedziach wiązali wolność z szacunkiem dla innych ludzi,
szczęściem, szczerym wyrażaniem uczuć, przeżywaniem przygód.
Współczesna młodzież rozumie wolność na dwa sposoby – jako
wartość społeczną i indywidualną. Wypada jednocześnie dodać, że
studenci zdają sobie sprawę z tego, że pojęcie WOLNOŚCI kryje w sobie
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wiele odcieni znaczeniowych, dlatego w swoich odpowiedziach często
akcentowali, że „pojęcie wolności jest bardzo pojemne” i „złożone”,
mieści w sobie wiele znaczeń, „ma związek z różnymi zjawiskami”,
dlatego, przypuszczalnie, bardzo trudno ją określić. Jednak największą wartość dla materiału badawczego ma to, że studenci w swoich
wypowiedziach wykazali się dużą dojrzałością, ponieważ potraﬁli
określić granice „prawdziwej” wolności. Równocześnie wyrażali zdanie, że absolutnej wolności nigdy nie osiągniemy, gdyż taka wolność
nie istnieje, podobnie jak nie istnieje „całkowicie wolny człowiek”,
którego „nie było, nie ma i nie będzie”. Człowiek żyje wśród ludzi,
dlatego „absolutna wolność nie jest możliwa z powodu jego przynależności do wspólnoty”, bowiem „wolność kończy się tam, gdzie zaczyna
się wolność innego człowieka”. Człowiek jest istotą żywą, nieobce mu
są uczucia i instynkty, a to oznacza, że „wolność to pojęcie względne,
bo nigdy nie będziesz absolutnie wolny od swojego przyrodzenia
i instynktów”.
Poglądy młodzieży na WOLNOŚĆ tylko częściowo mają związek z ich
doświadczeniem życiowym. Największy wpływ na ocenę tej wartości
mają literatura, przeczytane teksty, informacje zasłyszane w środkach
masowego przekazu oraz aktywna postawa osób wybitnych, znanych,
które niejednokrotnie bywają dla współczesnych młodych ludzi źródłem inspiracji, są przez nich naśladowane i budzą ich zachwyt.

5. Analiza tekstowa
W części tekstowej przeanalizowano ogółem 550 kontekstów z wyrazem laisvė, w niniejszym opisie zostaną przytoczone tylko najbardziej typowe przykłady.
5.1. Analizę tekstową warto rozpocząć od paremiów, w których
została utrwalona postawa narodu do tej wartości, widoczne są sposoby jej rozumienia i interpretowania. Właśnie ten gatunek folkloru
ma ukierunkowanie dydaktyczne, dlatego w przysłowiach utrwalone
twierdzenia pozostają w świadomości ludzi do końca życia.
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[48] Suspaustą vilioja laisvė, pamišėli
˛ – laukai. [Uciskanego nęci wolność,
wariata – pola].
[49] Nėra laisvės be tvarkos. [Nie ma wolności bez porządku].
[50] Laisvė už viską brangesnė. [Wolność jest droższa nad wszystko].
[51] Laisvė su tvarka geruoju gyvena. [Wolność z porządkiem żyją w zgodzie].
[52] Kur trūksta laisvės, nėra nė gyvenimo. [Gdzie nie ma wolności, tam
nie ma życia].
[53] Kito laisvės negerbdamas nė sau jos neieškok. [Nie szanując wolności
innego, nie znajdziesz też swojej].
[54] Kiekvienam laisvė miela. [Każdemu wolność jest miła].
[55] Kas už laisvę nenori kovot, tas nelaisvu turi būt. [Kto nie chce walczyć
o wolność, ten powinien być niewolnikiem].
[56] Kas duoda laisvę savo kūnui, tas žudo dūšią. [Kto daje wolność swemu
ciału, ten zabija duszę].
[57] Jeigu laisvėje auginsi vaiką, tai jis pradyks. [Jeżeli w swobodzie będziesz wychowywać (dosł. hodować) dziecko, to ono będzie się rozwijać
(dosł. kiełkować)].
[58] Jei nori laisvės, mokėk jai tarnauti. [Jeżeli pragniesz wolności, naucz
się jej służyć].
[59] Geriau laisvėj alkti, negu vergijoj lėbauti. [Lepiej na wolności głodować, niż w niewoli ucztować].
[60] Didelė laisvė priveda prie nelaisvės. [Duża wolność prowadzi do
niewoli].
[61] Vogdamas akis išdegsi ir laisvės neteksi. [Kradnąc, oczy wypalisz
i wolność stracisz.] (www.aruodai.lt/patarles).

Przysłowia świadczą o tym, że wolność była dla Litwina dążeniem,
szczególnie ważnym, jeżeli człowiek jej nie posiadał [48], nawet wartością najważniejszą [50], [54], bez niej niemożliwe jest życie [52]. Litwin
może się zadowolić biednym i skromnym życiem, o ile posiada wolność, wybiera raczej głód na wolności niż ucztowanie w niewoli [59].
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Jednak wolność nie jest łatwo osiągalna – chcąc być wolnym, należy
o nią walczyć [55], jeżeli nie będziesz walczyć, pozostaniesz niewolnikiem. Ma ona ścisły związek z odpowiedzialnością [55], określonym
porządkiem, obowiązkiem [49], [51], [58] i szacunkiem do innych
[53], ale nawet wolność ma granice, nie można wolności nadużywać –
zbyt duża wolność prowadzi do niewoli [60], nieposłuszeństwa [57],
bezpośredniego ograniczenia wolności [61].
5.2. W literaturze pięknej szczególnie dużo się pisało o wolności:
zarówno o niepodległości narodu, jak i o dążeniach jednostki do wyzwolenia się z wewnętrznych ucisków. W badaniach tego dyskursu
nie uwzględniono przykładów z okresu sowieckiego, bowiem rozumienie wolności w tym okresie jest wypaczone i kłamliwe – będąc
w zaborze, Litwin powinien był udawać wolnego i szczęśliwego.
[62] Irtik joj buvo priežastis ir pateisinimas to kieto gyvenimo, kuri
˛ jie
tuose mūruose leido, išsižadėdami savo laisvės, jaunatvės ir visu
˛ pasaulio
vilioniu
˛.
[I tylko w niej samej tkwiła przyczyna i usprawiedliwienie tego surowego
życia, które spędzała w tych lodowatych murach, wyrzekając się własnej
wolności, młodości i wszystkich pokus świata.] (V.M-P.)
[63] . . . štai dabar pasijuto pasinėręs ˛i pačią didelę gamtą, kur tiek laisvės,
tiek šviesos, spalvu
˛ ir džiaugsmo.
[. . . oto teraz poczuł się pogrążony w samej wielkiej naturze, gdzie tyle
wolności, tyle światła, kolorów i radości.] (V.M-P.)
[64] Iš kažkur atsirado staigus noras skaityti knygas apie kaliniu
˛, apie
katorgininku˛ gyvenimą. Apie ju
˛ skurdą, apie ju
˛ dvasios stiprybę, apie laisvės
pasiilgimą.
[Skądś pojawiła się raptowna chęć czytania książek o życiu katorżników.
O ich nędzy, sile ducha, tęsknocie za wolnością.] (B.S.)
[65] Jum laisvė yra atimta ilgam laikui, iki karo pabaigos, eventualiai iki
gyvenimo pabaigos.
[Odebrano wam wolność na długo, do końca wojny, ewentualnie do
końca życia.] (B.S.)
[66] Jo vardu ateidavo iš laisvės, iš gestapo ˛staigu
i
˛, atsiunčiamu˛ju
˛ kaliniu
˛
sąrašas.
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[Na jego nazwisko przychodziły spisy więźniów przysyłanych z wolności,
z placówek gestapo.] (B.S.)
[67] Likimą aukštą, Viešpatie, mums skyrei: / Pirmiesiems džiaugtis laisvės
spinduliais!
[Los nam wyznaczyłeś ważny, Panie: / Cieszyć się pierwszymi wolności
promieniami.] (Mair.)
[68] Čia bočiai už laisvę tiek amžiu˛ kariavo.
[Tu ojcowie o wolność tyle lat walczyli.] (Mair.)
[69] Vergui laisvė bus kalėjimas tamsus.
[Dla niewolników wolnością będzie więzienie ciemne.] (B.B.)
[70] Ar tu verkei su tais, kur žemėj verkė / ne duonos. . . – laisvės, saulės ir
žiedu˛?
[Czy płakałeś z tymi, którzy na ziemi płakali / nie chleba. . . – wolności,
słońca i kwiatów?] (B.B.)
[71] Čionai, pasauly, laisvės maža, / O priespaudos apstu. [Tutaj, na świecie,
wolności jest mało, / A ucisku do woli.] (J.Aist.)
[72] Mes neleisime, brangi tėvyne, niekam / Tavo žemės, tavo laisvės po
koju
˛ pamint!
[Nie pozwolimy, kochana ojczyzno, nikomu / Twojej ziemi, twojej wolności deptać nogami!] (J.Aist.)
[73] Tačiau keistasis griežėjas dėl visu
˛ ju
˛ mėginimu
˛ ir prikalbinėjimu
˛ vien
tik raukėsi, mojo ranka, kratė galvą ir kaip mokėdamas aiškino jiems, kad
savo laisvės jis neatiduosiąs už jokius turtus ir už jokias gražuoles.
[Dziwny muzykant na wszystkie ich usiłowania i namowy tylko się marszczył i machał ręką, kręcił głową i tłumaczył, jak umiał, że swojej wolności
nie oddałby za żadne bogactwa i żadne piękności.] (A.V.)
[74] Tas gražus gyvenimas – tai yra kova dėl laisvės. [To piękne życie – to
walka o wolność.] (A.Vien.)
[75] Ir ėmė savo moteriai pasakoti, kaip tai dabar gera, kad dvaran jau
nebereikia eiti, ir kaip bus gera paskum, kai nusikratys nuo caro valdžios, ˛gis
i
laisvės, gaus žemės ir susilauks vaiku˛.
[I zaczął opowiadać swojej kobiecie, jak teraz jest dobrze, że nie trzeba
już chodzić do dworu, i jak będzie dobrze potem, kiedy uwolnią się spod
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władzy cara, zdobędą wolność, otrzymają ziemię i doczekają się dzieci.]
(J.Bil.)
[76] Čia laisvė – gali balsuot, gali nebalsuot. [Tu wolność – możesz głosować, możesz nie głosować.] (V.Ram.)
[77] Laisvę reikia mokėti vartoti. [Z wolności trzeba umieć korzystać.]
(I.Š.)
[78] Laisvės pasirinkimo erdvė gana siaura. [Przestrzeń wyboru wolności
jest dość wąska.] (B.R.)
[79] Laisvė, tai kūrybos pradas. [Wolność – to podstawa dla twórczości.]
(I.Š.)
[80] Laisvė tai ieškojimas. Pravėrimas akiu
˛ ir pakėlimas galvos. [Wolność –
to proces odnajdywania. Otwieranie oczu i podnoszenie głowy.] (I.Š.)
[81] Nėra Laisvės – nėra nei Tėvynės, nėra Tėvynės – nebus nei Laisvės.
[Nie ma Wolności – nie ma Ojczyzny, nie ma Ojczyzny – nie będzie i wolności.] (Vaižg.).

Jak wynika z przykładów w literaturze z końca XIX wieku i z pierszej połowy XX wieku wolność jest bardzo różnorodna. Jonas Mačiulis
(pseudonim Maironis) jest uważany za przedstawiciela poezji patriotycznej, dlatego dla niego wolność jest wywalczoną niepodległością
[67], [68]. Wiersze o wolności Litwy pisali poeci Bernardas Brazdžionis
i Jonas Aistis, którzy wyemigrowali na Zachód. Dla nich wolność – to
wolna ojczyzna [70], [71], [72], Juozas Tumas-Vaižgantas twierdzi, że
pomiędzy wolnością i ojczyzną można stawiać znak równości i przy
pomocy chiazmu ukazuje związek pomiędzy wolnością i ojczyzną
[81]. Walce o wolność można poświęcić całe życie i dlatego jest ono
piękne [74] – tak pisze Antanas Vienuolis w podaniach i legendach.
Balys Sruoga sam poznał cenę niewoli, dlatego w jego powieści Dievu
˛
miškas [Las Bogów] ukazane jest ograniczenie wolności ﬁzycznej.
Dla więźniów obozu koncentracyjnego wolność jest tam, gdzie ludzie
mogą robić i mówić to, na co mają ochotę, wolność jest tam, za drutem
kolczastym, ona niby inny świat [64], [65], [66].
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Vincas Mykolaitis-Putinas w powieści Altoriu
˛ šešėly [W cieniu ołtarzy] analizuje problem wolności duchowej. Główny bohater powieści
Liudas Vasaris poszukuje drogi do wolności człowieka. Vasaris ma
delikatną duszę, jest rodzajem marzyciela, poety, idealisty, nie znosi
oszustwa, nie mieści się w wąskich ramach obowiązków kapłana. Męczy się, rozumiejąc, że nie jest w stanie połączyć swoich poetyckich
uzdolnień i zobowiązań księdza, że nie zaznaje prawdziwego życia.
Już od czasów seminarium czuje, że jego natura sprzeciwia się powołaniu, ale nie ma wystarczająco silnej woli, żeby zerwać tę więź, wolności szuka w przyrodzie, gdzie jasno, kolorowo i dobrze [63], gdzie nikt
nie wywiera na nikogo presji [62]. Pisarz w tej powieści chce powiedzieć, że wolność – to bycie sobą, godnym człowiekiem, poszukiwanie
swojego powołania, stałe doskonalenie się, pokonywanie ograniczenia
duchowego, wyzwolenie od dogmatycznie ustalonej skali wartości.
Poszukiwania wolności są obecne też w twórczości innych autorów
tego okresu. Jedni rozumieją wolność jako podstawę do twórczości
[79], niekończące się poszukiwania [80], wolne wybory i decyzje [76],
inni preferują brak ucisku [75], osobiste ograniczenia [71]. W literaturze też jest wypowiadane zdanie, że nie ma wolności całkowitej [78],
z wolności trzeba umieć korzystać [77], inaczej ją utracisz [69].
W twórczości młodych pisarzy o wolności pisze się mało, a jeżeli
ten temat jest poruszany, to zazwyczaj autorzy koncentrują się na
zagadnieniach dotyczących swobody przy podejmowaniu decyzji oraz
samodzielności jednostki:
[82] Ir mums ėmė atrodyti, kad brandos matas – tai ne sprendimu
˛ laisvė,
ne savarankiškumas, bet anu
˛ misteriju
˛ pažinimas.
[I nam się zaczęło wydawać, że miarą dojrzałości jest nie wolność decyzji,
nie samodzielność, ale poznanie owych misteriów.] (L.K.).

5.3. We współczesnej publicystyce prawie codziennie ukazują się
artykuły dotyczące wolności. Laisvė jest używana w różnych znaczeniach – podobnych do znaczeń wytypowanych w paremiach oraz
ankietach studenckich, tylko coraz bardziej wyodrębniają się aspekty
wolności społecznej i osobistej.
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[83] ˛I begalinę laisvę kaip ˛i kalėjimą. [Do wolności bezgranicznej jak do
więzienia.] (satenai.lt).
[84] Demokratinėje visuomenėje bene svarbiausia išlieka teisė ˛i saviraiškos
laisvė.
[W społeczeństwie demokratycznym jednym z najważniejszych praw
pozostaje prawo do wolnej samorealizacji.] (satenai.lt).
[85] Buvo akivaizdu, kad laisvė neišmatuojama kokiomis nors materialinėmis gėrybėmis, ji yra natūrali žmogaus, valstybės gyvenimo terpė.
[Oczywiste było, że wolności nie można mierzyć jakimiś dobrami materialnymi, jest ona naturalnym środowiskiem życia człowieka, społeczeństwa.] (bernardinai.lt).
[86] Pajūryje siaubą kelia ˛i laisvę ištrūkę vilkai. [Na wybrzeżu strach
wywołują wilki, które uciekły na wolność.] (15min.).
[87] Laisvė gimti, pirkti ir mirti. [Wolność rodzenia się, kupowania i umierania.] (delﬁ.lt);
[88] Laisvė rinktis: nuo duju
˛ politikos prie duju
˛ rinkos. [Prawo wyboru:
od polityki gazowej do rynku gazu.] (delﬁ.lt).
[89] Kalintys nepilnamečiai savo laisvę atrado dailėje. [Uwięzieni niepełnoletni swoją wolność odnaleźli w malarstwie.] (delﬁ.lt).
[90] Tačiau toms mokykloms, kurioms ir taip gerai sekasi, reikia kuo
mažiau reguliavimo ir daugiau laisvės veikti.
[Ale te szkoły, którym dobrze się powodzi, nie wymagają regulowania od
zewnątrz, a raczej potrzebują więcej swobody.] (delﬁ.lt).
[91] Žodžio laisvė nereiškia, kad atėjęs ˛i svečius gali keikti šeimininką ir
reikalauti malonaus elgesio ar kad gali reikšti savo mintis, kur panorėjęs.
Laisvė turėti nuosavybę nereiškia, kad turi teisę pasiimti kito žmogaus turtą
ar reikalauti, kad tau kažką duotu
˛. Tarp laisvės ir atsakomybės nėra jokio
konﬂikto. Atvirkščiai, šios sąvokos viena kitą papildo. Laisvės reikalauja
atsakomybės, kad naudodamasis savosiomis užtikrintum, jog nepažeidi kitu
˛
žmoniu˛ tokiu
˛ pačiu
˛ laisviu
˛.
[Wolność słowa nie oznacza, że przychodząc do kogoś w gościnę, możesz
sponiewierać gospodarzy i wymagać miłego zachowania, albo że możesz
wyrażać swoje zdanie, gdzie tylko chcesz. Wolność posiadania majątku nie
oznacza, że masz prawo przywłaszczyć cudze mienie albo wymagać, żeby
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coś ci dano. Pomiędzy wolnością i odpowiedzialnością nie ma żadnego
konﬂiktu. Odwrotnie, te pojęcia uzupełniają się nawzajem. Wolność wymaga
odpowiedzialności, żeby korzystając z własnej wolności, nie naruszać takich
samych wolności innych ludzi.] (delﬁ.lt).
[92] Gyvenimas – pašaukimas ginti Tėvynės laisvę. [Życie – to powołanie
do obrony wolności Ojczyzny.] (lrytas.lt).

Jednak największą wartość dzisiaj ma prawo wolnego wyboru [87],
[88], praca bez ścisłych ograniczeń i ram [90], możliwość samorealizacji [84], [89]. Wolności należy bronić, można temu poświęcić całe
życie [92], nie mierzy się jej miarą materialną [85], jednak wolność nie
jest anarchią, wymaga odpowiedzialności, szacunku dla innych, przestrzegania zasad wspołżycia społecznego [91], ma określone granice,
których nie można przekroczyć [83]. W tekstach publicystycznych
WOLNOŚĆ

jest używana i w starym znaczeniu „być nieuwięzionym,

swobodnie się przemieszczać” [86].
5.4. W portalach internetowych, publicystycznych źródłach drukowanych swoje zdanie o wolności wypowiadają też znani ludzie. Ich
słowa mają dużą wartość dla społeczeństwa, bowiem są one powtarzane, komentowane, interpretowane. Można powiedzieć, że społeczeństwo o wolności będzie się wypowiadało podobnie jak szanowane
przez nie autorytety.
[93] Laisvė man yra gyvenimas mano. Tai yra galimybė dirbti tai, kas man
patinka, galimybė gyventi ten, kur man patinka, galimybė matyti tai, ką aš
noriu, auginti savo vaikus pagal savo principus.
[Wolność jest moim życiem. Pozwala pracować tak, jak mi się podoba, żyć
tam, gdzie mi się podoba, daje możliwość zobaczenia, czego chcę, chowania
dzieci zgodnie z moimi zasadami.] (E. Bučelytė).
[94] Laisvė man yra viskas. Tai – didžiausia mano gyvenimo laimė ir
dovana. [Wolność jest dla mnie wszystkim. To jest największe moje szczeście
w życiu i dar.] (L. Donskis).
[95] Laisvė yra nepaprastai didelis iššūkis. Kuo daugiau laisvės – tuo
daugiau atsakomybės. Išorinė laisvė suteikia sąlygas veikti, o vidinė laisvė
leidžia veiki sąmoningai, kūrybingai.
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[Wolność jest bardzo wielkim wyzwaniem. Im więcej wolności, tym
więcej odpowiedzialności. Zewnętrzna wolność stwarza warunki do działania, a wewnętrzna wolność pozwala działać świadomie, twórczo.]
(A. Kaušpėdas).
[96] Man laisvė yra galimybė būti savimi. [Dla mnie wolność jest możliwością bycia sobą.] (B. Vanagas).
[97] Laisvė tai yra galimybė pasirinkti, galimybė eiti tuo keliu, kuriuo tu
nori eiti. [Wolność to jest możliwość dokonywania wyboru, podążania tą
drogą, którą chcesz iść.] (A. Mamontovas).
[98] Švenčiu laisvę, nes tik ją turėdamas galiu būti tas, kas esu. [Czczę
wolność, bo tylko ją posiadając, mogę być tym, kim jestem.] (A. Mamontovas).
[99] Mūsu
˛ laisvės ir mūsu˛ valstybės kaina. Vienas litas. Tiek mažai. Ir tiek
be galo daug. [Cena naszej wolności i naszego państwa. Jeden lit. Tak mało.
I tak niezmiernie dużo.] (A. Tapinas).
[100] Taigi, laisvė man yra galimybė dalintis kultūros lobiais. Tai taip
pat galimybė susitikti su žmonėmis, apie kuriuos esu daug, arba su kuriais
išsiskyriau vaikystėje. Tam, kad vertintum laisvę, reikia pajusti laisvės skoni
˛.
Man laisvė, pirmiausia, tai itin individualus veiksmas, kylantis iš giluminio
apsisprendimo gelmiu
˛. Laisvė gimsta visai ne ant poliruotu
˛ stalu
˛ paviršiaus,
politiku
˛ kabinetuose. Juk laisvė pabunda ne kur kitur, o žmogaus sieloje.
[Wolność dla mnie to jest możliwość dzielenia się skarbami kultury.
Też możliwość spotykania się z ludźmi, o których dużo słyszałem, albo
z którymi rozstałem się w dzieciństwie. Żeby cenić wolność, trzeba poczuć
jej smak. Wolność to przede wszystkim bardzo indywidualne działania,
wynikające z głębi mojego jestestwa. Wolność rodzi się nie na powierzchni
wypolerowanych biurek, nie w gabinetach polityków. Przecież wolność się
budzi nie gdzie indziej, tylko w duszy człowieka.] (M. Zingeris).
[101] Laisvė man yra galėjimas kurti tai, ką nori kalbėti drąsiai, tiesiai,
pačiam rinktis savo likimą, pačiam priimti sau esminius sprendimus, atsakyti
pačiam prieš save, žinoti, kad visa tai, ką tu darai yra dėl to, kad tu nori taip
daryti, o ne dėl to, kad kažkas nori, kad tu tai darytum.
[Wolność jest dla mnie możliwością tworzenia tego, o czym chcesz mówić
głośno, wprost, samemu decydować o własnym losie, samemu podejmować
ważne decyzje, odpowiadać samemu przed sobą, wiedzieć, że wszystko, co
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robisz, jest dlatego, że tak chcesz robić, a nie dlatego, że ktoś chce, żebyś tak
robił.] (E. Jakilaitis).
[102] Laisvė tai yra netrukdomai keliauti po visą pasauli
˛, pažinti kiek
˛manoma
i
daugiau šaliu˛. Laisvė tai yra savo kalba kalbėti su savo vaikais.
Didžiuotis savo šalies istorija ir ją kurti. Laisvė yra kai tau niekas nesako,
kokias knygas reikia skaityti, kokias dainas dainuoti ir kokią futbolo komandą
palaikyti. Tai yra tikroji laisvė.
[Wolność to jest możliwość swobodnego podróżowania po świecie, poznawania nowych krajów. Wolność to jest możliwość rozmawiania w swoim
języku ze swoimi dziećmi. Szczycenie się historią swojego kraju i jej tworzenie. Wolność jest wówczas, kiedy nikt ci nie mówi, jakie książki masz czytać,
jakie piosenki śpiewać i jakiej drużyny piłkarskiej być kibicem. Taka jest
prawdziwa wolność.] (M. Starkus).

Jak wynika z tych wypowiedzi, dla osób wybitnych wolność osobista ma największą wartość. Dziennikarka Eglė Bučelytė wolność
wiąże z możliwością wykonywania ulubionej pracy, brakiem ograniczeń [93], dla ﬁlozofa Leonidasa Donskisa jest ona całym jego życiem
[94], rajdowiec Benediktasa Vanagas wolność kojarzy z możliwością
bycia sobą [96]. Piosenkarz Andrius Mamontovas też podkreśla wartość wybierania własnej drogi i prawo do bycia sobą [97], [98]. Pisarz
Markas Zingeris jest zdania, że wolność jest zjawiskiem wieloaspektowym i żeby ją poznać, trzeba ją wyczuć, bo mieści się ona w duszy człowieka [100]. Edmundas Jakilaitis jako dziennikarz akcentuje
wolność słowa, ale i dla niego wolność jest związana z możliwością
wyboru, wyrażania siebie, niezależnością, nieskrępowaniem [101].
Dziennikarz Andrius Tapinas jest zdania, że wolność człowieka jest
związana z wolnością państwa, i obydwie są wartością, mają swoją
cenę [99]. Redaktorowi audycji o podróżach Martynas Starkusowi wydaje się, że wolność jest pojęciem bardzo pojemnym. Najpierw kojarzy
on wolność z możliwością podróżowania, ale dużą wagę przywiązuje
też do wyboru zainteresowania, mówienia w swoim języku. Wolność
dla niego jest nierozerwalnie związana z historią państwa [102]. Dla
piosenkarza i działacza społecznego Algirdasa Kaušpėdy wolność jest
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wyzwaniem, bo im więcej jej człowiek posiada, tym większą odpowiedzialność odczuwa – państwo daje wolność zewnętrzną, ale jak
ją człowiek wykorzysta, zależy już od jego świadomości i twórczego
podejścia [105].
5.5. Zdanie społeczeństwa w różnych kwestiach jest kształtowane
nie tylko przez znane osobowości, ale też przez polityków, dlatego
dla zrozumienia konceptu WOLNOŚCI dużą wartość ma dyskurs polityczny. Przytoczone tu zostaną tylko zdania tych osób, które są
autorytetem dla większości.
[103] Laisvė – tai sugebėjimas ˛veikti
i
ribas. Tebežingsniuojame ˛i laisvę.
Laisvė yra čia – manyje.
[Wolność – to umiejętność pokonywania granic. Podążamy do wolności.
Wolność jest tu – we mnie.] (R. Ozolas).
[104] Iškovoję savo laisvę, padėkime jos siekti kitiems. [Wywalczywszy
swoją wolność, pomóżmy w tych dążeniach innym.] (V. Landsbergis).
[105] Laisvės dvasia gyveno gynusieji laisvę šautuvu. Kiti gynė ištikimybe
savo kalbai ir tikėjimui, gynė viltimi, kad Lietuva vėl bus laisva.
[Duch wolności żył w tych, którzy o nią walczyli z bronią w ręku. Inni
walczyli, broniąc wiernie swojego języka i wiary, walczyli, wierząc w wolność Litwy.] (V. Landsbergis).
[106] Man laisvė yra žinios, kuriu
˛ pagrindu aš galiu priimti sprendimus
ir atsakingai elgtis, o tai reiškia – laisvė yra atsakomybė. Už save, už savo
artimą, už kiekvieną mūsu
˛ žmogu˛, o svarbiausia – už laisvą mūsu
˛ Žemę.
[Wolność jest dla mnie wiedzą, w oparciu o nią mogę podejmować decyzje i zachowywać się odpowiedzialnie, a to oznacza, że wolność jest odpowiedzialnością. Za siebie, swoich bliskich, za każdego człowieka, a najważniejsze – za naszą wolną Ziemię.] (D. Grybauskaitė).
[107] Man laisvė – tai dialogas su tauta, su jos istorija ir dabartimi, su visais Lietuvos žmonėmis. Dialogas, kuris niekada nesibaigia kuriant visuotines
vertybes su žvilgsniu ˛i ateiti˛.
[Wolność dla mnie – to dialog z narodem, z jej historią i współczesnością, ze wszystkimi ludźmi Litwy. Dialog, który nigdy się nie kończy w toku
tworzenia ważnych dla wszystkich wartości z myślą o przyszłości.] (V. Adamkus).
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[108] Vertiname, kas yra laisvė. Laisvė judėti, laisvė laisvai galvoti ir laisvė
laisvai kurti savo gyvenimą.
[Oceniamy, czym jest wolność. Wolność przemieszczania się, wolność
myślenia i wolność tworzenia własnego życia.] (V. Adamkus).
[109] Tada apgynėme laisvę kurti geresnę Lietuvą – turtingesnę, teisingesnę, saugesnę, modernesnę Lietuvą.
[Wtedy wywalczyliśmy prawo do tworzenia lepszej Litwy – bogatszej,
sprawiedliwszej, bezpieczniejszej, współcześniejszej.] (V. Kubilius).
[110] Saviraiškos laisvė negali virsti dezinformacijos laisve.
[Wolność samorealizacji nie może się przekształcić w wolność dezinformacji.] (V. Kubilius).

Jedną z najbardziej znanych tu postaci jest Vytautas Landzbergis.
O wolności mówi on w każdym publicznym wystąpieniu. Największą
wartość ma dla niego wolność społeczna, zna on bowiem wagę wolności, wie, co oznacza dążenie do wolności i jaka jest jej cena [105].
Litwin może czuć się wolny tylko w wolnej Litwie. W dążeniach do
wolności potrzeba dużo wytrwałości, wsparcia innych państw, dlatego
Landzbergis zachęca do okazywania pomocy innym państwom [104].
Czym jest wolność i jak jest osiągana wiedział i jego współbojownik
Romualdas Ozolas. Jego zdaniem wolność jest niekończącym się procesem, zwyciężywszy w walce o wolność państwa człowiek powinien
jeszcze pokonać swoje wewnętrzne bariery, bo największa wolność
tkwi w samym człowieku [103]. Prezydent Valdas Adamkus wolność
rozumie jako dialog z narodem, polegający na uświadamianiu sobie
i innym, co jest prawdziwą wartością [107], poczuwa się on bowiem
do odpowiedzialności za cały naród. Ważna dla niego jest i wolność
osobista: wolne przemieszczanie się, możliwość wolnego myślenia,
tworzenia własnego życia [108]. Prezydent Dalia Grybauskaitė myśli
o wolności podobnie jak młodzież – jest to myślenie globalne. Wolność
dla niej to wiedza, w oparciu o nią podejmuje decyzje, chociaż ceni
również i odpowiedzialność za te decyzje [106]. Vytautas Kubilius
także widzi dwa aspekty wolności – wolność społeczną, związaną

WOLNOŚĆ – jedna z najważniejszych wartości Litwina

171

z tworzeniem państwa, i wolność osobistą, która nie może przekształcić się w anarchię, a informacja nie może stać się dezinformacją.
5.6. Pojęcie WOLNOŚCI w dyskursie prawniczym jest obecne od
czasów antycznych. We współczesnym litewskim dyskursie prawniczym również jest mowa o dwóch odmianach wolności – społecznej
i osobistej. Wyraz ten jako pojęcie terminologiczne jest obecny w Konstytucji, kodeksach, ustawach, materiałach rozpraw sądowych. Jak
piszą w swoim artykule Saulius Arlauskas i Daiva Petrėnaitė:
[111] Zasada wolności we współczesnym państwie demokratycznym jest
uważana za największą wartość polityczną i społeczną. Prawa i swobody
człowieka stanowią podstawę systemu konstytucyjnego państwa demokratycznego. To oznacza, że dążąc do zagwarantowania praw i swobód człowieka,
należy wypracować klarowne ﬁlozoﬁczne rozumienie wolności człowieka oraz
doktrynę jego praw i wolności. (Arlauskas, Petrėnaitė 2013: 480).

Dalej autorzy zaznaczają, że:
[112] Dotychczas brak powszechnie akceptowanego ﬁlozoﬁcznego źródła,
w którym przekonywująco i klarownie została określona treść zasad wolności,
którą można byłoby wykorzystać, tworząc doktrynę praw i swobód człowieka,
oraz zaadaptować w prawie państwowym. Z innej strony, pojęcie wolności
należy stale weryﬁkować, bowiem nieustannie zachodzą zmiany w życiu społecznym, wymiana aktów prawnych wymaga ciągłego odnawiania określenia
wolności. (Arlauskas, Petrėnaitė 2013: 480).
[113] Lietuviu
˛ tauta šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę, išsaugojusi
savo gimtąją kalbą, ˛kūnydama
i
prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai
gyventi ir kurti savo tėvu
˛ ir protėviu
˛ žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje.
[Naród litewski w przeciągu stuleci wytrwale bronił swojej wolności,
zachował własny język, zapewnił przyrodzone prawo człowieka i narodu do
wolnego życia i tworzenia na ziemi swoich ojców i przodków – w niezależnym państwie litewskim.] (LR Konstitucija).
[114] Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės. Žmogaus laisvė neliečiama.
Niekas negali būti savavališkai sulaikytas arba laikomas suimtas. Niekam
neturi būti atimta laisvė kitaip, kaip tokiais pagrindais ir pagal tokias procedūras, kokias yra nustatęs ˛statymas.
i
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[Prawa i swobody człowieka są przyrodzone. Wolność człowieka jest
nienaruszalna. Nikt nie może być samowolnie zatrzymany albo więziony.
Nikomu nie może być odebrana wolność inaczej, niż na podstawie takich
zasad i procedur, które zostały ustalone przez ustawy.] (LR Konstitucija).
[115] ˛gyvendindamas
I
savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus
privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir ˛statymu
i
˛, nevaržyti kitu
˛
žmoniu˛ teisiu
˛ ir laisviu˛.
[Realizując swoje prawa i korzystając z należnych mu swobód, człowiek
jest zobowiązany do przestrzegania ustaw ustalonych przez Konstytucję
Republiki Litewskiej, nienaruszania praw i wolności innych osób.] (LR Konstitucija).
[116] Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma. [Wolność poglądów, wiary i sumienia jest nienaruszalna.] (LR Konstitucija).
[117] Fizinio asmens laisvė neliečiama. [Wolność jednostki ﬁzycznej jest
nietykalna.] (LR Civilinis kodeksas).
[118] Asmenys, neteisėtai apriboję ﬁzinio asmens laisvę, privalo atlyginti
jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą.
[Osoby bezprawnie ograniczające wolność jednostki ﬁzycznej powinny
wynagrodzić wyrządzoną mu szkodę materialną i niematerialną.] (LR Civilinis kodeksas).
[119] BK 146 straipsnyje yra numatyta baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą laisvės atėmimą. Šio ˛statymo
i
saugoma vertybė – ﬁzinė žmogaus laisvė.
[W artykule 146 Kodeksu Karnego jest przewidziana odpowiedzialność
karna za bezprawne pozbawienie wolności. Wartość chroniona przez tę
ustawę – to wolność ﬁzyczna jednostki.] (eteismai.lt).

W podstawowej ustawie państwa (Konstytucji) wolności poświęcono dużo uwagi, bowiem jest to przyrodzone prawo każdego człowieka [114] – prawo do wyrażania poglądów, wyboru religii, podejmowania decyzji zgodnie z własnym sumieniem [116]. Wolność jest
określana jako najwyższa wartość, o którą długo walczono [113]. Jak
i w innych dyskursach, w Konstytucji podkreśla się, że wolność ma
określone granice, regulowane przez ustawy konstytucyjne państwa,
wolność człowieka nie może naruszać wolności innych ludzi [115].
Ustawy Kodeksów Karnego i Cywilnego dotyczą wolności ﬁzycznej
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człowieka. Tu jest ona określana jako wartość chroniona przez państwo, za której ograniczenie lub pozbawienie jest przewidziana kara.
Z analizy różnego rodzaju tekstów (literackich, publicystycznych,
politycznych i prawniczych) wynika, że wolność w nich jest rozumiana podobnie, jak w archaicznych tekstach przysłów. Z biegiem
czasu pojęcie WOLNOŚCI znacznie się zmieniło, uwidoczniły się dwa jej
aspekty – wolność społeczna (narodu) i wolność osobista. We współczesnych tekstach bardziej akcentowana jest wolność słowa, poruszania się, samorealizacji, wolnego wyboru.

6. Deﬁnicja syntetyczna
Cechy pojęcia WOLNOŚCI, wyodrębnione na podstawie analizy różnych dyskursów, zostały zestawione w tabeli 1.
Podsumowując wyniki badań, można twierdzić, że Litwini jasno
rozróżniają wolność społeczną i osobistą. W sferze wolności osobistej
Litwin od dawnych czasów uznaje jako wartość osobistą niezależność,
prawo do prywatnego życia, możliwość swobodnego, bez ograniczeń
wyboru swojej drogi życiowej, możliwość podróżowania do dowolnego kraju, wolność słowa. Te znaczenia są obecne we wszystkich
częściach materiałowych, a to znaczy, że stanowią one jądrowe cechy
osobistej wolności chłowieka. Litwin ceni również wolność własnego
kraju oraz państwa – to znaczenie także potwierdzają wszystkie typy
danych, bowiem wolność osobistą może on osiągnąć tylko w wolnym kraju.
W części systemowej i tekstowej jest akcentowana wolność ﬁzyczna, która nie została wymieniona w ogóle w części ankietowej.
Można przypuszczać, że wykształcona młodzież, żyjąca w państwie
prawa, czuje się bezpiecznie.
Z podanych w tabeli danych wynika, że są znaczenia, które występują w części ankietowej i w części tekstowej. Można tu dostrzec
dodatkowe cechy WOLNOŚCI, takie jak: społeczna potrzeba walki o wolność oraz prywatne realizowane możliwości – samorealizację, wolną
twórczość. W szerszym rozumieniu WOLNOŚCI pojęcie to jest wzbo-
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Tabela 1. Cechy pojęcia
dyskursów

WOLNOŚCI ,

wyodrębnione na podstawie analizy różnych

Znaczenia z części
systemowej

Znaczenia z części
tekstowej

Znaczenia z części
ankietowej

Możliwość swobodnego
zachowania

Możliwość swobodnego
zachowania

Możliwość swobodnego
zachowania

Wolny wybór

Wolny wybór

Wolny wybór

Wolność słowa

Wolność słowa

Wolność słowa

Możliwość swobodnego
działania

Możliwość swobodnego
działania

Odwaga robienia
czegokolwiek

Niezależność osobista

Niezależność osobista

Niezależność osobista

Prawo

Prawo

Prawo

Moźliwość swobodnego
poruszania się

Swobodne poruszanie
się

Swobodne poruszanie
się

Brak ograniczeń

Brak ograniczeń

Brak ograniczeń

Społeczna niezależność

Społeczna niezależność

Społeczna niezależność

Wolność ﬁzyczna

Wolność ﬁzyczna

–

–

Walka

Walka o wolność

–

Wartość

Wartość

–

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność

–

Obowiązek

Obowiązek

–

Samorealizacja

Samorealizacja

–

Dążenie

Cel

–

Brak ram

Brak granic

–

Twórczość

Twórczość

–

Bycie sobą

Samodzielność

–

Świadomość

Sprzeciwianie się obcym
wpływom

–

Skarb narodu

Wewnętrzne
przekonania

–

Stan wewnętrzny

Moralność

–

–

Szacunek

–

–

Uczucia

–

–

Tolerancja

–

–

Przygoda

–

–

Młodość

–

–

Szczęście
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gacane o odpowiedzialność, obowiązek, a młodzież dodaje więcej
pozytywnych wartości, takich jak moralność, szacunek, tolerancja. Zarówno w tekstach, jak i w ankietach studenckich jest wyrażane zdanie,
że wolność jest wartością, którą należy pielęgnować i przekazywać
następnym pokoleniom. Akcentuje to w swoim artykule Viktorija
Gailiūtė:
[120] Ja wprost poczuwam się do obowiązku mówić, że wolność nadal
pozostaje wartością, a nie czymś danym w darze, że należy ją pielęgnować
i rozwijać, dalej tworzyć. Ona jest jak utwór muzyczny, który nigdy nie będzie
doskonały, jeżeli do jego tworzenia nie przyczyni się każdy człowiek. Muzykę
i słowa już układali zesłańcy, partyzanci, sygnatariusze Aktu Niepodległości.
Niektórzy z nich swoją arię operową o wolności śpiewają nadal. Ale chcą
już przekazać nuty młodzieży. Ufają ich młodzieńczej postawie maksymalistycznej. Takiej samej jak dziewięciu jeźdźców. Oni są zdania, że już czas.
Nadszedł czas, żebyśmy przejęli sztafetę. Nasz czas na proces tworzenia. Tylko
od nas zależy, czy to będzie ostatni akord, czy ta opera będzie utworem światowej sławy, którym będą się zachwycać nawet genialni kompozytorzy, nastał
czas, żebyśmy zapytali siebie, czy będziemy dalej śpiewali pieśń, którą nam
pozostawili nasi praojcowie? (Gailiūtė 2014).

Jednak absolutna wolność nie istnieje. To zdanie potwierdzają
potoczne przykłady pochodzące ze źródeł leksykograﬁcznych, a także
różnorodne teksty współczesne, zaś granice wolności wyznacza też
i młodzież.
Litwini o wolności myślą podobnie jak Europejczycy – w dyskusjach, wypowiedziach i artykułach omawiane są te same problemy,
które poruszali wybitni ﬁlozofowie i pisarze.

7. Deﬁnicja kognitywna
Jak wynika z badań, pojęcie WOLNOŚCI jest bardzo szerokie, z czasem ulega zmianie – jeżeli wolność państwa jest zagrożona, ważniejsza staje się walka o wolność, a kiedy wolność jest już zdobyta, na
pierwsze miejsce wysuwa się dążenie do wolności osobistej, dlatego
prawnicy twierdzą, że określenie wolność stale wymaga uzupełniania.
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Na podstawie danych pozyskanych z analizy różnych źródeł można
sformułować następującą deﬁnicję kognitywną konceptu WOLNOŚĆ:
WOLNOŚĆ – to wartość, o którą walczyli nasi ojcowie i praojcowie;
prawo do wypowiadania własnego zdania, wyboru własnej drogi życiowej bez zniewolenia ﬁzycznego lub psychicznego, prawo do życia
w państwie prawa, w którym nie są krępowane twórcze możliwości
człowieka, gdzie może on w pełni realizować siebie, rozwijać swoje
zdolności, podróżować, mając jednak świadomość tego, że należy
podjąć się odpowiedzialności za swoje czyny, za innych, szanować decyzje innych i ograniczać samowolę, bowiem wolność nieograniczona
prowadzi do utraty wolności.
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ir priimta. Paruošė prof. St. Šalkauskis, Kaunas 1938.
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S. Nėr. – Salomėja Nėris
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Ut. – Utena
Užv. – Užventis, Kelmės r.
Vaižg. – Juozas Tumas-Vaižgantas
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Z. Žem. – Zigmas Žemaitis
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FREEDOM – one of the most important values of a Lithuanian
Lithuanians distinguish two types of FREEDOM: private and community freedom.
In the private sphere, Lithuanians have, for a long time, cherished the right to
privacy, the right to freely and independently choose their own way of living, the
right to travel to wherever they wish to go, and freedom of speech. These meanings
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of freedom are found in all types of S-A-T data and constitute the nuclear features
of the concept. Lithuanians also attach great value to the freedom of the whole
community – the nation and the country – because they believe a person can only
build their personal freedom in a free country. When the freedom of the state is
threatened, the ﬁght for community freedom becomes a priority; once national
freedom has been gained, the pursuit of personal freedom comes to the fore. The
features of the concept of FREEDOM identiﬁed during the analysis are summarized in
a table by data type (systemic, survey and textual). The table shows clearly which
meanings of freedom show up in texts and surveys. They include such features of
freedom as the social need to ﬁght for freedom and the possibility of self-creation,
free creativity, as well as responsibility, and the need for respect and tolerance. In
the texts and in the surveys conducted among university students, the opinion is
expressed that freedom is a value that needs to be nurtured and passed on to future
generations.

WOLNOŚĆ w polskiej lingwokulturze
Jerzy Bartmiński
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

W opracowaniu podjęto próbę rekonstrukcji pojmowania wolności
w polskim języku i kulturze, zgodnie z zasadami całego Leksykonu aksjologicznego Słowian i ich sąsiadów. Uwagę skupiono na współczesności (na danych z XX i XXI wieku), ale wybiórczo sięgnięto do historii, do
etymologii słowa, do tekstów staropolskich i XIX-wiecznych, do deﬁnicji słownikowych dokumentujących rozwój semantyczny wolności – od
wolności politycznej (wspólnoty, narodu) do wolności osobistej. Podano
wyniki badań ankietowych z lat 1990, 2000 i 2010, które potwierdzają
przesunięcie semantyki wolności od wolności narodu do wolności osoby
i jej zawieszenie między wolnością negatywną (od zakazów i nakazów)
a pozytywną (podmiotowe prawo stanowienia o sobie). Przedstawiono
dzieje toposu wolności narodowej w tyrtejskiej poezji polskiej, w polskiej
paremiologii oraz wybranych tekstach publicystycznych. Funkcjonowanie
pojęcia wolności we współczesnym dyskursie publicznym opisano, wykorzystując koncepcję proﬁlowania – wyróżniono dwa kontrastowe proﬁle:
liberalno-demokratyczny i narodowo-prawicowy, pozostające w ich orbicie
dyskursy liberalno-katolicki i narodowo-katolicki, oraz odróżniający się
od wszystkich wymienionych dyskurs lewicowy ze zbliżonymi do niego
anarchistycznym i feministycznym. Wskazano najważniejsze kontrowersje, powstające w momencie, kiedy po odzyskaniu wolności narodowej
w centrum dyskursu społecznego znalazł się problem odpowiedzialności
za dokonywane wybory, równych praw do korzystania z wolności, zakresu
wolności słowa i zachowań oraz tolerancji dla inności.
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Wiele pokoleń o wolność musiało walczyć. Dzisiaj przed nami stoi nie mniej ważne zadanie
jej wspólnego zagospodarowania.
Bronisław Komorowski1
Z wolnością jest tak jak z powietrzem, chlebem
czy dachem nad głową. Kiedy ich nie brakuje,
są tak oczywiste, że pozostają poza zasięgiem
uwagi. Te „oczywiste” dobra odkrywamy wtedy,
kiedy zaczyna ich brakować.
Ks. Adam Boniecki2

1. Wprowadzenie
W kanonie polskich wartości wolność plasuje się wysoko, ustępując miejsca tylko rodzinie, miłości i pracy3 . Polskie „skrzydlate słowa”
poświadczają wielowiekowy związek idei wolności z naszą kulturą
narodową. Mieliśmy okres szlacheckiej złotej wolności zakończony
niewolą narodową, heroiczną walkę o wolność, jej odzyskanie, o wolność waszą i naszą; wojenne doświadczenie ujęte w pieśni słowami
wolność krzyżami się mierzy, hasło stanu wojennego Nie ma wolności
bez Solidarności (solidarności), a po roku 1989 nieszczęsny dar wolności i spory o prawdziwą wolność, łączoną z odpowiedzialnością.
Noworoczny artykuł w tygodniku „Polityka” zaczynał się od słów:
„Nie ma chyba we współczesnej polszczyźnie pojęcia dowolniej stosowanego niż wolność. Przypisujemy sobie jako naród genetyczne
wręcz umiłowanie wolności. Tyle, że kompletnie nie dogadujemy się,
jak ją rozumieć” (Wilk 2018: 49).
W naszym opracowaniu podejmujemy próbę rekonstrukcji polskiego rozumienia wolności zgodnie z zasadami Leksykonu aksjologicznego Słowian i ich sąsiadów, wyłożonymi we wstępie do tego tomu
przez redaktora całej serii.
1

Przemówienie z okazji Święta Niepodległości w 2012 roku, „Gazeta Wyborcza”
11 XI 2012.
2
„Tygodnik Powszechny” 25 XI 2017.
3
Wskazują na to wszystkie sondaże z lat 1985–2010. Zob. Bartmiński, Grzeszczak
2014; Bartmiński 2014: 19.
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Uwagę skupiamy na współczesności (więc na danych z XX i XXI
wieku), ale wybiórczo sięgniemy do historii, do etymologii słowa, do
deﬁnicji słownikowych dokumentujących rozwój semantyczny wolności w ciągu wieków; skorzystamy z badań ankietowych. Przykłady
użycia wolności zaczerpniemy z wybranych tekstów literackich (także
staropolskich), sięgniemy do przysłów i publicystyki; skorzystamy
z Korpusu Języka Polskiego. Po zbudowaniu syntetycznej deﬁnicji
kognitywnej bazowego wyobrażenia wolności, pokażemy różne sposoby funkcjonowania pojęcia w dyskursie publicznym po przewrocie
politycznym w roku 1989, bowiem po odzyskaniu pełnej wolności
narodowej w centrum zainteresowań społecznych znalazł się problem wolności osobistej, jej zakresu i nieuniknionych ograniczeń,
równych praw do korzystania z wolności oraz wymuszonej tolerancji
dla inności.

2. Historyczne i współczesne koncepcje wolności
2.1. Historia reﬂeksji nad wolnością sięga starożytności, a literatura dotycząca tematu jest ogromna. To szersze ogólnokulturowe
ujęcie problemu wolności przybliża szkic wstępny Macieja Abramowicza i Jerzego Bartmińskiego (2018), który też syntetyzuje wyniki
szczegółowych analiz rozumienia konceptu WOLNOŚĆ w 14 przebadanych lingwokulturach. Tu jedynie zasygnalizujemy najważniejsze
problemy i kierunki myślenia na gruncie polskim, a głównym przedmiotem naszego opisu będzie polski obraz wolności wykreowany
przez „geniusz języka”, wyrażający się poprzez słownictwo, frazeologię i teksty kultury, dający o sobie znać także w dyskursie publicznym.
Specyﬁcznie polska historia pojęcia WOLNOŚCI zaczyna się w średniowieczu, ale pierwsze swoje apogeum osiąga w wieku XVI –
wieku rozkwitu szlacheckiej idei „złotej wolności”, kontrastowanej
(np. przez Stanisława Orzechowskiego) z despotyzmem wschodnim,
co znalazło wyraz w popularnym do dziś przysłowiu Musi na Rusi,
w Polsce jak kto chce. Z dzisiejszej perspektywy widać jasno, że tzw.
złota wolność, eksponowana w podręcznikach jako tytuł do narodo-

184

Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

wej chwały, w gruncie rzeczy była zespołem przywilejów dla jednej
warstwy społecznej, obejmującej w XVII w. około 10% społeczeństwa4 ,
podczas gdy mieszczanie, a zwłaszcza chłopi byli pozbawieni praw,
a ci ostatni zostali w okresie gospodarki folwarcznej sprowadzeni do
poziomu niewolników5 .
Po utracie niepodległości państwowej dominującą pozycję w dyskursie publicznym zajęło na długo hasło walki o odzyskanie utraconej wolności narodowej. Wybierano różne drogi do wolności: walkę
zbrojną, pracę organiczną, naukę i edukację. XIX-wieczna polska poezja tyrtejska (zob. dalej, teksty literackie, pkt. 6.2.) współbrzmi z europejską „religią wolności”, która wolność ludów i narodów stawiała
na najwyższym piedestale.
2.2. Stan polskiego dyskursu wolnościowego w wieku XIX krytycznie zdiagnozował Juliusz Słowacki, dokonując oceny, która do dziś nie
straciła aktualności:
[1] Drą się o wolność – Boże, nachylaj im grzbietu,
Bo wolność – jest jakoby posiadanie ﬂetu,
Jeśli go weźmie człowiek muzyki nieświadom,
Piersi zedrze – i uszy sfałszuje sąsiadom. (Słowacki DzW 488).

XX-wieczny poeta, parafrazując Słowackiego, przestrzegał przed
podobnym niebezpieczeństwem:
[2] Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud
Potraﬁ wyczarować mistrza trud.
Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz,
To słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz6 .

Na czym polega to „fałszowanie uszu” sąsiadom, dopowiedział
inny romantyczny poeta z epoki braku wolności narodowej, Cyprian
Norwid (1821–1883), który dokonał aktualnej do dziś, można śmiało
4

Wikipedia, sv. Szlachta; dostęp: 13 VIII 2018.
Zob. Serczyk i in. 1968; Bukraba-Rylska 2017; Domosławski 2017.
6
Marek Grechuta, zob. Cyfrowa Biblioteka Piosenki Polskiej, http://www.
bibliotekapiosenki.pl/utwory/Wolnosc (sl Marek Grechuta)/tekst; dostęp: 2 XI 2018.
5
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powiedzieć – nowoczesnej, analizy pojęcia wolności i zarysował jego
znaczące konteksty. W okresie wynoszenia na najwyższy piedestał
wolności zbiorowej, wolności narodu, Norwid na pierwszym miejscu
postawił wolność jednostki. Wolność wiązał z dobrą wolą, z miłością,
sumieniem, z obowiązkami, z prawdą, mądrością i rozumnością, także
z poezją i sztuką. Wolność – twierdził – pozwala człowiekowi być twórczym i oryginalnym (zob. Korpysz, Puzynina 1998: III–IV). W efekcie
Norwid przeciwstawił tak rozumianą wolność zarówno szlacheckiej
„złotej wolności”, która w istocie była samowolą i anarchią, jak też
gminnej bylejakości. Pisał:
[3] Wolność w Polsce będzie inna:
Nie szlachecko-złota,
Ni słomiana wolność gminna
Od płota do płota. [. . . ]
Wolność będzie z dobrej woli,
Jak w pieśni rymowej,
Gdzie i z nutą myśl swawoli,
I nuta gra słowy. (Pieśni społecznej cztery stron, 1849).

W tym metaforycznym deﬁniowaniu wolności zostaje ona porównana do pieśni, łączącej słowo, myśl i muzykę w swoistą całość,
w swego rodzaju symfonię. Kluczowa dla wolności – według Norwida – jest „dobra wola” i „rym”, czyli zgodność myśli ze słowami. Idąc
tym tropem, zapytamy, z czym, używając formuły Norwida, „rymuje
się” wolność, inaczej mówiąc, w jakiej sieci pojęciowej wolność powinna funkcjonować, jeśli nie ma zmienić się w samowolę i anarchię.
Wrócimy do tego tematu w zakończeniu, omawiając proﬁlowanie
konceptu WOLNOŚCI .
2.3. XX-wieczna historia idei wolnościowej wpisuje się w dramatyczny kontekst wydarzeń historycznych: odzyskania wolności narodowej i niepodległości państwowej w roku 1918, katastrofy wojennej
w roku 1939, powojennej odbudowy państwa w warunkach braku
suwerenności państwowej i zniewolenia ideologicznego. Ostoją wolności stał się w tym czasie Kościół katolicki, a czynnikami rozwoju
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były protesty robotnicze, które z reguły kończyły się hasłami „Nie ma
chleba bez wolności”.
Zupełnie nowa jakość powstaje po wybiciu się Polski na niepodległość polityczną w roku 1989. Wyzwolenie się z uzależnienia od
Związku Radzieckiego i ideologii komunistycznej umożliwiło zarówno
realizację zasad pełnej wolności politycznej (powstanie partii politycznych), jak też gospodarczej (reforma Balcerowicza) i osobistej
(wolność myśli, słowa i działania). Następuje zwycięski pochód idei
liberalizmu we wszystkich dziedzinach życia społecznego, a idea wolności z wysokiego poziomu wartości narodowej szybko przenosi się
na poziom wolności indywidualnej. Następuje „zachłyśnięcie” się
wolnością.
Tryumf idei liberalizmu politycznego i gospodarczego, i zarazem
niewystarczająca umiejętność (też realna możliwość) korzystania
z wolności sprawiają jednak, że WOLNOŚĆ przestaje być pojęciem jednoznacznie pozytywnym. Dla wielu wolność okazuje się (by użyć
formuły ks. Józefa Tischnera) „nieszczęsnym darem”, a lęk przed
wolnością – „większy niż przed przemocą”7 . Dochodzi do kryzysu
idei wolności. Ostatnie lata (przełom XX i XXI wieku) stały się czasem gorączkowych dyskusji, które sygnalizują rosnące rozczarowanie
odzyskaną wolnością, poszukiwaniem stref dla wolności osobistej
i wyrażają niepokój co do przyszłości samej idei. Niepokój ten zaowocował serią konferencji, gromadzących naukowców i publicystów
różnych opcji światopoglądowych.
Organizatorzy Festiwalu Kraków 2000 z Ośrodka Myśli Politycznej8 podjęli dyskusję pod wymownym tytułem Czy grozi nam tyrania
wolności? Stwierdzając ogólnie, że „doświadczenie wolności ma oczywiście charakter pozytywny”, sygnalizowali równocześnie, że wolność
otwiera także drogę dla wielu zjawisk negatywnych. Pisali:
7

O czym więcej w prezentacji dyskursów – zob. pkt. 8.
Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe Ośrodek Myśli Politycznej (OMP) – konserwatywny think tank – stowarzyszenie o statusie organizacji pożytku publicznego,
założone w Krakowie w 1992 roku.
8
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[4] Jedną z najczęściej wyrażanych obaw, związanych ze stanem cywilizacji zachodniej na przełomie stuleci, jest postępująca ideologizacja wolności.
Społeczeństwa byłych krajów komunistycznych [. . . ] zachłysnęły się wolnością gospodarczą, obywatelską, wolnością słowa i wyznania, nie dostrzegając
początkowo, że wolność rozumiana fałszywie może stać się swym przeciwieństwem: wyzwalaniem na siłę, nadużywaniem w tym celu prawa, naruszaniem
norm obyczajowych. [. . . ] Likwidacja totalitarnego państwa z jego wszechobecną inwigilacją umożliwiła gwałtowny rozwój przestępczości o nieznanych
dotąd formach. [. . . ] Wolność słowa, przywrócona po latach działania cenzury
i nacisku ideologicznego, jest przez niektóre kręgi traktowana jako wartość absolutna, a jeśli jej ewidentne nadużycia – dostępność pornograﬁi, propagowanie swobody seksualnej i wszechobecność przemocy w mediach, naruszające
delikatną psychikę dzieci i młodzieży oraz akceptowane normy obyczajowe –
spotykają się z protestami i żądaniami wprowadzenia ograniczeń, ich rzecznicy są oskarżani o obskurantyzm i chęć wprowadzenia cenzury.
Warto zatem zastanowić się, co oznacza wolność na przełomie stuleci. Czy
we współczesnym rozumieniu tego pojęcia nie napotykamy treści podważających podstawy cywilizacji zachodniej? Dokąd prowadzi usuwanie ograniczeń
wolności w dziedzinie prawa, w sferze kultury: sztuki, moralności i obyczaju?
Czy nadużycia wolności nie wywołają reakcji, której skutkiem może stać się
ucieczka od wolności – pragnienie powrotu do autorytarnych czy zgoła totalitarnych koncepcji porządku społecznego i politycznego? Czy nie powinniśmy
odwołać się do klasycznej ﬁlozoﬁi wolności, w tym zwłaszcza do koncepcji
chrześcijańskiej i klasycznego liberalizmu, wiążących wolność z odpowiedzialnością i działaniem w ramach akceptowanych norm moralnych, obyczajowych
i opartego na nich prawa?

W 2001 roku Mirosław Dzielski opublikował w Wydawnictwie
Ośrodka Myśli Politycznej książkę Bóg, wolność, własność, utrzymaną
w duchu chrześcijańskiego liberalizmu, a jeden z uczestników krakowskiej dyskusji, Ryszard Legutko, w roku 2007 wydał Traktat o wolności, będący polemiką w liberalno-demokratycznym (egalitarnym)
modelem wolności, podjętą z pozycji „liberalizmu arystokratycznego
wspartego na metaﬁzyce”. Obok obiegowego już rozróżnienia wolności negatywnej i pozytywnej wprowadził oparte na koncepcji podmiotu pojęcie „wolności wewnętrznej” (Legutko 2007: 243). W roku
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2015 ukazała się książka lubelskiego dominikanina Ludwika Wiśniewskiego Blask wolności, optymistyczna apologia wolności w duchu Tomasza z Akwinu jako rozumnych wyborów dokonywanych zawsze
w imię prawdy i dobra (bo takie są – zdaniem Akwinaty – naturalne
skłonności duchowych władz rozumu i woli).
Prawdziwy „wysyp” konferencji o wolności przypadł na drugą
dekadę wieku: w roku 2010 w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja ﬁlozoﬁczna pt. Realne i wirtualne oblicza wolności9
w tymże 2010 roku Fundacja Projekt Polska zorganizowała kongres
Wolność w nowoczesnym świecie10 ; w roku 2011 w Warszawie odbyła się „Debata Jana Nowaka-Jeziorańskiego” O wolności człowieka11
i w tymże roku w Gdańsku konferencja socjologów pt. Kultura wolności – kultura odpowiedzialności. Socjologiczno-antropologiczne analizy
kulturowego dziedzictwa „Solidarności”12 ; w 2013 w Zabrzu – konferencja Wolność i jej ograniczenia w kulturze Europy Środkowej13 ;
9

Konferencja została zorganizowana przez Wydział Filozoﬁi i Socjologii UW.
W zaproszeniu organizatorzy napisali: W świecie współczesnym za najwyższe dobro
uważa się wolność jednostki. To powszechnie uznany fundament demokracji. Wolność
to dzisiaj coś oczywistego. Jako pojęcie stała się wytartym hasłem codzienności, nadużywanym w równym stopniu przez polityków, co twórców reklam. Z drugiej jednak
strony demokracja zmusza nas do stawiania pytania o wolność wciąż od nowa i, co
ważne, udzielania na nie odpowiedzi.;
10
Materiały wydano jako tom pt. Wolność. Antologia, red. Miłosz Hodun (2012).
11
Zapowiadając debatę na 9 listopada 2011 r., postawiono m.in. pytania: Czy
jako ludzie mamy obowiązek zabiegać o wolność innych? Czy tak naprawdę można
dać komuś wolność? Czy wolność jest wartością absolutną? Jak wyważyć wolność
i bezpieczeństwo – np. w obliczu zagrożeń współczesnego świata? Czy można i warto
ograniczać wolność obywateli, jeśli służy to ochronie bezpieczeństwa/życia?
12
Organizatorzy konferencji (Instytut Filozoﬁi, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego) postanowili podjąć reﬂeksję nad społeczno–kulturowym
dziedzictwem „Solidarności” i postawili pytanie: Czy kultura wolności możliwa jest
bez społecznej odpowiedzialności? Czy istnieją „granice wolności w sztuce, nauce,
biznesie, polityce i kulturze” oraz jak się ma do siebie „zaufanie społeczne i społeczna
odpowiedzialność”.
13
Organizatorami byli: Urząd Miejski w Zabrzu, Polska Akademia Nauk oddział
w Katowicach i Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Katowicach. Referaty
wygłosili m.in.: Marcin Król, Różne formy pojmowania idei wolności; Szewach Weiss,
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w roku 2013 w Lublinie – interdyscyplinarna konferencja Konteksty
wolności14 ; w roku 2014 – dyskusja wokół książki pod red. Marcina
Króla Słodko-gorzki smak wolności. Młodzi intelektualiści o 25 latach
przemian w Polsce15 . Efektem spotkań były liczne publikacje naukowe
i popularne.
Publicysta konstatował: Nie ma bardziej zmanipulowanej idei niż
wolność, a w jej traktowaniu przez Polaków wzniosłości ubyło, a wątpliwości przybyło (Żakowski 2014).
Na dyskurs wolnościowy przełomu wieków złożyły się jednak nie
tylko wypowiedzi naukowców, specjalistów od ﬁlozoﬁi i prawa, ale też
działania twórców kultury: pisarzy, poetów (Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza), ﬁlmowców (Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego),
plastyków (Andrzeja Mleczki). Tematyka wolności stanowiła tło publikacji reportażowych i antropologicznych, takich, przykładowo, jak
Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności pod red. Stefana Bednarka i Bartosza Korzeniewskiego (2014), lubelski tom „Scriptores” pt.
Lublin – droga do wolności (2014) czy Justyny Pobidzińskiej i Piotra
Wójcika Polskie wolności (2015).
Z gruntownie umotywowanym potępieniem hegemonii neoliberalizmu wystąpił Tomasz Markiewka w książce Język neoliberalizmu
(2017), a Jan Zielonka, liberał z krwi i kości (jak się sam określił)
w Kontrrewolucji. Liberalna Europa w odwrocie (2018), dokonał sa-

Czy prawo międzynarodowe ogranicza wolność? i inni. Dyskusja panelowa dotyczyła
tematu: Problemy wolności we współczesnym świecie.
14
Zorganizowana przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe i Instytut Filozoﬁi UMCS;
materiały zostały wydane w formie książki pt. Współczesne i historyczne i konteksty
wolności pod red. Leszka Kopciucha (2013).
15
Organizatorem dyskusji 17 XII 2014 był Instytut Spraw Publicznych oraz Kurhaus
Publishing. W książce M. Króla znalazły się eseje humanistów młodego pokolenia,
którzy podjęli problematykę kształtowania się w Polsce idei wolności po 1989 roku,
przemian społecznych, ewolucji myśli liberalnej i feministycznej oraz roli i jakości
debaty publicznej. Dotyczyć miała tego, czy mamy prawo nakładać ramy na wolność
słowa, wyrażania poglądów, a jeśli tak, to jak daleko możemy się w tym posunąć. Co
jest groźniejsze: uśpienie demokratów czy przebudzenie radykałów?
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mokrytyki, wskazując dysfunkcje demokratycznej polityki w obliczu
porażki, jaką poniosła Europa w zderzeniu z populizmem.
A jak przedstawia się potoczna świadomość wolności? Socjologiczne badania nad rozumieniem wolności przez Polaków przeprowadziła Krystyna Skarzyńska, która zdiagnozowała dwa różne wzorce
pojmowania tego pojęcia: wolność reﬂeksyjną – ograniczoną prawami
innych, oraz wolność absolutną – bez ograniczeń prawami innych,
nieskrepowaną wahaniami, niepewnością, bliską samowoli. „Szczęśliwie postawę reﬂeksyjną zaobserwowano u badanych częściej niż
absolutną, ale entuzjastów samowoli nie brakuje” – relacjonuje te
badania Ewa Wilk (2018).
2.4. Badania językoznawcze nad rozumieniem WOLNOŚCI zostały rozpoczęte stosunkowo wcześnie i zaowocowały kilkoma studiami godnymi uwagi. Analizy lingwistyczne odwołują się do języka
potocznego, obiegowego, do wiedzy wspólnotowej utrwalonej w języku naturalnym i do zawartego w nim obrazu świata. Ten obraz
jest odmienny od obrazu naukowego (ﬁlozoﬁcznego, prawnego czy
ekonomicznego), jest częścią „wspólnej bazy kulturowej” w rozumieniu Teuna van Dijka (2003), która jest podstawą komunikacji w najszerszym zakresie społecznym. Nadaje to badaniom lingwistycznym
szczególny status i rangę, bo nawet najbardziej oryginalne wypowiedzi myślicieli funkcjonują zawsze na tle wiedzy wspólnej. Rzućmy
okiem na lingwistyczne analizy wolności.
Polską wolność skonfrontowali z francuską liberté Maciej Abramowicz i Ireneusz Karolak i stwierdzili, że podmiotem polskiej wolności
jest przede wszystkim zbiorowość ludzka, naród, kraj, ojczyzna, a francuskiej liberté – jednostka, osoba ludzka (Abramowicz, Karolak 1991:
58). Synonimem wolności narodowej jest niepodległość, a wolności
osobowej – swoboda. Pełniejszy szkic (napisany w duchu deﬁnicji
kognitywnej) przedstawił M. Abramowicz (1993), a w kolejności Walery Pisarek, który akcentował wagę rozróżnienia ‘wolności osobistej’
i wolności jako ‘niezawisłości państwa’, i stwierdzał, że na początku
ostatniej dekady XX wieku „znaczenie wolności jako niezawisłości
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państwa skurczy[ło] się w świadomości Polaków na rzecz rozumienia
wolności jako wolności osobistej” (Pisarek 1994: 176).
Tradycyjne, romantyczne rozumienie polskiej wolności poddała
analizie semantycznej Anna Wierzbicka (1997/2007), która także odróżniła wolność jako ideał narodowy, wspólnotowy, od swobody jako
wolności indywidualnej. Porównawcza analiza lingwistyczna pojęcia
WOLNOŚCI w języku łacińskim, angielskim, rosyjskim i polskim, pokazała, że polskie rozumienie wolności ma „swój wymiar moralny:
nasuwa na myśl przede wszystkim niepodległość narodu, przy jednoczesnym założeniu, że niepodległość jest rodzajem absolutnej wartości moralnej (która znajduje się w ciągłym zagrożeniu i o którą należy
nieustannie walczyć kosztem wszelkich osobistych oﬁar”, Wierzbicka
1997/2007: 283). Polska „wolność” – napisała – jest „ideałem”, „wartością absolutną”, a samo słowo „ma w sobie coś z ekspresji, emfazy,
jest ono niemal czymś w rodzaju hiperboli”, „jest czymś, na co czułe
jest (a przynajmniej było do niedawna)16 serce każdego Polaka”.
„Romantyczno-patriotyczna” wizja wolności jest jednak wytworem czasu niewoli narodowej. Anna Wierzbicka – już w oryginalnym, angielskim tekście z roku 1997 – przewidująco umieściła słowa:
„Czas pokaże, jak długo po upadku komunizmu rozwinie się inna
koncepcja «wolności», wspólna wszystkich Polakom, i w jaki sposób
wpłynie ona na zmiany w znaczeniu samego słowa wolność” (Wierzbicka 1997/2007: 288–289). Tak się stało. Nastąpiło przesunięcie pola
wyborów wolnościowych ze sfery politycznej dotyczącej podmiotu
zbiorowego do sfery codziennej, bytowej, poddanej wyborom i decyzjom jednostki. Ostrości nabrały problemy granic wolności, tolerancji
dla wolności innych, odpowiedzialności za użytek robiony z wolności
własnej, zmieniło się wartościowanie wolności.
Analiza tekstów w młodzieżowej gazecie „Bravo Girl!”17 z lat
1996–1998 (Antosiak 2003) i ankieta przeprowadzona wśród liceali16

Dystansująca się podana w nawiasach uwaga została dopisana przez Wierzbicką
w wydaniu polskim jej pracy w roku 2007.
17
Ten młodzieżowy dwutygodnik był kalką niemieckiego czasopisma o tej samej
nazwie.
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stów w roku 2007 (Karwatowska 2010)18 dowiodły, że główny tradycyjny komponent semantyczny pojęcia WOLNOŚCI – ‘brak przymusu’
i ‘możliwość postępowania wedle własnej woli’ – zaczął być interpretowany jako ‘możliwość robienia wszystkiego, na co ma się ochotę’.
Tak anarchistycznie pojmowana wolność znosi granice, za którymi
„wolne” postępowanie mogłoby być uznane za złe. Jest to wolność
absolutna, nieograniczona, „niezależność, swoboda, luz”. Wolność
bez odpowiedzialności. Pojęcie wolności z kategorii społecznej „idei”
zostało przesunięte do kategorii indywidualnych uczuć i przeżyć.
Jerzy Bartmiński i Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (2015)
podjęli temat odróżnienia (i przeciwstawienia) wolności i prawdziwej
wolności, rozróżnienia wolności i samowoli, anarchii, nadużywania
wolności i granic wolności oraz relacji wolności do odpowiedzialności.
Kwestie relacji między wolnością a solidarnością rozwinął J. Bartmiński w artykule Wolność i solidarność w obrazie świata Polaków (2017),
zwracając uwagę na ich semantyczną nieprzystawalność, o tym zob.
pkt. 4.5.2.
Wolność w raporcie z badań ankietowych przeprowadzonych
wśród lubelskich studentów w latach 1990 i 2000 podsumowała Irina
Lappo (2006).

3. Podstawa materiałowa opisu WOLNOŚCI
Nasza próba rekonstrukcji polskiego rozumienia wolności opiera
się – zgodnie z zasadami przyjętymi dla wszystkich opisów w LASiS –
na danych systemowych, czerpanych ze słowników języka polskiego
i tekstach (przysłów, artykułów publicystycznych i esejów humanistycznych), w tym też NKJP (zob. dalej pkt. 6.), wykorzystuje też wyniki
badań eksperymentalnych (ankietowych, o czym więcej w pkt. 5.).
18

Pytania ankietowe zadane respondentom brzmiały: 1) Z czym kojarzy Ci się
słowo wolność? Wynotuj wszystkie wyrazy, wyrażenia, zwroty i frazy. 2) Podaj synonimy rzeczownika wolność. 3) Co to jest wolność? Spróbuj skonstruować własną
deﬁnicję. 5) W jakich dziedzinach życia, Twoim zdaniem, wolność odgrywa szczególnie ważną rolę? Wymień trzy – według Ciebie – najważniejsze. 6) Co ogranicza naszą
wolność? Krótko wypowiedz się na ten temat.
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4. WOLNOŚĆ w świetle danych systemowych
4.1. Etymologia i derywaty
Słowo wolność jest notowane w polszczyźnie od XV wieku, ale
to nie znaczy, że wcześniej go w języku nie było. Polska wolność ma
odpowiedniki innosłowiańskie w czes. volnost ‘wolność, swoboda,
niezależność’, ros. vol’nost’ ‘swoboda’, ‘poufałość’, ukr. vol’nist’ ‘wolność’ – słowo wolność można uznać za stare (przedpolskie). Jeszcze
starsze jest podstawowe dla wolności słowo wola, które ma zasięg
nie tylko ogólnosłowiański (por. scs. volja ‘wola, chęć’; ros. volja ‘wola;
moc, władza; wolność, swoboda’; ukr. volja, czes. vůle, bułg. volja,
serb.-chorw. vőlja), ale indoeuropejski, bo w etymologicznym związku
z nim pozostają niem. Wahl ‘wybór’, wollen ‘chcieć, Wille ‘wola’; litew. valia ‘wola’, velti ‘chcieć’; łac. voluntas ‘wola’; grec. boulé ‘wola,
chęć’19 . Wola w dawnej polszczyźnie kontynuowała stare znaczenie
‘voluntas’, ale przyjmowała też wtórnie znaczenie ‘libertas’, np. puścić psa na wolę (Lin SJP). Jak wiadomo, to drugie znaczenie woli
legło u podstaw nazw wsi zwalnianych od średniowiecza z podatków,
czynszów i pańszczyzny: Wola, Wólka; znaczenie to zachowało się też
w niektórych staropolskich przysłowiach, np. Zła wola [‘wolność’] –
niewola. (NKPP pod wola 21, not. od roku 1522; zob. dalej pkt. 6.1.).
Łącznikiem między znaczeniami ‘voluntas’ i ‘libertas’ stał się przymiotnik wolny, bo do dosłownego znaczenia ‘mający możliwość działania wedle własnej woli’ płynnie dołączył znaczenie ‘niczym nieskrępowany, dowolny, niewymuszony’, np. wolny wybór, wolna elekcja,
wolna wola. Słowo wolność – utworzone od przymiotnika wolny w tym
jego drugim znaczeniu braku skrępowania – należy do słowotwórczej kategorii nazw cech (nomen essendi), jak gościnność, zdolność,
ciemność, przyjemność itp., dosłownie znaczy ‘bycie wolnym’. W staro19

Podstawowe znaczenie woli jako ‘zdolności psychicznej człowieka’ zachowuje
się do dziś w wyrazach pochodnych: woleć ‘wybierać, uznając, że coś jest lepsze od
czegoś innego’ (Woleli ginąć niż poddać się); zniewolić ‘pozbawić kogoś możliwości
działania zgodnie ze swoją wolą; podporządkować’; pozwolić ‘dać komuś możliwość
robienia tego, co chce’ i in.
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polszczyźnie funkcjonowała skonkretyzowana społecznie opozycja:
człowiek wolny ‘mający przywilej swobodnego użycia swojej woli,
decydowania o sobie (w praktyce: należący do klasy szlacheckiej,
określanej mianem szlachetnie urodzonych) vs niewolnik ‘człowiek
pozbawiony możliwości osobistego decydowania o sobie’20 .
Wyrazy wola ‘voluntas’ > ’libertas’, wolny (od wola ‘libertas’) i wolność (od wolny ‘liber’) tworzą ciąg derywacyjny, w którym regularnie są wprowadzane kategorialne cechy semantyczne. Do gniazda
słowotwórczego woli i przymiotnika wolny należą: wolno ‘jest dozwolone; można, przystoi, godzi się’ (przysł. Co wolno wojewodzie, to
nie tobie smrodzie; Wolnoć Tomku w swoim domku) i liczne złożenia
w członem wolno-, który wskazuje na to, że coś nie podlega żadnym
ograniczeniom ani wpływom (wolnoamerykanka, wolnomularstwo,
wolnomyśliciel itp.); do pochodników wolności należą z kolei: przymiotnik wolnościowy ‘związany z walką o wolność jakiegoś narodu
lub kraju’ i wolnościowiec ‘osoba uznająca niepodległość za podstawową wartość’.
4.2. Przejdźmy do przeglądu deﬁnicji wolności w słownikach języka polskiego, które z założenia informują o sposobach rozumienia
słowa w różnych okresach historycznych. Możemy na podstawie dokumentacji słownikowej odtworzyć rozwój znaczenia wolności w ciągu
pięciu wieków naszej historii.
Słownik staropolski pod red. Stanisława Urbańczyka informuje, że
wolność pojawia się w tekstach polskich w połowie XV wieku w ortylach (orzeczeniach sądowych) magdeburskich i jest odnoszona do
jednostki ludzkiej w znaczeniu ‘niezależność, możność swobodnego
wyboru, postępowania wedle własnej woli, brak podporządkowania
komuś, czemuś; libertas ius suum; uprawnienie, zakres działania; ius
atque facultas alicui data, litentia’. Do łacińskiego oryginału ręcznie
w ortylach dopisano: jako my prawo vmyemy tako daleko, yako k temv
mamy wolnoscz. To rozumienie wolności odwołuje się do chrześci20

Fakt niewolnictwa chłopów pańszczyźnianych ukrywano pod eufemistycznym
określeniem pracowity, pracowita; pracowici (DługKurcz WSEJP 2008, sv. wolność).
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jańskiej koncepcji wolnej woli jako cechy wyróżniającej istotę ludzką
spośród innych istot żywych.
Słownik języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego (wyd. w latach 1807–1814) dokumentuje użycia słowa wolność w wiekach
XVI–XVIII, kiedy odnoszono je do jednostki. Linde deﬁniuje wolność
jako ‘używanie swojéj woli, swoich należytości, sił itd.’ W słowniku
odróżniana jest wolność „dobra”, „prawdziwa” i wolność „zła”, swawola: Przy cnocie wolność dobra, oprócz [= bez] cnoty swawola jest;
pod prawem wolność prawdziwa, bez sprawiedliwości niewola jest
(z Dworzanina Ł. Górnickiego, 1566). To jest prawdziwa wolność [. . . ]
żyć podług prawa (z tegoż Dworzanina). Wyrażenie wolność zła cytuje
Linde z Thesaurusa Knapskiego (1641). Osobno zostały wydzielone
znaczenia: wolność ‘pozwolenie, wyzwolenie od czego’ (np. wolność
od podatków, wolność od urzędu, abo powinności, abo roboty powinnej, vocatio), wolność jako „popuszczanie, pofolgowanie” (wolność
żołądka ‘rozwolnienie, laxa’); wolność jako „wolne używanie swojej
wolności, wolnomyślności, wolnomówność”; zanotowano też wolność
jako „miejsce wolne, wola, wolnica, niem. Freyort” (np. Osadził na
wolności osła z Chroślińskiego, 1703; Lin SJP cyt. wg wydania II, 1860,
t. 6/383).
Wileński Słownik języka polskiego (1861) pogłębia rozumienie wolności, akcentując jej naturę „przyrodzoną” i uwikłanie w kontekst moralny („nienaruszanie rozumnej woli innych”): ‘prawo przyrodzone
i polityczne, przez które każda osoba ma udzieloną możność, władzę
postępowania podług swej własnej woli, kierowanej rozumem i ograniczającej się tylko nienaruszaniem rozumnej woli innych osób i praw
wspólnie postawionych a dla każdego równych’. Wolność odnoszona
jest do działalności społecznej ludzi: ‘wolności sumienia, postępowania; wolności druku’; ‘przywilej zabezpieczony komu (np. stanowi
jakiemu) niepodleganie pewnym ciężarom, używanie swej woli według upodobania w pewnym względzie, oraz samo takie używanie;
podobnymi prerogatywami były swobody i prawa szlachty polskiej,
jak np. obiór króla’. Pojawia się krytycznie oceniona złota wolność
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szlachecka, która dla osoby nienależącej do stanu szlacheckiego tożsama jest z samowolą21 .
Warszawski Słownik języka polskiego Jana Karłowicza, Adama
Kryńskiego i Władysława Niedźwiedzkiego w tomie 7. (1919) powtarza dane z wcześniejszych słowników, ale dołącza do nich własne
komentarze odredakcyjne, np. W. obyczaju ‘wolne obyczaje, rozluźnienie, rozwiązłość obyczajów, rozpasanie, rozpusta’, W. żołądka ‘wolny
żołądek, rozwolnienie, laksa, purgans’, dodaje też nowe cytaty, np.
z Krupińskiego: Wolność stolców jest potrzebna chorującemu na wątrobę. Dopiero w znaczeniu oznaczonym cyfrą 2 podane są psychologiczne i społeczne odniesienia wolności: „rządzenie się swoją wolą,
dowolne rozporządzanie sobą, swoboda, niezależność, niepodległość”,
W. kraju, państwa „samodzielność, niezawisłość, autonomia”, W. obywatelska, wolności obywatelskie „przywileje, prerogatywy”, W. i swobody szlacheckie. W ramach tego znaczenia akcentowane jest dwuaspektowe widzenie wolności: wolność dobra, uczciwa vs wolność zła
„swawola, samowola, rozpasanie” (SW 7/690–691).
Akademicki Słownik języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego (1967) dostosowuje rozumienie wolności do obowiązującej
doktryny ideologicznej, ustala hierarchię znaczeń akceptowaną też
przez kolejne słowniki z okresu PRL-u, mianowicie stawia na pierwszym planie wolność państwa, na drugim wolność osoby: 1. ‘niezależność jednego państwa (narodu) od innych państw w sprawach
wewnętrznych i stosunkach zewnętrznych; niepodległość, niezawisłość, suwerenność’; 2. ‘możność, prawo nieskrępowanego działania;
niezależność osobista, swoboda’ (SJP Dor 9/1232–1233).
Słownik języka polskiego pod red. Mieczysława Szymczaka (1978)
powtarza deﬁnicję Doroszewskiego, ale uszczegóławia znaczenie drugie (‘możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą, nieskrępowanego działania, uwarunkowana ogółem czynników społeczno-moralnych; niezależność osobista, swoboda; całokształt warunków,
stosunków poza więzieniem, zamknięciem (w przeciwieństwie do
21

Hasło „wolność” za SWil, https://eswil.ijp.pan.pl/index.php; dostęp: 3 XI 2018.
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aresztowania, przymusowego odosobnienia kogoś, zamknięcia zwierząt)’ i dodaje znaczenie trzecie (prawnicze): ‘prawa obywateli wyznaczone przez dobro powszechne, interes narodowy i porządek prawny’:
wolności obywatelskie, wolność osobista, wolność słowa, wolność sumienia, wolność wyznania, wolność zgromadzeń (SJP Szym 3748–749).
Ten innowacyjny zapis powtarzają kolejne słowniki.
Uniwersalny słownik języka polskiego pod red. Stanisława Dubisza
(2003) idzie za przykładem obu słowników PWN-owskich, rozbija
tylko za przykładem Szymczaka drugie znaczenie notowane w SJP Dor,
wydzielając jako osobne trzecie: ‘życie, przebywanie poza więzieniem,
zamknięciem (w przeciwieństwie do aresztowania, przymusowego
odosobnienia, zamknięcia)’, por. wypuścić kogo z więzienia na wolność,
zwierzęta żyjące na wolności, wypuścić ptaka z klatki na wolność,
pozostawać na wolności (USJP Dub 5/167).
Znaczenie państwowe wolności wybijają jako podstawowe Mały
słownik języka polskiego pod red. Stanisława Skorupki, Haliny Auderskiej i Zoﬁi Łempickiej z roku 1968 (odnotowują jedno znaczenie
słowa), w którym wolność to ‘niezależność, niepodległość, swoboda,
samodzielność’ (MSJP Skor 1968) oraz Ilustrowany słownik języka polskiego pod red. Zoﬁi Kurzowej z roku 1999, w którym w znaczeniu 1.
wolność to ‘polityczna niezależność państwa, narodu, jednostki’ oraz
w 2. ‘stan tego, który jest wolny w zn. 1., nie znajduje się w niewoli’
(Kurz ISJP 317).
Dopiero słowniki wydane po przełomie politycznym 1989 roku
zmieniają hierarchię znaczeń: w Słowniku współczesnego języka polskiego pod red. Bogusława Dunaja (1996) na pozycji pierwszej podane
jest znaczenie ‘określone prawo obywateli do czegoś’ (z dodaniem
jednak za SJP Szym: „wyznaczone przez dobro powszechne, interes
społeczny i porządek prawny”), na pozycji drugiej „niezależność, niezawisłość, swoboda, samodzielność”22 . Zachowuje tę hierarchię Inny
22

SWJP Dun (1996): Wolność I ‘określone prawo obywateli do czegoś wyznaczone
przez dobro powszechne, interes społeczny i porządek prawny’ [. . . ]. Wolność II
‘niezależność, niezawisłość, swoboda, samodzielność’ [. . . ].
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słownik języka polskiego pod red. Mirosława Bańki (2000), ale idzie
zdecydowanie dalej, sięga po rozumienie potoczne, poświadcza radykalną zmianę w semantyce słowa wolność, uwolnienie go od związku
z sytuacją narodu i państwa (które są już postrzegane jako wolne),
a przypisanie jednostce ludzkiej, jej prawom obywatelskim (z wyeksponowaniem wolności słowa i sumienia), a także – co jest znakiem
nowego czasu – zwierzętom.
Warto tę deﬁnicję przytoczyć w pełniejszym kształcie:
(1) Wolność to stan, w którym możemy sami decydować, co chcemy robić,
gdyż nie jesteśmy skrępowani zakazami ani nakazami.
(2) Jeśli ktoś został pozbawiony wolności na jakiś czas, to został uwięziony, a jeśli odzyskał wolność lub wyszedł na wolność, to uciekł lub został
zwolniony z więzienia.
(3) Jeśli jakieś zwierzęta żyją na wolności, to żyją w naturalnym środowisku, a nie np. w zoo.
(4) Wolności to prawa obywateli określone przez porządek prawny danego kraju.
(5) Wolność słowa to prawo swobodnego głoszenia swoich poglądów
w mowie i w piśmie.
(6) Wolność sumienia to prawo swobodnego wyznawania wybranych
poglądów lub wybranej religii (ISJP Bań 2/1038).

Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny pod red. Haliny Zgółkowej (t. 46, 2004) łączy w deﬁnicji wolności oba odniesienia, do
jednostki i wspólnoty: ‘wartość przysługująca jednostce oraz zbiorowości (np. narodowi) wyrażająca się możliwością podejmowania
decyzji bez zewnętrznego przymusu, będąca wyrazem niezależności i swobody’; ‘prawo każdego obywatela wyznaczane przez dobro
powszechne, interes narodowy i porządek prawny’.
Porównanie deﬁnicji słownikowych pokazuje naocznie, że w przeciągu pięciu wieków sposoby rozumienia wolności ulegały istotnym
zmianom. Najważniejsze różnice dotyczą podmiotu wolności, o czyją
wolność chodzi, komu się ją przypisuje. W okresie staropolskim odnoszono wolność do pojedynczych osób, w okresie średniopolskim
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szczycono się wolnością polityczną, obywatelską, będącą przywilejem stanu szlacheckiego. W okresie nowopolskim, po utracie niepodległości państwowej, na plan pierwszy w deﬁnicjach wybija się
wolność narodu, o wolności osoby indywidualnej mówi się drugoplanowo. Jednostkowy podmiot wolności jest wysuwany na pierwsze
miejsce dopiero w SWJP Dun (1996). Przy wiązaniu wolności z narodem i państwem jej synonimem jest niepodległość, a przy podmiocie
osobowym – swoboda. W nowszych słownikach (SWJP Dun 1996, ISJP
Bań 2000, PSWP Zgół 2004) niepodległość jako synonim wolności już
w ogóle się nie pojawia.
Drugą godną uwagi cechą, którą poświadczają wszystkie słowniki,
jest obecność w polskim rozumieniu wolności aspektu etycznego:
w Lin SJP i SW odróżnia się wolność dobrą (prawdziwą) od wolności złej (swawoli), w SWil wolność ma być „postępowaniem podług
swej własnej woli, kierowanej rozumem i ograniczającej się tylko
nienaruszaniem rozumnej woli innych osób i praw wspólnie stanowionych a dla każdego równych”; w SJP Szym, SWJP Dun, PSWP Zgół
i ISJP Bań – wolność jest ograniczona przez dobro wspólne, interes
społeczny i porządek prawny.
4.3. Kategoryzacje wolności. Dokonany wyżej przegląd deﬁnicji
słownikowych wolności ujawnił trudność wskazania pojęcia nadrzędnego (hiperonimu). Słowniki najczęściej podają, że wolność to prawo
obywatelskie, ale też: przywilej (w odniesieniu do Polski szlacheckiej),
możność, stan, wartość. Językoznawcy podkreślają, że wolność nie jest
dla Polaków zwykłym pojęciem logicznym, jest jednym z tzw. „słów
kluczy”, „kulturemów”, czyli „konceptów kulturowych”, obciążonych
silnym ładunkiem emocjonalnym. Wolność funkcjonuje jako cel dążeń, zadanie do podjęcia, idea „powinnościowa”, która zobowiązuje
do działań na rzecz jej urzeczywistnienia.
4.4. Synonimami wolności według Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki (1971, wyd. V) są: niepodległość i suwerenność (państwa), niezawisłość (państwa, władz sądowych, opinii); niezależność (gospodarcza, polityczna); swoboda (SWB
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Skor, s. 248). Słownik synonimów Andrzeja Dąbrówki, Ewy Geller
i Ryszarda Turczyna (1993) dołącza wyzwolenie, oswobodzenie, uwolnienie; independentyzm i irredentę (Dąbr Ssyn, s. 1037), a internetowy
Słownik synonimów Wojciecha Broniarka dodaje: autonomię, samostanowienie, samookreślenie, samodzielność, niepodległy byt (Bron Ssyn;
pobrano 25 X 2018).
Internetowa witryna Synonim.Net wymienia dla słowa wolność –
poza wskazanymi wyżej – jeszcze 18 kolejnych wyrazów bliskoznacznych, podzielonych na 7 grup znaczeniowych, np. „w kontekście czyjejś samodzielności” i „niezawisłości czegoś”: autarkię, autonomiczność, autonomizm, samowystarczalność, usamodzielnienie; nieskrępowanie; w odniesieniu do „swobody działań”: dowolność; w odniesieniu
do „autonomiczności czegoś”: odrębność, osobność, prywatność. W tej
wielości wyrazów bliskoznacznych najwyraźniej wyróżniają się synonimy odnoszące się do instytucji (państwa, sądu), więc do wolności
politycznej, i do wolności osobistej (swoboda).
4.5. Systemowym antonimem wolności jest przede wszystkim niewola, która w swojej podstawie przechowuje stare znaczenie woli
jako ‘wolności, libertas’. Szczególne przypadki braku wolności lub pozbawiania jej kogoś wyrażają wyrazy: zniewolenie, przymus, zależność,
uzależnienie, podległość, niesamodzielność, więzienie.
4.5.1. Godne osobnej uwagi jest przeciwstawienie wolności z jednej, a swawoli i samowoli z drugiej strony, bo wyznacza ono poniekąd specyﬁkę polskiej konceptosfery WOLNOŚCI 23 . Swawola i samowola to nadmierna, wybujała wolność, więc poniekąd rodzaje wolności, ale ze względu na nacechowanie negatywne także jej oponenty.
Oba wyrażenia będące wyrazami złożonymi, są zbudowane na tym
samym rdzeniu wol-, co wola i wolność, ale wprowadzają swoiście
pojęty, indywidualistyczny podmiot wolności: jest nim ktoś, kto manifestuje swoją własną wolę wbrew przyjętym zwyczajom i normom
społecznym. W przypadku swawoli ten „woluntaryzm” jest ograni23

Jak podkreślają M. Abramowicz i I. Karolak (1993: 52), jest ono nieznane np.
językowi francuskiemu.
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czony do sfery obyczajowej, człowiek, który swawoli, swawolny, jest
jednak tolerowany, a nawet traktowany z przymrużeniem oka; inaczej
w przypadku samowoli, odnoszonej do ważnych norm społecznych,
których naruszenie uznaje się za rażące, więc negatywne nacechowanie wyrażenia jest silniejsze. W obu razach potwierdza się opinia, że
„Wolność była i jest dla Polaków jedną z najważniejszych wartości,
ale w jej zakresie nie mieściły się działania samolubne, przekraczające normy prawne i moralne” (Pajdzińska 2013: 137). Samowola jest
traktowana jako prosta droga do anarchii.
4.5.2. W określonych kontekstach ideologicznych wolność bywa
kontrastowana także z równością, bezpieczeństwem, solidarnością
(które jednak częściej są łączone z wolnością szeregowo, współrzędnie). W 1989 roku Zdzisław Najder pisał:
[5] Od dwustu lat Europa jest polem ścierania się dwu wartości liberalno-demokratycznych. Wypisane obok siebie na sztandarach Rewolucji Francuskiej, pozostają ze sobą w sprzeczności częściowej – ale nieuchronnej. Są nimi
Wolność i Równość. Przekonaliśmy się, że tylko ograniczenia nałożone na
wolność jednostek i grup zabezpieczają jako tako równość ogółu. (Z. Najder,
Jaki związek, TS 7, 44).
[6] Postawieni przed wyborem: wolność czy równość, Polacy wybierają
równość. („Gazeta Wyborcza” 4 VII 2005)24 .
[7] Zamachy terrorystyczne w 2016 roku we Francji i Niemczech sprawiały
zaś, że dyskurs o poszukiwaniu równowagi pomiędzy wolnością a bezpieczeństwem nie szybko się skończy. (Stanisław Sulowski, Wolność i bezpieczeństwo.
Kontekst – wojna z terroryzmem, „e-Politikon” 20, 2016).

Jak zauważył Jerzy Bartmiński, „problem semantycznej nieprzystawalności wolności i solidarności dał wyraźnie znać o sobie i do
dziś nie przestał istnieć. Semantyka obu pojęć, a jeszcze bardziej wynikające z nich implikacje, są ukierunkowane różnie” (Bartmiński
2017: 24).
24

Por. też: Absolutny triumf wolności oznacza klęskę równości i odwrotnie (Berlin
1958/1991).
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Tego rodzaju konﬂikty wartości przekraczają jednak ramy semantyki systemowej, zachodzą na wysokim poziomie relacji pojęciowych
i są uwikłane w konteksty ideowe i światopoglądowe, istotne dla
zróżnicowania proﬁli w dyskursach (zob. pkt. 8.).
4.6. Wysoki status wolności oraz rozległość szczegółowych dystynkcji poświadcza bogata frazematyka notowana w słownikach.
Słownik frazeologiczny języka polskiego Stanisława Skorupki (1967,
wyd. 8. z 1996) zarejestrował dziesiątki utartych połączeń frazeologicznych, w tym z przymiotnikami (całkowita, częściowa, nieograniczona, powszechna, prawdziwa. . . ; klasowa, narodowa, obywatelska,
osobista, podatkowa, polityczna, religijna, seksualna, hist. szlachecka,
złota ‘przywileje szlachty polskiej przed 1791 r.’); z rzeczownikami
określającymi, czego dotyczy (wolność druku, handlu, myśli, wiary,
woli, wyznania; obyczajów; daw. wolność żołądka ‘rozwolnienie’) oraz
z czasownikami, tworzącymi najliczniejszą grupę (cenić, dać, darować, gwarantować, krępować, mieć, nadać, nieść, odebrać komu, odzyskać, ogłosić, ograniczyć, okupić, otrzymać; powracać komu, przynosić,
przyrzekać, przywracać, przyznawać, (u)tracić, ubezpieczyć, ukrócić,
uzyskać; także: walczyć o wolność, ginąć, umierać, walczyć za wolność;
bronić, dobijać się, domagać się, pozbawić kogo, pragnąć, strzec, używać, zagrażać, zakosztować, zrzec się wolności; dążyć do wolności, być,
pozostawać na wolności; korzystać z wolności, cieszyć się, (ob)darować
kogo, upić się wolnością; daw. stać przy wolności.
Frazeologizmy potwierdzają wysokie wartościowanie wolności narodowej (wolności ojczyzny) przez Polaków, dokumentują etos walki
o jej odzyskanie, łącznie z oﬁarą życia. Za wolność się cierpi, o wolność
się walczy, przelewa krew i umiera (SFJP Skor 2/601–603).
Jeśli pytanie o łączliwość słowa wolność zadać korpusowi języka
polskiego (NKJP), opartemu na tekstach współczesnych, okaże się, że
część frazeologizmów notowanych przez SFJP Skor nie ma już potwierdzenia (wolność żołądka, stać przy wolności), w części pojawiają
się połączenia nowe, zaś liczna część powtarzająca się otrzymuje zróżnicowane liczbowe wskaźniki użyć, co jest informacją szczególnie
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cenną, bo pozwala rankingować połączenia słowne według ich częstości25 . Rekord częstości – co znaczące – bije połączenie odzyskać
wolność 26 . W licznych kolokacjach typu wolność + czasownik, wolność
jest traktowana zewnętrznie, jako obiekt, który można komuś dać albo
zabrać, także o który się walczy jako cenną wartość, godną zabiegów.
Do frazematyki wolności należy triada wolność, równość, braterstwo, która po Rewolucji Francuskiej weszła do zasobu skrzydlatych słów europejskich (zob. Ajdačić 2018). Respondenci ASA sygnalizowali jednak, że rewolucyjna triada francuska traci swoją wyrazistość27 . O ile wolność i równość niemal się zrosły, a w każdym razie
wykazują dużą stabilność28 , to braterstwo (od czasu inwazji wojsk
układu warszawskiego na Czechosłowację pod pozorem „pomocy
braterskiej”) spadło na pozycję mało znaczącą i jest regularnie wymieniane na inne wartości29 .
25

Wydzielona kolumna „chi 2”, według której sortowane są kolokacje, określa istotność statystyczną danej kolokacji. Sortowanie kolokacji według zwykłej liczebności
współwystąpień słów obniża czytelność wyników ze względu na dużą liczbę częstych
słów, które tworzą z zadanym wyrazem związki składniowe, a nie kolokacyjne.
26
Przykładowo, wśród stu najczęstszych połączeń słowa wolność z czasownikami
znajdujemy następujące: dać, oddać, dawać – 95; nieść, przynieść, przynosić 36; gwarantować i zagwarantować 29; obiecać i obiecywać 14, zapewnić i zapewniać 15;
zawdzięczać komuś 13; odzyskać 312, zyskać i zyskiwać, uzyskać i uzyskiwać 44, przywrócić 8, zwrócić i zwracać 21; głosić 14, realizować 9, uznać 6; ale też: ograniczyć,
ograniczać 62, odebrać i odbierać 16, wziąć 5, ukraść 20; można ją utracić, stracić,
tracić – 44; naruszać 5, zabić 6, niszczyć 8, odrzucać 8. Należy walczyć (o nią) 14,
wywalczyć 16, można ją zdobyć 17, osiągnąć 16; znaleźć 8, otrzymać 12, dostać 6;
zachować 12; wykorzystać 5; szanować 20, kochać 26, chronić 13, cenić 14; poczuć
10. Połączenie wybrać / wybierać wolność 112 opisywało sytuację sprzed roku 1989,
kiedy wybranie wolności znaczyło tyle, co ucieczka z krajów obozu socjalistycznego.
27
Wolność wiązano z równością 4x w roku 1990, 2x w 2000 i 3x w 2010; z braterstwem – tylko 1x w roku 1990.
28
Bez równości nie ma wolności, bo tam, gdzie jednym nie wolno czynić tego, co
drudzy czynić mogą, musi być z jednej strony niewola, a z drugiej despotyzm (Manifest
Towarzystwa Demokratycznego Polskiego).
29
Cała rewolucyjna fraza jest podniosła, emfatyczna, także jej modyﬁkacje służą
wyrazistym deklaracjom ideologicznym, a ich wyznacznikiem jest człon dodawany
jako trzeci, stawiany pod logicznym akcentem: Wolność, równość, solidarność (ha-
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5. Dane ankietowe
Dysponujemy wynikami badań przeprowadzonych według tej
samej metody30 w odstępach 10-letnich w środowisku studenckim
w latach 1990, 2000 i 2010. Stuosobowej grupie studentów (w połowie z kierunków humanistycznych i ścisłych, w połowie kobiet
i mężczyzn) zadawano jedno pytanie otwarte: Co według ciebie stanowi o istocie prawdziwej wolności? W stosunku do tego, co zostało
wydobyte z deﬁnicji słownikowych, z etymologii, derywatów, z relacji synonimicznych i antonimicznych, z frazeologii, ankieta nie
tylko potwierdza przesunięcie semantyki wolności z rozumienia
wspólnotowego na personalne, ale nadto (i to jest jej wartość niezastąpiona) pozwala ustalić rangi cech wolności w oczach młodych
respondentów31 .
Wolność jest przez młodych respondentów rozumiana w kategoriach indywidualistycznych, jako wolność osobista, nie narodowa;
oznacza brak ograniczania, zniewolenia z zewnątrz, brak nakazów,
przymusu; ta cecha jest wymieniana na pierwszym miejscu i pojawia się najczęściej na wszystkich trzech listach (51x w 1990 roku,
33x w 2000, 36x w roku 2010). Respondenci używali słów zawierająsło robotników strajkujących w Gdańsku 1980 (ten wariant triady wszedł w roku
2007 do Karty praw podstawowych Unii Europejskiej); Wolność, równość, niepodległość (Wolność Równość Niepodległość – nazwa konspiracyjnej formy działania
PPS w l. 1939–1944); Wolność, równość, tolerancja – hasło uczestników „marszu równości” w Poznaniu 2005; Wolność, równość, siostrzeństwo (używane w dyskursie
feministycznym, por. „Trybuna” 8 III 2005, mająca charakter jawnie kontestatorski
i uzurpatorski); Wolność, równość, złodziejstwo – wariant szyderczy i polemiczny,
użyty jako hasło podczas „strajku ostrzegawczego” („Gazeta Wyborcza” 27–28 IX
2005). W tę nośną triadę wpisuje się tytuł książki Wolność, równość, uniwersytet,
traktującej o roli autonomii badań naukowych, wydanej w roku 2011 pod redakcją
Cezarego Kościelniaka i Jarosława Makowskiego.
30
Wzorem była ankieta do polskiego słownika aksjologicznego (ASA), której założenia zostały szczegółowo omówione w tomie JWP 2006.
31
Za pomoc w opracowaniu wyników ankiety z roku 2010 i zweryﬁkowanie wyników ankiet z lat 1990 i 2000 dziękujemy dr Agnieszce Dudzińskiej z Instytutu
Socjologii PAN.
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cych element przeczenia: „nikt nikogo nie ogranicza”, „nikt nie jest
karany”, „życie bez ograniczeń i obciążeń”; „brak zakazów”, „nikt
nikomu niczego nie narzuca” itp. Dominuje więc rozumienie wolności w sensie negatywnym, jako wolności „od” czegoś. W roku 1990
negatywne ujęcie wolności odnoszono do systemu politycznego, istotę
wolności upatrywano w niezależności od „ideologii”, „postaw”, „narzucania z góry”, „nakazów i zakazów”, „nacisków”, „podporządkowania”, „prześladowania”, „zniewolenia”, „kary”, „bicza nad głową”,
„przymusu pracy”, „przymusu państwowego, „sankcji”, „nadrzędnej
siły”, „czynników nadrzędnych” itp. W ankiecie z roku 2000 mówiono
o wolności od ogólnikowo określanych „ograniczeń”, „przymusu”,
„narzucania decyzji czy przekonań”, „lęku” czy „strachu”, „konwenansów”, „presji otoczenia”, „zawiści”, „przywiązań”. W ankiecie z roku
2010 – mówi się również ogólnie o wolności od „nakazów i obowiązków”, „obciążeń”, „barier społecznych”, „presji ze strony środowiska”,
od „krytyki”, „potępienia ze strony innych” – krótko mówiąc, kreśli
się sytuację pełnego luzu, kiedy „nikt nie wymusza na tobie niczego”.
Na drugim miejscu w ankietach jest wolność pozytywna, określana jako „możliwość”, „swoboda”, „prawo”, rzadziej „przyzwolenie”, „umiejętność”. Samo pojęcie możliwości dotyczy sytuacji wyboru,
który powinien być „wolny”, „swój”, „własny”. W tym momencie ujawnia się powiązanie wolności z poczuciem podmiotowości człowieka,
która jest przywoływana nie tylko słowami „swój” i „własny”, ale też
przez częste użycie słów zaczynających się od przedrostka samo-, takich jak „samodecydowanie”, „samostanowienie”, „samodzielność”,
„samorządność”, podkreślających, że decyzje, których dotyczy możliwość wyboru, dotyczą „samego siebie”, np. „Wolność daje możliwość
do realizacji samego siebie”; „możliwość samodecydowania o sobie”;
„prawo do samostanowienia, samodecydowania, wolność wyboru” itp.
Bez wątpienia na podmiotowość wskazuje też odwoływanie się do
sumienia (5x w roku 1990, 3x w 2000, 5x w roku 2010): „możliwość
postępowania zgodnie z własnym sumieniem”; „zgodność z tym, co
mówi nam sumienie”; „postępowanie według własnych zamierzeń,
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ale zgodnie ze swoim sumieniem i wyznawanymi wartościami”; „działanie każdego człowieka według własnego sumienia” itp.
Jakkolwiek deﬁniowanie wolności odwołuje się przede wszystkim
do braku ograniczeń, do niezależności, to z drugiej strony silnie jest
akcentowany także element ograniczający absolutną wolność. Wypowiedzi badanych studentów odzwierciedlają ﬁlozoﬁczny paradoks
wolności, polegający na uwzględnianiu wolności innych ludzi. Ograniczenie może wypływać poniekąd już ze wspomnianego wyżej głosu
sumienia. Ze stosunkowo dużą częstością wymieniano potrzebę samoograniczania się w korzystaniu z prawa do wolności w interesie
ogółu, innych ludzi (14x w 1990; 17x w 2000 i 8x w 2010).
Owo ograniczenie wolności pojawia się – w ankietach z roku 2000
11x – jako reﬂeksja na temat związku wolności z odpowiedzialnością
za własny wybór i jego konsekwencje (w roku 1990 odpowiedzialność
była wskazywana rzadko32 ), w ankietach z 2010 roku pojawia się w 5
wypowiedziach „prawdziwa” wolność deﬁniowana jako „możliwość
decydowania o sobie i ponoszenia za to pełnej odpowiedzialności”.
Wolność w świetle studenckich ankiet to atrybut jednostkowy,
a nie społeczny. Przedmiotem wyboru jest bowiem wszystko, co dotyczy sytuacji indywidualnego podmiotu: jego działania, poglądów
i przekonań, wyznania religijnego, sposobów wyrażania się („wolności słowa”), także wyboru miejsca pobytu i pracy.
Wolność słowa w roku 1990 była wskazywana przez prawie połowę respondentów (48x), ale w kolejnych ankietach jest wymieniana
coraz rzadziej: w roku 2000 – 30x, w roku 2010 już tylko 7x. Można
sądzić, że w miarę jak stawała się społeczną oczywistością, przestano
o niej myśleć i mówić jako stanie pożądanym; koło roku 2000 zdano
już sobie też sprawę z możliwości nadużycia wolności słowa.
Badana młodzież wiązała wolność z innymi ważnymi wartościami,
zwłaszcza (w kolejności wskazań) z odpowiedzialnością (16x)33 , su-

32
33

Różnica jest istotna statystycznie, zob. Lappo 2006: 67.
4x w 1990, 7x w 2000 i 5x w 2010.
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Tabela 1. Procentowe wskazania cech WOLNOŚCI w ankietach ASA 1990, 2000, 2010
według aspektów
Aspekty

ASA 1990

ASA 2000

ASA 2010

społeczny

29,00%

20,00%

26,19%

psychiczny

22,00%

25,00%

30,95%

ideologiczny

20,00%

16,00%

15,48%

psychospołeczny

9,00%

4,38%

2,99%

polityczny

6,00%

4,00%

4,76%

etyczny

5,00%

7,00%

5,39%

bytowy

5,00%

3,00%

5,99%

religijny

3,00%

5,00%

5,99%

ﬁzykalny

0,00%

0,00%

1,79%

Wykres 1. Graﬁczne przedstawienie struktury aspektowej
2000 i 2010. Źródło: Opracowanie własne

WOLNOŚCI

w ASA 1990,
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mieniem (14)34 i demokracją (13x)35 , równością (9x)36 i praworządnością (9x)37 , z tolerancją (8x)38 , szczęściem (6x)39 , bezpieczeństwem
(5x)40 . Respondenci kojarzyli też wolność z wyborem moralnym pomiędzy dobrem a złem (8x), ze sprawiedliwością (5x), z prawdą (2x),
godnością (2x), mądrością (2x) miłością (2x) solidarnością (2x).

6. Dane tekstowe
Wobec morza tekstów ograniczamy się, zgodnie z instrukcją ABC
(Abramowicz, Bartmiński, Chlebda 2009), do metodycznego wyboru.
Sięgamy najpierw do przysłów jako minimalnych tekstów kliszowanych (przekazujących „mądrość zbiorową”), w kolejności wybiórczo
do literatury pięknej, do publicystyki, która dla dyskursu publicznego jest najbardziej reprezentatywna, na koniec do Korpusu Języka
Polskiego.

6.1. WOLNOŚĆ w przysłowiach
Zebrana w Nowej księdze przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich (NKPP) dokumentacja paremiograﬁczna z okresu od XVI do XX
wieku jest uderzająco uboga (12 pozycji pod hasłem wolność, 21 pod
wola, 7 pod wolno, 2 pod wolny, 7 pod swawola), ale dość wyrazista,
jeśli idzie o ogólne przesłanie. Zbiera przy tym doświadczenia dość
odległej przeszłości, sięgającej czasów I Rzeczypospolitej z jej kultem
wolności i świadomością zagrożeń w wypadku jej nadużycia. Z jednej
strony mamy w przysłowiach apologię wolności:
[8] Wolność rzecz nieoszacowana, nieprzepłacona. NKPP wolność 9 (od
roku 1632, Knapski).
34

3x w 1990, 2x w 2000 i 9 x w 2010.
„Zapewnia wolność ustrój demokratyczny” itp., 7x w roku 1990, po 3x w 2000
i 2010.
36
4x w 1990, 2x w 2000, 3x w 2010.
37
4x w 2000, 5x w 2010.
38
2x w 1990, 6x w 2010.
39
2x w 1990, 1x w 2000, 3x w 2010.
40
1x w 1990, 2x w 2000, 2x w 2010.
35
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[9] Wolność wszystko słodzi. NKPP wolność 10 (od roku 1632, Knapski).
[10] Lepsza wolność chuda niż niewola hojna. NKPP wolność 2 (od roku
1569, Bielski).
[11] Lepsza pewna wolność niż rozkosz wątpliwa. NKPP wolność 2 (od
1584, Kochanowski).
[12] Wolność stoi za dobry byt. NKPP wolność 2 (od roku 1632, Knapski),

a z drugiej strony przestrogi przed jej złym używaniem. Licznie poświadczone są przestrogi przed niebezpieczeństwem „złej” wolności:
[13] Zła wola [‘wolność’] – niewola. (NKPP pod wola 21, not. od roku 1522,
Biernat z Lublina).
[14] Nie patrz, coć wolno, ale co przystojno. (NKPP wolno 5, not. od 1632
roku, Knapski).
[15] Zbyteczna wolność szaleństwa dodaje. (NKPP wolność 12, not. od
roku 1697, Bratkowski).
[16] Zbytnia wolność w swawolę się obraca. (NKPP wolność 12, od roku
1702, Gamius).
[17] Wolność niezgodą ginie. (NKPP wolność 8, notowane od roku 1735,
Żeglicki).
[18] Wolność bez prawa – szalonych zabawa. (NKPP wolność 7, not. od
roku 1894, Adalberg).
[19] Im więcej wolności, tym więcej swawoli. (NKPP wolność 12, z roku
1904, Adalberg).

Pod hasłem wola w dawnym, dziś przestarzałym znaczeniu ‘wolności’, też:
[20] Wyuzdanej złej woli trzeba munsztuk. (NKPP pod wola 20, not. z roku
1711),

a pod hasłem swawola:
[21] Swawola wielka niewola. (NKPP swawola 7, z roku 1632, Knapski).
[22] Swawola do cudzowoli wiedzie. (NKPP swawola 7, z roku 1875, Kolberg).
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Jak widać, przestrogi (bezskuteczne) przed nadużywaniem wolności pojawiły się w Polsce już w okresie głoszenia zgubnego hasła
„złotej wolności”.

6.2. WOLNOŚĆ w świetle tekstów literackich
Teksty literatury pięknej wykorzystujemy, sięgając po pierwsze –
do Księgi cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku (dalej
jako KC) ułożonej przez Pawła Hertza i Władysława Kopalińskiego
(1975), gdzie w indeksie pod hasłem „wolność” odnotowano 191 cytatów, a pod przymiotnikiem „wolny” 73 cytaty oraz po drugie – do
Skrzydlatych słów Henryka Markiewicza i Andrzeja Romanowskiego
(1990), którzy wzbogacili zasób podany przez Hertza i Kopalińskiego
o nowe dane (do roku 1979, dalej jako SkSł).
Rysuje się wyraźna i oczywista cezura między tekstami o wolności
z okresu istnienia niepodległego państwa i okresu po utracie niepodległości. W okresie niepodległej I Rzeczypospolitej (szlacheckiej) temat
wolności był podejmowany w duchu apologii swobód obywatelskich,
łączonych z respektem dla rozumnego prawa, cnót i chwalebnych
zwyczajów:
Daniel Naborowski (ur. 1573, kalwinista) pisał:
[23] Cztery rzeczy na świecie nieoszacowane:
Wolność, nauka, cnota, zdrowie niestargane. [. . . ]
Wolność serca, nauka rozumu dodawa. (KC 314: 4).

Andrzej Frycz Modrzewski (ur. ok. 1503, arianin), według którego
bez praw nie może być prawdziwej wolności, por.:
[24] Bo prawdziwa wolność należy w powściąganiu złych myśli i występków, nie w swowolności brojenia, co się komu podoba, ani w lekcejszym
karaniu występnych. (Modrzewski, O naprawie Rzeczypospolitej, księga O prawach, s. 93)41 .

41

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/o-poprawie-rzeczypospolitej.pdf; dostęp:
12 XI 2018.
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[25] U nas pospolity człowiek niewolstwem nad miarę jest uciężon,
a szlachta zasię nazbyt z wielkiej wolności buja. (Modrzewski, O naprawie
Rzeczypospolitej, księga O prawach, s. 95)42 .

Krzysztof Opaliński (ur. 1610, katolik) pouczał:
[26] Wolność prawdziwa w tym jest: słuchać prawa, słuchać
Zwyczajów i chwalebnych, i dawno chowanych,
Żyć wedle cnoty, Boga we wszem naśladować. (KC 376: 21).
[27] Gdy zginie prawo, wolność, zginiesz i ty oraz. (KC 376: 9).

Stanisław Leszczyński (ur. 1677, wolnomularz), który też łączył
wolność z moralnością, ostrzegał przed nadużywaniem wolności; krytykował zniewolenie chłopów („plebejów”), których nazywał „chlebodawcami” i w rozprawie Głos wolny wolność ubezpieczający (1733)
postulował ich uwolnienie (oczynszowanie):
[28] Żeby wolność była tak pożyteczna jak jest miła, trzeba żeby się z wolą
boską, nie naszą, często rozpustną, zgadzała. (Leszcz Głos 17).
[29] Wolność prawdziwa być nie może tylko bene ordynata. (Leszcz
Głos 82).
[30] Wolność wszystkim odejmuje, kiedy kto przy swem zdaniu, jak się
traﬁa często, tak uporczywie et imperiose stawa. (Leszcz Głos 77).
[31] Nie wiem, jakiem sumieniem w państwie chrześcijańskiem lud pospolity traktujemy jako niewolników. (Leszcz Głos 102).
[32] Wolność niepomiarkowana generat pospolity in gubernio nierząd,
ten zaś daje co moment okazye ad excessum wolności. (Leszcz Głos 63).

Pisarzom staropolskim nieobca była świadomość, że „złota wolność” szlachty idzie w parze z coraz bardziej postępującym zniewoleniem chłopa, sprowadzeniem go do poziomu niewolnika, a świadomość niebezpieczeństwa, jakie ta sytuacja stwarza w wypadku
wojny, dawała znać o sobie w kontekście buntów kozackich. Ich wol42

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/o-poprawie-rzeczypospolitej.pdf; dostęp:
12 XI 2018.
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nościowy wymiar dostrzegał Wacław Potocki (ur. 1621), który pisał
przewidująco:
[33] Żubra chce łomać z jarzma wyprzężonym bykiem,
Kto radzi na Kozaków kmieci wywieść szykiem.
O wolność się Kozacy z pany swymi biją:
Nuż się tąż zapowietrzą kmiecie fantazyją,
W cięższej stokroć niewolej zostają niźli ci? (KC 401: 21).

Surową ocenę szlacheckiego pojmowania wolności dał w momencie chylenia się szlacheckiej Rzeczypospolitej ku upadkowi twórca
hymnu narodowego, Józef Wybicki (ur. 1747). W traktacie Myśli polityczne o wolności cywilnej (1775–1776) demaskował fałszywe pojmowanie wolności szlacheckich (złotą wolność) i krytykował panujący
w państwie nierząd. Poeta czasów stanisławowskich Adam Naruszewicz (ur. 1733) podsumowywał sytuację staropolskiej nierówności
i niewoli chłopów w wierszu Szlachetność, pisząc:
[34] Bo w Polsce złota wolność pewnych reguł strzeże:
Chłopa na pal, panu nic, szlachcica na wieże. (KC 321: 6)43 .

Wolność nie jest chłopska rzecz, ale szlachecka – powtarza obiegową opinię tradycjonalista Gerwazy na wieść o zamiarze dania wolności chłopom i uwłaszczenia ich przez Zoﬁę i Tadeusza Sopliców
(Pan Tadeusz, ks. XII w. 539). Z innej perspektywy autor Potopu przypomniał anarchistyczny wymiar szlacheckiego pojmowania i praktykowania wolności, wkładając w usta narratora słowa:
[35] Zaiste, zapomniano już w tym kraju różnicy między wolnością i swawolą. (KC 435: 20).
[36] Jest-li na świecie drugi kraj, gdzie by tyle nieładu i swawoli dopatrzyć
można? [. . . ] Nie masz posłuchu, bo posłuch wolności się przeciwi.
(KC 435: 17).

43

Stanisław Kot z pełnym uzasadnieniem napisał w 1937, że dawna Polska była
niebem dla szlachty, piekłem dla chłopów.
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Temat wolności funkcjonuje radykalnie inaczej w sytuacji zagrożenia niepodległości Rzeczypospolitej i podejmowania walki o jej
niezawisłość. Budzi się wola walki o zachowanie niepodległego państwa. Serię bojowych wezwań do walki o wolność ojczyzny otwiera
Polonez Kościuszki Rajnolda Suchodolskiego z roku 1792:
[37] Patrz, Kościuszko, na nas z nieba,
jak w krwi wrogów będziem brodzić,
Twego miecza nam potrzeba,
By Ojczyznę oswobodzić!
Wolność droga w białej szacie
Złotym skrzydłem w górę leci [. . . ]
Oto jest wolności śpiew, śpiew, śpiew,
My za nią przelejem krew, krew, krew! (KC 509: 5).

W Krakowiakach i góralach (1794) Wojciecha Bogusławskiego znalazły się utrzymane w lżejszym tonie ludowe przyśpiewki:
[38] Gdy się w niewoli zyje,
Nie ma mas tam swej lubości,
Pies na powrozie wyje,
Kazdy pragnie wolności. (KC 41: 9)

oraz:
[39] Polak nie sługa, nie zna, co to pany,
Nie da się okuć przemocą w kajdany,
Wolnością żyje, do wolności wzdycha,
Bez niej jak kwiatek bez wody usycha. (KC 121: 17).

Książę Adam Jerzy Czartoryski (ur. 1770) w Młodzieńcu (1795)
uzasadnia wolnościowe aspiracje:
[40] Wolności! ty najpierwsza z własności człowieka,
Bez której inne nikną i szczęście ucieka. (KC 65: 5).

Ignacy Krasicki (ur. 1735, O obowiązkach obywatela) wypowiada
się w duchu haseł oświecenia:
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[41] Równość duszą wolności, a cnota ją wzbudza,
Rzecz publiczna jej własna, niewolnikom – cudza. (KC 197: 3).

Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu wspomina:
[42] Dopóki wiara kwitła, szanowano prawa,
Była wolność z porządkiem i z dostatkiem sława. (Mickiewicz, Pan Tadeusz, ks. XII, w.114–115),

a w Giaurze zapowiada, że:
[43] Walka o wolność, gdy się raz zaczyna,
Z ojca krwią spada dziedzictwem na syna. (KC 269: 2).

Temat wolności narodu w poezji polskiej okresu niewoli narodowej zdobywa trwałą pozycję i jest podejmowany w duchu tyrtejskim –
nawoływania do walki o Polskę, o wolność ludu i narodu. Wolność
staje się sacrum, powstaje (jak w całej XIX-wiecznej Europie) swego rodzaju „religia wolności”44 . Teksty pełne patosu wychodzą spod pióra
zarówno wieszczów, jak poetów minorum gentium.
Ostrze walki o wolność zwraca się naturalnie przeciw Rosji carskiej. Wybuch Powstania Listopadowego Juliusz Słowacki powitał
Hymnem, w którym sprawie wolności nadał wymiar absolutny, sakralny, wpisał wolność w krąg kultu maryjnego:
[44] Bogarodzico, Dziewico!
Słuchaj nas, Matko Boża,
To ojców naszych śpiew.
Wolności błyszczy zorza,
Wolności bije dzwon,
Wolności rośnie krzew.
Bogarodzico!
Wolnego ludu śpiew
Zanieś przed Boga tron. (KC 449: 19)45 .
44

Wedle określenia Benedetto Crocego (1998: 17, za: Korpysz, Puzynina 1998: II).
Nie wszyscy piszący taką postawę podzielali. Np. Kajetan Koźmian (ur. 1771),
przeciwnik powstania listopadowego (potępiony za to przez sejm powstańczy) i krytyk Mickiewicza, w Liście do Jędrzeja syna, dlaczego rząd umiarkowany monarchią
45
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W modlitewne tony uderzał Adam Mickiewicz w Księgach narodu
i pielgrzymstwa polskiego (1832):
[45] O niepodległość, całość i wolność Ojczyzny naszej,
Prosimy Cię, Panie.
O wojnę powszechną, za wolność ludów,
Prosimy Cię, Panie. (KC 304: 2).

Sprawa wolności ojczyzny weszła na trwałe do kanonu wartości
narodowych. Zasób formuł słownych wzbogaca się o liczne nowe,
pełne patosu wyrażenia: Nie ginie, kto za wiarę i wolność umiera
(Kornel Ujejski), Hasłem do boju: wolność i lud (Ludwik Mierosławski),
za wolność i lud! (Jerzy Żuławski), wolności grzmot (Karol Baliński),
hymn wolności (Gustaw Zieliński) itp.
Wolność przybiera językową formę eksklamacji, jak w wierszu
Słowackiego Wyjdzie stu robotników (Muzyka nieustanna: Wolność!
Wolność! Hosanna!, KC 454: 19) czy w Ostatniej spowiedzi w starym
kościele Ryszarda Berwińskiego (Podniosłem toast: wolność, równość,
niepodległość!, KC 33: 6). Pojawia się w tym kontekście idea walki
o wolność nie tylko dla własnego narodu, ale też narodów uciemiężonych: Za wolność naszą i waszą46 .
Nie uległ tej fascynacji Aleksander Fredro (ur. 1783), który swemu
bohaterowi (w „dramatycznej bajędzie” Brytan Bryś) wkłada w usta
słowa utrzymane w duchu staropolskiej moralistyki:
[46] Gdzie wolność nie zna hamulca i prawa,
Tam dla słabego diable śliska sprawa. (KC 85: 2).
przekłada nad gminny (1832) pisał: Równość, Ojczyzna, Wolność są znane mamidła,
Którymi głupich łudzą, ślepych wiodą w sidła (KC 189: 11).
46
Hasło, którego autorstwo przypisuje się Joachimowi Lelewelowi (w pierwotnej
wersji: W imię Boga za naszą i waszą wolność) pojawiło się po raz pierwszy na
sztandarze w czasie manifestacji ku czci dekabrystów w Warszawie 25 stycznia 1831
roku. W trakcie powstania listopadowego wypisywano na sztandarach w języku
polskim i rosyjskim, by podkreślić, że powstanie skierowane było nie przeciwko
Rosjanom, tylko przeciw carskiemu despotyzmowi. W wersji polskiej i węgierskiej
używał go oddział Bema na Węgrzech w 1849 roku, a także wielu Węgrów, Francuzów,
Włochów, a nawet Rosjan wspierających polskich powstańców.
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Szczególne, osobne miejsce zajmuje poezja i szerzej – cała twórczość Cypriana Norwida (ur. 1821). Poeta w ogólnym planie wielbi
wolność – ta jest pędem i ogniem (KC 354: 9).
[47] Wolność jest to wszech-użycie
Wszech-potęgi bytu;
I dlatego – to widzicie,
Że zawsze u szczytu. (KC 354: 9),

ale w tekstach Norwida, na co zwracają uwagę badacze, „brak podniosłych wypowiedzi idealizujących wolność ojczyzny jako taką. Zamiast
tego autor Niewoli wielokrotnie poddaje namysłowi pojęcia niepodległości i wolności narodowej [. . . ], wiążąc wolność w jej wymiarze
społecznym i narodowym z różnymi aspektami moralnymi [. . . ] oraz
z wolnością indywidualną. [. . . ] Wolność narodu była dla Norwida
sprawą przyszłości” (Korpysz, Puzynina 1998: II). Najważniejsza jest
dla Norwida wolność wewnętrzna człowieka, która pozwala (człowiekowi i całej wspólnocie) być twórczym i oryginalnym, nienaśladującym ślepo innych. Oryginalność łączy Norwid z obowiązkiem
wierności źródłom, z zaufaniem do rozumu47 .
Temat wolności narodu powraca w wielu swoich wymiarach
w okresie wojny i okupacji w „poezji walczącej”, uwikłanej w realia nierównej, beznadziejnej walki z okupantem. Oazą narodowej
wolności dla wielu staje się poezja podtrzymująca ducha oporu. Jerzy
Święch opisał twórczość czasu wojny pod hasłem Pieśń niepodległa48
(zapożyczając tytuł z antologii wydanej konspiracyjnie w Warszawie
w roku 1942). Tworzący na emigracji Witold Gombrowicz ujmuje
wolność w aspekcie ogólnokulturowym i mentalnym jako uniezależnienie od formy, od konwencji, która Polakowi nie pozwala być sobą,
być prawdziwie wolnym. Powojenną sytuację w kraju zdiagnozował
w swoim zbiorze esejów Umysł zniewolony Czesław Miłosz (1953),
47

„W tym zaufaniu do rozumu, umożliwiającego człowiekowi wybór dobra, a tym
samym przypisywaniu mu «rozumnej wolności» można dostrzegać sokratejskie
i tomistyczne źródła myśli Norwida” (Korpysz, Puzynina 1998: III).
48
Jerzy Święch, Pieśń niepodległa. Model poezji konspiracyjnej, Warszawa 1982.
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który za pomocą paraboli i alegorii przedstawił analizę procesu intelektualnego uzależnienia inteligencji od doktryny komunistycznej.
W potocznym obiegu popularność zdobywa frazeologizm wybrać wolność ‘wyjechać z Polski na Zachód’. Dla Stanisława Barańczaka, poety
z „Pokolenia 68” (tzw. Nowej Fali) wiersz staje się narzędziem walki
ze zniewoleniem, równocześnie politycznym i językowym, a poezja
zostaje podniesiona do rangi królestwa wolności i twórczej swobody.
Antologia Barańczaka Poeta pamięta, zbierająca wiersze od Kazimierza Wierzyńskiego i Antoniego Słonimskiego do Bronisława Maja
i Jana Polkowskiego, była wyrazem poczucia obywatelskiej powinności i świadectwem sprzeciwu wobec komunistycznego zniewolenia.
Adam Zagajewski wolność zagrożoną przez władzę, sprzęga z braterstwem, czyli społeczną solidarnością i równością. Najnowsza poezja
polska, z przełomu XX i XXI wieku, zrywa z rewolucyjną frazeologią, wychodzi z założenia, że to poezja niewolników żywi się ideą49 ;
uznaje wolność za „przyrodzoną niemal zasadę działań twórcy”, która
„wystąpić może zarówno w przebraniu nonszalancji, dezynwoltury
i niedbałości, jak i wyraﬁnowania, kunsztownego konceptu i nadmiernej dbałości o efekt” – tak diagnozuje współczesne poezjowanie
Andrzej Niewiadomski50 . Wolność z poziomu wielkiej idei (idee to
wodniste substytuty krwi – czytamy w cytowanym wierszu Świetlickiego) przechodzi do sfery warsztatu poetyckiego.

6.3. Z danych korpusowych
Funkcjonowanie leksemu wolność we współczesnych tekstach
(nie tylko literackich) możemy zbadać, korzystając z danych korpusowych. Narodowy Korpus Języka Polskiego opracowany w latach
2008–2012 zawiera ponad półtora miliarda słów, wybranych z tekstów
zróżnicowanych tematyczne i gatunkowo. Korpus jest nieocenionym
źródłem wiedzy o kontekstach, w jaki używane jest dane słowo. Sko49

Marcin Świetlicki, Dla Jana Polkowskiego [pobrano 17 X 2018 z: http://www.babelmatrix.org/works/pl/%C5%9Awietlicki%2C Marcin-1961/Dla Jana Polkowskiego].
50
Niewiadomski 2013: 99.

218

Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

rzystaliśmy już z niego, pytając o połączenia kolokacje i frazeologizmy
(pkt. 4.6.).
W NKJP znajdujemy też interesujące informacje o frekwencji
słowa wolność w tekstach polskich w okresie od roku 1988 do 2010
(te lata zostały opracowane). Frekwencja ta – według wyszukiwarki
PELCRA – była wysoce zmienna: rekordowa w roku 1989 (3,75 razy
za 1000 akapitów); znacznie niższa w latach 1990–1991 (0,988 i 0,962
użycia na 1000 akapitów), podwyższona w latach 1995–1997 (do 2,01 –
2,91) i stosunkowo niska po roku 1998 (do 1,91). Te dane pokazują
wahania zainteresowania tematem wolności w poszczególnych latach,
szczytowe zainteresowanie przypada na rok politycznego przełomu,
co jest oczywiste.
Ciekawsze jest jednak pytanie, kto mówił o wolności? Korpus daje
w tym zakresie tylko ogólną odpowiedź, że ponad połowa wypowiedzi
pochodzi od publicystów, piąta część od literatów, po ok. 5% z wypowiedzi mówionych i internetowych, śladowo notowano wolność w tekstach urzędowych i konwersacyjnych. Można sądzić, że wolność była
obecna głównie w aktualnym prasowym dyskursie publicznym, co
w istocie wynika w dużym stopniu ze struktury źródłowej Korpusu51 .

6.4. WOLNOŚĆ w tekstach publicystycznych i esejach
Wyróżnionym zespołem tekstów są teksty publicystyczne i eseje,
które towarzyszą reﬂeksji naukowej (sygnalizowane w pkt. 2.3.)
i wprowadzają jej wyniki do szerszego obiegu społecznego. W tym
miejscu odnotujemy tylko niektóre tematy, zilustrujemy je wybranymi
(częściowo losowo, częściowo uznaniowo) cytatami z opiniotwórczych
tygodników i dzienników, a wiele szczegółowych dyskusyjnych kwestii przesuniemy do części końcowej, w której omówimy różne sposoby traktowania wolności w dyskursach (zob. 8).

51

Korpus nie jest zrównoważony: lista jego źródeł obejmuje w 50% prasę codzienną
i specjalistyczną, w 16% klasykę literatury polskiej, 10% nagrania rozmów, nadto –
teksty urzędowe, ulotne i internetowe.
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Na początek XXI wieku przypada, jak wspomnieliśmy wyżej (pkt.
2.3.) „wysyp” krytycznych reﬂeksji naukowych na temat wolności i pytań o to, jak zagospodarować odzyskaną wolność. Profesor Zbigniew
Mikołejko pisał:
[48] Przed 1989 r. pytaliśmy o Polskę, teraz Polska jest wolna, więc nie
musimy pytać o wolność polityczną. Czas pytać, jakimi powinniśmy być ludźmi.
O to, jak się dogadywać. Nie potraﬁmy tego, więc się ciągle kłócimy. („Gazeta
Wyborcza” 9 XI 2012).

Krytyczne opinie na temat niepohamowanego kultu wolności pojawiały się już wcześniej w wypowiedziach niektórych autorów52 , ale
zahamowanie zwycięskiego pochodu idei liberalnych szło w parze
z niepokojem o los innych, niemniej ważnych wartości społecznych.
Dobrze dokumentuje to wybór tekstów publikowanych na łamach
„Tygodnika Powszechnego” w latach 1989–2016, któremu nadano wymowny tytuł Wolność jest trudniejsza niż myśleliśmy (TPW). Znalazły
się w niej wypowiedzi wybitnych osób, szukających odpowiedzi na
pytanie (zaczerpnięte z piosenki Wojciecha Młynarskiego) Czemu ta
wolność taka trudna, tyle trudniejsza od niewoli.
Stanisław Stomma, katolicki myśliciel i polityk, reﬂeksję o polskim
hymnie narodowym kończył gorzką reﬂeksją:

52

Najbardziej dosadnie o nadużywaniu wolności, odwracaniu się od wolności i jej
profanowaniu, wyraził się Sławomir Mrożek: Nie umiem przejąć się bojownictwem
o dobrobyt, wolność i demokrację ani w Polsce, ani w ogóle nigdzie. [. . . ] Bo nawet
jeżeli jakimś cudem w Polsce (np.) wywojują wolność i demokrację, to potem zatęsknią
za niewolą i będą jak świnie szczali do własnego żarcia. (S. Mrożek, fragm. listu z 1972
roku do Jerzego Giedroycia, „Rzeczpospolita” 7–9 IV 2007; zob. też http://www.eteatr.pl/pl/artykuly/ 37602,druk.html, dostęp: 18 I 2015). Zachłyśnięcie się odzyskaną
po roku 1989 wolnością telewizyjny felietonista Kuba Wojewódzki skwitował dosadnym porównaniem wolności do pięknej panny, bezkrytycznie uwielbianej: Czasami
się zastanawiam, czy największą karą, jaką wymierzyła nam historia, nie jest kara wolności. Bo ona tutaj, między Mierzeją Wiślaną a Giewontem, zajebiście miesza ludziom
w głowach. Wolność jest jak atrakcyjna, długonoga, cycata laska. Przy niej głupiejemy.
(Wojewódzki 2012: 16).
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[49] Wolność już mamy. To równość i braterstwo stoją na razie w kolejce –
czekają. („Tygodnik Powszechny” 9 XII 1997, s. 18).

Karol Modzelewski, naukowiec i lewicowy publicysta polityczny,
wierząc w możliwość pogodzenia postulatu wolności i wspólnotowej
solidarności, sygnalizował odchodzenie od zasad równości i sprawiedliwości:
[50] «Solidarność» obok ruchu wolnościowego oznaczała «wolność we
wspólnocie», wolność «kolektywistyczną». [. . . ] Oznaczała równość – wystarczy przeczytać 21 Postulatów. Były to postulaty ludzi, którzy wzięli na serio
deklarację równości i postanowili rozliczyć z niej władzę. [. . . ] Po drodze do
wolności zgubiliśmy sprawiedliwość i równość. („Tygodnik Powszechny” 4 IX
2005 / TPW, s. 58).

Andrzej Wajda, wybitny reżyser ﬁlmowy i zarazem aktywny
uczestnik polskiego dyskursu tożsamościowego, mówił o pułapce złudnej wolności:
[51] Czy ta wolność, którą nagle daliśmy dzieciom, którą daliśmy wszystkim, może tworzyć nową rzeczywistość, nową moralność? [. . . ] Budzi się we
mnie niepokój, że dając widzowi nie wolność, którą dawali nam zawsze wielcy
artyści – pisarze, malarze, ﬁlmowcy, ale zniewolenie, kino przyszłości da mu
tylko złudzenie absolutnej wolności. („Tygodnik Powszechny” 16 VII 1995 /
TPW, s. 112–113).

W sposób bardzo klarowny ewolucję stosunku do haseł wolnościowych i zdradę idei solidarności zaświadczył w roku 2014 Marcin Król,
w swoim czasie zdeklarowany zwolennik liberalizmu, w głośnym
artykule Głupi byliśmy:
[52] Głupi byliśmy. W latach 80. zaraziliśmy się ideologią neoliberalizmu,
rzeczywiście sporo się tutaj zasłużyłem, namawiałem do tego Tuska, Bieleckiego, całe to gdańskie towarzystwo. Pisma Hayeka im pracowicie podtykałem.
Mieliśmy podobne poglądy z Balcerowiczem, dzisiaj się rozjechaliśmy. Wygasł
we mnie ten zapał dość szybko. Zorientowałem się, że w liberalizmie zaczyna
dominować składnik indywidualizmu, który po kolei wypiera inne ważne wartości i zabija wspólnotę. To zresztą łatwo wyjaśnić. Indywidualizm ma bardzo
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mocne wsparcie ze strony sił wolnego rynku, który na indywidualistycznym
modelu życia zbija pieniądze. Natomiast wartości społeczne i obywatelskie,
solidarność, współdziałanie nie mają takiego dopalacza. One są nieefektywne
z punktu widzenia ekonomii. Zapanowało złudzenie, że każdy człowiek może
żyć osobno, w ramach swojej osobistej wolności, gdzieś tam pracować, zarabiać możliwie jak najwięcej, używać życia jak najwięcej, a ktoś tam będzie
nami rządził. Można się zająć własnymi przyjemnościami, a nie zawracać
sobie głowy sprawami tego świata.

I dalej:
[53] Myśmy byli oderwani od realnych ludzkich problemów. Z naszego
punktu widzenia w tej całej rewolucji chodziło przecież o wolność. Na przykład
problemy z cenzurą w Peerelu. Kto je miał? Dla 97 procent Polaków to w ogóle
nie była żadna uciążliwość. A dla nas odwrotnie, to był problem podstawowy,
że kreślą albo zakazują drukować tego, co się w pocie czoła wyprodukowało.
Wolność była dla nas najważniejsza absolutnie. Ona nam wystarczyła. A kwestie solidarności społecznej, biedy na wsi, pegeerów, nierówności. . . Zabrakło
nam wyobraźni. („Gazeta Wyborcza” 8 II 2014).

7. Syntetyczna deﬁnicja kognitywna WOLNOŚCI
(na podstawie wszystkich typów danych)
WOLNOŚĆ to:
(1) stan pożądany (postulowany),
(2) w którym możemy sami (zgodnie z własną wolą) wybierać
i decydować, co chcemy robić lub nie robić;
(3) bez zewnętrznego przymusu (kiedy nie jesteśmy skrępowani
nakazami ani zakazami). Cechy wymienione pod (2) i (3) mają charakter bardzo ogólny i regularnie są poddawane konkretyzacji ze
względu na podmiot, usieciowienie, zakres, granice, cechy i przywoływane fundamenty.
Uznanie wolności za „stan pożądany (postulowany)”, za pewien
ideał, do którego się dąży i który się wysoko ceni, dotyczy w pierwszej
kolejności ojczyzny narodowej, wolności państwa, co znajduje odbicie
w rozbudowanej frazematyce (por. walczyć o wolność, ginąć, umierać,
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walczyć za wolność; bronić, dobijać się, domagać się, dążyć do wolności,
cieszyć się, upić się wolnością itp.).
(a) Podmiotem polskiej wolności jest: naród (wolność państwa, ojczyzny, kraju); rzadziej grupa społeczna, klasa (wolność stanów, ludu),
współcześnie przede wszystkim człowiek jako osoba (por. wolność
człowieka, jednostki, wolność osobista, indywidualna).
(b) Wolność wchodzi w sieć innych ważnych wartości, odpowiednio do ideowego (ideologicznego) ukierunkowania dyskursu: z demokracją, równością, odpowiedzialnością, solidarnością, bezpieczeństwem (o czym dalej, zob. pkt. 8.9.).
(c) Zakres wolności (w systemie języka polskiego, ankietach i tekstach) obejmuje sferę myśli, słów i działań: wyboru religii i wyznania
(wolność sumienia, wolność religijna, wolność religii, wyznania, kultu),
publicznego wypowiadania się w mowie i w piśmie (wolność druku,
słowa), demonstrowania swoich postaw, przekonań i orientacji (wolność zrzeszania się, zgromadzeń, dyskusji).
(d) Granice i ograniczenia wolności mogą być narzucone i wprowadzane z zewnątrz albo być przyjęte dobrowolnie przez podmiot
wolności, wolność może więc być wewnętrzna i zewnętrzna. Jedna
i druga może być traktowana jako wartość stopniowalna (wolność
całkowita, nieograniczona vs wolność częściowa, ograniczona). Wolności zewnętrznej można kogoś pozbawić w zupełności (odebrać komuś
wolność; niewolnik, więzień) lub częściowo (por. ograniczyć, krępować
czyjąś wolność, zniewolić kogoś, por. Miłosza Zniewolony umysł). Wolność (suwerenność) państwa jest limitowana przez prawa UE i akty
międzynarodowe, a wolność jednostki – przez prawa krajowe, które
równocześnie gwarantują je obywatelowi w określonych granicach.
(e) Cechy wolności – w dawniejszych słownikach rozróżnia się
wolność dobrą i złą, czemu odpowiada w dyskursach nowsze rozróżnienie wolności prawdziwej i wolności fałszywej, złudnej, samowoli.
(f) Fundamentem wolności są przyrodzona godność człowieka
i jego naturalne prawa.
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8. Proﬁlowanie pojęcia WOLNOŚCI w polskich dyskursach
publicznych
Przedstawione w rozdziale 7. rozumienie wolności odnosi się do
wyobrażenia bazowego, na które składają się trzy cechy ogólne (wskazane wyżej pod numerami 1–3) oraz określone tylko „ramowo” obowiązkowe pozycje (zawierające, jak powiedziano, pytania o podmiot
wolności, relacje do innych wartości, zakres i granice wolności, jej
cechy, fundamenty). Ta „ramowa” część wyobrażenia bazowego jest
w dyskursach wypełniana zmienną treścią, odpowiadającą przyjętym
przez mówiących założeniom aksjologicznym i intencjom komunikacyjnym53 . Treść ta jest kształtowana intencjonalnie i różnie wewnętrznie hierarchizowana. Koncept WOLNOŚCI podlega więc proﬁlowaniu
podobnemu jak koncepty RÓWNOŚCI (Bartmiński, Żuk 2009), ODPOWIEDZIALNOŚCI

(Bartmiński, Grzeszczak 2010), DEMOKRACJI (Grzeszczak

2015). Określone proﬁle są kształtowane i prezentowane przez zróżnicowane ideowo środowiska, instytucje i media.
Omówimy najważniejsze, dające się wyróżnić proﬁle WOLNOŚCI :
liberalno-demokratyczny („Gazeta Wyborcza”, „Polityka”), radykalnie
liberalny, anarchistyczny („Przegląd Anarchistyczny”, „Nie”), katolicki (w trzech wariantach: instytucjonalno-kościelnym, liberalno-katolickim „Tygodnik Powszechny”, „Więź”, „Znak” – i narodowo-katolickim, „Nasz Dziennik”, „Fronda”), narodowo-prawicowy („Gazeta
Polska”, „Wprost”, „Nasz Dziennik”), lewicowy („Krytyka Polityczna”,
„Trybuna”, wcześniej „Trybuna Ludu”) i feministyczny („Wysokie Obcasy”, „Zadra”). Każdorazowo pod uwagę weźmiemy wspomniane
parametry: podmiot wolności, relacje do innych wartości, cechy, zakres i ograniczenia wolności oraz jej fundamenty.
8.1. W dyskursie liberalno-demokratycznym („Gazeta Wyborcza”, „Polityka”) wolność jest stawiana na szczycie wartości, traktowana jako elementarne prawo narodu i obywatela. W przełomowym
53

O przyjętym tu rozumieniu proﬁlowania pojęć zob. więcej Bartmiński 1993;
Bartmiński, Niebrzegowska 1998; Niebrzegowska-Bartmińska 2015.

224

Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

roku 1989 na planie pierwszym była wolność polityczna, wolność narodu, w kolejności – wolność osobista, obywatelska, która była trudno
osiągalna w niesuwerennym państwie. Współzależność niepodległości i wolności osobistej podkreślił Donald Tusk w swoim wystąpieniu
w Łodzi 10 listopada 2018 podczas „Igrzysk Wolności”:
[54] Dlaczego chcemy być niepodlegli? Po to, byśmy mogli być wolni. Nie
ma niepodległości bez praw i wolności. Po to jest nam wolna Ojczyzna, by
wolni Polacy mogli korzystać ze swoich praw i swobód.

Wolność umieszczana jest w jednym szeregu z niepodległością54 ,
z równością i solidarnością55 , dialogiem i tolerancją56 , wolność jest
uznawana za gwarant demokratycznego ładu, a w konsekwencji
także dostatku i bezpieczeństwa57 (bezpieczeństwo widzi się jednak
przede wszystkim jako efekt przystąpienia Polski do NATO i Unii
Europejskiej)58 .
54

[W] budowanej w Warszawie Świątyni Opatrzności Bożej ukazane będą cztery
drogi, które doprowadziły do odzyskania wolności i niepodległości: droga walki, kultury, cierpienia i modlitwy. (Bronisław Komorowski, 11 XI 2012).
55
Wolność i równość to wartości mające wspólne źródło. Dlatego też ci, którzy
zyskali na przemianach społecznych, nie mogą pozostawać obojętni wobec tych, którzy
na nich stracili. To na nich spoczywa odpowiedzialność za to, żeby osoby, które ponoszą
skutki przemian, nie zostały pozbawione możliwości życia w warunkach godnych
człowieka. To jest liberalna idea solidarności. („Gazeta Wyborcza” 3–4 IX 2005).
56
«Gazeta Wyborcza» to jeden z symboli 25 lat wolnej Polski. Powstała w wyniku uzgodnień zawartych przy Okrągłym Stole. 8 maja 1989 roku pierwszy numer gazety otwierały słowa Lecha Wałęsy: «Nie ma wolności bez Solidarności».
Naszym ideałem zawsze była wolna Polska i wolność człowieka w Polsce. [. . . ]
Polska prawdy i pojednania, dialogu i tolerancji; Polska – państwo bez stosów
i bez nienawiści – napisał po 25 latach [od roku 1989] w rocznicowym dodatku
Adam Michnik. (https://dzieje.pl/aktualnosci/25-lat-temu-ukazal-sie-pierwszy-numergazety-wyborczej; dostęp: 16 XI 2018).
57
Wybiegamy myślą ku przyszłości i organizujemy nasze działania tak, by Polska
na zawsze cieszyła się wolnością, dostatkiem i bezpiecznym miejscem w jednoczącej
się Europie. (PAP; Bronisław Komorowski, 11 XI 2012).
58
Unia Europejska już obecnie jest czymś znacznie więcej niż tylko strefą wolnego
handlu. Od samego początku była ona pomyślana jako przedsięwzięcie polityczne.
Jest wspólnotą połączoną przez wartości i zasady, takie jak wolność, demokracja,
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Mówi się o wolności politycznej i gospodarczej, ceni się indywidualną wolność przekonań, słowa i wyznania. Podkreśla się rolę wolności badań naukowych. Hasło Nauka to wolność, nawiązujące do
tradycji autonomii uczelni, przeświecało w roku 2014 obchodom 25.
rocznicy obalenia komunizmu i 10. rocznicy przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej59 .
Od euforii w momencie odzyskania niepodległości narodowej i indywidualnych obywatelskich swobód w roku 1989, dyskurs liberalno-demokratyczny stopniowo ewoluuje w stronę pytań o rzeczywiste
możliwości korzystania z odzyskanej wolności, o społeczną solidarność w sytuacji niesprawiedliwej dystrybucji kosztów transformacji.
Rośnie krytycyzm wobec nadużywania wolności słowa60 . Tę ewolucję w sposób najbardziej dobitny zaświadczył w roku 2014 cytowany
wcześniej Marcin Król w swoim czasie zdeklarowany zwolennik liberalizmu (zob. cytat nr 52).
Fundamentem wolności zarówno politycznej, jak osobistej, są
prawa człowieka zapisane w dokumentach europejskich.
8.2. Dyskurs narodowo-prawicowy („Gazeta Polska”, „Wprost”).
Podmiotem wolności jest naród, którego nadrzędnym celem i wartością jest suwerenność:
[55] Jesteśmy narodem wolności, całe nasze dzieje są dziejami wolności.
Wolności w Polsce, ale także w Europie i na świecie. Bardzo często ta wielka
droga wolności szła poprzez nasz kraj. Musimy o tym pamiętać w przeddzień narodowego święta. To święto musi być świętem wolności polskich

równość oraz rządy prawa, pluralizm i szacunek dla ludzkiej godności, sprawiedliwość
społeczna i solidarność. („Gazeta Wyborcza” 15 VII 2005).
59
Strona MNiSW w Internecie.
60
Na łamach tygodnika „Wprost” liberalny dziennikarz Tomasz Lis pisał: Nie ma
takiej bredni, głupoty i plugastwa, której w imię wolności słowa nie wypowiedzieliby
u nas obrońcy wolności słowa, ostrzegający przed zagrożeniem dla wolności słowa
(W kwestii śliny, „Wprost” 5 VI 2011). Socjolog Ireneusz Krzemiński przyznawał:
Mamy nadal problem z wolnością, która dla części obywateli jest równoznaczna z kompletną samowolą. Brakuje przekonania, że wolność wiąże się również z ustaleniem
pewnych reguł. (Wywiad z I. Krzemińskim, „Gazeta Wyborcza” 3 X 2012).
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patriotów. Patriota może mieć różne poglądy polityczne, ﬁlozoﬁczne, ale to
człowiek, który wie, że Polska musi trwać. Musi trwać polskie suwerenne
państwo. Podkreślam: polskie suwerenne państwo. Nie jest tak, że wszystko
jest na sprzedaż. Suwerenność i polska wolność nie są na sprzedaż. (Jarosław
Kaczyński, 10 XI 2012)61 .

Wolność jest utożsamiana w pierwszej kolejności z niepodległością państwa62 . Wolność powinna być regulowana przez państwo63 ,
pozostawać w zgodzie z wypełnianiem obowiązków wobec niego,
respektować wymogi moralności chrześcijańskiej64 . Szczególnie chronionym dobrem są prawa rodziny65 .

61

http://niezalezna.pl/34562-jaroslaw-kaczynski-bez-wolnosci-nie-ma-polski; dostęp: 3 XI 2018.
62
Dzisiejsze pokolenie Polaków, szczególnie młodzież, jest pokoleniem największej
od trzystu lat szansy: zbudowania niepodległego i trwałego Państwa Polskiego. Utrwalenie niepodległości Polski jest ściśle związane z trwałością zmian geopolitycznych,
które umożliwiły polską wolność. (w: Silna Polska dla cywilizacji życia. Założenia polityki Prawicy Rzeczypospolitej Zarząd Główny Prawicy Rzeczypospolitej Warszawa,
marzec RP 2009, http://prawicarzeczypospolitej.org/pobieranie/Silna Polska dla
cywilizacji zycia-Zalozenia polityki Prawicy Rzeczypospolitej.pdf.; dostęp: 9 XI
2018).
63
Jarosław Kaczyński: Jeśli spojrzeć na te ostatnie 27 lat, to można powiedzieć,
że najpierw mieliśmy do czynienia z taką swobodą, w wielkiej mierze anarchiczną.
Taką, która po części była w ogóle nieregulowana i nieobjęta działalnością państwa. (Za: Adam Leszczyński, Silne państwo, antyliberalna gospodarka. Kaczyński
i Morawiecki u Rydzyka, https://oko.press/silne-panstwo-antyliberalna-gospodarkakaczynski-morawiecki-u-rydzyka; dostęp: 9 XI 2018).
64
Do Wolności dziś wszyscy / Zanoszą peany./ Tych wolności jest mnóstwo/ W kraju
ukochanym./ Pierwsza wolność – od Państwa –/ Z anarchią się szerzy:/ Nic Ojczyźnie od siebie!/ Nam zaś – «się należy». . . / Druga wolność – od prawdy. . . / Któżby jej
żałował?/ Prawdę naginać trzeba. . . / Od tego są słowa. . . / Wolność od moralności/
Zabawę ułatwia. . . / Miłość to jest ciemnogród. . . / Po co życie gmatwać?. . . / Wolności
od myślenia/ Edukacja służy;/ Nie przemęczajmy uczniów / głupsi żyją dłużej!/ Wolność
od obowiązków,/ Rodziny, bachorów. . . / Singiel, gej, feministka –/ To są nasze wzory!
(Lech Makowiecki, Wolności; http://www.naszdziennik.pl/wp/ 13038,wolnosci.html;
dostęp: 15 XI 2012).
65
Nie można zrealizować dobra wspólnego nie wspierając praw rodziny. Ich realizacja stanowi najważniejszy składnik naszej bieżącej polityki. (w: Silna Polska dla
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Źle pojęta wolność to wolność anarchistyczna – za jej przykład
uważa się m.in. akcje Jerzego Owsiaka66 . Sądzi się, że zagrożenia dla
wolności (państwa, władzy państwowej) mogą stwarzać organizacje
samorządowe, które mają „moc odbierania wolności”:
[56] Samorządy mają naprawdę dużą moc odbierania wolności. Mówiłem
już kilkukrotnie o ksiąstewkach, które powstały w Polsce. Ludzie czasami boją
się źle mówić miejscowych rządzących. To nie jest wolność, to ograniczenie
wolności. Trzeba to za wszelką cenę zlikwidować i chcemy to zlikwidować, bo
o wolność nam chodzi. (Jarosław Kaczyński na regionalnej konwencji PiS, 15
IX 2018)67 .

Fundamentem wolności w dyskursie narodowo-prawicowym jest
Bóg i religia, narzędziem wolności – silne państwo.
8.3. Dyskurs katolicki jest silnie zróżnicowany, ma dwa kontrastowe skrzydła, liberalno-katolickie i narodowo-katolickie (reprezentowane przez toruńskie Radio Maryja), zaś instytucjonalny Kościół
stoi poniekąd pośrodku między nimi68 .
I n s t y t u c j o n a l n y dyskurs katolicki jest związany z nauczaniem
Jana Pawła II, który głosił, że wolność jako dar od Boga jest prawem
jednostki i narodu, „własnością całego osobowego podmiotu”, jest
fundamentalnym prawem człowieka. Zarazem jest nieodłączna od
wymiaru moralnego, od wyboru między dobrem i złem69 . Prawdziwa

cywilizacji życia. Założenia polityki Prawicy Rzeczypospolitej Zarząd Główny Prawicy
Rzeczypospolitej Warszawa, marzec RP 2009).
66
Niezależnie od tego, jak będziemy oceniali ideologie ruchu hipisowskiego, festiwal
Woodstock funkcjonuje w naszej kulturze jako symbol nieco anarchicznej wolności.
Jest jednak jeszcze coś więcej – Woodstock Owsiaka to także doskonały przykład tego,
że postkomunizm w Polsce wciąż szuka swojej publiczności i kanałów pokoleniowej
transmisji. („Gazeta Polska” 33 (93), 14 VIII 2012).
67
https://dorzeczy.pl/kraj/77147/Kaczynski-Samorzady-maja-duza-moc-odbieraniawolnosci.html; dostęp: 3 XI 2018.
68
Takie rozróżnienie trzech nurtów dyskursu katolickiego zob. Grzeszczak 2015.
69
Gdy w sferze moralnej panuje chaos i zamęt – wolność umiera (JP II KMiW 30);
Trudny dar wolności człowieka sprawia, że wciąż bytujemy pomiędzy dobrem a złem.
(JP II KMiW 34).
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wolność jest ukierunkowana na dobro70 , jest wyborem dobra, wyborem prawdy71 i solidarności z drugim człowiekiem72 . Dlatego korzystanie z daru wolności wymaga osobistej odpowiedzialności, co
nadaje wolności wymiar dramatu, bo wolność jest zadana, a nie dana
raz na zawsze:
[57] Człowiek jest wolny, więc odpowiedzialny. [. . . ] Zdobycie wolności
połączonej z odpowiedzialnością jest zadaniem, które musi podjąć każdy
człowiek. (JP II KMiW 24).

Wolność nie jest absolutna, podlega ograniczeniom:
[58] Wolność może przerodzić się w swawolę, a swawola – jak wiemy
również z naszych własnych dziejów – może omamić człowieka pozorem
«złotej wolności». (JP II KMiW 34).
[59] Dzieje przyniosły nam straszliwą lekcję, bolesną lekcję wolności nadużytej do obłędu. (JP II KMiW 68).

Fundamentem wolności jest prawda:
[60] Dzisiaj cieszymy się z odzyskanej wolności, ale wolności nie można
tylko posiadać i używać. Trzeba ją stale zdobywać przez prawdę. Wolność
kryje w sobie dojrzałą odpowiedzialność ludzkich sumień, która z tej prawdy
wynika. Może ona być użyta dobrze lub źle, na służbę dobra prawdziwego lub
fałszywego, pozornego. (Cykl jasnogórski, 7 XI 1990, zob. JP II KMiW 12).

O p c j a l i b e r a l n o - k a t o l i c k a. Nauka Jana Pawła II znalazła
rozwinięcie zwłaszcza w kręgu katolickiego liberalnego „Tygodnika
Powszechnego” oraz miesięczników „Więź”, „Znak” i „W drodze”.
Chrześcijański liberalizm respektujący prawo i zasady etyki różni
się od liberalizmu oświeceniowego głoszącego „absolutną wolność”.
Czołowy przedstawiciel liberalizmu chrześcijańskiego, Józef Tischner, autor Etyki solidarności (1981), ogłosił na łamach „Tygodnika Po70

Twierdzenie to wzbudziło dyskusję, zob. Kołakowski 1993 i komentarz w: Bartmiński, Niebrzegowska-Bartmińska 2015.
71
W świecie bez prawdy wolność traci swoją treść. (JP II KMiW 50).
72
Nie ma wolności bez solidarności – solidarności z drugim człowiekiem. (Przemówienie w parlamencie w Warszawie 11 VI 1999).
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wszechnego” wielką pochwałę wolności jako „łaski wszystkich łask”,
a w roku 1992 opublikował głośny tekst Nieszczęsny dar wolności,
w którym oceniał krytycznie społeczeństwo polskie nieprzygotowane
do korzystania z daru otrzymanej wolności:
[61] Nie potraﬁmy spojrzeć w głąb odzyskanej wolności. [. . . ] Gdy mówimy o niebezpieczeństwach konsumpcjonizmu, obwiniamy wolność. Gdy
wskazujemy na aborcję, obwiniamy wolność. Gdy szukamy źródeł pornograﬁi, podejrzewamy wolność. [. . . ] Rozpasanie to wolność . . . Korupcja to
wolność. . . Spory wśród polityków, to wolność. . . Straszna jest ta wolność.
[. . . ]. My, Polacy umieraliśmy za wolność. No tak, ale czy wiedzieliśmy wtedy
czym jest wolność? (ks. Józef Tischner, Nieszczęsny dar wolności, „Tygodnik
Powszechny” 46, 1992).

Najpełniej aporie związane z wolnością wyartykułował Tadeusz
Gadacz, ﬁlozof i religioznawca:
[62] Żyjemy w epoce, która rozbudziła szczególną wrażliwość na godność i autonomię osoby. Wrażliwość ta wywołuje obecnie dwa, wciąż przeciwstawne dążenia: absolutyzację wolności i lęk przed nią. Z jednej strony,
wolność pojmowana jest na sposób całkowicie liberalny, jako niczym nieograniczona siła, jak w demokracji opisywanej przez Platona. [. . . ] Z drugiej strony,
boimy się wolności. Wolność jest trudna, gdyż wymaga odpowiedzialności
i twórczej odwagi w podejmowaniu decyzji. Wywołuje także obawy i lęk przed
negatywnymi skutkami jej działań. Do wolności trzeba być dojrzałym. Wolność niedojrzałych może stać się niebezpieczna. („Tygodnik Powszechny” 8
V 1994 / TPW 2018: 130).

Wolność pozwala na wybór zarówno dobra, jak zła, dlatego potrzebna jest praca nad jej wychowaniem:
[63] Nie można wolności absolutyzować. Nie należy także jej się lękać,
ale ją wychowywać. [. . . ] Wychowanie do wolności musi zakładać [. . . ] świadomość antynomii, a wręcz dramatu, w jaki uwikłana jest ludzka wolność.
Z jednej strony wolność realizuje się w pełni, jako wybór dobra, wartości pozytywnych. Z drugiej jednak, dobro czy wartości nie mogą w sposób ostateczny
determinować człowieka, ponieważ wówczas determinowałyby go tak, jak
przyczynowe prawa przyrody. Wolność ludzka byłaby wówczas «wolnością»
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spadającego po zboczu kamienia. Oznacza to np., że z jednej strony «powinniśmy być sprawiedliwi», a drugiej jednak może się zdarzyć, że «będziemy
niesprawiedliwi», właśnie dlatego, że jesteśmy wolni. (Tadeusz Gadacz, TPW
2018: 131, 135)

Warunkiem „wychowania do wolności” jest jej „zakorzenienie”73 .
W d y s k u r s i e n a r o d o w o - k a t o l i c k i m (reprezentowanym
m.in. przez „Nasz Dziennik” i „Frondę”) podmiotem wolności jest
w pierwszej kolejności naród jako wspólnota etniczna i religijna.
Wolność jest łączona z niepodległością państwową i suwerennością
narodu. Zagrożeniem dla wolności są „obce siły” i integracja z Europą. Wolność jest przeciwstawiana Europie. „Więcej Europy czy
wolności?” – takie pytanie stawia w tytule jednego z artykułów „Nasz
Dziennik”, a jego autor Paweł Sztąberek opisuje zagrożenia, jakie
już są i jakie czekają nas w procesie integracji z Europą74 . Europę
postrzega się jako zagrożenie dla polskości, majątku narodowego,
kultury narodowej, tradycji i Kościoła katolickiego. Fundamentem
wolności jest religia i moralność chrześcijańska. Wolność wymaga
posłuszeństwa wobec nakazów religii, wolność bez religii jest „wolnością diabelską”75 . Zagrożeniem dla wolności jest też nasz własny
73

Wolność nie jest [. . . ] jakimś abstraktem, jakąś wyzwoloną z wszelkiego zakorzenienia siłą. To zakorzenienie jest warunkiem jej istnienia. Żeby móc powiedzieć:
«jestem wolny» najpierw muszę być kimś; człowiekiem, ojcem, matką, bratem, siostrą,
przyjacielem, dzieckiem, Polakiem, człowiekiem wierzącym (czy też niewierzącym). To
zakorzenienie wolności, to «miejsce» mojego ja nie stanowi dla wolności ograniczenia, gdyż jest właśnie warunkiem jej istnienia. Bez tego zakorzenienia wolność może
przemienić się w niszczącą siłę. (Tadeusz Gadacz, TPW 2018: 134).
74
http://jozefprzemieniecki.natemat.pl/35859,wiecej-europy-czy-wolnosci; dostęp:
15 XI 2012.
75
Człowiek rozwijający swoją wolność musi pamiętać o ograniczeniach bytu i o konieczności opanowywania swoich skłonności do zła, do złej wolności. Tutaj nieodzowną
pomocą jest religia ze swoimi zasadami i mocami osobowościowymi. Głównym źródłem «wolności diabolicznej» jest odrzucenie Boga i religii. To szatan chciał być
samowolnością niezależną od Boga, źródła istnienia, prawdy i dobra, co prowadzi ostatecznie do utraty wolności duchowej i twórczej. (Ks. Czesław Bartnik, zob.
http://www.naszdziennik.pl/mysl/12046,wolnosc-diabelska.html; dostęp: 15 XI 2012).
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grzech, zwolnienie się z odpowiedzialności i zniewolenie w sferze
umysłowej (w duszy). Ksiądz Czesław Bartnik pisał:
[64] Największy problem jest z wolnością i niewolnością w obszarze umysłowym, intelektualnym. [. . . ] Tacy marksiści, naziści, skrajni liberałowie
często nie wiedzą, że nie są już wolni w swej duszy. Prawdziwe źródło niewolności, antywolności czy zniewolenia znajduje się w umyśle, rozumie, w duszy.
[. . . ] Stąd najgłębszym źródłem zniewolenia są złe ideologie, błędne doktryny
i kłamstwa medialne76 .

W kontekście dyskusji nad prawną ochroną życia poczętego podkreśla się wagę wolności sumienia77 .
8.4. W dyskursie lewicowym wolność uznaje się za „nadrzędne
dobro” człowieka. W Manifeście ideowym polskiej lewicy czytamy:
[65] Wolność jest nadrzędnym dobrem każdego człowieka, podstawą wszelkich działań społecznych i politycznych. Potrzebę równości można realizować
tylko w warunkach wolności, a nie odwrotnie. Właściwa droga wiedzie od
wolności człowieka i wolności rynku do sprawiedliwego państwa socjalnego.
Tylko wolność przekonań, wolność rynku i wolność wyboru mogą zagwarantować pełny i sprawiedliwy rozwój każdego człowieka78 .

Lewica deklaruje wierność dla tradycyjnej triady z czasów Rewolucji Francuskiej: Wolność, równość, braterstwo, precyzując, że chodzi
o wolność od wyzysku i indoktrynacji ideologicznej, równość – gwarantowaną przez państwo, troszczące się o sprawiedliwość społeczną,
i braterstwo – wyrażające się w solidarnym wspieraniu potrzebują76

http://www.naszdziennik.pl/mysl/12046, wolnosc-diabelska.html; dostęp: 15 XI
2012.
77
Księża biskupi z przewodniczącym KEP ks. abp. Józefem Michalikiem na czele
w zdecydowany sposób odnieśli się do prób wywierania nacisku na posłów, jakie
wystąpiły przy okazji prac nad nowelizacją ustawy chroniącej od [momentu] poczęcia dzieci niepełnosprawne oraz dotknięte wadami genetycznymi. W specjalnym
oświadczeniu przypomnieli o konieczności poszanowania wolności sumienia posłów
i senatorów podczas głosowania w parlamencie. (http://www.naszdziennik.pl/polskakraj/12877,zamach-na-wolnosc-sumienia.html; dostęp: 15 XI 2012).
78
http://www.polskalewica.pl/index.php?option=com content&view=category&
layout=blog&id=54&Itemid=132; dostęp: 31 V 2014.
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cych. Wolność i równość uznaje się za nierozłączne, odrzuca się konieczność wyboru między wolnością a równością. Państwo powinno
być aktywne i nie zostawiać nikogo w potrzebie. Państwo może być
równocześnie opiekuńcze (choć biurokratyczne) i demokratyczne
(choć bezduszne)79 .
Wolność od indoktrynacji ideologicznej jest rozumiana w warunkach polskich jako wolność od religii, sekularyzacja, faktyczny rozdział państwa od Kościoła, przestrzeganie zasad świeckości instytucji
państwowych80 . Wiąże się z tym stosunek do własnego ciała i życia
(przyzwolenie na aborcję i eutanazję)81 .
Polska lewica wpisuje się w europejskie tradycje świeckiego humanizmu, solidaryzującego się ze słabszymi, wykluczonymi82 .
9.5. Dyskurs radykalnie liberalny, anarchistyczny ma charakter antyfaszystowski, antykapitalistyczny i antykościelny:
[66] [. . . ] niech szlag traﬁ kulturę europejsko-chrześcijańską! Naszą przyszłość twórzmy wedle własnych wzorów – jeszcze polskość nie zginęła!!! – Jany
(Rzecz o Sarmacyi ukształtowaniu, miejscu w Europie i szansach jej rozwoju
przez powrót do korzeni. Szkic przez Janusza P. Waluszko w punktach 53
79

Tezy programowe: http://www.polskalewica.pl/index.php?option=com content&
view=category&layout=blog&id=106&Itemid=182; dostęp: 31V 2014.
80
Ten program popierany jest przez fundację Wolność od Religii, stawiającą sobie
za cel „upowszechnianie wiedzy na temat konstytucyjnej zasady rozdziału państwa
i kościoła, wolności i praw człowieka w szczególności swobody sumienia i wyznania”,
„wsparcie procesu kontroli społecznej wobec praktyk dyskryminacyjnych w przedszkolach i szkołach publicznych, a także wzmocnienie świadomych i asertywnych
postaw rodziców niewierzących oraz ich dzieci w kontaktach z nauczycielami i władzami oświatowymi”. (https://decydujesz.org; dostęp: 2 XI 2018).
81
Zob. Niebrzegowska-Bartmińska 2016.
82
W przemówieniu na I Krajowym Zgromadzeniu Polskiej Lewicy w roku 2009
przewodniczący przywołał „dekalog” partii: 1. Człowiek jest ważniejszy niż rynek;
2. Praca ważniejsza niż zasiłek; 3. Obywatel ważniejszy niż władza; 4. Konstytucja ważniejsza niż ewangelia; 5. Integracja ważniejsza niż suwerenność; 6. Równe
szanse ważniejsze niż dobre urodzenie; 7. Edukacja ważniejsza niż indoktrynacja; 8.
Zdrowie ważniejsze niż pieniądz; 9. Polska Akademia Nauk ważniejsza niż IPN; 10.
Internet ważniejszy niż zaścianek. (http://www.polskalewica.pl/index.php?option=
com content&view=category&layout=blog &id=55&Itemid=135; dostęp: 31 V 2014).
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prozą, zob. podolska.neostrada.pl/teksty/sarmata.htm, dostęp: 2 I 2018).

Dąży do stworzenia społeczeństwa bezpaństwowego, pozbawionego granic, podziałów etnicznych i wszelkich form dyskryminacji83 .
Postuluje wolność, równość i sprawiedliwość społeczną, głosi program całkowitego zniesienia przymusu, ucisku i wyzysku. Kładzie
nacisk na głęboki związek wolności z równością i tolerancją. Hasło
Wolność, równość, tolerancja pojawia się na demonstracjach obok
takich haseł, jak Homofobia musi odejść, Nie oddamy demonstracji –
nie oddamy demokracji i służy obronie mniejszości, m.in. praw gejów,
lesbijek i transwestytów84 .
8.6. Dyskurs feministyczny jest bliski lewicowemu, także nawiązuje do francuskiej rewolucyjnej triady łączącej wolność z równością,
lecz wymienia braterstwo na siostrzeństwo85 . Na „maniﬁe” w roku
2005 obok wznoszonych, jak co roku, haseł: Wolność, równość i siostrzeństwo, Pigułka na Dzień Kobiet, Silne kobiety – wolny świat, pojawiła się kwestia praw pracowniczych86 . Hasło równości jest podstawą
walki z dyskryminacją kobiet w pracy, w rodzinie, w małżeństwie.
83

Polski anarchizm brał początek z Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego związanego ze środowiskiem gdańskiego pisma „Gilotyna”, założonego w 1980 roku przez
uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Jej redaktorami byli: Janusz Waluszko, Krzysztof Skiba, Maciej Kosycar i inni. W kolejności utworzono Federację
Anarchistyczną. W witrynie Internetowej czytamy: Federacja Anarchistyczna zrzesza
osoby, których celem jest obalenie hierarchicznego porządku społecznego, zaprzeczającego idei wolności i demokracji. („Federacja Anarchistyczna po: http://www.federacjaanarchistyczna.pl/index.php.); zob. też: Antonów 2004.
84
Relacjonując przebieg demonstracji w roku 2005, jeden uczestników pisał: Tydzień temu w Poznaniu protestowałem jako gej, teraz jestem tu jako obywatel walczący
o prawa, które gwarantuje nam konstytucja. [. . . ] Już po kilku minutach policja zagradza nam drogę z przodu i z tyłu. Jesteśmy zamknięci. Krzyczymy: Przepuśćcie nas!
Równość! Wolność! Tolerancja! Zza policji słyszymy tylko: Pedały! Pedały! Zboczeńcy!
Lecą jajka. Jednym dostaję w ucho. (Marsz Równości. Relacje uczestników, wypowiedź
Tomka Szypuły, 21 XI 2005 http://homiki.pl/index.php/2005/11/marsz-rwnoci-relacjeuczestnikw; dostęp: 8 XI 2018).
85
Por. tytuł książki Edyty Pietrzak Wolność, równość i siostrzeństwo, Łódź.
86
Zob. „Trybuna” 8 III 2005.
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Przyczynę ograniczania wolności kobiet feministki upatrują w braku
samodzielności ekonomicznej87 , w posiadaniu dzieci (zwłaszcza małych) i opiekę nad nimi, często bez udziału partnera i bez możliwości
realizowania zobowiązań alimentacyjnych88 . Zakres wolności w dyskursie feministycznym jest rozszerzany na sferę obyczajową, łączony
ze swobodnym wyborem partnera:
[67] Jestem z kimś dlatego, że tę osobę wybieram w wolny sposób, bez przymusu, bez nacisków. Nie dlatego, że jej potrzebuję do osiągnięcia jakichś celów.
Mam wtedy szansę, że zostanę w podobny sposób wybrana przez mojego
partnera89 .

W pierwszych dekadach XXI wieku wolność kobiet – określana
nobilitującym mianem niepodległości – jest utożsamiana z prawem
do aborcji:
[68] NIEPODLEGŁOŚĆ DLA KOBIET. Czarne protesty i ostatni marsz za
legalną aborcją pokazały siłę społecznego oporu przeciwko autorytarnym
i sprzecznym z medycyną zapędom konserwatywnej władzy, w służbie katolickiego kleru. Całkowitego zakazu aborcji nie udało się przepchnąć, tkwimy
jednak w zgniłym «kompromisie», który de facto nie daje nam prawa do decydowania o własnym ciele90 .

87

Sama pamiętam, jak się oburzałam na babcię, kiedy mi mówiła: «Pamiętaj, że
bez względu na to, jak mocno będziesz kogoś kochać, w jakim będziesz związku, miej
zawsze swoje pieniądze». Nie rozumiałam tego wtedy, byłam młoda i zbulwersowana.
O co chodziło babci? O wolność. Żeby każda kobieta mogła dokonać wolnego wyboru,
czy chce być z człowiekiem, z którym żyje; żeby nie była zmuszona ekonomicznie, będąc
matką jego dzieci, do życia z nim, jeśli nie byłaby przez niego szanowana albo go nie kochała. (http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,127763,23933250,nikt-ci-nieda-wolnosci-w-zwiazku-wolnosc-jest-zawsze-nasza.html?disableRedirects=true; dostęp: 2 XI 2018).
88
Feministki dały temu wyraz podczas poznańskiej manify odbywającej się pod
hasłem Dość przekrętów w sprawie alimentów.
89
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,7879644,Granice wolnosci
w zwiazku.html; dostęp: 15 XI 2012.
90
https://www.facebook.com/koalicjaantyfaszystowska/photos/a.112002345531127/
2138781379519870/?type=3&theater; dostęp: 3 XI 2018.
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Akcjom pod hasłami: Niepodległość dla Kobiet, Aborcja jest OK,
Aborcja znaczy życie, Marsz dla Bezpiecznej Aborcji, Co trzecia kobieta
miała aborcję, towarzyszą wywiady z kobietami, które dokonały aborcji, a także liczne artykuły na temat różnych sposobów przerywania
ciąży91 . W „łagodnej wersji” anarchistycznej wolność według feministek to możliwość postępowania zgodnie z własnymi przekonaniami
i upodobaniami (też wbrew i na przekór innym), możność decydowania o sobie, o spędzaniu wolnego czasu, to bycie sobą i życie bez
skrępowania normami społecznymi92 .

91

Por. m.in. teksty autorstwa Natalii Waloch, Ziołami, wydzieliną bobra, szprychami od rowerów, samotnie, z pomocą szeptuch. . . Jak Polki przerywały kiedyś ciążę,
„Wysokie Obcasy” 23 III 2018 i Karoliny Domagalskiej, Aborcja farmakologiczna jest
w Polsce tematem tabu. My jesteśmy dla kobiet, które podejmują decyzję. To ich decyzja, 15 II 2018). O dążeniach kobiet informują „edukacyjne” portale na Facebooku,
wspierające kobiety, które dokonały lub chcą dokonać aborcji (por. np. Aborcyjny
Dream Team on tour – dochód z akcji przeznaczony jest na walkę ze stygmatyzacją
aborcji – https://www.facebook.com/aborcyjnydreamteam; dostęp: 3 XI 2018).
92
Nie wiem czym jest wolność, ale wiem kiedy ją czuję. A czuję ją, bo mam ją
wewnątrz. Kiedy słucham siebie, ona mną kieruje. Wolność to odwaga do bycia tym
kim jestem niezależnie od opinii innych, ich oczekiwań, od tego co muszę, co powinnam,
co wypada. Urodziłam się wolna, i chcę taka umrzeć z dala od społecznych umów.
Wychowanie, zwyczaje, przekonania, styl życia plus styl bycia, i mając 20 lat byłam
najnieszczęśliwszą osobą na świecie. Nie znalazłam swojej wolności w miejskim stylu
życia, na mecie maratonu, na drugim końcu świata, ani też w oczach drugiej osoby.
Im bardziej jej szukałam, tym bardziej ją gubiłam. I gdy wreszcie zrezygnowana
odpuściłam, ona wróciła. Odzyskałam to co moje, bo okazało się, że wolność cały czas
była we mnie. Wolna w środku, niezbyt zachowawcza, pozwalam sobie mówić, co
myślę, prosto w oczy. Spędzam czas jak lubię, decyduję o tym z kim i kiedy. Wolność
to jedzenie słodyczy przed obiadem, spędzanie sylwestra z babcią i mówienie „nie”,
gdy wszyscy mówią „tak”. Wielokrotnie wychylam się poza strefę własnego komfortu
i idę w przeciwnym kierunku, tam gdzie Ona mnie prowadzi. Obracam się plecami, by
patrzeć we właściwym kierunku. Gdy mówią nie wolno, wiem że muszę. Gdy mówią nie
rób, na pewno to zrobię. Nie potrzebuję dużo mówić o wolności, ani jej deﬁniować, po
prostu się nią delektuję, a wszystko przychodzi samo. Teraz chcę tylko pokazać innym
jak i gdzie ją znaleźć. (Wypowiedź Natalii, „Wysokie Obcasy”; dostęp: 20 XII 2013).
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9. Podsumowanie
9.1. Najbardziej kontrastowe są relacje między dyskursami
liberalno-demokratycznym, który wiąże wolność z prawami obywatelskimi i wartościami europejskimi, a narodowo-prawicowym, który
eksponując rolę suwerenności narodowej, dystansuje się od Europy
i jej wartości, zwłaszcza równości i tolerancji. Wolność narodu w ramach tych dwóch dyskursów jest ujmowana odmiennie: w dyskursie liberalno-demokratycznym łączona z perspektywą europejską,
otwierającą możliwość partnerskiej współpracy w skali ponadnarodowej, w dyskursie narodowo-prawicowym wiązana z ideą międzynarodowej rywalizacji i niepokojem o zachowanie własnej tożsamości,
z podkreślaniem zagrożeń moralnych i kulturowych ze strony innych
(zwłaszcza europejskiego Zachodu). Ten kontrast ma swoje podłoże
i umotywowanie polityczne w programach rywalizujących z sobą partii, Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, z ich agendami
medialnymi – „Gazetą Wyborczą” i „Gazetą Polską”.
Dyskurs katolicki pozostaje w orbicie tej zasadniczej opozycji, bo
liberalny katolicyzm „Tygodnika Powszechnego” zbliżony jest do opcji
liberalno-demokratycznej, a narodowy katolicyzm „Naszego Dziennika” – do narodowej prawicy. Dla dyskursu liberalno-katolickiego
i liberalno-demokratycznego istotne jest powiązanie wolności z odpowiedzialnością i solidarnością, przestrzeganie przed zagrożeniami
wynikającymi z korzystania ze źle pojętej wolności, gdyż pozbawiona
ograniczeń etycznych wolność może przerodzić się w samowolę i przestać być „prawdziwą wolnością”.
W dyskursie lewicowym podkreśla się, że wolność opiera się
na równości i tolerancji, i te postulaty przejmują dyskursy anarchistyczny i feministyczny, wiążąc ideę równości w szczególności ze
stosunkiem do osób „nieprawomyślnych”, do kobiet i do mniejszości
seksualnych.
9.2. Wolność – sztandarowa idea polskiej kultury, przeżyła apogeum popularności w czasach narodowej niewoli i potem, w okresie
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konfrontacji z opresyjnym systemem komunistycznym. Hasło Nie ma
wolności bez Solidarności przyświecało w roku 1989 obradom „Okrągłego Stołu” i dobrze przysłużyło się walce o relegalizację związku
„Solidarność” i tym samym przywróceniu całemu społeczeństwu godności i prawa do wolności zrzeszeń, ale przeszło do lamusa historii,
kiedy NSZZ „Solidarność” odzyskawszy prawo swobodnego działania,
wpadł w koleiny korporacyjności i odszedł od szlachetnych zasad
społecznego solidaryzmu. Wezwaniem czasów III Rzeczypospolitej
stał się sposób korzystania z wywalczonej wolności politycznej i obywatelskiej, a dla wielu wykluczonych – także realne możliwości bycia
wolnym w neokapitalistycznym świecie. Józef Tischner dramatyzm
powstałej sytuacji określił celną formułą „nieszczęsny dar wolności”.
Idea wolności znalazła się w kryzysie. Rozczarowanie wolnością i niepokój o dalszy los sztandarowej idei zaowocowały serią gorączkowych
dyskusji u progu XXI wieku.
Co się stało, że zwycięski pochód idei liberalizmu – politycznego,
gospodarczego, kulturowego – doprowadził do kryzysu idei? Wskazywano dwie przyczyny rozczarowania: to, że jedni nie mogli albo nie
potraﬁli korzystać z wolności (dotyczy to na przykład pracowników
byłych PGR-ów), a drudzy przeciwnie – korzystali z niej w sposób
niczym nieskrępowany i nieumiarkowany, nadużywając, niszcząc
więzi społeczne i anarchizując życie społeczne (np. w imię wolności słowa posługując się mową nienawiści). Dwa sposoby rozumienia wolności osobistej: anarchistyczny (przyznający jednostce prawo
do pełnej swobody, do granic samowoli) i racjonalny (respektujący
ograniczenia wolności przez normy zwyczajowe i prawne) znalazły
się i pozostały w konﬂikcie. Tymczasem zrównoważony rozwój społeczny wymaga, by korzystanie z osobistej wolności nie oznaczało
zaniechania praktyk solidarności społecznej, niedostrzegania biedy
i nierówności.
Autorzy niniejszego artykułu, szukając odpowiedzi na pytanie,
jakie jest polskie rozumienie wolności i z jakimi wartościami wolność idzie w parze, sięgnęli do danych językowych (dawniejszych
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i nowszych słownikowych deﬁnicji wolności, dokumentujących rozwój semantyczny wolności – od wolności politycznej, narodowej, do
wolności osobistej), do systemowych uwikłań samego słowa i pojęcia, do korpusu języka polskiego, do przysłów stanowiących zapis
wiedzy wspólnej, do wybranych tekstów literackich (także staropolskich) i publicystycznych. W polskiej konceptualizacji WOLNOŚCI preferowana jest wolność „negatywna”, rozumiana jako brak przymusu
zewnętrznego, wolność od ideologii i presji otoczenia; na drugim
miejscu stawiane jest pozytywne prawo wyboru, samodecydowanie, realizacja samego siebie. Filozoﬁczny paradoks wolności, polegający na świadomości potrzeby samoograniczania się w korzystaniu
z prawa do wolności, daje o sobie znać jako „głos sumienia” i poczucie odpowiedzialności za dokonywane wybory. W wypowiedziach
młodych Polaków uderza skupienie uwagi na wolności indywidualnej, zepchnięcie wolności zbiorowej (niepodległości państwowej) na
margines.
Swoją prawdę o naturze wolności, jej ograniczeniach, wymaganiach, jakie wysuwa i szansach, jakie stwarza, formułowali wielcy myśliciele. Autorzy artykułu wyróżniają z ich grona Cypriana Norwida,
który najwyżej stawiał wolność wewnętrzną człowieka, bo pozwala
ona człowiekowi być twórczym i oryginalnym. W ujęciu tego poety
i myśliciela wolność jest wiązana z miłością, dobrą wolą, sumieniem,
z obowiązkami, z prawdą, mądrością i rozumnością, także z poezją
i sztuką. Dopiero tak usieciowiona, jest wartością wysoce pozytywną.
Wiązanie wolności siecią związków z innymi wartościami jest
tradycją ugruntowaną w kulturze europejskiej. Aksjologiczną konceptosferę tworzą wartości „obligatoryjnie stowarzyszone”, którymi
są między innymi: „wolność, równość, braterstwo” (hasło Rewolucji Francuskiej) „wolność i odpowiedzialność” (Katechizm Kościoła
Katolickiego 1992, „wolność, równość, solidarność”, „wolność i bezpieczeństwo” (Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 2007). Czy
relacje sieciowe są obiektywnie dane i przez badacza jedynie odkrywane, czy też przez niego stanowione? Skłaniamy się do poglądu, że
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są rekonstruowane na poziomie leksykalno-semantycznym i pojęciowym, a stanowione – na poziomie najwyższym, ideologicznym. Widać
to po ostatnich przykładach.
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SWil – Aleksander Zdanowicz, Michał Bohusz Szyszko, January Filipowicz, Walerian
Tomaszewicz, Florian Czepieliński i Wincenty Korotyński, Słownik języka
polskiego, Wilno 1861.
TPW – Wolność jest trudniejsza niż myśleliśmy. Teksty z „Tygodnika Powszechnego”.
Wyboru dokonała Agnieszka Grzywacz, Kraków 2018.
USJP Dub – Uniwersalny słownik języka polskiego, red. Stanisław Dubisz, t. 1–6, Warszawa 2003.

FREEDOM in Polish linguaculture
The study is an attempt to reconstruct the concept of FREEDOM in the Polish
language and culture in accordance with the principles of the Lexicon. Attention is
focused on contemporary data (from the 20th and 21st centuries), but the analysis
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also draws on historical data, the etymology of the word, Old Polish and nineteenthcentury texts, and dictionary deﬁnitions which document the semantic development
of the word – from political freedom (of the community, nation) to personal freedom.
Results of surveys conducted in the years 1990, 2000 and 2010 conﬁrm the observation that the semantics of freedom had shifted over those years from the freedom of
the nation to the freedom of the individual and that it is suspended between negative
freedom (from bans and orders) and positive freedom (the subjective right to decide
about one’s own life). The article presents the history of the topos of national freedom
in Polish Tyrtaean poetry, proverbs and selected journalistic texts. The role of the
concept of FREEDOM in contemporary public discourse is described using the method
of proﬁling. Two contrasting proﬁles are distinguished: a liberal-democratic one
associated with liberal-catholic discourse and a national-rightist one, which characterises national-Catholic discourse; the analysis also includes examples of left-wing
discourse and the related anarchist and feminist discourses. The study addresses the
most controversial issues which Polish people had to confront after the country had
regained national freedom when social discourse became dominated by problems
such as responsibility for one’s choices, equal right to freedom, the scope of the
freedom of speech, and tolerance of otherness.

SVOBODA v českém jazykovém obrazu světa
Irena Vaňková
Veronika Vodrážková

Autorki artykułu ustalają miejsce konceptu WOLNOŚĆ (SVOBODA) w czeskim systemie językowym, w korpusach, w ważnych tekstach społecznokulturowych oraz potocznej komunikacji, w nawiązaniu do szerszego kontekstu kulturowego. W czeskim dyskursie pojęcie powstało w kontekscie
feudalnego porządku społecznego, historycznego podziału na niewolników
i ludzi wolnych (nevolník, svobodník), nabywalo specyﬁcznych cech w toku
walki o niepodległość narodową oraz w okresie totalitaryzmu faszystowskiego i komunistycznego (czego reﬂeksy w młodym pokoleniu są silne
do dziś). Semantyczna struktura konceptu wyrasta z nakładających się
opozycji wolności wewnętrznej i zewnętrznej oraz możliwości i ograniczenia. Podstawowe są dwa proﬁle semantyczne SVOBODA–NIEZALEŻNOŚĆ
i SVOBODA–SUWERENNOŚĆ. Proﬁl SVOBODA–NIEZALEŻNOŚĆ wywodzi się z ﬁzycznego doświadczenia nieograniczonej swobody poruszania się w przestrzeni (wypuścić ptaka / więźnia na wolność). Tak proﬁlowany koncept jest
podstawą dla rozszerzeń metaforycznych ‘stan beztroski, nieskrępowanej
powinnościami’ i (co specyﬁczne dla języka czeskiego i slowackiego) ‘stan
cywilny osoby, która jeszcze nie zawarła związku małżeńskiego’. W ramach
proﬁlu SVOBODA–SUWERENNOŚĆ SVOBODA ma charakter wartości społecznej
i funkcjonuje zarówno w dyskursie politycznym, prawniczym, jak ﬁlozoﬁcznym, z akcentem na samostanowienie człowieka czy społeczeństwa,
por. deﬁnicje: ‘możliwość realizacji swojej woli, swobodnego decydowania o sobie i postępowania bez czyjejś presji’ oraz ‘polityczna niezwisłość,
niepodległość, wolność (narodu, państwa)’.
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Velká je zem, šplouchá na ni voda
Co je však největší, co je však největší?
Ta lidská svoboda1 .
Člověk nejenom existuje, ale má také možnost
rozhodnout, čím bude v příštím okamžiku. To
znamená, že člověk má svobodu se v každém
okamžiku změnit2 .

1. Úvodem – ke kontextu zkoumání
V kontextu etnolingvistickém, resp. kognitivně- a kulturnělingvistickém český pojem SVOBODA dosud zkoumán nebyl a ani jinak mu
česká jazykověda speciální pozornost nevěnovala (kromě přípravné
práce k tomuto projektu, viz Čurdová, v tisku). Svobodě jako hodnotě
(i jejím speciﬁkům v českém diskursu o národní i osobní identitě
apod.) se však dostává zájmu ze strany českých sociologů, historiků
i kulturologů (srov. zejm. Holý 2010; Prudký a kol., 2009) a také ﬁlosofů (Havlíček, ed., 2013; Nejeschleba a kol, 2013). Než se zaměříme na
sémantické kontury tohoto pojmu v češtině a předestřeme relevantní
data jazykověsystémová, empirická a textová (podobně jako je tomu
in Bartmiński, Bielińska-Gardziel, Żywicka eds., 2015), je třeba ukázat
některé jeho širší společenskovědní a ﬁlosoﬁcké souvislosti a také
východiska našeho jazykovědného zkoumání.

1

Jaroslav Hutka: Náměšť (srov. Já písnička. Zpěvník pro žáky základních škol, 1.
díl, 1993, s. 88). Jde o poslední sloku písně spojené s obdobím komunistické totality
a jejího konce a hromadně zpívané při listopadových demonstracích 1989. Píseň
hudebně i textově navazuje na folklor a je známá i dětem. Poukaz ke svobodě
tvoří po zmínění dalších hodnot v předchozích slokách (víra, láska, pravda) pointu,
pociťovanou velmi emotivně.
2
Petrová, Plevová, 2012, Obecná psychologie, Olomouc.
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1.1. Svoboda jako zásadní evropská (a česká) hodnota. Svoboda
ve ﬁlosoﬁcké a společenskovědní reﬂexi
Pro Evropany představuje svoboda hodnotu zcela zásadní3 a je
tomu tak i v českém kontextu. Jde o pojem provázaný s mnoha pojmy
dalšími, zejména politicky zatíženými, jako je nezávislost, sebeurčení,
samostatnost, rovnoprávnost, demokracie, ale také důstojnost nebo
odpovědnost. Základní sémantická poloha pojmu SVOBODA tedy souvisí s věcmi veřejnými, jde o hodnotu, která se realizuje ve vztahu
člověka a polis, obce, a má – i v českém prostředí – konotace občanské,
národní a lidskoprávní4 . Výraz svoboda se však spolu s hodnotou jím
reprezentovanou týká i života individuálního (což je, jak uvidíme,
v českém kontextu velmi důležité) a je spojena s nejobecnějším existenciálním tázáním člověka po možnostech jednat podle své vůle,
ovlivňovat a utvářet svobodně svůj vlastní život. Nenarodili jsme
se žádný dobrovolně, píše český básník Vladimír Holan (2002: 76),
a evropští ﬁlosofové i umělci řeší problém svobody i v tomto smyslu
už (nejméně) od Aristotela5 , ať už usouvztažňují svobodu s lidskou
přirozeností, nebo s důstojností, ať jim jde o pojetí svobody jako možnosti individuálního sebeurčení (a vymezení toho, co toto sebeurčení
3

Udo Di Fabio nazývá evropskou, resp. západní kulturu přímo kulturou svobody. Píše: Západní hodnotový systém se zakládá na premise individuální svobody
a organizaci společnosti, jejíž osu tvoří speciﬁcká logika formalizovaných sociálních
systémů, k nimž patří hospodářství, politika, věda nebo právo. Svobodná ekonomika,
otevřené trhy, svobodný tisk, demokratické státní organizace, ochrana individuálních
práv, úcta vůči lidským a základním právům – to vše jsou všeobecné znaky západní
civilizace (Di Fabio 2009: 25). Zamýšlí se pak komplexně nad povahou, realizací
a různými způsoby využívání individuální svobody i nad problémy, které se v tomto
hodnotovém systému otevírají ve střetu s kulturou jinou (tamtéž).
4
Hannah Arendtová spojuje svobodu především s jednáním (resp. s možností
jednat), a tedy s politikou, s účastí ve věcech veřejných. Výrazem svobody je ovšem
každý lidský čin: a člověk je svobodný jen tehdy, pokud jedná (Arendtová 2002:
138). Svobodu „vnitřní” (ve smyslu psychologickém a duchovním – viz dále) pokládá
Arendtová za odvozenou od pojetí základního, politicky ukotveného.
5
Reﬂexe svobody od antiky po dnešek ve studiích současných českých ﬁlosofů
srov. Nejeschleba a kol., 2013.
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determinuje)6 , či vycházejí ze sarterovského „odsouzení ke svobodě”7 .
Podle Arendtové se člověk nachází mezi světem kauzality a svobody;
svou svobodu realizuje teprve vlastním jednáním (a komplementárně
i vlastním promlouváním). Jednáním se také manifestuje ve světě
jakožto osoba. U Arendtové je tedy akcentována především tzv. svoboda aktivní, svoboda něco činit (srov. název jejího díla Vita activa),
resp. svoboda „vnější”, realizující se „ve světě”. Svoboda jako niterná
záležitost, nahlížená v introspekci, o níž je řeč v křesťanství – a také
v mnoha koncepcích ﬁlosoﬁckých a etických – se začala tematizovat
až u sv. Pavla a pak u Augustina. Tyto koncepce se ovšem nezabývají
lidskou pluralitou, jsou tedy nepolitické, a Arendtová je tedy pokládá
za odvozené (Arendtová 2002: 131).
Jan Patočka chápe svobodu především jako zkušenost celku, resp.
zkušenost transcendence. Zakoušíme ji, když věci nevidíme jen v jejich předmětnosti, ale v širších souvislostech, s nadhledem a jako
možnosti, které se nabízejí. Ve své ﬁlosoﬁi dějin spojuje Patočka vznik
konceptu svobody s počátkem historie. Dějiny podle něho začínají
teprve v antickém Řecku se vznikem svobodných městských států,
kde nevládnou despotičtí panovníci, ale politicky soupeří svobodní
občané. Dějinný člověk tak přestává být „bezmocným nevolníkem”,
který slouží sebeudržení života (svého i jiných), ale podrobuje takovouto skutečnost reﬂexi (což předdějinný člověk nečinil); se vznikem
svobody v tomto smyslu pak vzniká též politika a ﬁlosoﬁe (Patočka
1990, passim).
6

Povaha determinujících okolností může být různá – jak fyzická, daná přírodními
zákony – fysei (například gravitací), tak společenská – ať už to jsou zákony (nomoi) či
obecně autorita (rodičů, společnosti, státu, režimu), existují i vnitřní překážky lidské
svobody, např. znesvobodňující návyky (závislost) či psychická nemoc (Nejeschleba
a kol., 2013, passim).
7
Srov.: člověk je svobodný, člověk je svoboda (Sartre 2004: 24), a vysvětlení: jestliže
Bůh není, nemáme před sebou hodnoty nebo přikázání, jež ospravedlní naše jednání.
[. . . ] Jsme sami, bez omluvy. Právě to mám na mysli, když říkám, že člověk je odsouzen
ke svobodě. Odsouzen proto, že se nestvořil sám, a přesto je svobodný, protože jakmile
je jednou vržen do světa, je zodpovědný za všechno, co činí (tamtéž).
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S tematizací svobody se pak setkáváme v mnoha polohách
a v mnoha kontextech – nejen v politice a politologii, v sociologii,
v teorii hodnot, ve ﬁlosoﬁi, náboženství a etice, ale mluví se o ní třeba
i v pedagogice a ﬁlosoﬁi výchovy ve vztahu k výchově či autoritě
(Palouš 2009: 43), a také v některých směrech psychologie a psychoterapie. V daseinsanalýze je svoboda dokonce pojata jako cíl psychoterapie, tj. dospění k možnosti a schopnosti „být sám sebou” (srov.
Čálek 2004, passim). Irvin D. Yalom zase hovoří o čtyřech existenciálně podstatných tématech (strukturách lidské existence), s nimiž
se člověk s různou mírou úspěchu vnitřně konfrontuje: vedle smrti,
osamělosti a ztráty smyslu to je právě svoboda, spojovaná s nutností
permanentně „být své bytí” a při tom stále volit, nést odpovědnost
a vinu (srov. Yalom 2006: 223 n.).
S pojmem SVOBODA se v evropském i českém myšlení pojí řada opozic: svoboda vnější vs. svoboda vnitřní, svoboda (svobodná vůle) vs.
předurčenost, individuální svoboda ve vztahu k právům (svobodám)
jiného či k právům celku (já vs. druzí), svoboda vs. povinnost, závazek,
a konečně i svoboda „od něčeho” (zprošťující) vs. svoboda „k něčemu”
(umožňující). Uvidíme, jak se tyto opozice a významové prvky z nich
vycházející realizují v češtině a jak se na jejich základě spoluutváří
komplikovaný kulturně speciﬁcký pojem. Přitom je třeba uvažovat
i o významech ukotvených tělesně a prostorově, poukazujícím ke
kognitivně primárním zdrojům a zkušenostem, které s prožitkem svobody jako hodnoty podstatně souvisejí a spojují ji s významem výrazu
volnost.

1.2. Kontext etnolingvistického zkoumání pojmu SVOBODA
Přes různá sémantická a kulturní speciﬁka je ovšem koncept SVOBODY

v mnohém mezikulturně sdílen. V rámci Evropy vyrůstá ze

dvou kořenů: z antiky a křesťanství8 . Zejména k tomu prvnímu (pro
8

V dějinách Evropy se setkáváme s permanentní reﬂexí faktu, že si jisté společenské skupiny či lidé přivlastňují či přivlastňovaly právo na svobodu jiných (na
jejich čas, práci a osobní život. Dodnes se i v českém jazykovém obrazu světa ucho-
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významovou charakteristiku v současných evropských kulturách nosnějšímu) poukazuje Anna Wierzbicka (1997), když v etnolingvistické
studii podrobuje zkoumání pojmy spojené se svobodou v latině, angličtině, ruštině a polštině. Základem je jí latinský výraz libertas, primárně vztažený ke stavu „být liber”, tj. nebýt otrokem, mít status
svobodného občana. Pojem svobody, jak ho známe dnes, se tedy začal
utvářet ve vztahu k otroctví9 a primárně znamenal „pozitivní svobodu” jakožto možnost konat podle své vůle (libertas je podle Cicerona
možnost dělat, co chceš). V anglickém ekvivalentu freedom (na rozdíl
od paralelního výrazu liberty) se podle Wierzbické naopak konstruuje
pojem jako „negativní svoboda”, tj. možnost nedělat to, co nechci10 .
V českém výrazu svoboda může být, jak uvidíme dále, aktualizována
ta i ona významová poloha. Navíc v jednom ze dvou základních proﬁlů hraje zásadní roli primární zkušenost volného pohybu v prostoru,
s nímž souvisí zřejmě i metaforický význam manželské nezadanosti.
O tom, stejně jako o dalších obecněji platných i kulturně speciﬁckých
významových rysech českého pojmu SVOBODA, bude řeč v následujících částech této studie.
vává přenesený význam výrazů otrok a nevolník, které jsou ve svých základních
významech historismy, srov. v SSJČ: otrok (otrokyně) 1. (v otrokářském řádě) ‘člověk
nemající občanská práva a považovaný za majetek, za věc druhého’: vzpoura otroků;
bezprávný otrok; prodat zajatce za otroky; obchod s otroky; 2. ‘člověk nemohoucí sám
o sobě rozhodovat, nemající své vlastní vůle, nýbrž ovládaný někým, něčím jiným,
podřízený někomu, něčemu, nevolník’: otrok práce, své vášně; domácí otrokyně; nevolník 1. (za feudalismu) ‘poddaný člověk povinný svému pánu velkými robotami
a dávkami, připoutaný k jeho půdě, s níž býval prodáván’: dědiční nevolníci; byla
muži poddána jako nevolnice; 2. ‘člověk něčemu, někomu zcela podřízený, na něčem,
někom zcela závislý, otrok’: nevolník alkoholu, nevolník vášně. V šíře založených
úvahách o jazykovém obrazu svobody bychom měli vzít v úvahu i tyto její „negativní”
či „opozitní” aspekty, stejně jako např. sémantiku výrazů vězeň, vězení, věznit apod.
9
I Alain Besançon začíná svůj esej O svobodě konstatováním, že svoboda je v nejstarším smyslu slova chápána jako opak otroctví (Besançon 2013: 15); jako politicky
relevantní problém se však začala studovat až během feudalismu – v souvislosti
s nevolnictvím (tamtéž). S tím korespondují i doklady ze staré češtiny (viz dále).
10
I jinde (v koncepcích ﬁlosoﬁckých, srov. Nejeschleba a kol., 2013) se mluví
o svobodě „od něčeho” (zprošťující) a svobodě „k něčemu” (umožňující).
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2. Výraz svoboda z hlediska jazykového systému
V češtině se pojem SVOBODA lexikálně realizuje především v subst.
svoboda, adj. svobodný a adv. svobodně (k dalším derivátům a kompozitům srov. dále). Souvztažné a v některých kontextech zaměnitelné je
synonymum volnost a další výrazy se základem vol(n)-, tj. volný, volně,
volno, a především vůle11 . Vzhledem k tomu, že se podobná dvojice
výrazů nachází s různými významovými či stylovými odlišnostmi
i v jiných slovanských jazycích, pokusíme se otázky jejich vzájemné
konkurence v češtině aspoň stručně naznačit12 .

2.1. Etymologie a vývoj významu
2.1.1. Výraz svoboda je všeslovanský. Holubův a Lyerův etymologický slovník (1967) odkazuje ke dvěma kořenům: svo- (srov. svůj)
a pot- (pán), tedy ‘svůj pán’ (frazém být svým pánem je běžný dodnes)13 .
Rejzek (2001) uvádí vedle tohoto výkladu (připomíná tu korespondující staroindický výraz svápati- ‘svůj pán’) i možný výklad jiný.
Poukazuje k praslovanskému kolektivu *svoboda (odvozenému od
indoevropského kořene *suobh- ‘svůj’ příponou -oda), jež znamenalo
‘svobodní lidé’ (Rejzek 2001). Sémanticky souvztažný výraz volnost je
odvozen od adj. volný, ten pochází z praslovanského *voľьnъ, které
je odvozeno od substantiva *voľa. Psl. *voľa, tj. ‘vůle’ pochází z indoevropského kořene *uel- s významem ‘chtít, přát si’. Ze stejného
kořene je odvozeno i současné české volit ‘rozhodovat se pro jednu

11

Sémantický komponent vůle je i při vymezování pojmu SVOBODA zcela podstatný
(srov. též spojení svobodná vůle, dobrá vůle, poslední vůle aj.).
12
Šetření v korpusových zdrojích však bylo zaměřeno pouze na výraz svoboda,
který pokládáme v tomto směru (ve smyslu hodnoty) za základní.
13
Srov. SČFI (1994: 624): být svým (vlastním) pánem – ‘člověk pracovně, existenčně
v životě a zaměstnání’, zvl. v důsledku jedinečného postavení, svobodného povolání
n. samostatného příjmu, n. svým způsobem ubytování, bydlení, popř. svou pravomocí
v dílčí pracovní oblasti apod.: být plně nezávislý a samostatný a rozhodovat sám
o sobě a práci, své činnosti, popř. způsobu chování aj’. Jako antonymní jsou uvedeny
frazémy být někde přivázaný j. pes u boudy, (muset) tancovat podle něčí noty.
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z možností’, volba, pomnožné volby a také např. velet ‘dávat rozkazy’
(v kontextu vojenském).
2.1.2. Doklady ke slovu svoboda lze nalézt již ve staré češtině.
V Malém staročeském slovníku (1978) je zachyceno ve významech 1.
‘volnost, nezávislost’, případně ‘nezávaznost, osvobození od něčeho,
výsada, privilegium’ a také 2. ‘udatný, svobodný muž, šlechtic’. Adjektivum svobodný neslo (dodnes dochovaný) význam ‘volný, nevázaný’,
uvádí se také spojení býti svoboden + genitiv – ‘být prost, zbaven čeho,
být bez čeho’ (tamtéž)14 .
2.1.3. V slovnících barokní a humanistické češtiny15 se svoboda
uvádí s významy: ‘moc, vůle’ (latinský protějšek libertas), dále ‘výsada,
nadání, obdarování’ (lat. privilegium), ‘oproštění od úřadů a břemen,
vynětí z obecných břemen a povinností’ (lat. immunitas), ‘osvobození
od trestání a pokuty’ (lat. impunitas), a konečně ‘svobodství, svobodné,
výsadné místo, útočiště, místo, kde jeden sebou bezpečen býti může
a kdež právo nesmí a nemůže’ (lat. asylum, locus profugii)16 .
2.1.4. Josef Jungmann ve Slovníku česko-německém (1834–1839)
uvádí následující významy slova svoboda17 : 1. ‘stav ten, když kdo
14

Ve staré češtině jsou doložena i (dnes v češtině neznámá) formálně-sémantická
synonyma ke slovu svoboda, a to svobodenstvie, svobodstvie, svobodstvo. Svobodstvie patrně znamenalo také totéž co svobod, tj. právní termín pro ‘nemovitost ve
svobodném, poddanskými povinnostmi nezatíženém držení’. Vlastník takovéto nemovitosti byl nazýván svobodníkem, zároveň ale mohlo slovo svobodník označovat
kohokoliv, ‘kdo je osobně svobodný (nepoddaný)’. K starým právním termínům
patřily ještě výrazy svobozovati (‘osvobozovat majetek apod. od dluhů’) a svoboźenie/svoboźenstvie (primárně ‘svobodné vlastnictví, vlastnictví nezatížené dluhy
a závazky’ (ESSČ), ale užíváno také jako náboženský termín pro ‘osvobození se od pozemského života a uvedení do stavu věčné blaženosti’). Slovesa svoboditi a svoboditi
sě znamenala ‘osvobozovat (se), oprošťovat (se) od něčeho, zprošťovat (se) něčeho’.
(Všechny doklady v této poznámce pocházejí z ESSČ).
15
Jde o překladové, zejm. latinsko-české slovníky přístupné v Lexikální databázi
humanistické a barokní češtiny.
16
Výklady významů jsou založeny zejm. na slovníku Daniela Adama z Veleslavína
Silva quadrilinguis (1598).
17
Jungmannův slovník dále zahrnuje četné (kromě adj. svobodný a adv. svobodno,
svobodně dnes již většinou neužívané) slovotvorné deriváty a kompozita, jako: svo-
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svůj, svým pánem jest, neodvislost, volnost’ a. vztahující se k moci
tělesné (opak vězení) – na svobodu propustiti, b. vztahující se k životu
občanskému (opak otroctví) – otroku svobodu dáti, svoboda přirozená
člověka, národ tento pochoval svou svobodu, svoboda v náboženství,
svoboda tisku, svobodu hlásati, svobodu obmeziti, potlačiti; 2. ‘vůle
činiti, co se líbí’ – svoboda něco učiniti, licentia; svobodu propůjčiti, má
svobodu mluviti, nemám té svobody (nesmím); 3. ‘vynětí z obecných
břemen a povinností, nadání, privilegium’ – všecka privilegia, svobody
a zvyklosti jim odjímáme a béřeme; 4. ‘svobodné místo, výsadné místo,
útočiště, svobodství, asylum’ – svoboda kostelní, kdo by tam utekl; (5)
maskulinum ‘svobodný, hrdinský člověk’ – Boleslav svoboda veliký
bieše.

2.2. Data ze slovníků současné češtiny
Slovníky současné češtiny vyčleňují pro výraz svoboda následující
významy18 :
1. ‘možnost uplatnit svou vůli, volně, bez cizího nátlaku se rozhodovat a projevovat’ (politická svoboda, mít svobodu volby, svoboda
projevu, vyznání, občanské svobody);
2. ‘politická nezávislost, samostatnost, volnost (národa, státu)’ (staletý boj českého národa za svobodu, padl za svobodu, nacisté pošlapali
naši svobodu, poskytnout svobodu koloniálním zemím);
bůdka; svobodenství (‘svoboda’, ‘svobodné, neotrocké smýšlení’); svobodství, svobodstvo (‘stav svobody, svoboda’; ‘svobodný statek’); svobodnost (‘jakost svobodného’);
svoboditi (‘činit svobodným’), svobodněti (‘stát se svobodným’); svobodník (‘sobě volný,
nepoddaný’, ‘dobrovolný voják, voják svobodně sloužící’, ‘o všem svobodně smýšlející’, ‘dědiník sídlící na dědičném dvoře, má svobodství ve vsi’), svobodnice (‘svobodná
osoba ženská, buď z hlediska platu, nebo statku’), svobodnictví (‘svobodnický stav
nebo právo’); svobodomluvný (‘svobodně mluvící’), svobodomluvnost (‘svobodnost
v mluvení, upřímnost’); svobodověrec (‘svobodný ve víře’) aj.
18
V rozčlenění polysémie a pořadí významů vycházíme ze SSČ a SSJČ, doplňujeme
však i příklady z PSJČ; zvlášť upozorňujeme na významy, které jsou uvedeny jen
v jednom ze slovníků. – Je příznačné, že slovníky nerozlišují proﬁly a samostatné
významy polysémického lexému a ani pořadím nenaznačují logiku sémantických
souvislostí.
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3. ‘volnost v pohybu, místě pobytu’ (pustit ptáka z klece na svobodu,
propustit vězně na svobodu; vyšetřovat obžalovaného na svobodě; pes
zvyklý svobodě; práv. trest odnětí svobody);
4. ‘stav toho, kdo ještě neuzavřel manželský sňatek nebo jej zrušil’
(poslední den svobody před svatbou, rozlučka se svobodou, vrátila mu
svobodu);
5. ‘stav bezstarostnosti, neomezení různými povinnostmi; volnost
v chování’ (léta klukovské svobody, přál dosti svobody dcerám svým).
Pouze tyto významy uvádí nejnovější jednosvazkový SSČ. Ostatní,
zejm. významy označené jako 7–10, jsou i podle charakteristiky PSJČ
a SSJČ řídké (6, 9) anebo vázané na historické kontexty a v dnešní
češtině již neznámé:
6. (při umělecké tvorbě) ‘v podání, zpracování’ – autorovi by se
mohla vytýkat přílišná svoboda (význam uvádí jen PSJČ);
7. (zastar., obyč. v pl.) ‘výsada, privilegium’ – nový pán neuznal jejich svobod a privilegií, husité dobývali sobě svobod církevních u císaře;
8. (zastar.) ‘osvobození od něčeho, vymanění se z něčeho’ – udělil
Karel všem obyvatelům svobodu ode všech berní na dvanácte let);
9. (řídké) ‘volnost oděvu’ – rukáv musí mít svobodu (význam uvádí
jen SSJČ);
10. (zastar.) ‘robotou nezatížené pole’ – potom pasák vyžene do
«svobody» – kde nic nebude hájeno (význam uvádí jen PSJČ)19 .

2.3. Substantivum svoboda v lexikálním systému
2.3.1. Svoboda a volnost

Bylo už řečeno, že nejbližším synonymem výrazu svoboda je volnost, stejně tak jsou si v mnoha významech blízká i příslušná adjektiva
svobodný a volný.
SSJČ volnost deﬁnuje v prvním významu jako ‘stav, kdy se člověk
nebo nějaký celek nemusí podřizovat cizí moci, vůli nebo nějakým
19

SSJČ uvádí v rámci hesla ještě výskyt výrazu svoboda v názvech časopisů, institucí aj. (nakladatelství Svoboda, Nová svoboda) – viz dále. Samostatně je v PSJČ
i SSJČ uveden heslo svoboda (mask.) s významem ‘šlechtic, pán’, kvaliﬁkovaným jako
zastaralý.
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jiným omezením; nezávislost, samostatnost, svoboda’ a uvádí příklady
volnost národa; politická, osobní volnost, volnost pohybu, volnost projevu, volnost tvůrčí práce, volnost bádání. V tomto významu má však
dnes knižní charakter, resp. např. ve spojení volnost národa se pociťuje (oproti spojení svoboda národa) jako archaické. Poněkud jiný
význam (a širší oblast užití) mají spojení dát či ponechat někomu volnost, pokud míníme např. rodiče ve vztahu k výchově dítěte20 . Další
významy – které ovšem pokládáme za geneticky primární – se pojí
častěji s adj. volný či příslušnými adverbii, zejm. ve smyslu prostorové
i časové neohraničenosti (volné prostranství, volný čas, mám dnes
volno, volný výběh, volně se rozběhnout, ale i např. volný oděv – tj.
ne těsný, volné tempo – pomalé), neobsazenosti (volný pokoj, volné
místo, u stolu bylo volno), též dovolenosti (volná zábava, věc k volnému
použití) či bezplatnosti (volná vstupenka).
Rozdíly mezi výrazy volnost a svoboda nejsou vždy čistě sémantické; v různých kontextech mají slova rozdílnou stylovou příslušnost
a s tím spojenou různou kolokabilitu. Jan Horálek se ve svém lingvistickém fejetonu zamýšlí nad českým překladem hesla Francouzské
revoluce volnost, rovnost, bratrství, resp. nad tím, proč nebyl francouzský výraz liberté přeložen spíše jako svoboda než volnost. Akcentuje
při tom právě konotační složky obou výrazů a jejich stylovou platnost:
Volnost je osobnější, subjektivnější, jaksi privátnější; zároveň (v daném smyslu) trochu knižní, básnivější; a ovšem ve své konkrétnosti
prozaičtější. Podle toho také obě slova [. . . ] distribuujeme v řečové
praxi: cítíme se volně na výletě u vod, můžeme být potrestáni odnětím
svobody. . . Těžko kdy zjistíme, který z obrozenců uvedl český překlad
francouzské triády do oběhu; jistě však byl spíše básníkem než třeba
ﬁlosofem práva. Ostatně zůstal práv rytmice i zvukomalbě francouzské
20

Připomeňme zde i pátý z výše (v odd. 1.2.) uvedených významů výrazu svoboda –
‘stav bezstarostnosti, neomezení různými povinnostmi; volnost v chování, ve společenském styku’ – léta klukovské svobody, přál dosti svobody dcerám svým. Srov. též
fenomén volné výchovy, a zejm opozici svobody a volnosti ve výchově, viz odd. 7
a pozn. 55.
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předlohy: svoboda, rovnost (či – hrůza! – rovnoprávnost) a bratrství
by zněly rozhodně méně libozvučně. A co s tím souvisí: taky méně
vznešeně – a nové ideály se vždy snáz ujmou, umějí-li vedle rozumu
zapůsobit i na city (Horálek 2002: 94).
Tyto úvahy nás spolu s nalezenými jazykovými daty vedou k formulaci některých rozdílů mezi částečnými synonymy svoboda a volnost.
Výraz svoboda (příp., jak uvidíme dále, i v pl. svobody) se zřejmě od počátku používal (mj. i) ve smyslu terminologickém – zejm. právním
(kdysi v kontextu feudální společnosti, dnes ve vztahu k právním
a politickým potřebám společnosti); co do emocionality je ve většině
významů neutrální. Volnost můžeme ve vztahu k němu označit za
synonymum pragmatické (s emocionálním, resp. poetickým stylovým
příznakem). Adj. volný (méně už subst. volnost) je ovšem ve většině
významových poloh bezpříznakové (viz výše). V současných českých
slovnících je sice i u adj. volný kladen na první místo význam nezávislosti – ten je však (míníme) sémanticky odvozený a v současné
době se pociťuje jako knižní, resp. poetizující (na rozdíl od běžně
fungujících spojení typu volný čas, volný oděv apod., viz výše).
2.3.2. Další synonyma a opozita k jednotlivým významovým polohám

Přehled lexikální elaborace pojmu SVOBODA uvádí Hallerův ČSVS
ve svém třetím dílu Duševní stránka člověka. Tam se pasáže věnované
svobodě nacházejí v oddíle Vůle, a to v pododdíle Chtění (dalšími
dvěma pododdíly vedle Chtění jsou okruhy Přání, touha, žádost a Jednání). Zde uvádíme deset okruhů synonym a opozit, které se opírají
jak o tento slovník (Haller 1977), tak o další pojmový slovník češtiny
(Klégr 2007), ale i o vlastní intuici rodilých mluvčích; řadíme je podle
logiky jednotlivých významových okruhů.
1. volnost, nespoutanost, neomezenost, nepodmíněnost × spoutanost, svázanost, omezení, podmíněnost;
2. samostatnost, nezávislost, autonomie (suverenita, svrchovanost)
× nesamostatnost, závislost, podrobenost, poroba, útisk, útlak;
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3. právo, výsada, privilegium × podřízenost, zákaz (něco dělat),
příkaz (něco dělat či nedělat), závazek, vnucení podmínek;
4. právo, práva × bezpráví;
5. osvobození, vymanění × závislost, podřízenost, omezení, podmanění;
6. bezstarostnost, nespoutanost, stav bez závazků a povinností ×
starost / starosti, závazek / závazky, spoutanost, svázanost;
7. volnost, anarchie, (občanská) neposlušnost × pořádek, řád,
poslušnost;
8. volnost, prostornost × stísněnost, sevřenost (o prostoru);
9. (svoboda) × vězení (srov. být na svobodě X být ve vězení, hovorově
být zavřený);
10. stav, kdy muž není ženatý a žena vdaná, volnost, nezadanost ×
zadanost, ženatost, vdanost (užívá se spíše v podobě adjektiv – ženatý,
vdaná aj.).
Stručněji lze spolu se Slovníkem českých synonym uvést, že synonymy lexému svoboda jsou volnost, samostatnost a nezávislost. U adj.
svobodný je v tomto slovníku kromě polohy 1. volný, samostatný,
nezávislý rozlišena ještě významová poloha spojená s manželstvím
či partnerstvím: volný, nezadaný, neženatý, nevdaná (Pala, Všianský
2000).
K opozitům výrazu svobodný patří – kromě základního záporového
nesvobodný – např. adj. podrobený, v některých případech individua
i závislý (např. na drogách), uvězněný (a substantivum vězeň), poddaný,
otrok, ujařmený, žijící v něčím područí, pod něčí nadvládou, a také
ovšem ženatý/vdaná.
2.3.3. Hyperonymie a hyponymie

Jako hyperonymum k hlavním významům lze uvést nadřazený
výraz stav, popřípadě i možnost či schopnost (ve smyslu potestas, srov.
i chtění ve slovníku J. Hallera, 2.3.2.), ale také hodnota – v kontextu
pojmů jako odpovědnost, důstojnost, víra, láska, avšak i demokracie či
rovnost (která lze chápat jako kohyponyma).
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Za hyponyma (k některým významovým polohám) lze pokládat
spojení vymezující oblasti, v nichž se svoboda uplatňuje, např. svoboda slova, svoboda pohybu, svoboda shromažďování, svoboda tisku aj.
(viz dále).

2.4. Slovotvorné deriváty a kompozita
Co se týče derivovaných substantiv, začněme modiﬁkačními
výrazy předponovými – nesvoboda/nesvobody, polosvobody, pseudosvoboda (s negativním významovým příznakem) – a deminutnivními: svobodička, svoboděnka, svobůdka; jejich deminutivnost
ovšem poukazuje k výhradně pozitivnímu chápání abstrakta svoboda (dnes se však takřka neužívají). Z derivátů vzniklých mutací
stojí za zmínku (dnes už také zastarávající) výraz svobodárna, označující dům s malými byty pro svobodné, tj. pro jednotlivce bez rodin.
Ve vojenství se používá pro označení nejnižší poddůstojnické hodnosti označení svobodník, snad významově související s historickými
významy spojenými s vyvázaností z poddanských povinností (srov.
2.1.2. ad., též pozn. 16).
Nejfrekventovanějším (a významově nejvariabilnějším) derivátem
je adj. svobodný – pro podrobnější studium pojmu SVOBODA obzvlášť
důležité. SSJČ uvádí tyto jeho významy:
1. ‘mající svobodu, volný’ (svobodný člověk, občan; cítit se svobodný);
2. ‘takto konaný, vykonaný’ (svobodná volba);
3. ‘samostatný, nezávislý’ (svobodné národy, státy);
4. ‘nikým, ničím neomezený, na nic nevázaný’ (svobodný rozvoj,
svobodná plavba na mořích);
5. ‘jsoucí na svobodě, propuštěný na svobodu z vězení ap.’ (zajatci
jsou už svobodni);
6. ‘neženatý n. nevdaná’ (svobodný muž; je dosud svobodná);
7. hist. ‘požívající společ., občanských práv’ (svobodné obyvatelstvo
Říma × otroci; svobodný sedlák × poddaný, robotník). Pro dokreslení
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zmiňme i adv. svobodně (s. se rozhodovat, jednat; s. hlásat názory;
s. žít; s. obchodovat, podnikat).
Velkou důležitost pro studium pojmu SVOBODA mají dvě slovesa
obdobného významu, osvobodit a vysvobodit. SSJČ u každého z nich
uvádí dva významy a charakterizuje je takřka shodně; parafrázujeme
takto: 1. ‘vyprostit, vymanit z cizí nadvlády, z cizí moci, učinit svobodným, vrátit někomu svobodu’ (o. národ, zemi z poroby, z nadvlády nepřítele; boj za osvobození; o. někoho ze zajetí, o. ptáka z klece; v. vězně;
v. město z obležení; v. národ) a 2. zbavit nějaké (tíživé) povinnosti;
zbavit něčeho tísnivého vůbec, učinit volným, svobodným (o. sedláka
od roboty; o. od pracovní povinnosti; o. nemocného žáka od tělocviku;
o. práci od vykořisťování; sociální osvobození; moderní osvobozená
žena; osvobozená práce; o. z nařknutí); zast. práv. o. obžalovaného
zprostit jej rozsudkem obžaloby z trestného činu, vysvobodili ho od
vojny. Od sloves jsou odvozena substantiva osvobození, osvobozování,
osvoboditel(ka) a adjektiva osvobozující, osvobozený21 a osvobodivý
(až na poslední z nich mají též varianty s preﬁxem vy-). Za připomenutí stojí i kompozitum svobodomyslný (s jednoznačně pozitivním
významovým elementem) a jeho deriváty.

2.5. Typické kolokace, frazémy, okřídlené výroky
Ve slovnících české frazeologie se objevují níže uvedená ustálená
slovní spojení týkající se svobody, ať už svobody chápané jako oproštění od závazků a povinností (rajská svoboda), svobodného stavu
mimo manželství (ztratit svobodu), nebo svobody z hlediska práv
21

Mezi příklady je v SSJČ uveden i název legendárního Osvobozeného divadla.
Název mu dal v říjnu roku 1925 Jiří Frejka podle německého překladu knihy ruského režiséra Alexandra Tairova Das entfesselte Theater, tj. Odpoutané divadlo či
Nespoutané (tj. odpoutané od tehdejšího strnulého dramatického umění). Od r. 1927
je však divadlo spojeno především se jmény Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Z hlediska našeho zkoumání je zajímavé, že v jisté dějinné etapě (1936) byl původní
název změněn na opozitní Spoutané divadlo; po Mnichově (v listopadu 1938) byla
politicky vyhraněnému divadlu odňata koncese. Srov. https://cs.wikipedia.org/wiki/
Osvobozen%C3%A9 divadlo.
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občana nebo národa (např. svoboda osobnosti, občanské svobody,
odnětí svobody; tato spojení mají charakter oﬁciálních právních termínů).
Typické kolokace:
– akademická svoboda/akademické svobody – ‘práva spjatá s životem a činností na vysokých školách, zakotvená právně i tradicí’
(akademické prostředí a vědecké bádání se chápe jako nezávislé na
moci státu a jakýchkoli jiných institucí);
– osobní svobody ‘souhrn občanských práv, jimiž je vymezena
sféra osobního života občanů a k nimž patří zejména nedotknutelnost
osoby, obydlí, listovní tajemství, svoboda projevu aj.’;
– svoboda osobnosti 1. ‘osobní svoboda’ (ve smyslu právního termínu); 2. ‘právo člověka realizovat svůj život podle vlastních představ’;
– občanské svobody ‘souhrn práv občanů ve státě, která jsou zajištěna ústavou’;
– svoboda slova, svoboda tisku, domovní svoboda, svoboda pohybu aj.;
– odnětí svobody ‘postižení za spáchané provinění zbavením volnosti a umístěním ve vězení na základě rozhodnutí soudu podle platných
zákonů’ (a též např. vyšetřování na svobodě, omezení svobody apod.)22 ;
– ztratit svobodu – 1. (vztahuje se k člověku, národu, ale i zvířeti)
‘být chycen a poroben, popř. zotročen’, případně zbaven možnosti
volného pohybu; 2. (humorně lze použít o muži v kontrastu k bezstarostnosti a svobodě mládeneckého života před svatbou) ‘oženit se’;
– práv. svobodné povolání – bez stálého pracovního poměru;
– svobodná matka – neprovdaná žena s dítětem;
– jméno za svobodna – příjmení ženy v době před sňatkem.

22

Srov.: https://e-justice.europa.eu/content rights of defendants in criminal proceedings 169-EL-maximizeMS-en.do?clang=cs&idSubpage=2.
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Nevětné frazémy obrazného charakteru:
– rajská svoboda ‘možnost projevovat se, chovat se, jednat s (relativní) libovolností bez subjektivního pocitu omezení, bez zábran
a konvencí, bez starostí a povinností’;
– červánky svobody ‘předzvěst začátku svobodného života po období nesvobody’ – poet.;
– svobodný/volný jako pták;
– svobodný jako Amerika;
– být svým pánem (viz pozn. 13);
– být na volné noze – ‘mít svobodné povolání’ (viz výše), nemít
zaměstnavatele.
Přísloví23 : Svoboda pěkná věc, není na ni v světě klec. (SČFI, Čelakovský, Flajšhans).
Svoboda nad zlato. (Čelakovský, Flajšhans).
Stříbrná klec, a zlatá svoboda. (Čelakovský, Flajšhans).
Nesvoboda učí svobodě. (Čelakovský, Flajšhans).
SČFI zaznamenává i tzv. okřídlená slova spojená se svobodou;
ta se však jistě nevyskytují jen v českých kontextech a jsou známá
i jinde:
Svoboda jednotlivce začíná tam, kde končí svoboda druhého –
z knihy J. S. Milla O svobodě (1859); Svoboda je nedělitelná – Výrok
amerického prezidenta J. F. Kennedyho v rozděleném Berlíně (1963);
Svoboda je poznaná nutnost – hojně užíváno v marxistické ﬁlozoﬁi,
ovlivněno I. Kantem; Svoboda, rovnost, bratrství – moderní demokratickou společnost tvoří lidé svobodní a navzájem si rovní, kteří spolu
žijí v míru a přátelství, a o takovou společnost je třeba usilovat – heslo
Francouzské revoluce (více je ovšem vžit překlad Volnost, rovnost,
bratrství – srov. 2.3.1.).

23

Flajšhans u přísloví uváděných Čelakovským (jako i jindy) poznamenává, že
nejde o přísloví původem česká, nýbrž ruská nebo polská. Ať tak či tak, dnes v komunikaci dávno živá nejsou.
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2.6. Svoboda (a slovotvorné deriváty) v antroponymii
a toponymii
Souhrn jazykových dat by nebyl úplný bez uvedení faktu, že Svoboda/Svobodová je v České republice druhým nejfrekventovanějším
příjmením, hned po příjmení Novák/Nováková (Moldanová 2004:
175); tamtéž se uvádějí i méně frekventovaná příjmení od příslušných
derivátů, Svobodník a Svobodný. Všechna vycházejí z významu ‘nikoli poddaný’, resp. ‘člověk nezávislý na feudální vrchnosti’ (tedy
z významu dnes již historického).
Co se týče toponymie, Svoboda se říkalo svobodné selské živnosti,
srov. výše slovníkové významy jako ‘nevázanost’ (jako opak poddanství), ‘útočiště’, ale také ‘výsada’. Podobnou motivaci mají toponyma
jako Svoboda nad Úpou – souvisí i s feudálním udělováním výsad; podnětem pojmenování tu byla svoboda dolování, Bergfreiheit, od r. 1546
mělo toto městečko právo horních měst (srov. Profous 1957: 258–259,
tam i o vsích Svobodín a Svobodka).
Připomeňme i oblast urbanonymie; svoboda se objevuje v názvech
náměstí, z nich je nejznámější náměstí Svobody v Brně. Jde o hlavní
brněnské náměstí, název platí od prosince r. 1918 a je evidentně
spojen se vznikem samostatného Československa.

2.7. Závěrem o jazykových datech: SVOBODA – SUVERENITA
a SVOBODA – VOLNOST
Z údajů uvedených starými českými slovníky je patrné, a dokládá
to i odborná literatura mimoslovníková (viz dále), že se pojem SVOBODA

v dnes nejběžnějším významu konstituoval v souvislosti s upe-

vňováním feudální monarchie, tj. v období, kdy šlechta zasahuje do
politického života a vytváří právní normy. V staročeské slovní zásobě
se to projevuje mj. rozvojem terminologických okruhů vázaných na
vedoucí funkce šlechty v tehdejší společnosti a na lenní systém [. . . ],
srov. markrabě, hrabě,. . . chlap, nápravník, dvořiti, svobodenstvie
(Němec a kol. 1980: 302, zvýr. I. V. a V. V.). S významem svobody
jako privilegia, resp. vyvázanosti z nevolnických povinností (srov.
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svobodenstvie a další deriváty) pak souvisí i konkretizované (metonymické) významy svoboda jako ‘šlechtic, pán’ či ‘člověk, který není
poddaný, který není chlap’ (srov. i svobodník)24 , a dále i ‘robotou nezatížené pole’ nebo ‘svobodná selská živnost’. Stopy těchto historických
významů se dodnes dochovaly v původu některých proprií – v příjmeních či názvech osad typu Svoboda (3.6.). Evidentně zde však má
své kořeny konceptualizace SVOBODY jako obecněji chápané hodnoty,
související se samostatností a sebeurčením, kterou lze charakterizovat frazémem být svým pánem a vztáhnout k významům uváděným
novějšími slovníky pod čísly 1. a 2., tedy ‘možnost uplatnit svou vůli,
volně, bez cizího nátlaku se rozhodovat a projevovat’, a zejm. ‘politická nezávislost, samostatnost, volnost (národa, státu)’. Svoboda se
tu chápe jak suverenita a samostatnost a vztahuje se k člověku jako
individuu nebo ke skupině lidí (národu, státu apod.). Výraz svoboda
(příp. i jeho pl. svobody) má v tomto ohledu často charakter právního
či politického termínu a funguje jako součást spojení typu svoboda
slova, Listina základních práv a svobod aj. V tomto ohledu je možno
vydělit proﬁl SVOBODA – SUVERENITA.
Jiná je významová poloha (resp. významový proﬁl, viz dále), již
označujeme jako SVOBODA – VOLNOST. Tato poloha je vázána na možnost pohybu v prostoru (nejen u člověka, ale např. i u zvířete) a je
tedy zřejmě geneticky primární, protože je dána spontánně a vychází z tělesně-smyslové, částečně mimoracionální zkušenosti (‘moci
se volně rozběhnout’). Vztahuje se především k významu ‘volnost
v pohybu, místě pobytu’ (pustit ptáka z klece na svobodu, propustit
vězně na svobodu) a vážou se k ní metaforické extenze ‘stav toho, kdo
ještě neuzavřel manželský sňatek’ (poslední den svobody před svatbou) a ‘stav bezstarostnosti, neomezení různými povinnostmi; volnost
v chování’ (léta klukovské svobody). Pojmové metafory ze zdrojové oblasti SVOBODA – VOLNOST (související s prostorem a pohybem) fungují
často jako zdrojové oblasti SVOBODA – SUVERENITA (viz dále v odd. 7.).
24

Chlap – arch. ‘poddaný, nevolník’ Národ dělil se vůbec na svobody a chlapy, čili
pány a parobky (Pal. PSJČ).
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3. Empirický výzkum – svoboda v reﬂexi současných
českých mluvčích
3.1. Respondenti
V souladu se zásadami projektu EUROJOS byla skupina respondentů
tvořena studenty vysokých škol; jazykový obraz SVOBODY je tedy zkoumán pouze z perspektivy jedné, poměrně speciﬁcké skupiny proﬁlujících subjektů. V našem případě to byli studenti Českého vysokého
učení technického v Praze a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze. Zastoupeny byly obory humanitní (47 studentů), např. český
jazyk nebo angličtina, i nehumanitní (30 studentů), jako matematika či
informační technologie. V celkovém počtu 77 studentů25 převažovaly
ženy (54) nad muži (23). Jejich věk se pohyboval mezi 20 a 26 lety.

3.2. Forma dotazníku
Iniciátoři projektu EUROJOS doporučují pro dotazníkové šetření otevřenou otázku, v našem případě tedy např. Co je podle vás podstatou
opravdové svobody? Základním pozitivem je fakt, že otevřená otázka
respondenty neomezuje a nepodsouvá jim žádné z možných chápání
pojmu26 . Pro tento výzkum byl zvolen dotazník se dvěma rámečky
k doplnění (respondenti do nich měli vepsat, co je svoboda a co nesvoboda). Tato forma umožnila vyhnout se bližším speciﬁkacím, které
by mohly výzkum zkreslit. Formálně byly odpovědi velmi pestré. Respondenti často uváděli (dle školních zvyklostí) klasickou deﬁnicí
s nadřazeným pojmem a speciﬁkujícími rysy (např. Svoboda je stav,
kdy. . . ), objevovaly se však i varianty jiné (Možnost dělat si, co chci. . . ).
25

Z původních 80 dotazníků byly tři vyřazeny, neboť jako mateřský jazyk respondenta nebyla uvedena čeština.
26
V dřívějším pilotním výzkumu (realizován 2012, srov. Čurdová 2015) byla pretestována otázka Co je podle Vás podstatou opravdové svobody? Ze získaných dat
vyplývalo, že spojení opravdová svoboda možná příliš implikuje svobodu v jejím
národním pojetí. Příliš návodné se v tomto směru ukázalo i testování pomocí diagnostických vět s mezerami k doplnění, např. Saša má svobodu, ale. . . Navíc přirozeněji
vyznívaly spíše formulace neobsahující výraz svoboda, ale svobodný, které by však
s sebou nesly nutnost gramatických úprav, např. Saša je svobodný/svobodná, ale. . .
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Často byl uveden soupis asociací různého typu (klíč k řetězům, volnost projevu, cestování). Výjimkou nebyly ani široce rozepsané úvahy
(Svoboda je velice zajímavý pojem. Žijeme v svobodném státě. . . ).

3.3. Výsledky výzkumu
3.3.1. Svoboda zprošťující a umožňující

Při vyhodnocování výzkumu se ukázala být nosná opozice ‘svoboda zprošťující’ vs. ‘svoboda umožňující’, jak o ní ve vztahu k etnolingvistickému zkoumání svobody v různých jazycích hovoří Wierzbicka
(1997, srov. zde 1.2. a též dále 4.1.1.). V dotaznících se častěji (55)
objevovaly výrazy související se svobodou umožňující jednat podle
své vůle, srov. rozmanité odpovědi s výrazy vůle, volba, možnost, dobrovolnost, např. možnost samostatného rozhodování a volby; svoboda
je volnost, možnost volby, volná volba, vlastní rozhodnutí na základě
vlastního přesvědčení [. . . ]; svoboda je možnost dělat, co chci, rozhodovat se, volba, samostatnost. Frekventovaná jsou v této souvislosti
modální slovesa chtít a moci (35), např. můžu si dělat, co chci, můžu se
rozhodnout, co udělám a co ne, v ne-svobodě pak respondenti užívají
slovesa nesmět a nemoci (4): nesmět cestovat, studovat [. . . ]; když nemůžu vyjádřit svůj názor, když nemůžu dělat, co chci [. . . ]. Dotazování
také mají potřebu vyjádřit absenci, případně existenci překážek, které
mohou uplatnění svobody znemožňovat: bez strachu, bez trestu, bez
omezení, bez limitů, bez zákazů, bez útisku, bez hlídání, bez kontroly;
s omezením, omezování pravidly, zákazy; utiskování či bránění v dělání
věcí a činností, které sám chci.
Méně často se objevují odpovědi týkající se svobody zprošťující.
Pro ně je typické modální sloveso nemuset (15): nemuset dělat vůbec
nic; když nechceme, nemusíme pracovat [. . . ]. Protipól (ne-svoboda) je
naopak charakterizován odpověďmi se slovesem muset (14): nesvoboda je, když něco musím dělat proti svému přesvědčení a proti mým
zásadám [. . . ]; když musím někoho poslouchat.
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3.3.2. Aspekty svobody zohledněné v dotaznících

Nápadně časté bylo spojování svobody a ne-svobody s kontrastem
současného společenského života s předlistopadovým obdobím v socialistickém Československu. Z hlediska subjektů (ne)svobody se odpovědi týkaly suverenity celého státu i svobody jednotlivců – doba totality totiž přinášela omezení a zákazy celé společnosti i jednotlivcům.
Konkrétně se poukazovalo na tyto tři oblasti: a. svoboda slova a projevu, ne-cenzura a cenzura (36): cenzura, útlak, poslušnost, příkaz,
zákazy – utlačování, cenzura médií, znemožňování projevu názorů
a postojů; svoboda médií, absence cenzury – představím si demokratickou svobodu, kdy můžeme vše – cestovat, svobodně se vyjadřovat,
opakem jsou právě totalitní režimy, svoboda slova: možnost vyjádřit
svůj názor bez potrestání nebo pokuty; b. cestování – nemožnost cestování (17 – svoboda cestování), c. možnost vzdělání – zákaz se
vzdělávat: možnost samostatného rozhodování a volby, především
o sobě, svém vzdělání, životním směru, prioritách.
Čeští studenti zmiňovanou dobu nezažili, ale jsou si vědomi jejího
podstatného kontrastu s dobou současnou. Ten velmi často ztotožňují
s opozicí svoboda – ne-svoboda. Jako příklad nesvobodné společnosti
je jmenován komunistický režim (nejčastěji) a pak také období vlády
nacismu, srov.: (svoboda) Váže se mi k situacím roku 1989 [. . . ] – Jako
první se mi vybaví revoluce v roce 1989. Přestože jsem ještě nebyla
na světě, mám to zaﬁxováno jako důležitý a časově nejbližší bod naší
současné svobody; (ne-svoboda) Diktatura, v médiích proběhla vzpomínka na Osvětim (její osvobození) – nacismus a komunismus – jasné
příklady nesvobody.
Pouze jednou je zmíněna současná situace v zahraničí (o nesvobodě): Momentální dění v Rusku, Ukrajině a na území ovládaném Islámským státem – tam asi nejvíce.
Většina dotazovaných pojímala svobodu jako cennou hodnotu,
které je třeba si vážit, neboť není samozřejmá. Dva studenti explicitně
uvedli: Je něco, čeho si nesmírně vážím, protože z vyprávění od mých
prarodičů vím, jak moc je cenná. – Něco, čeho si v dnešní době už
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pořádně ani nevážíme, je to strašně důležitá věc, kterou bohužel v době
komunismu lidi nemohli mít. Nesmíme si ji ale plést s tím, že si můžeme
dělat, co chceme. Demokracie.
Ve vysokém počtu odpovědi (19) je parafrázován citát J. S. Milla
svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda druhého. Dotazovaní často tuto hranici svobody zdůrazňují i bez této parafráze – zmiňují především nutnost existence pravidel, které svobodu ukotvují:
Nikdo není utlačován, omezován; Možnost volby, možnost jakékoliv činnosti. Dotyčný by však svým jednáním neměl ohrožovat apod. ostatní;
Volnost, možnosti, ale musí být pravidla; Možnost dělat si, co chci sám –
bez cizí pomoci, avšak tak, abych neporušoval psaná i nepsaná pravidla;
Je určitá volnost, ale omezena zákony, pravidly; Svoboda je možnost
vyjádřit svůj názor, volně se projevovat, cestovat . . . To vše je ale řízeno
pravidly společnosti.
Odpovědi respondentů se vztahovaly nejen k suverenitě státu,
ale také suverenitě individuální – často současně, např. jako nesvoboda je speciﬁkováno: nařizování toho, co se smí dělat, myslet
i nosit. (Poslední sloveso se týká svobody spojené s úpravou zevnějšku,
která je zejména pro mladé lidi velmi důležitá)27 . Jeden respondent
vyjádřil svou představu svobody velice stručně na příkladu umožnění
či neumožnění běžné činnosti – kouření: svoboda: Dát si v klidu cígo;
ne-svoboda Když si nemůžete dát cígo28 . Společenská svoboda, resp.
ne-svoboda byla dána restrikcemi (totalitního) režimu, individuální
svoboda může být (a často bývá) vztažena např. k autoritě rodičů:
Svoboda má pro mě význam především ve smyslu svobody rozhodování,
27

S představou nesvobody komunistického režimu má mnoho lidí spojen právě
zákaz nosit dlouhé vlasy (u mužů a chlapců), džíny, trička s anglickými nápisy apod.
28
K tomu to příkladu se váže i široká diskuse kolem tzv. „protikuřáckého zákona”
(zákaz kouření v restauracích, zákaz prodeje cigaret v automatech apod.), která
nedávno proběhla v parlamentu i v celé české společnosti: argumentovalo se často
tím, že jde o omezování osobní svobody kuřáků; v diskusích však zaznívaly i hlasy
hájící práva nekuřáků podobné tomuto: Je fajn, že si lidi uvědomili, že kde končí svoboda jednoho člověka, začíná druhá. Srov.: https://www.modrykonik.cz/forum/volnediskuze/schvalili-protikuracky-zakon-vase-nazory-2/.
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kdy každý může rozhodnout, jaký bude jeho život a kam se bude v životě
ubírat. Smutné je, že někdy tuto svobodu odpírají dětem jejich vlastní
rodiče.
V 31 případech spojují respondenti svobodu s fyzickou volností,
s pohybem v prostoru bez překážek a omezení: volnost pohybu; svoboda pohybu; můžu jít tam, kam chci; svoboda je stav jedince, kdy není
omezován vnějšími ani vnitřními vjemy. Má volnost ve svém konání,
myšlení, pohybu apod. Ne-svoboda je spojena s omezením možnosti
pohybu: řetězy; pouta; nemožnost volného pohybu; jakékoliv omezování mého pohybu. To koresponduje s proﬁlem SVOBODA – VOLNOST,
na nějž jsme již upozornili (viz též odd. 7.).
Svobodu ve smyslu stavu mimo manželství tematizovaly pouze
2 odpovědi: stav mimo manželství?; asi být svobodný – ne v manželství;
ne-svoboda: dobrovolná nesvoboda – manželství. Je to jistě dáno tím,
že tento význam je spjat především s adjektivem svobodný.
3.3.3. Závěrem o empirických datech

Data uvedená v dotaznících dokládají především významovou
polohu pojmu, resp. proﬁl nazvaný výše SVOBODA – SUVERENITA, jak
ve smyslu suverenity státu a národa, tak i ve vztahu k jednotlivci.
Poněkud méně odpovědí se týká proﬁlu SVOBODA – VOLNOST.
Kromě této dichotomie je z dotazníků jasně patrné i zohledňování opozice svoboda umožňující a svoboda zprošťující; svoboda
umožňující je uváděna mnohem častěji.

4. Textová data
4.1. Korpusová data
Pro výzkum byl použit Český národní korpus, resp. jeho nejobsáhlejší dílčí korpus SYN (verze 3)29 . Lemma svoboda má v korpusu SYN
331 927 výskytů.
29

SYN (verze 3) obsahuje cca 2,232 miliard slov a je tvořen texty širokého žánrového spektra, převažují texty publicistické. Kromě klasického prohledávání korpusu bylo užito i techniky Word Sketch, která umožňuje získávat seznamy kolokací
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4.1.1. Svoboda zprošťující a umožňující

Také korpusová data, stejně jako data empirická (srov. 3.3.1.), ale
na rozdíl od slovníkových údajů dobře ilustrují opozici svobody zprošťující a umožňující.
4.1.1.1. Svoboda zprošťující (možnost nějakou činnost nedělat) je
v textech signalizována jednak těmi kolokacemi, kdy po substantivu
svoboda následuje negativní inﬁnitiv (svoboda nesouhlasit), anebo
spojením substantiva svoboda s předložkou od a genitivem substantiva (svoboda od strachu), srov.:
svoboda + ne-INF (103): nebýt (28, např. svoboda nebýt úředně
evidován, nebýt podřízen), nevěřit (6), nejít (7, např. nejít k volbám),
nepracovat, nekouřit, nečíst, nevolit, nesouhlasit aj.
svoboda + předložka od + GEN (457): strachu (21), hříchu (4),
hladu (6), pravidel, nenávisti, bídy, útlaku, bolesti aj.
4.1.1.2. Svoboda umožňující se v textech realizuje mnohem frekventovaněji, pestřeji a v početnějších typech kolokací; nejčastější jsou
svoboda + inﬁnitiv (svoboda rozhodnout se), svoboda + genitiv subst.
(svoboda slova), svoboda + předložka v + dativ subst. (svoboda v rozhodování), svoboda + předložka k + dativ subst. (svoboda k jednání)
a spojení adjektiva se subst. svoboda (náboženská svoboda), srov.30 :
svoboda + INF (3 268) rozhodovat/rozhodnout (se) (47 + 42), dělat (80),
být (55, např. být sám sebou, být inženýrem apod.), vybrat (si) (36),
říkat (35), cestovat (32), žít (32), zvolit (si) (38), vyjádřit (28), vlastnit
(28), podnikat (27), mluvit (27), jednat (26), kouřit (25), vyjadřovat (24),
myslet (23), šířit (23, nejčastěji šířit informace), mít (21), pracovat (22),
volit (22), užívat (20), psát (19), říci (18) aj.

uspořádané na základě gramatických vztahů (např. koordinační nebo determinační
spojení). Po uplatnění automatických ﬁltrů bylo však nutné zkoumané vzorky ještě
analyzovat neautomaticky, neboť cílem bylo postihnout zastoupení proﬁlů i drobné
sémantické nuance (např. odlišení konstrukcí s genitivem: svoboda Tibetu versus
svoboda projevu). Níže uvádíme nejtypičtější a nejčastější kolokace, v závorce je vždy
uveden počet výskytů.
30
Uvedeno je vždy cca 20 nejfrekventovanějších spojení.
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svoboda + GEN (35 713): slova (8295), projevu (5104), tisku (2595),
pohybu (1361), informace (703), podnikání (669), vyznání (576), myšlení (463), vyjadřování (442), rozhodování (399), shromažďování (366),
svědomí (310), názoru (245), volby (225), tvorby (146), sdružování (127),
cestování (126), výběru (116), náboženství (97) aj.
svoboda + předložka v + DAT (5828): rozhodování (100), podnikání (21) aj.
svoboda + předložka k + DAT (431): jednání (11), pravdě (6), vyjádření (6, př. k vyjádření názoru) aj.
ADJ + svoboda (6230): náboženská (1486), tvůrčí (912), politická
(837), daňová (815), ekonomická (640), sexuální (175), hospodářská
(158), duchovní (137), názorová (50), myšlenková (22) aj.31
4.1.2. Subjekty spojené se svobodou

V korpusových datech lze také dobře rozlišit subjekty činností,
které jsou svobodou umožněny. Jde o spojení svobody s genitivem
(svoboda občana) nebo o svobodu v pozici předmětu ve slovesných
konstrukcích (člověk potřebuje svobodu).
4.1.2.1. V korpusu zcela převažují doklady znamenající svobodu
člověka nebo skupiny lidí. Jedná se buď o osoby bez bližší speciﬁkace (svoboda + GEN: občan/občanů (2134), člověka/lidí (2061),
jednotlivce/jednotlivců (1095), jedince/jedinců (297), individua (90),
osoby/osob (56), osobnosti (42), lidu (34), lidstva (16); ADJ + svoboda: osobní (7698), občanská (2723), lidská (1655), individuální (811)
apod., nebo je upřesněno povolání, pohlaví, věk, společenská role
apod. (svoboda + GEN: ženy/žen (60), dítěte/dětí (45), matky/matek,
rodiny/rodin, muže/mužů (např. svoboda muže, jenž žije sám); kuřáků
(49), novináře/novinářů (40), pacienta/pacientů, poslance/poslanců, uživatele/uživatelů, zaměstnance/zaměstnanců, spotřebitele/spotřebitelů,
31

V seznamu spojení svobody s adjektivy se v podstatě vždy jedná o svobodu
nějakou činnost umožňující, např. spojení tvůrčí svoboda znamená svobodu v tvorbě,
tj. subjekt „může tvořit, co chce”. Je však možné uvažovat i o tom, že spojení s adjektivem jen určuje sféru činnosti (svoboda v určité speciﬁcké oblasti) a nevyjadřuje se
k tomu, zda subjekt „může tvořit, co chce”, nebo spíše „nemusí tvořit, co nechce”.
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křesťanů, lékařů, učitelů, herců, poddaných, otroků; ADJ + svoboda:
akademická (490), umělecká (427), podnikatelská (69), intelektuální
(65), novinářská (67), autorská (42), studentská, muzikantská, kuřákova, ﬁlmařská, mládenecká, básnická, vězňova, staromládenecká,
nevěstina.
Často se v souvislosti se svobodou hovoří o státu, případně
národu, instituci (svoboda + GEN: Tibetu (165) národa (142), vlasti
(136), Československa (103), země (59), světa, státu, Evropy, Američanů,
Iráku, Kuby, Skotska, Ukrajiny, Čečenska, obce/obcí, Tibeťanů; médií
(363), církve (96), policie, školy, univerzity; ADJ + svoboda: irácká (163),
americká (103), evropská (52), česká (50), německá, světová, indiánská;
a také internetová, televizní, univerzitní).
Objevují se také spojení svobody s částmi lidského těla32 nebo
různými aspekty lidské osobnosti (svoboda + GEN: ducha (195), mysli
(36), těla (15)33 , srdce, duše; ADJ + svoboda: duševní (20), emoční (20),
smyslová . . . ). Tato spojení se vztahují k volnosti v určité činnosti
člověka, příslušná část lidského těla totiž bývá s touto činností spjata,
např. svoboda srdce značí svobodné nakládání s emocemi, doklad
mám svobodné ruce, více času a energie na samotné psaní a malování poukazuje na svobodu v práci a tvorbě. Podobně je tomu např.
u svobody řeči (7), svobody jazyka (5), které se vztahují k svobodnému
vyjadřování. Adjektivně-substantivní spojení poukazují i k dalším
významovým aspektům: např. časové trvání svobody (trvalá (948),
nová (522), šestapadesátiletá); speciﬁkace její míry (velká (1510), absolutní (715), naprostá (507), úplná (280), omezená (276). . . ); určení
dokumentu, který svobodu zaručuje (ústavní (139), smluvní (93));
vztah k proﬁlujícímu subjektu včetně jeho postoje (nabytá (723), zaručená (162), získaná (155), vytoužená, cenná). Pro vyhodnocení postojů
32

Část těla, u níž lze zaznamenat nějakou „činnost”, v tomto případě růst, jsou také
vlasy. Jejich usouvztažnění se svobodou dokládají kolokace obsahující adverbium
svobodně, např. nechte vlasy svobodně růst.
33
Srov. Buddhova učení mají za cíl plný rozvoj a svobodu těla, řeči a mysli; koupání
bez plavek je svoboda ducha i těla.
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k pojmu svobody jsou důležité také kolokace skutečná svoboda (394),
pravá svoboda (102), opravdová svoboda (97) – ta signalizují chápání
svobody jako vysoce ceněné hodnoty. Objevují se nejčastěji v úvahových textech, př. skutečná svoboda je na vnějších okolnostech nezávislá;
skutečná svoboda je spojena s rovnými šancemi; skutečná svoboda je
svoboda od hříchu; skutečná svoboda se nerodí z chaosu; opravdová
svoboda je ta vnitřní; opravdová svoboda předpokládá hledání pravdy;
pravá svoboda je svoboda od svévole a od zlého; pravá svoboda je, když
víme, co je dobré udělat a uděláme to, i když se nám do toho zrovna
dvakrát nechce; pravá svoboda je pouze v nás.
4.1.2.2. Svoboda zvířat se ve frekvenčním seznamu všech genitivních spojení objevuje v podobě kolokace svoboda zvířat (97). Dále
v seznamu nacházíme už jen svobodu slepic (5). V seznamu spojení
svobody s adjektivem se objevuje svoboda psí, vlčí a zvířecí.
4.1.2.3. Svoboda rostlin: Spojení svobody a genitivu nebo
adjektivně-substantivní spojení neobsahují žádné pojmenování rostliny. Svoboda rostlinných subjektů je v jazyce realizována prostřednictvím jiných derivátů, např. břečťan se svobodně pnul po omítce,
nechám ty keře svobodně růst, tráva si tu rostla divoce a svobodně.
Adjektivum svobodný se ovšem metonymicky spojuje také s neživými jevy. Svoboda je tak připisována např. dni či dalším časovým
jednotkám: den bez pracovních povinností je označen (dnes už však
spíše archaicky) jako svobodný den (29), obvyklejší je tu spojení volný
den – adj. svobodný je v tomto případě jednak stylově vyšší, vyjadřuje
navíc odstín významu spojeného se svobodou jako suverenitou: je
ráno, co učiním z dnešního svobodného dne? Dále může být aktualizovaně zdůrazněna svoboda od jakýchkoliv činností, např. i od „povinnosti slavit”, srov.: Silvestr je jeden z nejméně svobodných dní v roce,
nemám rád zábavu na povel; svobodné období (32) apod. Aktérem takových situací je člověk, který si v daném (svobodném / volném) období
smí dělat, co chce. Jiným případem je pak svobodný software (174) –
tedy takový, jejž je možné volně (tedy zdarma, bez poplatků) spouštět,
kopírovat či distribuovat.

SVOBODA v českém jazykovém obrazu světa

273

NOM + verbum ﬁnitum + svobodu:
Nejčastější sloveso pojící se se svobodou jako objektem je mít (846),
dále jsou frekventovaná slovesa omezovat (490), chtít (257), dávat
(174), ohrožovat (163), milovat (152), zaručovat (129), potřebovat (122),
respektovat, potlačovat, hájit, omezit, dát, získat, dostat ap.
Nejtypičtěji se tedy se svobodou pojí sloveso vlastnění mít. Subjekty
jsou především osoby (člověk, lidé, děti,. . . ; občané, umělci, spisovatelé,
zaměstnanci, zákazníci, pacienti, ženy,. . . ; Češi, Američané aj. Méně
často se objevují institucionální subjekty: země, národ, školy, média,
vláda, církev apod. Zvířecí subjekty nejsou početné: jsou to zvířata
(v zahradě mají zvířata absolutní svobodu), pes, ptáci, kočka či koně
(koně nepracují v postrojích, mají určitou svobodu). Výrazněji se se
zvířecími subjekty pojí jiná slovesa než mít, např. dát svobodu, pustit
na svobodu apod.: v souladu s antropocentrismem jazykového obrazu
světa tu bývá subjektem častěji zvíře než člověk – to on např. zvíře
pouští na svobodu).
svoboda + verbum ﬁnitum:
Díky frekventovanému citátu svoboda jedince končí tam, kde začíná
svoboda druhého (často byl zmiňován také v dotaznících) patří mezi
nejčastější slovesa v predikátu začínat (263) a končit (195). Pojem je
tedy konceptualizován jako určitý prostorový jev. Spojení se slovesem
přijít (174) poukazuje na personiﬁkování svobody jako pohybující
se bytosti (ani po válce nepřišla svoboda; paní učitelka nám ve škole
slíbila, že už brzo přijde svoboda). Taktéž ve spojeních se slovesem
přinést (56) vnímáme svobodu jako pohybující se bytost (svoboda přinesla bohužel také zhoršení mezilidských vztahů; českému přístavu
v Hamburku svoboda přinesla jen tahanice o majetek). Jako personiﬁkaci je možné vykládat i spojení se slovesem vládnout (53, př. tam,
kde vládne svoboda, není místo pro zlo; v přírodě vládne svoboda, ale
i zákon džungle), nebo se slovesem čekat (32, př. brána ústavu každou
chvíli vyplivla skupinu nakrátko ostříhaných mužů, venku je čekala
svoboda, demokracie a nové možnosti) nebo zvolání ať žije svoboda
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(svoboda + žít (99))34 . Četné doklady se týkají také významové polohy
svobody jako stavu mimo manželství: Symbolem, podle kterého se na
první pohled pozná ten, koho svatba připravila o svobodu, jsou snubní
prstýnky. Ukončení stavu prožitého před vstupem do manželství bývá
provázeno předsvatebními rituály, jež jsou označovány jako loučení se
svobodou (343); rozlučka se svobodou (88); rozloučení se svobodou (80).
Objevují se i spojení mládenecká svoboda či staromládenecká svoboda,
poukazující k stavu muže před uzavřením sňatku (mládenec, resp.
starý mládenec je neženatý muž).

4.2. Svoboda v názvech
Skutečnost, že SVOBODA je pro mluvčí pozitivně chápanou hodnotou, dokládá i její užití v chrématonymech35 . Povaha pojmenovaného
objektu úzce souvisí s tím, jaká poloha (proﬁl) pojmu SVOBODA je
akcentována. Nejčastěji se jedná o názvy nakladatelství (Svoboda –
české nakladatelství působící v letech 1945–1998; Svoboda Press, s. r.
o. aj.) nebo médií (např. Rádio Svobodná Evropa se původně jmenovalo Rádio Svoboda). V takových případech je akcentována svoboda
projevu, vyjadřování a šíření informací, tedy tzv. svoboda umožňující,
která se týká sféry občanského, resp. politického života36 . Uvedená
pojmenování tedy souvisí s proﬁlem SVOBODA – SUVERENITA (viz dále).
Výraz Svoboda se však stal např. i jménem jedné z lodí na Slapské
přehradě; zde je patrně proﬁlována druhá základní poloha pojmu,
tj. SVOBODA – VOLNOST; svoboda ve smyslu neomezeného pohybu;
podobně je tomu zřejmě i u jména volnočasového centra (Kulturní
centrum Svoboda) v Chebu, jehož název má asociovat neomezené
34

Početné a různorodé jsou výpovědi o svobodě ve formě deﬁnice se sponovým
slovesem být, např. svoboda je stav duše, svoboda je nejdražším lidským statkem, příp.
ve spojení s predikátem mít (svoboda má své meze, svoboda má mnoho podob); jde
často o osobní úvahy autorů, citace významných osobností či tzv. okřídlená slova.
35
SSJČ dokonce jako poslední z významů slova svoboda uvádí „často v názvech
časopisů, institucí aj.”
36
Srov. i četné názvy novin, knih, vysílačů apod. s adjektivem svobodný – Svobodné
noviny, Svobodné slovo, Svobodný vysílač apod.
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nápady a tvůrčí možnosti a zároveň orientaci na volný čas; jde tedy
o extenzi prostorového pojetí svobody.

5. České texty s tématem svobody
5.1. Folklorní texty
5.1.1. Písně. V tradičním venkovském českém a moravském folkloru je svoboda zmiňována zejm. v kontextu opozice manželství vs.
svoboda, srov. sloku známé moravské svatební písně oslovující nevěstu:
[1] Ty jsi, Kačenko, bíla růža,
tobě nebylo třeba muža.
Tys mohla chodit po svobodě
jak ta rybička v bystrej vodě 37 .

Vyjádření chodit po svobodě a přirovnání života děvčete k volnému pohybu ryby ve vodě dokládá metaforickou spojitost svobody
s volným, neomezeným pohybem v prostoru, který je v lidové reﬂexi
chápán jako opak života v manželství.
O svobodě jako národní či politické hodnotě se v lidových písních
takřka nepojednává (neobjevili jsme ji zmíněnu ani např. v moravských písních o zbojnících, kde je jako ústřední hodnota tematizována spíše spravedlnost, resp. pravda). Výjimkou je píseň oslavující
zrušení roboty:
[2] Svoboda je zlatá,
ale poddanost zlá,
radujme se z toho,
že scípla robota38 .

Jako politická hodnota se svoboda začíná tematizovat se vznikem
městského folkloru a současně i dělnického hnutí ve druhé polovině
37

Ej, od Buchlova. In: Já písnička. Zpěvník pro žáky základních škol. 2. díl (pro 5. –
9. třídu). Cheb: Music, 1993: 8.
38
Nová píseň o ubohé robotě 1849, [In:] Bohuslav Beneš, Česká lidová slovesnost,
Praha 1990, s. 130.
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19. století, např. ve zlidovělých dělnických písních; velmi známá je
např. Zapějme si píseň, bratři od překladatele Marseillaisy a dělnického novináře Norberta Zouly: jde o píseň vězeňskou, kde je svoboda
chápána jako nejcennější hodnota, za niž je třeba trpět ve vězení
i obětovat život, srov.: . . . proto, bratři, nemeškejme, / za svobodu život
dejme, / tak lid blaha dojde jen.
5.1.1.1. Pohádky o vysvobození
V pohádkových naracích se často realizuje typ příběhů, jejž Carl
Gustav Jung interpretuje jako individuaci: hrdina vysvobozuje vlastní
duši (animu), jež má podobu princezny, kterou si po hrdinském činu
vezme za ženu. Z klasických českých pohádek ve sbírce Karla Jaromíra
Erbena srov. např. pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký, v níž princ
vysvobodí princeznu z moci zlého černokněžníka, či příběhy Dvojčata
nebo Drak dvanáctihlavý, kde princ osvobodí princeznu ze spárů lidožravého draka a zachrání ji i celé město. Dále srov. např. i pohádku
Jabloňová panna, v níž jsou princezny vysvobozeny ze zakletí do
mimolidských podob (srov. Erben 2003: 129n., 169n., 176n., 182n.). Takovýchto pohádek je bezpočet, zejména mezi tzv. kouzelnými, v nichž
hrdina podstupuje nebezpečí a vydává všanc svůj život, aby bojoval
se silami zla o to nejcennější; osvobodí milovanou bytost a současně
celé lidské společenství – království, město apod., jehož se pak často
stává vládcem. V těchto příbězích tedy signiﬁkantně není tematizována přímo svoboda, ale nesvoboda a následné osvobození. Narace
spojené se svobodou totiž mají právě tuto podobu: svoboda buď není,
lidé po ní touží, sní o ní a bojují za ni, její získání je spojeno s hrdinským činem (často individuálním), anebo se oslavuje její získání či
znovunabytí. Exponován je hrdina tohoto příběhu, osvoboditel.
Narace vycházející z pohádek či písní fungují jako stereotypové
zdrojové příběhy v analogických strukturách spojovaných s národem; odtud pak (často poněkud kýčovité) obrazy národních vůdců či
prezidentů-osvoboditelů, v českém kontextu zejm. obraz T. G. Masaryka, srov. text z Lidových novin z r. 1918 s tématem prvních Vánoc
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slavených po založení Československé republiky (zmiňovaný příběh
hrdiny – prince, který hledá a se svými pomocníky osvobozuje vytouženou princeznu, odpovídá výše uvedené pohádce Dlouhý, Široký
a Bystrozraký).
[3] [. . . ] A ke všem pohádkám, co jich máme a můžeme vyprávět dětem, přibyla nám ještě jedna, předstihující fantazii nad vše pomyšlení, a přec ve všem
nejryzejší pravda: O tatíčku Masarykovi. Vyprávějte o ní dětem, poslouchají
rády o jeho pouti světem, kde hledal zakletou princeznu – českou svobodu, až
ji našel a osvobodil. Měl mnoho druhů, pomocníků a na všechny známé a neznámé vzpomínejme při našich prvních českých Vánocích. (Kourovi 2010: 13).

Přídomek osvoboditel je v českém diskurzu pravidelně spojován
právě s T. G. Masarykem, stereotypové vnímání skutečnosti o tuto
naraci opřené se projevilo i v obrazu prvního polistopadového prezidenta Václava Havla39 .
5.1.1. Svoboda v reﬂexi historických událostí a dějinné atmosféry

Formování novodobé české kultury (patřící zprvu národu bez
samostatného státu) je spojeno s dobou národního obrození, jež bývá
nazýváno časem dětství naší kultury (srov. Macura 2015: 9). Vybíráme
dodnes známý text z tohoto období, který má charakter okřídleného
výroku (takto je uveden i SČFI). Jde o úryvek z předzpěvu skladby
Slávy dcera (1834) obrozenského básníka Jana Kollára (1793–1852).
Je příznačné, že se v něm svoboda váže k opozitu otroctví; myšlenka,
že vpravdě svobodný je jen člověk respektující svobodu druhých,
pochází od J. G. Fichta.
[4] Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou,
ten, kdo do pout jímá otroky, sám je otrok. (SČFI, IV, 2009: 872).
39

Srov. zpochybnění tohoto stereotypu v upoutávce k diskusnímu televiznímu
pořadu o Václavu Havlovi: Byl Havel osvoboditel, nebo naopak někdo, kdo až
příliš snadno vtáhnul ČR do klasického prostředí liberální demokracie? Je jeho cesta ryze pozitivní, je to ona morální autorita, o níž se opíráme? A není toto černobílé vidění politický kýč, z něhož žijeme naši minulost v přítomnosti a budoucnosti? (http://www.ceskatelevize.cz/porady/10899989577-konfrontace-petra-ﬁschera/
215562227010010-kyc-havel/).
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Úryvek pozdějšího textu z pera českého novináře a básníka Karla
Havlíčka Borovského (1821–1856) je vázán na pojetí svobody jako
národního sebeurčení, tak jak to bylo aktuální kolem r. 1848, a to nejen
v českém kontextu, ale v celé Evropě. Havlíček akcentuje svobodu
slova a svobodu tisku (ta je pro něj základem vší svobody ostatní),
a ovšem – jako potvrzení svébytnosti vlastního národa – i možnost
užívat mateřského jazyka nejen v soukromé, ale i veřejné komunikaci.
[5] Kdekoli nepanuje vaše řeč, vaše národnost, jste utlačenci i v nejsvobodnějších zemích. Vždyť pak jest svoboda slova, svoboda tisku první základ
veškeré ostatní svobody. Kde ale váš jazyk z ouřadů a škol jest vyloučen, tam
odňata jest vám, tj. národu vašemu, více svoboda tato skrze policii a cenzuru.
(Karel Havlíček Borovský v Národních novinách 12. dubna 1848).

Dobou dějinného zlomu, kdy se svoboda exponovala ve veřejném
i soukromém diskurzu velmi výrazně, byl vznik Československa v roce
1918. V deníkovém záznamu žurnalisty a odbojáře Jana Hajšmana se
realizuje množství schematických vyjádření, s jakými se v poetizovaném diskurzu o svobodě z této doby můžeme setkat velmi často:
[6] Ráno jsem vstával jako poddaný Rakouska, nyní jsem občanem
svobodného československého státu. Ráno vycházelo slunce nad zemí porobenou, nad národem, který rozprášen do všech stran světa, všemi silami pracoval, bil se za svobodu, a večer slunce zapadalo nad národem svobodným. Jak je to podivné, a jak podivně se to sběhlo! Pohádka,
zázrak! (https://www.novinky.cz/domaci/317376-den-kdy-se-narodilo-ceskoslovensko.html).

Sémantickým okruhem, do nějž je zde svoboda (jakožto národní
a státní suverenita, samostatnost) zapojena, je boj za svobodu, proti
porobě a poddanství. K dalším naracím exponujícím se v diskurzu
této doby (i její pozdější reﬂexe) je ta spojená s prezidentem T. G. Masarykem jako osvoboditelem (k ní srov. zde 5.1.3.).
Těžko zde můžeme reprezentovat příznačnými texty každé další zásadní dějinné období českého národa spojené se ztrátou nebo
získáním národní svobody – Mnichov, II. světová válka a fašistická
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okupace, problematické osvobození Rudou armádou, tzv. Vítězný
únor, těžká a krutá 50. léta i svobodný duch 60. let, která ovšem
vyvrcholila vpádem vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968, sovětskou okupací a dvacetiletou normalizací (o tom dále). Diskurz o svobodě je v mnohém podobný, má jen jiné ideologické zacílení; liší
se ovšem podle toho, zda sledujeme jeho oﬁciální, veřejnou podobu
(např. texty ve sdělovacích prostředcích), anebo polohu neoﬁciální. Za
všech nesvobodných režimů se např. v patřičných variacích vyprávěla
tato anekdota, v níž vzniká komický efekt splynutím dvou významových poloh českého adjektiva svobodný, „veřejného” (svobodný režim
oproti nesvobodnému) a „soukromého” (stav před sňatkem, za svobodna, kdy se žena jmenuje jinak než jako vdaná, kdy obvykle přebírá
jméno manžela); následující varianta tematizuje skutečnost, že v 50.
letech došlo k přejmenování dříve Wilsonova nádraží, neboť jméno
amerického prezidenta nesmělo za socialismu (tj. v době ne-svobody)
v takové funkci ﬁgurovat.
[7] Jedna paní z malého městečka si v roce 1955 udělá výlet za kamarádkou
do Prahy. Už se vydává zpátky, ale v Praze se nevyzná, tak se raději zeptá
kolemjdoucí: «Paní, smím se Vás zeptat, kde je Wilsonovo nádraží?»
«Támhle!»
«Ale tam je napsáno ‘Hlavní nádraží’?!?»
«Milá paní, vždyť i vy jste se za svobodna jmenovala jinak!»
(http://www.nezavislyzeleznicar.info/vtipy.php).

Text dokumentu Charta 77, který představoval jednu z nejvýznamnějších akcí odporu proti režimu v období normalizace po roce 1968,
se odvolává na přijetí mezinárodních helsinských dohod a upozorňuje, že v Československu její ustanovení platí „jen na papíře” a že
jsou základní lidská práva a svobody dennodenně porušovány (plurálové spojení práva a svobody se zde i v jiných podobných textech
vyskytuje často, a to v terminologickém významu).
[8] [. . . ] Zcela iluzorní je například právo na svobodu projevu, zaručované článkem 19 prvního paktu.
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Desítkám tisíc našich občanů je znemožněno pracovat v jejich oboru
jenom proto, že zastávají názory odlišné od názorů oﬁciálních. Jsou přitom
často objektem nejrozmanitější diskriminace a šikanování ze strany úřadů
i společenských organizací; zbaveni jakékoliv možnosti bránit se, stávají
se prakticky obětí apartheidu.
Statisícům dalších občanů je odpírána „svoboda od strachu” (preambule prvního paktu), protože jsou nuceni žít v trvalém nebezpečí, že projeví-li
své názory, ztratí pracovní a jiné možnosti.
Svoboda veřejného projevu je potlačována centrálním řízením všech
sdělovacích prostředků i publikačních a kulturních zařízení. Žádný politický,
ﬁlosoﬁcký či vědecký názor nebo umělecký projev, jen trochu se vymykající
úzkému rámci oﬁciální ideologie či estetiky nemůže být zveřejněn; je znemožněna veřejná kritika kritizovaných společenských jevů, je vyloučena
možnost veřejné obrany proti nepravdivým a urážlivým nařčením oﬁciální
propagandy [. . . ]
Svoboda náboženského vyznání, důrazně zajišťovaná článkem 18
prvního paktu, je systematicky omezována mocenskou svévolí; oklešťováním činnosti duchovních, nad nimiž trvale visí hrozba odepření nebo
ztráty státního souhlasu s výkonem jejich funkce; existenčním i jiným postihem osob, které své náboženské vyznání slovem či skutkem projevují; potlačováním výuky náboženství apod.
[. . . ] Někteří občané – ať soukromě, na pracovišti či veřejně (což je prakticky možné jen v zahraničních sdělovacích prostředcích) – na soustavné
porušování lidských práv a demokratických svobod upozorňují a dožadují se v konkrétních případech nápravy, jejich hlasy však zůstávají většinou bez odezvy anebo se stávají předmětem vyšetřování. [. . . ] Věříme, že
Charta 77 přispěje k tomu, aby v Československu všichni občané pracovali a žili jako svobodní lidé 40 . (Prohlášení Charty 77 z 1. 1. 1977. Srov.
http://www.svedomi.cz/dokdoby/charta 77.htm).

Pro komunistický režim a jeho představitele bylo použití výrazu
svoboda (a derivátů svobodný, svobodně, osvobodit, osvobození apod.)
vždy poněkud podezřelé, pokud ho nebylo užito v ideologicky chápaných souvislostech historických (osvobození od fašismu Rudou armádou, sovětští vojáci nám přinesli svobodu) či ve vztahu k třídnímu
40

Zvýraznění textu tučným písmem I. V. a V. V (a to i v dalších textových ukázkách).
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chápání společnosti (svoboda od kapitalistického vykořisťování dělníků). Jiným způsobem se svoboda tematizovala málokdy.
V oﬁciálním režimním dokumentu nazývaném mezi lidmi Anticharta (který museli na velkém shromáždění v Národním divadle
hromadně podepisovat umělci, aby vyjádřili loajalitu s oﬁciální politikou strany) se o svobodě či osvobození mluví např. v těchto kontextech: sociální a národní osvobození pracujícího člověka; z revolučního úsilí, práce a bojů vyrostl v Sovětském svazu nový společenský
řád, který osvobodil pracujícího člověka; naše současné umění [. . . ]
se stalo [. . . ] inspirující silou života dnešní doby, doby osvobozeného
člověka a osvobozené práce apod., srov. např. i:
[9] Nacházíme dobré přátele mezi umělci a pokrokovými lidmi různých
kontinentů, s nimiž nás spojují myšlenky skutečného humanismu, schopného zajistit práci, svobodu a životní jistoty, materiální i duchovní potřeby ne vyvolené hrstce, ale milionům lidí. (Za nové tvůrčí činy ve jménu
socialismu a míru, „Rudé právo”, 29 I 1977, s. 1, srov. http://archiv.ucl.cas.
cz/index.php?path=RudePravo/1977/1/29/1.png).

Článek Ztroskotanci a samozvanci, uveřejněný v hlavním režimním deníku „Rudé právo” 12 I 1977, zahájil propagandistickou kampaň proti signatářům Charty 77. Hodnoty jako svoboda a právo (resp.
v pl. svobody a práva) se v něm příznačně zpochybňují: autor klade
příslušné výrazy do uvozovek, aby naznačil distanci, a jeho komentář se jakoby snaží uvést jejich obsah na pravou míru a ukázat, že
jsou v něm uvedené pojmy zkresleny a dezinterpretovány. (Je třeba
dodat, že běžní občané socialistického Československa text Charty
neznali, sdělovací prostředky ho měly zakázáno zveřejnit. Zato ho
však byli nuceni na různých schůzích a shromážděních odsoudit, srov.
i Antichartu (viz výše).
[10] Autoři pamﬂetu se demagogicky dovolávají jakoby mimo čas a prostor
takových «důležitých civilizačních hodnot, k nimž v dějinách směřovalo
úsilí mnoha pokrokových sil», jako jsou svobody a práva lidí. Ano, náš
socialistický stát vyhlásil, v mezinárodních dokumentech i zákonech země
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zaručil a v praxi naplňuje nejširší práva a svobody – pro pracující lid;
hospodáře této země. Inspirátoři pamﬂetu však mají za stejnými slovy na
mysli něco zcela jiného – horují za «práva a svobody» pro zbytky poražené buržoazní reakce. Jde jim o taková «práva a svobody», které by jim
umožnily, aby mohli znovu volně organizovat protistátní a protistranickou
činnost, hlásat antisovětismus a znovu se pokusit o rozbití socialistické státní
moci. („Rudé právo” 12 I 1977).

Posuňme se však k novému – současnému – dějinnému období.
V úryvku z preambule Ústavy České republiky z r. 1992 se akcentují jiné, mnohem obecnější polohy svobody než kdysi (srov. výše
reﬂexi Havlíčkovu) svoboda mluvit veřejně česky, natož svoboda „socialistická”, spojená s osvobozenou prací a pracujícím lidem. Výraz
svoboda se v soudobé Ústavě ČR vyskytuje v sousedství názvů dalších
hodnot, které s demokraticky chápanou svobodou souvisí či se s ní v jistých aspektech překrývají: důstojnost, rovnoprávnost, zodpovědnost,
a ovšem demokracie, úcta k lidským právům, občanská společnost.
Po překonání čtyřiceti let komunistické totality, která je ve veřejném
diskurzu dodnes chápána jako opozice k svobodné společnosti po
roce 1989, se text Ústavy odvolává jednak k tradicím dávné státnosti
zemí Koruny české, jednak k tradicím masarykovské Československé
republiky (1918–1938, viz výše)41 .
[11] My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím
dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot
lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných
občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na
úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit
a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni
41

Srov. též 1. článek Listiny základních práv a svobod: Lidé jsou svobodní a rovní
v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné,
nepromlčitelné a nezrušitelné.
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řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých
svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky. (Preambule Ústavy České republiky, přijaté jako ústavní zákon Českou národní radou 16. prosince 1992 a publikované v české Sbírce zákonů pod č. 1/1993 Sb.).
5.1.2. K české konstrukci pojmu SVOBODA (z etnologických výzkumů
české identity)

Zamysleme ještě hlouběji nad speciﬁky českého prožitku a konceptualizace svobody, jak se ukazují v souvislosti s mezníky naší nejnovější národní historie. I zde se dobře ukazuje, že dějiny se stávají
dějinami prostřednictvím „boje za svobodu”, zápasu za její získání či
udržení, jak o tom píše Jan Patočka v Kacířských esejích (1990, passim,
srov. zde v odd. 1.1.).
K nejnovějším českým dějinným reprezentacím svobody přináší
zásadní myšlenky studie antropologa a etnologa Ladislava Holého
(Holý 2010, viz i výše). Soustřeďuje se na výzkum pojetí české identity,
jak se promítala do diskusí doprovázejících pád komunismu v Československu, a počátky nového společenského uspořádání na počátku 90.
let. Jeho respondenty byli zejm. účastníci protirežimních protestů v letech 1988 a 1989. Jejich pojetí svobody (a pojetí svobody, jak se ukazovalo též v psaných a tištěných materiálech z té doby) zobecňuje takto:
[12] Požadavky, které demonstrující zřetelně vyjadřovali, se týkaly svobody. Představovaly nejnápadnější znaky nového diskursu rodícího se v opozici
k diskursu komunistické strany, ve kterém «svoboda» byla explicitně vymezena jako svoboda od vykořisťování a nezaměstnanosti. V novém diskursu
byl význam svobody redeﬁnován. Demonstranti nepožadovali konkrétní svobody jako svobodu tisku, shromažďování, cestování [. . . ] nebo svobodu zvolit
si vlastní politickou reprezentaci, nýbrž svobodu v nejširším slova smyslu,
která, jak to jeden z mých informátorů vyjádřil, je «předpokladem lidské
identity a zachování svého vlastního já». [. . . ] takto chápaná svoboda
dává jednotlivci možnost svobodně se projevovat a přitom respektovat obecně
akceptované etické normy a svobody ostatních.
[13] Většina z mých informátorů stavěla svobodu do protikladu s tlakem
následovat oﬁciálně diktovaný způsob myšlení a jednání a vesměs ji deﬁnovala
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jako možnost říkat, myslet si a dělat to, co jedinec chce, aniž by se musel bát
potrestání nebo jiné represe. Zvláště zmiňovali svobodu volby ohledně toho,
s kým se scházet, v co věřit, jakou hrát hudbu (jednou z nezávislých organizací
byla též perzekvovaná Jazzová sekce, skupina, která by v liberální demokracii
mohla jen stěží hrát přímou politickou roli), jaké knihy číst (cenzura určovala
nejen, jaké knihy by měly být publikovány, ale též jaké knihy mohou být v knihovnách) atd. Krátce řečeno, demonstranti požadovali takovou svobodu, která
je základním atributem osobnosti a podmínkou jedincova lidství.

Holý však doplňuje další důležitý moment: tehdejší požadavek
(individuální) svobody byl vyjádřen v kontextu silného národního cítění
a demonstranti, stejně jako vláda, jej chápali jako protivládní protest.
[. . . ] Uskutečnil se ve jménu svobody jednotlivců a svobody národa
(Holý 2010: 60). Holý zde tedy v tomto smyslu poukazuje k speciﬁcky
české konstrukci pojmu svobody, která v sobě integruje zároveň
dimenzi individuální i národní.
5.1.3. Lidská situace a svoboda

Již bylo řečeno, že svoboda (a komplex otázek, které se na toto téma
nabalují) se v duchovně, ﬁlosoﬁcky a umělecky zaměřených textech
chápe jako nejhlubší existenciální určení člověka, které zakládá jeho
bytí jakožto svébytné lidské bytosti: se svobodou v tomto pojetí podstatně souvisí i mravní základ lidské osobnosti – vůle, odpovědnost
a svědomí.
[14] Každý člověk má svobodu od něčeho a svobodu k něčemu. Člověk může
být svobodný od své pudovosti neboli Já má svobodu vůči Ono. K čemu je člověk
svobodný, to je jeho zodpovědnost. Svoboda lidské vůle je tedy svobodným
bytím v prostoru od pudovosti k odpovědnosti, tj. k používání svědomí. (Srov.
Raban 2008).

Úryvky z díla českého básníka Vladimíra Holana reprezentují (jako
pars pro toto) oblast existenciálního, často tragicky vyznívajícího
tázání po svobodě ze strany umělce. V prvním z nich sice výraz svoboda vůbec nezaznívá, avšak jeho význam (implikovaný v paradoxu
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kladných a záporných podob modálních sloves moci a smět) je s ním
zásadně spojen42 .
[15] Kdybych mohl a směl!
Ale vždyť mohu a smím!
Kdybych nemohl a nesměl!
Ale vždyť nemohu a nesmím. . .
(Vladimír Holan, Toskána. Spisy 8 – Nokturnál, s. 196).

Ani druhý úryvek – vztažený explicitně k životu – výraz svoboda přímo neobsahuje, ale jasně (zejména v kontextu lyrickoepické
skladby tematizující neúprosnost osudu) právě ke svobodě a její problematičnosti poukazuje: život a jeho „náplň” je cosi vnuceného, bez
ohledu na naši vůli, nenarodili jsme se žádný dobrovolně.
[16] Život! . . . Je to vždy něco z výše
vnuceného, ba náplň spíše, než organicky vyrostlá
plnost. . . Vždy proto nesouladný,
že naší vůle málo dbá. . .
nenarodili jsme se žádný
dobrovolně. . . Jdeš, krátko byv,
z hřbitovních malin na výzvědy. . .
–––––––––
A přece žasnu, žiju tedy. . .
žasnu, a živ jsem tedy, živ.
(Vladimír Holan 2002: 76).

Jan Skácel má v básni Nokturno verš o oslovení smrti (a přemýšlíme
jak smrt oslovit), následovaný neobvyklým dvojverším: Bez ní (tedy
bez smrti) by nebylo dětství / krajina duté svobody stébel. Dětství je
dobou nevědomosti, nevinnosti, bývá chápáno jako čas svobody ve
smyslu stavu bez starostí, jde zároveň i o stav duté svobody, tj. ne-

42

Významy modálních sloves moci – nemoci, muset – nemuset (a též chtít – nechtít)

patří mezi významové prvky, které se na sémantické konstrukci pojmu

SVOBODA

zásadně podílejí (srov. i Wierzbicka 1997). Viz také korpusová data interpretovaná
v této studii.
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zatížený ještě vědomím tíživosti svobody, tak jak souvisí se všemi
aspekty lidské existenciality (Skácel 1996: 73).

5.2. Vnitřní svoboda a opozice svobody vnější a vnitřní
Zejména v některých sférách komunikace a typech textů (uměleckých či ﬁlozoﬁcky a duchovně zaměřených) se setkáváme s metaforickou extenzí pojmu SVOBODA (ať už ve smyslu SVOBODA – VOLNOST, nebo
SVOBODA

– SUVERENITA), která je vztažena k lidskému nitru a akcen-

tuje vnitřní svobodu člověka: buď svobodu „od” (závislostí, vlastních
znesvobodňujících návyků, strachu, fobií apod.), anebo svobodu „k”
(vnitřnímu zrání, k víře, lásce či volbě vlastní cesty).
O vnitřní svobodě v kontextu křesťanství mluví především sv. Pavel (srov. též zde odd. 1. a pozn. 4.). Svoboda je i v jiných polohách
častým tématem křesťanských úvah a kázání na biblická, obzvláště
novozákonní témata – srov. např. Grün 1997, v českém kontextu
zejm. Halík, např. 2010, tam srov. zejm. kapitolu Bůh bydlí ve svobodě, s. 167)43 . Velmi často se zde operuje přímo s termínem vnitřní svoboda a často – ať explicitně, či implicitně – bývá kladena do
opozice ke svobodě vnější. Vnitřní svoboda bývá spatřována jako
hodnota zcela zásadní nejen pro křesťana, ale pro každého člověka;
míra této svobody pak určuje podstatnou duchovní kvalitu člověka.
V tomto směru Tomáš Halík neváhá charakterizovat jako „člověka
vnitřní svobody” např. i dalajlámu44 . K tématu vnitřní svobody zejména v souvislosti se sebevýchovou či sebeovládáním (srov. být svým
43

Srov. např.: Apoštol nám říká: Kde je Duch Páně, tam je svoboda (2 Kor 2, 17).
Zkoumejme, zda to platí i naopak: Kde je opravdová svoboda, tam je Bůh vždy už «při
díle», tam vane Jeho Duch. Znamenalo by to, že stát ve svobodě se vší odpovědností
(. . . je-li toto onen «život milý Bohu», vedení života, jako by Bůh byl) zároveň znamená
skutečně být v Bohu – byť by Bůh byl v takovém životním příběhu přítomen třeba jen
nereﬂektovaně, «anonymně», nepojmenován; třeba jen jako hypotéza, jako možnost
(Halík 2010: 179).
44
Srov. rozhovor v debatním televizním pořadu Hyde Park (http://www.
ceskatelevize.cz/ivysilani/11633975240-veda-24/216411058340007/obsah/499993hyde-park-civilizace-dalajlama-tomas-halik-a-martin-kovar).
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pánem, opanovat se) připomeňme úryvek z dopisu české spisovatelky
Boženy Němcové synu Karlovi; zde jde o svobodu od pudovosti či špatných vlastností, od svévolnosti, závislosti, ale nejen to: text přerůstá
(s východiskem v metafoře se zdrojovou oblastí odsouzeného vězně –
okovy, pouta, hranice, kat) v apoteózu vnitřní svobody člověka, který
má čisté svědomí a žije v souladu se sebou samým. Text představuje
typickou naraci spojenou s opozicí svobody vnitřní a (nesvobody)
vnější:
[17] [. . . ] To je ta největší tíže, to největší neštěstí, když člověk není pánem
svých vášní, jakékoli, ať je to urputnost, hněv, prchlivost, lenost, pití neb jiné
obžerství, neb vilnost, to spoutá víc než řetěz otroka na galejích přikovaného, víc ho trýzní, než mučírna by to dokázala. Kdož může člověku ublížit tak,
aby klesl, kdo nad ním zvítězit, když je sám sebou usrovnalý, když se na svět
dívá okem svobodného nepředpojatého člověka, když láska k bohu a lidem
v srdci jeho vře, kdož ho může ukovat, zničit – Nikdo, – a nic! V bídě, v okovech, na hranici je svoboden, duch se nedá poutat a čisté jeho vědomí
i na hranici katanům se vysměje! (Božena Němcová, Korespondence II,
s. 240, 169. Synu Karlovi, 1856).

Komerční nabídka meditačního kurzu pro ženy z r. 2017 je samozřejmě text časově i svým zaměřením a charakterem zcela rozdílný.
I on však pracuje s pojmem vnitřní svobody a k tomuto účelu užívá
vyjádření spojených s metaforou uvěznění (svázanost, spoutání, klec –
viz níže). Synonymem nesvobody – jako i mnohde jinde – je zde závislost, zde spojovaná např. s nezdravě založeným vztahem, uznáním
od ostatních, ale i s čokoládou (jinde to bývají drogy, alkohol či kouření).
[18] Pokud se cítíme svázané nebo jako v kleci či snad přímo nesvobodné, pravděpodobně jsme uvízli v nějaké závislosti – může se jednat například o závislost ve vztahu, nebo třeba o závislost na uznání ostatních
či čokoládě. . . Společně se podíváme na to, co nás omezuje, svazuje a spoutává. Podíváme se na místa, kde jsme uvízly v blátě závislosti a nesvobody, pomůžeme si vlastním pochopením, najít cestu ven, najít svoji vnitřní
svobodu. (http://www.kvalitazivota.cz/doc/od-zavislosti-ke-svobode).
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Kurz je zaměřen právě na nalezení vnitřní svobody (nese příznačný název Od závislosti ke svobodě); ta je i v tomto kontextu chápána
jako vrcholná hodnota.
Spisovatel Josef Škvorecký, který po srpnové okupaci emigroval
z rodné země do Kanady, podává prostřednictvím vyhrocené opozice vnější a vnitřní svobody svědectví o svých postojích týkajících
se dilematu mezi nemožností pobytu v nesvobodné milované vlasti
a potřebou života ve svobodné zemi (a svobodného psaní). Ve vzpomínkách a vnitřním životě, „v duchu” (a v procesu psaní) se cítí ve
své „staré vlasti” svobodný, „fyzicky” přitom žije a pracuje svobodně
ve vlasti nové:
[19] [. . . ] V duchu jsem se tam vrátit mohl, a nesvoboda svazující tenkrát v té zemi její občany, mě ve vzpomínkách nesvazovala. Nezažil jsem tedy
nostalgii a začal jsem psát svobodně o té nesvobodné zemi svého dětství
a mládí, neboť v duchu jsem žil pouze v kráse její krajiny, v líbeznosti mladých
lásek, v lahodném jazyce, jemuž se říká mateřský. Kde byla moje vlast? Byly
dvě. V jedné jsme žil fyzicky, a žilo se mi tam dobře, byl jsem svobodný.
V druhé jsem žil pouze v duchu, ale žilo se mi tam taky dobře, a taky
jsem tam byl svobodný. Z nové vlasti jsem mohl kdykoli odejet, protože kanadský pas mě k tomu opravňoval. Odejet z té staré vlasti bylo ještě snazší. Nebyl k tomu potřebí ani pas, který si člověk musí, byť velmi snadno, opatřit. Stačila imaginace. Vzpomínky. Život duše. (Josef Škvorecký, V cizině, Dostupné na:
http://www.visegradliterature.net/works/cz/%C5%A0kvoreck%C3%BD, Josef
1924/V%C2%A0cizin%C4%9B).

V textových ztvárněních pojmu vnitřní svobody bývá akcentováno
mnoho poloh lidské osobnosti – myšlení, intelekt, ale i fantazie, cit
a vnitřní život vůbec (též např. ve smyslu etickém a náboženském);
zvláštní pozornost bývá věnována tvůrčí svobodě – v oblasti literatury, hudby, divadla, ale třeba i architektury (srov. Kaplický 2010 a zde
v odd. 8). V této poloze je třeba zvlášť upozornit na svobodu v souvislosti s jazykem (o svobodném prostoru jazyka mluví ve stejnojmenné
knize Patrik Ouředník 2013).
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5.2.1. Svoboda a vzdělávání v českém diskurzu

Řada českých diskusních serverů, blogů a webových stránek se
dnes věnuje tématu svobodného vzdělávání, tj. vzdělávání zbaveného restriktivního vlivu státního školství. Často je spojováno s tzv.
domácí školou, ale i s alternativním vzděláváním obecně. Zde se
s pojmem svobody (a respektu k jedinečnosti každého dítěte – oproti
donucování, vymáhání poslušnosti, příkazům, zákazům a trestům)
zachází velmi často, srov. pod názvem Projekt SvobodaUčení.cz se
zaměřuje na ﬁlosoﬁi svobodného vzdělávání např. tento text:
[20] Státem řízené školství se po dlouhá desetiletí výrazně nezměnilo, přitom svět kolem nás se mění stále rychleji. Tento rozdíl se postupem času
prohlubuje a stává se více zřetelným. Další zásadní nedostatek spočívá v předpokladu, že žáci a studenti jsou líní a nemotivovaní, čímž je omlouváno školství
založené na donucení. Současný systém také potlačuje kritické myšlení, což je
vzhledem k rostoucímu množství dostupných informací stále více potřebná dovednost. Stručně řečeno, pro dnešní školy jsou děti jen prázdné a šedivé nádoby
o stejném tvaru a velikosti, do kterých je nutné pod nátlakem nalít velké množství vědomostí, jež byly prohlášeny za důležité. Stávající model vzdělávání
nebere v potaz jedinečnost každého člověka, jeho schopnosti, zájmy, talent,
přání a sny.
Naproti tomu svobodné, přirozené vzdělávání pokládá děti za plnohodnotné lidské bytosti, ke kterým bychom se měli chovat se stejným, ne-li větším
respektem, jež dopřáváme dospělým.
[. . . ] Věříme, že děti a studenti se učí nejlépe v prostředí, kde mají svobodu
následovat své vlastní zájmy. Tímto způsobem se dokáží naučit vše, co je
pro život důležité, a zároveň si uchovají svou zvídavost a touhu učit se po
celý život. Důležitou roli přitom hraje volná komunikace s různě starými
dětmi i dospělými, pocit bezpečí a možnost otevřeně vyjadřovat svůj názor.
[. . . ] Vymáhání poslušnosti, arogance většiny učitelů, příkazy, zákazy, tresty
a odměny v klasickém školství. . .
Dáme-li dětem důvěru a svobodu učit se přirozeně, budeme-li je respektovat
jako plnohodnotné bytosti a ne jako prázdné nádoby, které je třeba naplnit,
uděláme první krok k tomu, aby z nich vyrostli spokojení dospělí 45 .
45

http://www.svobodauceni.cz/ Srov. také tamtéž: Svoboda skončit je základem
demokracie a lidských práv moderních národů. Svoboda skončit je základem manželské
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Vzpomeňme v souvislosti se vzděláváním a školou – při všestranném ohledávání českého pojetí svobody – osobnost učitele národů
Jana Ámose Komenského (1592–1670), jehož pojetí vzdělání je přesně
takové: školy by se měly změnit z robotáren v dílny lidskosti, vše by
mělo plynout bez donucování a násilí – tedy volně, svobodně: Omnia
sponte ﬂuant, absit violentia rebus.
5.2.2. Pojetí svobody: „ontologický trojzvuk”

Pro doplnění a hlubší kontextualizaci výše uvedených poznatků
o svobodě v češtině a české kultuře uveďme náhled na svobodu ze
studie německého ﬁlozofa Heinricha Becka, která ukazuje trojí pojetí svobody spojené s trojím myšlenkovým a kulturním prostředím.
Evropské pojetí svobody akcentuje individuální sebeurčení, pro pojetí africké je svoboda spojena s autenticitou a spontaneitou, zatímco pro asijský koncept svobody je určující to, co se stane přirozeně,
jakoby „samo od sebe”:
[21] Během svých delších cest [. . . ] jsem se mohl přesvědčit, že se v Evropě
«svoboda» primárně chápe jako «individuální sebeurčení»: Člověk si v myšlenkách vytvoří arzenál možností svého jednání, rozhodne se pro jednu z nich
a ostatní vyloučí; svoboda má tak do jisté míry «své sídlo v naší hlavě».
V Africe ale přebývá spíše «v srdci»: jednání se považuje za zcela «svobodné», jedině tehdy, když je vykonáváme «s chutí»; člověk jedná spíše než
s racionálním odstupem bezprostředně a spontánně.
A podle asijského chápání se děje opravdu svobodně pouze to, co se stane
jakoby «samo od sebe»; samotné individuum se neartikuluje tolik jako v Evropě,
nýbrž se včleňuje do nekonečné jednoty dění.

Podle autora se však tyto přístupy doplňují a tvoří ontologický trojzvuk; v současném pluralitním světě totiž uvedené kultury opustily
již dávno své geograﬁcké kořeny a prolínají se jako chemická sloučenina generativních prvků (Beck 2013). Mluvíme-li tedy dnes o svobodě, může se nám vynořit celý konglomerát konotací vycházejících
z těchto – poměrně rozdílných – premis.
harmonie. Svoboda skončit je tím, co odlišuje zaměstnání od otroctví. Školou povinné
děti nemají možnost se školou skončit. Jaké jsou toho následky?

SVOBODA v českém jazykovém obrazu světa

291

Soudíme, že Beckův výklad trojího pojetí svobody lze opravdu
vztáhnout k dnešní realitě s velkým prospěchem a že se (zejména
v poloze „individuálního sebeurčení” a „autenticity a spontaneity”
promítá též do významu českého pojmu SVOBODA.

6. SVOBODA: sémantická struktura pojmu
Jedním z hlavních cílů našeho výzkumu bylo vystihnout sémantickou strukturu českého pojmu SVOBODA a odhalit logiku jejího uspořádání. Jde při tom o to, jaké aspekty tohoto pojmu mohou v té či oné situaci čeští mluvčí vyzdvihovat a na základě jakých kritérií se tak děje.
Na základě materiálu z českých slovníků, Českého národního korpusu, různorodých textů i empirických dat získaných od rodilých mluvčích (vysokoškolských studentů) jsme dospěli k základním pilířům
konstrukce pojmu SVOBODA v češtině, kterou tvoří dva proﬁly (z nichž
pak vycházejí všechny významy a jejich metaforické a metonymické
extenze)46 , a to: A. SVOBODA – VOLNOST s modelovými příklady moci
se rozběhnout či být volný jako pták: srov. ‘volnost v pohybu, v místě
pobytu’ (srov. SSJČ, 4. význam), B. SVOBODA – SUVERENITA, s modelovým příkladem být svým pánem, tj. moci o sobě rozhodovat a nést
za svá rozhodnutí odpovědnost (omezení, pravidla a závazky jsou
dobrovolně přijaty a přirozeně respektovány).
Oba proﬁly se pokusíme blíže charakterizovat; je však třeba předeslat, že mezi nimi existuje řada spojnic různého charakteru a v konkrétních případech může např. první z nich (SVOBODA – VOLNOST) fungovat jako zdrojová oblast metafory pro abstraktnější polohu pojmu,
vyjádřenou v proﬁlu SVOBODA – SUVERENITA.
A. SVOBODA – VOLNOST: „moci se rozběhnout”, „být volný jako
pták”;
– primárně spojeno s fyzickým pohybem v prostoru – s chůzí,
během, jízdou, letem (schéma CESTA, viz kap. 5.), s opozicí OTEVŘENOST – UZAVŘENOST (schéma NÁDOBA) a s (ne)přítomností pout (schéma
SPOJENÍ );
46

srov. též volně dýchat;

V přehledu srov. příloha na konci této studie.
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– prototypově jde o neomezovanou spontaneitu pohybu, nepřítomnost hranic a překážek
– subjektem je člověk (často dítě), zvíře, příp. okrajově i rostlina,
vlasy aj. (svoboda se pak týká neusměrňovaného růstu); spojeno často
s pudy, instinkty a emocemi, méně s racionalitou;
– moci konat, co chci, i nemuset konat, co nechci (resp. co se mi
chce);
– často oblast zdrojová pro metafory a narace odkazující k proﬁlu 2: jde tu zejm. o metafory ztráty či nepřítomnosti svobody volnosti, tj. vězení, zajetí, chycení, klec, hranice, zdi; pouta, koule na noze
(znemožnění volného pohybu);
– většinou lze v tomto proﬁlu pro svobodný, svoboda užít synonyma
volný, volnost;
– příklady (subjekty promluv spojují intenzivní pocit svobody
s neomezenou, rychlou jízdou dopravním prostředkem – motocyklem,
automobilem i s bezstarostným užíváním možnosti cestovat v širším
smyslu slova):
[22] Mládí, noc, nespoutaná svoboda a žádné skutečné starosti, které by
tížily naši mysl. Uhánět s jistotou, že život může být nekonečným sledem přesně
takových chvil, věčným snem. Motorky jsou moje velká slabost, asi jediná. Pár
jich mám, vlastně jich mám víc, ani nevím přesně kolik. Jsou to nádherné stroje.
Občas se projedu, ale nejsem žádný sebevrah, nepotřebuju z toho vymáčknout
maximum, líbí se mi ta volnost, svoboda. . . („Moje psychologie” X 2013,
č. 5/2013).
[23] Radost ze života může mít každý, kdo nezahořkne. . . Mě takové pocity
radosti zaplavily třeba tehdy, když jsem dostala od svého otce k osmnáctinám
trabanta. Ta mobilita mě fascinovala, byla to pro mě opravdová svoboda. Měla jsem pocit, že mi svět leží u nohou. Tento pocit se vrátil ještě po
listopadu 1989, kdy jsem odjela do Francie a pak na půl roku do Indie
a na dva měsíce do Číny. Měla jsem intenzivní pocit světoobčana, vše mě
bavilo. . . („Moje psychologie” X 2013, č. 5/2013).
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B. SVOBODA – SUVERENITA: „být svým pánem”, rozhodovat
o sobě a nést za svá rozhodnutí odpovědnost; omezení, pravidla
a závazky jsou přijaty a přirozeně respektovány (přistoupením
na společnou dohodu → demokracie);
– subjekt: buď člověk jako individuum (ovšem primárně ve vztahu
k jinému člověku či kolektivu), nebo lidský kolektiv (národ, etnikum,
stát, pracovní či zájmová skupina ap.) – často ve vztahu k jinému
lidskému individuálnímu či kolektivnímu (obvykle institucionálnímu,
„neosobnímu”) subjektu;
– stav daný (ne)existencí opozice nadřízenost – podřízenost
(schéma NAHOŘE – DOLE) srov. vláda, ovládat (někoho/se), rozhodovat
(sebe), sebeurčení, vlastní vůle;
– buď svoboda „od něčeho” (zprošťující), nebo „k něčemu” (umožňující): moci konat, co chci, i nemuset konat, co nechci – srov. osvobození od (nadvlády, totality, fašismu, komunismu, Němců, Rusů);
(ne)máme/(ne)měli jsme) svobodu, chceme svobodu; eliptické volání
Svobodu! při demonstracích.
Kromě těchto dvou variant významu, které chápeme jednoznačně
jako významové proﬁly, lze mluvit o další strukturaci významu, která
s proﬁlováním nepochybně souvisí, avšak jednoznačnost proﬁlů jakožto aspektů významu v češtině postrádá. Jde a). o opozici svobody
zprošťující a umožňující, b). o rozlišení svobody podle subjektů (tj.
kdo, příp. co svobodu má či nemá), a konečně c). o oblastí života,
v nichž se svoboda uplatňuje47 . O způsobu jejich realizace pojednáváme v příslušných kapitolách.

47

Proﬁly výrazně dokládají data jazyková, empirická i textová. Dichotomie svobody zprošťující a umožňující z jazykových (resp. slovníkových) dat nijak výrazněji
nevyplývá a nezakládá relevantní jazykové rozdíly, silněji se ale uplatňuje v textových datech i v odpovědích respondentů.
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7. Metafory, představová schémata, narativní struktury
a symboly spojované v češtině se svobodou
7.1. Schémata, metafory, narativní struktury
Pojem SVOBODA (příp. opozice SVOBODA – NESVOBODA) je ve shromážděném materiálu utvářen na základě těchto představových
schémat (srov. image schema, Johnson: 1997, passim) a z nich vycházejících metafor:
1. NÁDOBA (resp. opozice OTEVŘENOST – UZAVŘENOST) – široce vzato
jde o prostor uvnitř, oddělený (hranicemi, mantinely, zdí, zamčenými
dveřmi apod.) od prostoru venku; srov. i být zavřený (být ve vězení);
2. CESTA a volný pohyb po cestě, často také let nebo jízda, často
rychlá (srov. Čurdová 2015); srov. i PŘEKÁŽKA na cestě, resp. něco, co
volnému pohybu brání (BŘEMENO);
3. VAZBA, připoutání, nemožnost volného pohybu – srov. motivace
výrazu vězení (← vězet), metafory související s vězením (pouta či
připoutanost), motivace výrazů jako (ne)závislost, závazek, úvazek –
jakožto povinnost;
4. NAHOŘE – DOLE (srov. poddanost, podřízenost – nadřízenost, příp.
i závislost).
V chápání svobody se často uplatňuje ontologická metafora SVOBODA JE ( CENNÁ ) VĚC ,

za niž je potřeba bojovat, draze platit, přinášet

oběti apod. či která může být darována. Zde můžeme odkázat na jeden z rozhlasových „hovorů z Lán” Václava Havla, který v roce 1990
konceptualizuje SVOBODU jako něco rozporuplného – (nejen jako) dar,
ale i jako šanci, výzvu či úkol. Se svobodou jsou tu spojována slovesa
z několika sémantických okruhů: být jí opojen, radovat se z ní, ale
i uskutečnit, vydobýt, utkat se s ní sám v sobě (což implikuje kromě
radosti i zápas, a především prožitek komplikovanosti v procesu vyrovnávání se se svobodou; i v jiných kontextech se ostatně často u svobody uplatňuje metaforika spojená s bojem); důležitá je opět i vazba
na vnitřní svobodu (srov. 5.2.). Připomeňme i tu skutečnost, že svoboda národního společenství je zde spojována se svobodou individua –
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což je v koncepci L. Holého spatřováno jako v jistém ohledu české
speciﬁkum (srov. Holý 2010: 68, zde v odd. 5.1.4.).
[24] [. . . ] Abychom dokázali uskutečnit svobodu, kterou jsme si vydobyli.
My jsme z ní stále opojeni a ještě nějakou chvíli budeme. Budeme se ze všeho
radovat, mávat praporky, ale dříve nebo později pochopíme, že přichází
okamžik, kdy tento veliký dar Boží musíme uskutečnit, protože svoboda
je šance, to je výzva pro každého z nás. To není něco, co nám spadlo do
klína jako pozornost shůry, z níž se už můžeme jen radovat. Naopak,
to je úkol pro každého z nás, a s tímto úkolem se musí každý sám v sobě
utkat. (srov. Havel 2013: 38–41).

Širší metaforickou konceptualizaci SVOBODY , spíše ve smyslu
příběhu a paraboly, jak o nich píše Mark Turner (2005), předestírá
Václav Havel, když připodobňuje situaci občanů Československa po
roce 1989 k situaci propuštěného vězně, který prožívá tzv. postvězeňskou psychózu (o ní se V. Havel vyjadřoval mnohokrát i ve svých
divadelních hrách a esejích): dlouhodobá touha po svobodě vyústí
v její získání, avšak člověk je náhle zmaten a pociťuje touhu po předchozím „nesvobodném” řádu – po „mantinelech”, „hranicích”, „zdech”
a „příkazech z centra”, které mu přesně vymezují určitý prostor fungování: děsí se složitosti, chaosu, a zejména nutnosti vlastních voleb
(jíž ve vězení odvykl). A v podobné situaci se, zdá se mi, ocitla naše
společnost, píše Havel, a pokračuje:
[25] Je to naprosto paradoxní, absurdní, ale lidé jako by ztratili smysl
života. Prošli tou uličkou, octli se v terénu svobody, a ještě nemají jasno, co
s ní, kam to všechno míří. [. . . ] Tenhle život je zmatený. Proč se tedy nevrátit
do té uličky? Tam to přece bylo jasné, tam byly mantinely, tam se vědělo, odkud
kam smíme, abychom si nerozbili nos. Ale jak to víme teď? My si ho můžeme
nerozbít vůbec, anebo rozbít na každém kroku. Kde ta zeď končí? (srov. Havel
2013: 38–41).

Tato intepretace pojmu SVOBODA ukazuje, jak získání „svobody
zprošťující” (ať už jde o osvobození jedince – jeho propuštění z vězení,
anebo v předestřené analogii o znovunabytí svobody národa a státu)

296

Irena Vaňková, Veronika Vodrážková

vede k dalšímu, snad vývojově vyššímu stupni svobody: k přijetí a realizaci „svobody umožňující”. Umět ji uskutečnit, vědět, co si s ní počít,
a přijmout odpovědnost, která s ní souvisí, to je náročný úkol.
Příběhy o svobodě – můžeme zobecnit – souvisí buď s její absencí,
bojem za ni, anebo s jejím získáním: svobodě obvykle předchází stav
ne-svobody a osvobození. Častým tématem pohádek (zejm. těch kouzelných) bývá cesta k svobodě či boj za něčí osvobození (zejm. osvobození princezny, viz výše); získání svobody bývá jejich pointou (srov.
5.1.3.). Tak je tomu i v dalších typických příbězích (s mnoha příklady
v historii). Odtud též historické stereotypy prezidentů osvoboditelů
a také ideologizované narace spojené s „osvobozením Československa
Rudou armádou”, „osvobozením dělníků od vykořisťovatelů” apod.

7.2. Symbolika
K nejsilněji ﬁxovaným obecně sdíleným metaforám (resp. symbolům) svobody v jejich vizualizované podobě se dostaneme, zadáme-li
český výraz svoboda do vyhledávače obrázků Google. Nejčastěji48 se
objeví obrázky volně po nebi letících ptáků, případně ptáka právě
opustivšího klec, a také obrázky křídel či otevřené klece (svoboda
znázorněná ve vztahu k nesvobodě); obrázky motýlů (jejichž výrazným atributem jsou také křídla a létání); obrázky s běžícím koněm,
u něhož je exponována vlající hříva a ocas49 . U dalšího okruhu obrázků jmenujme člověka s rozpřaženýma rukama ve volném prostoru
(vždy v exteriéru), často s modrým nebem na pozadí.
Všechny tyto symboly, velmi pozitivně laděné, akcentují prostorový aspekt svobody – možnost volného pohybu bez překážek
48

Kromě fotograﬁí známých českých osobností s příjmením Svoboda (prezident
z r. 1968 Ludvík Svoboda, hudební skladatel Karel Svoboda aj.) či kromě americké
Sochy svobody.
49
Srov. též typickou konceptualizaci svobody v metonymické zkratce vítr ve vlasech (např. hudebního alba Ivana Hlase 2014). Srov. též Vítr ve vlasech jako název
cyklistického projektu pro hendikepované děti: Vzpomeňme si sami na dobu, když
jsme byli dětmi. [. . . ] Jednou se naše kolo proměnilo v terénní auto, závodní motorku,
či rychlou formuli, jindy jsme zase cválali lesem na vraném koni a vítr se nám proháněl
ve vlasech. http://www.cernikone.cz/kolo-pro-kazde-handicapovane-dite/.
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(srov. i přirovnání volný jako pták, narostla mu křídla aj.), příp. souvislost svobody s metaforou volného pohybu po cestě (srov. Čurdová,
v tisku). Otevřená klec poukazuje k opozici uzavřenost („vězení”)
vs. otevřenost („svoboda”) i k předchozí zkušenosti nesvobody jako
pobytu v uzavřeném prostoru. Obrázky rukou se zpřetrhanými provazy či uvolněnými pouty a obrázek koule u nohy s roztrženým
řetězem rovněž poukazují k situaci umožňující individuu volný pohyb (poté, co byl „osvobozen” z předchozího připoutání).
Obrázky demonstrantů v prostranstvích města mají ve vztahu ke
svobodě naopak metonymický charakter – upomínají na častý důvod
demonstrací (boj za svobodu), na provolávaná hesla či nápisy na
transparentech („Svobodu!”) apod.

8. Další závěry výzkumu
V české veřejné komunikaci a textech je často zvykem srovnávat
či stavět do protikladu pojmy korespondující se synonymy svoboda
a volnost; ta se významově překrývají pouze částečně; toto překrývání
je spojeno s tím proﬁlem pojmu SVOBODA, jejž označujeme jako SVOBODA

– VOLNOST. V politickém a ﬁlozoﬁckém diskurzu, v souvislosti

s lidskými právy apod. se však dnes v češtině užívá pouze subst. svoboda, ono také reprezentuje svobodu jakožto hodnotu; užívá se ho
i terminologicky, často též v plurálu). Tento proﬁl nazýváme SVOBODA –
SUVERENITA .

Často a v různých typech diskurzu (i v našem dotazníkovém šetření) se zdůrazňuje, že svoboda není absolutní volnost (ve smyslu
libovůle, svévole, anarchie atd.), že musí být spojena s dodržováním
pravidel, že má hranice (dané zejm. svobodou jiného) a že je ji třeba
usouvztažňovat s odpovědností.
Ačkoli se český výraz svoboda používá primárně v politických souvislostech a má řadu abstraktních významů spojených s právními
termíny (svoboda projevu, svoboda vyznání, srov. i v plurálu občanské
svobody), zkušenostním základem pojmu je evidentně jeho význam
tělesně-prostorový s prožitkem spojeným se schématem CESTA a s opo-
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zicí UVNITŘ – VENKU (NÁDOBA) – srov. vězeň propuštěný na svobodu
nebo spojení být zavřený ve smyslu „být ve vězení” (opakem svobody
je v tomto smyslu vězení). Prožitek svobody je zkušenostně spojen
i s možností se volně rozběhnout, „rozletět”, být volný jako pták (přeneseně pak příp. i volně cestovat).
Ve srovnávacím aspektu je důležitá skutečnost, že se v češtině
vyděluje jako samostatný význam subst. svoboda (a obzvlášť adj. svobodný)50 stav manželské, resp. obecněji partnerské nezadanosti (opozitem k svobodný/svobodná je ženatý – vdaná51 . V tomto směru jde
i o oﬁciální termín vyplňovaný do osobních dotazníků v kolonce „rodinný stav”. O tom, že se sňatek a manželství chápou jako výrazné
omezení dosavadní osobní svobody, svědčí i svatební symbolika –
dodnes jsou známy (a nezřídka i praktikovány) humorné obřady symbolizující budoucí „vězení”, jako např. nasazení koňského chomoutu
ženichovi či připevnění koule řetězem na jeho nohu.
V každém případě je svoboda v českém prostředí pokládána za
cennou (mnohdy tu nejcennější) hodnotu, a to nejen v souvislostech
společensko-politických, ale i ve vztahu k individuálním preferencím,
touhám, cílům a potřebám. To obojí – národní i individuální rozměr
svobody – se podle Holého propojilo v symbolech i požadavcích listopadové revoluce 1989. Holý mluví přímo o speciﬁcky české kulturní
konstrukci vztahu mezi jednotlivcem, národem a státem; rekapitulace
jeho historicko-kulturních výkladů však překračuje rámec tohoto pojednání (srov. Holý 2010: 61 n.).
Co se týče pozice svobody v kontextu hodnot uznávaných českými
občany dnes – a co se týče rozumění pojmu SVOBODA, textová i empirická data potvrzují, že v paměti starší, střední a zprostředkovaně
50

Srov. u Jungmanna k adj. svobodný: „slibem povinností nevázaný, zvláště slibem
manželství” s dokladem svobodný, v manželství vstoupiti mající, vyhlédne sobě pannu.
51
Podobný význam má i novější adj. nezadaný/nezadaná, vztažené spíše k partnerství obecně než k manželství, protože v současné české společnosti je velmi
časté trvalé párové soužití bez sňatku. V tomto významu se užívá i synonymum
volný/volná – srov. i text populární písně Už nejsem volná).
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i mladé generace je stále živá vzpomínka na dobu nesvobodného
režimu před rokem 1989 (a zjednodušeně řečeno na vše, co se – zejména v osobním životě – „nesmělo” a „muselo”); pojem SVOBODA je
konstruován ve vztahu k této době, resp. jako její opozice. V kontrastu „tehdy” a „dnes” je i v soukromém, i ve veřejném diskurzu často
připomínáno, že svoboda není samozřejmá, že bychom si jí měli vážit,
dobře jí využívat a dbát o to, abychom ji neztratili.
Mnoho významných osobností ve svých memoárech či rozhovorech zdůrazňuje vysokou hodnotu svobody, zejména s ohledem na její
absenci, kterou prožili za vlády fašismu a komunismu. Jan Kaplický
(1937–2009), světově proslulý český architekt, neobyčejně kreativní
a svobodomyslný tvůrce, který v roce 1968 emigroval do Velké Británie, ve svém textu poukazuje ke svobodě jako k základní hodnotě,
potřebné k životu, zvlášť k životu tvůrčího člověka. Jde o svobodu
„k něčemu”, která je ovšem podmíněna svobodou „od něčeho” (zde
od zákazů totalitního režimu – řeč je opět ve zkratce o „fašistech”,
„komunistech”, železné oponě, diktatuře). Nesvoboda individua je
dána tlakem totalitního režimu, který brání individuální seberealizaci – rozhodování o vlastním životě, uskutečňování každodenních
i dlouhodobě podstatných záměrů, ale i vyjádření vlastního názoru
(svobodě slova) nebo možnosti neomezeně čerpat z toku informací
a inspirace. Úryvek z Kaplického knihy je takřka modelovou reﬂexí
svobody vzdělaného Čecha proživšího 20. a počátek 21. století.
[26] Svoboda slova. Svoboda vyjadřování. Svoboda formy. Svoboda rozhodnutí. Svoboda informací. Ty všechny mi byly po mnoho let odpírány. [. . . ]
Proto si těchto svobod budu vždycky cenit. Fašisté a komunisté se snažili zničit
všechno. Železná opona spadla – žádné knihy, žádné pasy, rušení rádia, další
vězení, žádné vzdělání, NE skoro na všechno. Každý den bylo něco dalšího
zakázáno. Když dnes vidím skupinky studentů, jak volně cestují po Evropě,
závidím jim. [. . . ] Doufám, že si cení každé chvíle. Když vidím lidi, které nezajímají knihy, časopisy, informace, zoufám si. Já jsem ze všech sil bojoval o to,
abych mohl víc poznat, víc vědět. [. . . ] Architektura nikdy nemůže prosperovat
v jakékoli diktatuře. Svoboda vyjadřování musí stát na počátku jakéhokoli
procesu navrhování.
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Stavět se dá jedině v demokracii. Tvořit se dá jedině na svobodě. (Kaplický
2010: 14).

Druhá, snad v mnohém kontrastující poloha svobody, jak se o ní
dnes mluví a jak je prožívána, vychází z obecného důrazu na individualismus a hédonismus, jejž potvrzují i současné sociologické
výzkumy hodnot (srov. Prudký 2009). Z výzkumů z let 1997 a 2007
plyne malý (a stále se snižující) zájem Čechů o veřejné dění, politiku
a náboženství, a zejm. fakt, že v české podobě se svoboda přenáší
stále více do osobní sféry, blíží se libovůli či snaze po absenci hranic
(v dnešní řeči mantinelů) a závazků; je to spojeno i s nevůlí přebírat
odpovědnost a občansky se angažovat. Bývá to usouvztažňováno
i s menší ochotou mladých Čechů vstupovat do manželství a zakládat
rodiny52 , tedy s tím, že chtějí zůstat svobodní v několika významech
tohoto slova53 . Zdroj uvádí: Ve společnosti České republiky se vytvořila zvláštní – „česká”? – podoba liberalismu. Totiž: individualismus
ano, svobodu ano, ale pro mě, každý se má starat sám o sebe a nikdo
cizí mu v tom nemá překážet (srov. i dále, Prudký 2009: 293)54 . Připomeňme, že pojem SVOBODA je v českém kontextu často spojován i se
vzděláním a výchovou (viz 5.2.1.). V internetových diskusích a na
blozích věnovaných výchově se věnuje pozornost kontroverznímu
tématu tzv. volné výchovy – bez hranic a bez zřetele ke kázni a odpo52

Srov. [. . . ] jednou byl přesvědčený, že našel ženu svého života, jindy plný obav ze
ztráty svobody a nevázaného života. Nemluvil o tom, ale cítila jsem to z každého póru
jeho kůže. Neexistoval způsob, jak ho přesvědčit, že ho nepotřebuju vlastnit, že svoboda
má spoustu podob, a stejné je to i se vztahem. . . Cítila jsem, že neví, co chce. Že jen
tuší, po čem prahne, ale nemá k tomu odvahu. Aby mě nezklamal. Jako všechny ženy
předtím. . . Šajbanová, Katarína (2009).
53
Souvisí to jistě s nárůstem hédonistické orientace (v roce 1997 se k hédonismu
hlásilo 75%, v roce 2007 91% dospělé populace). Preferenci svobody před bohatstvím
a bezpečím vyjádřilo v roce 1997 69% občanů, zatímco o deset let později pouze 61%.
Příznačné je spojení individualismu s xenofobií a jejich nárůst.
54
Silný příklon Čechů k hédonistickým hodnotám ukazuje i etnolingvistické studium jazyka a kultury (o českém klíčovém slově pohoda a souvisejících lexikálních
a gramatických jevech srov. Vaňková 2009).
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vědnosti za vlastní jednání55 (to bývá dáváno do souvislosti i s krizí
autority). Často se v tomto smyslu zdůrazňuje rozdíl mezi volností
a svobodou ve výchově, jejž však lze chápat i obecněji. Jak bylo řečeno, v textových a empirických datech je často zdůrazňováno sepětí
svobody s odpovědností (k tomu v polském kontextu srov. Bartmiński,
Niebrzegowska-Bartmińska 2015), mnohdy se explicitně poukazuje
k tomu, že svoboda není anarchie, absence hranic a pravidel a že se
nerovná naprosté volnosti, tj. možnosti dělat si, co kdo chce56 , resp. co
se mu chce57 . S ohledem na etnolingvistickou interpretaci jazykového
materiálu je tedy v této souvislosti potřeba poukázat k dvojí možné
podobě stereotypu, která se často dostává do rozporu či koexistuje v jistém napětí, tj. na rozdíl mezi tím, jak by věci v pohledu respondentů,
autorů zkoumaných textů a vůbec nositelů daného jazyka a kultury
„měly být” – a tím, jak „opravdu jsou”. I zde je tedy namístě zamyšlení
nad tím, jak dnes „opravdovou” svobodu jako Češi chápeme, jak o ní
mluvíme, jakou hodnotu jí připisujeme – a jak ji opravdu realizujeme
ve svém (individuálním i občanském) životě.
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SVOBODA in the Czech linguistic worldview
The authoresses of the article determine what place the concept of SVOBODA
‘freedom’ occupies in the Czech language system, in language corpora, in important
socio-cultural texts, and in everyday colloquial communication, as viewed in the
wider cultural context. In the Czech discourse, the concept of FREEDOM emerged in
the context of the feudal social order: the historical division into slaves (nevolník)
and free people (svobodník); it acquired speciﬁc features during the struggle for
national independence and during the totalitarian fascist and communist rule (the
reﬂections of which are still strong in the language used by the young generation
today). The semantic structure of the concept emerges from the overlapping oppositions of internal vs. external freedom and possibilities vs. limitations. There are
two basic semantic proﬁles: SVOBODA – INDEPENDENCE and SVOBODA – SOVEREIGNTY
(SELF-DETERMINATION). The proﬁle of SVOBODA – INDEPENDENCE derives from the
physical experience of unlimited freedom of movement in space (set a bird/prisoner
free). Proﬁled in this way, the concept is a source for metaphorical extensions: ‘a
carefree state of being, unhampered by duties’ and (a meaning that is speciﬁc to the
Czech and Slovak languages) ‘the marital status of a person who has never married’.
In the proﬁle of SVOBODA – SOVEREIGNTY, SVOBODA has the character of a social value
and is used in political, legal and philosophical discourses, in which salience is given
to the self-determination of man or society, cf. the following deﬁnitions: ‘the possibility of exercising one’s will, freely deciding about oneself and acting without being
pressured’ and ‘political independence, sovereignty, freedom (of a nation, state)’.

CВОБОДА как ценность в русской языковой
картине мира
Валентина Г. Кульпина

Celem pracy jest zbudowanie deﬁnicji kognitywnej konceptu СВОБОДА w języku rosyjskim w myśl założeń, wypracowanych przez lubelską szkołę etnolingwistyczną, przy tym uwzględnia się osiągnięcia rosyjskiej/radzieckiej szkoły etnolingwistyki, której założycielem był Nikita
I. Tołstoj. Autorka wychodzi z założenia, że kluczowe jednostki językowe,
składające się na językowy obraz świata, należy wydobyć z materii językowej drogą dogłębnej analizy. W tekście analizowane są znaczenia
leksemów свобода i воля, składające się na koncept СВОБОДА (WOLNOŚĆ)
w języku rosyjskim. Leksem воля w sposób ewidentny wyraża specyﬁkę
etniczną pojęcia wolności w języku rosyjskim. To pojęcie jest ściśle związane z wyobrażeniami o wolnej przestrzeni, w której człowiek dobrze się
czuje. Omawiane są historyczno-terminologiczne aspekty leksemu воля,
przytaczane są derywaty i związki wyrazowe, w tym także występujące
w tekstach folkloru (np. волюшка i воля вольная). Leksem свобода analizowany jest w związku z jego produktywnością w tekstach o charakterze
społeczno-politycznym i jego korelacjami w innych językach europejskich
(np. гражданские свободы ‘swobody obywatelskie’, свобода личности
‘wolność jednostki’). Charakterystyczne atrybuty badanych leksemów to
свет ‘światło’, свечение ‘świecenie się’, горение ‘zapał’, określenia koloru
(z przewagą białego i błękitnego). Symboliczne konotacje wolności ewokowane są przez leksemy ветер ‘wiatr’, парус ‘żagiel’, волна ‘fala’, река
Волга ‘rzeka Wołga’, птица ‘ptak’ крылья ‘skrzydła’, молодость ‘młodość’.
Semantyka wolności rozpatrywana jest jako kluczowa wartość w rosyjskiej
tożsamości językowej i etnicznej oraz jako rezultat historii Rosji.
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1. Введение
Целью анализа является создание сжатого, стандартизованного портрета представлений о свободе как ценности у говорящих на русском языке в пределах концепта СВОБОДА. Для этого
используются разные источники материала: словарные (системные) данные, результаты опроса в студенческой среде, текстовые
данные, отражающие стремление автора статьи на основе своего языкового и жизненного опыта воссоздать то типичное, что
составляет ядро представлений россиян о свободе, включая исторические судьбы народа, воплотившиеся в его национальном
сознании и исторической памяти.
Исследование предпринято в русле направления языковая
картина мира с локализацией в европейском ареале. Анализ
проводился на основе положений современной лингвистической концептологии, центральным понятием которой является концепт, понимаемый как «единица коллективного знания/сознания (отправляющая к высшим духовным ценностям),
имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной
спецификой» (Воркачев: 32) и лингвистическй аксиологии, направленной на выявление системы и шкалы ценностей европейской части мира.
Мир живет ценностями; от того, каковы ценности данного
языкового сообщества, зависит его образ мира и отношения
внутри такового и к людям вне этого сообщества. Ценности
имеют свои названия и языковое выражение. Однако они не
являются очевидностью и подлежат выявлению через процедуры языкового анализа. Место ценностей в языковой картине
мира определяется следующим образом:
Ценности, высшие ориентиры, определяющие поведение людей, составляют наиболее важную часть языковой картины мира. Эти ценности не выражены явно в каком-нибудь тексте целиком [. . . ]. Ценности существуют в культуре не изолированно, а взаимосвязано, и со-
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ставляют ценностную картину мира (часть языковой картины мира)
(Карасик 2004: 136).

При этом: Ценностная сторона концепта – является определяющей для того, чтобы концепт можно было выделить. Совокупность концептов, рассматриваемых в аспекте ценностей,
образует ценностную картину мира (Карасик 2004: 145–146) –
в которой выделяют «ценностные доминанты, совокупность
которых и образует определенный тип культуры» (Карасик
2004: 146).
Изучение ценностей имеет длительную традицию в России
и в Польше, и интерес к этому объекту исследований никогда
не ослабевает. Проект словаря ценностей с обоснованием необходимости создания такого словаря и предполагаемой сетью
словарных статей впервые увидел свет в Польше в 1991 г. (см.
Bartmiński 1991: 197–209). Предполагалось, что в словаре будет
дан ответ в том числе на следующие вопросы: «Какие ценности функционируют в культуре? Как эти ценности понимаются
коллективным сознанием?» (Bartmiński 1991: 197). Словарь был
ориентирован на описание ценностей польского общества. Однако со временем, в результате создания целого ряда монографических исследований по указанной проблематике, словарь
расширил свои рамки, и в настоящее время нацелен на создание коллективных монографий по определенным концептам
европейских языков и сопредельных с ними языковых ареалов.
Разделяя идеи проекта, в ходе выявления облика свободы
в русском языке, я исходила из того положения, что, «будучи
языковедческим словарем, с каких-то точек зрения он приблизится к энциклопедическому словарю» (Bartmiński 1991: 199).
Изучение европейской языковой картины мира направлено не только на разработку отдельных концептов как таковых,
но также на их сопоставление, на концептологическое осмысление целых сегментов, представляющих собой концептуарий
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понятийных зон, особо аксиологически значимых. Именно на
такого рода исследования ориентирован проект словаря ценностей EUROJOS, реализуемый на базе люблинской школы этнолингвистики. На актуальность этих исследований указывают
и представители восточнославянской концептологии (см.: Лингвоконцептология 2013), отмечая, в частности, «давно назревшую
необходимость системного описания не только отдельных концептов, но и создания общей и более или менее исчерпывающей
картины определенных участков концептуальной картины мира. Одним из таких участков является ценностная картина мира,
которая объективируется в оценочном тезаурусе языка» (Бессонова 2013: 94).
Языковая картина мира является ментальным лингво- и этноспецифичным конструктом. При реконструкции концепта
СВОБОДА

как значимого сегмента русской языковой картины

мира учитывается следующее:
Языковая картина мира является содержащейся в языке интерпретацией действительности, которая может быть представлена
в виде комплекса суждений о мире, о людях, вещах, событиях. Она является интерпретацией, а не отражением, субъективным портретом,
а не фотографией реальных предметов. Эта интерпретация является результатом субъективного восприятия и концептуализации
действительности говорящими на данном языке, поэтому она имеет
явно субъектный, антропоцентрический характер, но в то же время
она интерсубъектна в том смысле, что подвергается социализации
и становится чем-то, что объединяет людей данного общественного
круга, формируя у них общность мыслей, чувств и ценностей, нечто,
что вторично влияет (с какой силой – это уже предмет спора) на
видение и понимание общественной ситуации членами сообщества
(Bartmiński 2009: 23; w wersji polskiej Bartmiński 2010: 158).

Изучение европейской языковой картины мира, ее аксиологии, неразрывно связано с изучением составляющих ее ключевых языковых единиц, прежде всего лексических и комму-
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никативных, анализе ее констант, в том числе в общественнополитическом дискурсе.
Когда говорят о ценностях, обычно имеют в виду общепризнанные оценки, суждения и правила, которыми руководствуется бóльшая
часть социума, т.е. субъектом оценок в этом случае выступает весь
социум, а оценки закреплены в традиции (Толстая 2015: 83).

Языковые константы не даны в непосредственном наблюдении, но относятся к скрытым категориям, выявляемым на основе
целого ряда критериев. Ведь «языковая картина мира относится
к “скрытой семантике” языка» (Шмелев 2004: 349). Языковые
константы надо найти, осознать, и, осознав, выделить и описать.
Относительно критериев выделения ключевых слов-констант
языкового сознания А. Д. Шмелев пишет следующее:
Можно пользоваться разными вспомогательными критериями
(разработанностью в языке соответствующего семантического поля,
относительной частотностью слова по сравнению с иноязычными
аналогами, его богатой сочетаемостью, “культурной разработанностью” соответствующего концепта), но на практике основным
критерием все равно остается интуиция исследователя, предполагающего, что семантический анализ слова позволит выявить у него
нетривиальные презумпции. Если это удалось сделать – значит, слово
действительно оказалось “ключевым” (Шмелев 2004: 352).

К таким константам, выделяемым по всем вышеперечисленным критериям, равно как и в соответствии с интуицией исследователя, относится и концепт СВОБОДА в русском языке. При
его выделении мы опираемся на лингвотематический принцип описания лексики (см. Кульпина 1996: 38–61) и на понятие
лексического класса как крупной совокупности лексических
и коммуникативных единиц, воспринимаемых в единстве их
интенционально-тематических связей.
В современном русском языке концепт СВОБОДА имеет два
основных и главных лексических средства выражения – слова
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свобода и воля. При этом в четко определенном виде понятие
свободы выражено именно лексемой свобода. Но лексема воля
оказывается ключевым словом, передающим культурную специфичность понятия свобода в русском языке, оставаясь при
этом не главенствующей лексемой при формировании концепта СВОБОДА. На взаимосвязь лексем и выражаемых ими понятий
указывает Н. Д. Арутюнова: «Оба понятия – «воля» и «свобода» –
непосредственно связаны с человеком – его внутренним миром
и его поведением в среде обитания» (Арутюнова 2003: 83).
Анализ проводится в соответствии с методикой, выработанной люблинской этнолингвистической школой, при этом учитываются достижения российской/советской школы этнолингвистики, основателем которой был Н. И. Толстой, (см., например:
(Славянские древности 1995–2014; Н. И. Толстой, Избранные труды; Слово в языке и культуре 1998; Толстая 2010; 2015).

2. Анализ системных данных (S) с иллюстрациями из
текстов культуры (Т)
Анализ системных данных проводится с привлечением иллюстративного материала культурно значимых текстов (Т) последовательно для лексемы воля и лексемы свобода, формирующими
содержание концепта СВОБОДА в русском языке, а затем в их сопоставлении. Привлекается иллюстративный материал целого
ряда лексических и коммуникативных единиц с семантикой
свободы, участвующих в формировании концепта СВОБОДА в русском языке. Этимология базовых лексем приводится по этимологическим словарям, вошедшим в научный и дидактический
обиход в качестве практически аксиоматических источников
(см.: Фасмер; Черных). В качестве языковых источников привлекается материал современного русского литературного языка от
Пушкина и его плеяды до наших дней.
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2.1. Лексема воля
2.1.1. Происхождение

Лексема воля в соответствующей языковой модификации
имеет место практически во всех славянских языках, это общеславянское слово *volja (Черных I: 165). Родственна лит. valià
‘воля’, др.-инд. váras ‘желание’, ‘выбор’ (Фасмер I: 347–348).
В Словаре русского языка XI–XVII вв. значение лексемы воля
(1209) обозначено как ‘независимость, свобода действий’: Вда
[Всеволод] имъ волю всю и уставы старыхъ князь, его же хотҍху
новгородьци. Новг. I лет., 191 (СРЯ 3: 19).

2.2. Круг значений лексемы воля в лексикографической
презентации
Жизненный путь лексемы воля в истории русского языка
ознаменовался постоянным прирастанием значений, она наиболее рельефно выражает этноспецифичность понятия свободы
в русском языке. Эта лексема двуедина и содержит два семантических круга: 1. волюнтативный, выражающий стремление
к чему-л. (ср. выражения воля к победе, воля к жизни) и 2. выражающий семантику независимости, неподчиненности в отношении кого-либо или чего-либо и выступающий как синоним лексемы свобода. Именно этот круг значений, связанный
с понятием СВОБОДЫ и участвующий в формировании концепта
свобода, рассматривается в данной работе как приоритетный.
Н. Д. Арутюнова рассматривает оба круга значений лексемы
воля в сопоставлении с кругом значений лексемы свобода (см.:
Арутюнова 2003: 73–91), однако мы придерживаемся общепринятой лексикографической трактовки понятия лексемы воля
с разделением на волюнтативную семантику и семантику независимости.
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2.2.1. Волюнтативные аспекты лексемы воля

Волюнтативный аспект лексемы воля в новом Большом академическом словаре русского языка (БАСРяз) представлен следующими значениями:
1. ‘Психическая способность человека сознательно регулировать свое поведение, управлять своими действиями, направленными к достижению поставленной цели’ (БАСРяз 3: 117); 2. ‘Желание, требование’ [. . . ] «Воля жить. Воля к жизни [. . . ] Последняя
воля кого-л.» (Там же). 3. ‘Право и возможность повелевать, распоряжаться действиями, поведением кого-л.’; ‘власть’ (в 1 знач.).
Воля родителей» (Там же).
2.2.2. Понятие свободы, заключенное в лексеме воля

Представив дефиниции и сочетаемость волюнтативного аспекта лексемы воля как стремления к чему-л., обратимся к тем
сторонам лексемы, которые непосредственно связаны с понятием свободы. Эти аспекты обозначены в новом Большом академическом словаре (БАСРяз) как 4 и 5.
4. ‘Свобода, независимость’ [. . . ] «Узнать, для воли иль тюрьмы родимся мы» (БАСРяз 3: 117). Встретились два брата. [. . . ]
Первый жил на воле. Вырос на просторе» (Там же). Приведенный иллюстративный материал помогает понять, что понятие
воли как свободы связано в русском языке со свободным пространством. Ведь жить на воле – значит, жить не в замкнутом
пространстве, не скученно, на просторе.
Е. В. Урысон в Новом объяснительном словаре синонимов русского языка указывает: «Воля предполагает самые простые, часто неумеренные желания человека, реализация которых обычно связана с физическим действием, с перемещением. В связи
с этим воля ассоциируется с представлением об удали даже бесшабашном разгуле вплоть до выражения низменных сторон человеческой личности, когда субъект руководствуется исключительно своими желаниями, не считаясь с окружающими людь-
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ми. . . » (НОС, c. 1004–1005). При этом «воля может быть только
абсолютной. . . » (Там же: 1004), не подверженной количественным изменениям (см.: Там же).
5. «Разг. Простор, раздолье» (БАСРяз 3: 119). Это значение
нередко проявляет себя в пространственных конструкциях: собственно локативных с предлогом на в местном падеже, а также
в аблативных (с предлогом с и родительным падежом) и адлативных (с предлогом на и винительным падежом). Ср.: «На
распутье в диком древнем поле / Черный ворон на кресте сидит. /
Заросла бурьяном степь на воле. . . » (Бунин: 46). Конструкция на
воле в данном случае означает отсутствие каких-то стесняющих
факторов. Е. В. Урысон в НОС характеризует такое значение следующим образом: «Слово воля во втором круге употреблений
обозначает пространство, в котором субъект может совершенно беспрепятственно перемещаться, куда хочет, благодаря чему
испытывает очень приятное чувство. [. . . ] В этом круге употреблений слова воля субъектом ограничений, препятствующих действиям человекам, могут быть стихийные силы» (НОС, c. 1005),
иллюстрируя это значение примером: «Наконец вырвались из
снежного завала на волю» (Там же).
Конструкция на воле, употребленная в более узком смысле,
объясняется в БАСРяз как «Вне помещения. На свежем воздухе» (Там же) и экземплифицируется среди прочего следующим
образом: «Кому нравится в машине, а я на воле буду спать. . . ».
Соответственно, в адлативной и аблативной модификациях конструкция на волю означает «наружу, на свежий воздух», а конструкция с воли – «снаружи, извне». Приводится пример: «Окна
были открыты настежь, – в комнату с воли вливался сырой
вечерний воздух» (БАСРяз 3: 119).
Семантика пространства, заключенная в лексеме воля, мыслится в ее неделимой связи с понятием пространства как ключевого понятия русской культуры: «Тема пространственной беспредельности – один из структурообразующих элементов русской
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культуры. Она не только часто возникает в русских художественных и философских текстах, но и является общим местом всех
расхожих представлений о России и русском национальном
характере» (Левонтина, Шмелев 2012: 35–44). При этом «слово
свобода связано с городом, а слово воля – с сельской жизнью (см.:
Шмелев 2002: 344; 2012: 32–33). «На воле значит вне стен дома, на
природе. Воля не может быть зажата в тиски. Закрытое или ограниченное пространство несовместимо с волей» (Арутюнова 2003:
86). Ср. также далее: «Воля ассоциируется с равниной, долиной,
полем, степью [. . . ] На воле-приволье не проложены ни пути,
ни дороги. Достоевский называет вольной степью неосвоенное
людьми пространство [. . . ]. В таком осмыслении воли проявляется общая пространственная ориентация русского языка» (Там
же: 87).
Слово воля является основой формирования многочисленных
поэтем, запечатленных в поэтических дискурсах и составляемых
на их основе словарях авторской лексикографии, ср. пример из
Михаила Кузмина: «Угнаться ль волею за тучами, что смотрят
с синей высоты?» (СЯРП I: 685); из Анны Ахматовой: «Жить – так
на воле, Умирать – так дома!» (Там же: 686).

2.3. Синонимы и антонимы лексемы воля
В определенных контекстах синонимом лексемы воля может
быть независимость, и с такой семантикой связана группа иллюстраций, данных в БАСРяз в значении 4. (воля предстает здесь
как независимость или же – как отсутствие зависимости: «Сипягин приютил Марианну у себя в доме. Но жить в зависимости
было ей тошно. Она рвалась на волю. . . ». Таким образом, антонимическим в отношении воли является понятие зависимости.
Со значением независимости у лексемы воля связано значение
«Отпустить, выпустить на вóлю. Освободить из тюрьмы, заточения, клетки и т.п. В качестве иллюстрации приводятся строки
из Пушкина: «В чужбине свято наблюдаю Родной обычай ста-
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рины: На волю птичку выпускаю При светлом празднике весны»
(Там же). Синонимом лексемы воля является также признаковое
существительное раскрепощенность от раскрепостить в переносном значении: «Освободить от какого-н. гнета, зависимости,
сделать свободным» (СОШ, c. 659).

2.4. Гипонимы и гиперонимы, связанные с лексемой воля
Лексема воля как гипероним выступает в русском языке в отношении таких ключевых для русской языковой картины мира
слов, как простор, приволье, раздолье, ширь, даль/дали (см.: Шмелев 2004: 353). Гиперонимом же лексемы воля выступает лексема
свобода, для которой семантика свободы является единственной
и вполне конкретно очерченной.
Индикатором бескрайнего пространства, и, соответственно,
гипонимами в отношении лексем воля и свобода, нередко выступают лексемы равнины и поля. Ср.: «Засинели, темнеют равнины. . . / Далеко, далеко в тишине / Колокольчик поет, замирая. . . » (Бунин: 53). Ср. также употребление лексических единиц нет конца, лесá, далеко, снежная пустыня, даль: в стихотворении Родина они формируют представление о России как
о бескрайнем пространстве: «И нет конца лесам сосновым, И далеко до деревень. // Один туман молочно-синий [. . . ] Над этой
снежною пустыней / Смягчает сумрачную даль» (Бунин: 30). Ср.
употребление лексемы даль с цветовым атрибутом: «А на кленах – дымчато-сквозная / С золотыми мушками вуаль, / А за ней –
долинная, лесная / Голубая, тающая даль» (Бунин: 115).

2.5. Ассоциативные связи лексемы воля
2.5.1. Воля, мыслимая в связи с освобождением кого-л. и борьбой
за нее

Понятие воли нередко вызывает ассоциации с борьбой за нее.
Ср.: «Насилу я / На волю вырвался, друзья!» (Пушкин: 9). Сочетаемость вырваться на волю – говорит о том, что воля необязательно является данностью, в каких-то ситуациях за нее приходится
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бороться (см. также: «На волю: выпустить кого-л. ∼, выйти ∼,
рваться ∼ . . . – на свободу» (УСС, c. 73).
2.5.2. Историко-терминологические аспекты понятия воли

Понятие воли может быть связано с понятием независимости
и/или освобождением от социального и национального гнета.
Так, в исторической и художественной литературе встречается
терминологический историзм воля, сформировавшийся в связи
с изданием исторического документа Манифест 1861 г. об отмене крепостного права; освобождение крестьян от крепостной
зависимости в соответствии с этим манифестом (БАСРяз 3:
118). Ср. также обиходную модификацию, возникающую в ситуации, когда человек покидает какое-то учебное или другое заведение со строгой дисциплиной: о нем могут говорить, что он вышел
на волю. Историческим термином является также лексема вольная в историко-терминологическом употреблении, означающая
1. Ист. ‘Документ об освобождении крестьянина от крепостной
зависимости’; ‘отпускная’. Дать вольную (отпустить на волю,
освободить от крепостной зависимости). 2. Разг. (обычно шутл.).
‘Разрешение независимо от кого-л. заниматься любимым делом
по своему усмотрению’. [. . . ] Получил от жены вольную на неделю» (БТС, c. 147).

2.6. Языковые модификации лексемы воля и их семантика
Лексема воля способна трансформироваться в целый ряд дериватов.
2.6.1. Дериваты воли в историко-идеологическом дискурсе
с коннотациями устарелости

Лексемы, произрастающие на базе лексемы воля, однако ощущаемые в современном русском дискурсе как несколько устаревшие, являют собой синонимичные сложные образования:
вольнодумство/вольнодумие и вольномыслие (как и свободомыслие) и означают ‘критическое отношение к господствующим
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политическим или религиозным взглядам’ (БАСРяз 3: 109). Ср.
также существительные со значением лица вольнодум и вольнодумец (Там же), глагол вольнодумствовать: «проявлять вольнодумство» (Там же) и прилагательные-синонимы вольнодумный,
вольнолюбивый, вольномыслящий и свободомыслящий /свободномыслящий. Народовольчество – «общественно-политическое
движение, получившее выражение в деятельности народнической организации «Народная воля» (БАСРяз 11: 331). Отсюда прилагательное народовольческий (например, народовольческое движение). Участник такого движения – народоволец
(см.: Там же).
2.6.2. Лексемы с отрицательными коннотациями, содержащие
в своем составе морфему вол’

Переизбыток свободы оценивается отрицательно, ср. семантику лексем своеволие, самоволие, означающих упрямое
самоуправство в бытовой сфере. Синонимом этих понятий
в общественно-политической сфере является волюнтаризм.
2.6.3. Некоторые дериваты воли в текстах фольклора
и генетически фольклористических

В фольклорных текстах выступает лексема волюшка, связанная с понятием свободы и выполняющая важные функции в народной культуре (приводимая с пометами «разг. и нар.-поэт»)
(БАСРяз, c. 117). Она употребляется также с атрибутом вольная,
формируя редупликационный комплекс: «Усилит. Вольная усилительная вместе волюшка» (Там же). Семантика этой лексемы
в первую очередь связана с пространственной свободой, с раздольем.
На базе фольклорных текстов нередко формируется современный песенный дискурс, в котором воля вольная может выступает
как синоним понятия свободной родины как ценности, которой
человек дорожит. Ср. в общеизвестной песне Давида Тухманова
на слова Михаила Ножкина Я люблю тебя, Россия: «Но нельзя
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тебя, я знаю, Ни сломить, ни запугать. Ты мне – Родина родная, /
Вольной волей дорога (выделение наше – ВК).
Близка к народной культуре лексема вольница, означающая:
‘В старину: люди, бежавшие от подневольной жизни (преимущественно крепостные крестьяне), селившиеся по окраинам русского государства’; ‘место и образ жизни таких людей’ [. . . ] Разг.
‘О людях, ведущих независимый образ жизни: свобода в поведении, в проявлении чувств и т.п.’ Вольница спортивных трибун»
(БТС, c. 147). Ср. сочетание казачья вольница (как олицетворение
свобод, имевшихся у казаков и как образ жизни казака).
2.6.4. Дериваты вольность, вольный, волен, вольно и др.

Существительное вольность (суффиксальное образование
от воля) в ряде своих употреблений связано с понятием свободы.
ВÓЛНОСТЬ в качестве заголовочного слова выделяется в БАСРяз.
Ср. два круга его значений: 1. Устар. ‘Свобода, независимость’;
воля в 4. знач.» (БАСРяз 3: 111). Ср.: «. . . Или за вольность нашу без остатка Всем лечь костьми! А. К. Толстой» (Там же). Эта
фраза выражает возможную гибель людей в борьбе за свободу.
Аналогичная семантика выступает в примере из А. С. Пушкина:
«И нашей кровью искупили / Европы вольность, честь и мир»
(БСЦ, c. 617).
Итак, у существительного вольность значение свободы для
современного языка является устаревшим, однако понимаемым
в текстах адекватно.
В текстах, принадлежащих уже истории русского языка и российского государства, у лексемы вольность выступало терминологическое значение 2. ‘преимущество, льгота’ (Там же), ср.:
Казацкие вольности (Там же). В современном русском языке
в аналогичных контекстах выступает слово свобода во множественном числе – свободы. У лексемы вольность имеется и употребление, относящееся к конкретному историческому докумен-
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ту и историческому событию: « Указ о вóльности дворянства».
Царский манифест 1762 г., по которому дворянству вместо обязательной службы предоставлялась привилегия «продолжать
службу по своей воле, сколько и где пожелают» (Там же).
В тех контекстах, где лексема вольность выступает с атрибутом поэтическая: поэтическая вольность, речь идет о таком словоупотреблении, которое прощается поэтам в связи со спецификой их поэтического творчества. Есть у лексемы вольность и значение 3. ‘Несдержанность, развязность в поведении; нескромность’ (Там же).
Прилагательное вольный, наследуя семантику лексемы воля, имеет еще целый ряд других значений в развитие базовой
семантики. Так, на основе значения 1. ‘ни от кого не зависящий,
никому не подвластный, располагающий собой по собственному
усмотрению; свободный; независимый’ (БАСРяз 3: 111) развилось
значение « Вóльный город». (Там же): «Вóльные земли. Никем
не занятые, никем не обрабатываемые» (Там же). Возник также
целый ряд специальных значений, например: « Вóльная вода,
вóльные воды. Водная поверхность (рек, морей и т.п.), свободна
ото льда или судов» (Там же: 112).
Значение 2. прилагательного ‘не находящийся в рабстве,
в крепостной зависимости’ (Там же) может формироваться только на основе полной формы прилагательного – вольный, в то
время как четвертое значение ‘имеющий возможность, право поступать по собственной воле, по своему желанию, усмотрению’
(Там же: 113) привязано к краткому прилагательному волен
и инфинитиву: Ср. иллюстративный пример из Достоевского:
Все в моей воле. Волен ехать и волен не ехать (Там же). Значение
3. прилагательного ‘вольный является устаревшим’. Ср.: « По
вольному найму работать» (Там же: 112).
Прилагательные вольный и привольный как атрибуты
лексем поля, степь служат формированию представления
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о России как о стране бескрайних просторов, ничем не стесненной пространственной свободы. Ср.: «Все шире вольные поля /
Проходят мимо нас кругами» (Бунин: 23); «Ах ты, степь моя, степь
привольная. . . » (Кольцов; БТС, c. 973).
Наречие вольно также участвует в русском языке в формировании концепта свобода: «Бывало, мы сбежим к воде с обрыва /
И жадно ловим ветер. Вольно веет / Он бодростью и свежестью
морской. . . » (Бунин: 70).

2.7. Аксиологические аспекты, выражаемые с помощью
лексемы воля в пословицах и поговорках
Подчеркнем, что народная культура рассматривается нами
в единстве языковых и культурных знаков и символов. Ведь
«между вербальным кодом и культурой (традиционной народной культурой) существует определенный изоморфизм, объясняемый сходством их функций – когнитивных, коммуникативных,
социальных и пр.» (Толстая 2010: 9). В пословицах и поговорках русского народа понятие воли предстает как амбивалентное.
С одной стороны, воля – это ценность, с другой стороны – она же
опасность:
[1] Своя волюшка раздолюшка. По своей воле лучше неволи. (Даль:
841).

Иллюстрацией ценности воли и естественного стремления
к ней нередко служат примеры из мира животных:
[2] Собака за зайцем, а заяц за волей (тянутся, бегут). (Даль: 841);
[3] У коня овса без выгребу, а он рвется на волю. (Там же).

В то же время в целом ряде пословиц говорится о том, что
сама по себе воля не даст человеку счастья, так как всё дело
в судьбе:
[4] Не в воле счастье, а в доле. (Даль: 842)

и содержится предостережение перед избытком воли:
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[5] Своя волюшка доводит до горькой долюшки. (Даль: 842).
[6] Своя воля клад, да черти его стерегут. (Там же).
[7] Дай себе волю, заведет тебя в лихую долю. (Там же).

Более того, неволя может оцениваться положительно:
[8] Неволя пьет медок, а воля водицу. (Даль: 842).
[9] Волю неволя учит. И на волю приходит неволя. (Там же).

В ряде пословиц неволя предстает как меньшее зло, чем воля:
[10] Неволя крушит, а воля губит. Не бойся неволи, а бойся воли.
(Даль: 842).

Аналогичным образом интерпретируется прилагательное
вольный:
[11] Никто мне не указ. Вольный казак. (Даль: 842).

3. Лексема свобода
3.1. Происхождение
Этимология лексемы свобода: др.-инд. sabhā f – ‘общество’,
‘собрание’ (Черных II: 148); у М. Фасмера зафиксировано значение этой лексемы как ‘собрание, двор, судилище’ (Фасмер III:
583). В русском языке эта лексема фиксируется с XI века: «Дррус. (с XI в.) и ст-сл. свобода (позже и свободь) (Черных II: 148);
указывается, что это общеславянское слово: «О-с. *svoboda» (Там
же); у М. Фасмера зафиксировано следующее значение этой лексемы: «др.-русск. свобода ‘независимость’, а также ‘свободное
поселение’ (Фасмер III: 582).
О. Н. Трубачев в монографии Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования указывает на следующее происхождение слова свобода: «Особенно показательно и близко, думается, к первоначальной семантике и.е. *su
o_
такое праславянское относительное новообразование, как обо-

322

Валентина Г. Кульпина

значение свободы в смысле ‘(полноправного) состояния своего
(человека)’: *svoboda. Близкое, но в деталях отличное обозначение свободы как своей особенности ср. в др.-инд. *svadhı́natā,
ср. сюда несколько более самобытное семантически греч. œϑoj
(*su
edho-) *‘(свой) обычай’ и œϑnoj ‘племя, народ’. Совершенно
_
иная природа названий свободы в балтийском, ср. лит. laisvė,
собственно ‘дозволенность’. . . » (Трубачев 2003: 192).
В Словаре русского языка XI–XVII вв. на заголовочное слово
свобода1 семантика свободы эксплицируется как «1. Вольность,
независимость, свобода. [. . . ] 2. Состояние свободного человека,
личная свобода как социальное положение. [. . . ] 3. Освобождение.
[. . . ] 4. Избавление (от обязанностей, болезни, мучений и т.п.)
[. . . ] 5. Возможность действовать по своей воле» (СРЯ 23: 171).
В этом же словаре как содержащую семантику свободы приводится также лексема свободь1 . См. круг ее значений: «Свобода,
вольность, самостоятельность, независимое социальное положение. Дати что-л. въ свободь – предоставить возможность,
дать право распоряжаться чем-л. по своему усмотрению, самостоятельно» (Там же: 177).

3.2. Круг значений лексемы свобода в лексикографической
презентации
Лексема свобода чрезвычайно продуктивна в общественнополитических и административных аспектах; содержащиеся
в ней смыслы позволяют установить корреляции в понимании
свободы в других европейских языках (ср. гражданские свободы,
свобода личности, свобода передвижения, свобода слова).
Очертим поле синонимии лексемы свобода, прежде всего с лексемой воля в соответствующих контекстных условиях: расти на воле, воспитываться на свободе. А также установим оппозиции лексемы свобода с пребыванием в неволе
(лишение свободы) и одновременно подчеркнем симметричность ее семантики (в соответствующих контекстных услови-
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ях) с семантикой лексемы воля (выпустить птицу на волю /
на свободу).
Устанавливая соотношение семантики лексем свобода и воля,
А. Д. Шмелев указывает: «Свобода означает мое право делать то,
что мне представляется желательным, но это мое право ограничивается правами других людей, а воля вообще никак не связана
с понятием права» (Шмелев 2002: 344).
Лексема свобода в ряде контекстов обладает такой семантикой, как отсутствие затруднений и ограничений (свобода манёвра, свобода выбора). Особо выделяются функции лексемы свобода
в качестве заголовка (книги, статьи и т.п.), лозунга, бренда и т.п.
Здесь она предстает как идеологема – носитель идеологического
содержания (ср. свобода и справедливость; свобода, равенство,
братство). Особо выделяются терминологические употребления
лексемы свобода и прилагательного свободный (свобода совести,
свободное развитие).
В Новом объяснительном словаре русского языка понятие
свободы у Е. В. Урысон получает следующую дефиницию: ‘положение дел, при котором человек может делать то, что хочет,
потому что другой человек или общество не ограничивают его,
благодаря чему субъект обычно испытывает очень приятное
чувство’ (НОС, c. 1003). Аспектация лексемы свобода в этом словаре (в силу его специфики как словаря синонимов) определяется
через установление параллелей и дивергенций с кругом значений лексемы воля (которая в ряде значений рассматривается
как уходящая (см.: НОС, c. 1003): «Свобода и воля предстают как
высшая ценность, ради которой человек готов жертвовать даже
жизнью [. . . ]. Субъектом свободы и воли может быть не только
человек, но и любое живое существо, которое мыслится как наделенное желаниями, например высшее животное или птица»
(НОС, c. 1004).
Лексема свобода в Большом толковом словаре русского языка
(БТС) связана в первую очередь с административными аспекта-
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ми понятия свободы и толкуется как 1. ‘Отсутствие политического и экономического гнёта, отсутствие стеснений, ограничений в общественно-политической жизни общества’ (БТС, c. 1161).
Ср. иллюстрации: «Свобода манифестаций. Политические свободы. Борцы за свободу народа. Гражданские свободы. Свобода
личности [. . . ] Демократические свободы» (Там же). С административными аспектами связано и значение 6. ‘Возможность
действовать в какой-либо области без ограничений, запретов,
беспрепятственно’ (Там же). Ср.: Свобода торговли. Свобода передвижения. Свобода печати. Свобода слова. Свобода собраний
и т.п. Второе значение лексемы связывается с государственным
суверенитетом: 2. ‘Государственная независимость, суверенитет» (Там же).
Значение 5. напротив, связано с личностными аспектами
понятия свободы: ‘Отсутствие зависимости от кого-либо, возможность располагать собою по собственному усмотрению’ (Там же).
В этом значении семантика лексемы свобода полностью покрывается семантикой лексемы воля вплоть до возможности взаимозамены: «Стеснять чью-либо свободу. Расти, воспитываться
на свободе» (Там же) (ср.: Расти, воспитываться на воле). «Пользоваться полной свободой» (Там же). В своем четвертом значении
лексема свобода связана оппозитивными узами с пребыванием в неволе. Ср.: «Состояние того, кто не находится в заключении, в неволе» (БТС, c. 1161). Иллюстративный материал, с одной стороны, указывает на институциональные ограничения:
«Лишение свободы» (Там же), а с другой стороны, покрывается
семантикой лексемы воля: «Выпустить птичку из клетки на
свободу».
Третье значение лексемы свобода обращено к историческому
периоду крепостного права: ‘Отсутствие крепостной зависимости, рабства’ (Там же).
Лексема свобода в качестве философского термина (седьмое
значение) семантизируется как: ‘Возможность проявления субъ-
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ектом своей воли на основе осознания законов развития природы и общества’ (БТС, c. 1161). Здесь дается сочетаемость лексемы
в комплексе: свобода и необходимость.
Очередное значение лексемы свобода (восьмое) семантизируется как ‘лёгкость, отсутствие затруднений в чем-л.’ (БТС, c. 1161).
Ср. иллюстрации: Свобода манёвра. Свобода выбора. Стеснять
свободу движений. Свобода выражений (см.: Там же). Значение
девятое фиксируется для разговорной речи: ‘Раздолье, простор’
с иллюстрацией: Береза любит свободу (Там же). И последнее
(десятое) значение получает дефиницию: «Свободное, незанятое время; досуг» и иллюстрируется как «Час отдыха и свободы
(Там же).
Размышляя о понятии свободы в русском языке, о его языковых проявлениях, формирующих концепт свобода, целесообразно обратиться к его ситуативным аспектам. В статье А. Д.
Кошелева К эксплицитному описанию концепта «свобода» указывается: «Слово свобода приложимо только к таким ситуациям
действительности (референтным ситуациям), которые характеризуются определенной уравновешенностью разрешений и запретов на выбор Х-а» (Кошелев 1991: 62; см. подробнее в 2.10).

3.3. Сочетаемость лексем свобода, свободный,
зафиксированная лексикографически
Атрибуты лексемы свобода, приводимые в словаре сочетаемости: «Полная, действительная, настоящая, национальная, политическая, экономическая свобода» (УСС, c. 495), а также «желанная, долгожданная» (Там же: 498) (для тех, кто ее лишен). В Словаре эпитетов русского литературного языка (СЭРЛЯ) мы находим параметры понятия свободы, указывающие 1. на неограниченную свободу и 2. чем-либо ограниченную. Ср. эпитеты,
характеризующие полноту свободы: абсолютная, безбрежная,
безграничная, безусловная, вечная, всемирная, всеобщая, всесильная, истинная, настоящая, неограниченная, подлинная, непри-
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косновенная, нерушимая, полная, полноправная, полноценная,
совершенная (СЭРЛЯ, c. 395).
На ограниченную чем-либо свободу указывают следующие
определения: временная, мимолетная, ограниченная (Там же).
На необходимость ограничивать свободу указывает эпитет разумная (Там же). На ненастоящую, мнимую свободу указывают
эпитеты: ложная, мнимая, призрачная, фальшивая (Там же). Свободу как величайшую ценность характеризуют эпитеты: благотворная, дорогая, драгоценная, желанная, заветная, любимая,
прекрасная, святая, священная (Там же). Свобода может не являться ценностью, когда она постылая, угнетенная (Там же). Свобода обладает качеством быть гордой: гордая (Там же). Свобода
«конкретизируется через указание на область ее действия: свобода книгопечатания, свобода слова и др.» (Арутюнова 2003: 76).
Среди тех определений свободы, которые не являются этноспецифическими и близки к европейским коррелятам (это логические, терминологические, бытовые и др. определения) (см.:
СЭРЛЯ, c. 14), из словаря эпитетов мы включили в данную работу
те, что даны под знаком затемненного ромба ♦): академическая
(истор.), буржуазная, внутренняя, гражданская, демократическая, душевная, интеллектуальная, крестьянская, литературная, личная, моральная, народная, национальная, нравственная,
общественная, политическая, социалистическая, творческая,
физическая, экономическая и т.п. (Там же: 396).
Прилагательное свободный формирует незамкнутое количество словосочетаний. Ср.: «Человек, личность, женщина, народ, страна, держава (высок.), государство, жизнь, труд. . . » (УСС,
c. 498).
Краткое прилагательное свободен имеет специфическое
управление и сочетаемость: «Свободен в чём: ∼ в [своих] действиях, в [своих] поступках, в [своём] решении, в выборе. . . »
(УСС, c. 498). «Свободен от чего ∼ от предрассудков, от суеверия,
от тревог, от недостатков, от кризисов. . . » (Там же).

CВОБОДА как ценность в русской языковой картине мира

327

Наречие свободно интерпретируется как «наречие к Свободный» и иллюстрируется примерами: Свободно трудиться. [. . . ]
Дышать свободно. (БТС, c. 1161).

3.4. Синонимы лексемы свобода
В ряде контекстов семантика слова свобода непосредственно
покрывается семантикой слова воля. Ср.: «Спешил в объятия свободы, / в уединенный мрак лесов» (Пушкин: 17). Свобода здесь
мыслится как состояние, когда человеку никто не мешает, он сам
себе хозяин. В данном контексте лексема свобода синонимична
лексеме воля – вплоть до взаимозаменяемости. Однако встречаясь в одном тексте и в пределах одного предложения, лексемы
свобода и воля привносят в текст присущие им специфические
оттенки значения. Ср. в народной песне:
[12] Сбейте оковы,
Дайте мне волю,
я научу вас свободу любить. (Песни: 291).

Воля в вышеприведенном предложении является антонимом
человека несвободного, в оковах. В песне Колодники (слова А. К.
Толстого, музыка народная) понятие воли связывается с Волгой
и степью:
[13] Поют, заливаясь, они
Про Волги широкой раздолье,
Про даром минувшие дни.
Поют про широкие степи,
Про дикую волю поют. (Песни: 292–293).

В статье Родные просторы указывается: «Сама потребность
«русской души» в размахе требует простора. Широкой душе нужно много места, и она эмоционально осваивает огромные пространства» (Левонтина, Шмелев: 43).
Прилагательные свободный и вольный представляют собой
синонимы. Синонимом обеих лексем, но ближе расположенным
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к вольный является вольготный. В качестве примера синонимии
прилагательных, сформировавшихся на основе лексем свобода и воля, могут выступать прилагательные свободолюбивый
и вольнолюбивый.

3.5. Антонимы лексемы свобода
Антиподами понятия свободы являются несвобода, неволя, зависимость, закрепощение, рабство, крепостничество, несвобода,
скованность, связанность, закованность, кандалы.
Противоположностью свободы является конструкция быть
под. . . : например, ист. быть под игом, быть под татаромонголами. Эта лексикализованная конструкция указывает как
на отсутствие свободы, так и на источник угнетения.

3.6. Гипонимы и гиперонимы лексемы свобода
Лексема свобода является гиперонимом в отношении целого
ряда лексем: воля, независимость, раскрепощенность, а также
(в пространственном смысле) – простор, даль, ширь, приволье,
раздолье. А. Д. Шмелев указывает на схожесть их презумпций:
(см.: (Шмелев 2004: 353)).

3.7. Ассоциативные ряды (kolekcje), связанные с концептом
СВОБОДА

Абстрактные сущности, связанные с концептом СВОБОДА,
выступают в ассоциативных рядах лексем или сополагаются
в текстах.
Характерно, что свобода и честь в пределах пушкинской строфы «Пока свободою горим, / Пока сердца для чести живы. . . » соположены друг другу не случайно. Свобода как высшая ценность
идет рядом с честью, достоинством личности. В русском языке эти понятия существуют нераздельно. С понятием свободы
может быть связана дружба:
[14] О дружба,
нежный утешитель[. . . ].
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Ты сердцу возвратила мир;
Ты сохранила мне свободу,
Кипящей младости кумир! (Пушкин, Руслан и Людмила, c. 89).

Именно дружба сохранила герою произведения (в данном
случае самому Пушкину) ощущение свободы.
В лозунгах свобода выступает рядом с такими понятиями, как
справедливость, правда, равенство, братство. Об этом говорят
строки из пьесы На дне Максима Горького, ставшие афоризмом:
[15] Ложь – религия рабов и хозяев, правда – бог свободного человека.
(Горький; БСЦ, c. 216).

3.8. Аспекты свободы, вязанные с эмоциональной сферой:
состояниями, чертами человеческой личности
Концепт СВОБОДА имеет эмоциональную составляющую и может представать как эмоциональное состояние. Ведь «эмоциональное состояние, в отличие от эмоций, не связано только с потребностями. Лингвопсихологические критерии, определяющие
эмоциональное состояние, еще более усложняются: свобода – ‘состояние того, кто может действовать в соответствии со своими
интересами и желаниями, без ограничений, непринужденность
в действиях’» (Gdowska 2006: 38).
В словосочетании свободный человек фиксируются определенные черты человеческой личности. Проведя исследование
польских СМИ, в которых даются образы русского человека, Э. Бялэк отмечает: «Вырисовывается особая и отчасти стереотипная
картина русских и России. Итак, выясняется, что, с одной стороны, русский человек непунктуален [. . . ]. С другой, однако, – он
абсолютно свободен, весел, беззаботен и силен» (Бялэк 2009: 33).
На основании обобщений Э. Бялэк и моего личного самоощущения можно сделать вывод, что для ощущения себя свободным
русскому человеку необходимо быть веселым и сильным, что
ощущение свободы в русскоязычном ареале обязательно долж-
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но быть связано с хорошим самочувствием, положительным
самоощущением, а значит, и с оптимистическим взглядом на
мир. Однако возможно и другое рассуждение, что именно ощущение свободы позволяет человеку чувствовать себя веселым
и сильным. В любом случае между ощущением личной свободы и оптимистическим эмоциональным настроем может быть
установлена связь вплоть до взаимной сопряженности.

3.9. Образные компоненты в семантике свободы: свечение,
горение (тепло) и т.п.
Концепт СВОБОДА в русском языке может метафорически
осмысливаться как содержащий семантические компоненты
свечение и горение, причем и в наши дни, и ранее.
Световые компоненты в семантике свободы могут появляться благодаря ее сочетаемости с содержащими этот компонент лексемами и вызываемым ими световым ассоциациям. Ср.
слова из современной культовой песни Олега Газманова Офицеры: «За свободу, до конца. Офицеры, офицеры, пусть свобода
воссияет». Итогом борьбы за свободу является ее триумф, воплощенный в том, что она воссияет, то есть «восторжествует» –
в то же время сочетаемость лексемы свобода с лексемой воссияет (внутренняя форма которой содержит световой компонент)
внушает образ сияния. Свобода просвещенная навевает А. С. Пушкину образ прекрасной зари:
[16] [. . . ] И над отечеством Свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря? (Пушкин; БСЦ, c. 615).

Сочетание заря свободы нередко выступает в названиях как
«Заря свободы», например, в названии поселка (в Марьяновском районе Омской области: mapadata,ru; дата обращения: 18
I 2018), в названиях улиц (в г. Череповце: (rusmap.net; дата обращения: 18 I 2018) и в г. Севастополе (mapadata.ru; дата обращения: 18 I 2018), в названии обувной фабрики и обувного ма-
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газина в Москве (vim-tm.ru; дата обращения: 18 I 2018) и в др.
названиях. Можно предположить, что такие номинации представляют собой советизмы, вызывающие ассоциации с революционным подъемом, в то же время в качестве своей основы
они имеют представления об облике свободы, запечатленные
в текстах на русском языке значительно более раннего периода.
Следует отметить, что сочетание свет свободы в современном
общественно-политическом дискурсе подверглось девальвации
и стало с какого-то времени употребляться в ироническом смысле, см. пример из интернет-пространства:
[17] На Западе есть лидеры [. . . ], которые всерьез верят, что [. . . ]
могут не только принести свет свободы на Ближний Восток, но и. . .
(НКРЯ: газетный корпус, дата обращения: 16 I 2018).

Изменение стилистической окраски сочетания может быть
связано с его сверхпафосным звучанием, нехарактерным для
современного общественно-политического дискурса, и в то же
время с общей утратой ценности (и ощущения чуда) самого феномена света для современного человека в условиях, когда свет
может появиться в любой момент всего лишь благодаря нажатию кнопки выключателя.
Компонент горения в семантике свободы. Семантика лексемы свобода предполагает в своем содержании метафорические
элементы огня и горения, означающие в своих переносных смыслах рвение в стремлении к свободе. Ср. у Пушкина:
[18] Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Друзья, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы.

Итак, свето-«огневые» образы обращены к этическим аспектам свободы. В современном публицистическом дискурсе обнаруживаются рефлексы пушкинских строк: Депута-
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тов Воронежской гордумы призвали «гореть за свободу».
(https://www.svoboda.org/a/28273194.html от 16 VI 2017, дата обращения: 14 I 2018).

3.10. Отношения свобода – несвобода: понятие нормы
в связи с концептом свобода
А. Д. Кошелев, обращаясь к понятиям свободы и несвободы,
дает семантический ключ к их пониманию на основе понятия
нормы и ее ограничений, вводя понятие области выбора (Кошелев 1991: 62–63): «Естественно возникает вопрос: как различить
свободу и несвободу Х-а? Для ответа на него введем понятие «нормативной области выбора» – область выбора, которая признана
как разумная, справедливая. [. . . ] Ситуация, в которой область
выбора меньше нормативной, трактуется говорящим как несвобода Х-а (при условии, что сам Х тяготится таким сужением),
в пределе – рабство. Противоположную ситуацию, когда Х выходит за пределы нормативной области, можно охарактеризовать
примерно так: «Х слишком много себе позволяет» (вседозволенность, произвол и т.п.)» (Там же: 63).
Поскольку понятия свободы и несвободы связываются А. Д. Кошелевым с существованием некоей нормы, области выбора, из
этого проистекает следствие: если эта область выбора ощущается как достаточная, человек чувствует себя свободным. Если ощущение нормы в области выбора сдвигается в сторону ее сужения
и субъект этим тяготится, то такая ситуация воспринимается
как не-свобода и приводит к психическому дискомфорту.
Обращает на себя внимание, что ограничительная семантика заложена уже в самой лексеме свобода. Так, отмечая синонимичность лексем свобода и воля в большинстве контекстов,
Н. М. Петровых указывает на аспекты ограничения в семантике лексемы свобода. Итак, «значение слова «свобода» содержит
в себе сему ‘ограничение’ (законами природы и общества), тогда как «воля» – это полная свобода, связанная исключительно
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с желаниями и их реализацией. Сопоставление с лексемой свобода показывает, во-первых, принадлежность слову воля семы
‘отсутствие ограничений’; во-вторых, то, что в определенном
контексте лексемы могут употребляться как синонимичные, это
в том случае, когда значение слова свобода лишается своей семы
‘ограничение’, ‘в рамках’» (Петровых 2002: 209).
Характерно, что «оценка нормативности области выбора
вполне субъективна, поскольку представления о норме у разных
людей могут весьма различаться. . . » (Кошелев 1991: 63). Добавим, что и в этноязыковом, этнопсихологическом и социокультурном плане представление о норме, о нормативной области
выбора могут у разных субъектов различаться в весьма значительной мере. Таким образом, человек стремится расширить
нормативную область, которая мыслится именно с какими-то
ограничительными элементами. Так, Пушкин мечтал о просвещенной свободе:
[19] . . . И над отечеством Свободы просвещенной / Взойдет ли наконец прекрасная заря? (Пушкин; БСЦ, c. 615).

Интересный факт, что свобода часто имеет облик мечты. Ср.
в Словаре М. И. Михельсона Русская мысль и речь. . . : «Свобода,
братство, любовь (идеалъ гуманности). . . . Свобода, братство
и любовь – / Гдҍвы? – какъ прежде льется кровь / И слезы не
землҍ». (Пальминъ, Воскресная пҍсня, РМ 2: 226).
О связи лексемы свобода русского языка с необходимостью
ее ограничения наглядно свидетельствуют строки из Державина: «Въ единодушiи – блаженство, / Въ правосудiи – равенство, /
Свобода – во уздҍстрастей». (Державин, РМ 2: 164).
Отметим употребления лексемы свобода в примерах выше
как персонифицированные (ср. отечество Свободы просвещенной; Свобода – во уздҍстрастей (о способности лексемы свобода
к персонификации см. (НОС, c. 1004)).
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В современном мире понятие свободы может связываться
с возможностями ее использования, в том числе с возможностями самореализации, что в свою очередь может быть чревато выходом за пределы общепринятых нравственных норм. Отрицательные моменты, связанные с переизбытком свободы, воплощаются в отрицательные коннотации ряда словосочетаний
с атрибутом свободный, ср.: свободное поведение, свободная любовь, свободная женщина.
И таким образом, свобода в русском языке может оцениваться по количественному параметру по шкале много свободы, излишне много или, наоборот, мало, недостаточно, а может ощущаться и как «в сам раз», «в пределах нормы», но может и резко
выплескиваться за ее пределы.

3.11. Клишированные коммуникативные единицы
(пословицы, поговорки, афоризмы и лозунги),
участвующие в формировании концепта СВОБОДА
Подавляющее большинство пословиц и поговорок связано
скорее с лексемами воля, вольность, нежели с лексемой свобода, например: «Какими заклепами ни замыкай коня, он все
рвется на волю» (Даль: 841); Век воли не видать; Вольному воля;
Воли захотелось. Как известно, пословицы и поговорки ориентированы прежде всего на сельскую народную культуру.
Если же мы обратимся к другим клишированным коммуникативным единицам, таким, как афоризмы и лозунги, то
бóльшая их часть ориентирована в направлении лексемы свобода и сочетания борьба за свободу. Лишь немногие из них
содержат в своем составе само слово свобода и однокорневые
с ним. Однако их связь с понятием борьбы за свободу очевидна, как и очевидно их участие в формировании концепта
СВОБОДА

в русском языке. Концепты не формируются лишь за

счет однокорневых единиц. Основой их формирования являются крупные лингвотематические совокупности. Нельзя не при-
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соединиться к мнению российского концептолога В. И. Карасика, что «выражение концепта – это вся совокупность языковых и неязыковых средств, прямо или косвенно иллюстрирующих, уточняющих или развивающих его содержание. Описание концепта – это специальные исследовательские процедуры толкования значения его имени и ближайших обозначений
(например, дефиниционный, контекстуальный, этимологический, паремиологический анализ, интервьюирование, анкетирование)» (Карасик: 154).
Идеологемами, запечатленными в языковом сознании россиян, являются сочетания свобода родины, свободная родина,
борьба за свободу родины, бороться за свободу родины – содержащие представление о свободе отечества как о сущности, которая не дана сама по себе, за которую надо бороться. Явные,
эксплицитно выраженные фиксации этих сочетаний в русском
языке не столь многочисленны, см., например:
[20] Не жалеть его надо, [. . . ] а любить, гордиться тем, что в одно
время нам выпало счастье жить и бороться за свободу своего Отечества и советского народа. (Виктор Астафьев, Прокляты и убиты. Кн.
первая. Чертова яма 1995; НКРЯ, дата обращения: 11 I 2018).

В то же время сокровенные смыслы, содержащиеся в понятии борьбы за свободу, имеют тенденцию не выражаться эксплицитно, во всяком случае, в русском языке, но могут быть выражены иным образом, скрытым за рядом лексикализованных
конструкций, фразеологических и коммуникативных единиц,
тропов и онимов.
Прочно вошедшие в язык ономастические и тропеические
единицы и становятся частью образа свободы в русском языке. Так, прочно закрепились в русском языке имена собственные, связанные с Отечественной войной 1812 года против нашествия войск Наполеона, когда народно-освободительное движение стало общенародным делом. До того как Наполеон развя-
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зал войну против России, высшие круги российского общества
почитали его героем и награждали лестными эпитетами. Однако после нападения Наполеона на Россию он стал антигероем, что можно проследить по эпитетам и прозвищам, которыми его награждали до и после нападения (см., например, эпитет
двурогатый антихрист, которым наградили Наполеона в народе (см. подробнее: Кульпина 2013). Об устремлениях Наполеона
в Отечественной войне 1812 года писали:
[21] Наполеон не ограничивался навязыванием России «континентальной блокады», он стремился к полному порабощению русского
народа и расчленению России. [. . . ] Эта политика Наполеона встретила решительное сопротивление русского народа, который, защищая родину, отстаивал свою национальную независимость. [. . . ] Для
войны с Россией Наполеон создал огромную по тем временам 600тысячную армию и в ночь на 12 (24) июня 1812 г. внезапно, без объявления войны, вторгся в пределы России. (Бескровный: 29).

Борьба с Наполеоном за свободу Родины стала войной всего
народа. (см.: Там же). Усилия стихийных партизанских отрядов
объединились с действиями регулярных войск. Имена героев
войны против Наполеона запечатлены в целом ряде ономастических единиц, в том числе в городской топонимике Москвы
и многих других российских городов. Среди героев той войны –
Денис Давыдов – легендарная личность; поэт, писатель, инициатор и организатор партизанского движения. В честь него
названы улицы (и рестораны тоже) в Москве, в Подмосковье,
Новосибирске, Ульяновске и других городах. В районе Фили
в Москве в городской топонимике особенно ярко запечатлены
имена героев войны с Наполеоном – прежде всего военачальника Михаила Илларионовича Кутузова, именем которого назван
широкий проспект: Кутузовский проспект:
[22] Укрепляя армию, Кутузов развернул так называемую малую
войну. Отряды легких войск и крестьянские партизанские отряды нападали на французскую армию [. . . ] Кутузов был первым полководцем
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в России, так широко применившим в XIX в. взаимодействие армейских партизанских отрядов с отрядами крестьян. (Бескровный: 38).

В городской топонимике Москвы отражены и имена участников партизанского движения – Василисы Кожиной, Герасима Курина и других (см.: https://moscowmap.ru/strreet.asp?street=
650, дата обращения: 23 II 2018). Их имена являются неделимой
частью образа борьбы за свободу России от иноземных захватчиков (см. подробнее: Бескровный: 15, 18, 19, 21). Молодые люди
в России охотно участвуют в реконструкциях боев с Наполеоном, в частности, битвы под Бородино, положившей начало его
разгрому, сохраняя таким образом память о тех годах, ибо свобода отечества – это высшее благо.
Слóва свобода нет в названии такого известного романа Михаила Шолохова о Великой Отечественной войне и ее солдатах, как «Они сражались за родину», хотя понятно, что сражение шло за свободу родины. Многие лексические и коммуникативные единицы времен этой войны содержали в своем составе слово победа. Это слово было проекцией слова свобода и означало победу над врагом, а значит, свободу родины. О тех, кто во время Великой Отечественной войны боролся за свободу отечества, говорили фразой «он/она на фронте»;
«ушел/ушла на фронт» «он/она фронтовик/фронтовичка» или
«он/она был/была на фронте», а сейчас таких людей называют
«ветеранами войны». Эсхатологическое содержание гибели человека на войне за свободу родины передается по-русски фразеологизмом «не пришел с фронта»; «не вернулся с войны», например: «Пятеро бабушкиных братьев не вернулись с войны»
(из устной речи: семейные разговоры).
Во время Великой Отечественной войны1 одним из главных лозунгов был Родина-мать зовет!, выражавший любовь
1

Это название второй мировой войны в тот период, когда она велась на
территории СССР. См. относящиеся к ней лозунги: vox.free.narod.ru/slogan/
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к Родине в образе Матери и призывавший на борьбу за свободу. Другие лозунги и клишированные выражения этого периода также были призывом к борьбе за свободу родины. Вот
самые известные из них: А ты записался добровольцем?; Наше дело правое!; Бой идет святой и правый!; Все для фронта,
все для победы; Ни шагу назад! Многие были обращены к главным символам России – таким, как Москва и Волга: Велика
Россия, а отступать некуда – позади Москва!; Отстоим ВолгуМатушку!; За Волгой для нас земли нет! Некоторые лозунги
брали свое начало из поэтических произведений: Я согласен на
медаль! (из стихотворения Александра Твардовского) или Жди
меня, и я вернусь, всем смертям назло! (из стихотворения Константина Симонова). Ряд лозунгов пришел из песен: Вставай,
страна огромная, Вставай на смертный бой! (слова Василия
Лебедева-Кумача, музыка Анатолия Александрова и Священная
война!, там же). О коллективном восприятии войны через ее
звуковые и цвето-световые образы (см.: Кульпина, Татаринов
2016: 52–76).
И таким образом, аналоги сочетаний свобода родины, свободная родина, борьба за свободу родины, бороться за свободу родины составляют целый ряд перифрастических формаций, и этот
ряд является открытым.
Память о защитниках свободы родины жива и среди молодого поколения. Распространено движение поисковых отрядов,
которые проходят по следам боев Великой Отечественной войны и устанавливают имена погибших защитников Родины: Регулярно проходят слеты студенческих поисковых отрядов, акции Судьба солдата, Вахта памяти, Небо Родины и другие подобные; регулярно организуются выставки Защитники Отечества (см.: rt.poisk.ru).

military.html, дата обращения: 18 I 2018; https://nbalych.ru/2013/07/. . . /pyat-znamenitych-lozungov-velikoj-otechestvennoj-vojn, дата обращения: 18 I 2018.
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Несомненна связь лексемы свобода с международными отношениями. Люди, для которых русский язык родной (если для
кого-то из граждан России и не родной, то очень близкий), борьбу за свободу в других странах принимают близко к сердцу.
Лозунг За вашу и нашу свободу имел хождение по обе стороны границы России и Польши и связывался с борьбой поляков
за обретение независимости и борьбой революционеров в России против социального и национального гнета внутри страны. Этот лозунг имеет польскую родословную; его авторство закреплено за Иоахимом Лелевелем (1786–1861) (хотя есть мнения, что лозунг этот старше). Надпись За нашу и вашу свободу
[Za wolność wasza˛ i nasz] фигурировала «на знамени во время
манифестации в поддержку декабристов в Варшаве 21 I 1831»
(WSC: L 217). Этот лозунг в Польше и в России имел многочисленные интертекстуальные преломления. В современной России он получил широкое распространение и используется активистами самых разных организаций с самыми разнообразными целями и задачами.
С борьбой за свободу народов связан лозунг Но пасаран! [No
pasaran! / Они не пройдут!] Этот лозунг, будучи символом антифашистского движения в Испании, проник в русский язык
и прочно в нем закрепился со времен гражданской войны в Испании (1936–1939). Многие советские люди приняли участие
в гражданской войне в Испании на стороне республиканцев:
моряки, летчики (их потом прозвали испанцами), другие специалисты. Многие из них погибли тогда в Испании. В русский
язык прочно вошло также сочетание испанские дети – дети, вывезенные в 1937 г. из Испании в СССР (3,5 тысячи), чтобы спасти
их от военных действий. После свершившегося в Испании перехода от франкистского режима к демократии многие вернулись
в Испанию, но многие предпочли остаться в СССР. События, связанные с гражданской войной в Испании, нашли широкое отражение в стихотворном творчестве. Всем известно стихотворе-
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ние Михаила Светлова Гренада – об участнике боев в Испании
в провинции Гранада. Это стихотворение было очень любимо
известной поэтессой Мариной Цветаевой.
Целый цикл стихотворений посвятила спасенным от войны испанским детям известная поэтесса Ольга Берггольц, пережившая во время Великой Отечественной войны ленинградскую блокаду и сама ставшая одним из символов блокадного
Ленинграда. Вот строки из ее стихотворения Сестре:
[23] Там стоит корабль моей отчизны,
Он тебя нетерпеливо ждет,
Он пришел сюда во имя жизни,
Он детей испанских увезет. (www.olgaberggolc.ru, дата обращения:
18 I 2018).

См. также стихотворение Встреча из этого цикла:
[24] Не стыдясь ни счастья, ни печали,
Не скрывая радости своей,
Так детей испанских мы встречали,
Неродных, обиженных детей.
Вот они – смуглы, разноголосы,
на иной рожденные земле,
черноглазы и черноволосы,
точно ласточки на корабле. (www.olgaberggolc.ru, дата обращения: 18 I 2018).

Об участии наших соотечественников в гражданской войне
в Испании напоминают испанские фамилии в нашей общественной жизни – это уже потомки тех испанских детей.
В русский язык прочно вошло второе название Кубы – Остров Свободы, а также лозунг кубинской революции Родина или
смерть! [Patria o muerte!]. Название Остров Свободы совершенно естественным и привычным образом часто звучит в медиадискурсе, им пестрит интернет-пространство и туристическая
реклама; это красивое имя является данью уважения кубинско-
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му народу, отстоявшему в 1959 году свою свободу, и лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.
Теплые чувства всегда связывали российский народ (ранее
советский народ) с народом Сирии, также многонациональным и многоконфессиональным. Эта дружба вылилась в колоссальные военные и материальные усилия нашего народа
по освобождению Сирии. Борьба эта получила многочисленные стихотворные воплощения, которыми пестрит рунет. Многие стихотворения были поданы на конкурс «Стих про Сирию»
(https://k.com.topic). Эти стихи не приобрели пока всенародного звучания, их достоинство – в их искренности и желании помочь. В художественной литературе в России мы найдем много
примеров солидарности. Возьмем хотя бы это маленькое свидетельство:
[25] Кто-то убегает из дому, чтобы бороться за свободу Африки, кто-то мечтает записаться юнгой на корабль. . . (Наталья Александрова, Последний ученик да Винчи 2010; НКРЯ, дата обращения: 11
I 2018 ).

Солидарность с народами, борющимися за свободу, глубоко
вошла в русское языковое сознание и имеет конкретные прочные воплощения в русском языке и в жизни.
3.11.1. Символы свободы, участвующие в формировании
концепта СВОБОДА

Концепт СВОБОДА в русском языке обладает символическим
и в целом ценностным измерением. Самым распространенным
символом свободы в русском языке является ветер (например,
в сравнении свободный как ветер). Наряду со стихией ветра
другими символами свободы являются стихия волн, моря. Символом свободы является также парус: «парус (символ свободы)»
(Москвин 2011: 31). В качестве символа свободы может выступать Волга – главная российская река. В песне она получает
характеристику свободная: «Как родина свободная, / Широка,

342

Валентина Г. Кульпина

глубока, сильна» (Песни: 175). Мы видим здесь признаки свободной, ничем не скованной стихии. Нева может мыслиться
как вольная, а значит, свободная: «Город над вольной Невой,
город нашей славы трудовой» (из общеизвестной песни о Ленинграде).
В годы репрессий в СССР свобода вербального самовыражения оставалась мечтой, ибо чувство страха противоречит ощущению свободы.
В то же время русское национальное и языковое сознание
устроено таким образом, что свобода от внешнего врага дороже
ощущения личной свободы. Для россиян является очевидной
истиной, что свобода родины важнее личной судьбы и, к примеру, обид на представителей власти. Это особенно наглядно
видно на примере подвергшихся репрессиям в предвоенный
период. Общеизвестный факт, что среди добровольцев Великой Отечественной войны и погибших на войне было немало
незаслуженно репрессированных, их детей и родственников.
Но свобода Родины была им дороже личных обид. Это можно сказать и о вынужденных эмигрантах. Русская эмиграция,
несмотря на вынужденный отъезд из страны, утрату Родины
и имущества, горячо поддержала борьбу своего народа против
немецко-фашистской агрессии: «На пороге войны каждый из
эмигрантов, где бы он ни находился, должен был ответить на
извечный русский вопрос «Что делать?», если начинается война. [. . . ] Оставляя в стороне откровенных пособников иностранных агрессоров, агентов разведок и генеральных враждебных
России государств, а также тех, кто почитал завоевание России
за благо для русского народа и вообще утратил интерес к судьбе отечества, можно с уверенностью сказать, что все русские
считали себя горячими патриотами России». Эмиграция объединялась в «Русское эмигрантское оборонительное движение»
(РОЭД), Союз возвращения на родину (см. подробнее: Карпенко
2004).
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4. Сопоставление лексем свобода и воля
Итак, о составляющих лексем воля и свобода и реляциях
между ними можно констатировать следующее: между лексемами свобода и воля имеются концептуальные различия
(несмотря на их выраженную синонимичность), при этом слово воля означает «специфическое русское понятие» (Шмелев
2012: 30), в то время как слово свобода коррелирует с пониманием свободы во многих языках Европы:
[26] Свобода предполагает как раз порядок, но не столь жестко регламентированный [. . . ], свобода связана с нормой, законченностью,
правопорядком [. . . ]. «Свобода» означает мое право делать то, что
мне представляется желательным, но это мое право ограничивается правами других людей; а воля вообще никак не связана с понятием
права. (Шмелев 2012: 32).

Лексема свобода в большей мере, чем лексема воля связана
с городской культурой.
Е. В. Урысон в НОС указывает еще ряд разграничивающих
употребление лексем свобода и воля параметров: «1. степень
отсутствия ограничений (свобода не исключает определенных ограничений, в частности самоограничения; воля несовместима с какими-либо ограничениями); 2. характер желаний субъекта (слово воля употребляется, если речь идет о самых простых, даже низменных желаниях субъекта); 3. способность обозначать эмоциональное состояние субъекта (свобода
во втором круге употреблений); 4. представление о большом
пространстве, в котором нет препятствий для перемещения
(воля во втором круге употреблений); 5. источник ограничений
(в случае воли во втором круге употреблений возможны стихийные силы); 6. способность употребляться персонифицированно (свобода)» (НОС, c. 1004). Подчеркивая склонность лексемы свобода к персонификации, Н. Д. Арутюнова обращает
внимание на гендерные различия между лексемами свобода
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и воля, указывая, что они «имеют разные гендерные ассоциации. Так, свобода в отличие от воли охотно персонифицируется,
принимая женский облик. [. . . ] Воля же скорее ассоциируется
с мужчиной. . . » (Арутюнова 2003: 91).
Обращаясь к концепту СВОБОДА в русском языке, Анна Вежбицкая подчеркивает, что «русский концепт свобода, развивавшийся в историческом контексте, весьма отличном от Англии
или Рима, как раз предполагает отсутствие ограничений какого бы то ни было рода» (Вежбицкая 1999: 460). Как представляется, А. Вежбицкая опирается скорее в первую очередь на семантическое наполнение лексемы воля: «Стереотип “широкой
русской натуры” внушает образ человека, который не выносит
ограничений, каких-либо границ, который часто ощущает потребность “распрямиться”, “разлиться” за пределы границ, как
выходящая из берегов река. И действительно, стихии, как, например, ветер, гроза или волнующееся море повсеместно приводятся в изображениях, касающихся свободы. . . » (Wierzbicka
1999: 510).

5. Сопоставительные аспекты концепта СВОБОДА
Анна Вежбицкая считает концепт СВОБОДА культуроспецифическим концептом, а отнюдь не универсальным (и с этим
нельзя не согласиться). В то же время она обращает внимание
на то, что «в философской литературе отсутствует анализ ‘свободы’ и смежных концептов, предпринятый с сопоставительной точки зрения» (Вежбицкая 1999: 434) и подчеркивает полезность такого анализа с точки зрения выявления сходств и различий, ассоциаций (Там же). Так, на основе лингвокультурологического анализа А. Вежбицкая приходит к выводу, что «свобода означает не то же самое, что freedom, и заключает в себе иной
взгляд на человеческую жизнь» (Там же: 453). Показателем различий является среди прочего то, что «если слово свобода часто
нельзя перевести как freedom, то и freedom часто нельзя пере-
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вести как свобода» (Там же: 455). Далее А. Вежбицкая пишет,
что «в отличие от libertas или freedom, свобода предполагает
ощущение счастья, вызываемого отсутствием какого-то давления, какого-то «сжатия», каких-то тесных, сдавливающих оков»
(Там же: 455), и приводит показательное сочетание дышать свободно. А. Вежбицкая указывает на то, что «в современном русском языке свобода представляет собою более употребительное
слово и более центральный концепт, нежели воля. . . » (Там же:
461). Таким образом, по наблюдениям Анны Вежбицкой, полученным на основе сопоставительных процедур межъязыкового
и внутриязыкового сравнения, произошло смещение семантического центра концепта СВОБОДА от лексемы воля, не содержащей в своей семантике каких-либо ограничений, к лексеме свобода, семантика которой содержит ограничители в виде норм,
условий, оговорок и т.п.

6. Образ свободы в студенческих анкетах
Всего анкетированием было охвачено 50 студентов-гуманитариев, от которых было получено 50 анкет2 .
6.1. Главный вопрос анкеты, в соответствии с методикой
LASiS, – Что для Вас предопределяет сущность настоящей свободы? Он уточнялся вопросами: Что такое для Вас свобода?
Свобода от чего? Свобода для чего?
6.1.1. Наибольшей ценностью, определяющей сущность понятия СВОБОДА в глазах современных студентов-гуманитариев,
является свобода выбора – в разных вариациях и модификациях. «Свобода выбора» в качестве лейтмотива зафиксирована в 19 анкетах. В ряде анкет понятие «свободы выбора» уточняется: свобода выбирать возможности, в том числе возможность самостоятельно принимать решения, самому выстра-

2

Благодарю доктора филологических наук Ольгу Евгеньевну Фролову за
возможность использования предоставленных ею ряда студенческих анкет.
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ивать свою жизнь. В ряде анкет наряду со свободой как выбором выступают мотивы: свобода действий (3), свобода слова (2),
свобода печати (1), право самореализации (3), право выбора (2)
и право реализации своих целей (1), подчеркивается, что выбор
должен быть сознательный и ответственный (1).
6.1.2. Свобода как независимость и как отсутствие зависимости, всего 10 анкет. В 2-х анкетах независимость отмечается
как таковая, в других понятие уточняется: независимость от
других людей (2), отсутствие ограничений (1), свобода от навязанных обязательств (1), свобода ради жизни/лучшей жизни (2),
ради активного участия в жизни общества (2).
В ответах на еще один дополнительный вопрос: Что такое
свободная страна? студенты отмечали независимость от других стран/государств. Свободная страна – которая ни от кого
не зависит, где тебя не ставят в рамки.
Здесь выделяется аспект независимости от чего-либо: от обстоятельств, предрассудков, предубеждений, стереотипов, навязанных взглядов, недопонимания, жестокости, догматизма,
глупости.
6.1.3. Свобода, понимаемая как внутренняя свобода, ассоциируется с жизнью как таковой, характеризуется как приятное
состояние души и тела, как внутреннее состояние, как свобода души и сознания, как воля, как легкость в душе и мыслях;
душевный покой и равновесие; внутреннее состояние гармонии;
баланс между внутренним и внешним миром, ощущение полноты жизни (всего 12 анкет). Участники анкетирования пишут:
[27] Свобода для меня, возможно, самая сложная вещь. Но прежде
всего при слове «свобода» у меня возникают ассоциации с внутренней
свободой, свободой быть честным с самим собой, чтобы быть честным с другими;
[28] Чтобы чувствовать себя свободным, нужно мыслить как свободный человек (и в первую очередь свободный от предрассудков). Свободный человек всегда счастлив. (анкетa).
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6.1.4. Свобода как реализация возможностей, всего 5 анкет.
6.1.5. Свобода – как комплексное понятие, связанное с юридическими гарантиями: свобода слова, действий, свобода личности. Всего 3 анкеты.
6.1.6. Одна из анкетируемых полагает, что «женщинам свобода не нужна».
6.2. В ответе на дополнительный вопрос: На что бы Вы употребили свободу? раскрывается комплекс представлений о свободе.
Так, некоторые анкетируемые хотят употребить свободу
а) на что-нибудь полезное, б) на путешествия (на то, чтобы
узнать весь мир), в) просто на жизнь, а также г) на пресечение
угнетения, принуждения, на развитие личности. Свобода связывается с работой:
[29] Свобода – это когда ты делаешь то, что должен и тебе это
нравится (работаешь); Когда делаешь то, чего требуешь от себя и видишь результаты. (анкетa).

Таким образом, отношение к свободе как ценности может
быть установлено на основе общего понятия свободы, заключенного в семантике лексемы свобода (лексема воля с ее двуединой семантической сущностью (как маркера волеизъявления и как свободы) не может стать основой для опроса). Понятие свободы важно для каждого человека и никого из участников опроса не оставило равнодушным.
6.3. В нашей анкете содержался вопрос – Какого цвета свобода. Следует констатировать, что на этот вопрос откликнулось
подавляющее большинство респондентов (кроме двоих). При
этом в одной из анкет просто осталось пустое место, а в другой –
сентенция: «Свобода – это жизнь, а жизнь нельзя малевать одним цветом».
Из 50 участников опроса 20 однозначно высказались в пользу белого цвета. В одной из анкет содержалось уточнение –
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цвет чистоты. В ряде других анкет он сосуществовал с другими цветообозначениями, формируя цветовые комплексы: синебелый-голубой, белый, голубой, зеленый; красный, зеленый, белоголубой; белый и синий. Нередко цвета назывались «на альтернативной основе»: белый или зеленый; синий или зеленый. В 7 анкетах цвет свободы мыслился как голубой. К этой цифре следует приплюсовать комплекс белый, голубой с уточнением цвет
воды. К цвету воды была обращена цветовая характеристика
цвет морской воды (бирюзовый), а к цвету неба – характеристика цвета неба. Синий цвет – отдельно, не в цветовом комплексе,
содержался в 4-х анкетах, зеленый в 2-х и в 1-й альтернативно
синий или зеленый. Красный как цвет свободы назван в 3-х анкетах. Красный цвет, возможно, обращен к свободе как борьбе;
возможно, об этом же говорит единичное указание на черный
цвет свободы. Другие цветообозначения: в одной из анкет в качестве цвета свободы выступает оранжевый цвет и в еще одной – с яркими цветами (без уточнения какими). Оранжевый
и яркие цвета говорят о радостных ассоциациях.
В этой «цветовой картине свободы» явно «побеждает» белый
цвет, часто в сочетании с голубым и синим. Представляется,
что факт именно такой ассоциативной картины свободы говорит о связи данного понятия в русском языке с пространством
и его коррелятами – волей, привольем, раздольем, далью, водной и небесной стихией. При указании на связь со свободой зеленого цвета, таковой, возможно, мыслится как цвет покрытых
зеленой растительностью пространств.

7. Анализ текстового материала (Т)
В качестве текстового материала выше были рассмотрены
тексты малых жанров фольклора (пословицы, поговорки), тексты афоризмов и лозунгов. К культурным текстам, раскрывающим в метафорическом ключе содержание концепта СВОБОДА ,

можно также отнести авторские поэтические тексты, став-
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шие важным фрагментом русской картины мира. К текстам
общественно-политического дискурса обратимся в разделе профилирования концепта. Здесь остановимся подробнее на образах свободы, запечатленных в русской поэзии.

7.1. Образы свободы в русских поэтических текстах
Преломления концепта СВОБОДА в поэтическом дискурсе
нередко бывают связаны с животным миром. Метафоры и сравнения, демонстрирующие ощущение свободы у человека, обращены прежде всего к горизонтальному измерению, и в этом
случае ощущение свободы может охватывать немалые пространства, распространяться на большие расстояния вширь
и в даль. Метафорика свободы может быть связана с полетом,
с перелетами на большие расстояния людей и птиц. Если измерять метафорику свободы по вертикали, то это сфера высокого,
высоты, доступной птицам и – самолетам.
Многочисленные примеры метафор и сравнений, связанных с животным миром, содержатся в Материалах к словарю
метафор и сравнений русской литературы XIX–XX вв. (1. выпуск – «Птицы», 2. выпуск – «Звери. . . »). Зооморфные метафоры и сравнения, служащие экспонированию понятия свободы,
прежде всего связаны с птичьим миром. Ср. примеры:
1. «Воля, не ты ли над нами машешь высоким крылом» (Орешин 1917; Птицы, c. 380).
В то же время образ рыбы амбивалентен, и нередко связывается как с понятием свободы, как и несвободы. Пойманная рыба – образец неволи и рока; рыба на воле, ее движение, ее путь
по воде – образец привольного житья. Ср. примеры сравнений
ситуации человека с положением пойманной рыбы:
2. «попасть в неволю, как рыба в вершу»:
«[. . . ] польстилась на Алешкино богатство и попала в неволю, как рыба в вершу» (Чехов 1891; Звери, c. 364);
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3. «биться»:
«[. . . ] чтоб не биться, подобно трепещущей рыбе, В заколдованном неводе горькой тоски» (Там же: 364);
4. «метаться пойманной рыбой»:
Чтоб пойманной рыбою нам не метаться в ведре (Лифшиц;
Там же, c. 364).
Об образе рыбы как свободном существе говорят следующие
примеры:
5. «плавать»:
«Я не могу через нее плавать легко и вольно, как рыба. Я тону
и падаю на дно, как ключ» (Гоголь 1831–1832; Звери, с. 363);
6. «привольно»:
«В царстве влаги привольной, как рыбе, привольно». . . (Соловьев; Там же). Дериват от слова рыба – рыбка, выступая
в сравнении вместе с компаратом-прилагательным, также может внушать мысль о свободе:
7. «вольный»:
«Теперь, Роман, ты волен, как рыбка; куда же едем?» (Марлинский 1823; Звери, c. 365).
Сфера несвободы нередко навевается и иллюстрируется
в русском языке образами «заземленных» существ, живущих
в толще земли и потому не имеющих условий для обзора,
а также соответствующего кругозора и горизонтов. Образ червя нередко выступает как прообраз раба и противопоставляется птице как символу свободы:
8. «Вы больше не черви, вы больше не крабы. Вы птицы, а птицам нельзя не летать» (Тихонов 1914–1921: Там же, c. 341).
Ср. также известный афоризм Максима Горького: «Рожденный ползать летать не может».
Если при рассмотрении понятий свободы и несвободы обратиться к оппозиции света и тьмы, то свобода, особенно в философском дискурсе, нередко связывается со светом, а несвобода,
неволя – с тьмой, нередко как невежеством (ср. эпитет невеже-
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ства – темное СЭРЛЯ, c. 276), а значит – и неспособностью человека направить свою жизнь в правильное русло.
Лексемы свобода и воля и образованные от этих слов прилагательные на регулярной основе вызывают в русской литературе и в русском языковом сознании ассоциации с птичьими образами через сравнения образа действия. Так, воля через
сравнение образа действия может представать в образе рыжей
птицы:
9. «Воля! Хищницею нищей – рыжей птицей. . . » (Вяч. Иванов
1903; Птицы, c. 166). Через аналогичную образную параллель воля может представать в облике орла:
10. «. . . воля его взмывает орлом» (Каменский 1931; Там же,
c. 166).
Характерно сочетание лексемы орел с прилагательным –
свободный орел (образующим целую словарную статью):
11. «Не безгласным рабом, Проклиная житье, А свободным
орлом Допою я ее [песню]» (Клюев 1905; Там же, c. 45). Ср. также:
12. «Иль в темнице стать свободным, как свободны одни орлы» (Гумилев 1911; Там же, c. 47).
Прилагательное волен в примере ниже выступает в сравнении как атрибут ветра и орла:
13. «Счастливец ты: волен как ветер, как орел, не знаешь
пут, как ему тебе подругой орлица» (Марлинский 1836; Там же,
c. 47).
В другом примере с орлом-птицей сравнивается вольный человек. В сравнении выступает также краткое прилагательное
волен:
14. «Хорошо в это время вольному человеку думать и знать,
что волен он, как орел-птица, и что нет тебе конца, русская
дороженька привольная» (Левитов 1861; Там же).
В сравнительном обороте с птицей «по степени свободы»
сравнивается молодость/младость: «вольнее птицы младость»
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(Там же: 126). Птица в клетке обычно являет собой воплощение
несвободы:
15. «Канарейку из-за моря привезли. [. . . ] Птицей вольной, изумрудной уж не будешь. . . » (Бунин: 227).
Русская литература является неиссякаемым источником
сравнений свободы/воли с крыльями. Ср.:
16. «Настанет срок – и обретем Несущие к свободе крылья»
(Сологуб 1923: Птицы, c. 373).
В словаре Материалы. . . в первом выпуске выделена отдельная словарная статья «крылья (CВОБОДЫ)» (Там же: 379). Ср. пример из этой рубрики:
17. «И вот крылья распростерла» (Есенин 1924; Там же).
Воля также «крылата». Ее образ, как и образ свободы, выписывается с помощью разнообразных глаголов, передающих
движения крыльев (см. пример (1), также:
18. «Ой ты Воля, пролети в краю насилья, Распахни свои бушующие крылья» (Семенов 1918; Там же).
Бессильная, бездействующая воля сравнивается с бескрылой
птицей:
19. «Но воля бессильна, как птица бескрылая» (Брюсов.) (Птицы, c. 166).
Свободным (и гордым) может мыслиться крик птицы: Ср.
у И. А. Бунина:
20. «И все-таки, кочующие птицы / Не пробуждает зависти
во мне / Ваш звонкий крик, и гордый и свободный. [. . . ] Моя отчизна; я вернулся к ней. . . » (Бунин: 15–16).

8. Обобщенная когнитивная дефиниция концепта
CВОБОДA

На основе проведенного анализа системных данных (S), анкет (А) и текстов культуры (Т), раскрывающих содержание концепта CВОБОДA, может быть построена его обобщенная когнитивная дефиниция. При этом «главная цель когнитивной дефи-
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ниции – ответить на вопрос о способе восприятия предмета говорящим на данном языке, т.е. о закрепленном в обществе и доступном изучению через язык и употребление языка способе
познания мира, категоризации его явлений, их характеристиках и оценках» (Бартминьский 2005: 26, 55; СЛТ, c. 148).
(1) Концепт CВОБОДA выражается двумя лексемами – свобода и воля, являющимися двумя гранями одного понятия.
(2) Концепт CВОБОДA в русском языке связан с высокими, общенациональными ценностями и понятиями.
(3) Сущность концепта CВОБОДA в русском языке обращена к сфере
высокого и чрезвычайно важного – это свободное отечества.
(4) О свободе отечества как ценности не всегда говорится в текстах
прямо и декларативно. В то же время свобода отечества не относится
к скрытым категориям. Ее проявления легко увидеть в текстах об Отечественной войне 1812 г., о Великой Отечественной войне, идеологемических заголовках и лозунгах, в символике, в текстах фольклора
и в песенном творчестве – в том числе построенном на фольклорной
основе. Эти проявления достаточно наглядны и однозначны.
(5) В качестве доминанты на шкале ценностей выступает свобода
страны, которая в русскоязычном ареале дороже личной свободы.
(6) В общественно-политическом дискурсе свобода/свободы (гражданские свободы) означает широкие возможности участия в общественной жизни.
(7) В эмоциональном плане ощущение свободы связывается с раскрепощенностью, с отсутствием сковывающих и излишне регламентирующих ограничений и препятствий, когда можно делать то, что
хочется. При этом субъект ощущает какую-то «норму» свободы, превышение «порога» которой может ощущаться как психический дискомфорт, побуждающий к изменению ситуации (борьбой за свободу).
Вместе с тем cвободa мыслится как имеющая естественные ограничения в виде желаний и деятельности других людей, которые способны
лимитировать свободу субъекта.
(8) На уровне жизненной романтики и поэтизации картины мира
человеку, говорящему на русском языке, нравится ощущение свободного открытого пространства, отсутствие тесноты и скученности. Эти
аспекты выражаются в первую очередь лексемой воля, связь которой
с природными ландшафтами вполне очевидна.
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(9) Будучи в русском языке высоко поэтичной и поэтизируемой
сущностью, свобода связана с древнейшими слоями мифологического сознания. Место обитания свободы в языковой картине мира русского языка – прежде всего просторы полей и воздушное пространство над ними, овеваемое ветрами, а также водная стихия, прежде
всего речные просторы, естественные обитатели которых могут восприниматься в амбивалентных ракурсах – как свободные и как несвободные в зависимости от сопутствующих им жизненных ситуаций.
Свобода может принимать облик птицы, у нее есть крылья. Существа,
жизнь которых протекает близко к земле (в нижнем горизонтальном
срезе пространства), и те существа, экзистенция которых протекает
под землей, в земной толще, мыслятся как антиподы свободы, как
несвободные (не обладающие свободой), влачащие жалкое существование.

9. Профилирование концепта СВОБОДА в разных типах
дискурса
9.1. Профили, организующие семантическое наполнение
концепта CВОБОДA
Сразу же отметим, что «разные профили не являются разными значениями, они являют собой способы организации
семантического содержания в рамках основного значения»
(Bartmiński 2006: 90). Причиной их возникновения является определенная мобильность когнитивных структур: «Когнитивная структура подвергается определенной вариантизации.
Один из существенных факторов профилирования вытекает из
возможностей разной категоризации предмета (включения его
в разные классы)» (Там же: 92).
Подчеркивается,

что

«профилирование

осуществляется

в пределах комплекса непротиворечивых признаков, но высказываемых с разных точек зрения, каким-то образом дополняющих друг друга» (Там же: 91).
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Характерно, что «профиль, будучи специфицированным вариантом базового представления, всегда является результатом чьего-либо мировидения – видения в смысле рассмотрения с определенной точки зрения, видения, обусловленного
или многомерностью и сложностью самого объекта, или же
знаниями субъекта, занимаемой позицией, взглядами, коммуникативными намерениями. Такое субъектно профилированное видение объекта является его субъектной «картиной»
(Niebrzegowska-Bartmińska 2014: 1–18).
Вспомним хрестоматийный пример профилирования, принадлежащий перу Ежи Бартминьского, способный со всей наглядностью послужить образцом процедур профилирования
(в нашей свободной интерпретации). Речь идет о профилировании – василька. С одной стороны, это растение – со всеми
характеристиками, соответствующими этому его статусу растения (онтологический аспект). С другой стороны, для крестьянина – это злостный сорняк (производственный аспект). А с третьей стороны – это же растение – очаровательный цветок (эстетический аспект). И при всех моментах профилирования василек тождественен самому себе и остается васильком (см.:
Bartmiński 2006: 92).
В зависимости от того, с какой прагматико-теоретической
позиции рассматривается лексема свобода, устанавливаются
различные фасетные комплексы, или аспектные семантические пучки. В результате могут быть установлены аспектнопрофильные конфигурации семантического наполнения этого
концепта (когда речь идет об употреблении концепта или его
элементов).
Так, профилирование понятия СВОБОДЫ в аспекте антропосоциальной нормы свободы осуществляется в русле когнитивноправовой концептуализации этого понятия.
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Психолингвистическое профилирование сводит концепт
к его специфическому эмоциональному восприятию

CВОБОДА

субъектом.
Свобода в рекламном дискурсе связывается с отсутствием
комплексов, с ощущением открывшихся новых возможностей,
влекущих за собой оптимистическое мировидение.
В поэтическом дискурсе зоологические образы свободы помогают сформировать в профиле CВОБОДА дополнительные субаспекты, например, несвободы, неволи на фоне абсолютной
свободы.
В общественно-политическом дискурсе функции концепта CВОБОДА осциллируют в первую очередь вокруг международно-правовой тематики. Солидарность с народами, борющимися
за свободу, закодирована в русском языковом сознании и имеет конкретные и прочные воплощения в русской языковой картине мира.
Профилирование понятия СВОБОДЫ в философском дискурсе сосредоточено на базовых экзистенциальных сущностях.
Лингвистическая терминология не является исключением
среди отраслевых терминологий, и языковедческие профили
концепта CВОБОДА характеризуются метафорическими трансформациями.
Изучение ассоциативных рядов демонстрирует, что концепт
CВОБОДА

способен к формированию широкой сети дифференци-

рованных взаимосвязанных абстрактных понятий этического
круга. Частью этой сети являются и свето-«огневые» образы, обращенные к этическим аспектам CВОБОДЫ .
Профилирование символической составляющей концепта
CВОБОДА

наряду с концептуально-содержательными аспектами

должно быть сосредоточено также на аксиологических аспектах.
Результаты опросов показывают, что внимание студенческой аудитории, как, возможно, и других категорий россий-
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ских граждан, сосредоточено в первую очередь на этических
и международно-правовых аспектах свободы, но также и на
профессиональной и туристическо-бытовой тематике, в то же
время студентам не чужды и эстетические аспекты этого концепта.
9.1.1. CВОБОДА в рекламном дискурсе

Обратившись к рекламно-артефактной сфере, мы видим,
что профилирование CВОБОДЫ нередко связывается здесь со
скоростью, с возможностями преодоления пространства. Так,
автомобиль с прекрасными скоростными характеристиками
в рекламно-автомобильном дискурсе весьма часто рекламируется как дающий ее владельцу ощущение свободы, например:
[30] Твой автомобиль. Твоя свобода (muzre.ru/dir/1., дата обращения: 8 I 2015).

Отсутствие же возможностей передвижения (по тем или
иным причинам) связывается с несвободой.
Так, русское выражение «сидеть в четырех стенах» говорит
именно о несвободе того человека, который вынужден постоянно сидеть дома и «света божьего не видеть».
9.1.2. Профили CВОБОДЫ в современном
общественно-политическом дискурсе

Функции лексемы свобода в общественно-политическом
дискурсе постоянно расширяются, что способствует формированию новых профильных граней концепта. Для этой лексемы характерно развитие ее семантики за счет ее употребления в многочисленных вновь образуемых словосочетаниях, в пределах которых осуществляются ее разного рода переосмысления и трансформации, при этом наблюдается тенденция к сужению зоны употребления лексемы воля за счет ее вытеснения лексемой свобода.
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Особого внимания заслуживают личностные аспекты концепта CВОБОДА в русском языке – личная свобода, внутренняя
свобода, ощущение свободы. Избыток личной свободы может
оцениваться негативно:
[31] Хлестнула резко за предел нас отравившая свобода. (Есенин;
БСЦ, c. 281).

9.1.2.1. Лексема свобода в функции заголовка (книги, статьи, лозунга, бренда. . . ) может быть выделена особо. Здесь она
предстает как идеологема – носитель идеологического содержания, как идеологемический комплекс, как «устойчивые по форме, легко воспроизводимые лексические единицы (слова и словосочетания), обладающие целостным идеологемическим значением, имеющие общественно-культурную и историческую
значимость для данного этноязыкового сообщества» (Пионтек
2010: 86). Ср. примеры идеологемических биномов и триад в заголовках книг или в их составе: (1) Свобода и государство; (2)
Свобода и справедливость; (3) Свобода. Народовластие. Справедливость; (4) Свобода. Равенство. Братство; (5) Свобода. Равенство. Права человека (см.: Кульпина 2014: 213–214).
9.1.2.2. Лексема свобода в терминологическом употреблении в общественно-политическом (идеологическом) дискурсе
практически полностью вытеснила лексему воля. С идеологическим содержанием слова свобода связано и его терминологическое употребление. Ср.: свобода передвижения; свобода совести; внутренняя свобода; личная свобода. Лексема свобода регулярно употребляется в текстах о гражданских свободах. Чрезвычайно важной частью современной жизненной философии
мыслится свобода выбора.
Частью терминологических словосочетаний нередко является прилагательное свободный. Ср. термины социальной сферы: свободные профессии, свободные искусства, свободное время; словосочетание бытовой сферы свободное место, которое,
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будучи перенесено в социальную сферу, может терминологизироваться и означать вакантное место; термин педагогики: свободное воспитание; термин физической сферы свободное падение; медицинский термин свободное дыхание, получивший метафорическое переосмысление.
Частотные

словосочетания

общественно-политического

дискурса: свободное развитие, свободное слово и др. В текстах
о поэзии и музыке может выступать словосочетание свободная муза. Ср. название книги, в интертекстуальном плане обращенное к известным строкам А. С. Пушкина: «Сб.: «Свободной
музы приношенье» (Москва, Изд-во Простор).
Особую роль в общественно-политическом дискурсе играют
дериваты от лексемы свобода, фиксирующие результаты обретения свободы: освобождать/освободить, освобождение, освобожденный. Ср. семантизацию лексемы освобождение: «Предоставление свободы кому-чему-л.; отвоевывание захваченной
противником территории; избавление от чего-л.» (УСС, c. 347).
Эта лексема чрезвычайно важна для говорящих на русском
языке, ибо она связана с освобождением и избавлением от фашизма и является неоспоримой частью когнитивной дефиниции концепта в русском языке. В этом плане показательны примеры из Словаря сочетаемости (УСС):
[32] Советская Армия принесла освобождение от фашистского ига
многим народам Европы. Он отдал жизнь за освобождение родины.
(УСС, c. 347).
9.1.3. Профилирование концепта CВОБОДА в философском
дискурсе

В философском дискурсе понятия CВОБОДЫ и НЕОБХОДИМОСТИ
связываются в единый понятийный блок, выступая как неделимая часть общественно-политического и философского дискурса от древности до наших дней. Ассоциативная перекличка
этих понятий в общественно-политическом и научном дискур-
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се является их постоянной профильной величиной. Что же кроется за этими понятиями, когда они стоят рядом? Ср.:
[33] В содержательном плане видения ситуации могут различаться тем, делается ли в них акцент на моменте свободы, моменте
необходимости или же оба момента рассматриваются в их диалектическом единстве, а также тем, как достигается в них равновесие
этих начал. (Постовалова 1994: 208).

И далее:
[34] Концепт судьбы формируется народным сознанием в плане
бытийной ситуации свободы-необходимости с позиции погруженного
в жизненный поток человека. . . (Постовалова 1994: 208).

Важное понятие, включающее обе рассматриваемые лексемы – свобода и воля, заключено в словосочетаниях свобода воли, свободная воля, мыслимых В. Н. Топоровым в широком экзистенциальном контексте (Топоров 1994: 38–75):
[35] Человек должен жить не по судьбе, но по своей свободной воле,
которая должна направляться некоей независимой системой ценностей. (Топоров; Там же: 39).

К понятию свободы воли обращается также В. И. Постовалова:
[36] Человеческая свобода воли ограничена неумолимой необходимостью, природу и формы проявления которой в мире и пытается
разгадать человеческий разум, формируя концепт судьбы. (Постовалова 1994: 208).
9.1.4. Профили концепта CВОБОДА в специальной лингвистической
литературе

Терминологические употребления лексем свобода и свободный в специальной литературе по языкознанию являются отдельным сегментом в их профилировании, ср., напр., свободные и несвободные словосочетания, свободная категория (MSB
2: 229), свободное варьирование (Там же). За примером употребления лексемы свобода в качестве лингвистического термина
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обратимся к статье А. Д. Шмелева О словаре ключевых слов русской языковой картины мира, где излагается идея такого словаря ключевых слов и поясняется, что подразумевается под «русской языковой картиной мира» и какие ключевые слова ей
присущи. А. Д. Шмелев подчеркивает, что «в представления,
формирующие языковую картину мира, входят значения языковых выражений в неявном виде: в качестве пресуппозиций,
«фоновых» компонентов смысла, коннотаций [. . . ], человек, говорящий на данном языке, обычно принимает их на веру, не
задумываясь. Разумеется, свобода носителя языка этим не нарушается» (Шмелев 2004: 348). Под словом свобода в приведенном выше предложении подразумевается свобода употреблять
или нет какие-то языковые единицы, то есть, в конечном счете,
свобода выбора языковых средств. Свобода в языковедческом
дискурсе может выступать как градуируемое понятие, ср.: «степени свободы» [Языковая картина мира. . . : 107]. Речь идет о свободных и несвободных словосочетаниях.

10. Некоторые выводы
На основе когнитивной дефиниции концепта CВОБОДА, выраженного в русском языке прежде всего лексемами свобода и воля, можно сделать вывод о том, что свобода в русском языке
есть благо, к которому человек стремится и чего другим желает.
Лексемы свобода и воля взаимодополняют друг друга в формировании концепта CВОБОДА. Лексема воля содержит представление о безграничной свободе. Такое понимание свободы формируется на основе представления о своей родине как о стране
бескрайних пространств и неограниченной свободы. В то же
время лексема свобода уже в своей семантике содержит ограничительную семантику, предполагающую невозможность свободы без каких-либо ограничений социального или личностного
плана, и в этом смысле антиподом лексемы свобода является
произвол.
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Концепт CВОБОДА обладает в русском языке разнообразными разветвленными фасетными комплексами. Эволюционная
составляющая концепта CВОБОДА, полученная на основе лексикографических источников и источников иллюстративного
материала, связана с передачей ряда функций от лексемы воля к лексеме свобода и обогащением лексемы свобода новыми
смыслами в общественно-политическом, рекламном дискурсе
и в специальной литературе (например, в философской и языковедческой).
CВОБОДА как продукт развития русской языковой картины
мира и русского ментального мира в целом являет собой ценность личности и государства; она сопряжена с понятиями
ПРAВДЫ

и СОЦИАЛЬНОЙ CРПAВEДЛВOCТИ.

Главная ценность русского языкового сознания – это свободная родина.
Осознание свободы как высшей ценности не дано априори;
оно является плодом осознания итогов исторического развития
России, его преломления в литературном процессе, плодом развития конкретной личности.
Осознание ценности свободы формировалось в России на
протяжении столетий в борьбе с социальным гнетом (крепостным правом, социальным неравенством) и иноземным гнетом,
прежде всего в горниле борьбы против татаро-монгольского
ига, войны 1812 г. с Наполеоном и во время Великой Отечественной войны.
Ментальная картина русского мира на основе концепта CВОБОДА

не возникла сама по себе как deus ex machina, а отшли-

фовывалась столетиями в фольклоре, пословицах и поговорках, а с возникновением письменности фиксировалась в письменных источниках, передаваясь таким образом их поколения
в поколение со всё большим кумулирующим и менталитетформирующим эффектом.
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Результаты профилирования концепта CВОБОДА в разных видах дискурса показывают богатое и многоплановое содержание
этого концепта и в то же время его цельность и способность
выражать аутентичные национальные ценности говорящих на
русском языке людей.
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СВОБОДА as a value in the Russian linguistic worldview
The aim of the study is to build a cognitive deﬁnition of the concept of СВОБОДА
‘freedom’ in Russian in accordance with the methodology developed by the Lublin
school of ethnolinguistics, with some inspiration drawn from the achievements
of the Russian/Soviet school of ethnolinguistics founded by Nikita I. Tolstoy. The
authoress assumes that the key language items that make up the linguistic worldview
should be extracted from language matter through in-depth analysis. She analyses
the meanings of the lexical items свобода and воля which comprise the concept of
СВОБОДА ‘freedom’ in the Russian language. The lexeme воля manifestly expresses
the ethnic speciﬁcity of the concept of FREEDOM in the Russian language. This concept
is closely related to the idea of free, unobstructed space in which a person feels
good. The authoress discusses the terminology associated with the lexeme воля from
a historical perspective: she lists derivatives and phrasemes, including those found in
folklore texts (e.g. волюшка and воля вольная). The lexeme свобода is analyzed in
relation to its productivity in socio-political texts and its correlates in other European
languages (e.g, граждански свободы ‘civil liberties’, свобода личности ‘freedom of
the individual’). Characteristic attributes of the analysed items include свет ‘light’,
свечение ‘glowing’ горение ‘zeal’, and colour names (predominantly white and blue).
Symbolic connotations of freedom are evoked by the nouns (nominal phrases) ветер
‘wind’, парус ‘sail’, волна ‘wave’, река Волга ‘the river Volga’, птица ‘bird’, крылья
‘wings’, and молодость ‘youth’. The semantics of freedom is viewed as a key value
of the Russian linguistic and ethnic identity and a product of Russian history.

Концепт СВОБОДА по данным
белорусского языкa∗
Елена Руденко

Koncept WOLNOŚCI – oddawany w języku białoruskim przez leksem
svoboda – autorka analizuje zgodnie z metodyką projektu EUROJOS. Przedstawia krótką historię badań nad tematem, zestawia dane leksykograﬁczne,
omawia teksty precedensowe oraz referuje wyniki badań ankietowych.
Według słowników treść konceptu WOLNOŚĆ zmieniała się w języku białoruskim z biegiem czasu. Współcześnie WOLNOŚĆ jest rozumiana jako fenomen
społeczny, który przeszedł ewolucję od wyobrażenia ludowego do politycznego. Społeczne traktowanie wolności to suwerenność państwowa oraz
prawa obywatelskie. Wolność osobista opiera się na indywidualnej niezależności oraz stanie, który przeciwstawia się stanowi więziennemu. Z danych korpusowych stereotyp wolności najwyraziściej został przedstawiony
w prasie. Materiał prasowy potwierdza to, co zawierają słowniki języka białoruskiego: pierwszeństwo ma społeczne rozumienie wolności. Przy tym
dane białoruskiej prasy rosyjskojęzycznej i białoruskojęzycznej są prawie
identyczne, więc mentalność mieszkańców Białorusi nie jest uzależniona
od języka. Ankietowanie dało inny wynik: dla studenckich informatorów
najważniejsza jest wolność osobista, indywidualna. W zakończeniu artykułu została przedstawiona deﬁnicja kognitywna konceptu WOLNOŚĆ
(SVOBODA) oraz dwa jego proﬁle: „tradycyjny” i „młodzieżowy”; tradycyjny
obejmuje dwa dyskursy: publicystyczny i artystyczny. Najważniejsza różnica pomiędzy dyskursami tradycyjnym a młodzieżowym polega na tym,
że pierwszy eksponuje głównie społeczne rozumienie wolności, natomiast
drugi – indywidualne.
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1. Введение
Концепт (стереотип) СВОБОДА развивался и изменялся по мере
изменения белорусской языковой картины мира.
В старобелорусском языке превалирующую роль играл социальный аспект концепта – значения ‘социально-политические
свободы и права’, ‘индивидуальная свобода, обеспечивающася
гражданскими свободами и правами’, ‘возможность выбора (религиозного и др.)’. Индивидуальная свобода ограничивалась
христианским мировоззрением: вера в бога зачастую отождествлялась с истинной свободой и, напротив, свобода могла трактоваться как излишняя вольность, распущенность.
Значение ‘суверенитет’ в семантике бел. свабода сложилось
позднее, в процессе борьбы за национальную независимость,
и окончательно закрепилось в кальке незалежнасць в ХХ в.
В XIX в. складывается крестьянский идеал свободы: отсутствие крепостной зависимости, свой земельный надел, невмешательство государства в дела «малой родины» индивида. В рамках этого идеала продолжается традиция социальной трактовки
свободы, которая усиливается под влиянием революционных
идей начала ХХ в. В советское время эта традиция активно поддерживается художественной литературой и особенно прессой.
Именно публицистический, общественно-политический дискурс дал языку новую фразеологию, связанную с социальной
трактовкой свободы: свабода друку, свабода веравызнання и под.
(в народной фразеологии и паремиологии из всех существительных, номинирующих концепт, встречается только воля – вольнаму воля, даваць волю и др.). Фраземы с бел. свабода активно
употребляются молодым поколением белорусов, что указывает
на связь с исторической традицией понимания свободы как социальной ценности. Современное же понимание свободы – это
отношение к ней как к индивидуальному состоянию: свобода
для белорусов сегодня – личностная категория.
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2. Комментарий к состоянию исследований
Концепт СВОБОДА в белорусской языковой картине мира ранее не изучался. Однако данное исследование в рамках проекта
EUROJOS

проводится на фоне значительного количества работ,

посвященных: а) белорусской языковой картине мира, тем или
иным ее аспектам (см., например, Чернявская 2010); б) концепту
СВОБОДА

в других языковых картинах мира.

Невозможно перечислить все исследования, касающиеся понятия СВОБОДА и его языковой репрезентации. Ключевым, безусловно, является исследование Анны Вежбицкой (Wierzbicka
1997), где сравнивается содержание концепта в латинском, английском, русском и польском языках. Именно в нем заложена
основа сопоставления концептуального содержания на одном
основании, с использованием одного и того же метаязыка описания. Другие из упоминаемых ниже работ привлекают материал
тех или иных языков, анализируемых и Анной Вежбицкой. В статье (Abramowicz, Karolak 1991) сравнивается польское и французское понимание свободы. Ряд работ посвящен исследованию
концепта СВОБОДА в русской языковой картине мира в ином, по
сравнению с Анной Вежбицкой, ракурсе, например (Арутюнова
2003), в том числе несколько кандидатских диссертаций контрастивного характера, см. (Ардашева 2012, Солохина 2004 и др.).
Особенно много исследований посвящено понятию свободы по
данным английского языка (Berlin 2002; Carter 1996; MacCallum
1991; Skidelsky 2005 и мн. др.).
Названные и аналогичные работы могут послужить только общим базисом для собственного исследования. Методика проекта EUROJOS позволяет провести всесторонний анализ
концепта в одном языке и, что немаловажно, дает возможность для сопоставления с данными других языков с последующим агрегированием и интерпретацией на материале многих
языков.
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3. Свобода в системном описании
3.1. Словарные данные
Хронологически лексикографическое описание концепта СВОБОДА по данным белорусского языка начинается со старобелорусского периода. В старобелорусском языке понятие СВОБОДА
обозначалось лексемами вольность, воля, свобода, свободность.
Из четырех старобелорусских лексем, соотносимых с концептом СВОБОДА, наиболее многозначной является вольность. По
данным Гiстарычнага слоўнiка беларускай мовы (1985, 4), для
слова вольность фиксируются следующие значения, связанные
с анализируемым концептом:
1. Воля, свобода, независимость. С той же семантикой употребляются лексемы воля и свобода, а также менее распространенный дериват свободность (это его единственное значение).
2. Право, привилегия. В том же значении употребляется и слово свобода.
3. Освобождение от повинностей, обязанностей, каких-либо
обстоятельств.
4. Самостоятельность, неограниченность в действиях.
5. Право выбора, право поступать по собственной воле.
Из сказанного следует, что в старобелорусском языке семантика слова свобода гораздо беднее, чем слово вольность и чем
свабода в современном белорусском языке. Ни одна из рассмотренных лексем не представляет дифференцированно значения ‘национальная независимость’; акцентированы значения
‘социально-политические свободы и права’, ‘индивидуальная
свобода, обеспечивающася гражданскими свободами и правами’, ‘возможность выбора (религиозного, социального и др.)’.
В старобелорусском языке отсутствует и специальная лексема,
которая обозначает государственную независимость в современном белорусском языке – незалежнасць.
В старобелорусском языке времен Великого Kняжества Литовского присутствует не только понятие социально-политических
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свобод, но и личной, индивидуальной свободы: Ćëĺňãîâì ňěęê
ŋěćőńŋĺłĺ ·:· âőě áâ~őáâĺ, łďëę ŋă áńyęąã ąę~ãî ŕőèńîąěŋëĺ ŋě

ňőęěâ ąëâĺ âőâê, łőâőàëĺ áćőąőďë ŋě ňăěâì, ăńě ěáâ » çyęőĺ
ňőæë ŕőďďăŋëĺ (Навука, 143)1 . Однако эта свобода имеет внутренние, морально-нравственные ограничения, связанные такими
характерными чертами ментальности белоруса того времени,
как отсутствие агрессивности и на бытовом, и на политическом
уровне, религиозность, осторожное отношение ко всякого рода крайностям. Это как нельзя лучше демонстрируется контекстами типа: Ăćčãáâĺŋ áâ. ćőńŋőáâ ăąő áćőąőďã ńîďáłyî ąëďńïâî,

ă ńăáły ąę~ĺî, íğďæőćĺ łőâőàë » ŋă ŋĺňê íğďĺâ ŕàĺàőćŋëćăěâ

(Выкл., 134). Такое переосмысление семантики ‘свобода’ в словах
вольность и особенно свобода связано с христианским мировоззрением, что подтверждается многочисленными контекстами,
где слово свобода понимается как следствие приобщения к христианству: Śćőąőďë Ďå~ă Śâ
~ čő ŕàăčŋyâĺ (Бес. Мак., л. 17). Именно
поэтому в качестве свободителя, дарующего свободу, в старобелорусских текстах чаще выступает Христос. Вследствие этого
свобода может трактоваться как непозволительная вольность,
противная Богу и христианской религии, распущенность. И, безусловно, индивидуальная свобода, при всей ее важности, никак
не может сравниваться по значимости с христианскими ценностями, например смирением.
Согласно современным толковым словарям, бел. свабода
имеет максимально обобщенное значение ‘возможность осуществления человеком своих целей и стремлений на основе
познания законов развития природы и общества’, однако, судя
по данным картотеки Тлумачальнага слоўнiка беларускай мо1

Примеры употребления лексем вольность, воля взяты из Гiстарычнага
слоўнiка беларускай мовы (1985, t. 4); свобода, свободность – из картотеки указанного словаря. Принципы написания старобелоруских текстов и условные
сокращения названий памятников соответствуют принятым в Гiстарычным
слоўнiку беларускай мовы (1982, t. 1). Курсивом в примерах выделены буквы,
вынесенные над строкой.
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вы, наиболее часто употребляется в „социальных” значениях:
‘государственная независимость, суверенитет’ (барацьба за свабоду), ‘возможность беспрепятственно действовать в какой-л.
области’ (свабода друку, веравызнання, гандлю и под.), т.е. слово
свабода отчасти „специализировалось” для употребления в публицистических, общественно-политических и под. контекстах –
‘отсутствие политического и экономического гнета, отсутствие
стеснений, ограничений в общественно-политической жизни
и деятельности какого-либо класса или общества в целом’ (дэмакратычныя свабоды). Для бел. свабода возможно употребление и в „приватных” значениях: ‘личная независимость, самостоятельность’, ‘отсутствие преград, затворов, воля, простор’.
По данным синонимических словарей белорусского языка,
синонимами бел. свабода являются лексемы воля, вольнасць,
незалежнасць и самастойнасць. Антонимом в словарях названа
только лексема няволя.
Бел. воля с семантикой ‘свобода, независимость’ применимо
и к обществу, и к индивиду. Оно употребляется в значении ‘состояние того, кто не находится в заключении, в неволе’ и как
понятие, антонимичное крепостному праву.
Бел. вольнасць, употребительно и в значении ‘свобода (социальная), независимость’, и в значении ‘независимость (личная),
неограниченность в действиях и поступках’.
Концепт CВОБОДА включает в себя и такие понятия, как НЕЗАВИСИМОСТЬ ,

которое в белорусском языке обозначается лексе-

мой незалежнасць, „самостоятельность” (бел. самастойнасць).
По данным картотеки Тлумачальнага слоўнiка, в белорусском
языке чаще реализуются словосочетания типа незалежнасць
дзяржаўная, нацыянальная, краiны и под., т.е. и незалежнасць,
и самастойнасць более употребительны применительно к социальным институтам.
Словари предлагают следующие дериваты для бел. воля
и свабода: воля – вольны < воля, вольнасць < вольны, вольна <
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вольны; вольналюбiвы; вольнанаёмны; сваволiць < свавольны, сваволле, свавольна, свавольнасць, свавольнiк, свавольнiца, свавольнiчаць, свавольства; воляй-няволяй, вызваляць, вызваленец < вызваляць, вызвалiцель < вызвалiць. Свабода – свабодны > свабодна,
свабодалюбiвы, свабодалюбства < свабодалюб, свабодамыснасць,
свабодамысны (Бардовiч, Круталевiч, Лукашанец 2000).
В качестве устойчивых сочетаний словарями приводятся
барацьба за свабоду, браць многа свабоды, дэмакратычныя свабоды, свабода веравызнання, даць свабоду; браць многа волi, даць
многа волi, даць волю рукам, вольнаму воля, вольная воля; даваць
волю (Тлумачальны слоўнiк 1983, 5: 80; 1: 505).

4. Текстовые данные
4.1. Тексты культуры
Для белорусского языка и белорусской культуры давней
и устойчивой является традиция понимания свободы как
социального феномена – ‘отсутствие политического и экономического гнета, отсутствие ограничений в общественнополитической жизни’. Этот концепт был весьма актуален для
Великого Kняжества Литовского – именно с этой эпохой соотносится устойчивое выражения золотая вольность. Как отмечено
выше, в старобелорусском языке он передавался лексемами свобода, свободность, воля, вольность. Значимость социальных
свобод подчеркивается в ключевых памятниках письменности,
таких как Предисловие Льва Сапеги к Статуту 1588 г. (кожъдый обыватель годенъ естъ наганенья, который вольностью се
фалить и правъ своихъ умети и розумети не хочеть, которым
правомъ усю вольность свою обварованую маеть)2 или Предисловия к Библии Франциска Скорины (ровная свобода всемъ,
объщее имение всехъ (Скар. ДЗ, 3))3 . В письменных текстах соци2

Зварот Льва Сапегi да ўсiх саслоўяў Вялiкага Kняства Лiтоўскага // Беларуская Палiчка: http://knihi.com.
3
Картатэка Гiстарычнага слоўнiка беларускай мовы (1982–, t. 1).
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альный аспект концепта СВОБОДА является наиболее реализуемым на всем протяжении развития белорусского языка вплоть
до сегодняшнего дня (см. ниже корпусные данные).
Для нового периода развития белорусского языкового сознания (начало XIX в., первое возрождение) свобода, воля – это крестьянский идеал (зямля i свабода, зямля i воля), реализованный
в многих значимых текстах художественной литературы, например в поэме Новая земля Якуба Коласа: . . . гэта думка аб зямлi
Запала ў сэрца назаўсёды, Як промень волi i свабоды4 . Позже он,
под влиянием русскоязычной литературы, трансформировался
в бел. свабода в идеал политический, революционный (шлях,
прамень, сцяг, вецер свабоды).
Для гражданина Беларуси, которая часто бывала в эпицентре военных конфликтов, свобода означает также суверенитет,
независимость страны и, соответственно, неразрывно связана
с идеей ее защиты: Усе, каму свабода дарага, падымайцеся на
ворагаў, на катаў – М.Танк. См. также близкое к фразеологизму
выражение барацьба за свабоду.
Свобода, как и любое абстрактное понятие, в целом осмысляется человеком в терминах пространства, например, как место,
куда можно попасть (рвацца к свабодзе, дарога да свабоды), или
как предмет, который может быть дан, отнят и под. (см. фразеологизмы даваць волю, свабоду ‘чрезмерно баловать’; браць многа волi, свабоды ‘своевольничать’). Пассивность (естественно,
неосознанная) „субъекта свободы” для носителей русского языка
подчеркивалась Анной Вежбицкой (Вежбицкая 1999: 457–458):
„белорусская”, как и „русская”, свобода может даваться и отниматься извне: (Скiба:) Чаму вы чакаеце, каб яны вам свабоду на
талерцы паднеслi – Крапiва.
Свобода для белоруса – это нечто ценное и, как все ценное,
антропоморфизируется: Няма гэткiх путаў, Якiмi закулi свабо4

Примеры-иллюстрации в разделе III 1 взяты из Тлумачальнага слоўнiка
беларускай мовы (1977–1988, t. 1–5) и картотеки Тлумачальнага слоўнiка.
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ду – М.Танк; свабода к вам стукае ў дом – Колас; не задушыць
свабоды; свабода прыйшла; шчыт для свабоды. В целом такие
контексты малотипичны для предикатно-аргументной структуры обозначений понятия СВОБОДА в силу его непредметного
характера. Свобода – или концепт состояния, или признаковый
концепт, например, ее можна переживать как чувство: прага да
свабоды, адчуванне свабоды, пачуццё свабоды.

4.2. Корпусные данные
В качестве материала для текстового и корпусного исследования концепта СВОБОДА в белорусской публицистике были избраны 1. архивы трех газет; корпус научных и научно-популярных текстов Corpus Albaruthenicum (http://grid.bntu.by/corpus);
2. корпус текстов разных жанров, созданный в Академии наук
Беларуси и доступный онлайн (http://bnkorpus.info/about.html);
Экспериментальный корпус белорусского языка газетных и художественных текстов, разрабатываемый на филологическом
факультете БГУ (https://github.com/poritski/YABC).
Исследование концепта СВОБОДА в белорусской прессе проводилось на материале архивов газет разной политической ориентации: „Советская Белоруссия”, „Звязда”, „Наша нiва” с привлечением данных публицистических подкорпусов названных выше
корпусов БГУ и Академии наук РБ.
Газета „Советская Белоруссия” выходит 5 раз в неделю тиражом более 500 000 экз., ее учредителем является Администрация
Президента Республики Беларусь. Постулируется, что газета двуязычна, однако подавляющее большинство материалов выходит
на русском языке.
Официальная белорусскоязычная газета Беларуси – „Звязда”,
учредителями которой являются Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь, Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь, Совет Министров
Республики Беларусь. Газета выходит 5 раз в неделю тиражом
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40 00 экз. Был проведен анализ контекстов бел. свабода (бел. воля ‘свобода’ и вольнасць отсутствуют). Сопоставление концепта
СВОБОДА

в двух белорусских газетах на двух языках: „Советская

Белоруссия” (преимущественно на русском) и „Звязда” (на белорусском) – показывает, что в данном случае разница в языке не
обусловливает разницы в характере профилирования. И количественно, и „качественно” данные анализа контекстов свободы
похожи в названных изданиях.
Газета „Наша нiва” – еженедельная независимая белорусскоязычная газета, тираж которой более 6 000 экз.; объем газеты –
48с. половинного формата.
Приведем наиболее существенные данные употребления бел.
свабода в названных белорусскоязычных газетах в виде итоговой таблицы.
Показатель /
Газета

Тематика статей (%)

Основные значения бел.
свабода (%)

За рубежом

В Беларуси

Религия

Культура

Экономика

Социальная
свобода

Антоним
к ‘тюремное
заключение’

Личная свобода

Государственная
независимость

Другое

События

Звязда

30

70

5

4

3

45

18

15

6

16

Наша нiва

10

90

3

23

2

56

11

12

<1

20

Из проанализированных контекстов следует, что в Беларуси пресса трактует свободу преимущественно как социальное
понятие. Это координирует с данными словарей: бел. свабода
понимается в первую очередь как ‘отсутствие политического
и экономического гнета, отсутствие стеснений, ограничений
в общественно-политической жизни и деятельности какоголибо класса или общества в целом’. В рамках этого значения
часто реализуются устойчивые сочетания свабода друку, свабода веравызнання, дэмакратычныя свабоды и под. В „Советской
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Белоруссии” социальным свободам посвящено 43% контекстов,
в „Звяздзе” – 45%, в „Нашай нiве” – 56%.
Способ профилирования концепта СВОБОДА в прессе Беларуси
зависит не от языка, а от общей ориентации издания: преимущественно русскоязычная „Советская Белоруссия” и белорусскоязычная „Звязда” имеют сходные характеристики.
В официальной прессе Беларуси свобода чаще трактуется
как государственная независимость, в половине контекстов эта
семантика связывается с темой Великой Отечественной войны.
Трактовка свободы в белорусскоязычной „Нашай нiве” отличается от двух предыдущих газет. Здесь гораздо выше процент
материалов, где свобода понимается как социальный феномен
(56%), и половина их сообщает об отсутствии или недостаточной
реализации социальных прав и свобод. Отобранные контексты
ориентированы на критическое, негативное представление концепта. Преимущественное внимание к отрицательному, к недостаткам в реализации социальных свобод обусловило тот факт,
что очень многие из отобранных контекстов посвящены внутренней жизни страны (90%).
Специфика в трактовке свободы белорусскоязычной „Нашай
нiвай” заключается также в активном употреблении слова воля
‘свобода’ в противовес „Советской Белоруссии” и „Звяздзе”. Повидимому, это объясняется тем, что белорусский язык „Звязды”,
в отличие от языка „Нашай нiвы” – результат длительной русификации. Кроме того, язык „Советской Белоруссии” и „Звязды”
отражает влияние советского дискурса, где воля была синонимом анархии, а следовательно, мало употреблялась в качестве
синонима „официозной” свободе.
В художественных текстах из корпусов Академии наук
и БГУ лексема свабода в большей половине контекстов употреблена в значении ‘отсутствие политического и экономического гнета, отсутствие стеснений, ограничений в общественнополитической жизни и деятельности какого-либо класса или
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общества в целом’, что совпадает с пониманием свободы в публицистике. Треть контекстов – реализация семантики ‘личная
независимость, самостоятельность’, и очень немногие – ‘государственная независимость’ (3%), причем в половине случаев речь
идет не о Беларуси:
[1] I ўсё ж невыказна горка ад таго, што ўжо два стагоддзi, як на
першую з гэтых шаляў – за свабоду нашых далёкiх i блiзкiх суседзяў – пакладзена беларускiх жыццяў нязмерна болей, чым за свабоду ўласную.
(Уладзiмiр Арлоў, Мой радавод да пятага калена, або Спроба пазбегнуць
выгнання, http://bnkorpus.info/korpusSearch.html).

Характерно, что в художественных подкорпусах контекстов
с лексемой воля в два раза больше, чем с лексемой свабода
(в http://bnkorpus.info соотношение 75 к 150). В половине контекстов слово воля представлено как синоним свабода (остальные –
‘желание, стремление’), причем также преобладает социальное
понимание концепта:
[2] Беларусi на пацеху Вашы дзеткi каб расьлi, I пад бацькаўскiя
стрэхi Славу й волю прынясьлi. (Кастусь Акула, Ашаўскай самапомачы
зычлiвае слова ад суседа, http://bnkorpus.info/korpusSearch.html).

Воля также активно трактуется как антоним к ‘тюремное
заключение’.
С лексемой вольнасць в корпусах найдено 10 контекстов, как
правило, в исторических произведениях, в значениях ‘привилегия’ и ‘свобода’; лексема незалежнасць (20 контекстов) в подавляющем большинстве случаев означает государственную
независимость.
Corpus Albaruthenicum, разработанный специалистами Белорусского национально-технического униврситета при содействии сотрудников Института языка и литературы имени
Якуба Коласа и Янки Купалы, представленный в Интернете
(http://grid.bntu.by/corpus), – небольшой корпус (400 тыс. слов
со снятой омонимией), который включает научные и научно-
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популярные тексты из разных областей языкознания, литературоведения, экономики, физики, химии, медицины и т.д. Анализ контекстов из этого корпуса с лексемами, номинирующими
концепт СВОБОДА, показал следующее.
Употребление лексемы свабода в текстах такого рода не слишком распространено: 42 контекста во всех словоформах. В подавляющем большинстве случаев речь идет о социальной свободе;
большая часть найденных контекстов – словосочетания правы
i свабоды, мера (ступень) свабоды. Другие контексты единичны:
духоўная свабода, iндывiдуальная свабода = свабода асобы, эканамiчная свабода, свабода волi, свабода выбару, барацьба за свабоду,
абмяжоўваць свабоду, поўная свабода.
Контекстов со словом воля во всех словоформах – 36. В 8 контекстах оно употреблено как синоним свабода и в 5 из них в выражении змагацца за волю: Таму змагайся за волю, паўсюль, дзе
толькi можаш; Не можаш змагацца за волю сваю, змагайся за
волю другога; Змагайся за волю, каб рыцарам быць. В том же
значении воля употребляется в выражениях воля рухаў и месцы
пазбаўлення волi.
В остальных случаях воля передает семантику ‘право выбора, право поступать по собственной воле, желание’, связанную
с понятием свободы опосредованно. Именно в этом значении
лексема очень часть встречается в выражении свабода волi: Разгляд права ў сувязi са свабодай волi быў характэрны i для Г. В.
Ф. Гегеля.
Бел. незалежнасць употребляется преимущественно в значении ‘государственная независимость’ и при этом встречается
в выражениях суверэнiтэт i незалежнасць, гварант незалежнасцi, самастойнасць i незалежнасць.

5. Анкетные данные
Третья группа сведений об исследуемом концепте – анкетные
данные и данные психолингвистического эксперимента. Нами

382

Елена Руденко

было проведено анкетирование с семьюдесятью студентамигуманитариями и пятьюдесятью – естественниками. Им предлагалось выполнить следующие пункты развернутой анкеты:
1. Запiшыце словы, якiя можна выкарыстаць замест слова
свабода.
2. Запiшыце словы, супрацьлеглыя па значэннi слову свабода.
3. Запiшыце 3 асацыяцыi да слова свабода.
4. Запiшыце 3 асацыяцыi да слова воля.
5. Запiшыце 3 асацыяцыi да слова вольнасць.
6. Якая бывае свабода? Дапiшыце 3 атрыбуты да слова свабода:
свабода (якая?) . . .
7. Дапiшыце 2–3 дзеясловы, якiя спалучаюцца са словам свабода. Свабода (што робiць?) . . .
8. Дапiшыце назоўнiкi да прыметнiкаў свабодны, свабодная,
свабоднае, свабодныя.
9. Дапiшыце назоўнiкi да прыметнiкаў вольны, вольная, вольнае, вольныя.
10. Дапiшыце другую частку складанага сказа: У Фрысляндыi
свабода, але . . .
11. Запiшыце вядомыя вам устойлiвыя выразы, прыказкi
i прымаўкi са словам свабода.
12. Запiшыце вядомыя вам устойлiвыя выразы, прыказкi
i прымаўкi са словам воля.
13. Напiшыце кароткае сачыненне, якое пачынаецца словамi:
На маю думку, свабода. . . ; Па-мойму, сутнасць свабоды. . . ; Мне
здаецца, свабода (свабоду, свабодай. . . ). . . Адкажыце ў iм на пытаннi: Што значыць слова «свабода»? Што значыць, па-вашаму,
«сапраўдная свабода»?
Анализ ответов информантов показал следующее.
1. Среди слов, которыми можно заменить бел. свабода, наиболее часто встречаются воля, незалежнасць, вольнасць, роўнасць,
вальнадумнасць, братэрства, где (в терминах когнитивной дефиниции) воля, незалежнасць, вольнасць являются синонимами,
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вальнадумнасць – гипонимом, а роўнасць и братэрства – элементами комплекса с бел. свабода.
2. Понятиями, противоположными свобода, по мнению информантов, являются няволя, зняволенне, рабства, прыгнёт –
в словарях антонимом бел. свабода и воля называется только
няволя.
3–5. Что касается ассоциаций к бел. свабода, воля, вольнасць,
то они в значительной степени пересекаются. Во-первых, в ассоциациях названные лексемы часто взаимозаменяемы, особенно
свабода и воля. Во-вторых, ассоциации этих лексем часто подобны, например, и к бел. свабода, и к бел. воля дана ассоциация
права; воля и вольнасць – магчымасць, дазволенасць; свабода, воля, вольнасць – дазвол, прастора. Характерно, что практически
все ассоциации к названным трем словам являются парадигматическими.
6. Самыми частыми атрибутами бел. свабода являются роўная,
сапраўдная, (не)абмежаваная, уласная; бел. воля – сапраўдная,
чалавечая; бел. вольнасць – (не)абмежаваная. Таким образом, атрибуты рассматриваемых лексем также часто повторяются; исключением являются только фразеологизированные сочетания,
например асабiстая свабода; добрая воля, свая воля, народная
воля; залатая вольнасць, шляхетская вольнасць.
7. Среди самых частотных глагольных словосочетаний с лексемой свабода можно назвать свабода iснуе, акрыляе, узвышае,
дазваляе, но и губiць. Заданная модель словосочетания „подталкивала” информантов к антропоморфизации свободы, и эта
антропоморфизация была в полной мере реализована: свабода прыходзiць и даже памiрае, уваскрасае, жыве. Несмотря на
заданную модель, в ответах информантов нередки были сочетания, где бел. свабода являлась объектом действия (адстойваць, абараняць, атрымаць, чакаць свабоду) или где инфинитив
выполнял атрибутивную функцию (свабода гаварыць, мыслiць,
выбiраць).
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8–9. Наиболее распространенными существительными при
атрибуте свабодны (-ая, -ае, -ыя) были следующие: свабодны чалавек, народ, пакой, выбар; свабодная нацыя, дзяржава, краiна;
свабоднае жыццё, адзенне, мысленне; свабодныя людзi, выбары,
адносiны. Фактически те же существительные распространяются прилагательным вольны (-ая, -ае, -ыя), за исключением сочетаний, близких к устойчивым: вольны вецер, шлях; вольная
птушка; вольныя мастацтвы, паводзiны.
10. Варианты завершения предложения У Фрысляндыi свабода, але. . . (вариация but-теста) весьма любопытны и показательны. Сущность наиболее распространенного завершения – . . . ,
але такога месца на свеце няма. Далее следует: . . . , але толькi
на словах; . . . , але ёсць абмежаваннi. But-тест выявляет страхи
белорусов:
. . . , але няма ўпэўненасцi ў будучынi.
. . . , але ўзровень жыцця вельмi нiзкi.
. . . , але холадна.
. . . , людзi ўсё адно нешчаслiвыя.
Единичен контекст, когда бел. свабода трактуется как анархия: . . . , але людзi прытрымлiваюцца законаў.
И типично белорусское резюме: У Фрысляндыi свабода, але
дома лепш.
11–12. Известные информантам устойчивые выражения со
словами свабода и воля очень немногочисленны: фактически
они ограничиваются фраземами вольнаму воля и свабода слова.
Представлен также фразеологизм на ўсё воля Бога (божая воля),
где воля выступает в значении ‘желание’.
13. Короткое сочинение носителей белорусского языка на
тему свободы показало следующее.
Подавляющее большинство информантов понимают свободу
как личностную категорию. Для них важно ощущение личной
свободы, которая трактуется и как стан душы, свабода думкi,
и как индивидуальная независимость. В сочинениях очень ча-
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сто повторяется сочетание свабода выбару, но этот выбор не
должен ущемлять свободу другого. Свабода – паняцце адноснае;
Свабода заканчваецца там, дзе пачынаецца свабода другога –
вот вторая ключевая мысль сочинений. Свобода не вседозволенность, свобода неотделима от ответственности и обязанностей.
Но такое понимание свободы никак не связывается со страной,
с государством – речь идет о межличностных контактах. Свобода
как социальная категория представлена только в двух ответах,
например: Сапраўдная свабода – калi грамадзяне выказваюць
свае меркаваннi, i ўлада да iх прыслухоўваецца.
Парадокс, но, согласно другим пунктам анкеты, свобода для
белорусов – социально-политический концепт. Показательны
ответы на 11й пункт (свабода слова, свабода друку, дэмакратычныя свабоды). Клишированные ответы такого рода можно назвать „цивилизационными” или „европоцентристскими”.
Таким образом, трактовка свободы информантами отличается от трактовки свободы в толковых словарях белорусского языка и в текстах. Там свобода репрезентируется в первую очередь
как социальный феномен, неотделимый от понятий „страна”
и „государство”. Приоритет индивидуальной, личностной свободы характерен для носителей русского языка. То, что эта черта
повторяется в анкетах на белорусском языке, по-видимому, является следствием двуязычия информантов, причем для многих
из них родным, материнским является именно русский язык.
С другой стороны, картина мира белорусов, в том числе и русскоязычных, отличается от картины мира русскоязычных россиян. Этой проблеме уже посвящались специальные исследования, например (Папейка 2000). Нами это явление описано в других работах (Руденко 2011) на материале политического дискурса – ежедневных газет Беларуси (белорусско- и русскоязычных)
и Украины (украинско- и русскоязычных) в сравнении с русскоязычными газетами России. К сожалению, бел. воля, вольнасць,
свабода отсутствуют в ассоциативных словарях белорусского
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языка (см. Цiтова 1981; Славянский 2004). В Славянском ассоциативном словаре (2004) приводятся ассоциации к бел. вольны:
вецер 167, чалавек 96, час 63, птушка 20, свабодны 17, свабода 14,
народ 12, . . . , ветер 5. Среди названных наиболее частых ассоциаций привлекают к себе внимание два факта: 1. реакция чалавек
гораздо более частотная, чем реакция народ, реакция Беларусь –
единичная; 2. среди частотных встречается русскоязычная реакция ветер – русскоязычные реакции на белорусскоязычные
стимулы в целом нередки.
В Беларуси два государственных языка: русский и белорусский. Анкетирование проводилось в Беларуси не только на белорусском, но и на русском языке, а также на русском языке в двух
городах России. Ответы белорусов на белорусском и русском языках были очень похожи между собой. Это в целом характерно
для белорусского менталитета: различия могут быть связаны
с групповой, возрастной, гендерной идентичностью, но, как правило, не языковой. Большинство информантов расценивали
свободу как личностную категорию – это показывает изменение идентичности белорусов, процесс ее русификации. Отличие
ответов на пункты анкеты белорусов (белорусско- и русскоязычных) заключалось в том, что для белорусов свобода чаще и сильнее связана с категорией ответственности, с ограничениями.
Анкетирование показало также гендерные различия. Например, только женщины предлагали такие ответы, как небяспечная свабода. Частая женская ассоциация к прилагательным свабодны, вольны: свободнае адзенне, бел. вольны вецер, мужская –
вольны птах, вольныя паводзiны. Для мужчин чаще, чем для
женщин, свобода обозначает деньги, для юношей – финансовую
независимость от родителей.
Свобода чаще антропоморфизируется женщинами, и это типично для информантов, принадлежащих ко всем опрошенным
группам. Свобода „вдохновляет”, „умирает”, „живет” и под. чаще
для женщин, чем для мужчин. Кстати, свободу представляют
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как женщину носители всех языков, по крайней мере индоевропейских.

6. Когнитивная дефиниция
На основании трех видов данных синтезируем когнитивную
дефиницию концепта СВОБОДА в языковой картине мира жителей Беларуси – носителей белорусского языка.
(1) гипероним – бел. стан (1 – словари, 3 – анкетирование);
(2) гипоним – вальнадумнасць (3);
(3) оппозиты – няволя (1–3), зняволенне, рабства, прыгнёт (3);
(4) синонимы – воля, вольнасць, незалежнасць (1, 3), самастойнасць (1);
(5) словообразовательные и семантические дериваты. Словообразовательными дериватами бел. свабода являются свабодалюб, свабодалюбiвы, свабодалюбнасць, свабодалюбны, свабодалюбства, свабодамыснасць, свабодамысны, свабодна, свабодны.
Что касается семантических дериватов, то к переносным значениям бел. свабода можно отнести, во-первых, случаи антропоморфизации лексемы (также и бел. воля), а во-вторых, употребление обеих лексем в ироническом смысле, как синонима
анархии, беспредела, беззакония (1).
(6) коллекция / комплекс – роўнасць, братэрства (3);
(7) фраземы – дэмакратычныя свабоды, свабода веравызнання, даць свабоду (1), абараняць свабоду (3), свабода слова (1, 3),
свабода друку (2); даць волю, даць волю рукам, вольная воля (1),
вольнаму воля (1, 3); асабiстая свабода; свая воля, воля Бога (божая воля) (3), добрая воля, народная воля (2, 3); залатая вольнасць, шляхетская вольнасць (3). Среди устойчивых выражений
наиболее распространены модели Atr+S, Vinf+O;
(8) пословицы, поговорки, крылатые выражения. С лексемой
свабода пословицы и поговорки словарями не фиксируются.
С лексемой воля: вольнаму воля – шалёнаму поле; вольнаму воля – святому рай.
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7. Профилирование
Большинство жителей Беларуси двуязычны и хотя бы пассивно владеют обоими языками. Языковая картина мира белоруса,
конкретный профиль того или иного стереотипа (концепта) зависит от многих факторов: характер билингвизма (он может
быть разным даже при преимущественной распространенности смешанного асимметричного типа); язык представления –
русский или белорусский – и его территориальная и/или социальная разновидность; социальное положение, пол, возраст, образование и под. носителей.
Исследование публицистических текстов (белорусскоязычные и двуязычные газеты) и анкетирование показало, что представление концепта, его профиль зависит не столько от языка
(русский или белорусский), сколько от социальной принадлежности, возраста, пола, образования. Жители Беларуси консолидированы как нация, в отличие, например от жителей Украины,
где аналогичный анализ демонстрирует наличие двух разных
языковых картин мира в зависимости от используемого языка.
Концепт СВОБОДА, по данным белорусского языка, представлен двумя профилями. Эти профили были выявлены в результате привлечения трех разных видов данных и могут быть обозначены как письменный и устный, или классический и современный.
Первый из них зафиксирован в словарях и письменных
текстах и отражен в разделах I и II выше. В словарях, в художественной литературе, в публицистике свобода (бел. свабода,
воля, вольнасць, незалежнасць) предстает в первую очередь как
социальный концепт, реализующийся в значениях ‘отсутствие
политического и экономического гнета, отсутствие ограничений в общественно-политической жизни и деятельности какоголибо класса или общества в целом’ (дэмакратычныя свабоды),
‘возможность беспрепятственно действовать в какой-л. области’
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(свабода друку и под.), ‘государственная независимость, суверенитет’ (барацьба за свабоду). Социальный аспект свободы преобладает и в современных художественных текстах, как показал
анализ корпусных данных. Эта традиция восходит еще к старобелорусскому языку; она укреплялась в новой белорусской
литературе периода первого возрождения и поддерживается
публицистикой.
Еще один профиль белорусского концепта СВОБОДА – это позиция, представленная в анкетах. Поскольку информантами были
молодые люди, то этот профиль отражает понимание свободы
новым поколением белорусов и изменение содержания концепта в современной белорусской языковой картине мира. Свобода
в современном понимании – личностная категория. Это индивидуальная независимость, это свобода выбора, это свабодны
чалавек. Свобода индивидуума в понимании молодых белорусов неотделима от ответственности и обязанностей, особенно
в межличностных контактах. Ответы информантов показывают, что они осознают связь между личностным и социальными
аспектами свободы: личная свобода обеспечивается свободой
социальной и во многом зависит от нее. Однако нельзя не отметить, что социальный аспект реализуется только во фраземах,
т.е. воспроизводится автоматически. Как известно, клишированные контексты воплощают самые устойчивые стереотипы –
трактуя свободу как индивидуальное состояние, белорусская
молодежь опирается на традицию понимания свободы как социальной ценности.
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The concept of FREEDOM in the Belarusian language
The concept of FREEDOM expressed in the Belarusian language by the lexeme
svoboda – is analysed using the methodology of the EUROJOS project. The authoress
presents a short history of research on the subject, collates lexicographic data, discusses precedent texts, and reports the results of a survey. Dictionary data show that
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the content of the Belarusian concept FREEDOM has been changing over time. Today,
FREEDOM is understood as a social phenomenon which has evolved from a folk image
to a political one. In social terms, freedom stands for the sovereignty of the state
and for civil rights. Personal freedom is grounded in individual independence and
a condition that is opposed to imprisonment. Among corpus data, the stereotype of
freedom is best outlined in the press. Data gleaned from newspapers and magazines
conﬁrm the deﬁnitions found in Belarusian dictionaries: the social understanding of
freedom has precedence over other meanings. At the same time, data obtained from
the Belarusian-language and Russian-language press are almost identical, which
indicates that the mentality of Belarusians does not depend on which language
they speak. The survey yielded different results: student respondents attached the
greatest importance to personal, individual freedom. The ﬁnal part of the article
presents a cognitive deﬁnition of the concept of FREEDOM (SVOBODA) and two proﬁles
of the concept: a „traditional” and a „youth” one; the traditional proﬁle includes
two discourses: journalistic and artistic. The most important difference between the
traditional and the youth discourses is that the former give prominence mainly to
the social understanding of freedom and the latter to the individual one.

Концепт ВОЛЯ в українськiй лiнгвокультурi
Юлiя Письменна

Zebrany przez autorkę materiał językowy potwierdza kluczową rolę
konceptu WOLNOŚĆ w ukraińskiej lingwokulturze, wysoką częstotliwość
funkcjonowania w różnych typach dyskursów i synkretyczność semantyki
leksykalnych eksponentów konceptu, takich jak volja i svoboda. Analizie
poddano deﬁnicje leksykograﬁczne leksemów воля i svoboda, zebrano ich
synonimy i antonimy, derywaty i frazeologizmy. W roku 2017 autorka przeprowadziła ankietę wśród studentów uniwersytetu kijowskiego (pytanie
brzmiało: Szczo take volja dla Vas?), sięgnęła po przysłowia i współczesne
teksty publicystyczne z. ukraińskich gazet „Dzerkalo tyžnja”, „Ukrajinśka
prawda”, „Lvivśka gazeta” i „Deń” oraz korpusu. Całość zamyka wieloaspektowa deﬁnicja kognitywna ukraińskiego konceptu VOLJA i próba wyróżnienia proﬁli: tradycyjnego (ludowego), religijnego i pragmatycznego.
Odpowiedzi respondentów ankiety pokazały, że we współczesnej świadomości językowej koncept VOLJA jest ujmowany w aspekcie społecznym
i indywidualnym. Z jednej strony VOLJA koreluje z prawami i wolnościami
obywatelskimi w kontekście współdziałania jednostki i państwa, a z drugiej – dotyczy swobodnego kształtowania przez człowieka swojego życia
wedle własnych chęci i potrzeb, samodzielnego podejmowania decyzji, bez
presji ze strony innych ludzi lub formacji społecznych.

1. Вступ
Концепт ВОЛЯ посiдає одне з ключових мiсць в українськiй
лiнгвокультурi, з огляду не лише на його архетипний характер,
а й на екстралiнгвiстичнi – соцiальнi й етнонацiональнi – чинники (Кононенко 2004: 29). На рiвнi лексикону це виявляється
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у полiсемантичностi вiдповiдної лексеми, наявностi великої кiлькостi дериватiв, розгалуженiй системi парадигматичних зв’язкiв,
широкiй представленостi у фразеологiї та афористицi, високiй
частотностi, функцiонуваннi у рiзних типах дискурсiв. Синкретичнiсть i багатомiрнiсть семантики концепту зумовлюється
осмисленням феномену воля, з одного боку, у релiгiйнiй, фiлософськiй, науковiй картинах свiту, з iншого – у мовнiй картинi
свiту, яка включає як побутовi уявлення представникiв української лiнгвокультури, так i художню iнтерпретацiю концепту
в iндивiдуально-авторських образах свiту.

2. Про стан дослiджень
Ключова роль концепту ВОЛЯ в українськiй лiнгвокультурi зумовлює пильну дослiдницьку увагу до його всебiчного розгляду.
Вивчення концепту ВОЛЯ як складової української мовної картини свiту проводилося у роботах I. Голубовської (2004), В. Кононенка (2004), В. Жайворонка (2006), дисертацiйному дослiдженнi
О. Яцкевич (2009), монографiчнiй працi П. Редiна та О. Яцкевич
(2012) Окремi аспекти мовної репрезентацiї концепту висвiтлено
у роботах Н. Грозян (2003), Ю. Прадiда (1997) та iн.
Змiстове наповнення концепту ВОЛЯ в iндивiдуальноавторських образах свiту та у межах певних лiтературних напрямiв розглядається в роботах П. Колодченко (2003), О. Маленко
(2007), О. Таран (2003), О. Поцюрко (2012), Л. Кравець (2011), А. Шаповалової (2012) та iн.

3. Матерiали дослiдження
Для аналiзу було використано дефiнiцiї лексеми воля (i частково лексеми свобода) у тлумачних, фразеологiчних, етимологiчному, частотних словниках української мови, словниках синонiмiв, антонiмiв тощо. Проведено анкетування серед студентiв
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
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(березень–квiтень 2017 р.). Дослiджено текстовi репрезентацiї лексеми воля, вiдiбранi з Корпусу текстiв української мови (КТУМ).

4. ВОЛЯ у системних даних
4.1. Воля у лексикографiчних джерелах
4.1.1. Етимологiчний аналiз

Слово воля, на думку бiльшостi дослiдникiв, походить вiд iє.
*u
el-/u
l- «хотiти», «бажати», «вибирати», «вiддавати перевагу»
_
_
i має численнi паралелi в iндоєвропейських мовах: лит. valià
«воля», нвн. Wahl «воля; вибори», Wille «воля», wollen «хотiти»,
дiнд. várah. «бажання, вибiр», ав. vāra- «воля, вiдбiр», кiмр. guell
«краще» (ЕСУМ I: 347, 423). Базовими семантичними компонентами, реалiзованими у вiдповiдних лексемах iндоєвропейських
мов, є «бажання», «наказ», «вибiр», причому останнiй тлумачиться як «кращий вибiр». У сучаснiй українськiй мовi дiєслово
волiти зберiгає цю семантичну ознаку, розвиваючи окрiм значення «бажати, хотiти», ще й «уважати за краще» (СУМ I: 727).
Натомiсть велiти пов’язано iз «зовнiшньою волею», що втiлено
у значеннях «давати розпорядження, наказувати», «прохати, доручати», iз запереченням не «не дозволяти, забороняти»; а також
«вимагати, вважаючи правильним» (СУМ I: 323).
Не виключеним також є етимологiчний зв’язок з коренем
*u
el-/u
ōl- «тиснути», «оточувати», «велика кiлькiсть». Спiльно_
_
слов’янське кореневе гнiздо *vol-/ *vel-/ *vъl- виявляється у численних словах праслов’янської мови: *velĕti, *volja, *veljo
˛ , *dovьlĕti та iн. (Черных 2002: 258). Етимологи припускають стосунки
спорiдненостi прикметника великий iз велiти, воля (ЕСУМ I: 346).
Лексема свобода походить вiд псл. *svoboda, svĕboda. Слово
слобода iсторично позначало «поселення в Київськiй Русi, в Українi i в Росiї в ХI–ХVIII ст., жителi яких тимчасово звiльнялися
вiд феодальних повинностей i податкiв», також фiксується значення «частина мiста, квартал, де жили люди однiєї професiї,
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нацiональностi». Згодом розвинулося значення «велике село,
селище», «вiдокремлена частина великого села» (СУМ IХ: 365).
Свобода, у свою чергу, виводиться вiд основи svobь, зiставлюваної з прус. subs «сам, власний». Спiльнокореневим утворенням
вважається давньоверхньонiмецьке Swâba «Швабiя», похiдне вiд
*svojь «свiй» i наявне в стсл. свобство (собьство) «особа»; первiсне значення, очевидно, «становище вiльного, свого члена роду».
Недостатньо обґрунтованими видаються спроби вивести форми
svobodь (стсл. свободь «вiльний»), яка визнається вихiдною, вiд
фрак. фрiг. Σαβάζιος «бог Дiонiс» або вiд гiпотетичного *svopotь,
утвореного з основ svo- «свiй, сам» i potь «пан, господар» (ЕСУМ
V : 198). У свою чергу, етимологiя лексеми свiй виводиться з iє.
*su
e-/su
o-, спорiднене з *se-; останнiм часом пов’язується з iє. *sü_
_
«рiд, народжувати» (ЕСУМ V: 194).
Етимологiчний аналiз демонструє, що, незважаючи на перетин i часткову синонiмiю семантичних ознак лексем воля i свобода в сучаснiй українськiй мовi, їх значення є досить вiддаленими
у дiахронному вимiрi. Слово воля пов’язується, насамперед, iз
психоемоцiйною сферою людини. Його семантична структура
репрезентує енантiосемiчне протиставлення, яке реалiзується
у здатностi людини виступати як суб’єктом (протагонiстом) дiї,
втiленої у семах «бажання», «хотiння», «вибiр», так i об’єктом
(антагонiстом) волевиявлення, актуалiзованої семантичними
компонентами «влада», «наказ», «розпорядження». Iсторiя iменi
свобода пов’язує його з мiсцем людини у соцiальних структурах,
передовсiм з родовими i племiнними стосунками, з дихотомiєю «свiй – чужий», приватною власнiстю як основою розвитку
суспiльних вiдносин.
4.1.2. Словниковi дефiнiцiї

Полiсемантичнiсть лексеми воля репрезентовано у найдавнiших писемних джерелах. Можна констатувати, що ядро лексичного значення слова воля на цьому етапi становить семанти-
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чний компонент «бажання». Зокрема, Лексiконъ славенорωсскїй
и Именъ Тлъкованїє Памви Беринди (1627), визначна пам’ятка
схiднослов’янської лексикографiї, надає тлумачення iменника
вол¢ «бажання, воля» та дiєслова волю «бажаю, хочу» (Беринда
1961: 17).
Матерiали для словника давньоруської мови за писемними
пам’ятками (1893), зiбранi I. Срезневським, засвiдчують такi
дефiнiцiї слова вол¢, як «бажання», «згода», «можливiсть, свобода» (Срезневский 1893: 299–300). У словнику давньоруської мови
(ХI–ХIV ст.) воля визначається як «психiчна здатнiсть, яка виражається у дiях, вчинках»: прҍдаж<ь> тҍло своº наготу, волю на
попьрание, оутробоу на постъ. Також фiксуються значення «бажання, хотiння»; «можливiсть розпоряджатися, влада»; «свобода
у проявi чого-н.»; «вiльний стан, незалежнiсть» (СДЯ: 472–474).
Словник староукраїнської мови XIV–XV ст. подає шiсть
лексико-семантичних варiантiв полiсемантеми воля, зокрема
«бажання, схвалення, згода»: а мы по єго воли и єго даїю пожаловали єсмы ивашка особною нашєю милостїю. Вiдповiднi
значення репрезентованi у словосполуках волҍю доброю, доброй
волєй «добровiльно», своєю волєю «добровiльно, з власної волi;
самовiльно, на свiй розсуд», одною волєю «одностайно». Лексикосемантичний варiант «свобода, можливiсть здiйснювати що;
право» реалiзується у сполуках имати собє свою волю «дiяти
за власним бажанням, мати цiлковиту свободу дiї»; давати (дати) волю (кому) «дозволяти». Слово воля також позначає: «стан
того, хто перебуває на волi»; «погляд, думка», «намiр, замисел»,
«тимчасове звiльнення новосельцiв вiд феодальних повинностей i податкiв» (ССМ I 1977: 194–195, 275, 282, 434). У словнику
наведено стiйкi словосполучення: до воли (чиєї) «тимчасово, залишаючи за собою право вiдкликання», у (в) (чиїй) воли <быти>
«пiдлягати кому, бути в чийому розпорядженнi», божа воля станется, станєт ся вол¢ бож¢ (над ким) «хтось помре», з божиои
воли «з божої волi» (ССМ I 1977: 195, 108).
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Iсторичний словник української мови Є. Тимченка (Харкiв,
1930–1932 р.), збудований на матерiалi пам’яток української писемностi перiоду з ХIV по XVIII ст., наводить такi значення лексеми воля: 1. «можнiсть розсудити чи так, чи инак робити; вiльний
вибiр, хто як волить»; 2. «бажання, хотiння»; 3. «вiльнiсть, свобода»; 4. «влада, право, сила»; 5. «дозвiл, зiзволення, позволення,
згода на що»; 6. «наказ, розпорядження, розсуд»; 7. «замiр, намiр»;
8. «слобода». Зафiксовано стiйкi сполучення лексем iз компонентом воля: своя воля, сваволя; волею «вiльно, без примусу», добрая
воля «добрi мислi, радiсть, добрий гумор», злая воля «злоба, ненависть», добрая воля «охоче бажання, добровiльнiсть», до волҍ
«досхочу, досита, досить, скiльки треба», къ воли «на волю, на
бажання» (Тимченко 1930: 304–305).
Словарь української мови (1907–1909), упорядкований Б. Грiнченком, в якому репрезентовано лексику як лiтературної мови
XIX ст. i фольклору, так i бiльшостi українських дiалектiв, наводить такi дефiнiцiї лексеми воля: 1. Воля, свобода. 2. Власть, сила.
3. Желанiе, соизволенiе (Грiнченко 1958 I: 257).
В Академiчному словнику української мови (СУМ) в 11 томах,
найповнiшому iз сучасних українських тлумачних словникiв,
наведено такi значення лексеми воля: 1. Одна з функцiй людської психiки, яка полягає насамперед у владi над собою, керуваннi своїми дiями й свiдомому регулюваннi своєї поведiнки. //
Прагнення досягти своєї мети; рiшучiсть. 2. Бажання, хотiння //
Вимога, наказ. 3. Право розпоряджатися на свiй розсуд; влада. //
Дозвiл, згода, рiшення. 4. Вiдсутнiсть обмежень; привiлля. // Особисте життя вдома (на противагу вiйськовiй службi, перебуванню в навчальному закладi закритого типу тощо). 5. Свобода,
незалежнiсть; протилежне неволя, рабство. // Перебування не
пiд арештом, не в клiтцi, не на ланцюгу i т. iн. 6. iст. Звiльнення
селян вiд крiпацтва (СУМ 1: 735–736).
Узагальнюючи матерiали лексикографiчних джерел, можна
констатувати нерозчленованiсть семантики лексеми воля, дифу-
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знiсть окремих лексико-семантичних варiантiв. Водночас у складi концепту видiляються стiйкi семантичнi зони, якi фiксуються
письмовими джерелами на рiзних етапах розвитку української
мови: «бажання», «сила», «свобода». Семантичний iнварiант «бажання» актуалiзується як «хотiння», «згода», «схвалення», «намiр». «Вимога» i «наказ» як екстерiоризацiя внутрiшнiх бажань,
намiрiв i прагнень перетинається iз семантичною зоною «сила»
як зовнiшньої влади. Водночас з давнiх часiв воля спiввiдноситься iз самою людиною, її особистим вибором, саморегуляцiєю.
На сучасному етапi це реалiзується у значеннi лексеми воля:
«Одна з функцiй людської психiки, яка полягає насамперед у владi над собою, керуваннi своїми дiями й свiдомому регулюваннi
своєї поведiнки» (СУМ 1: 735). Таким чином, вiдбувається секуляризацiя поняття волi як божого промислу i його суб’єктивiзацiя,
особиста воля людини оформлюється як внутрiшнє бажання укупi з прагненням до його реалiзацiї та цiлеспрямованiстю. Внутрiшня воля постає також як модус самоконтролю i в такому сенсi
протиставляється бажанню у координатах морально-етичних
настанов та соцiальних обмежень.
Третя семантична дiлянка зi значенням «свобода» у складi
концепту воля, яка первiсно конкретизується як «свобода дiї»,
«право вибору», «вiльнiсть», в українськiй лiнгвокультурi здобуває символiчного значення у добу Козаччини та визвольного
руху.
У культурологiчному словнику-довiднику Знаки української
етнокультури В. Жайворонка засвiдчене саме таке нацiонально
марковане визначення волi: воля (пестливе, народнопоетичне –
воленька) – свобода, незалежнiсть на противагу неволi, рабству;
також в особистому планi – здатнiсть здiйснювати, переходити
вiд думки до дiї (Жайворонок 2006: 113).
Звернiмося до сучасних словникових дефiнiцiй лексеми свобода: 1. Вiдсутнiсть полiтичного й економiчного гноблення, утиску й обмежень у суспiльно-полiтичному життi якого-небудь
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класу або всього суспiльства; воля. // Державний суверенiтет.
Демократичнi свободи – визначена законом можливiсть участi
громадян у суспiльно-полiтичному життi країни, сукупнiсть усiх
полiтичних прав громадян. 2. Перебування не пiд арештом, не
ув’язненим, не в неволi i т. iн. 3. Життя, iснування i т. iн. без залежностi вiд кого-небудь, можливiсть поводитися на свiй розсуд.
4. Можливiсть дiяти без перешкод i заборон у якiй-небудь галузi. 5. Фiлософська категорiя – можливiсть вияву суб’єктом своєї
волi в умовах усвiдомлення законiв розвитку природи i суспiльства. Свобода волi – здатнiсть приймати рiшення iз знанням
справи; Свобода i необхiднiсть – фiлософськi категорiї, що виражають дiалектичну суперечнiсть мiж дiяльнiстю людини як
розумної iстоти й об’єктивними законами природи та суспiльства. 6. Легкiсть, вiдсутнiсть утруднень у чому-небудь. 7. заст.,
рiдко. Простота, невимушенiсть у поводженнi. В чiм не мала
вона пари мiж своїми ровесницями, так се в природнiй свободi
свого поводження (I. Франко). 8. розм., рiдко. Вiльний вiд працi час: Ходiм лишень к моїй господi, Там поговорим на свободi
(I. Котляревський; СУМ 9: 98).
Лексикографiчний матерiал засвiдчує часткову синонiмiю
лексем воля i свобода. На думку В. I. Кононенка, «дихотомiя понять воля i свобода ґрунтується на протиставленнi психiчних
i суспiльно-полiтичних категорiй, проте в разi перенесення психiчних явищ на соцiальний рiвень або навпаки – iз соцiальної
в психiчну сферу – обидва поняття перетинаються, накладаються одне на одне» (Кононенко 2004: 33). У такому ключi свобода
тлумачиться i в сучасних соцiальних науках: «Свобода – одне
з фундаментальних понять європейської ментальностi, етики
i культури, що акцентує як на можливостi iндивiдуального вибору, так i на аналогiчному правi iнших. Архетип свободи – це
здатнiсть i необхiднiсть персонального, внутрiшнього, вiдповiдального вибору» (Культурологiя 2013: 371).
За даними частотних словникiв, у корпусi художнiх текстiв
української мови середня частота вживання лексеми воля стано-
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вить 0,23, лексема свобода має середню частоту вживання 0,051 .
У корпусi публiцистичних текстiв лексема воля вживається iз
середньою частотою 0,15, а лексема свобода – 0,52 . Статистичнi
данi, таким чином, пiдтверджують приналежнiсть сучасного
поняття свободи, насамперед, до суспiльно-полiтичного та правового дискурсiв. Воля в українськiй мовi має ширший функцiональний потенцiал через свою спiввiднесенiсть, з одного боку, iз
психiчно-емоцiйним життям iндивiда, з iншого – iз соцiальними
реалiями, якi, опосередковуючись iнтелектуальною та психiчноемоцiйною сферою людини, формують локус взаємодiї людини
зi свiтом.

4.2. Системнi зв’язки
За матерiалами лексикографiчних джерел, гiперонiмами для
лексеми воля виступають слова здатнiсть, властивiсть, можливiсть, право.
4.2.1. Синонiми

Багатозначнiсть лексеми воля зумовлює її входження до численних синонiмiчних рядiв. У словнику С. Караванського подано такi синонiми до слова воля: 1. воля як «влада над собою»
пов’язується з лексемами самовладання, самовлада; 2. воля як
«прагнення до перемоги» – iз наполегливiстю, рiшучiстю; 3. воля у фразеологiчному вжитку має синонiми бажання, жадання,
хотiння, вимога, наказ; 4. влада; 5. свобода, незалежнiсть, самостiйнiсть, вiльнiсть, визволення, звiльнення, розкрiпачення; 6.
благодать, лахва (з конкретизацiєю птаству). До слова свобода
знаходимо синонiми: вiльнiсть; суверенiтет, незалежнiсть; простота, невимушенiсть; дозвiлля; у мн. свободи – громадянськi
права (Караванський 1993: 58, 370).
1

Частотний словник художньої прози [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mova.info/cfq.aspx?fdid=hproz.
2
Частотний словник публiцистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www. mova.info/cfq.aspx?fdid=publicist.
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Академiчний словник синонiмiв української мови засвiдчує
входження лексеми воля до чотирьох синонiмiчних рядiв. У значеннi «вiдсутнiсть у когось обмежень у чому-небудь» воля виступає домiнантою ряду, до складу якого входять лексеми свобода,
привiлля (рiдше призвiлля), роздолля (пiдсил., розм.). Воля як «вiдсутнiсть полiтичного й економiчного гноблення» є домiнантою
ряду, який включає лексеми свобода, незалежнiсть, самостiйнiсть (CCУМ I: 301).
Окрiм того, воля входить до синонiмiчного ряду, де домiнантою виступає бажання (поряд з лексемами хотiння, хiть, настрiй, охота, схотiнка, готовнiсть) (CCУМ I: 17–18), i до синонiмiчного ряду iз домiнантою влада.
Синонiмiчний ряд iз домiнантою влада «право та можливiсть
розпоряджатися ким =, чим-небудь», окрiм лексеми воля, включає синонiм облада (заст.) (CCУМ I: 291 ). У такому значеннi воля
вживається переважно у складi фразеологiї: мати волю над кимось, не мати своєї (власної) волi, вiддаватися на волю комусь,
дiйся воля Божа тощо (ФСУМ: 478), а також у сполученнях iз загальним семантичним iнварiантом «бажання/наказ владного
суб’єкта»: воля князя, царська/панська воля та iн.
4.2.2. Антонiми i текстовi протиставлення

У словнику антонiмiв Л. Полюги зафiксовано два антонiмiчнi
протиставлення: воля – безвiлля, безволля i воля – неволя.
Антонiмiчна пара воля – безвiлля, безволля спирається на
протиставлення волi як «влади над собою, вмiння керувати своїми дiями, свiдомо регулювати своєю поведiнкою, характеру»
i безволля як «браку волi, наполегливостi, рiшучостi». Воля як
внутрiшня сила i самоконтроль може мати рiзний ступiнь вияву, що реалiзується у градацiї воля – абулiя (послаблення волi) –
безвольнiсть//безвiльнiсть, а також у протиставленнi вольовий –
безвольний//легкодухий//слабовольний//безхарактерний (Полюга
2004: 98).
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Друга опозицiя актуалiзує сему «свобода»: протиставленi воля
«повна незалежнiсть вiд кого-небудь, свобода» i неволя «повна
залежнiсть когось вiд кого-небудь, ярмо, рабство, ув’язнення».
Iнварiант воля – неволя може бути реалiзований через антонiмiчнi пари воля – поневолення, воля – гнiт, воля – пригноблення,
свобода – рабство, свобода – ярмо, воля – перен. рабство (Полюга
2004: 98).
Контекстуальний аналiз мовленнєвої репрезентацiї концепту ВОЛЯ дозволяє видiлити стiйкi протиставлення, якi розкривають певнi аспекти змiстового й функцiонального наповнення
концепту. Воля може вживатися як просторовий маркер, який
позначає, насамперед, вiдсутнiсть обмежень фiзичного простору: 1. «Перебування зовнi, не у примiщеннi»: Ходжу я на волi –
не дишу, а несито ковтаю свiже повiтря (М. Коцюбинський). 2.
«Перебування не в ув’язненнi» (СУМ 1: 735–736). Варто зазначити,
що на сучасному етапi в українському кримiнальному кодексi
лексема воля у значеннi «фiзична свобода» термiнологiзувалася
у складi процесуальних виразiв: позбавлення волi, обмеження
волi, термiн позбавлення волi, вийти на волю та iн.
Протиставлення «чужа воля – своя воля» пов’язується з iдеєю незалежного вибору, правом приймати рiшення на власний
розсуд. Жити по чужiй волi означає «не мати своєї власної волi,
бути залежним, не мати внутрiшньої сили, бути деморалiзованим, втратити опiр тощо». Водночас екстремiзацiя iдеї «своєї
волi» знаходить втiлення у поняттi свавiлля, сваволя, яке має
соцiальний й iндивiдуальний вимiри.
Свавiлля як «необмежена влада, вiдсутнiсть законностi, справедливостi» (СУМ 9: 63) пов’язується з автократiєю, безкарнiстю
владних осiб або iнституцiй, службовими зловживаннями тощо.
Про непевнiсть порядку говорив вiн i про хиби мудростi, про красу
вiйни i жорстокiсть кохання, про свавiлля володарiв i чесноти
зневажених (М. Соколян). А про панiв, про їхню жорстокiсть,
свавiлля, про неволю ми тiльки читали в книжках – воно бу-
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ло далеке, чуже, iсторичне (В. Нестайко)3 . Якщо в iсторичнiй
ретроспективi суб’єктами свавiлля виступають переважно владнi особи – царi, пани, загарбники i поневолювачi, – то на сучасному етапi можна спостерiгати розширення семантичного
обсягу лексеми i її використання для опису аномiчного стану
суспiльства, тотального беззаконня, безладу: – Младене, – тихо промовив Якуб, – на свiтi, крiм жорстокостi й свавiлля, ще
iснує справедливiсть (В. Малик)4 . Свавiлля також тлумачиться
як «схильнiсть дiяти на власний розсуд, не зважаючи на волю
й думку iнших» (СУМ 9: 63), проте така дефiнiцiя видається полiтично заангажованою, адже в умовах тоталiтарного суспiльства
будь-якi прояви iндивiдуальної волi, у тому числi волi творчої
реалiзацiї, тенденцiйно потрактовувалися як свавiлля.
Семантичний варiант «свавiльна поведiнка, свавiльний вчинок» (СУМ 9: 63) передбачає вiдсутнiсть координацiї з iншими,
вчинки, якi спираються виключно на власнi бажання без огляду
на можливi негативнi наслiдки для iнших: Одного разу весною,
зодягши поверх бiлизни пiжаму, втiк [Дорош] iз пораненими в мiсто, щоб поблукати по туманних вулицях Ленiнграда. Його вилаяли за таке свавiлля, але лiкували справно (Г. Тютюнник).
Отже, iдея волi у поняттi свавiлля, сваволi здобуває негативних конотацiй у соцiальнiй та особистiснiй сферi, маркуючи
межi соцiально й етично дозволеного, прийнятного.
За об’єктом спрямування воля може бути застосована до iншої людини або до самого суб’єкта волiння: у такому випадку
вона концептуалiзується як «влада над собою». У дiахронному
вимiрi воля постає спершу як одноосiбне рiшення суб’єкта, надiленого владними повноваженнями, спрямоване на скерування
3

КТУМ – Корпус текстiв української мови [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www. mova.info/corpus.aspx?l1=209.
4
КТУМ – Корпус текстiв української мови [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www. mova.info/corpus.aspx?l1=209.
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поведiнки або дiй iншої людини: батькiвська воля, божа воля,
царська воля i т. д. Така воля є обов’язковою для виконання, вона пiдкреслює домiнанту влади суб’єкта волiння. У сучасному
демократичному свiтi одноосiбнi рiшення стосуються виключно
особистостi як суб’єкта волiння i спрямованi на нього самого.
Феномен соцiальної волi полягає у здатностi людини цiлеспрямовувати дiяльнiсть на досягнення суспiльно значущої мети, здiйснювати саморегуляцiю власних психiчних та розумових здiбностей, своєї поведiнки. Наявнiсть сильної, «дисциплiнованої» волi
змiцнює суб’єктивнi можливостi особи, утворює додатковi спонукання її активностi (мобiлiзацiя волi, напруження волi, прояв
волi). Людина з розвинутою волею здатна до самоконтролю i самокоригування вчинкiв, вмiє «володiти собою» (ФССТ: 162–163).
Опозицiя «добра воля – зла воля» постає як реалiзацiя iнтенцiй суб’єкта волiння. У практичнiй визначеностi воля виступає як дiяльнiсна активнiсть, спрямована або на конструктивнi
соцiально-цiннi перетворення («добра воля»), або на деструктивнi дiї («зла воля», «свавiльна») (ФССТ: 163). Водночас антиномiчне протиставлення доброї волi i злої волi як конструктивного
i деструктивного, фiлантропiчного й егоїстичного компонентiв
емоцiйно-вольової сфери людської психiки зумовило еволюцiю
поняття «доброї волi», значною мiрою пiд впливом фiлософiї
й етики Нового часу, як iнтегральної частини фiлософських категорiй свободи особистостi i свободи волi. У сучасному розумiннi
добра воля вiльної особистостi передбачає безкорисливiсть, вiдповiдальнiсть, самозречення, служiння на благо iнших. Специфiка семантичного наповнення й аксiологiчних характеристик
доброї волi розкривається у рядi стiйких словосполучень: жест
доброї волi, акт доброї волi, вияв доброї волi, посол доброї волi,
а також у лексемах доброволець, добровiльний.
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4.3. Деривати
У Кореневому гнiздовому словнику української мови Є. Карпiловської видiлено 374 лексичнi одиницi iз коренем вол- як
вершиною словотвiрного гнiзда концепту воля, а також його
морфологiчними варiантами вiль-, воль-, вiл-, вiлл-, волл- (Карпiловська 2002: 167–171). Деривати у складi словотвiрних ланцюгiв
гнiзда розташованi на семи ступенях словотворення. Актуалiзацiя рiзних семантичних компонентiв у складi полiсемантеми
воля формує ядро лексичного значення похiдних слiв.
Семантичний компонент «перехiд у вiльний стан» реалiзується у дериватах вiльний, вiльнiсть, вивiльнити, звiльнити, звiльнитися, увiльнити та iн. Високопродуктивними є деривацiйнi
ряди, похiднi вiд дiєслова волити «хотiти, уважати за краще»,
в яких репрезентовано семантичнi компоненти «дозвiл», «звiльнення», «право щось робити»: зволити, дозволити, визволити,
визволитель, визвольний, дозвiл, недозволений, уседозволений тощо. Вiд дiєслова призволити «виявити ласку, дати право щось
робити» утворено прислiвник напризволяще «без догляду, без
нагляду, без допомоги, без будь-яких засобiв i т. iн.» (СУМ 5: 160),
який засвiдчує розвиток негативних конотацiй концепту воля.
Продуктивнiсть демонструють також деривацiйнi ряди, похiднi
вiд прислiвникiв вволю «досхочу», доволi «досить», якi розвивають сему «повнота ознаки, високий ступiнь вияву»: задовольняти, задовольнитися, задовiльний, задоволений, вдоволитися
та iн. Дериват другого ступеню поволi «не поспiшаючи», очевидно, актуалiзує семантичний компонент «вiльний неутруднений рух», який представлений у рядi членiв вiдповiдного словотвiрного ланцюга: повiльний, вповiльнити, вповiльнюватися,
повiльнiше та iн.
Значну кiлькiсть дериватiв словотвiрного гнiзда з ядром воля
становлять лексеми-композити: iменники вiльнодумець, вiльнолюбство, вiльнодумство, волелюбство, самовдоволення, само-

Концепт ВОЛЯ в українськiй лiнгвокультурi

407

вдоволенiсть, воїн-визволитель; дiєслова вiльнодумствувати, божеволiти, збожеволiти; прикметники морально-вольовий, вiльноринковий, добровольчий, вiльнодумний, вiльнолюбний, волелюбний, вiльновiдпущений, вiльнонайманий, народно-визвольний,
нацiонально-визвольний, малозадовiльний, прислiвники своєвiльно, добровiльно та iн. З-помiж композитiв видiляється велика група складних утворень iз компонентами сам, свiй, якi репрезентують iдею власного вибору або рiшення: самоволя, самоволець, самоволка, самовольниця, самовольство, самовiльний, самовiлля,
самовiльник, самовiльнiсть, самовiльство, самовiльно тощо; сваволя, сваволенство, сваволець, сваволити, розсваволитися; свавiлець, свавiльний, свавiльник, свавiльнiсть, свавiльство, свавiльно, свавiльниця, свавiльничати та iн. Семантика таких утворень
виразно позначена негативною аксiологiєю, репрезентуючи соцiальнi i моральнi обмеження, пов’язанi з виявом «своєї волi».
Композит божевiльний «психiчно хворий» та пов’язанi з ним
лексеми божевiлля, божевiльня, божеволiти та iн. є власне українськими складними утвореннями, що виникли на основi словосполучення божа воля. У семантицi таких слiв вiдображено
релiгiйне уявлення про божевiльних (юродивих) як виразникiв
божої волi (ЕСУМ 1: 222).
Неволя як опозитивне до волi поняття набуває значної словотвiрної розробленостi у складi гнiзда: неволенька, неволець,
волею-неволею, невiльний, невiльник, невiльниця, невiльництво,
невiльничий, невiльницький, неволити, невiльнiсть, невiльно, неволення, зневолити, заневолити, поневолити, приневолити, пiдневiльний, поневолювач та iн. Менш продуктивною постає група
дериватiв, яка стосується структурно-семантичного протиставлення воля – слабоволля – безволля: безвiльний: безвiльнiсть,
збезволити, збезволiти, безвольнiсть, безвольно, обезволiти.
Етноспецифiчними українськими утвореннями постають демiнутиви воленька i неволенька, репрезентуючи широке використання суфiксальних утворень зi зменшувально-пестливим

408

Юлiя Письменна

значенням в українськiй мовi. Пояснення широкої екстраполяцiї суфiксiв зi значенням пестливостi на негативнi з точки зору
аксiологiї поняття (неволя – неволенька) українськi дослiдники
вбачають у лiризмi i сентиментальностi (як стилiстичної ознаки народнопоетичної мови i як риси ментальностi водночас),
у бажаннi мовця суб’єктивно пом’якшити неприємнi враження,
у «певнiй пасивностi свiтосприйняття» (Голубовська 2004: 56–57).
Висока словотвiрна розробленiсть концепту воля, поряд з iншими критерiями видiлення культурних концептiв (Вежбицкая
2001), засвiдчує його ключовий характер для української лiнгвокультури.

4.4. Фразеологiзми
Фразеологiчнi одиницi iз компонентом – лексемою воля можна умовно подiлити на три групи, залежно вiд домiнантної
семантичної ознаки концепту, актуалiзованої у складi фразем:
1. «бажання»; 2. «влада, сила»; 3. «свобода», «привiлля».
До групи фразеологiзмiв, якi актуалiзують сему «бажання»,
вiдносяться одиницi: волити волю заст. «беззаперечно виконувати чиї-небудь бажання, слухати когось» (ФСУМ: 143); остання
воля – «бажання, розпорядження, висловлене перед смертю; заповiт», своя воля «хто-небудь має право робити так, як хоче»
(ФСУМ: 145); по [своїй i т. iн.] волi: а) «як хто хоче (хотiв), за своїм уподобанням»; б) «за власним бажанням, без примусу»; по
волi-неволi; по волi чи по неволi – «так чи iнакше; все одно» (СУМ
1: 735). вольному воля – «як собi хочеш (хочете)», своя воля кому – «хтось має право робити що-небудь на свiй розсуд», воля
ваша (твоя) – уживається для шанобливого вираження згоди
з ким-небудь; «хай буде так» (ФСУМ: 145).
Фразема добра воля, з доброї (по добрiй) волi означає «без примусу, добровiльно»: Не пiдеш по добрiй волi, то пiдеш по неволi
(прислiв’я). Отже, у фразеологiчнiй репрезентацiї добру волю
можна тлумачити як «рiшення, згоду».
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У другiй групi фразеологiзмiв iз компонентом воля домiнує
семантичний компонент «сила, влада»: мати волю над ким –
«вiльно ким-небудь розпоряджатися; впливати на когось», диктувати свою волю – «нав’язувати кому-небудь свої погляди
i змушувати його дiяти вiдповiдно до них» (ФСУМ: 238, 470); не
мати своєї волi «легко пiддаватися рiзним впливам, бути нестiйким, нерiшучим, безвольним i т. iн.» (ФСУМ: 478). Фразеологiчна
одиниця вiддаватися на волю означає «давати можливiсть кому-,
чому-небудь розпоряджатися, володiти собою чи бути в залежностi вiд когось, чогось» (ФСУМ: 118), наприклад: вiддаватися на
волю випадку, вiддаватися на волю думкам; вiддаватися на волю
почуттям, вiддаватися на волю переможцю.
Суб’єктом волiння, таким чином, можуть виступати iншi особи, вищi сили, зовнiшнi обставини або категорiї внутрiшнього
свiту людини – думки, почуття тощо.
До третьої групи фразем вiдносяться одиницi, якi актуалiзують семантичний компонент «свобода». Ця група є неоднорiдною, у її межах можна видiлити одиницi, якi репрезентують
поняття «право, громадянська свобода»: воля друку – «право вiльно висловлювати в пресi свої думки, iдеї» (СУМ 1: 735). У такому
сенсi воля виступає абсолютним синонiмом свободи як «сукупностi полiтичних прав громадян», пор.: свобода думки i слова,
свобода свiтогляду i вiросповiдання та iн. Значна група фразем
актуалiзує семантичний компонент «свобода» у таких ознаках,
як «вiдсутнiсть меж, контролю»; «вивiльнення; звiльнення»: пускати (пустити) на волю що – «перестати чим-небудь керувати, що-небудь свiдомо спрямовувати; пускати напризволяще»
(ФСУМ: 238); пускати на волю божу «не затримувати кого-небудь»
(ФСУМ: 720). ФО давати волю має два значення, якi розрiзняються об’єктом спрямування – на себе або на iншого: 1. «Не
обмежувати кого-небудь у дiях, вчинках, виявленнi почуттiв
i т. iн.». 2. «Не стримувати своїх почуттiв, думок, ступеня їх вияву i т. iн.» Значення, якi можна конкретизувати як «вiдсутнiсть
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обмежень», «втрата контролю», знаходять реалiзацiю у численних фраземах: давати/дати волю ногам «швидко тiкати, бiгти»;
давати/дати волю рукам 1. «Битися». 2. «Хапати, обiймати когонебудь»; давати/дати волю серцю (серцевi) 1. «Дозволяти собi
розчулюватися, вiддаватися своїм почуттям». 2. «Не стримувати
свого гнiву; обурюватися»; давати/дати волю сльозам «нестримно плакати, ридати»; давати/дати волю язиковi «дозволяти собi
говорити зайве, не стримуватися у висловах, базiкати» (ФСУМ:
204). Аксiологiчнi характеристики фразем цiєї групи експлiкують амбiвалентнiсть конотативного потенцiалу концепту воля.
Вiдсутнiсть самоконтролю, вихiд за межi етичних i соцiальних
обмежень, якi функцiонують у певному суспiльствi, оцiнюються
несхвально, тому можна вiдзначити негативно маркованi конотацiї фразеологiзмiв давати/дати волю рукам, давати/дати
волю язиковi. Семантичний компонент «вiльний вияв почуттiв», актуалiзований фразеологiзмами давати/дати волю серцю
(серцевi), давати/дати волю сльозам, позбавлений негативної
аксiологiї, засвiдчуючи орiєнтацiю на вiльне вираження емоцiй
як соцiокультурну норму.

5. Сучасне змiстове наповнення концепту ВОЛЯ у свiтлi
анкетних даних
Анкетування було проведено протягом березня–квiтня 2017
р. серед студентiв Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка (Iнститут фiлологiї, iсторичний факультет,
юридичний факультет, радiофiзичний факультет) вiком вiд 17
до 24 рокiв. Загальна кiлькiсть респондентiв – 103 особи, з них 53
жiночої статi i 50 чоловiчої статi. Анкети мiстили запитання про
вiк i стать респондента, а також спецiальнiсть, за якою вiн/вона
навчається. Основне запитання в анкетах було сформульовано
у такий спосiб: Що таке воля для Вас?
За результатами анкетування гiперонiмами i когiпонiмами
до лексеми воля для респондентiв є слова здатнiсть, можли-
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вiсть, право, стан, свобода, цiннiсть. Проведене опитування засвiдчило актуалiзацiю стiйких семантичних зон, якi синтезують
концептосферу воля.
Однiєю з найчастотнiших дефiнiцiй волi є свобода. Загальна
кiлькiсть фрагментiв вiдповiдей, якi мiстять визначення волi як
свободи склала 69. В анкетах респонденти конкретизували свободу як «свободу вибору» (19); «свободу слова (вiльного вираження
думок, висловлення власної думки)» (13); «свободу думки» (12);
«свободу дiй, вчинкiв» (11); «свободу почуттiв, вiросповiдання»
(4); «свободу пересування» (2); «повну свободу» (2); «свободу друку» и «свободу, яка не обмежує свободи iншої людини», «свободу,
дану вiд народження», «свободу створювати власну iдеологiю»,
«свободу формувати свiй свiтогляд», «свободу вiд юрби» (1).
Високу частотнiсть виявляє концептуалiзацiя волi як вибору, що реалiзується через дефiнiцiї вiльний вибiр/свобода вибору/право вибору (28 фрагментiв), зокрема у вiдповiдях фiгурували
«вiльний вибiр життєвого шляху/майбутнього», «свобода вибору
в рiзних сферах життя», «самостiйний вибiр». Визначення волi
як невiд’ємного права людини фiгурує у 35 фрагментах вiдповiдей, якi конкретизують волю як «право на самостiйнi вчинки»,
«право на власне життя», «право на повноцiнне життя», «право
розпоряджатися чимось на свiй розсуд», «право займатися тим,
що хочеш» та iн.
Надзвичайно важливою складовою волi у вiдповiдях респондентiв постає особиста незалежнiсть/вiдсутнiсть залежностi
(27 фрагментiв), яка дискретизується як незалежнiсть вiд «зовнiшнiх чинникiв», «iнших», «стороннього впливу/втручання, впливу оточуючих», «чужої волi», «чужих думок», «чужого диктату»,
«чужого авторитету», «усталених норм». Семантично близькою
до незалежностi є концептуалiзацiя волi як самостiйностi у дiях
i рiшеннях (13 фрагментiв): «життя, яким керуєш тiльки ти», «самостiйнi вчинки», «самостiйнi рiшення». Лише в однiй вiдповiдi
було зафiксовано визначення волi як вiдповiдальностi: «Воля –
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це можливiсть самостiйно приймати рiшення i нести за них
вiдповiдальнiсть».
Стiйкою семантичною дiлянкою у концептосферi воля, за даними анкетування, є втiлення власних бажань i прагнень респондентiв, яке тiсно пов’язується з реалiзацiєю особистого потенцiалу та саморозвитком (38 фрагментiв): «думати i дiяти, як
хочеш ти», «жити так, як хочу я», «робити те, що бажаєш/що
заманеться», «досягати того, чого прагнеш», «прожити життя,
як забажається», «керуватися власними бажаннями», «робити
те, що бажає душа», «насолоджуватися життям», «реалiзовувати
свої потреби», «жити згiдно зi своїми переконаннями», «можливiсть самореалiзацiї», «можливiсть творчостi», «розвиток в певному напрямi», «саморозвиток», «самовираження», «вiдкривати
себе сповна».
Iдея волi як необмеженостi/вiдсутностi обмежень реалiзується у 15 фрагментах вiдповiдей, серед яких «вiдсутнiсть обмежень», «вiдсутнiсть самообмежень», «щоб нiхто не стояв на
шляху», «безмежнiсть свого «я», «немає нiяких правил», «вiдсутнiсть перешкод», «вiдсутнiсть дискримiнацiї», «вiдсутнiсть
осуду», «вiдсутнiсть «неба в клiтинку», «життя без кайданiв/без
духовних i фiзичних кайданiв суспiльства». Водночас у частинi
вiдповiдей респондентiв вiдзначається необхiднiсть i справедливiсть певних обмежень проявiв iндивiдуальної волi: «у межах
закону/якщо не суперечить закону» (7 фрагментiв в анкетах студентiв юридичного факультету), «якщо вчинки не є аморальними» (2), «якщо не порушують свободу iнших людей» (1).
У частинi вiдповiдей (8 фрагментiв) мiстяться генералiзованi
аксiологiчнi судження стосовно волi, в яких вона визначається
як «найвища цiннiсть», «найголовнiше у життi», «фундамент
iснування особистостi», «основоположний принцип буття», «найцiннiший подарунок долi», «життєва необхiднiсть», «те, без чого
неможливе життя».

Концепт ВОЛЯ в українськiй лiнгвокультурi

413

Менш частотними є фрагменти, якi описують волю як внутрiшню силу (7): «прагнення до досягнення мети, яке пiдтверджується не лише роздумами, а й дiями», «зусилля», «усвiдомлення
необхiдностi за вiдсутностi бажання», «можливiсть долати життєвi перепони», «коли тебе не можна купити або зламати».

6. Текстовi данi
6.1. ВОЛЯ у паремiйних текстах
Воля/свобода у народному осмисленнi тлумачиться як природний стан людини, найвища цiннiсть, яка вартує бiльше за
життя.
[1] Воля – то маленьке слово, а всi йому радi. (ПП 1991: 178).
[2] Життя не має цiни, але воля дорожча життя. (ПП 1991: 177).
[3] Краще стоя вмерти, чим сидя в неволi жити. (УПП 1984: 377).
[4] Чоловiк без волi, що кiнь на припонi. (УПП 1984: 51).
[5] Ведмiдь на ретязi товсто реве. (УПП 1984: 50).
[6] Народ без свободи, як безплiдна земля, лиш терен родить. (ПП
1991: 180).
[7] Народ без свободи – як риба без води. (ПП 1991: 180).

Багатовiчне прагнення волi концептуалiзується як мрiя, сама
думка про волю додає сил:
[8] «Коли вже та воля буде? Чи вона втопилась, чи де подiлась? Мо, її
вже нiколи не буде?» – «Е, нi! вже як налупилось, то й вилупицця: колись
таки дождемось». (Номис 1993: 100).
[9] Сам у неволi, а мрiї на волi. (ПП 1991: 179).
[10] В пригодi – мисль о свободi. (Номис 1993: 100).
[11] Хоч за три днi перед смертю волi побачить); . . . волi побачить –
i то полегшає. (Номис 1993: 100).

Мрiя про волю постає як нацiональний iдеал вiльної держави:
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[12] Пiшов на Вкраїну, на степи, на вольнi землi. (УПП 1984: 363).
[13] Або дома не бути, або волю здобути! (УНП 1936: 105).
[14] Не сильна – вiльна! (Номис 1993: 241).

На рiвнi паремiйної репрезентацiї засвiдчується тiсний зв’язок концепту воля iз концептом доля, воля виступає невiд’ємною
складовою i необхiдною умовою щасливої долi.
[15] Нема гiршої долi, як жити без волi. (УПП 1984: 50).
[16] Не шукай долi, а шукай волi. (УНП 1936: 106).
[17] Аби на волю – знайдемо волю. (УНП 1936: 105).
[18] Хто без волi, той без долi. (Франко I, 1: 257).
[19] Яка воля, така доля. (Франко I, 2: 257).

Воля додає людинi сили для боротьби та здiйснення своїх
бажань:
[20] На волi я й гори потоплю. (УПП 1984: 51).
[21] Сильна воля гори перевертає. (УНП 1936: 106).
[22] Воля дає силу слабим. (УНП 1936: 106).

Численною є група паремiй, у яких воля поцiновується вище
за матерiальнi блага, навiть якщо вiльне становище поєднується
з бiднiстю i/або важкою працею:
[23] Краще на волi на вiтцi, чим у неволi в золотiй клiтцi. (УПП 1984:
50).
[24] Лiпше пташцi на сухiй гiлцi, чим у неволi у золотiй клiтцi. (УПП
1984: 50).
[25] Краще робити на вiльнiм полi, нiж гуляти у неволi. (УНПП 1963:
156).
[26] Хотя й голi, аби на волi. (УПП 1984: 51).
[27] Хоч долi, аби на волi. (УНПП 1963: 155).
[28] Лiпша найгiрша недоля, як чужа неволя. (УПП 1984: 50).
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[29] Хоч рачки, та на волi. (УПП 1984: 51).
[30] Свобода дорожча золота, цiну їй тодi узнаєш, коли загубиш.
(УНПП 1963: 156).
[31] Лiпше холодно i голодно, але свободно. (УНПП 1963: 155).
[32] У неволi нiщо не миле. (ПП 1991: 179).

Водночас у деяких паремiях засвiдчене скептичне ставлення
до волi, усвiдомлення її позiрностi й обмеженостi для незаможної
людини:
[33] Схотiлося волi, щоб не були голi. (ПП 1991: 179).
[34] З доброї волi борщу не звариш. (Франко I, 2: 456).
[35] I вовк на волi, та й виє доволi. (УПП 1984: 50).
[36] Життя вольне, як собацi на прив’язi. (Номис 1993: 100).
[37] На волi плачу доволi. (Номис 1993: 100).
[38] Тiльки й волi, що крикнуть у полi. (УПП 1984: 50).
[39] Ходить по волi, як пес на приколi. (УПП 1984: 51).
[40] Вольнi-вольнi, – на все не довольнi. (Номис 1993: 100).
[41] Усi на волi: нi хлiба, нi солi. (УПП 1984: 18).

Тривале iснування крiпацтва, життя українцiв у неволi, домiнування панської волi вiдображено у паремiях:
[42] Панська воля – панська й сила. (УПП 1984: 27).
[43] Панська воля – наша доля. (УПП 1984: 27).

Зубожiння українського селянства в епоху крiпацтва не припинилося й пiсля скасування крiпосного права, що призвело
до гiркого осмислення роботи «на чужому полi», у наймах, як
фактичної неволi:
[44] Наймит не по своїй волi ходить. (УПП 1984: 23).
[45] На чужому полi не матимеш волi. (УПП 1984: 50).
[46] Мужицька недоля гiрш, нiж неволя. (УПП 1984: 50).
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У рядi паремiй воля концептуалiзується як «сила» i «влада».
Божа воля сприймається як абсолютна i незалежна вiд людської:
[47] То Божа воля – чи щаслива чи нещасна доля. (Номис 1993: 587).
[48] Божа власть, що хоче, те й дасть. (Номис 1993: 141).
[49] Божа воля, Божа й сила. (Номис 1993: 40).
[50] Як Божа воля, то вирнеш з моря. (Номис 1993: 40).

Водночас у деяких паремiйних репрезентацiях iдея божої волi
осмислюється iронiчно, урiвнюючись з волею людини:
[51] Волен Бог, та i ти. (Номис 1993: 241).
[52] Воля то божа, та я на це не згожа. (УНПП 1963: 217).
[53] З божої волi продав штани, купив солi. (УПП 1984: 355).

Виразником божої волi на землi є цар, проте царський несправедливий суд дискредитує i божу волю:
[54] Воля божа, а суд царiв. (УНПП 1963: 212).

Персонiфiкацiєю вiльної людини у паремiологiчному представленнi постає козак. Iдея вiльного козацького життя нерiдко
знаходить реалiзацiю через метафоричне осмислення простору –
степу, поля:
[55] Козак та воля – заласна доля. (Номис 1993: 74).
[56] Степ та воля – козацька доля. (Номис 1993: 74).
[57] Коли козак в полi, то вiн на волi. (Номис 1993: 74).

Проявом особистої реалiзацiї виступає ствердження своєї волi
як права сильного:
[58] В полi двi волi: чия подолає, того i право має. (Номис 1993: 450).
[59] Чия воля, того й сила. (Номис 1993: 88).
[60] Ваша сила – ваша й воля. (Номис 1993: 88).
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Мiцна воля в мiжособистiсних стосунках, вочевидь, вiдображає традицiйну патрiархальну органiзацiю сiм’ї. Передача волi
iншому розглядається як небезпека, адже може призвести до
неволi:
[61] Дай жiнцi волю – попадеш в неволю. (УПП 1984: 179).
[62] Дитинi дай волю, то сам будеш в неволi. (УПП 1984: 191).
[63] Не пiдеш по добрiй волi, то пiдеш по неволi (про замiжжя).
(Номис 1993: 88).
[64] Дай волi на нiготь, а вiн вiзьме на лiкоть. (УПП 1984: 50).
[65] Дай кому волю, а собi неволю. (УПП 1984: 50).

Втрата самоконтролю, домiнування емоцiйної сфери над рацiональною осмислюється негативно, залежнiсть вiд власних
бажань та почуттiв веде у неволю:
[66] Дай рукам волю – то сам пiдеш у неволю. (Номис 1993: 196).
[67] Дай язиковi волю – заведе в неволю. (УПП 1984: 235).
[68] Дай серцю волю – заведе в неволю. (УПП 1984: 50).
[69] Охота гiрше неволi. (УПП 1984: 51).
[70] Своя воля мед п’є, своя воля й кайдани кує. (УПП 1984: 51).
[71] Хто ходит по своїй волi, упаде до неволi. (Номис 1993: 196).

Марною та небезпечною також є воля для дурнiв:
[72] Дай пан дурню корову, а не волю: корова хлiб дасть, а воля
напасть. (Номис1993: 98).
[73] Якби йому воля, то б вiн якi роги покохав! (Номис 1993: 454).

6.2. Концептосфера ВОЛЯ у публiцистичних текстах
Матерiалом для аналiзу слугували фрагменти з текстiв українських друкованих та iнтернет-видань суспiльно-полiтичного
спрямування: «Дзеркало тижня», «Українська правда», «Львiвська газета», «День», «Вiче»,– вiдiбранi з Корпусу текстiв україн-
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ської мови (КТУМ). Загалом було проаналiзовано близько 300
контекстiв, в яких актуалiзуються рiзнi лексико-семантичнi варiанти лексеми воля.
Вивчення сучасних українських публiцистичних текстiв засвiдчує широке використання лексеми воля у значеннi «влада,
рiшення владного суб’єкта». Розглядаючи поняття воля у дiахронному вимiрi, дослiдники зазначають його первiсну сакральнiсть,
спiввiднесенiсть iз Богом, що реалiзується в iдеї божої волi як вищої влади. Так воля пов’язується з велiнням, з вищим ступенем
примусу когось iншого; вона спiввiдноситься спочатку з велiнням можновладних осiб (царiв, князiв), а згодом будь-якого
хазяїна (Колесов 2000: 114–116). Iсторичнi змiни у суспiльнополiтичному життi держави, перехiд вiд автократiї до демократiї,
прийняття суспiльно важливих рiшень колективним шляхом,
у встановлених законом межах i з дотриманням процедурного
регламенту, зумовили змiни в аксiологiї лексико-семантичного
варiанту «влада» у складi семантеми воля. На сучасному етапi
воля як «влада» виразно позначена негативними конотацiями,
якi можна експлiкувати як «суб’єктивнiсть», «персоноцентричнiсть», «домiнування», «зловживання» (Редiн 2008: 78).
[74] [. . . ] Правоохоронцi в «постановi про вiдмову в порушеннi кримiнальної справи все зводять до оцiнки дiянь дiльничного Ю. Гашмея простого виконавця волi його начальникiв». («Львiвська газета», №47
(1580), вiд 22 XI 2009).
[75] Певно, доведеться модифiкувати «мечту», бо ж доведеться
пiдпорядковувати «федералiзм» волi «сильного президента». («День»,
№ 114, 116, VII 2010).
[76] Це означало, що влада повинна була утворюватися не з волi
виборцiв, якi делегували своїх представникiв у ради, а з волi тiєї полiтичної партiї, яка монопольно пропонувала виборцям свої власнi
кандидатури. («День», № 72–73, 23 IV 2010).

В аналiзованих публiцистичних текстах знаходимо такi сполучення на позначення владного суб’єкта: воля президента, воля
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Банкової (на вул. Банковiй (м. Київ) розташовано Адмiнiстрацiю
Президента України – Ю. П.), воля прем’єра, воля Конституцiйного суду, воля керiвництва райдержадмiнiстрацiї, воля можновладцiв, верховна воля, воля Росiйської церкви, воля Москви та iн.
Актуалiзацiя у складi полiсемантеми воля архаїзованого
ЛСВ «влада» акцентує автократичнi тенденцiї у суспiльнополiтичному життi країни, якi здобувають рiзко негативної оцiнки, експлiкуючи полярнiсть волi влади i волi народу, нав’язування народу – волi державних iнститутiв та осiб, якi персонiфiкують такi утворення:
[77] Тобто коли окрема особа та її воля пiдмiняють значно змiстовнiшi поняття, заступають собою певнi ( в даному випадку полiтичнi i свiтогляднi ) цiнностi. («Українська правда» 11 XII 2009).
[78] Бо ж хочемо ми того чи нi, мiфотворчiсть прекрасно доносить
у формi символiв до населення волю держави. («Українська правда» 3
XII 2009).

На iншому полюсi аксiологiчної шкали, за якою вимiрюється
рiвень демократичних процесiв у державi, знаходиться воля народу, яка осмислюється передовсiм у санкцiонованому вимiрi –
через поняття «вибори», «референдум» як акти законного волевиявлення:
[79] Власне, й сама ця революцiя спалахнула внаслiдок фальсифiкацiї
волi виборцiв. («Дзеркало тижня», №16 (645) 28 IV – 11 V 2007).
[80] Правовою базою практично будь-якої держави передбаченi питання, вирiшення яких вимагає неодмiнного виявлення усенародної
волi. («Дзеркало тижня», №3 (582) 28 I – 3 II 2007).
[81] Воля – це можливiсть вибирати не тiльки лiдерiв ( якi визначають правила гри ), а й самi правила (шляхом проведення опитувань,
референдумiв, народних iнiцiатив щодо базових принципiв побудови
країни та влади). («Українська правда» 7 XII 2009).

Водночас вибори й обранi народним голосуванням представники законодавчої та виконавчої влади здобувають низький
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рiвень довiри у суспiльнiй свiдомостi через фальсифiкацiї виборного процесу, спотворення волi громадян у подальшiй полiтичнiй дiяльностi обраних персон, використання народними
обранцями загальнонародної волi у власних iнтересах, манiпулювання народним волевиявленням:
[82] Воля переважної бiльшостi виборцiв (вiд 92% до 95%) перетворилася в руках кровожерливого завойовника на грiзну зброю. («Дзеркало
тижня», №3 (582) 28 I – 3 II 2007).
[83] Але якщо вибори не вiдображають справжньої волi громадян
i справжньої суспiльної ваги кандидатiв, то скажiть, будь ласка, який
сенс у такiй “демократiї”? («Українська правда» 12 I 2010).
[84] Слово «депутат» у нас стало лайкою через те, що вiн виборцiв може i представляє, але волю виражає не народну. («Українська
правда» 18 I 2010).
[85] Референдум – майже безвiдмовний iнструмент полiтичної
волi конкретного дiяча. («Дзеркало тижня», №3 (582) 28 I – 3 II 2007).
[86] Дай волю, а до того йде, вони зiтруть iз карти свiту суверенну
державу Україна. («Дзеркало тижня», №24 (653) 23–29 VI 2007).

У свою чергу, народ чекає вiд представникiв вищих щаблiв влади, насамперед, полiтичної волi як iмпульсу до реалiзацiї суспiльно важливих дiй, послiдовного i сумлiнного виконання зобов’язань влади перед суспiльством. «Полiтична воля» – поняття, яке формується на перетинi етики, полiтологiї
i психологiї i ще не здобуло загальновживаного термiнологiчного оформлення, проте має високу частоту використання
й актуальнiсть у суспiльно-полiтичному дискурсi. Найчастiше
йдеться про необхiднiсть/брак полiтичної волi до реформування/перетворень/боротьби з корупцiєю тощо:
[87] Всi цi пропозицiї не вимагають якихось надзусиль чи надвеликих
фiнансових витрат [. . . ] вони вимагають лише полiтичної волi та
реального бажання боротися. («Українська правда» 26 XI 2009).

Концепт ВОЛЯ в українськiй лiнгвокультурi

421

[88] Вся енергiя, ресурси й полiтична воля спрямовувалася на внутрiшнiй конфлiкт, а не на послiдовну й наполегливу реалiзацiю своїх
полiтичних програм та зобов’ язань перед виборцями. («Українська
правда» 23 XI 2009).
[89] Вихiд є – тверда полiтична воля «згори» i впевнений тиск «знизу». («Український тиждень» 7 X 2010).
[90] А можливо, на них забракне полiтичної волi, i переможе обережнiсть та готовнiсть «iще трохи почекати». («Дзеркало тижня», № 2
(730), 24–30 I 2009).

У публiцистичнiй репрезентацiї народна воля постає як потужна сила, здатна до змiн i перетворень, в умовах браку полiтичної волi.
[91] Потрiбна лише наша воля стояти на сторожi наших свобод.
(«Українська правда» 3 II 2010).
[92] Страх людей в перiод кризи може перемогти тiльки незламна
воля людей з гарячими як вогонь серцями. («Українська правда» 7 XII
2009).
[93] От якби народ не покладався на ласку влади, а на свiй розум,
волю i силу, то з таким народом влада змушена була б рахуватися.
(«Українська правда» 24 XI 2010).
[94] Iдеологiя об’єднує суспiльство, орiєнтує його на досягнення
конкретної мети, акумулює наявну в ньому волю й енергiю. («Вiче»
2010).

Таким чином, народна воля перетворюється на загрозу для
волi владних суб’єктiв, репрезентуючи конфронтацiю народу
i держави, в якiй волю народу намагаються пiдкорити – «зламати», «розтоптати». На думку М. Костомарова, в Українi iсторично
«народна воля стоїть понад князiвським правом». . . коли князь
не задовольняв тих потреб, для яких його було треба, або ж коли
надуживав своєї влади, чи значення, його проганяли (Янiв 1993:
22–23).
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[95] Це було зроблено в розрахунку зламати волю народу України i прагнення українцiв до самовизначення. («Високий Замок», №224
(4356), 26 XI 2010).
[96] Замiсть цього влада «накачувала м’язи» i намагалася залякати власний народ, розтоптати нашу волю i гiднiсть. («Українська
правда» 6 XII 2010).
[97] Там волю громади ламали i ламають через колiно, випускають
вперед полiтикiв-деградантiв, щоб дискредитувати саму iдею мiсцевої
влади. («Українська правда» 22 XI 2010).
[98] Водночас у розпорядженнi влади – всi основнi iнструменти впливу на волю громадян, без оволодiння бодай частиною яких її потенцiйним опонентам нема на що розраховувати. («Дзеркало тижня» 2011).

Побудова демократичного суспiльства, основою якого є воля
народу i полiтична воля влади до здiйснення конструктивних
перетворень, у публiцистичному представленнi оформлюється
у концепцiю «боротьби за волю». Як зазначає О. Маленко, «всi
змiстовi та аксiологiчнi акценти семантичного наповнення поняття воля у вимiрi української концептуально-мовної картини
свiту вмотивованi iсторичним досвiдом виборювання волi, завоюванням прав етносу й особистостi на саморегуляцiю свого
життєвлаштування; на прагнення й можливiсть реалiзацiї своєї мети; на право розпоряджатись власним життям, приймати
рiшення, бути незалежними» (Маленко 2010: 50).
[99] Отже, незалежнiсть України – це вiддзеркалення вiковiчного
прагнення української нацiї до волi i справедливостi, боротьба за реалiзацiю якого окроплена кров’ю мiльйонiв кращих синiв i дочок нашої
Батькiвщини. («День», № 151–160, VIII–IX 2010).

Iсторичне пiдґрунтя формування архетипу «боротьби за волю» – Козаччина, нацiонально-визвольнi рухи першої половини
ХХ ст. – має численнi ремiнiсценцiї у публiцистицi. В українськiй
культурi «козак – iдеальний образ української душi, носiй та
оборонець найвищих суспiльних i духовних вартостей людини;
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смiливий захисник рiдної землi, України. Вiльний козак – про
людину, яка вважає себе нi вiд кого не залежною (Жайворонок
2006: 297).
Iдея волi/свободи i боротьби за неї стає найвищою цiннiстю
i головною метою козацтва, що глибоко позначилося на змiстi концепту воля, сформувало його етноспецифiчнi конотацiї.
На думку В. Храмової, уся iсторiя споконвiчної нацiональновизвольної боротьби українського народу “за волю, за щастя”
пiдтверджує волелюбнiсть українцiв, їх могутнiй внутрiшнiй
порив до волi i “. . . переконливо свiдчить про первиннiсть козацької основи української психiки” (Храмова 1992: 18):
[100] I в цьому вбачається закономiрнiсть, адже для тисяч i тисяч людей українське козацтво не просто сторiнка iсторiї, соцiальний
феномен, а символ України, її одвiчної боротьби за волю та незалежнiсть, символ мужностi, лицарства, шляхетностi, взiрець людської
та нацiональної гiдностi. («Вiче» 2010).
[101] А ще козаки були головною рушiйною силою в змаганнях за волю та незалежнiсть українських земель. («День», №182–183, 8 X 2010).
[102] На їхньому чорному бойовому прапорi красувався напис: «Воля
України або смерть». («Дзеркало тижня», № 45(773) 21–27 XI 2009).

Iдея «боротьби за волю» та «пролитої за волю кровi» сакралiзується, вiддзеркалюючи радикалiзованi настрої в українському
суспiльствi в умовах наступу на демократичнi свободи:
[103] Соромитися пролитої за волю кровi – це те ж саме, що забути,
якого ти роду. («Український тиждень», № 4 (12) вiд 25 I 2008).
[104] У мирних умовах було продовжено традицiї визвольних змагань, в яких поколiння українцiв проливали кров i вiддавали життя за
волю i незалежнiсть нацiї. («День», № 151–160, VIII–IX 2010).
[105] Що чекає на Україну в найближчi 6 мiсяцiв, i чи зможе нарештi
народ України збагнути слова гетьмана Полуботка, який казав, що
воля нашого народу криється на кiнчику шаблi? («Українська правда»
28 IX 2010).
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Зрештою, через етнозумовленi уявлення про волю, у тiсному
зв’язку з iншими ключовими iдеями української лiнгвокультури,
зокрема концептом ПРАВДА, формується iдеальний образ української держави: У своїй хатi своя правда i сила, i воля (Т. Шевченко). На думку М. Шлемкевича, дослiдника української ментальностi, у творах Т. Шевченка постає моральний iдеал людини,
яку можна визначити як «вiльну людину». У своїх дiях «вiльна людина» спирається на знання i справедливiсть, а «утвердити українське вiльне суспiльство своєю власною державою –
стає полiтичним, оконечним iдеалом шевченкiвської людини»
(Шлемкевич 1954: 23, 25).
[106] Подiбна до американської мрiї про “суспiльство рiвних можливостей”, але виражена через давнi, сформованi українською iсторiєю,
образи та поняття: ПРАВДА й ВОЛЯ. Без Правди в країнi (належний порядок та влада, справедливий суд та заробiток, рiвнi стартовi можливостi кожному) люди пригнiченi, немає Волi (енергiї, свободи вибору
свого шляху). («Українська правда» 7 XII 2009).
[107] Воно вимагає зростання почуття правди й волi у людях, воно
не вкладається в нiякi законодавчi постанови, бо воно цiлком залежить вiд моральних вiдносин людей мiж собою, вiд розвитку пошани
людини до людини. («Вiче» 2012).
[108] Любов дасть новий вимiр таким основоположним для Української Мрiї цiнностям, як свобода, воля i гармонiя. («Українська правда»
3 I 2011).

7. Когнiтивна дефiнiцiя концепту ВОЛЯ в українськiй
лiнгвокультурi
Аналiз системних, анкетних i текстових даних дозволяє видiлити комплекс ознак, якi синтезують концептосферу воля. Когнiтивна дефiнiцiя концепту воля може бути розкладена на декiлька фасетiв за зразком, запропонованим Є. Бартмiньски для
опису образу матерi (Бартминьски 2005: 211).
Родовi ознаки: властивiсть психiки, можливiсть, стан, право,
свiтоглядна iдея, цiннiсна категорiя.
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Бiологiчнi/фiзичнi ознаки:
(1) суб’єктом є людина або спiльнота людей (народ, козацтво, панство);
(2) може вживатися стосовно iнших живих iстот (переважно тварин, птахiв) у їх природному станi на противагу утриманню у штучних
умовах;
(3) людина може бути суб’єктом або об’єктом волевиявлення (своя
воля – воля iншого);
(4) передбачає вiдсутнiсть обмежень фiзичного простору, перебування не в ув’язненнi, не в полонi.
Психологiчнi ознаки:
(5) вiльний вибiр iндивiда у рiзних сферах життя, згiдно з його
прагненнями i бажаннями;
(6) самостiйнiсть у прийняттi рiшень i у вчинках;
(7) вiдсутнiсть тиску, втручання, впливу, осуду з боку iнших людей
або суспiльних формацiй;
(8) незалежнiсть вiд дiй, думок та поглядiв iнших людей;
(9) передбачає вiльний розвиток та реалiзацiю особистого потенцiалу iндивiда;
(10) повинна оберiгатися i не повинна передаватися iншому;
(11) здатнiсть досягати поставленої мети;
(12) здатнiсть до саморегуляцiї, самопримусу;
(13) може означати владу або вплив iншої особи;
(14) може означати втрату контролю iндивiда над собою i набуття
влади над ним iнших категорiй зовнiшнього або внутрiшнього свiту;
(15) повинна мати межi.
Соцiальнi ознаки:
(16) незалежнiсть держави;
(17) користування суб’єкта громадянськими правами i свободами
(свобода слова, друку, пересування та iн.);
(18) участь суб’єкта у суспiльно-полiтичному життi (вибори та iншi
акти волевиявлення);
(19) вiдсутнiсть дискримiнацiї;
(20) можливiсть без утиску i перешкод реалiзовувати себе у певнiй
галузi (трудова дiяльнiсть, творчiсть);
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(21) дiяльнiсть, спрямована на конструктивнi соцiально-цiннi перетворення (волонтерство);
(22) наявнiсть обмежень, встановлених законом;
(23) може бути iнструментом зловживань владних суб’єктiв;
(24) повинна оберiгатися вiд зовнiшнiх i внутрiшнiх загроз;
(25) здобувається у боротьбi.
Етичнi ознаки:
(26) надiлена високою цiннiстю;
(27) може бути поставлена вище за життя;
(28) повинна рахуватися зi свободою та iнтересами iнших.

8. Профiлювання концепту ВОЛЯ
У традицiйному, народному профiлi воля постає як цiлiсне
поняття, яке синтезує дiалектично пов’язанi iдеї («своя воля –
чужа воля», «влада – свобода», «внутрiшня категорiя – зовнiшнiй
простiр»), що спiвiснують, iмплiкуючи одна одну. Репрезентацiя концепту воля у паремiологiї пов’язується iз побутовими
i соцiальними реалiями, зокрема з iєрархiєю соцiальних стосункiв, з особистiсними характеристиками. У паремiях також
засвiдчено апеляцiї до життя країни, нацiональної боротьби, якi
актуалiзуються через iдеєтворчий образ вiльної людини.
Релiгiйний профiль волi, який у своїй основi спирається на
поняття божої волi як абсолютного закону i життя людини за
цим законом, на сучасному етапi трансформується в iдею доброї
волi – етичного вибору людини з орiєнтацiєю на добро i справедливiсть, взаємодопомогу i координацiю власних iнтересiв з iнтересами iнших. Фразеологiзм люди доброї волi, який походить
з Нового Заповiту in terra pax hominibus bonae voluntatis (Єв. Лк. 2:
14), в сучасному українському суспiльствi широко вживається
на позначення осiб, якi займаються волонтерською дiяльнiстю,
пiдкреслюючи її морально-цiннiсний компонент – непримусове,
власне прагнення робити добро на користь iнших або суспiльства, не отримуючи за це матерiальної винагороди.
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Прагматичний профiль волi з позицiї вiльної людини,
який можна видiлити на основi анкетування, репрезентує особистiснi уявлення про волю у середовищi молодi. Аналiз вiдповiдей
респондентiв засвiдчив, що у сучаснiй мовнiй свiдомостi феномен воля осмислюється у соцiальному й iндивiдуальному аспектах. З одного боку, воля корелює iз громадянськими правами
та свободами у контекстi взаємодiї iндивiда i держави, з iншого –
спiввiдноситься з можливiстю людини вiльно будувати своє життя, виходячи з власних бажань i потреб, самостiйно приймати
рiшення, не зазнаючи тиску з боку iнших людей або суспiльних
формацiй. Можна припустити, що анкетування, проведене серед
iнших вiкових груп – середнього та старшого вiку – продемонструвало би змiни цiннiсних векторiв, наприклад, зростання
вiдповiдальностi за власний вибiр та обмежень iндивiдуальної
волi в координацiї з iншими.
Прагматичний профiль волi з позицiї громадянина включає незалежнiсть держави та її демократичний розвиток, засадами якого є вiльне користування громадянськими правами, участь у суспiльно-полiтичному життi держави, вiдсутнiсть
утискiв та дискримiнацiї у рiзних сферах суспiльної дiяльностi.
У суспiльно-полiтичному дискурсi, репрезентованому у межах
дослiдження публiцистичними текстами, реалiзується протиставлення волi народу i волi влади як демократичного й автократичного векторiв розвитку суспiльства, актуалiзується поняття полiтичної волi як iнструменту демократичних зрушень.
Етнозумовлений архетип «боротьби за волю» у публiцистичному представленнi створює iдеологiчне пiдґрунтя для соцiальної
активностi громадян у вiдстоюваннi демократичних свобод.
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The concept of FREEDOM in contemporary Ukrainian languaculture
The language material collected by the authoress conﬁrms the key role of the
concept of FREEDOM in Ukrainian languaculture, its high frequency of use in various
types of discourse, and syncretism of the semantics of the lexical exponents of this
concept, such as воля (volya) and свобода (svoboda). The lexicographic deﬁnitions
of the lexemes volya and svoboda were analysed and synonyms, antonyms, and
derivatives of these words and idiomatic expressions containing them were collected.
In 2017, the authoress conducted a survey among students of the Kiev University (she
asked them the following question: Shcho take volya dlya Vas?). She also analysed
proverbs, contemporary journalistic texts from the Ukrainian newspapers Dzerkalo
tyzhnya, Ukrayinska pravda, Lvivska gazeta, and Den’, and corpus data. The ﬁnal
section of the article presents a multi-faceted cognitive deﬁnition of the Ukrainian
concept of VOLYA and an attempt to delineate the traditional (folk), religious and
pragmatic proﬁles of the concept. Answers of the respondents to the survey show
that in contemporary linguistic awareness, the concept VOLYA is viewed from a social
and an individual perspective. On the one hand, VOLYA correlates with civil rights
and freedoms in the context of the cooperation between the individual and the
state, and on the other hand, it is connected with the free creation of one’s life in
accordance with one’s own intentions and needs and independent decision making
without pressure from other people or social groups.

Концептът СВОБОДА в българския език∗
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W artykule przedstawiono koncept WOLNOŚCI pod kątem jego eksponentów leksykalnych. Na pierwszym miejscu w języku bułgarskim stoi leksem
свобода, którego antonimem jest робство ‘niewola’. Funkcjonuje również
szereg synonimów o zbliżonej semantyce, które tworzą strefę jądrową
konceptu WOLNOŚCI, są to: независимост ‘niezależność’, демокрация
‘demokracja’, равенство ‘równość’, еманципация ‘emancypacja’. Na peryferii pola semantycznego znajdują się wyrażenia takie, jak: естественост
‘naturalność’, непринуденост ‘niewymuszoność’, ширина ‘przestrzeń’,
удобство ‘wygoda’. Historycznie свобода ‘wolność’ jest powiązana z leksemami: борба ‘walka’, юначество ‘bohaterstwo’, подвиг ‘wyczyn’ oraz
antonimicznymi wyrażeniami: робство ‘niewola’, затвор ‘więzienie’, тирания ‘tyrania’, безправие ‘bezprawie’, ограниченост ‘ograniczoność’
i зависимост ‘zależność’. Rekonstrukcję bułgarskiego rozumienia WOLNOŚCI ( SVOBODY ) oparto też na analizie przysłów oraz frazeologizmów,
wykorzystano również wyraziste przykłady z prasy bułgarskiej – z okresu
od odrodzenia bułgarskiego po współczesną prasę bułgarską, w ten sposób
połączono podejście diachroniczne z podejściem synchronicznym. Zastosowano na koniec także test asocjacyjny, który pozwolił ujawnić powtarzające się skojarzenia, określające stosunek współczesnych Bułgarów do
badanego pojęcia.
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1. Теоретична част
Юрий С. Степанов определя концепта като култура в концентриран вид в съзнанието на човека, онова, под формата на което
културата влиза в менталния свят на човека. Серафима Е. Никитина дефинира концепта като ключова дума, знание, изразено
в определени езикови форми (лексеми, словосъчетания) (Никитина 1991: 117). В този смисъл e мотивирано разглеждането
на пословиците, поговорките, фразеологизмите и др. езикови
единици като структурни елементи на концептосферата.
Свободата е едно от ключовите философски понятия – концепти, бележещи цялата човешка дейност и същност. Тя е пряко
свързана с възможността субектът да проявява своята собствена
воля. Според св. Григорий Нисийски свободата, самовластието,
от гр. αύτεξούσιον, е част от същината на човешкото битие, тя се
открива както в отношението на човека към Бог, така и в себеутвърждаването на индивида и връзката му със заобикалящия го
свят (Флоровски 2013).
Интересен етимологичен анализ на думата свобода прави
Олег Трубачев. Той предполага, че думата свободà от стб. свобода
е най-вероятно древно название на група родствени, свои лица.
На руски тя е свобòда, на сръбски слобòда, словенски svoboda,
чешки svoboda, полски swoboda. Трубачeв открива в думата основата своб-, която според него е производна от местоименната
основа su
e- ‘свой’ със суфикс bh-, често със значение ‘род, свои,
_
роднини, съплеменници’ (Трубачев 2006: 170). Тоест свободата,
според тази етимология, е пряко свързана с представата за дома,
семейството и параметрите на своето, теза, която в събрания
и анализиран в това изследване материал може да се потвърди.
Но има и редица примери, доказващи, че представата за свободата е по-скоро път извън пределите на своето и познатото, че
тя е родствена на волността, широтата и безграничността.
Макар свободата, свободната воля и изборът да са основно
право на човека, обществото налага определени параметри, в ко-
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ито индивидът може да се чувства свободен да постъпва по
свое желание. Прекрачвайки границите на позволената свобода, субектът всъщност погазва нормата и изискванията на
общността. В първобитните общества тези параметри се определят от табутата, в традиционната култура от обичайното право,
а в съвременните общества от законите и етичния кодекс. Всяко
прекрачване на линията, отвъд която свободата е наказуема,
води до санкциониране на индивида.
В своя труд За свободата Джон Стюарт Милн за първи път
е отграничил два вида свобода – свободата като възможност за
действие и свободата като липса на ограничение.
В това проучване концептът СВОБОДА се представя с неговите основни езикови репрезентанти. На първо място лексемата
свобода и съответно антонимът робство. Разглежда се и синонимният ред от думи с най-близка семантика до свобода, които образуват ядрото и приядрената зона, като: независимост,
демокрация, равенство, еманципация. В периферията на това
семантично гнездо се откриват синоними на свобода като естественост, непринуденост, ширина, удобство, рахатлък и др.
В исторически контекст тя се свърза с борба, юначество, подвиг, война и т.н. Нейни антоними са робство, затвор, тирания,
безправие, ограниченост и зависимост.
В тази разработка концептът СВОБОДА ще бъде проучен както
в народната духовна култура, чиято изразност намира място
в българските пословици и поговорки, така и в залегналите във
фразеологизмите и преосмислени представи за свободата в нов
исторически контекст. Ще бъдат посочени парадигматични примери от българския печат, обхващащи дълъг исторически период – от предосвобожденската до съвременната преса, като по
този начин се съчетаят диахронният и синхронният подход. Ще
бъдат изследвани също ключови за българската народопсихология асоциативни думи, свързани семантично със свободата,
чиито разнообразни, но и повтаряеми асоциации очертават съв-
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ременната нагласа към понятието, неговото семантично гнездо,
антонимите, метафоричните значения и др.

2. Свободата в българската лексикография
В Старобългарски речник, том втори, думата свобода е представена с два омонима. Първо, свобода, мъжки род – ‘свободен
човек, не роб’, с новобългарско съответствие свободник, свободняк, и второ, свобода, женски род – ‘липса на робство и ограничения, независимост’, с новобългарско съответствие свобода.
(Старобългарски речник 2009: 648). У Найден Геров думата свобода е дадена със значение ‘слобода, свобода’, като примерът
е ключов по-скоро в разбирането за несвободата: Нямамь свободà с тълкуване: ‘не съм свободен, не мога, има нещо, та ми
пречи’ (Геров 1978: 136).
В Речник на книжовния български език на народна основа от
ХVII век (върху текст на Тихонравовия дамаскин) лексемата свобода с една употреба в текста на Тихонравовия дамаскин е представена като название на човешката свобода, разбирана в християнски смисъл: Христос дава свобода на човешкия род чрез
страданията и разпятието си, като премахва зависимостта на
човека от земните неволи и му дава възможност да живее без
болки и ограничения в бъдеще. Лексемата свободен, също еднократно засвидетелствана, се свързва със значението ‘освободен
от нещо лошо – клевета, лъжа, нападки’. Съществителното свобождение е със същия ономасиологичен признак и означава:
‘освобождаване от нещо лошо’. Глаголът свободя с 5 употреби
е близък по значение до съвременното: ‘спася, избавя от беда,
опасност някого’ (Речник на книжовния български език на народна основа от ХVII век 2012: 876).
Следователно в езика на новобългарските дамаскини свободата се осмисля като ценност предимно в рамките на християнската парадигма. Налице са обаче и човешките измерения на
свободата като спасяване от беда, нещастие, нещо лошо.
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В Български етимологичен речник думата свобода със значение ‘възможност на човек или друго същество да проявява
своята воля’; ‘липса на ограничения или робство’ е изведена
от старобългарската лексема свобода (Български етимологичен
речник 2002: 561–562).
В Речник на съвременния български книжовен език, том 3,
на първо място е изтълкувано философското понятие свобода
като ‘възможност на човека да проявява своята собствена воля’.
Второто значение е ‘положение на нация, народ, при което
отсъства робство, потисничество, ограничение в общественоикономическия живот; независимост’. На трето място е дефиницията: ‘възможност да се действа без ограничения в някоя
област на обществено-политическия живот’, на четвърто: ‘отсъствие на каквото и да било ограничение, пречка в нещо’. Като
пето значение е посочено: ‘състояние на някого, който не е затворен, който живее на воля’ и като шесто: ‘лекота, непринуденост
в говора, обноските и под’ (Речник на съвременния български
книжовен език 1957: 169).
В Български тълковен речник свободата е определена на
първо място като възможност отделният субект да проявява собствената си воля. Останалите речникови дефиниции са: 2. ‘Липса
на ограничения от обществено-политически или друг характер.
Борба за свобода. Свобода на словото и печата’. 3. ‘Възможност да
се извършва нещо без ограничения. Права и свободи на гражданите’. 4. ‘Непринуденост, лекота. Свобода в общуването’. • Лишавам/лиша от свобода. Спец. ‘В резултат на съдебно дело осъждам
на принудителен престой в затвор’. • Пускам/пусна на свобода.
Позволявам да живее по собствената си воля. Пусни птичката
на свобода! (Български тълковен речник 2001). Всички тези значения отразяват с методите на лексикографията реалното битие
на свободата в българската култура и език.
В многотомния Речник на българския език, дело на Института
за български език, предстои да излезе томът с буква С. Можем
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да посочим лексикографските дефиниции на някои синоними
на свобода. Във втори том: волност 1. ‘Пълна свобода, неограниченост, безгрижие’; 2. ‘Прекалено свободна, непозволена или
неприлична постъпка, която е нарушение на общоприетия ред’;
3. ‘Само ед. oстар. ‘независимост, свобода’ (Речник на българския
език 1979: 361). И в десети том: независимост 1. ‘Отсъствие на
зависимост, влияние, подчиненост; самостоятелност, свобода’;
2. ‘Отсъствие на зависимост, на влияние в действията на политическа организация, партия, движение, средство за масово
осведомяване, политическа личност и под. от някого или нещо;
самостоятелност’; 3. ‘За държава, държавна институция, църква
и под. – право за самостоятелно решаване на своите вътрешни
въпроси и политика; суверенитет’; 4. ‘Отсъствие на причинноследствена връзка между две явления’ (Речник на българския
език 2000: 827).
В Синонимен речник на българския език с автор Емилия Пернишка свободата е определена като: 1. ‘Живот, състояние на човек или народ, когато е независим политически, икономически
или от някого: независимост. . . aнт. робство’; 2. ‘Възможност да
се действа без ограничения или принуда, липса на ограничения,
принуда: независимост, воля. . . ант. ограничения, зависимост’
(Синонимен речник на българския език 2012: 492, 493). В първото
значение свобода се свързва с борба, жертва, героизъм, във второто с устойчивите словосъчетания: свобода на словото, свобода
на мисълта, свобода на духа и др.
В Синонимен речник с антоними под редакцията на Сабина
Павлова думата свобода е дадена с две значения: 1. ‘независимост, самостоятелност’; спец. ‘Автономия’; 2. ‘непринуденост, естественост, волност ↔ скованост’ (Синонимен речник с антоними
2013).
Можем накратко да обобщим. В българските речници свободата на първо място се представя с най-общото си значение:
в историческите речници то се свързва с християнско-богослов-
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ската парадигма, а в съвременните речници с философското
разбиране на свободата като възможност на човека да проявява
своята воля. На второ място свободата се съотнася с независимост на държава, народ, институция. Важна част от семантиката
на лексемата е възможността да се извършва нещо без ограничения, пречки. Всички статии посочват и едно по-тясно значение:
‘лекота, непринуденост в общуването’.

3. Свободата в българските фразеологизми
Фразеологизмът е устойчива фраза, обикновено с преносно
значение. Поради силната си метафоричност и експресивност
фразеологизмите са често засвидетелствани в българския език,
най-вече в живия узус.
В изследването на концепта СВОБОДА фразеологизмите са групирани по семантични признаци, за да бъде по-добре систематизиран богатият материал, ексцерпиран от Фразеологичен речник
на българския език в два тома с автори: Кети Ничева, Сийка Спасова-Михайлова и Кристалина Чолакова (Фразеологичен речник
на българския език 1974, 1975). На първо място се анализират
фразеологичните единици, вербализиращи свободата и независимостта, а след това тези със смислов компонент робство,
несвобода.
Първият семантичен признак, по който се обединяват редица
фразеологизми, е: ‘боря се срещу някого в защита на свободата,
въставам, бунтувам се’. Част от фразеологизмите описват конкретно действие: „Вадя меч”, „Вадя оръжие”, „Вдигам пушка”,
но означават ‘готов съм за битка, започвам битка, въставам’.
Преносно бунтът срещу власт, терор и тирания е изразен и чрез
фразеологизмите: „Вдигам глава”, „Надигам глава” със значение
‘въставам’. Тези, които са достатъчно смели да надигнат глава, се
излагат на реалната опасност да загубят живота си, затова и „Давам си главата”, „Оставям си главата”, „Слагам си главата” са
тъждествени на ‘жертвам си живота в името на идеал’. Битката
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до смърт в името на свободата често се нарича: „до последна
капка кръв”.
Борбата за свобода е пряко свързана с напускането на своето
пространство и преминаването отвъд неговите граници, там,
където е опасно, непознато, но и героично. Хайдутството е едно
от лицата на борбата за свобода, описано с фразеологизмите:
„Вземам/взема гората”, „Вземам/взема Балкана”, „Хващам/хвана
гората”.
Следващият важен семантичен признак, чрез който се дефинира свободата във фразеологизмите, е: ‘политическо освобождение, отхвърляне на нечия власт’. Оковите са един от белезите на робството и често го назовават метафорично, затова
и фразеологизмите: „Троша оковите/оковите си” и „Разбивам
оковите/оковите си”, „Чупя оковите/оковите си” означават ‘освобождавам се от чужда власт, от робство’.
В българския език съществуват фразеологизми със семантичен признак ‘освобождаване от задължения, дългове, грижи’, те
концептуализират пътя към свободата, видян като път, по-който
оставяш всеки товар, за да се почустваш свободен. Често употребими в този смисъл са фразеологизмите: „Свали се воденичен
камък от гърба ми”, „Свали се воденичен камък от плещите ми”,
„Свали се планина от гърба ми”, „Свали се планина от раменете
ми”, „Свали се товар от гърба ми”, „Свали се тежко бреме от
плещите ми” и др. Както и сходни, съдържащи глагола падам:
„Падне воденичен камък от плещите ми”, „Падне воденичен
камък от раменете ми”, „Падне планина от гърба ми”, „Падне
тежко бреме от гърба ми” и др.
Оформя се и група фразеологизми със същото значение
и глагол смъкне се: „Смъкне се воденичен камък от гърба ми”,
„Смъкне се воденичен камък от плещите ми”, „Смъкне се воденичен камък от раменете ми”, „Смъкне се планина от гърба ми”.
Всички изброени фразеологизми се реализират с идентично
значение – ‘освободя се от тежка грижа, задължение’.
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Личната свобода като върховна ценност и възможност за
разгръщане на човешките възможности е обединяващият семантичен признак на редица български фразеологизми като:
„Давам крила”, „Широко ти поле”. Част от тях обаче съдържат
в себе си представата за свободата по-скоро като свободия, свобода, лишена от всякакви ограничения, например: „Свободна
България”. Съществуват и фразеологични единици със значение
‘давам прекалено много свобода’ – „Отпускам/отпусна юздите
на някого”, „Отпускам/отпусна поводите на някого”, които са израз на традиционното схващане на българите, че прекалената
свобода не е хубаво нещо. Да дадеш на някого неограничена
свобода, означава да го направиш волен, но също и неконтрилируем, опасен, невписващ се в социума.
Във фразелогизмите несвободата е много по-плътно езиково
разработена. Това е свързано с цялостната народопсихология
на българина, пък и на други народи, да се обговаря повече
отрицателният модус – клетвите са повече от благословиите,
названията на злите сили са повече от тези на добрите, нечистото е повече от чистото, названията на болестите са повече от
тези на здравето и т.н. В съзвучие с тази закономерност в езика
е и несъразмерното съотношение между езиковите реализации
на концептите свобода и несвобода.
Един от важните семантични признаци, общ за значителна
група фразеологизми, е: ‘подчинявам някого; поставям някого
в зависимо, несвободно положение’. В следните примери субектът е този, който подчинява, той е деятелят: „Турям/туря
под краката си някого”, „Поставям/поставя някого на колене”,
„Надявам/надяна хомота на някого”, „Слагам/сложа въжето на
шията на някого”. Изискването за покорство на по-слабия, метафорично представено като физическо насилие върху части от
тялото му, е отразено във фразеологизмите: „Строшавам/строша
рогата на някого”, „Счупвам/счупя рогата на някого”, „Стъпвам/стъпя на врата на някого”, „Стъпвам/стъпя на гушата на
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някого”, „Стъпвам/стъпя на гърба на някого”, „Стъпвам/стъпя на
шията на някого” и др.
Попадането под нечия власт, робство, когато субектът е в зависимо положение, може да бъде открито в множество фразеологизми. В част от тях властта се назовава метонимично
с част от тялото на властимащия: „под нечий крак/крака”,
„под нечия нога/ нозе”, „в ръцете/ ръката на някого”. В друга
част се открива метафоричен израз за самия акт на преклонение и подчинение поради вероятна принуда: „Свеждам/ сведа
глава”, „Свивам/ свия врат”, „Скланям/ склоня глава”, „Навеждам/ наведа врат”, „Навеждам/ наведа глава”, „Прекланям/ преклоня глава”. В този смислов контекст, но с различна семантична отсянка: ‘заробвам се, поставям се в зависимо положение’ са: „Турям/ туря си въжето на шията”, „Турям/ туря си
въжето на врата”, „Турям/ туря си примка на шията”, „Турям/
туря си примка на врата”, „Слагам/ сложа си въжето на шията”, „Слагам/ сложа си въжето на врата”, „Слагам/ сложа си
примка на шията”, „Слагам/ сложа си примка на врата”, „Мятам/ метна си въжето на шията”, „Мятам/метна си примка на
шията”, „Окачвам/ окача си въжето на шията”, „Окачвам/ окача
си примка на врата”, „Нахлузвам/ нахлузя си въжето на шията”
и др. Страданието при робство е представено в езика с метафоричните фразеологични единици: „Пъшкам под ботуша на
някого”, „Пъшкам под хомота на някого”, „Пъшкам под ярема на
някого”.
Несвободата в личен план като пълно съобразяване с волята
на друг, пълно подчиняване на неговите желания, дори капризи, е изразена с фразеологизмите: „Вървя по водата на някого”,
„Ходя по водата на някого”, „Ходя по гайдата на някого”, „Вървя
по гайдата на някого”, „Играя по гайдата на някого”. От социолингвистична гледна точка хората, които играят или вървят
по гайдата на някого, се приемат в социалното говорене като
слабохарактерни и са обект на присмех. Тук става дума за под-
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чинение на един човек на друг не поради социална, а по-скоро
поради емоционална принуда.
‘Задържане от властите, лишаване от свобода, затваряне’
също се утвърждава като важен семантичен признак на несвободата във фразеологията. „Да ми духа кон зад врата” означава
‘арестуван съм, лишен съм от свобода’ и „Ще светя на мишките”
е със значение: ‘затворен съм в тъмница’.
В съвременното общество свободата се разбира в голяма степен като липса на ограничения, свобода на избор, свобода да правиш каквото искаш. Следователно ограничаването на действията, забраните и опитите за контрол се тълкуват като несвобода.
В българската фразелогия се срещат голям брой метафорични
единици със семантичен признак ‘ограничаване на личната свобода, на действията на някого’: „Сбирам/сбера юздите на някого”,
„Дръпвам/дръпна юздите на някого”, „Хващам/хвана юздите на
някого”, „Стягам/стегна юздите на някого”, „Слагам/сложа оглавник на някого”. Последният фразеологизъм се реализира
и с друга семантика: ‘оженвам някого’, като женитбата се възприема като ограничаване на свободата. С близко значение са и:
„Слагам/сложа юзда на някого”, „Слагам/сложа юлар на някого”.
Мисленето на брака като несвобода намира своето езиково отражение и в периодичния печат, и в асоциативните анкети,
което е доказателство за трайната концептуална връзка между
подчинението и семейните отношения.
В семейните отношения връзката мъж – жена често е неравностойна, единият от двамата попада в подчинено положение.
Обикновено това е съпругата, която „Ситно преде” или „Тънко
преде” пред главата на семейството, тоест не смее да прояви
собствена воля, подчинява се. Но тъй като в патриархалното
общество подчинената роля на жената се смята за нещо закономерно и естествено, във фразеологизмите по-често е изразена
обратната зависимост – мъж, който е под властта на жена си:
„Държа под чехъл” – ‘за жена – държа мъжа си в подчинено поло-
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жение’, „Под чехъл съм” и „Жената ме води за езика” – ‘за мъж –
живея в зависимо положение’. И за двата пола се използват изразите, вербализиращи подчинение в ежедневието, но най-вече
при неформални, близки отношения: „Водя за носа”, „Водя за
поводите”, „Водя за юздите”.
Фразеологизмите, проучени в това изследване, са обединени
в няколко значими групи по семантичен признак. Първо е разгледан концептът свобода със семантичен признак ‘боря се срещу
някого, въставам’. С това значение свободата е богато засвидетелствана в пословиците и поговорките, в българската литература,
в емпиричния асоциативен материал. Безспорна е причинноследствената връзка между борбата, юначеството, хайдутството
и свободата. Пряко свързан с този семантичен признак е и признакът ‘политическо освобождение, отхвърляне на нечия власт’.
Реализациите му са широко разпространени в българското народно творчество и в светогледа на съвременния българина.
Отделно са представени фразеологизмите със семантичен
признак ‘липса на задължения, ограничения, грижи’. Това разбиране на свободата е характерно за модерната обществена парадигма, където свободата се смята за равнозначна на свободно
време, свободно съзнание, свобода от задължения, нещо, което
е било почти немислимо в рамките на традиционната култура
и отношения. Нещо повече, онези, които са се стремели към
голяма лична свобода, са критикувани от социума и техният
стремеж към независимост се е определял като свободия.
Концептът НЕСВОБОДА присъства като основен в българската
фразеология. Сементичният признак ‘подчинявам някого; поставям някого в зависимо, несвободно положение’ е характерен
за огромен брой български фразеологизми, обхващащи както
междуличностни отношения, така и в исторически план попадането под роство, чужда власт. По-малка, но важна е групата
фразеологизми, свързани с арестуване и затвор като пряко посегателство върху свободата. Фразеологизмите със семантичен
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признак ‘налагане на ограничения, лишаване от право на избор’
отразяват изключително често случваща се в битието на българина практика. Пълното подчинение на волята на друг е важен
семантичен признак на несвободата, като в тесен смисъл тази
зависимост важи и за семейните и роднински отношения.
И във фразеологизмите, както и в паремиите, е налице
една взаимнодопълваща се, но и диаметрално противоположна
връзка между свободата и несвободата. На концептуално равнище тя съдържа едновременно омраза към поробителя, стремеж към свобода, борба срещу гнета, порив за личен избор и пораженческата позиция на примирилия се човек, попаднал под
чужда власт, зависимост и подчинение, случващо се както в пошироки, така и в по-тесни граници. Въпреки това огромният
брой фразеологизми, в които битуват зависимостта и подчинението, са доказателство за мисловен път, в който несвободата
не е приемлива и подлежи на социална и езикова санкция.

4. Свободата в българските паремии
Паремията е малък народен речеви жанр, изразен с изречение (пословица, поговорка) или с кратка поредица от изречения
(загадка, анекдот), характеризиращ се с устойчивост в езика
и възпроизводимост в речта, често използван с дидактически
цели. Ольга С. Ахманова разглежда термина паремия като родов
и обединяващ понятията пословица и поговорка (Ахманова 1966:
421). В този смисъл се разглежда паремията и в това изследване.
Емпиричният материал е ексцерпиран от: Балканска народна
мъдрост (Балканска народна мъдрост 1968), Български пословици и поговорки (Български пословици и поговорки 1986), Моделиране на пословици и поговорки, повлияни от християнството
(Трендафилова 2014).
В българските пословици и поговорки свободата е представена като върховна ценност. В синхрон с известната мисъл
на Сервантес: Свободата е най-голямото богатство е и бъл-
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гарската пословица: Куражът е първото богатство на човека.
Именно като най-висш идеал свободата е разпозната в паремиите: Свободата е на върха на копието! и Свободата е най-висше
благо. Стремежът към свобода в българския фолклор, както
и в пословиците и поговорките е неизменно свързан с юначеството и борбата.
В българските юнашки песни един от най-трайните и разпознаваеми образи на надмогващия врага и гнета юнак е Крали
Марко. В парадигмата на героите се имплицира и образът на
българския хайдутин, дръзнал да се изправи срещу робството
в името на така желаната свобода. В юнашките песни основен
мотив е именно борбата срещу поробителите за постигане на
идеала за свобода: И да идем с турци да се бием, да се бием, народ
да свободим.
Хипостаза на този идеал е и призивът „Свобода или смърт”,
изричан и извезван като магична формула, повтарян и преживяван като антагонистична цялост и единствен избор пред бореца.
В паремиите юначеството се реализира чрез няколко семантични реда. От една страна стои юнакът в своя традиционен
образ – на смел момък, готов да умре за родината. Именно неговата храброст и жертвоготовност личат в пословиците: Юнак
глава не прекланя, Юнак без рана не може, Рана юнака не грози,
Юнакът не умира у дома си.
От друга страна се ситуира образът на псевдоюнака, на онзи,
който си приписва подвизи. Тези лъжливи юнаци се семантизират в поговорките: Юнак над юнаци е онзи, който го надвил, а не
който се хвали, Покрай чашата лесно се става юнак, По дрехите
юначеството не се познава.
Вярата, че всяка земя ражда по един най-голям юнак, превъзхождащ всички останали и олицетворяващ борбата за свобода,
е изразена в поговорката: Всяка земя по един юнак храни. Като
неин антипод обаче се явява друга народна мъдрост: Един юнак
не е юнак. Идеята за всенародната смелост и воля като единствен
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път за борба и победа над поробителя е кодирана и в поговорките: Сговорна дружина планина повдига и Съединението прави
силата.
Робството и ограничеността са семантични и езикови антоними на свободата. Животът в робство е равносилен на черно,
мъчително съществуване: От люлката до гроба няма бял ден
за роба. А предимствата на свободния живот намират своя израз
в поговорките: По-добре на клонче, а не в кафезче, По-добре да бъдеш куче на свобода, отколкото лъв в клетка, Орелът е свободен,
когато има криле. В тях се доразвива и идеята, че битието на
свободния е винаги за предпочитане пред живота във вериги.
Наред с устойчивия образ на свободата като висша цел и стремеж се открива един също устойчив образ на смирението като
начин на оцеляване. Запазването на живота се противопоставя
на геройската смърт и е мотивирано от естествения инстинкт за
самосъхранение. Най-известната поговорка, свързана с тази житейска философия, е: Смирена главичка сабя не я сече. Противопоставянето на несвободата е безсмислено, защото според други
поговорки: При сила правдина няма и Правдата е отдавна погинала. В същия смислов контекст попада и друга народна мъдрост: Повече живеят страхливите от безстрашливите. Юначеството като резултат от упражняването на свободна воля всъщност представлява екзистенциален избор на геройската смърт
пред живота: Който мисли сетнините, юнак не става.
Българските паремии концептуализират историческия опит
на българския народ в неговия път към свободата. Свободата се
осмисля като най-ценното именно поради нейното отсъствие
през големи периоди от историята ни. Свободата не е даденост,
а идеал, за който трябва да се бориш. И в тази борба според поговорките най-достойни са юнаците, те са смели, жертвоготовни,
изключителни. В същото време свободата не може да бъде постигната само с единичните подвизи на героите, за нея са нужни
„сговорност” и „съединение”. И въпреки че животът „на клонче”
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е по-добър от този „в кафезче”, оцеляването присъства като необходим исторически избор както в реалното битие на българите,
така и в паремиологичната философия на „преклонената главичка”.

5. Свободата в периодичния печат
Концептът СВОБОДА добива различни значения в зависимост
от историческата епоха, запазвайки обаче своите основни характеристики като независимост, национална свобода, антоним
на робство и подчинение. В това ни убеждава и проучването на
периодичния български печат.
От предосбожденския печат е ексцерпирана лексика от вестниците „Независимост” – 1873 г. и „Знаме” – 1874 г., появили
се в края на османското иго и съдържащи в себе си цялата сила
на копнежа по свобода. От следосвобожденския период са проучени два хумористични вестника: „Българан” – 1904 г. и „Кво
да е” – 1902 г., представящи нов иронично-аналитичен поглед
върху реализацията и битуването на свободата в свободна България. Анализирани са и промените в езиковите реализации на
концепта СВОБОДАТА с навлизането на демократичната система
у нас въз основа на емпиричен материал от знаковите за този период издания „24 часа” и „Труд”. Феноменът свобода и неговите
езикови прояви е проследен и в съвременната преса 2012–2014 г.
Анализът на периодичния печат е хронологичен и започва
с вестниците „Независимост” и „Знаме”. Лексиката от тях е подбрана основно по два принципа: 1. Изследвани са семантично
близките до свобода лексеми, попадащи в семантичното ядро
и приядрената зона на концепта; 2. Проучени са антонимите
на свобода, които се ситуират в семантичен ред с ядрен център
робство и приядрена зона подчинение, зависимост.
В брой 23 на вестника четем:
[1] Той ще да ви нарече граждани на своето освободено и независимо
Отечество. („Букурещ” 23 II 1873, стр. 179, „Независимост”, бр. 23).
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Тук прилагателните освободено и независимо имат значение
‘политически автономно’ което е еманация на българския идеал
за национална свобода. Гражданска свобода и независимост,
постигнати благодарение на демокрацията, се изтъкват като
висши цели и блага на страниците на „Знаме”:
[2] [. . . ] и когато един ден демокрацията осигури на страната реда
и свободата, тогава нейните преимущества ще бъдат толкова очевидни, защото ще бъде излишно да се препоръчват. (Хроника, „Знаме”,
бр. 1, 1874).

За постигането на този идеал печатът призовава към създаването на общ фронт срещу Османската империя:
[3] Требва да прибързаме и спасиме своите народности, дорде не
е късно, защото неприятелите ни не дремат и ежедневно подкопават
силата на нашите народности и Трябва да помислим всички за своето
бъдеще, ако не желаем да станем жертва на чуждите господарства.
(„Букурещ” 9 III 1873, стр. 194, „Независимост”, бр. 25).

Ясно личи опозицията свое – чуждо, като чуждото е агресивно, а своето се нуждае от защита. В съзвучие с тези публикации е и написаното във вестник „Знаме” година по-късно:
[4] [. . . ] че България като встъпва на почвата на общите икономически интереси на Балканските държави, искрено желае самостойната политическа свобода на всички балкански политически единици.
(Македония и Сръбско-Българския Митнически договор, „Знаме”, бр. 3,
1874).

На страниците на предосвобожденския печат политическата
свобода е най-актуалната ценност. Но тя се осмисля различно
в зависимост от политическия статут на субектите. За поробените народи тя е идеал, който може да се постигне само с борба
и промяна. За Османската империя е стремеж към запазване
на статуквото – тя желае да съхрани своята цялост и всякакъв
опит за откъсване на територия от нея се смята за посегателство
върху нейната свобода:
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[5] Главната грижа на Турция се състои в това, щото тя да удържи
неприкосновеността на своята земя в сичката й сила. („Политически
преглед”, стр. 194, „Независимост”, бр. 25, 1873).

След политически дебати се налага и мнението, че България
в условия на робство не е в състояние да се освободи сама, а има
нужда от външна помощ в лицето на автономна и обвързана
с каузата държава:
[6] Аз признах, че само свободната държава е в състояние да изтреби злото и опасностите из нашето отечество, в които са то намираше в онова време. („Политически преглед”, стр. 194, „Независимост”,
бр. 25).

Друг важен за този исторически контекст компонент на концепта свобода е свързан с борбата за независима българска църква:
[7] Всичко това свидетелства, че всяка една черкова или сека една
християнска община е сама за себе си независима и че всичките независими черкови съставляват едно независимо и неразделно тяло
в смисъл на автономна, неподчинена на друга църква. („Букурещ” 23 II
1873, стр. 180, „Независимост”, бр. 23).

Същото значение е засвидетелствано и в следващите цитати:
[8] Великият везирин иска да вземе фермана, който припознава българската черковна независимост, назад. („Букурещ” 23 II 1873, стр. 180,
„Независимост”, бр. 23).
[9] Българете искат да добият самостоятелна народна черкова.
(„Български известия” 3 III 1873, стр. 188, „Независимост”, бр. 24).
[10] Българите искат своята черковна независимост не за Русия,
а за себе си, не слушайте какво говорят гърците. („Български известия”,
стр. 197, „Независимост”, бр. 25).

Семантичният ред с ядрен център робство отразява настроенията в предосвобожденска България. Робството е представено
като нещо необходимо и дори достойно за някои българи родо-
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отстъпници, а свободната мисъл и идеи у събратята им – като
застрашителни и омразни:
[11] Хаджият се хвали с това робство, гордее се със своите унижения и от сичкото си сърце мрази свободоумните хора. („Букурещ” 23 II
1873, стр. 180, „Независимост”, бр. 23).

Съзнавайки силата на обединяващите си свободоумни хора,
османската власт подема мерки за тяхното елиминиране:
[12] Правителството е осъдило 60 души българи, които уж принадлежали в числото на някакъв таен комитет. („Български известия”,
стр. 189, „Независимост”, бр. 24).
[13] В Сливен бяха затворени и мъчени неколко българе, които
имаха роднини хайдуци. („Български известия”, стр. 189, „Независимост”, бр. 2).

Турското правителство не просто държи политическата
власт над България, но и се стреми да се намеси в изконни български постижения в условията на робство като българските
училища, съществуващи вече близо 40 години, и да ги постави
в условия на подчинение, интелектуално и идейно робство:
[14] Захванало се е отново да се говори, че турското правителство
е намислило да отнеме капиталите на българските училища и да ги
подчини под своята непосредствена контрола. („Букурещ” 23 II 1873,
стр. 179, „Независимост”, бр. 23).

Свободата в този исторически отрязък от българската история се съгражда на няколко концептуални равнища: първото
е борбата за политическо освобождение на България, второто
е борбата за независима българска църква и третото е свобода
и независимост на просветителските центрове. Следователно
концептът СВОБОДА е видян като национален идеал, автономна
религия и право на идентичност.
В началото на ХХ в. политическата ситуация е различна – България вече е свободна политически, но нейната независимост не
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е официално призната, това ще стане чак през 1908 г. В този момент тя се намира едновременно в състояние на свобода и в състояние на зависимост. Съединението е факт, но извън територията на обединена България остават големи региони, населени
с българи.
Вестник „Кво да е” превръща в основна тема борбата за освобождение на Македония, с цел присъединяване на изконно
български територии. При интерпретацията на тези идеи липсва ироничност, а се пропагандира съпричасност към каузата
на Македония:
[15] Говори се, че около 10 000 македонци живущи в България се съгласили, че щом си продадели грозгето и бозата тая зима ще потеглят
за Македония да я освободят. (Политически съобщения, Доброволци,
„Кво да е”, стр. 3).
[16] Вчера заминаха за Македония 4 чети гръцки доброволци да помагат на въстаналите да се освободят. (Телеграми, „Кво да е”, стр. 2).
[17] Днес Македония ликува свободна, гордеейки се със своята свободна армия, в смисъл ‘независима, неподчинена на други’. (Нашето
положение, „Кво да е”, стр. 3).

В началото на века състоянието на несвобода се усеща и в живота на голяма част от населението в пределите на свободна
България, обрамчен в непосилна работа и лишения. Това намира своето място на страниците на българската преса. Чрез
хумористичните издания българският литературен елит успява
да назове истината, служейки си с иронията и сарказма. Един
от примерите за вестник, сътворен от умело боравещи с политическата сатира творци, е „Българан”.
Животът на българина е описан като безрадостен с постоянна тревога за насъщния, несвободен. Акцентира се върху парадокса – политически свободен, но отново заробен се чувства
българинът:
[18] От труд прегърбен сявга и роб на теглилата –
Коравия си залък топиш в сълзи горчиви,
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От люлката до гроба окован за земята.
В случая роб означава ‘обременен, измъчен, претоварен човек’.
(За какво е основан нашият вестник, „Българан” 1904, бр. 1, стр. 1).

И още:
[19] Защо народът страда, защо е беден и неволен, като е толкова
работлив и политически свободен? (Отчаяние и утеха, „Българан”
1904, бр. 17, стр. 3).
[20] Да, той е недоволен, несвободен, цял поробен, нито минутка се
не чувства волен и обран е, и съдран е, и проклина. . . (Отчаяние и утеха,
„Българан” 1904, бр. 17, стр. 3).

Идеята за постигане на свобода наготово е мечта за мнозина
българи, но същевременно е осмяна като нереална, утопична:
[21] Просълзен, с благословия –
Обеща да им поднесе
Свободата на тепсия.
(Писмо от Ватикана до вестник «Българан», „Българан” 1904, бр. 1,
стр. 3).

Дописниците на „Българан” често осъждат робската психика
на българина и изтъкват, че това е основната причина той да
не бъде наистина свободен. Този куплет е в съзвучие с дълго
битуващата българска мъдрост „Преклонена главичка, сабя не
я сече”.
[22] Всеки миг да бъда в трепет и тревога
и да си излагам скъпия живот?!. . .
Дълго, дълго още под зверски хомот
роб презрян и долен той ще си остане. . .
(„Българан” 1904, бр. 3, стр. 2).

Обетът да се умре в името на национален идеал и кауза вече
е празнословие. Иронично са представени предосвобожденските
идеали, защото те вече са забравени и обезценени:
[23] Но клетва, че сме дали нявга –
да мреме във робската страна
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в борба за роба, за идеи –
и дума даже не става!!!
(Една гореща приятелска среща, „Българан” 1904, бр. 4, стр. 2).
[24] На робите клети в бедната страна
не прати съзнание, нито светлина.
(Епопея на незабравимите, „Българан” 1904, бр. 25, стр. 6).
[25] Идеи светли, свят завет,
борба за свобода.
Започна той с Централний Комитет,
свърши със Сметната Палата.
(Малки оди за войводи, „Българан” 1904, бр. 7, стр. 4).

Друга основна тема, засегната в хумористичния вестник,
е тази за свободата на словото, която подлежи на постоянни
санкции и ограничения:
[26] Деца ни във къщи голи,
в пазара– монополи,
законът за печата
отне ни свободата.
(Епопея, „Българан”1904, бр. 6, стр. 2).

Съвсем съвременна и утвърждаваща стремежа към абсолютна свобода на индивида изглежда идеята за провиждането
на семейството като форма на робство. Както вече беше споменато, подобни смислови реализации на опозицията свобода –
несвобода се откриват и при паремиите, и при фразеологизмите.
[27] Аз мразя това огнище, което ние сме си стъкмили, аз ненавиждам семейството, робството, аз искам да съм свободен. (Писма,
които никога не съм се решавал да напиша. („Българан” 1904, бр. 17,
стр. 5).
[28] Аз вече 7 години водя свещен живот вън от къщи и робство ми
се вижда семейството. Долу робството, да живее свободата. (Писма,
които никога не съм се решавал да напиша. („Българан” 1904, бр. 17,
стр. 5).
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В края на 1989 г. настъпват съществени промени в управлението на България, социалистическият режим е заменен с демокрация. Печатът придобива нов смисъл, свободата на словото
се превръща в един от значимите символи на демократичност.
През ранните 90 години на ХХ в. публикациите във вестниците
„24 часа” и „Труд” представляват представителна извадка за духа
на новото време.
Един от първите индентификационни признаци на свободата това са свободните избори – ‘демократични избори’. Доколко обаче те са наистина свободни или все още резултатът
е предизвестен е една от полемичните теми в тогавашното медийно пространство:
[29] Втората фаза напълно неизбежно бе фазата на свободните
избори, които донесоха на БСП доста удобно мнозинство във Великото
народно събрание. („Труд” 7 III 1991, бр. 42/13 361, стр. 3).

Сред централните проблеми, разглеждани в статиите, е икономическата зависимост на България от чуждия свободен пазар.
Нещо повече, българите често не са допуснати до търгове и са
поставени в положение на зависимост, нарушена е тяхната икономическа свобода, а чуждите инвеститори се ползват с неограничена власт:
[30] Чужденците вземат каквото искат. („24 часа” 20 IV 1991, бр. 3,
стр. 1).
[31] Поредните белезници за икономическата инициатива на българина. („24 часа” 20 IV 1991, бр. 3, стр. 1).
[32] Разпродажбата на ефира продължава. За българи вход забранен. („24 часа” 18 IV 1991, бр. 1, стр. 1).

Всъщност разпродаването на ефира не опира само до поставянето на чужди интереси над българските, а е и опит за
ограничаване на свободата на словото, един от прерогативите
на демокрацията. Затвърждаването на партийния модел в пуб-

454

Kalina Micheva-Peycheva

личното медийно пространство е удар срещу независимия
печат:
[33] Българските «десни» радушно подкрепиха непочтеното освобождаване на партийно-обществения печат от данъци, което би съсипало независимия печат. („24 часа” 20 IV 1991, бp 3, стр. 4).

Премахването на държавния монопол в новите икономически условия води до освобождаване на цените – факт, коментиран многократно в пресата. Тук „освободен, свободен” се реализира с едно от често засвидетелстваните значения: ‘такъв,
върху който не се поставят граници, норми’. В тези примери
освобождаването на цените е разглеждано и с неговите отрицателни конотации – произвол, липса на каквато и да било регулативност, спекулация:
[34] Тя ще позволи и свободно определяне на цените до октомври
1992 г. („24 часа” 22 IV 1991, бр. 4, стр. 1).
[35] Тогава държавата си позволи да освободи цените само на плодовете и зеленчуците. („24 часа” 22 IV 1991, бр. 4, стр. 2).
[36] Но като се има предвид задълбочаващата се инфлация и това,
че около 30-40 на сто от фирмите не могат да платят определените
16 процента, ако не посегнат на други фондове, ще се проведат допълнителни разговори със синдикатите дали индексацията за декември
1990 г. на работещите да не се включи към компенсацията, която те
ще получат при освобождаването на цените. („Труд” 16 I 1991, бр. 10/13
329, стр. 1).
[37] Бензиновата криза разтвори алчната паст на «освободените»
тарифи – от Младост до центъра четиридесет лева. („Труд” 11 I 1991,
бр. 7/13 326, стр. 3).
[38] След освобождаването на цените лихвеният процент ще стане
неуправляем. („Труд” 21 I 1991, бр. 13/13 332, стр. 1).

С голяма фреквентност е употребата на словосъчетанието
„освободен от длъжност” със семантика ‘съкратен, уволнен, освободен след избор на ново лице’. Освобождаването от длъжност
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може да бъде и в отговор на различни злоупотреби или провинения.
[39] ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на републиката е подписал указ, с който освобождава Константин Георгиев Гяуров от длъжността извънреден
и пълномощен посланик на Република България в републиките Того,
Кот д’ Ивоар, Република Либерия и Буркина Фасо. („Труд” 11 I 1991, бр.
7/13 326, стр. 3).
[40] С УКАЗ, подписан от председателя на републиката, е освободен
от длъжността директора на агенцията за чуждестранна помощ
Теодор Александров Цветков. („Труд” 11 I 1991, бр. 7/13 326, стр. 3).
[41] В същия брой е обнародвано решение на Великото народно събрание за приемане на основни положения на временен статут на Българската телевизия и на Българското радио, както и решение за освобождаване от длъжност на председателя на Комитета за телевизия
Павел Писарев и за избиране на Огнян Сепарев за председател на Българската телевизия. („Труд” 11 I 1991, бр. 7/13 326, стр. 4).

Забраната за свободен достъп извън териториите на страната също е сред актуалните теми. Границите на България вече
са отворени и е осигурен свободен двупосочен достъп – тази
привилегия е един от символите на демокрацията.
[42] С президентския указ Джордж Буш потвърждава, че България
вече разрешва свободно емигриране от страната. („Труд” 24 I 1991, бр.
16/13 335, стр. 4).

От друга страна, остава финансовият проблем, ограничаващ
все още българското население свободно да пътува:
[43] Наскоро възможността на българина да скита по света (по
примера на германци, гърци и прочие чужденци) бе ограничена и от новите свободни цени на самолетните билети до столиците на бившите
социалистически държави. („Труд” 16 I 1991, бр. 10/13 329, стр. 2).

Въпреки възможността да се преминава от една страна
в друга съществуват ситуации, в които тази свобода е лими-
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тирана. Достъпът до страни в състояние на война традиционно
е забранен, заради опасностите, които крие.
[44] А по повод изтърваването на връзката от Москва за Багдад
една служителка обясни, че по нареждане на нашето външно министерство е забранено пътуването на българи не само в Ирак, но и за
целия Близък Изток. („Труд” 14 I 1991, бр. 8/13 327, стр. 1).

Във външнополитически контекст темата за човешките
права, националната свобода и нейното нарушаване е сред основните новини в пресата. Свободата се осмисля като висше човешко право, заедно с борбата за независимост и като антипод
на диктатурата. В конкретните примери, цитирани по-долу, свободни граждани следва да се тълкува като ‘непоробени, с всички
права и свободи, полагащи се на свободния индивид’, под независимост в този контекст се разбира ‘автономност’, диктатура се
определя като ‘тирания, несвобода’, а репресиите се възприемат
като посегателство срещу свободата на личността:
[45] Проливането на кръвта на мирни и свободни граждани предизвика нашето възмущение и загриженост за съдбата на народите на
трите балтийски републики, самоопределили се по пътя на независимостта. („Труд” 16 I 1991, бр.10/13 329, стр. 1).
[46] На митинг на манежкия площад присъствуващите почетоха
с мълчание жертвите от веригата Тбилиси – Баку – Вилнюс. Ораторите, сред които народни оратори на СССР и РСФСР, видни общественици призоваха към сплотяване на демократичните сили срещу надигащата се партокрация, срещу реалната опасност от нова диктатура.
(„Труд” 21 I 1991, бр. 13/13 332, стр. 3).
[47] Западът осъжда репресиите. („Труд” 22 I 1991, бр. 14/13 333,
стр. 4).

В избрания времеви период в периодичния печат се срещат
и множество лексикални примери, съдържащи антоними на
свобода – тъмница, затвор, окови и т.н., които обаче получават
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положителни конотации. Затворът се осмисля като справедливо
наказание за извършени престъпления:
[48] Отвлеченият съвестски самолет е освободен, похитителят
е задържан. („Труд” 22 I 1991, бр. 14/13 333, стр. 1).
[49] Легендарният Матиас Руст бе осъден вчера на две и половина
години затвор по обвинение в опит за убийство на медицинска сестра.
(„24 часа” 20 IV 1991, бр. 3, стр. 4).

В печата е засвидетелстван и един фразеологизъм, който
точно отговаря на семантичния признак ‘задържан, затворен,
лишен от свобода съм’: „Обличам райе” равнозначно на „В затвора съм”.
[50] Чирков няма да облече райе за чуждо удоволствие. („24 часа” 18
IV 1991, бр. 1, стр. 3).

Същият семантичен ред с ядрен център затвор остава богато
разработен в медийната лексика и повече от две десетилетия покъсно. Образът на лишения от свобода е водещ в криминалните
хроники. Несвободата преминава през своите метаморфози, тя
градира като се тръгне от ареста, откъдето има два пътя – единият е освобождаване, другият – задържане. При втория градацията расте – задържането в затвор може да бъде временно
отменено посредством парична гаранция – тоест несвободата да
се реализира в по-благоприятна среда, или да се потвърди без
право на гаранция, тоест несвободата се стеснява до хронотопа
на килията. След осъждането несвободата вече е лимитирана
във времето и пространството.
[51] Хулиганската проява се отличава с дързост и цинизъм и за
такова престъпление по Наказателния кодекс се предвижда наказание
до 5 години лишаване от свобода. (Повдигат обвинения на мъжа, залял
бившата си с боя и помагачите му, „24 часа” 15 VIII 2014).
[52] Кметът на варненския район «Младост» Христо Христов излиза на свобода срещу 3000 лева парична гаранция, решиха късно снощи.

458

Kalina Micheva-Peycheva

(Районният кмет на Варна излиза на свобода срещу 3000 лева, „Труд”
17 VIII 2014).

В съвременния печат се срещат и редица примери, отразяващи едно от преките значения на освобождам – ‘пускам на
свобода, спирам да държа затворен’:
[53] Първите белошипи ветрушки, внесени от Испания, са били пуснати на свобода през миналото лято в с. Левка. (Наша белошипа ветрушка си довела партньор чак от Африка, „Стандарт” 16 VIII 2014).
[54] Клиентката му по това време вече беше пусната на свобода,
но след промяната на решението на съда не се наложи да депозира
сумата. (Пловдивска кметица излезе на свобода срещу подписка, „Новинар” 25 VIII 2014).

Нов поглед върху народопсихологията в един друг времеви
отрязък показва, че отново са засвидетелствани множество езикови примери, в които българинът е мислен като мекушав, неинициатив, безволев, безропотен, такъв, който обича да не бъде
свободен, да живее под опека и диктатура, робство. Този специфичен и парадоксален образ е в противоречие с изконния
сремеж към свобода, но безспорно отразява една двойственост
в характера на българина, който едновременно умира за свободата си, но и трудно променя робската си психика.
[55] Като че ли искаме да покажем на света, че българинът нищо
не може да направи в естествената си среда. Или го прави само когато
е под робство. . . (Носталгия по робство, „Новинар” 31 I 2012).
[56] А на онези, които казват, че тогава било по-евтино, цитирам моя приятел проф. Владимир Радулов: «Ами под турско робство
е било още по-евтино!» (Васко Кръпката: Не комунизмът, а музиката
е красив идеал! „Труд” 10 VIII 2014).

В исторически план борбите за освобождение на България от
османско иго са едни от безспорните и чисти спомени, чествани
и тачени от поколенията, пример за гордост, за смелост, ема-
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нация на българския свободен дух. В българската колективна
памет думата робство обичайно се асоциира именно с петвековното турско робство, като антипод на свободата и на свободна
България.
[57] 135 години от Освобождението на Карлово от турско робство
се навършват днес, съобщиха от пресцентъра на общината. (135 години от Освобождението на Карлово от турско робство, „Новинар” 8
I 2013).
[58] Той ще е достъпен за гостите на Регионалния исторически
музей в града на 5 октомври, когато ще се отбележи 102-годишнината
от освобождението на Горна Джумая – старото име на Благоевград –
и Пиринска Македония от турско робство. (Музей показва ценен архив
на празник на Благоевград, „Стандарт” 7 VI 2014).

Анализът на езиковите реализации на концепта СВОБОДА
в периодичния печат показва, че съществуват вечни ценности
и нагласи у българите, които се откриват във вестниците и от четирите времеви отрязъка: 1873–1874 г., 1903–1904 г., 1990–1991 г.,
2012–2014 г. Такива са репрезентантите на свобода: свобода, независимост, Освобождението на България от 1878 г., свободна държава; както и репрезантите на несвобода: робство, петвековно
турско робство, тирания, диктатура, репресии, жестокости, робство в семейството. Специфични за предосвобожденския печат
са лексемите и словосъчетанията: освободено и независимо Отечество, борба за свобода, българска черковна независимост, самостоятелна народна черкова, спасяване на народността, подчиняване на българските училища, осъждане и мъчене на българи.
В началото на ХХ в. свободата се осмисля и вербализира по нов
начин с оглед на новите реалности, появяват се в печата следните изрази: свободна Македония, свободна армия, свобода на
тепсия, блгаринът е политически свободен, но роб на теглилата
под зверски хомот презрян и долен, Законът за печата отне ни
свободата и др. През 90-те години концептът СВОБОДА се реализира в българския език и чрез някои модерни специфични за
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началото на демокрацията думи и словосъчетания: свободни
избори, освобождаване на цените, освобождаване от данъци,
свободно емигриране, освобождаване от длъжност, белезници
за икономическата инициатива на българите, чуждите вземат
каквото искат, за българи вход забранен. В последните години
с оглед на изискването за реформи в съдебната система особено
актуални в печата стават: лишаване от свобода, задържане, пускане под гаранция, отмяна на гаранцията, осъждане с ефективна
присъда и др.

6. Анализ на свободата в емпиричния материал
Събраният емпиричен материал може да бъде условно разделен на две: анкети от отворен и анкети от затворен тип. Анкетите от затворен тип са 105 на брой, а анкетите от отворен –
131. Първо, но не по-важност, бих направила анализ на тези от
затворен тип. Те включват затворени въпроси, свързани с понятията ДОМ, СВОБОДА и ТРУД. В тази студия ще бъдат разгледани
отговорите, които се отнасят до свободата, тъй като тя е обект
на сегашното изследване. Въпросът, свързан със свободата, е:
„Какво означава за Вас думата СВОБОДА?
А. раздяла
Б. липса на работа
В. липса на семейство
Г. липса на ангажименти от всякакъв вид
Д. национална свобода
Е. свобода на словото
Ж. друго

Изборът на отговори е продиктуван от предварително запитване и проучване на най-честите определения на концепта свобода. В анкетата са участвали 54 жени и 51 мъже, съотношението между двата пола е изключително добро, защото добре проведените изследвания винаги стъпват на база данни с близко
процентно отношение на мъже и жени. Над 60% от анкетира-
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ните са на възраст от 18 до 25 години, 24% са между 26–45 години
и останалите около 15% са над 45 г. Превесът на групата под 25
не е случаен – целта на тази анкета е да проследи най-новите
обществени нагласи и възгледи върху такава универсална категория като свободата. Нещо повече, тази група не е участвала
като контролна група при създаването на асоциативни речници.
Хората от нея са израснали единствено в годините на демокрацията и те представляват гласа на новото време.
Разликата в поколенията личи от следните различия в отговорите. В поколението над 25 и особено над 30 личи по-голяма
индивидуалност при отговоряне. От друга страна, в групата под
30 и особено под 25 се наблюдава малко по-голям процентен дял
на отговор Г спрямо по-възрастните анкетирани. Именно в този
житейски период липсата на ангажименти е сякаш олицетворение на така желаната свобода. Свободата на словото – отговор Е,
пък се предпочита от по-възрастното поколение, живяло дълги
години при силна цензура. Отговор А и В липсват в две възрастови групи: 26–45 и над 45. Отговор Б е непопулярен във всички
възрастови групи. Един път се отчита в диапазона до 25 г. и един
път в следващата възрастова група 26–45. В тази група отговор
Ж, където участниците дават различни от посочените варианти,
е с по-голяма честота, отколкото под 25.
Общата статистика на анкетата е следната: 39 души от общия
брой анкетирани избират отговор Г. Той е най-предпочитаният
отговор поради чисто обективни фактори като прекалено голям
стрес, свръхнатовареност в работата, семейни задължения, отговорности, съчетани с недостатъчна лична свобода. От друга
страна, индивидуализмът и личното време се ценят много повече в постмодерната епоха, затова и липсата на лично време
се възприема като несвобода, а наличието като белег на висша
форма на свобода. 1 от отговорите Г е даден заедно с отговор Е,
а 5 с отговор Д и Е. Тази съчетаемост говори за наслагването на
няколко образа на свободата в съзнанието на българина – него-
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вата собствена свобода от задължения, но и изконните човешки
свободи, огледани в идеала за национална свобода и свобода на
словото.
Свободата на словото е на второ място с 28 отговора Е, като в 8
от случаите е съчетан с отговор Д, а в 5 с отговор Г и Д. Откроява
се връзката между свободата на словото и националната свобода – две от лицата на свободата и във възрожденска България,
свързани трайно и задължителни за свободния българин.
Също на второ място в избора си анкетираните лица посочват отговор Д – 28. Тази статистика доказва обвързаността във
всички възрастови групи на концепта свобода с българската
история и с борбите за освобождение на България. Нещо закономерно, като се имат предвид дългите години на робство. Вече
споменах, че в част от анкетите Д се дава наред с още един или
два други отговора, което е доказателство за нееднозначното възприемане на свободата, за многоликостта на самия концепт и за
сложната симбиоза между различните представи за свободата.
С почти идентичен брой се утвърждава и отговор Ж – 26 от
анкетирани лица са го предпочели, в един от примерите съчетан с Е. На тези примери би могло да се направи по-подробен
семантичен анализ, защото в тях се срещат интересни конотации на думата свобода. Отговорите А, Б, В са статистически
пренебрежими: 2 отговора А; 2 отговора Б, един в съчетание с Е;
1 отговор В.
На посочените значения на думата свобода в отговор Ж може
да се направи по-задълбочен анализ по пол, възрастова група
и образование:
В групата от 18 до 25 години има значителен превес на жените, дали отговор Ж, 13 срещу 3 от мъжки пол. Семантичният
анализ откроява няколко основни смислови линии. Първата
е възприемането на свободата като избор– 6 от отговорите. Втората смислова линия е свързана със свободата на духа – 5 от отговорите, като „възможност да правиш, каквото поискаш” може да
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се тълкува и със значение, близко до свободия. Свободата като
по-ценна от любовта е отново в синхрон с житейската философия за свръхценност на Аза. Свободата като желание и стремеж
показва мисленето на свободата като цел и мечта. Липсата на
финансови или социални ограничения също е посочена като
тъждествена на свободата. А свободата като синоним на щастие
издига концепта до разбирането му като личен апогей, върховна
радост.
Жена, възраст 19, средно, Ж – свободата е по-скоро право на
избор, право на свободно действие.
Жена, възраст 19, средно, студент, Ж – свободата е състояние
на духа, при депресивни състояния не съществува.
Жена, възраст 20, средно, Ж – да можеш да отидеш където
поискаш или да направиш каквото поискаш, да си като птица.
Мъж, възраст 20, средно, Ж – правото на човек да избира своя път.
Мъж, възраст 25, средно, преподавател, Ж – „За свободата бих
дал и любовта”, Шандор Петьофи.
Жена, възраст 20, средно, актьорско майсторство, Ж – свобода
на духа, начина на мислене.
Жена, възраст 21, средно, Ж – свобода на духа, свобода на
вътрешното аз, упорство да вложиш в нещо. Целеполагане. Хармония.
Жена, възраст 21, средно, аниматор, Ж – това, което желая.
Жена, възраст 23, средно, Ж – възможност да правиш каквото
поискаш.
Жена, възраст 21, средно, Ж – да мога да правя избор.
Жена, възраст 21, средно, Ж – липса на „окови” – социални,
финансови и пр.
Мъж, възраст 24, средно-специално, строител, Ж – не мога да
преценя.
Жена, възраст 24, висше, фармацевт, Ж – свободна воля, право
на избор.
Жена, възраст 24, висше, продавач-консултант, Ж – избор.
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Жена, възраст 23, средно, Ж – избор.
Жена, възраст 25, БИН, Ж – щастие.
В групата от 26 до 45 години равен брой мъже и жени са
дали отговор Ж. Сред тях е налице следната закономерност от 8
души – 7 са с висше образование. Двама посочват отговори със
сходна семантика – „да се развиваш, да мислиш, да правиш, да
споделяш”, „свободен дух”, „независимост”. Два отговора са идентични – „липса на ограничения” и „без ограничения”, със сходен
смисъл са и отговорите „съвест” и „отговорност”. Желанието да
се избяга от детайлите е своеобразен опит да се откъснеш от рутината. Не е регистрирано отчетливо смислово разграничение
по полов признак.
Мъж, възраст 27, висше, фармацевт, Ж – да се развиваш, да
мислиш, да правиш, да споделяш.
Мъж, възраст 27, полувисше, печатар, Ж – свободен дух.
Жена, възраст 28, висше, педагог, Ж – излишък от свободно
време, неизискващо специално внимание към детайлите.
Мъж, възраст 35, висше, адвокат, Ж – липса на ограничения.
Мъж, възраст 35, висше, търговец, Ж – съвест.
Жена, възраст 41, висше, продавач-консултант – без ограничения.
Жена, възраст 44, висше, преводач, Ж – независимост.
Жена, възраст 45, висше, журналист, Ж – отговорност.
В групата над 45 години отговорите са разнородни, но
всички те са обединени под общ семантичен признак ‘лична
свобода’.
Жена, възраст 53, висше, Ж – свобода на избора.
Мъж, възраст 61, висше, журналист, Ж – свобода на личността.
Жена, възраст 77, средно, пенсионер Ж – волна.
При всички възрастови групи отговорите Ж могат да бъдат
най-общо класифицирани по няколко семантични признака:
свободен дух, свободен избор и независимост, като обаче тази
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обобщена оценка не обхваща нито всички дадени индивидуални тълкувания, нито цялото смислово многообразие при разбирането на концепта СВОБОДА.
Вторият вид проведени анкети са от отворен тип. В тях са
изброени различни концепти, включително свобода, независимост, волност и робство, вписани не един след друг, а сред
други универсални понятия като чист, нечист, бял, семейство,
дом, роднина, труд, аномалия и т.н. Смисълът на тази подредба
е асоциацията на тези думи да е първична, а не преднамерена.
Анкетираните лица разглеждат различните концепти като еднакво важни за изследването и по този начин анкетата добива
по-голяма истинност. Достоверенността е гарантирана от почти
равния брой анкетирани лица по пол: 61 мъже, 69 жени, както
и еднаквото съотношение в различните възрастови групи, както
следва:
Мъже – 18–25 (38 анкети);
Мъже – 26–35 (10 анкети);
Мъже – 36–45 (5 анкети);
Мъже – 46–55 (4 анкети);
Мъже – 56–65 (4 анкети);
Жени – 18–25 (37 анкети);
Жени – 26–35 (9 анкети);
Жени – 36–45 (10 анкети);
Жени – 46–55 (6 анкети);
Жени – 56–65 (4 анкети);
Жени над 65 (3 анкети).
По-големият брой анкетирани лица в най-ниската възрастова
категория е предпочетен, поради същите причини, по които
беше обяснено при анализа на анкетата от първи тип.
Във връзка с постигнатите резултати могат да се направят
множество изводи, част от които ще бъдат обект на по-подробна
бъдеща разработка, поради ограниченията в обема на настоящето изследване.
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На първата асоциативна дума – волност – най-честата първична асоциация е „свобода”, посочена 47 пъти, 1 път „свободен”,
1 път „свободно”. Другите чести първи асоциации на думата волност могат да бъдат обединени по семантичен признак ‘птица,
полет’, като символен образ на асоциативната дума („полет” е посочен 3 пъти, „птица” – 11 пъти, „птичка” – 1 път и „чайка” – 1
път, „пеперуда” – 5 пъти). Две от анкетираните лица разбират
волността на първо място като ‘своеволие’, тоест като прекалено
голяма волност, волност с отрицателни конотации.
При вторичните асоциации на асоциативната дума волност
с фреквентност се срещат „полет, птица, птици, летеж, летене,
грифон” с общ семантичен признак ‘полет’ („полет” – 8 пъти,
„птица” – 4 пъти, „птица в небето” – 1 път, „птици” – 2 пъти,
„летеж” и „летене” – по един път, „грифон” – 1 път), а също
и „простор, небе, въздух, вятър” („простор” – 4 пъти, „небе” – 4
пъти, „въздух” – 2 пъти, „вятър” – 2 пъти), обединени в семантичния признак ‘широта, безбрежност’. Представата за безбрежност
и широта е породила и по-необикновени асоциаци със същия
семантичен признак като „черна дупка” или „планина”, както
и синоними като „неограничение”, „неограниченост”. Разбирането на волността като ‘бързо движение, бягане’, е сродно по
смисъл с полета и обхваща асоциации като „кон, заек, бягане,
животно” и т.н. Очертава се и синонимното гнездо на безгрижието (3 пъти), а също и на свободата, посочена 4 пъти и свободата
на духа – 1 път като втора асоциация. Важно е да се отбележи,
че посочените втори асоцииации са 83 от общо 130 анкетирани
лица, 36% не са дали втора асоциация.
Трета асоциация на асоциативната дума волност са дали
малко повече от половината анкетирани – 73 от 130 души. Тук
свободата е 2 пъти избрана, 1 път заедно с щастието, а веднъж
в множествено число, наред с привлекателност. Отново са налице лексеми с общ семантичен признак ‘полет’ – „ястреб, крила,
криле, орел, птица, самолет, полет, чайка”, както и такива, с бли-
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зък семантичен признак, вербализиращи представата за шир –
„небе, небеса, ливада, път, шир, море, океан” и др. Представата
за безбрежност намира своето езиково изражение в асоциации
като „безкрайност, вечност, безкрай, Космос” и др. Сформира
се и още една група с основен компонент – бяг, бързо движение. В нея попадат думите „бързина, бяг, жизненост”. Очевидно
трайна е и връзката между волността и щастието, провидяна
в асоциации като „усмивка, щастие, детство, любов” и т.н.
Асоциативната дума свобода логично получава множество
първи асоциации „волност” (21), но значително по-малко от
тези, които се дават на асоциативната дума волност с лексемата
свобода. Появява се много важен дял асоциации, свързани с разбирането на свободата като национална свобода – „борба” (1
път), „Ботев” (2 пъти), „Васил Левски” (2 пъти), „национална” (1
път), „независимост” (2 пъти – „независимост” и един път – „независимост на духа”), „революция” (1 път) и др. Отново се срещат
асоциации с общ семантичен признак ‘полет’ – „пеперуда, орел,
крила, летеж, летене, полет, птица” и др. Идеята за свободата
като ‘необхватност, безбрежност’ е отразена в асоциациите – „необятност, неограничение, широко разтворени ръце” и др. Като
насъщна свободата е сравнена с „въздуха, водата, живота”. Тя
се асоциира и с такива философско-етични величини като „истина, отговорност, собствена воля” и т.н. Асоциативната дума
свобода се възприема и като „чувство, усещане, срам, тъга” и т.н.
Проявяват се и асоциации с антонимно значение на свободата –
„смърт, затвор, зоопарк”.
84 от 130 са вторите асоциации на асоциативната дума свобода. В тях има изключително разнообразие, но отново присъстват общите семантични признаци ‘необятност’ и ‘полет’.
Свободата се свързва с морала, смисълът, толерантността. Посочени са и нейни антоними – „робство, хомот” и др. Анализът на
останалите уникални асоциативни връзки ще бъдат разгледани
допълнително в друго изследване.
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75 от 130 анкетирани са посочили трета асоциация на свободата, където отново има богат асоциативен материал. Остават
трайни семантични признаци, характеризиращи свободата като
‘необятност’ и ‘полет’. Езиково е отразена връзката на свободата
с борбата и националния идеал. Очертават се асоциации на свободата, съдържащи личностни качества като „мъжество, сила,
самосъздаване, решителност” и др. Появяват се имена, свързани
със световната култура и литература като Сартр и Санчо.
Третата асоциативна дума е независимост. В първите асоциации на тази дума преобладава лексемата свобода, избрана от
30 от анкетираните лица. Интерес представлява семантичното
гнездо, свързващо независимостта със САЩ („САЩ” – 2 пъти,
„Америка” – 2 пъти, „американец” – 1 път), доминиращо в нагласите пред Съединението на България, посочено с датата 6 септември и липсата на асоциация с реалната дата на Независимостта
на България – 22 септември 1908 г. Под общ семантичен признак
би могло да се приведат асоциативните думи „самостоятелност,
самостоятелен, самоуправление”, всички споменати по веднъж.
Пряката връзка между независимостта и държавността личи
в асоциации като „държава, права, партия, конституция и знаме”
(всички с по едно позоваване). Независимостта в личностен
план се обвързва с парите „пари” – (2 пъти), „самоиздръжка”
(1 път), „сигурност” (1 път), „къща” (1 път) и е равнозначна на
финансова или социална независимост. Независимостта е определена като „желание, желана” (по 1 път), но и като „илюзорна”
(2 пъти).
Втори асоциации на думата независимост са дали 82 от 130
анкетирани лица. 10 пъти втората асоциация е „свобода” (от
тях 1 път „свобода на мислите” и 1 път – „свободен”). „Волност”
е дадена 4 пъти, а „волен” – 1 път. В тези асоциации проличава
разбирането на независимостта като тъждествена на свобода
и волност. Независимостта, мислена по-скоро в исторически
план, е близка до безстрашието, идеала, родината, жертвата, ре-
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волюцията – обединени в общ семантичен признак ‘борба за
свобода’. Независимостта се възприема и като финансова и социална самостоятелност, отделяне от родителите, („финансова
независимост” – 2 пъти, „сигурност” – 1 път, „обезпеченост” –
1 път, „самостоятелност” – 3 пъти, „родители”/„от родителите
си” – 2 пъти, „себеизява” – 1 път). Независимостта е асоциирана
с труда, развитието, устрема, следователно тя е крайна цел на
пътя, който минава през целеполагането, през труда и вдъхновението, и достига до щастието. Забелезява се и обединяване на
асоциации по общ семантичен признак ‘държавност’ – „политици, президент” и др.
Трети асоциации на асоциативната дума независимост са
дали 64 от 130 анкетирани лица – малко повече от 50%. Отговорите са разнородни, метафорични, символни. Обединяващи
семантични признаци могат да са отново ‘държавност’, ‘необятност’, ‘борба за родината’, но и като отделно семантично гнездо
бих отделила думите „егоизъм, самота, себедостатъчност”, свързани с живеенето сам или сам за себе си.
Последната асоциативна дума, която ще бъде анализирана
е робство. Първите нейни асоциации обхващат семантичното
гнездо на робството с неговия ядрен център и приядрена зона.
Синоними (ядро): „иго” (14 пъти), „зависимост” (4 пъти); „несвобода” (3 пъти), „тирания” (2 пъти), „подтисничество” (2 пъти),
„безправие” (1 път), „гнет” (1 път), „тягостно положение” (1 път);
Атрибути на робството: „окови” (13 пъти), „вериги” (3 пъти),
„синджири” (3 пъти), „брадва” (1 път), „въже” (1 път);
Символи на робството: „сълзи” (1 път), „страх” (1 път), „кръв”
(1 път), „мъка” (3 пъти);
Поробители, робства на България: „турско” (4 пъти), „турско робство” (1 път), „турци” (5 пъти), „Османска империя” (1
път), „Османско” (1 път), „пет века” (1 път), „владичество” (1 път),
„византийско” (1 път);
Литературни образи: „Под игото” и „Три синджира роби”.
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Втори асоциации на асоциативната дума робство са дали 85
от анкетираните лица. В тази група не може да бъде направено,
толкова структурирано деление по семантичен признак като
в първата. Би следвало да бъдат отделени асоциациите, свързани пряко с робството – „роб” (1 път), „роби” (1 път), „турско” (2
пъти), „турско робство” (1 път), „подтисничество” (1 път), „подчиняване” (1 път), „вериги” (1 път). Както и тези, носители на
символната представа за робството – „беда” (2 пъти), „безизходица” (1 път), „болка” (1 път), „скръб” (1 път), „смърт” (1 път),
„страдание” (2 път), „страх” (1 път), „тежест” (1 път), „покорност”
(1 път), „привит гръб” (1 път). Робството според анкетираните
може да бъде и „психическо” (1 път), „религия” (1 път), „финансово” (1 път), „роб на себе си” (1 път) и т.н.
Трети асоциации на асоциативната дума робство са дадени
от 75 от участниците в анкетата. Тук пак има множество асоциации, родеещи се с борбата за Освобождение на България –
„Васил Левски, войводи, Батак, България, Освобождение” и др.
Присъства и лексика, свързана с робството и затвора като „вериги, белезници, пранги, синджири, килия, затвор” и т.н. Робството е асоциирано в по-широк смисъл с несвободата, неволята,
невъзможността, непросвещението, неравенството, психическото и физическото насилие. И при трите групи асоцииации на
робството се среща лексика, разкриваща образа на семейството
или интимната връзка като ограничаващо свободата – „семейство”, „женско”, „под чехъл”. Този факт не е изолирано явление
и дава своето отражение в периодичния печат, във фразеологизмите и литературата.
Ексцерпираният, класифициран и анализиран материал показва сложността на концепта СВОБОДА. Неговата разнолика менталност, вербализирана чрез езика. Едни и същи значения и тълкувания се запазват в различни исторически и социални контексти, а други се оказват уникални за дадена житейска ситуация.
Част от употребите на думата свобода влизат в противоречие
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помежду си, други взаимно се допълват, трети представляват
надградени архетипни представи. Смесват се и се сливат изконно българските образи на свободата, с тези, утвърдени като
универсални. Свободата битува като ключово понятие с множество положителни, но и редки отрицателни конотации. Тя
е вечен стремеж и непостижимост, непознаваема и преекспонирана, многословна и никога достатъчна.
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The concept of FREEDOM in the Bulgarian language
The article presents the concept of FREEDOM as seen through the prism of its
lexical exponents. The central exponent of this concept in Bulgarian is the lexeme
свобода ‘freedom’, which is antonymous to ‘enslavement’. There are also a number of
synonyms with similar semantics, which form the nucleus of the concept of FREEDOM;
they include: независимиост ‘independence’, демокрация ‘democracy’, равенство
‘equality’, and еманципация ‘emancipation’. At the periphery of the semantic ﬁeld,
are terms such as: естественост ‘naturalness, genuineness’, непринуденост ‘simplicty, unpretentiousness’, ширина ‘(wide) space’, удобство ‘convenience, ease’.
Historically, свобода ‘freedom’ is associated with the nouns: борба ‘struggle’, юначество ‘heroism’, подвиг ‘feat’, and the antonymous nouns: робство ‘enslavement’,
затвор ‘prison’, тирания ‘tyranny’, безправие ‘lack of rights, lawlessness, injustice’,
ограниченост ‘limitedness’, and зависимост ‘dependency, subordination’. The
Bulgarian understanding of FREEDOM (SVOBODA) was also reconstructed on the basis
of an analysis of proverbs and idioms as well as salient examples from the Bulgarian
press from the period spanning the Bulgarian Revival to the present. In this way, the
analysis combined the diachronic and the synchronic approach. Finally, an associative test was used to determine the most frequent associations with freedom, which
deﬁne the attitude of contemporary Bulgarians to this concept.

Понятие СВОБОДЫ в сербском языке
и в сербской культуре
Райна Драгичевич

Metodologia przyjęta na użytek konwersatorium EUROJOS zakładała
zbudowanie deﬁnicji kognitywnej konceptu poprzez analizę danych systemowych, ankietowych i tekstowych. Autorka wydobyła ze słowników
języka serbskiego podstawowe znaczenia leksemu svoboda ‘możliwość
postępowania zgodnie ze swoją wolą’ i wydzieliła dwa sposoby rozumienia
wolności: jako wolności osobistej pojedynczego człowieka i jako wolności
społecznej, wolności państwa od obcej okupacji czy tyranii wewnętrznego
dyktatora. Słowniki językowe poświadczają wielość interpretacji wolności: jako prawa danego wszystkim i jako celu, do którego się dąży, dobra,
o które się walczy, odważnie, niekiedy z naruszeniem granic. Analiza licznych derywatów od svobody (slobodar, slobodnik, osvobodit’ itp.) pozwoliła autorce odtworzyć typowe scenariusze działań na rzecz uwolnienia
kraju od nieprzyjaciela, agresora. Natomiast badania ankietowe studentów
uniwersytetu w Belgradzie ujawniły rozumienie pojęcia WOLNOŚCI w kategoriach osobistej wolności – wolności myśli, słowa, poruszania się, życia
bez ograniczeń i strachu przed naciskiem autorytetów. Młodzi postrzegają
społeczeństwo jako czynnik ograniczający wolność jednostki. Potwierdził
to też test asocjacyjny sprzed kilkunastu lat. W końcowej części omawia
stosunek do idei wolności dwóch instytucji najsilniej wpływających na
kształtowanie postaw społecznych: Cerkwi prawosławnej i środowiska
polityków.

1. Введение
Цель данного исследования состоит в том, чтобы выработать
когнитивное определение понятия СВОБОДА в соответствии с его
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восприятием носителями сербского языка. Исследование проводится по методологии Ежи Бартминьского. Согласно Е. Бартминьскому (2011: 93–94), «основная цель когнитивного определения – ответить на вопрос о способе восприятия предмета носителями данного языка, т.е. о способе (утвердившемся в обществе
и доступном для изучения через язык и использование языка)
получения знаний о мире, категоризации его явлений, их характеристики и оценки. [. . . ] Единица, подлежащая определению, –
ментальный предмет во всем богатстве его свойств, отраженных в языковой картине мира». Нашей задачей не является ответ на вопрос о значении лексемы свобода в сербском языке; мы
стремимся выяснить, как носители сербского языка понимают
свободу.
Методология Е. Бартминьского подразумевает, что когнитивную дефиницию свободы можно получить путем сбора системных, анкетных и текстовых данных о свободе в сербском языке.

2. Cиcтeмныe данныe o свободe в сербском языке
2.1. Согласно данным Этимологического словаря хорватского или сербского языка Петара Скока, существительное слобода
является общеславянским и праславянским абстрактным существительным на -ода, образованным от праславянского корня
*su
obъ. Оно этимологически связано с лексемами своj, особа, соп_
ствени, сопственик и, по П. Скоку, имеет следующие значения:
1. ‘libertas (антоним: рабство)’, 2. ‘первоначально: независимость
от хозяина деревни и землевладельца (феодальное значение)’,
3. (во множ. числе) ‘привилегии’, 4. ‘то, что разрешено’.
2.2. В качестве основного значения лексемы слобода в толковых словарях современного сербского языка (Словарь Матицы
Сербской, Словарь сербского языка Матицы Сербской) выбрано
то, которое указывает на возможность человека свободно выражать свои желания (в Словаре сербского языка: возможность
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поступать согласно своему желанию). На основании определений в данных словарях можно выделить типы свободы:
2.2.1. Свобода отдельного человека и свобода общества

Эти два типа свободы взаимосвязаны, так как без свободы
общества не может быть свободного человека, но все же свобода может иметь статус характеристики отдельного человека.
К свободе отдельного человека относятся следующие значения:
‘возможность поступать по своему желанию’; ‘право человека
делать все, что не нарушает прав других людей, т.е. все, что не
запрещено законом’; ‘состояние человека, который не находится
в тюрьме’ (например: Суд не разрешил ему защищать себя на
свободе); ‘личная независимость, самостоятельность, не ограниченная никакими обязательствами’ (например: Ей больше нравилась ее свобода старой девы, чем брак); ‘непринужденность,
раскованность в отношениях, открытость’ (напр. Начала ощущаться та свобода, которая так важна на свадьбах); ‘смелость,
решимость’ (напр. Откуда у Вас эта свобода обращаться ко мне
после всего?).
Свобода общества проявляется через свободу от иностранного завоевателя или свободу от тирании внутреннего неприятеля (например, от диктатуры, чрезмерно строгих законов и др.).
К этому типу свободы относятся следующие значения: ‘независимость от господства, власти иностранцев’ (напр. национальная свобода); ‘перемещение в пространстве без ограничений’
(напр. У этого народа не было свободы путешествовать в Америку); ‘право беспрепятственного ведения какой-либо деятельности’ (напр. свобода научного исследования; свобода судоходства).
В Словаре синонимов Па́влa Чосича и соавторов мы выделили
синонимы существительного слобода, которые обозначают свободу определенной территории, что имеет метонимическую
связь со свободой населения данной территории: самосталност
‘самостоятельность’, независност ‘независимость’, аутономиjа,
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аутономност, суверенитет, сувереност, самоуправљање; одвоjеност, одељеност, засебност, инокосност ‘отделенность, отдельность’.
2.2.2. Свобода как данное право и свобода, которой добиваются

Словарные определения указывают и на то, что свобода может быть кому-либо дана или за нее можно бороться. Свобода как дар: (в юридической терминологии) ‘право человека делать все, что не угрожает правам других; состояние того, кто не
находится в тюрьме; перемещение в пространстве без ограничений; право беспрепятственного ведения какой-либо деятельности’.
Некоторые типы свободы не могут быть даны изначально:
они зависят от стремлений отдельного человека или общества.
Личная свобода, которой добиваются: ‘личная независимость’;
‘самостоятельность, не ограниченная никакими обязательствами’; ‘непринужденность, раскованность в отношениях, открытость’; ‘смелость,отвага’. Добиться можно личной свободы, как
в приведенных значениях, или свободы общества: ‘независимость от господства, власти иностранцев’. К этой группе относятся и все виды политической свободы, а также другие типы
общественной свободы, которые завоевываются путем восстаний, войн, революций.
2.2.3. Свобода как необходимость и свобода как нарушение
границ

Некоторые виды свободы необходимы для нормальной жизни, они принимаются обществом, другие же представляют собой
нарушение норм, т.е. пренебрежение социальными нормами.
Примеры явно указывают на различие между такими видами
свободы. Так, необходимой является уже упомянутая ‘независимость от господства, власти иностранцев’, но свобода как ‘смелость, решимость’ принимается не всегда (напр. Откуда у тебя
свобода так разговаривать со мной?) или ‘свобода как непри-
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нужденность, раскованность в поведении’ (напр. Чрезмерная
свобода в одежде является безвкусицей).
2.2.3.1. Приемлемое и неприемлемое нарушение границ

Почти все синонимы слова слобода в Словаре синонимов Миодрагa Лалевича указывают на свободу как возможность выхода
за некоторые границы в поведении: открытость, смелость,
храбрость, необузданность, своеволие, бесстрашие, отвага, дерзость. При этом открытость, храбрость, бесстрашие и смелость обозначают приемлемые обществом качества, тогда как
необузданность, своеволие и дерзость обозначают типы свободы,
не приемлемые для общества1 .

2.3. Дериваты существительного слобода
Анализ развитого словообразовательного гнезда лексемы слобода указывает на ее значимость в лексической системе, а тем
самым в системе ценностей носителей сербского языка. Потребность образовать много новых слов от какой-либо лексемы никогда не является случайной. Дериваты возникают, так как говорящие испытывают потребность в лексическом выделении
какой-либо сферы действительности, а эта потребность объясняется внеязыковыми факторами: то, что важно, то, о чем часто говорят и думают, должно найти свое точное выражение
1

Существует два словаря синонимов сербского языка – М. Лалевича и П. Чосича. Интересно, что почти все упомянутые синонимы существительного
слобода в словаре М. Лалевича связаны со свободой как приемлемой или не
приемлемой обществом способностью отдельной личности нарушить границы, установленные неписанными законами морали и приличия, в то время
как почти все синонимы в словаре П. Чосича относятся к свободе как к полученной автономии какой-либо территории или общественной организации.
Такое различие в отношении к свободе в словарях синонимов является дополнительным вызовом для нас в стремлении ответить на главный вопрос
данной работы: как носители сербского языка понимают свободу, а не: что
значит слово слобода. Носители сербского языка, естетвенно, имеют в своем
сознании обе трактовки данного понятия, но важно определить, какая из них
является доминирующей.
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в языке. В шеститомном Словаре сербского языка зафиксированы следующие дериваты слова слобода: слободан, слободар,
слободарски, слободарство, слободиjа, слободилац, слободити,
слободица, слободник, слободно, слободњак, слободњаковић, слободњачки, слободњаш, слободњаштво, слободуљубац, слободољубив, слободољубиво, слободољубивост, слободољубље, слободоуман, слободоумље, слободоумност, слободоумњак, слобоштина. Из дериватов, образованных приставочно-суффиксальным
способом, выделим следующие: неслобода, неслободан, ослобађати (се), ослободилац, ослободилачки, ослободитељ, ослободитељка, ослободити, ослобођење, преслободан, услободити (се),
услобођивати (се).
2.3.1. Прототипический сценарий свободы на основании анализа
словообразовательного гнезда

Значения производных слов преимущественно основаны на
тех значениях слова свобода, которые связаны с освобождением страны от неприятеля. Дериваты отсылают к следующему
сценарию: враг (который является обязательным участником
прототипического сценария свободы) напал на родину. Человек,
на чью страну напали, любит свободу: он – свободолюбивый
человек, борец за свободу (слободољубац, слободар), либерал,
свободомыслящий человек (слободник, слободњаш), поэтому его
характеристиками являются свободолюбие, свободомыслие. Он
не терпит несвободу и не хочет быть несвободным. Поэтому он
борется за то, чтобы освободить свою страну. Эта борьба является освободительной, а он становится освободителем. После
борьбы происходит освобождение. Свободолюбие очень ценится в сербской культуре. Показательны в этом отношении данные Словаря синонимов М. Лалевича. В этом словаре приведены
производные слова слободољубив, слободомисаон, слободоуман
‘свободолюбивый, свободомыслящий’ и для каждого из них есть
только один синоним – напредан ‘передовой’. Для существительных слободољубивост, слободољубље, слободомисаоност, слобо-
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доумље, слободоумност ‘свободолюбие, свободомыслие’ указан
синоним напредак ‘прогресс’.
Поскольку сербский народ часто воевал, неудивительно, что
от существительного свобода было образовано столько лексем,
которые, прежде всего, относятся к теме освобождения страны
от врага. Описывая этот сценарий, мы употребили практически все дериваты, причем в значениях, указанных в словарях
сербского языка. Это, вероятно, является показателем того, что
сценарий составлен правильно и что на основе значений дериватов можно построить картину свободы в понимании носителей
сербского языка. На основе синонимов деривата можно сделать
вывод и об отношении говорящего к понятой таким образом
свободе.
2.3.2. Свободен и свободно

Двумя наиболее важными производными существительного слобода являются прилагательное слободан ‘свободен’ и наречие слободно ‘свободно’. Чтобы получить картину о значении данных лексем, представим их значения, приводя лексемы,
с которыми они чаще всего используются. Мы будем использовать по порядку значения и примеры из шеститомного Словаря сербского языка: 1.a. ‘свободный гражданин’, 1.б. ‘свободная
территория’; 2.a. ‘свободно ниспадающие (распущенные) волосы’; 2.б. ‘свободная любовь’; 2.в. ‘свободная конкуренция’; 3.a.
(в форме сравнит. степени) ‘свободно ведущие себя ученики’;
3.б. ‘свободные стихи’; 4. ‘свободный от налогов’; 5.a. ‘свободное
пространство’; 5.б. ‘свободное время’; 6. (в химии) ‘свободный кислород’. Анализ определений и примеров показывает, что прилагательное слободан широко распространено в сербском языке:
оно может относиться к людям, пространству, времени, а также
к другим различным явлениям. Значение 5.a. указывает на возможность того, что свобода осмысляется как пустое, незанятое
пространство: ‘свободная комната’, ‘свободное место в автобусе’.

480

Райна Драгичевич

Это зарегистрировано и в обоих словарях синонимов сербского языка. В процессе исследования мы увидим, является ли эта
концептуализация важной или незначительной. Дополнительные значения прилагательного слободан указывают на то, что
свобода в первую очередь связывается со свободным человеком
в свободной, не охваченной войной стране. В Словаре синонимов
П. Чосича слово слободан, как и слобода, связано, прежде всего,
с не оккупированной территорией: ср. ‘аутономан, самосталан,
независан, самосвоjан, непотчињен, суверен, неусловљен, самоуправни (рус. автономный, самостоятельный, независимый,
неподчиненный, суверенный, самоуправляющийся)’.
Наречие слободно также имеет полисемантическую структуру. Согласно однотомному Словарю сербского языка, эта структура выглядит следующим образом: 1. ‘свободно жить’; 2. ‘свободно
перемещаться’; 3.а. ‘свободно сказать’; 3.б. ‘свободно раздеться’; 4. ‘свободно сесть (иметь разрешение на это)’; 5. ‘свободно
вздохнуть’; 6. ‘вести себя очень свободно’; 8. ‘свободно ниспадать
(о платье)’. Определение и приведенные примеры употребления
наречия слободно указывают на то, что многие значения слова
связаны со свободой отдельного человека, который ведет себя
в соответствии со своими желаниями. Похоже, в значении наречия теряется связь свободы с мирным (невоенным) состоянием.
2.3.3. В словарях сербского жаргона также зафиксированы
некоторые дериваты существительного слобода. Их значения
всегда связаны со свободой как нахождением вне тюрьмы. Так,
например, Герзич (2012) фиксирует дериват слободњак, что означает ‘осужденный, который благодаря хорошему поведению иногда может выходить из здания тюрьмы’.

2.4. Вывод о свободе на основании системных данных
Если принять во внимание определения лексемы слобода
в словарях и указанные в словарях примеры, а также дериваты
данной лексемы и их значения, синонимы и, наконец, жаргон
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сербской молодежи, можно сделать вывод о том, что свобода
прежде всего понимается как состояние освобождения, независимости общества от власти чужеземцев или какого-либо политического диктатора, как состояние мира. На втором месте
находится понимание свободы как права отдельной личности
чувствовать и вести себя свободно и согласно своим желаниям. Третье место (маргинальное по отношению к предыдущим
двум) занимает понимание свободы как нахождения вне тюрьмы. На основании этой части исследования мы делаем вывод
о том, что когда носители сербского языка думают о свободе, они
имеют в виду в первую очередь свободу, освобождение Сербии
от внешнего врага или внутреннего диктатора. Понятие личной
свободы находится на втором плане.

3. Aнкетныe данныe o СВОБОДE
3.1. Aнкетa 1. Как сербские дети составляют представление
о свободе в процессе своего развития
Сербский психолингвист Смилькa Васич, исследуя развитие
значения лексем в речи детей, т.е. этапы формирования значения, провела в 1976 г. интересный эксперимент. Она попросила
испытуемых сказать прилагательное с антонимическим значением к заданным прилагательным большой, хороший, черный
и свободный. Прилагательные хороший и свободный были выбраны в том числе и из-за их абстрактного значения. Значение
данных прилагательных в этом эксперименте выявлялось через
их антонимы, а не через определения. В анкетировании приняло
участие 1306 учеников от 7 до 14 лет, мужского и женского пола,
из деревни и города. Оказалось, что наиболее гетерогенными были ответы учеников на стимул слободан ‘свободный/свободен’.
Самым частым ответом всех испытыемых было: взят в плен.
В возрасте 8 лет самой частой реакцией было: несвободный (в деревне, городе и в целом по выборке); в 9 лет – стеснительный,
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в 10, 11 и 12 лет – взят в плен, в 13 лет – застенчивый, а в 14 лет –
занят.
С. Васич (1976: 68–78) детально обосновывает данные ответы. Для нашего исследования важно отметить, что в детстве
носители сербского языка понимают свободу прежде всего как
состояние физической свободы, положение того, кто находится
вне тюрьмы. Вероятно, этот тип свободы является буквальным
и дети встречаются с ним в фильмах и играх, в которые они
играют. Сербские словари не фиксируют еще один вид свободы,
на который обратили внимание четырнадцатилетние дети: это
сиюминутная свобода, отсутствие занятости. Согласно данным
С. Васич, дети в предпереходном (9 лет) и в переходном возрасте
(13 лет) обычно очень не уверены в себе и стеснительны, чем
можно объяснить понимание ими свободы в этом возрасте.

3.2. Aнкетa 2. В чем суть свободы?
Группе из 100 студентов обоих полов филологического и электротехнического факультетов Белградского университета был
задан вопрос: В чем, по-вашему, суть свободы? Студенты обычно
отвечали двумя или тремя предложениями, в которых приводили несколько фактов, которые они считают значимыми для
определения сути свободы. Каждый из них автор данной работы
выделил отдельно. Некоторые факты повторялись несколько
раз. Так было получено 60 фактов, которые, по мнению студентов, составляют суть свободы. На основании ответов студентов
можно сделать следующие выводы. Прежде всего бросается в глаза то, что студенты интерпретировали поставленный вопрос как
просьбу объяснить, какие условия необходимы для того, чтобы
они лично чувствовали себя свободными, т.е. что им лично необходимо для свободы. Таким образом, ответы в основном были
далеки от свободы в широком смысле – свободы общества, свободной страны, свободной территории, внешних врагов, войн
и т.д.
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3.2.1. Личная свобода

Суть свободы понималась в первую очередь как свобода мыслей (30 ответов), словесного выражения (22 ответа), передвижения (18 ответов)2 и жизни в целом (18 ответов). В большинстве анкет был дан один из этих ответов или более. Сразу за
ними следует ответ, в котором студенты выражают суть идеи
свободы, как право и / или способность, человека делать то,
что он хочет (17 ответов), с этим тесно связано понятие о том,
что быть свободным значит жить без ограничений (16 ответов). Респонденты понимают, такое понимание свободы часто
обозначает нарушение границ морального и воспитанного отношения и это может вызвать осуждение или наказание обществом. Общество воспринимается как враг, и испытуемые пишут
о том, что свободный человек живет, как хочет, независимо от
мнения других людей (9 ответов), без ограничения другими
(8 ответов), не опасаясь наказания (6 ответов). Эти ответы представляют прототипический взгляд на сущность свободы и могут
быть объединены в один: жить без ограничений, не боясь общественного осуждения и наказания.
3.2.2. Свобода как счастье

Рассмотрим менее частотные ответы (по сравнению с прототипическими). Поскольку на основании данных ответов свобода
понимается как исполнение гедонистической мечты, вполне
ожидаемыми были ответы, в которых свобода связывается с приятными ощущениями. Некоторые студенты видят сущность свободы таким образом, что отождествляют понятия быть свободным и быть счастливым (5 ответов), чувствовать полноту жизни, делать то, что делает тебя счастливым, наслаждаться.

2

Ответ о свободе передвижения неудивителен, если учитывать то, что
большинство сербских студентов из-за бедности никогда не были за границей.
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3.2.3. Общество как фактор, нарушающий личную свободу

Студенты часто в качестве части ответа на вопрос о сущности свободы приводили факторы, которые ее нарушают и которые должны быть устранены. Мы уже указали, что, по мнению студентов, самым большим препятствием для достижения
их личной свободы является социальное осуждение. Общество
рассматривается как консервативное, авторитарное, негибкое,
склонное к предвзятости, и поэтому студенты думают, что им
для проявления свободы необходима жизнь без лживых норм,
стереотипов, без навязывания нормы.
3.2.4. Свобода как право на отличие

Общество, которое обременено шаблонным мировоззрением,
не дает возможности молодым людям быть честными и показать себя такими, какими они являются на самом деле. Некоторые из них страдают, поэтому суть свободы видят в возможности быть разными (3 ответа), выразить свою собственную
индивидуальность (3 ответа), всегда быть таким, каким ты
являешься на самом деле, быть собой (2 ответа). Только такое состояние может привести человека к реализации его потенциала, чтобы он чувствовал себя безопасно и комфортно
в «своей шкуре».
3.2.5. Свобода как положение без правил и с правилами, которые
мы устанавливаем сами

Многие из рассмотренных выше ответов указывают на стремление к свободе как анархии. В первую очередь это касается
частотного ответа, что свобода заключается в возможности отдельной личности делать все, что она хочет. Однако не все ответы имели такую окраску. Более зрелыми ответами являются те,
в которых свобода воспринимается как возможность жить по
собственным правилам, жить так, как нам кажется правильным (2 ответа), собственное определение правил. Эти ответы
свидетельствуют о том, что есть те молодые люди, которые не
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думают, что они должны устранить все правила, что свобода
достигается собственным установлением правил, которых впоследствии необходимо придерживаться. В эту группу можно
включить и повторившийся три раза ответ: свободно работать,
что означает не делать все, что угодно, а работать без давления.
3.2.6. Границы личной свободы

Мы видели, что наиболее частые ответы испытуемых подразумевают отсутствие границ. Обнадеживает то, что в некоторых
зрелых ответах границы все-таки присутствуют: без ущерба для
прав других людей, уважая других (2 ответа), в соответствии
с моральным и культурным поведением.
3.2.7. Некоторые другие формы личной свободы

Молодые люди в Сербии выделяют как важные также следующие формы свободы: свобода вероисповедания, профессии,
партнера, свобода воли, поведения, свобода семьи. Из видов
деятельности студенты выбирают следующие: свобода выбора
(5 ответов), любить (5 ответов), дышать, общаться с другими
людьми.
3.2.8. Социальная свобода

Как указывалось выше, студенты видят суть свободы в личной свободе. Тем не менее, некоторые ответы указывают на понимание студентами сущности свободы как свободы общества
и страны, в которой они живут. Суть понимаемой таким образом свободы состоит в следующем: равенство (4 ответа), мир
во всем мире, нетоталитаризм, свободная страна, которая не
находится в состоянии войны, ненасилие, безопасность, возможность без страха выходить на улицу, иметь права, гарантированные законом. По сравнению с многочисленными ответами, в которых свобода рассматривается как отказ от всех
ограничений, трогательно звучат два ответа: иметь возможность существовать и не бояться будущего.
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3.2.9. Несколько специфических ответов

Одна студентка видит суть свободы в удовлетворении законов природы и потребностей человека. Она справедливо полагает, что все другие свободы основаны на этой. Выделим еще
несколько оценок. Один респондент подчеркивает, что свобода
важна для созревания. Акцентируется также следующее: свобода – это то, что делает нас людьми; она отражена в чистом уме
и чистых эмоциях без давления; сущность свободы – это то, что
заставляет нас чувствовать себя полноценными личностями.
Вывод следующий: свобода относительна и для каждого значит свое.
3.2.10. Основные выводы анкеты № 2

Большинство студенческих ответов на вопрос о понимании
сущности свободы указывает на то, что студенты размышляют
о свободе преимущественно как о личной свободе, возможности
жить без ограничений и делать все, что они хотят. Как и многим другим понятиям незрелых молодых людей, и этому взгляду
не хватает широты. Отсутствует осознание того, что за свободу необходимо бороться, что она выстраивается и что жизнь
в анархии и уничтожение всех границ не может принести ничего хорошего.

3.3. Aнкетa 3
Той же группе студентов, которая приняла участие в опросе № 2, было предложено дополнить конструкцию СВОБОДA и. . .
первым пришедшим на ум существительным. Ответы мы расположили по их частотности:
CВОБОДA и. . . любовь (18), счастье (16), мир (13), жизнь (8),
радость (6), смелость (4), равноправие (3), права (3), правда (2),
красота (2), полет (2), выбор, женщина, человек, народ, птица,
закон, религия, равенство, независимость, честность, дух, воля, мужество, образование, лето, время, рабство, война, деньги,
тюрьма, ограничение, ничего, свободен.
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Предполагалось, что студенты будут дополнять эту конструкцию с союзом и существительным из области, которая близка
или же полностью противоположна их отношению к свободе.
Ответы показывают, что свобода относится к понятиям с высокой степенью положительной аффективной интенсивности,
наравне с любовью, счастьем, радостью и красотой. Тем не менее, мы констатируем и частый ответ мир, указывающий на то,
что студенты осознают и значение независимость от господства врага, отсутствие войны.

3.4. Aнкетa 4
Та же группа студентов получила задание дополнить существительное свобода существительным в родительном падеже или зависимой конструкцией с сербским союзом да (в русском языке ей соответствует инфинитив). Дополнение должно
представлять первое пришедшее на ум слово или предложение:
CВОБОДA. . . Ожидалось, что на основании данного ассоциативного теста будет получен ответ на вопрос, какой облик свободы
является прототипическим для молодых носителей сербского
языка. Ответы мы расположили по их частотности:
CВОБОДA. . . мнения (25), слова (13), жить (8), думать (6), бытия
(6), жизни (6), духа (4), выбора (4), ума (2), людей (2), народа (2),
любви (2), передвижения (2), говорить свое мнение (2), детей,
животных, природы, средств массовой информации, права, воли,
выражения, голоса, души, что-то взять, путешествовать, любить,
говорить, говорить открыто, делать то, что я хочу, спать.
Оказалось, что результаты соответствуют картине, полученной на основании уже рассмотренных опросов. Молодые люди
чувствуют давление социальной среды, в которой они живут,
и думают, что свободное выражение личного мнения и своей
индивидуальности будут осуждены обществом.
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3.5. Aнкетa 5
Этой же группе студентов было предложено дополнить
наречие свободно глаголом, который первым придет на ум:
CВОБОДНO. . . Ожидалось, что студенты, отвечая на данный вопрос, укажут те виды деятельности, для совершения которых
людям необходим наивысший уровень свободы, что было бы одним из способов понять сущность свободы. Некоторые студенты
не совсем поняли инструкцию: наречие поняли как прилагательное и дополнили его существительным или же наречие
дополнили какой-то конструкцией. Тем не менее, приведем все
их ответы, расположив их по частотности:
CВОБОДНO. . . жить (16), говорить (14), войди (14), двигаться (4),
движение (4), живи (4), скажи (4), дыши (2), думать (2), любить (2),
говорю (2), мышление (2), ребенок (2), решать, попытаться, спрашивать, рассказывать, путешествовать, целовать, петь, дышать,
смеяться, учить, действовать, сделай, проходи, постучи, пой, люби, наслаждайся, рассказывай, думай, говорю, выйди, говори,
гулять с собакой, пение, выражение, делать все, что пожелаешь,
собака, существо.
Ответы студентов, как и в анкетах 2, 3 и 4, свидетельствуют
о том, что студенты понимают свободу прежде всего как личную
свободу. Государство и общество воспринимаются как факторы,
которые эту свободу нарушают. Однако стоит обратить внимание на частотный ответ входи, т.е. выражение свободно входи,
указывающую на значение наречия свободно, которое в Словаре
сербского языка определено как допущено, разрешено. Из всех
второстепенных значений наречия свободно студенты отметили
только это.

3.6. Aнкетa 6
В связи с ограниченным объемом данной статьи мы вкратце остановимся на данных Ассоциативного словаря сербского
языка. Респондентами для этого словаря выступала группа, со-
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стоящая из 800 студентов из различных университетов Сербии.
Ассоциации собирались в 2002 и 2003 г., через 3 или 4 года после
бомбардировок Сербии войсками НАТО. Неудивительно, что наиболее распространенной реакцией на данный стимул свобода
является птица (76)3 , на втором месте мир (38). Среди частых ассоциаций встречаются независимость (28), голубь (19), рабство
(12), война (11). На первый план, таким образом, выходят данные,
касающиеся свободы как независимости от врага, положения
без войны. Поскольку авторы Ассоциативного словаря сербского
языка планируют через 20 лет снова собрать ассоциации для
тех же стимулов, мы ожидаем, что реакции на стимул свобода
будут другими, если в Сербии больше не будет войны. Вероятно,
наиболее частыми ответами будут те, которые связаны с личной
свободой. Наше предположение подтверждают результаты опроса, проведенного в 2012 г., когда студенты не обращали большого
внимания на свободу страны от врага, делая акцент на личной
свободе. Таких ответов имеется много и в Ассоциативном словаре. Свобода – понятие с высокой степенью положительной
аффективной интенсивности: жизнь (37), счастье (32), полет (15),
радость (13), красота (11), широта (11), любовь (7) и т.д.
3.6.1. Свобода как полет в бесконечность

Особое внимание заслуживают ответы, показывающие, что
состояние свободы воспринимается как полет: ср. полет (серб.
лет) (15), лететь (6), полет (серб. летење) (4) или как пространство: широта (11), пространство (8), бесконечность (серб. бесконачност) (2), без границ (2), неограниченность (2), бесконечность
(серб. бескраj). Эти две картины связывают следующие ассоциации: небо (25), воздух (7), синее (5). Вполне возможно, что именно
эта универсальная концептуализация привела к тому, что именно птица (белый голубь) во всем мире считается символом свободы и частотность данной реакции на стимул свобода вызвана
3

Напомним: белый голубь – символ мира.
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этой концептуализацией, а не только пониманием свободы как
мирного положения (отсутствия войны).
3.6.2. Обратный ассоциативный словарь сербского языка показывает, что существительное свобода представляет ассоциацию на 111 (из 600) данных стимулов в Ассоциативном словаре.
Свобода была реакцией на стимул демократия 73 раза. На словосочетание права человека существительное свобода являлась
реакцией 71 раз. Далее следуют: освобожденный (32), независимый (28), победа (20), освободиться (14), желать (14) и т.д. Существительное свобода в косвенных падежах, как и его дериваты,
также часто представляло ассоциацию для некоторых заданных
стимулов: мост (11), больше (3), памятник (2), нужно (2). Для
стимулов Европа, Сербия и всегда одной из реакций было слово
свободная. Для нескольких стимулов студенты дали ответы: свободу: желать (8), для (4), желали (3), хотеть, иметь, не иметь,
любил.

4. Выводы о свободе на основании данных,
полученных в ходе опроса
В данном исследовании приведено 6 различных анкет. В первом опросе участвовали дети в возрасте от 7 до 14 лет. Оказалось, что представление о свободе меняется с детским когнитивным развитием и что в этом возрасте свобода рассматривается
как состояние физической свободы, когда человек не находится
в плену, тюрьме, рабстве. Остальные четыре исследования были
проведены среди студентов. На основании анкет 2, 3, 4 и 5 можно говорить о том, что студенты понимают свободу в первую
очередь как состояние личной свободы. Свобода для студентов
представляет ценность и имеет ярко выраженную позитивную
аффективную понятийную насыщенность. Молодые люди хотят
видеть общество, в котором возможно свободно мыслить, выражать свое мнение, свободно передвигаться и делать все, что они
хотят. Они считают, что им мешают это делать жесткие и кон-
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сервативные социальные нормы. Анкета № 6, составленная по
данным Ассоциативного словаря сербского языка, подтверждает
эту картину. Через ответы испытуемых очерчивается концептуализация состояния свободы как состояния полета через бесконечное пространство, но также указывается на свободу как
состояние мира (отсутствие войны).

5. Сведения о СВОБОДЕ , полученные путем анализа
текстов
Особого внимания заслуживает понимание свободы в идеологическом дискурсе. В связи с этим далее в данной статье будет
рассмотрено понимание свободы в политическом и церковном
дискурсах, поскольку политика и церковь являются фундаментом общественного устройства и оказывают самое сильное влияние на формирование мировоззрения людей. Эти общественные
организации по своей сути авторитарны, и, как ожидается, душат свободу и, возможно, манипулируют людьми, предлагая им
заменить свободу верой, хотя на самом деле слепое повиновение
исключает свободу.

5.1. Свобода и православие
Все приведенные тексты взяты из газеты Сербской Патриархии „Православие”, с сайта pravoslavlje. org.
5.1.1. Свобода и авторитет

Мы заметили, что молодые люди (и, конечно, не только они)
понимают свободу как освобождение от авторитетов. Авторитет
представляет собой некую внешнюю силу в виде родителей, преподавателей, учреждений, внешних или внутренних захватчиков, которые подавляют свободу, а задача личности и общества
в целом – победить авторитет и таким образом завоевать свободу. Однако, согласно православному учению, ложной является
уже «сама подобная постановка проблемы, когда «авторитет»
и «свобода» оказываются неизбежно соотносимыми понятиями,
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так что свобода есть всегда свобода по отношению к какомулибо авторитету, а авторитет – всегда ограничение и граница
какой-либо свободы». Такое понимание приводит к выводу, что
свободы нет до тех пор, пока есть авторитет, что означает, что абсолютная свобода может быть достигнута только путем уничтожения всех авторитетов. «До тех пор, пока свобода и авторитет
исключительно соотносимы, она или подрывает авторитет изнутри, или поглощается авторитетом извне». «Но не значит ли
это, что сама диалектика авторитета и свободы, которая преподносится нам как единственно возможная, но которая все время
оказывается невозможной, на самом деле ложная диалектика?
И разве мы не можем в рамках Православия попытаться найти
другой подход к ней?» В Православии решение вопроса состоит в присоединении к «внутренней, духовной свободе, которую
у нас ни при каких обстоятельствах никто никогда не может отнять». Таким образом, неверно исходное положение студентов
о том, что свободу можно получить путем изменения некоторых внешних обстоятельств, поскольку какими бы они не были,
этого будет недостаточно для того, чтобы человек почувствовал
себя абсолютно свободным. Свобода в духовной целостности
человека, которую он должен развивать сам.
5.1.2. Свобода и вера

Одним из вопросов, на который церковь дает ответ, является
свобода вероисповедания. «Свобода вероисповедания означает
не «свободу от чего-либо», а «свободу для кого-либо», «экстатический прорыв» человека из его замкнутости и одиночества
и вступление в отношения любви к другому».
5.1.3. Свобода и выбор человека

«Вопрос о свободе человека очень непростой, но он легко решается, когда мы действительно свободны внутри себя и от себя.
Это не то, что может быть решено приказаниями, договоренностями и решениями других, но это и не то, что касается только
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меня, без интереса к другому. Кроме того, свобода не сводится
к выбору между двумя различными возможностями или просто
к отношению к чему-либо или кому-либо. Это не просто решение
кого-то о чем-то, а постоянная готовность к единству в истине
и любви. Такая общность задумана на правильных началах: различные службы здесь основаны не на вассальной зависимости
и подчинении слабейших сильным, а на служении сильнейших
слабым. Таким образом, достоинство каждого человека является
бесценным, оно не попрано из-за звания, положения, происхождения или принадлежности. Данное единство не приравнивается к высказывавшейся ранее идее равенства, оно основано на
реальном единстве и объединении всех. Значит, наша свобода
не исчерпывается правами человека и его обязанностями, ее
невозможно ограничить выбором кого-либо или чего-либо, она
не вписывается в узкие рамки принадлежности».

5.2. Свобода и политика
Свободу в политическом дискурсе мы можем проанализировать на материале текстов политического раздела газеты „Блиц”,
самой популярной электронной ежедневной газеты в Сербии.
В политическом дискурсе речь идет о следующих видах свободы: защита свободы и антифашизм, свобода СМИ, свобода слова,
свобода выражения, свобода передвижения, свобода собраний,
свобода вероисповедания, свобода принятия решений, свобода интернета, свобода информации, свобода печати, личные свободы,
индивидуальные свободы, гражданские свободы (серб. грађанске слободе), свободы средств массовой информации, свободы
вероисповедания, гражданские свободы (серб. цивилне слободе),
элементарные свободы, политические свободы, все международные хартии и свободы, права и свободы человека, элементарные
права и свободы, гражданские права и свободы, подавление демократических прав (свобод), подавление свободы и демократии,
ограничение прав и свобод, уважение провозглашенных свобод,
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работа, свобода и достоинство, мир, свобода и процветание,
независимость и свобода, либеральные политические взгляды,
свобода мужчин жениться на мужчинах, бóльшая свобода для
народа в управлении своей жизнью, свобода нанимать и увольнять работников, базовые свободы ЕС, свободный доступ к гуманитарным организациям, свободный поток информации, свободный доступ к информации, свободный доступ иностранных
инвесторов, враги свободы, свободный импорт, свободное ценообразование . . .
5.2.1. Свобода и право

Как мы видим, существительное свобода в политическом
дискурсе обычно используется во множественном числе, хотя
оно относится к абстрактным существительным, которые, как
правило, редко имеют множественное число. Причина этого заключается в том, что свобода в политике не рассматривается как
состояние или чувство – она является синонимом права. Об этом
свидетельствует ряд структур, в которых эти существительные
используются вместе, без четкой семантической дифференциации: права и свободы человека, элементарные права и свободы
человека, гражданские права и свободы.
5.2.2. Свобода как ключевой компонент политических
вербальных ритуалов

Подбирая материал из статей в газетах, мы обнаружили, что
почти все предложения, в которых используется слово свобода, представляют собой цитаты из заявлений или выступлений
политиков. Журналисты нечасто пользуются данной лексемой.
Более широкий контекст политических заявлений указывает на
то, что эта лексема используется в качестве основного политического обещания потенциальным избирателям или в качестве
ключевой составляющей критики других политиков, которые
ограничивают или якобы ограничивают свободу. Свобода – это
«волшебное» слово, оно используется в идеологическом дискур-
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се в ритуальных целях. Это слово зачастую семантически пусто, стерто, оно используется с легкостью. Как иначе объяснить
тот факт, что трудно услышать политические речи, в которых
бы не упоминалось уважение свободы, свободное общество, свобода и демократия, права и свободы и т.д. Если бы политики
задумывались о содержании их речей, они бы не использовали выражение цивилна права (‘гражданские права’), потому что
в сербском языке оно означает ‘права, не распространяющиеся на негражданское население’ (например, на военнослужащих), а политик обычно употребляет это выражение, имея в виду гражданские права. Данное выражение представляет собой
буквальный, неточный перевод с английского языка, и его может использовать, вероятно, только тот, кто не думает, о чем он
говорит.
5.2.3. Подавление свободы

В нашем материале есть много подтверждений словосочетания подавление свободы (подавление демократических свобод,
подавление свободы и демократии, подавление свободы слова,
подавление свободы средств массовой информации). Такое использование существительного свобода показывает, что свобода политического дискурса концептуализируется как существо
(человек или животное), которое нельзя уничтожить быстро,
а только постепенно, преодолевая оказываемое сопротивление.
Подавление подразумевает наличие этапов, а также особого рода жестокость того, кто это делает.
5.2.4. Свободное перемещение людей и товаров

Выделяются несколько видов свободы, о которых особенно
часто идет речь в политическом дискурсе. Это свобода передвижения, свобода выражения и свобода СМИ. Наше внимание
привлекла одна устоявшаяся в последние годы конструкция политического дискурса: свободное перемещение людей и товаров
и ее вариант свободное передвижение и циркуляция людей и идей.
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Эти выражения, в которых люди отождествляются с товарами
или идеями, вместе с товаром перемещаются и циркулируют, показывают всю жестокость мира, в котором мы живем. Особенно
оскорбительно, что эта конструкция должна была бы выразить
гуманность той политической силы, которая обеспечивает подобную свободную циркуляцию.

5.3. Заключение о свободе в политическом дискурсе
Свобода в политике не является состоянием или чувством,
она отождествляется с правом, и лексема слобода часто употребляется во множественном числе. Прежде всего, имеется в виду
социальная свобода. Индивидуальная свобода проистекает из
свободы общества и государства. К свободе общества приходят
с помощью выбора демократической политической системы,
которая разрешает свободу СМИ, свободу выражения, свободу
передвижения и иные права, позволяющие человеку реализоваться как личности во всех аспектах жизни.

6. Выводы исследования
На основании всех данных, полученных путем анализа материалов словарей, анкет и текстов на сербском языке, мы пришли
к ряду выводов о том, как носители сербского языка воспринимают понятие свобода.
В работе были учтены сведения о лексеме свобода и ее дериватах в однотомном и шеститомном словарях современного
сербского языка, в этимологическом словаре и двух словарях
синонимов. Также были рассмотрены результаты шести анкет.
В первой анкете, взятой из работы сербского психолингвиста
Смильки Васичa, сербские ученики разного возраста писали
антоним прилагательного свободный. Во второй, третьей, четвертой и пятой анкетах респондентами были 100 студентов Белградского университета. Во второй анкете студентам было предложено дать ответ на вопрос о том, какова сущность свободы.
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В третьей анкете необходимо было дополнить конструкцию
СВОБОДA

и. . . первым словом, которое придет на ум. В четвер-

той необходимо было дополнить существительное СВОБОДA . . .
каким-либо словом в родительном падеже. В пятой анкете студентам было предложено дополнить наречие СВОБОДНO. . . первым пришедшим на ум глаголом. Шестую анкету представляют
реакции 800 студентов на стимул свобода в ассоциативном словаре сербского языка. Наконец, проанализированный корпус
текстов составляют 300 текстов из православного и политического дискурсов, собранных из газеты „Православие” Сербского
Патриархата и газеты „Блиц” – самой популярной электронной
ежедневной газеты в Сербии.
Мы пришли к выводу, что понятие СВОБОДА является многослойным. Оно может быть представлено в виде концентрических кругов. Разделение на концентрические круги является
условным, круги взаимозависимы в высокой степени. Центр,
или ядро, представляет собой индивидуальная свобода. Она имеет два аспекта – свобода внутри человека и свобода человека по
отношению к другим. Первый аспект является фундаментальным и обусловливает второй. Свобода человека может быть
физической и духовной.
Исследования показали (ср. Васич 1976), что у детей в процессе развития сначала формируется понятие о физической свободе
(жизнь вне тюрьмы и рабства). Поэтому, вероятно, состояние
любой формы несвободы осмысливается как скованность цепями в замкнутом помещении. Напротив, состояние свободы
понимается (по результатам анкетирования) как полет в неограниченном пространстве.
Опросы также показали, что не существует абсолютной свободы личности и что для человека одной из основных эмоций
и движущим стимулом является стремление выйти на более
высокий уровень личной свободы (молодые люди надеются даже достичь абсолютной свободы). Именно из-за огромной важ-
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ности свободы в системе ценностей и потребностей личности
и общества в целом политики в своих заявлениях и выступлениях манипулируют этой человеческой потребностью, раздавая
обещания и предлагая перспективу свободы как основную приманку, чтобы прийти к власти. Об этом свидетельствует анализ
примеров из политического дискурса.
Личная свобода имеет две формы, отражающие два этапа
достижения свободы – свободу от и свободу для. По данным
опроса, молодые люди считают, что настолько желанная для
них абсолютная свобода ограничена различными авторитетами
общества, в котором они живут: это родители, преподаватели,
ложная мораль, консерватизм, стереотипы, утвердившаяся система писаных и неписаных правил. Поэтому первым этапом
в достижении свободы является свобода от, которая должна
быть освобождена от авторитетов. На втором этапе представлена свобода для. Для молодых людей это свобода жить свободно,
думать, выражаться и делать все, что они хотят. Православное
учение нас, однако, учит, что свободу и авторитет следует рассматривать как понятия, исключающие друг друга, поскольку
свобода личности не зависит от авторитетов, свободу человек
выстраивает сам, развивая свой духовный мир. Личной свободой является духовная целостность человека, к которой не имеет
доступа ни один авторитет.
Вокруг личной свободы, которую мы представили как ядро,
т.е. в качестве основной, расположена социальная свобода. Следовало бы провести более обширное исследование, чтобы с абсолютной уверенностью определить, что для носителей сербского
языка является первичным при мысли о свободе: идея личной
свободы или свобода народа. Данное исследование показывает, что эти два вида свободы тесно связаны между собой и не
существует личной свободы без социальной, и наоборот. Согласно православному учению, свободу можно получить благодаря
заботе о других людях, уважению к другим, единению. Полити-
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ческий дискурс показывает, что социальная свобода понимается
как комплекс прав, которые имеют граждане в определенной
стране. Поэтому в политическом дискурсе существительное свобода обычно используется во множественном числе.
Наше исследование показывает, что свобода государства, понимаемая как положение в стране, где нет войны, находится
на периферии понятия свободы. Этот тип свободы неразрывно
связан с социальной свободой, потому что без мира в стране нет
свободного общества. Оказалось, однако, что отношение между
этими концентрическими кругами может быть различным. Во
время войны и непосредственно после нее мир в стране понимается народом как основная форма свободы. Чем больше времени
проходит после войны, чем дольше длится мир в стране, тем
больше забывается такая свобода, ибо она подразумевается сама
по себе, а человек все больше внимания уделяет себе и своей
личной свободе, ставя ее на первый план.
СВОБОДА, таким образом, представляет собой сложное, многослойное понятие, в котором слои могут меняться местами
в зависимости от условий жизни в государстве и обществе.
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FREEDOM in the Serbian language and culture
The methodology adopted at the EUROJOS seminar assumes that a cognitive
deﬁnition of a concept can be built on the basis of an analysis of systemic, survey
and textual data. The authoress has extracted from the dictionaries of the Serbian
language the basic meanings of the lexeme svoboda ‘the power to act in accordance
with one’s will’ and identiﬁed two ways in which the Serbs understand freedom:
as the personal freedom of an individual and as social freedom, i.e. freedom of
the state from foreign occupation or the tyranny of a dictator. Dictionaries of the
Serbian language testify to the multiplicity of interpretations of freedom: as a right
given to all, as a goal to which one aspires, and a good for which one ﬁghts, bravely,
sometimes in violation of boundaries. An analysis of numerous derivatives of the
word svoboda (slobodar, slobodnik, osvobodit’, etc.) allowed the authoress to recreate
typical scenarios of actions taken to free the country from an enemy or an aggressor.
Surveys completed by students of the University of Belgrade show that young Serbs
understand the concept of FREEDOM in terms of personal freedom – freedom of
thought, speech and movement, and a life without restraints and fear of pressure
from authorities. Young people perceive society as a factor that limits the freedom
of the individual. This view is also conﬁrmed by the results of an associative test
conducted a dozen or so years ago. In the ﬁnal part, the authoress discusses how the
idea of freedom is viewed by two institutions that have the strongest inﬂuence on
shaping social attitudes in Serbia: the Orthodox Church and the political milieu.
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W chorwackim języku standardowym koncept WOLNOŚĆ jest wyrażany wyłącznie przez leksem sloboda, inaczej niż w niektórych językach
słowiańskich, gdzie występują dwa leksemy (np. pol. swoboda / wolność,
ros. svoboda / volja). Chorwackie słowniki opisują slobodę ‘wolność’ jako
wieloznaczny leksem o dwóch podstawowych znaczeniach: pierwsze oznacza stan, w którym człowiek w odpowiedzialny sposób i bez przymusu
podejmuje decyzje i działa, a drugie charakteryzuje stan, w którym człowiek ﬁzycznie porusza się bez przeszkód i bez pomocy innego. Sloboda
nie ma dokładnych synonimów w języku chorwackim, ale w pewnych
znaczeniach i w pewnych kontekstach może wejść w związki z niektórymi wyrazami bliskoznacznymi. Dane z korpusu tekstów chorwackich
(z ostatnich 150 lat) wskazują, że dla człowieka liczy się wolność działania
i decydowania, życie bez ograniczeń, wolność wyrażania się i poruszania
oraz korzystanie z praw nabytych. Wyniki te potwierdza również ankieta
przeprowadzona wśród studentów w 2014 roku. Na jej podstawie można
mówić o społecznych, psychospołecznych, psychicznych, etycznych, ideologicznych, politycznych i aksjologicznych aspektach pojęcia WOLNOŚCI
w języku chorwackim.

1. Uvod
1.1. Nakon ranosrednjovjekovne hrvatske države i vladavine niza
hrvatskih knezova i kraljeva (do početka 12. st.) Hrvati su živjeli
u sklopu različitih državnih multietničkih zajednica (u uniji s Mađarima, u Habsburškoj Monarhiji, u nekoliko južnoslavenskih državnih
formacija). Dijelove hrvatskoga etničkoga prostora u povijesti su za-
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uzimali razni osvajači (npr. Venecija, Turci), a Dubrovnik je morao
otkupljivati slobodu. Sloboda je stoga jedan od važnijih pojmova koji
određuju današnju hrvatsku naciju i njezinu prošlost. Najpoznatiji
stihovi o slobodi u povijesti hrvatske jezične i književne kulture (dubrovačka sastavnica) zasigurno su stihovi iz Dubravke I. Gundulića
(17. st.), koji se kadšto nazivaju i Himnom slobodi: O lijepa, o draga,
o slatka slobodo, / dar u kom sva blaga višnji nam Bog je d’o / uzroče
istini od naše sve slave, / uresu jedini od ove Dubrave, / sva srebra, sva
zlata, svi ljudski životi / ne mogu bit plata tvoj čistoj ljepoti (Gundulić
1964). U tim stihovima do izražaja posebno dolazi aksiološki aspekt
slobode: ističe se da je sloboda i lijepa i draga i slatka, da je riječ
o Božjem daru i jedinom ukrasu te da je njezina vrijednost (ljepota)
neprocjenjiva. Ti se stihovi svake godine pjevaju prilikom otvaranja
Dubrovačkih ljetnih igara (festivala glazbenih, dramskih i scenskih
priredaba s tradicijom od 1950.) dok se na Orlandovu stupu podiže
zastava na kojoj piše LIBERTAS1 .
Današnja hrvatska teritorijalna cjelovitost dosegnuta je u novijoj
povijesti u sklopu socijalističke Jugoslavije (Hrvatska kao jedna od
šest jugoslavenskih federativnih jedinica) nakon antifaštističke borbe
u Drugom svjetskom ratu (koja je iznjedrila poznatu parolu i pozdrav: Smrt fašizmu, sloboda narodu!). Pitanje nacionalne slobode
važno je i početkom posljednjega desetljeća 20. st. jer su se Hrvati
morali u ratu (Domovinski rat) izboriti za slobodu i državnu samostalnost. Hvatski predsjednik F. Tuđman pozvao je 1991. na obranu
domovine i u borbu za slobodu ovako: „U ovom teškom trenutku i na
povijesnoj prekretnici, pozivam vas, braćo i sestre, da ispunite svoju
svetu dužnost u obrani domovine. Budimo složni u borbi za slobodu
naše hrvatske zemlje, našega mora i neba nad jedinom i vječnom
nam Hrvatskom” (F. Tuđman, Poziv na obranu 5. listopada 1991. na
HTV-u2 ).
1

O značenjima koje je sloboda imala u starom Dubrovniku v. Kunčević 2008.
http://hr.wikisource.org/wiki/Obra%C4%87anje hrvatskom narodu u trenutku otvorene velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku.
2
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1.2. U ovom radu opisivat ćemo današnju hrvatsku jezičnu sliku
slobode, odnosno koncept SLOBODE u hrvatskom standardnom jeziku iz etnolingvističke perspektive, na temelju osnovnih teorijskih
i metodoloških postavki lublinske etnolingvističke škole (i projekta
EUROJOS )3 :

analiziraju se leksikografske deﬁnicije leksema sloboda,

opisuje se uporaba riječi u hrvatskim tekstovima i iznose se i analiziraju rezultati ankete provedene 2014. godine.

2. Leksem sloboda
2.1. Oblik hrvatske riječi sloboda nastao je disimilacijom labijala l <
v od riječi praslavenskoga podrijetla svoboda, izvedenice od pridjeva
*suobъ4 sa suﬁksom -oda (usp. rus. свобóда; polj. swoboda). U hrvatskom standardnom jeziku koncept SLOBODA može se izraziti jednim
leksemom za razliku od nekih drugih slavenskih jezika u kojima se taj
koncept pokriva dvama leksemima (usp. polj. swoboda/wolność, rus.
свобoда/воля, o kolokaciji sloboda volje u hrv. jeziku v. dalje u tekstu).
U hrvatskim pisanim povijesnim vrelima, osim danas neobilježenenoga leksema sloboda5 , potvrđene su imenice slobod (i muškoga i ženskoga roda, v. AR, s.v. 2. slobod6 , 3. slobod7 ) i svobod te svoboda (v. AR,

3

O subjektivnoj interpretaciji stvarnosti u jeziku v. Bartmiński i Niebrzegowska
2012: 98–105 (Bartmiński 2012: 12) te o stereotipima (v. Bartmiński 2009) i o vrednovanju (v. Bartmiński 2012: 131–148). Metodološke smjernice za opis koncepata
v. u Abramowicz, Bartmiński, Bielińska-Gardziel i Chlebda 2011).
4
Skok 1971–1973, s.v. sloboda, Bezlaj 1976–2005, s.v. svoboda.
5
Navedena osnovna značenja: a. sloboda u užem smislu, nezavisnost, samostalnost;
b. pravo, povlastica, dopušteńe, milost; c. sigurnost; d. izuzimańe, oslobođeńe od
čega; e. dopušteńe; f. mogućnost; g. smjelost, hrabrost, srčanost; h. drskost, i. obijest,
lakoumnost; j. pouzdańe, povjerļivost; k. vrijednost; l. moć, sila, vlast; m. slobodno
zemļište, slobodan posjed, slobodno područje.
6
Navedena značenja: a. nezavisnost, sloboda; b. hrabrost, smjelost; c. revnost;
d. oholost; e. drskost; f. dopušteńe; g. slobodna odluka.
7
Navedena osnovna značenja: a. sloboda u užem smislu, nezavisnost, samostalnost;
b. oslobođeńe; c. razrešeńe od obaveza; d. mogućnost; e. pouzdańe; f. smjelost, hrabrost; g. postojanost; h. drskost; i. razuzdanost, neobuzdanost; j. vlast, moć; k. milost;
l. povlastica, privilegij; m. dopušteńe.
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s.v. 1. svobod, 1. svoboda8 ), ali veoma su rijetke potvrde za imenice
s osnovom svobod- (pod crkvenoslavenskim utjecajem).
2.2. U hrvatskome standardnom jeziku leksem sloboda obuhvaća
dva temeljna značenja: prvo je stanje u kojem čovjek odgovorno,
ali bez prisile donosi odluke o čemu te bez prisile radi ili djeluje,
a drugo je stanje u kojemu se čovjek ﬁzički kreće bez zapreke drugih ili drugoga. Prvo je značenje konceptualno umnogome opsežnije,
dok je u drugonavedenome semantički plan jednoznačniji te kao
opreku podrazumijeva ﬁzičko oduzimanje stanja u kojem se čovjek
slobodno kreće, odnosno podrazumijeva antonimno značenje obuhvaćeno leksemima zatvor/zatočeništvo i u metaforičkoj uporabi ropstvo/sužanjstvo. S druge strane, značenje leksema sloboda, čiji je sukus
deﬁniran kao stanje u kojem se što čini bez prisile, otvara složenije
semantičko polje čiji se značenjski zametci u hrvatskome društvu
razvijaju na temeljima srednjovjekovnoga klasnog dualnog odnosa
kmet – feudalac, u kojem je sloboda značila neovisnost o gospodaru
i vlastelinu. Suprotno tome, dakle, ovisnost o gospodaru i vlastelinu te
posredno onemogućivanje stanja da čovjek bez prisile što čini, značilo
je kmetstvo. Leksem sloboda jednojezični rječnici opisuju višeznačno,
tako u rječniku Šonje (2000) sloboda ima pet značenja, dva opća neutralna te tri obilježena odrednicama koje se odnose na političko,
ﬁlozofsko i pravno društveno područje. Ustaljeni je antonim za sva
značenja koje pruža semantičko polje slobode nesloboda:
Slobòda ž G mn slobódā 1. stanje čovjeka u kojem sam, bez ikakve
prisile, donosi odluke o sebi, svom životu, svom ponašanju, vodeći
računa o odgovornosti svojih odluka, slobodi drugih i funkcijama
društva 2. stanje u kojem se čovjek slobodno kreće, u kojem nije zatvoren, zatočen i sl.: izgubiti ∼u, izaći na ∼u, biti na ∼i 3. pol puna
neovisnost i suverenost države boriti se za ∼u, postići ∼u 4. ﬁl mogućnost nedeterminiranoga, autonomnog djelovanja, nepostojanje prisile
5. prav mogućnost građanina da čini nešto što se ne protivi zakonu
8

Uputnice na slobod i slobodu.
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i ne šteti drugomu: osobna ∼, ∼građanske ∼e, ∼ mišljenja, ∼ zbora
i udruživanja, ∼ savjesti, ∼ vjeroispovijesti, ∼ tiska pjesnička ∼ knjiž
mogućnost pjesnika da odstupi od gramatičkih ili jezičnih pravila iz
stilskih razloga.
Političko je određenje leksema slobode motivirano povijesnim borbama za samostalnost, primjerice u Drugome svjetskom ratu jednu
od najpoznatijih slobodarskih parola i pozdrava Smrt fašizmu, sloboda narodu! u zaglavlju su tiskale 1941. godine zagrebačke novine
Vjesnik. Sloboda je i danas česta misao provodnica političkih govora,
s pomakom u područje prava na što (npr. u novije su doba u političkome diskursu osobito popularne seksualne slobode, pravo na izbor
homo ili hetero partnera, pa se i političke stranke, i one liberalnije
i one konzervativnije, služe u kampanjama stavovima o spomenutim
slobodama kako bi utjecale ili kako bi podržale mišljenje i stavove
svoga biračkog tijela). Na ﬁlozofskome planu uz leksem sloboda veže
se u hrvatskome jeziku jedna od važnih kolokacija koja određuje pitanje slobodnoga izbora – sloboda volje ili slobodna volja. Leksem
sloboda uključuje i strukovno značenje u području književnosti (sloboda kao pjesničko odstupanje od jezičnih pravila i normi, u službi
poetske stilistike: kolokacija pjesnička sloboda); s tim u vezi, bilo koje
autonomno izražavanje čega bez obzira na društveno područje naziva se slobodom te jednojezični rječnici pravilno i dostatno tumače
navedena značenja. U tranzicijskim društvima ekonomsko i gospodarsko područje podrazumijeva i uključivanje u europske tekovine
na tome planu. Tako se govori o gospodarskoj slobodi, slobodnoj trgovini, slobodnoj zoni (razmjeni dobara s inozemstvom bez carinskih
ograničenja te o području u ekonomskom smislu stavljenom izvan
carinskoga režima teritorijalne države). Navedene su kolokacije, uz
kolokaciju u području pomorstva slobodna plovidba (plovidba koja
nije unaprijed utvrđena) ovjerene, primjerice, u HER-u (2002).
2.3. Sloboda nema ustaljenoga ravnopravnoga sinonima koji bi
zajedno s njom činio sinonimski par, ali može s drugim riječima
stupiti u sinonimne odnose u određenim kontekstima i određenim
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značenjima. Neki od njih navode se u rječniku Šarić i Wittschen (2008:
433–434, usp. i pridjev slobodan):
sloboda* f (∼ djelovanja) nesmetana mogućnost, široko polje, širina, nesputanost, neovisnost, autonomija, (osjećaj neizmjerne slobode)
oslobođenost, oslobodenje, (pretjerana ∼ u ophođenju) otvorenost, hrabrost usp., drskost usp., (demokratske slobode) sloboda tiska/riječi,
sloboda udruživanja;
slobodan* adj. 1 (∼ u djelovanju) nesputan, neograničen, ničim
ograničen, nelimitiran, odriješenih ruku, kao ptica na grani, samostalan usp., (prolaz nije ∼) dopušten; otvoren, nezapriječen, (slobodna
životinja) odriješen, odvezan, nevezan, oslobođen 2 (slobodno društvo)
demokratski, liberalan 3 (danas su slobodni) bez obveza, neobvezan,
(∼ muškarac) neoženjen, (slobodna žena) neudata 4 (∼ ulaz) besplatan
5 (∼ razgovor) nevezan, improviziran, nepripremljen, ex abrupto 6 (ne
tolerirati slobodno ponašanje) nepristojan, neodmjeren, nekulturan,
raskalašen.
Ti bi se nizovi mogli dopuniti još nekim leksičkim bliskoznačnim
jedinicama koji su hiponimi u odnosu na slobodu (npr. pravo, samostalnost, nevezanost, nezavisnost, samostojnost). Kao sinonimi u tom se
rječniku navode i široko polje i širina, ali ti izrazi nisu na istoj razini
sa slobodom (široko polje i širina mogu eventualno funkcionirati kao
hiperonimi leksema sloboda).
Što se antonima tiče, već smo najvažnije naveli: nesloboda (čini
tvorbeni/istokorijenski antonimski par uz slobodu) te u određenim
značenjima zatvor/zatočeništvo, ropstvo/sužanjstvo. Slobodi antoniman leksem ropstvo i danas je živ u hrvatskome jeziku pa, primjerice,
kolokacija dužničko ropstvo podrazumijeva ﬁnancijsku ovisnost, odnosno ﬁnancijsku neslobodu dužnika (najčešće pozamašnu kreditnu
stambenu zaduženost u bankama, iako se ta činjenica nerijetko marketinški nastoji opovrgnuti pa jedan parafrazni bankarski slogan upravo
suprotnoga značenja upućen klijentima u dužničkom ropstvu glasi
Tamo gdje je sve po mom, premda odnos dužnika i banke nije utemeljen na slobodnoj volji i odlučivanju dužnika, već na čvrstom i obvezu-
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jućem pisanom ugovoru vezanom za otplatu glavnice i kamata). S tim
u vezi, svakojaka ovisnost s obzirom na nesamostalnost odlučivanja
i djelovanja te s obzirom na ovisnost o bilo čemu (tehnologiji, različitim sustavima. . . ) danas je označena kolokacijom moderno ropstvo.
Suprotno tome, koncept stanja u kojem se donose odluke i čine
radnje bez prisile veže se uz koncepte odgovornosti i volje te koncepte
prava i povlastica (privilegija, nekadašnjih sloboština) uz naglašeno
povezivanje s društvom kao cjelinom, koje svoj identitet gradi u suodnosu na temeljne kategorije kakvom se smatra sloboda. Tako je
poslovica Sloboda je najveće blago (tal. Meglio un’oncia di libertà che
dieci libbre d’oro, Mikić i Škara 1992: 262) uz još jednu inačicu (Bolje unča slobode, nego deset librica zlata, Ujević 2011: 149) zaživjela
odavna i u hrvatskome jeziku. U jednojezičnim rječnicima hrvatskoga
jezika (Šonje 2000) navodi se, primjerice, da se odluke o sebi, svom životu i ponašanju donose vodeći računa o odgovornosti svojih odluka,
slobodi drugih i funkcijama društva. U hrvatskom demokratskom
društvu riječ sloboda upotrebljava se i u množini, odnosno, govori
se o slobodama (govora, izražavanja, medija. . . ), preciznije o pravu
na iznošenje vlastitih stavova neovisno o vlasti ili (pre)vladajućim
mišljenjima9 , ali uz odgovornost da se poštuju osnovna demokratska
načela i slobode drugih na isto takvo djelovanje. S obzirom na etičke
društvene norme, sloboda je sve ono što je društveno dopušteno, a nedopuštena ili neprihvatljiva djelovanja, ponašanja i stavovi korigiraju
se društvenim uzusima, oni ekstremni i zakonima. U tom smislu valja
tumačiti stavove (koji se djelomice odražavaju i u anketi) da „prave
slobode” nema.
2.4. Brojne su izvedenice i složenice u hrvatskom jeziku motivirane riječju sloboda: pridjevi slobodan, -na, -no; slobodar (‘borac za
slobodu, pristaša slobodarstva/liberal’); prilog slobodno (‘na slobodan
9

Sloboda govora, izražavanja i medija, primarno tiska, veoma je važna, stoga
ime Slobodna Dalmacija nose hrvatske dnevne novine koje izlaze od 1943. godine;
Slobodna riječ ime je hrvatskoga dnevnika koji se od 1902. do 1914. tiskao u Zagrebu,
a Slobodni tjednik hrvatske su novine koje su izlazile početkom 90-ih godina.
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način, bez zabrane i ograničenja’), slobodoljubiv i slobodoljubivost,
slobodouman (‘koji je širokih vidika i nesputanih nazora’), slobodoumlje, slobodoumnost, slobodoumnik, slobodnjak, slobodnjaštvo. . . Među
njima valja posebno izdvojiti leksem slobodnjak za koji jednojezični
rječnici donose djelomice različita značenja. Najprije, leksem slobodnjak primarno je nosio ‘feudalno’ značenje jer se odnosio na seljaka
koji nije kmet, koji je, dakle, slobodan od tlake. Tako Šonje (2000),
Anić (2000), HER (2002) uz povijesnu odrednicu navode značenja ‘oslobođen rob’ i ‘seljak koji nije kmet’. Šonje (2000) u prenesenome
smislu i u razgovornome stilu daje i danas manje prisutno značenje
‘čovjek samac, bez bračnih ob(a)veza’, koje Anić (2000) i HER (2002)
ne bilježe, ali zato Anićev rječnik (2000) i HER (2002) navode tri druga
značenja; oba na prvome mjestu opravdano (premda uz odrednicu
razgovorno) navode značenje koje primjerice u engleskome jeziku
pokriva leksem freelancer (‘samostalni djelatnik, slobodnjak u radu’),
odnosno ‘onaj koji radi bez službeničkih obaveza, koji nije u stalnom
radnom odnosu, ob. umjetnik; koji je u slobodnoj profesiji’; danas je
u hrvatskome jeziku to ujedno i primarno značenje leksema slobodnjak; dalje navode i u hrvatskome jeziku manje istaknuto značenje
‘osuđenik kojemu je dopuštena veća sloboda kretanja’ te u području
šahovskoga sporta bilježe da je slobodnjak ‘slobodni pješak, pješak
na slobodnoj, ﬁgurama nezaposjednutoj liniji’. Leksemom sloboda
motiviran je i leksem sloboština, odnosno u dijalektima (čakavskom
i kajkavskom) slobošćina i sloboščina, koji se odnosio na privilegije
i prava slobodnjaka i slobodnih gradova. Tako leksem sloboština potvrđuju i povijesne isprave, bule i povelje, primjerice povelja Bele
IV. iz 1253. godine u kojoj taj kralj potvrđuje listinu bana Stjepana
napisanu 1252. sa sloboštinama danima gradu Križevcima, odnosno
njegovim stanovnicima. Zanimljiva je jezična i izvanjezična činjenica
da se sloboština javlja i kao ojkonim pa to ime danas nose naselja
nekih hrvatskih gradova, primjerice Sloboština u Zagrebu i Sloboština u Požegi. Usto, imena naselja motivirana leksemom sloboda jesu
i Slobodna Vlast u Ðakovu te Slobodnica u blizini Slavonskoga Broda.
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2.5. Svijest naroda zapisana u poslovicama i frazemima pruža
ovakvu etnolingvističku sliku: duhovna je sloboda neograničena, a čovjek je uistinu slobodan ako nije podložan obavezama i izvanjskim
silama, što potvrđuje, primjerice, frazem slobodan kao ptica (Vrgoč
i Arsovski 2008: 623) ili poslovica Ljudi nisu blago da budu vezani (Ujević 2011: 149). Narodne poslovice odražavaju i misao da čovjek može
biti uistinu slobodan samo u svojoj obitelji i u svojoj kući (vlasništvu),
otuda i poslovica Svoja/moja kućica, svoja/moja slobodica. U inačici
s istim značenjem Moja kućica, moja voljica, u kojoj se naglašava temeljno značenje leksema slobode očitano u svojevoljnu donošenju
odluka bez prisila i utjecaja sa strane, vidljiva je povezanost dvaju koncepata: slobode i volje (‘želje za čim, snage i upornosti duha, izražene
odluke, jakoga htijenja. . . ’). Bit posjedovanja vlastite slobode/volje
u odnosu na neslobodu/ovisnost prenosi se i poslovicama Bolje biti
i mali gospodar, nego veliki sluga (Mikić i Škara 1992: 263) te Zaludu je
biser kad mi grlo davi (Ujević 2011: 149) pri čemu se pretpostavlja da
je materijalno bogatstvo slaba vrijednost koja se dobiva za previsoku
cijenu kakvom se smatra gubitak slobode. Sloboda je esencija života
i narod joj pučkim usporedbama dodjeljuje bitno mjesto u življenju
pojedinca, primjerice: Bez kruha nema jića, bez slobode nema žića ili
Čovjek bez slobode kao riba bez vode (Ujević 2011: 149).

3. Tekstovi
O slobodi se mnogo pisalo na hrvatskom jeziku u proteklih 150
godina, pa je višeznačni leksem sloboda obilno potvrđen u novijim
hrvatskim tekstovima. Ovdje se donosi nekoliko pramenova tih brojnih potvrda kako bi se mogla uočiti značenja i uporaba leksema te
odražavanje koncepta slobode u hrvatskoj pisanoj građi.
3.1. Čovjeku je važna sloboda djelovanja i odlučivanja (samostalnost, nezavisnost)10 , a ograničavanje takve slobode (zakonima)
10

Kada si netko uzima slobodu (ili pravo) da nešto učini, takvo samovoljno ponašanje, ako je pretjerano ili nepoželjno, može biti negativno ocijenjeno kao preslobodno
ponašanje ili pretjerana otvorenost ili prisnost u ophođenju s drugim ljudima (dr-
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ili sputavanje (društvenim/obiteljskim obvezama, stegom, obzirom
prema drugima ili prisilno) može dovesti do toga da se pojedincu
takva sloboda uskraćuje ili pojedinac takvu situaciju doživljava kao
zatočeništvo ili ropstvo11 :
[1] Zbogom, slobodo! Svladala ga ta slatka ženica. Sav je njezin. (Kolar
1933).
[2] Dosta je robovanja zakonima, koje su izmislili ljudi, da ograniče svoju
slobodu; dosta je podložnosti društvenim obzirima, moralnim ogradama, smiješnim, nehumanim zakonskim ograničenjima. (Kozarčanin
1937).
[3] Radi ograničene slobode redovničkog staleža i stege, koja mu je oteščavala mogućnost intenzivnijeg rada i pravog uspona u onim skučenim prilikama Dalmacije, prolazi Medović između 1889. do 1895. moralnu krizu, koja
je imala za posljedicu potpunu pobjedu umjetničkog poriva. (Kušan 1941).
[4] Naša je sloboda djelovanja naše najskučenije robstvo i sretan je samo
absolutni gospodar, silnik i glupan. (Benešić 1943).
[5] I ovaj sukob, ovako ner[i]ješen, zabost će se u njegovu svijest kao trn
koji mu ne će dati mira do povratka kući, ograničavat će mu slobodu. (Kaleb
1950).
[6] I došao sam do općenitijeg zaključka da je uspinjanje na ljestvici uspjeha, ugleda, vlasti (a to znači u prvom redu vlasti da drugima ograničavamo slobodu i namećemo našu volju) uvjetovano time da se prethodno
i sami podčinimo tuđoj psihičkoj prisili. (Desnica 1957).
[7] Digla je visoko obrve, napeta sva kao ptica, otvoreno priprosto doznaje:
ona zadržava slobodu odluke, ona se niti boji niti se tuži, ona će već vidjeti
što je bolje. (Kaleb 1973).
[8] Sloboda je danas uzimanje u obzir drugoga, poštovanje drugoga –
tako je već praktično razvijen njezin pojam. (Gotovac 1989).
skost), pa se tim izrazom (uzima si slobodu / pravo) može eufemistički govoriti o čijem
nepristojnom i neodmjerenom ponašanju, v. npr. No misleći na nju, on je zaboravio
na se i uzeo si slobodu da ju posjeti te upita kako joj zdravlje (Leskovar 1896).
11
Svi primjeri citiraju se prema elektroničkomu korpusu Instituta za hrvatski jezik
i jezikoslovlje (http://riznica.ihjj.hr/) tako da se navodi na kraju citata prezime autora
i godina izdanja.
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Autonomija koja proizlazi iz takve samostalnosti i nezavisnosti
vrijedi ne samo za pojedince nego i za kolektiv (državu, grad, skupinu
ljudi, narod):
[9] Pod žarkim ružama večernjeg sunca drijemaju vojvode senjski, drijemaju slatko u slobodnoj mirnoj postelji, snivaju slatko sanak o slobodi, koje
im ne spregnu ni zlatna Venecija ni krvnik Osmanlija. (Šenoa 1875).
[10] Molila sam se Bogu za slobodu našega naroda. . . (Kumičić 1894).
[11] Narod bijaše junačan i gotovo u neprekidnom boju za svoju slobodu
i samostalnost. (Marković 1901).
[12] Jedini Dubrovnik umio je da kao slobodna republika, ali ipak pod
vrhovnim gospodstvom ugarskoga i hrvatskoga kralja srećno sačuva slobodu
svoju. (Šišić 1906).

3.2. Život bez ikakvih ograničenja i obveza, raspušten i raskalašen
stil života (hedonizam/užitak bez zapreka), povezuje se sa slobodom:
[13] Živjesmo baš u raskalašenoj slobodi, ali prašina, muhe, bezimeni
kukci što izlažahu iz zida već nam dosađivahu. (Kovačić 1888).

3.3. Čovjek se ne može osjećati slobodnim ako nema slobodu izražavanja (osobito pravo na drukčije mišljenje), koju netko može „gušiti”
(ograničavati ili uskraćivati):
[14] Zar kani Vaše gospodstvo ograničiti slobodu govora? (Tomić 1895).
[15] Život je bio novac, neobuzdano veselje pijanstva i savršena sloboda
izricanja svojih vlastitih misli. (Bonifačić 1935).
[16] U nevezanosti i slobodi tog svog načina mišljenja nalazio je kudikamo
veće bogatstvo osjećaja i nesravnjivo šire mogućnosti iživljavanja. (Desnica
1952).
[17] Da se je kao svesilni Car bojao trača po pariskim salonima, da je brisao
iz Tacita ili Corneillea dvojbene citate, da je plijenio novine i gušio slobodu
izricanja misli, to su sve sitni ljudski nedostatci, što kroz dvadeset godina
njegove karijere neprekidno govore o tome, kako je Napoleon bio posve obično
lice, subjekt, sa svim svijetlim i mutnim stranama jednog subjekta. (Krleža
1938).
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[18] Ništa se ne mijenja time, što se svako različito mišljenje proglašava
za opasnog neprijatelja zajednice. To ne zaštićuje slobodu, nego je pretvara
u licemjerje i duh mizerije, koji svoju nesposobnost za raspravu nadoknađuje
klevetanjem i bezdušnošću. – Svesti slobodu na slobodu istomišljenika, to
znači ozakoniti monolog (golemo, otrovno, magleno čudovište), kojemu je
jedini sugovornik njegova vlastita jeka; to znači ukinuti razliku između slobode
i tiranije. Opasno je samo ono mišljenje koje onemogućuje druga mišljenja.
(Gotovac 1989).

3.4. Ljudi moraju imati slobodu kretanja. Ta im sloboda može biti
ograničena/uskraćena, a mogu izići na slobodu ili biti (ras)pušteni na
slobodu (oslobođeni):
[19] Ako li si možda za to došla / Moliti me, da ih opet pustim / Na slobodu,
a to ti unaprěd / Tu svečano, pred gospodom kažem, / Da uzalud rěči svoje
trošiš. (Bogović 1859).
[20] Čim su u tvrđavu stupili i na slobodu razpušćeni bili, čuše taki od
drugih svojih drugovah, da su oni za pojačanje došli. (Kraljević 1863).
[21] Vi nemate prava da mi sprečavate slobodno kretanje. Nalazimo se
u kulturnoj zemlji, u kojoj se poštuju individualne slobode građana. Podnijet
ću sudsku prijavu protiv vas. (Kozarčanin 1937).
[22] Na vijest da je pučka buna u Veneciji uspjela i da je Tommaseo, nakon
nekoliko mjeseci što ih je proveo u tamnici, ponovo na slobodi, a zbilo se to
u ožujku ove godine, talijanski je živalj u gradu likovao. (Fabrio 1989).
[23] Naime, uz bljeskove novinarskih ﬂeševa, okružena svježe obrijanim
i slavodobitnim licima skupih odvjetnika, iz istražnog je zatvora na slobodu izlazila gotovo kompletna skupina poznata pod nazivom Kartel. (Tribuson 2004).

Izlaženje iz zatvorena prostora može biti shvaćeno kao izlaženje
na slobodu:
[24] Jest, sutra, sutra, dakle, no, Milko, ja ne mogu da ostanem sada u sobi,
zbogom, zbogom, idem van, na šetnju, na slobodu. . . (Kumičić 1881).
[25] Marijeta je sunčano svjetlo na mlado djevojče pripuštala samo kroz
prozor, dok je Karolina djevojku odvela na slobodu, na široko polje, da se
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užije sunčana svjetla i topline mu neograničeno, po širokoj volji. (Kovačić
1882).
[26] No luda Toninka javila se nesmotreno već sa dvadesetak koračaja,
kao ptica kad pobjegne iz kaveza, pa veselo zacvrkuta u slobodi. (Marinković
1948).

3.5. Sloboda je u vezi s različitim pravima i povlasticama koje ljudi
stječu:
[27] Sultan se obvezuje da će slobodu vjere, škole i druge javne uredbe,
te slobodu prava i povlastice kraljevstva Hrvatske ne samo u miru pustiti
nego da će ih dapače i za buduće uzdržati sveto i neoskvrnjeno. (Kumičić
1894).
[28] Juraj Rakoci pao je već pod požunske zidine i zagrozio Beč, ali izvojevavši slobodu protestantske vjeroispovijesti on se smirio u kompromisu
s dvorom. (Krleža 1932).
[29] Zahtjev s kojim oni ulaze u književnost, jest: sloboda stvaranja,
i rušenje svih nacionalnih, vjerskih, moralnih itd. spona u literaturi. (Barac
1936).
[30] Čast vama, ali ja svoje slobode i svoga mira ne dam ni za što na
ovom svijetu. (Dončević 1948).
[31] Laskaju nam, odonud, da smo jedan narod. I da oni u naše slobode
i običaje i samoupravu ne žele dirati. Nego da žele da i Dalmacija dobije natrag
stari svoj sustav i stare svoje slobode, jednake njihovima. (Fabrio 1989).

3.6. Za slobodu se bori (prototipni scenarij), sloboda može biti
pogažena i u slobodi se uživa:
[32] Słowacki se bori za slobodu duha i slobodu čina. (Benešić 1943).
[33] Kamo sreće, da mogu i ja jedva jedan put vratiti se u domovinu, da
uživam tamo onu slast slobode, koja se nijednim zlatom nadoknaditi ne
može! (Kukuljević 1886).
[34] Zar sloboda pogažena, ovdje, u tvojoj kući, u tvojoj duši? Cesar je
može gaziti po blatu plebejskih duša; ali. . . (Tresić Pavičić 1909).
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3.7. Stjecanje znanja i učenost doživljava se kao put prema slobodi,
a sloboda se povezuje sa svjetlom/toplinom (npr. plamen luči, iskra,
svitanje dana):
[35] Rodoljubne pjesme ove [. . . ] propoviedaju neslomljivu nadu u bolju
budućnost uz uviek istinito geslo: prosvjetom k slobodi. (Šenoa 1882).
[36] Na noge, braćo! «Svjetlom k slobodi» (Šenoa 1882).
[37] Slobode plamen, svjetskog znanja luč. (Šenoa 1882).
[38] Sloboda rudi! Ajd spavaj dalje, gordi silni lave. (Katalinić 1904).
[39] Tinja iskra za slobodu! (Katalinić 1904).
[40] On tvrdi, da sviće sloboda, da će se stvoriti nova i velika država,
u kojoj će biti svima dobro. (Kolar 1942).

4. Anketa
Za potrebe ovoga istraživanja provedena je anketa među studentima dvaju fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Filozofski fakulet
i Prirodno-matematički fakulet). U anketiranju je sudjelovalo oko
stotinu studenata, ispunjene ankete predala su 102 studenta, među
kojima su bili zastupljeni i muškarci (45) i žene (67) između 19. i 24.
godine života (samo su tri studenta bila starija: 31, 26, 25 godina) i koji
potječu iz različitih hrvatskih županija (od Dubrovačko-neretvanske
do Istarske i Vukovarsko-srijemske), ali pretežito iz kontinentalnih (86
studenta). Anketno je pitanje postavljeno ovako: Što je po Vašem mišljenju prava bit slobode? Izdvojeno je 258 iskaza koji su razvrstani u 19
natukničkih skupina (N = 102; W = 258; D = 19). U nastavku se donose
sve skupine s pripadajućim iskazima, brojem iskaza i postotkom:
1. Mogućnost samostalnoga odlučivanja (o sebi), neovisnost o kom/čem 42 /
16,27%
1. Da čovjek odlučuje nesputano i bez ograničavanja o svome životu od strane drugih;
2. Samostalno odlučivati; 3. Mogućnost da odlučimo za sebe; 4. Mogućnost odlučivanja o vlastitom životu i donošenju odluka vezanoga uz njega; 5. Bit prave slobode je
da si slobodan u smislu odlučivanja; 6. Mogućnost odlučivanja o postupcima u osobnom (privatnom) životu pojedinca (svakog!); 7. Sloboda je kada čovjek kao pojedinac
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ima mogućnost samostalnoga donošenja odluka; 8. Mogućnost donošenja odluka
bez ičijeg uplitanja; 9. Samostalnost i odgovornost koju ona donosi; 10. Mogućnost
donošenja vlastitih, samostalnih odluka, samostalnost i odgovornost; 11. Slobodno
odlučivati o svim ljudskim pravima; 12. Bit prave slobode je u tome da svatko može
odlučivati o nečemu kako hoće, da snosi posljedice za te svoje odluke; 13. Samostalno
odlučivati o svom životu; 14. Samostalno donositi odluke vezane za svoj život; 15.
Prava sloboda bi postojala kada bismo u životu mogli sve sami odabrati i odlučiti bez
nametanja odluka društva; 16. Kada imaš pravo donositi odluke; 17. Sloboda znači
donositi neke svoje odluke; 18. Prava sloboda je mogućnost odlučivanja u vlastito
ime; 19. Donošenje odluka (od toga što će netko danas jesto do izabiranja životnog
cilja); 20. Sami možemo donositi svoje odluke; 21. Samostalno odlučivanje; 22. Bit
prave slobode je imati pravo i slobodu samostalnog odlučivanja u svemu, no mora
se napomenuti da se takvo slobodno ponašanje treba odvijati u skladu sa svojim
sklonostima i aﬁnitetima i ne treba se ustručavati biti drugačiji; 23. Njezina bit je
omogućiti čovjeku da sam odlučuje o većini stvari što se tiču samo i isključivo njega
(čim su tu uključene radnje koje utječu na druge ljude, više ne govorimo o tom
„vidu” slobode). Takvim gledanjem čovjek stvara kontrolu, tj. često privid kontrole
nad svojim životom i to ga čini sretnim, ispunjenim; 24. Sve se svodi na činjenicu
da je slobodan čovjek onaj koji je sam sebi gospodar, gospodar svoga tijela, djela
i misli. Slobodan znači biti nepodložan tuđim zapovijedima. Ali, važno je naglasiti
da slobodno ljudsko ponašanje ne smije biti na štetu drugima. Zato i postoje mnogi
zakoni koji ga reguliraju. Jesmo li zbog toga neslobodni? Sigurno malo i da, ali je li bit
prave živjeti u prašumi izvan svakih državnih regulativa? Po meni nije; 25. Imati moć
samostalnog odlučivanja što ćemo raditi; 26. biti neovisan i samostalan u donošenju
važnih odluka; 27. Svojevoljno odlučivanje, pothvati i razmišljanje bez nametanja
i optuživanja od drugih strana; 28. Da [pojedincu] nitko ne nameće svoju volju i da ne
mora raditi po tuđim naredbama, odnosno da je čovjek u mogućnosti sam donositi
svoja mišljenja i stavove, u skladu s tim reagirati, ali kasnije i biti odgovoran za svoja
djela; 29. izgrađivati na temelju vlastitih stajališta svoju budućnost i pomicati vlastite
granice te na taj način proširivati svoje horizonte; biti gospodar vlastitoga života;
30. Prema mojem mišljenju prava se sloboda ostvaruje u ovom trenutku kada ljudi
postanu svjesni u samostalnom odlučivanju, što podrazumijeva odgovornost; 31. Ne
robovati nikakvim porocima i ovisnostima; 32. U svakom trenutku biti neovisan; 33.
Mislim da je bit prave slobode biti neovisan i nesputan; 34. Biti slobodan znači ne
biti ovisan o drugim ljudima ili o državnom aparatu; 35. Ne ovisiti o drugim ljudima.
Ni materijalno ni psihički; 36. Disati punim plućima, biti oslobođen od poroka; 37.
Isto tako da ne ovisimo o drugima i njihovoj volji, tj. da radimo ono što želimo, ali
tako da se ne kosi s dobrobiti ostalih ljudi zajednice; 38. biti neovisni o bilo kome
drugome; 39. Biti neovisan; 40. neovisnost i suverenitet; 41. Bit prave slobode je
osjećaj neovisnosti; 42. Neovisnost.
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2. Javno izražavanje mišljenja i stavova bez straha i posljedica 36 / 13,95%
1. Bit prave slobode je moći reći svoje mišljenje bez straha o tuđem mišljenju, ali
da pritom osoba zadrži korektnost i ne uvrijedi drugoga (ako se to mišljenje odnosi
na nekoga); 2. Pravo slobode govora, pa makar ona zadirala i u graničnu domenu
moralnosti i tabu tema; 3. Biti u mogućnosti izraziti svoj stav, mišljenje; 4. Prava
izražavanja mišljenja; 5. Sloboda mišljenja, sloboda govora, izražavanja. . . Sloboda
nije podmetanje ideološki zakržljale forme, kao što netko jednom reče. . . ; 6. Sloboda
govora, sloboda pisanja, sloboda izražavanja [. . . ], sloboda je reći političku istinu bez
straha da te zatvore, sloboda je napisati knjigu koja je dobra bez obzira na sadržaj; 7.
Prava sloboda je mogućnost izražavanja vlastitog mišljenja i vlastitih stavova u bilo
kojem trenutku; 8. Pravo na slobodu govora; 9. Sloboda mišljenja i pravo govora; 10.
Nesputanost u [. . . ] mišljenju, govorenju; 11. Sloboda mišljenja, [. . . ] sloboda govora;
12. Imati pravo na svoje mišljenje, slobodu govora; 13. u svakom trenutku izreći sve
što želiš bez obzira na spol, dob, rasu; 14. Imati pravo na izražavanje svojih misli
i stavova bez obzira na to koliko se oni razlikuju od stavova većine; 15. Imati pravo
na svoje mišljenje, imati svoj stav; 16. Pravo na izricanje vlastitog mišljenja; 17. Bit
prave slobode je imati pravo na svoje mišljenje, slobodno izraziti svoje stavove, bez
straha od predrasuda ili zadirkivanja; 18. Bit prave slobode je mogućnost izražavanja
mišljenja; 19. Sloboda govora, mišljenja, izjavljivanja; 20. Da razmišljamo svojom
glavom, slobodno i bez straha iznosimo vlastito mišljenje, da nam drugi ne nameću
svoje stavove i mišljenja; 21. Da imamo prava na svoje stavove, razmišljanje; 22.
iznošenje vlastitih stavova i mišljenja bez osude društva; 23. Izraziti osobno mišljenje
bez osude društva; 24. Bit prave slobode je da čovjek ima pravo reći što misli bez
straha, ali da time ne šteti drugima; 25. Sloboda [izražavanja] mišljenja; 26. imati
pravo na iznošenje svog mišljenja; 27. Prava sloboda je mogućnost izražavanja svojih
mišljenja i stavova kad god i gdje god to želimo i bez straha da ćemo zbog toga biti
kažnjeni, diskriminirani ili odbačeni od društva. Svatko treba imati slobodu govora;
28. Biti slobodni reći ono što mislimo; 29. Sloboda mišljenja i javnog izražavanja;
30. To je biranje vlastitog stava i mišljenja bez obzira na utjecaj okoline; 31. Moći
slobodno reći svoje mišljenje; 32. Bit prave slobode jest pravo na vlastito razmišljanje
i donošenje sudova, njihovo priopćavanje drugima; 33. To da imamo pravo izraziti
svoje mišljenje te da zbog toga nećemo biti napadani; 34. Pravo govora, izražavanja
misli; 35. Pravo reći NE; 36. Izražavanje svojih stavova bez straha od posljedica.
3. Mogućnost slobodnoga (ali odgovornoga) djelovanja 30 / 11,62%
1. Sloboda znači slobodu djelovanja; 2. u ovom svijetu to je mogućnost razumnog
djelovanja [. . . ] kako mislimo da je najbolje, ali uzimajući u obzir odgovornost koja
nezaobilazno dolazi u paketu s njom; 3. Biti slobodan kao ptica, činiti što želiš prema
svojim mogućnostima bez da ti drugi brane (naravno misli se na pozitivne, a ne negativne stvari); 4. Biti prave slobode je činiti ono što želimo ako to ne ugrožava druge
oko nas; 5. Raditi u svakom trenutku svoga života ono što želim i trebam; 6. sloboda
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za činiti što želimo, ne sloboda a priori da možemo raditi loša djela bez posljedica,
nego sloboda da činimo dobre stvari za društvo oko nas; 7. Bit slobode je neograničavanje naših djela, ono što želimo raditi da radimo ukoliko to ne ugrožava druge; 8.
Mogućnost obavljanja i izvođenja raznoraznih poslova bez obzira na tuđa mišljenja;
9. Nesputanost u načinu života; 10. Djelovanje po savjesti čini slobodno djelovanje;
11. Sloboda djelovanja; 12. Sloboda djelovanja; kakva god djelovanja, bez ikakvih
ograničenja i zabrana; 13. Raditi ono što želimo, ali znati onda za to snositi posljedice,
sloboda je odgovornost; 14. U svakom trenutku napraviti sve što želiš bez obzira na
spol, dob, rasu; 15. Pravo na vršenje radnji bez zapreka; 16. Sloboda podrazumijeva
slobodnu volju, vlastiti izbor i mogućnost samostalnog mišljenja i djelovanja u pravcu
koji nije nametnut ili pretpostavljen; 17. Prema deﬁnicijama, sloboda je ono stanje
u kojem čovjek ima pravo i mogućnost aktivnosti sve dok ne ugrožava prava bilo
kojeg drugog bića; 18. Bit prave slobode je djelovati na način na koji se neće sputavati
sloboda nekog drugog. Kako se ovdje radi o paradoksu jer pojam apsolutne slobode
je kontraran samom sebi. Apsolutna sloboda jedne osobe sputava slobodu druge
osobe. Zbog toga će časna i moralna osoba znati prepoznati kada će sloboda nekog
drugog biti ograničena; 19. Mislim da je prava sloboda prije svega slobodan izbor da
radimo što želimo, živimo na svoj način, a ne kako nam diktiraju druge osobe, da
studiramo što želimo, kupujemo ono što nam treba, a ne ono što nam nameću veliki
trgovački lanci; 20. Bit prave slobode je slobodno razmišljanje, djelovanje, odnosno
djelovanje i razmišljanje bez vanjskih utjecaja i pritisaka; 21. Živjeti spontano i biti
u mogućnosti živjeti „poput ptice”; 22. Bit prave slobode bi trebao biti da osoba ne
bude podložna utjecajima koje joj nalaže društvo i kapitalistički sustav u kojem danas
živimo. Važno je za svaku takvu osobu da stvori izbor načina života kojim želi živjeti.
Pritom je važna stavka ta da ne prisiljava ostatak društva tko nužno mora živjeti
onako kako ona živi; 23. Bit prave slobode je tu da možemo raditi sve ali da ti postupci
ne ugrožavaju drugog pojedinca; 24. Raditi isključivo po vlastitom nahođenju, bez
utjecaja nekih drugih faktora, biti u mogućnosti ostvariti svoje planove i želje; 25.
Djelovanje u skladu s istim [slobodom razmišljanja i izražavanja]; 26. Da radim što
hoću, u granicama zakona; 27. Da radim što hoću, u granicama zakona; 28. Ali mislim
da nam je urođena želja za slobodom. Svatko posjeduje određenu želju, želi činiti po
svojoj volji; 29. Ponašati se kao želimo; 30. Raditi po vlastitim spoznajama, mišlju, bez
nekog shematskog ponašanja, što ljudi očekuju već ono čime se mi bolje osjećamo
i znamo da smo to mi.
4. Pravo na život bez ograničenja, prisile i straha 24 / 9,30%
1. Pravo da pojedinac živi u skladu s vlastitim principima, a ne da je limitiran
očekivanjima i represijom većine; 2. Bit prave slobode znači biti slobodan od nečega
što nas sputava kako bi bili slobodni za nešto drugo. To znači prvo biti slobodan
od granica koje sami sebi postavljamo, ali i od onih koje nam postavlja okolina; 3.
Sloboda bez obzira na rasu, spol, rod, vjeru; 4. Bit prave slobode je ne biti ograničen
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drugima, ali niti sobom. Kada sami odlučimo biti slobodni, nitko nam tu slobodu ne
može oteti. Berem ne bi smio/trebao; 5. Odsutstvo ikakve ograde koja ograničava
pojedinca da bude onakav kakav sam želi biti; 6. Bit prave slobode je život bez
ograničenja u bilo kojem smislu; 7. Sloboda je za mene trenutak kada čovjek živi
svoj život onako kako on želi; 8. Sloboda znači da je tvoj život slobodan onda kada ti
to odlučiš i kada se pobrineš da bude onakav kakav ti želiš da bude; 9. Kada možeš
učiniti što god želiš, kako god i gdje god; 10. Sloboda znači živjeti bez straha, bez
nekih pravila koja nam zagorčavaju život; naravno da se nekih pravila moramo
pridržavati da bi društvena zajednica funkcionirala, npr. moralna pravila (ne ubiti)
ili pak pravila ponašanja, no, to je daleko od diktatura koje su bile nametnute u prošlo
vrijeme ili od iskorištavanja crnaca – to je daleko od pojma slobode; 11. Bit prave
slobode za mene je ukratko raditi što god te volja. Dakle, prvo u svojoj glavi nemati
neka ograničenja, da te ništa ne sputava i da vjeruješ kako možeš učiniti sve što
želiš kad želiš. I s druge strane u tom svojem djelovanju ne biti ograničen od strane
sustava, tj. države. Naravno tu izuzimam ono što je zakonski nedozvoljeno, ali to se
podrazumijeva jer treba biti moralno odgovoran u svojim postupcima; 12. Živjeti bez
ograničenja i naredbi, makar to bila anarhija. Biti slobodan izabrati koga god hoćemo,
baviti se čime god želimo i ne biti sputavani zbog toga. U svakom slučaju, biti sretni
i osjećati se kao ptice; 13. Sloboda je nerobovanje pravilima i rutinama; 14. Biti prave
slobode je ne osjećati nikakva ograničenja, okvire ili zabrane u ljudskom djelovanju;
15. Da čovjek može raditi „što ga je volja” i ostvariti svoje želje i snove bez ograničenja
od strane drugih osoba. Bit prave slobode je ne ograničavati slobodu drugih ljudi;
16. Sloboda ne poznaje granice. Prema tome ne postoji ni jedna druga sloboda
osim slobode misli. Pomoću slobode svoje misli možemo biti gdje želimo u bilo
kojem trenutku pod bilo kojim uvjetima. Bit slobode je tako njena bezgraničnost,
bezuvjetnost i bezvremenost. Slobodu ne ograničava ni prostor, ni vrijeme ni zakon;
17. Da niste ograničeni nikakvim pravilima, zabranama; 18. Mogućnost življenja
po svojoj volji uz poštovanje drugih; 19. Sloboda je nenavezanost na bilo kakve
spone; 20. Ne imati obaveze koje te sputavaju; 21. Bit prave slobode je da čovjek
nema nikakvih ograničenja; 22. Bit prave slobode je da ovdje ne napišem ništa; 23.
Nedostatak obveze, nužde, prisile pri izboru ili djelovanju; 24. Pod uvjetom da se
osoba ne nalazi u zatočeništvu (izvanredne okolnosti, npr. zatvor, rat, itd.) sloboda
je stanje uma. Ono što „ograničava” slobodu jesu strahovi. Isto tako, smatram kako
je sloboda i stanje duha; Bit je u tome da su svi ljudi zapravo slobodni, tj. rađaju
se slobodni, a svatko pojedinačno izabire hoće li „biti slobodan” ili ne. Naravno,
i djeca imaju, tj. posjeduju svojevrsnu slobodu, iako do punoljetnosti moraju slušati
roditelje. Sloboda znači biti ﬁzički, duhovno i umno lišen ograničenja i strahova;
Umna odnosno duševna sloboda je puno važnija od one materijalne!; 25. kada čovjek
nije ograničen porijeklom i granicama države u kojoj živi ili iz koje potječe, već
u kozmopolitskom duhu cijeli svijet vidi kao svoj dom, a nemoguće postaje moguće.
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5. Mogućnost slobodnoga izbora (bez pritiska okoline) 22 / 8,52%
1. Bit prave slobode je mogućnost izbora, ali ne takvog da se od dva zla izabere manje,
nego mogućnost da izaberemo ono što stvarno želimo, bez pritiska i osuđivanja
okoline; 2. Bit prave slobode je mogućnost izbora i to ne samo na papiru; 3. Mogućnost
izbora; 4. Moći birati što želiš, poštovati druge i od njih zauzvrat isto dobivati; 5.
Slobodno birati u što ćemo vjerovati bez tuđeg osuđivanja (a ako ga i ima, bez
strahovanja od njega); 6. sloboda je i stvar izbora; 7. Sloboda je pravo izbora [. . . ].
Čovjek kada je slobodan, ima pravo izbora između dobra i zla, on izabire kojim će
putem ići njegov život; 8. Prava odabira; 9. mogućnost biranja životnog partnera;
10. neograničenost u osobnom izboru; Sloboda je izabrati partnera bez obzira na
boju kože, vjeroispovijest i spol; 11. Mogućnost slobodnog odabira; 12. Mogućnost
odabira; 13. Znati izabrati što je dobro, a što pogrešno za samoga sebe; 14. Pravo na
vlastiti izbor bez pritiska ili utjecaja drugih osoba ili nekih faktora; 15. Odgovornost
za vlastite postupke, koja proizlazi iz slobode izbora; 16. Sloboda izbora (od prijatelja
do bračnog partnera); 17. Bit prave slobode bi trebao biti da osoba ne bude podložna
utjecajima koje joj nalaže društvo i kapitalistički sustav u kojem danas živimo. Važno
je za svaku takvu osobu da stvori izbor načina života kojim želi živjeti. Pritom je
važna stavka ta da ne prisiljava ostatak društva tko nužno mora živjeti onako kako
ona živi; 18. Bit prave slobode očituje se u mogućnosti pojedinca da kreira svoje
odabire, a da pri tom ne narušava slobodu drugog pojedinca; 19. Slobodu da sam
bira način svoga života i provođenja svoje svakodnevice, ali naravno, dok god je to
u skladu s određenim normama i zakonima te dok god time ne ugrožavamo nekoga
drugog; 20. Imati pravo izbora, pravo odabira; 21. slobodno birati prijatelje; 22. Bit
prave slobode je u mogućnosti slobode izbora, načina na koji djelujemo.
6. Nema prave slobode jer je narušena 13 / 5,04%
1. Prava sloboda zapravo ne postoji, uvijek su tu ograničenja (ﬁnancijska, društvena,
zakonska. . . ), ali i činjenica da su prema tome drugi slobodni osuđivati našu slobodu;
2. Lako je danas reći da svi imamo slobodu, ali u praksi nije baš tako. Nemamo svi
jednake mogućnosti, okovani smo okolnostima; 3. Po mome mišljenju ne postoji
prava sloboda u 21. stoljeću, ali ako dobro razmislimo nije nikad postojala sloboda.
Čovjek, a i priroda je uvijek visjela o nečem drugom izvan sebe i svoje volje, tu mislim
na vjeru, na zakon itd. Ako itko želi slobodu, tj. da radi bilo što, hoće iz slobode preći
u neslobodu. Zamislimo samo situaciju, ako je čovjek oslobođen i može raditi bilo šta
mu pada na pamet, od nekog drugog će postati neslobodan. Jednostavan primjer –
novac. Nismo oslobođeni od plaćanja, bez novca se ne živi, mora se napraviti nešto
protuzakonito da bi bio svoje volje i slobodan, ali ako to radi, biva kažnjen, pada
u neslobodu; 4. Ja mislim da prava sloboda ne postoji, prava sloboda je nešto nedostižno i nemoguće. Sve slobode koje su nam dane, ograničene su i pravila koja
nam ograničavaju tu slobodu se nameću sa svih strana, ali ih ponajviše mi samo
sebi namećemo pošto nas je strah „kazne”, nekakvog otuženja od društva. Sloboda je
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prvobitno osjećaj, osjećaj za koji smatram da nitko u potpunosti ne osjeća; 5. Prava
sloboda za sobom nosi odgovornost pa zapravo ne možemo govoriti o pravoj slobodi,
tj. ona u tom smislu riječi ne postoji, sloboda kao sloboda ne postoji jer za sobom
vuče odgovornost itd., pa se one ne može ostvariti; 6. Sloboda danas više ne postoji
jer je prava sloboda manje idealna. Ona nasilna, kruta i divlja. Bit prave slobode je,
u tom slučaju, sloboda naspram drugih, sloboda povređivanja, nasilja. Sloboda nije
nimalo idealna, barem ne ona „prava”; 7. Po zakonu smo svi slobodni (osim ako smo
počinili neko kazneno djelo koje prijeti oduzimanjem slobode), ali prema UN-ovim
pravima svatko ima pravo na slobodu (slobodu mišljenja, izražavanja, kretanja).
Sve prethodno navedeno je točno i je sloboda, ali po meni je to samo djelomično
točno. Jer čovjek nije potpuno slobodan, ne u danjašnje vrijeme. Nesvjesno nam
se nameću mišljenja putem medija, ograničavaju nam kretanje zakonima, tako da
NE! Nismo u potpunosti slobodni i nećemo biti, ne u ovom „demokratskom” svijetu!;
8. U današnjem sustavu vrijednosti kako je teško postići pravu slobodu jer smo svi
umreženi u sustav u kojem teško ljudi prakticiraju punu slobodu; 9. Sloboda je apstraktan pojam. „Prava” sloboda u svojoj biti ne postoji nigdje na svijetu. Ona je
uvijek ograničena nekim zakonima, normama itd. Međutim, možemo govoriti o toj,
dogovorenoj, za neke prividnoj slobodi; 10. Idealistička koncepcija slobode, po mome
mišljenju, kosi se s društvenim uređenjima i temeljnim načelima zajednica; 11. No
pravo pitanje jest: „Postoji li sloboda?” i jesmo li iskontrolirani u svakom aspektu
života; 12. Dakako, imamo slobodu izražavanja i/ili slobodu bivanja na javnim površinama, ali u današnjem, tehnološkom društvu, u društvu gdje su kamere na svakom
mjestu i gdje se bilježi i pamti sve ono što kažete na poslu ili školi, ta nam sloboda
ne znači puno; 13. sloboda je temeljno ljudsko pravo koje je često narušeno raznim
zakonima i tlačiteljima (političarima).
7. Sloboda kretanja 10 / 3,87%
1. Prava kretanja; 2. Ići gdje želimo; 3. Mogućnost slobodnog kretanja; 4. Nesputanost
u kretanju; 5. Mogućnost kretanja u različita područja; 6. Sloboda kretanja je također
važan čimbenik; 7. Imati pravo kretanja bilo gdje; 8. Slobodno i odgovorno kretanje
s pažnjom na druge sudionike; 9. Slobodno se kretati; 10. Imati slobodu kretanja.
8. Imati jednaka/sva građanska/ljudska prava 10 / 3,87%
1. Imati jednaka prava kao svi ljudi; 2. Bit slobode je svakom pojedincu omogućiti
ravnomjerna prava; 3. imati sva prava kao i svi ostali; 4. Imati sva ljudska prava;
5. Ostvariti svoja prava sukladno pravima svih ostalih; 6. posjedovati pripadajuća
građanska prava; 7. biti omogućeno da nesputano uživamo osnovna ljudska prava;
8. poštivanje naših prava i obaveza: 9. neograničenost ljudskih prava; 10. borba za
vlastita prava.
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9. Pravo da budemo ono što jesmo (osviješteno biti svoj) i pustiti druge da budu
ono što jesu 10 / 3,87%
1. Pravo da budemo ono što jesmo bez da nas itko osuđuje ili omalovažava; 2. Bit
prave slobode jest biti sam svoj čovjek; 3. Sloboda je onaj osjećaj, ono nešto nadnaravno, meni još uvijek neznano, kad znaš da si svoj; 4. Bit prave slobode je biti ono
što jesi, bez pretvaranja i maski i pritom biti sretan i zadovoljan sa sobom samim
i vlastitim životom; 5. Biti svoj; 6. Pravo na biti „svoj” bez obzira na ostale ljude i njihovo neodobravanje; 7. Mogućnost da sebe izrazimo na način na koji želimo ono je
osnovno i veoma bitno u oblikovanju samoga sebe, bez osude drugih ili ograničenja
raznih društvenih institucija; 8. pustiti druge da budu ono što oni jesu, ne očekivati da
drugi mijenjaju sebe zbog tebe, poštujući tuđu slobodu očekivati poštovanje vlastite
slobode; 9. svijest o vlastitome postojanju; 10. Prava sloboda je pogledati se u ogledalo
i reći svoje ime i stvarno to misliti.
10. Neshvatljiva ideja, apstraktna i višeznačna 6 / 2,32%
1. Naša ideja slobode je vrlo nejasna, ne znamo koliko joj zapravo svaka osoba
teži; 2. Kada je riječ o apstraktnim pojmovima kojima je ime dodijeljeno posve
arbitrarno, teško je reći što je njihova prava bit. Pojam sloboda svatko doživljava na
svoj način; 3. Uopće nisam siguran znamo li što je to sloboda. Taj pojam slobode toliko
je ukorijenjen u ljudsku svijest da ga prihvaćamo, a da pritom nismo svjesni njenog
pravog značenja. Za mene je to jedan neshvatljiv pojam koji može imati više značenja,
ovisno o pojedincu tako da uopće ne znam što je to sloboda. Mišljenja sam da bi sve
te nerazumljive pojmove kao što su kultura sloboda, društvo itd. trebalo izbaciti iz
rječnika. Ima više vrsta; 4. Smatram da postoji više vrsta slobode; 5. Sloboda je riječ
koja može značiti puno toga; 6. Smatram da prava sloboda ima puno više „biti”, ne
postoji samo jedna.
11. Pravo glasa 5 / 1,93%
1. To je također pravo glasa; 2. prava glasa, 3. imati pravo birati; 4. da imam pravo
slobode da izaberem svoju vlast; 5. pravo na glasovanje.
12. Odgovornost 5 / 1,93%
1. Odgovornost; 2. prihvaćanje odgovornosti; 3. ona znači odgovornost, ako ne prema
sebi, onda prema drugima; 4. Odgovorno ponašanje [. . . ], odgovornost prema drugima: 5. Biti odgovoran za sve što činiš.
13. Ugodna stanja i aktivnosti 5 / 1,93%
1. Obavljanje stvari koje volimo i u kojim uživamo; 2. Dobro se osjećati u okruženju
u kojem se nalaziš; 3. Razmišljati o čemu volimo razmišljati; 4. Osjećaj sreće, ispunjenja, koji se može razviti samo ispunjenjem osnovnih životnih potreba; 5. zadovoljstvo
sobom i svojim okruženjem u potpunosti.
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14. Mora biti ograničena 4 / 1,55%
1. Moja sloboda završava ondje gdje sputava drugog pojedinca, tj. vrijeđa drugog
pojedinca; 2. Sloboda je poštovanje drugoga; sloboda također znači braniti sebe;
ograničenje je jedino prilagođavanje pravilima društva; 3. sloboda ima svojih granica:
„Tvoja sloboda prestaje gdje druga počinje”; 4. Slobodu je dosta teško opisati. Ljudi
često misle da je sloboda da radiš što god hoćeš. Po meni nije tako, po meni i u
slobodi bi trebali biti nekakvi zakoni i pravila jer onda će nam sloboda biti još veća.
Npr. ako je netko slobodan preći cestu na semaforu i ako želi biti slobodan, tako
da radi što hoće, može je prijeći na crveno, ali isto tako veća je vjerojatnost da će
ga pogaziti auto (pogotovo u prometnoj ulici). Nakon toga, osoba koja se osjećala
slobodno i nije marila za ništa osim svog mišljenja, može tako npr. postati invalid,
recimo, u kolicima, i gdje je onda tu onda njegova sloboda? Sloboda se umanjuje.
Nadam se da vam je ovaj slikovit prikaz pomogao da shvatite moje mišljenje o slobodi.
Kada bi se u slobodi neka pravila poštovala, sloboda bi bila veća.
15. Mogućnost ispovijedanja vjere i pravo na vjersko opredjeljenje 3 / 1,16%
1. Pravo na vjersko opredjeljenje; 2. sloboda vjeroispovjesti; 3. imati mogućnost
ispovijedanja vjere, ali bez nametanja svog stava drugome.
16. Roditeljska prava 2 / 0,77%
1. Pravo roditelja da utječu na to što će djeca u školi učiti; 2. pravo roditelja da sami
odlučuju o spolnom odgoju svoje djece.
17. Mentalna neopterećenost vanjskim procesima i Drugim 2 / 0,77%
1. Pravu slobodu čovjek može pronaći tek kada ustanovi neopterećenost njegovih
misli bez obzira na svaki vanjski proces u kojem se pronađe; 2. ne biti opterećen
nepotrebnim mislima o Drugome.
18. Činiti dobro 2 / 0,77%
1. Bit prave slobode jest činiti dobro, čovjek samo na taj način može biti zapravo
slobodan. Ako čini zlo, onda iako je možda ﬁzički slobodan psihički neće biti te je
potrebno činiti što više dobrih stvari kako bi mogao živjeti svoju slobodu, onu pravu
slobodu; 2. Dobrota.
19. Ostalo (pojedina prava, stanja, značajke, izdvojene ili osebujne interpretacije) 27 / 10,46%
1. Pravo na nacionalni identitet; 2. pravo na samoodređenje; 3. pravo na obrazovanje;
4. pravo na zdravstvenu uslugu; 5. pravo znati; 6. poštovanje tuđeg izbora i odabira;
7. zalaganje za druge; 8. ne boriti se protiv sustava (ukoliko je legitiman) već mu se
prilagoditi i poboljšati; 9. poštovanje tradicije i kulturnih običaja u vlastitoj državi;
10. Po mom mišljenju bit prave slobode je r’n’r; 11. Prava sloboda je život na pustom
otoku; 12. Čista savjest; 13. Pravednost; 14. Iskrenost; 15. Sloboda je sama za sebe
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bit, pa prema tome zaključujem da je bit prave slobode SLOBODA; 16. život u državi u kojoj upravljaju ljudi i u kojoj se mari za ljudske potrebe, tj. potrebe naroda;
17. tolerancija: omogućiti drugome ono što sami smatramo svojom slobodom; 18.
Kolektivna svijest utemeljena na samovolji pojedinca u sustavu bez normativa ili
regularnih mehanizama koji omogućava suživot utemeljen na pravu, istovjetnosti
i samostalnosti jedinke; 19. Slobodno vrijeme – način kako ćemo ga ispuniti; 20.
nestanak predrasuda; 21. Temeljno pravo: sloboda je temeljno ljudsko pravo koje je
često narušeno raznim zakonima i tlačiteljima (političarima); 22. Fizička sloboda:
Sloboda je isto kad izađeš iz zatvora; 23. Sloboda prožima sve sfere života: Međutim,
pojam slobode, vjerujem, ne možemo ograničavati isključivo na ljudsku djelatnost
i njeno materijaliziranje u prostoru, već se pojam slobode prenosi u svim dimenzijama (prostorno i vremenski) i svim aspektima ljudskog života – radu odmoru,
snu, razmišljanju (odnosno valoriziranju) i sl. Također se ne odnosi samo na pitanje
pojedinca već i na pitanje cijele zajednice, koji su međusobno u konstelaciji povratne
sprege; 24. Bit prave slobode je u slobodnom okruženju, slobodnom društvu. Ako
je okolina oko nas slobodna, slobodoumno će prihvatiti i našu slobodu. Slobodu
kretanja, govora, izražavanja. Dakako, ne govorimo o apsolutnoj slobodi, pravila
moraju postojati, ali sloboda slobodnog i nediskriminatornog izražavanja trebalo bi
postojati; 25. Voljeti stvari, voljeti ljude, vrijeme, ﬁlmove, aute [. . . ], voljeti sebe i sve
oko sebe; 26. Osjećaj slobode: Postoji više vrsta slobode, od slobode govora i ﬁzičke
slobode do psihičke slobode; za mene je bit prave slobode to da se osoba osjeća
slobodno. Primjerice, u nekim državama ne postoji ograničena sloboda govora, ali
opet se ne možete osjećati slobodno. Tako da sloboda ne može biti determinirana ili
ograničena nekim zakonima. Po meni se tu radi o osjećajima pojedinih osoba.

Rezultati ankete pokazuju značajke koncepta slobode u jezičnokulturnoj slici hrvatskoga društva, a među prvih deset najčestotnijih
izdvojenih značajki izdvajaju se sljedeće značajke: 1. Mogućnost odlučivanja (o sebi), samostalnost/neovisnost o kom/čem 42 / 16,27%; 2.
Javno izražavanje mišljenja i stavova bez straha i posljedica 36 / 13,95%;
3. Mogućnost slobodnoga (ali odgovornoga) djelovanja 30 / 11,62%; 4.
Pravo na život bez ograničenja, prisile i straha 24 / 9,30%; 5. Mogućnost
slobodnoga izbora (bez pritiska okoline) 22 / 8,52%; 6. Nema prave slobode jer je narušena 13 / 5,04%; 7. Sloboda kretanja 10 / 3,87%; 8. Imati
jednaka/sva građanska/ljudska prava 10 / 3,87%; 9. Pravo da budemo
ono što jesmo (osviješteno biti svoj) i pustiti druge da budu ono što jesu
10 / 3,87%; 10. Neshvatljiva ideja, apstraktna i višeznačna 6 / 2,32%. Na
temelju rezultata ankete može se govoriti o nekoliko aspekata kon-
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cepta slobode u hrvatskom jeziku: socijalni, psihosocijalni, psihički,
etički, ideološki, politički i aksiološki. Pomalo iznenađuje da među
rezultatima ankete nisu ili su vrlo slabo do izražaja došli čimbenici
koji se povezuju sa slobodom: nasilje i rat, ﬁnancijska sloboda, prostor,
slobodno vrijeme i užitci.

Graﬁkon 1. Značajke SLOBODE u hrvatskom jeziku

Gledajući u cjelini, sve značajke koncepta slobode povezuje postojanje ili nepostojanje društvenih normi, pa se uz bit slobode uvijek
veže (na prvome mjestu) odgovornost (prema sebi i drugima) kao
samoregulator pojedinca koji slobodno (samostalno/neovisno) živi,
izabire, odlučuje i sl. te, dalje, društvena prihvaćenost ili neprihvaćenost, odnosno strah od društvene netolerancije ili izolacije kao
posljedice određene slobode. U odnosu na drugoga (tj. na društvo),
koncept slobode podijeljen je u dva polja: konkretno polje, to jest ono
koje obuhvaća sve nabrojene značajke koncepta slobode koje se mogu
izraziti kakvim činom ili djelovanjem te apstraktno polje, to jest ono
koje slobodu zadržava na razini svijesti i utopijskoga, ﬁlozofskoga
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poimanja života; sloboda bi tako pronašla mjesto u platonovskom
svijetu ideja koje jesu jedina prava zbilja, ali ih koči materija, odnosno
(kako pokazuje manji dio ankete) sloboda je jedina prava (istinska,
zbiljska) stvar, ali je u praksi koči svako njezino provođenje.

5. Zaključak
Pitanje slobode bitno je obilježilo hrvatski narod i njegovu povijest. Koncept SLOBODE u hrvatskom standardnom jeziku iskazuje se
višeznačnim leksemom sloboda, koji nema ravnopravnoga i ustaljenoga sinonima, iako može stupati u sinonimske odnose u određenim
kontekstima s riječima kao što su neovisnost, nesputanost, autonomija, pravo itd. Antonim riječi sloboda je nesloboda (a u određenim
značenjima i riječi sputanost, vezanost, zatvor, zatočeništvo, ropstvo,
sužanjstvo). U jednojezičnim rječnicima opisuju se temeljna značenja
toga leksema kao stanje u kojem je moguće odlučivati i djelovati bez
prisile te je moguće kretanje bez zapreka. U hrvatskom standardnom
jeziku brojne su izvedenice i tvorenice od riječi sloboda. U frazemima
i poslovicama ističe se važnost čovjekove nevezanosti i neograničene
slobode (ﬁzičke i psihičke) i bitno mjesto koje ima sloboda u čovjekovu životu. Brojne potvrde izdvojene iz hrvatske pisane baštine
u posljednjih 150-ak godina upućuju na važnost slobode djelovanja
i odlučivanja (individualne i kolektivne), življenja bez ograničenja,
važnost slobode izražavanja, slobode kretanja, različitih prava i povlastica. Osim toga, ističe se i shvaćanje kako je obrazovanje put prema
slobodi (koja se najčešće povezuje sa svjetlom i toplinom) te da je
prototipni scenarij u vezi sa slobodom borba za nju (uz to sloboda
može biti i „pogažena”, ali u njoj se i uživa dok je ima). Rezultati anketiranja stotinjak zagrebačkih studenata 2014. o konceptu slobode
potvrđuju ono što je uočeno u analizi leksikografskih priručnika i tekstova (premda anketa upozorava i na obilježja slobode koje bi trebalo
akceptirati u novim leksikografskim opisima). Desetak najčešće isticanih jesu: 1. Mogućnost odlučivanja (o sebi), samostalnost/neovisnost
o kom/čem; 2. Javno izražavanje mišljenja i stavova bez straha i poslje-
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dica; 3. Mogućnost slobodnoga (ali odgovornoga) djelovanja; 4. Pravo
na život bez ograničenja, prisile i straha; 5. Mogućnost slobodnoga
izbora (bez pritiska okoline); 6. Nema prave slobode jer je narušena;
7. Sloboda kretanja; 8. Imati jednaka/sva građanska/ljudska prava; 9.
Pravo da budemo ono što jesmo (osviješteno biti svoj) i pustiti druge
da budu ono što jesu; 10. Neshvatljiva ideja, apstraktna i višeznačna.
Na temelju rezultata ankete možemo govoriti o nekoliko aspekata
koncepta slobode u hrvatskom jeziku: socijalnom, psihosocijalnom,
psihičkom, etičkom, ideološkom, političkom i aksiološkom.
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Contemporary picture of FREEDOM in the Croatian language
In the Croatian language, the standard concept of FREEDOM is expressed by only
one lexeme sloboda, unlike in some other Slavic languages, which have two words
for it (e.g. Polish swoboda/wolność or Russian svoboda/volja). Croatian dictionaries
describe sloboda ‘freedom’ as a polysemous lexeme with two basic meanings: (1)
a condition in which one takes decisions and acts responsibly and without compulsion and (2) a condition in which one can move in physical space without hindrance
and without the help of another person. Sloboda has no exact synonyms in Croatian, but in certain senses and in certain contexts it may enter into a relationship
with some synonymous words. Data from a corpus of Croatian texts (from the last
150 years) indicate that freedom of action and decision, life without restrictions,
freedom of expression and movement, and the exercise of acquired rights are what
counts most for a Croat. These results are also conﬁrmed by a survey conducted in
2014 among university students. The survey shows that the concept of FREEDOM in
Croatian has social, psychosocial, psychological, ethical, ideological, political, and
axiological aspects.

Językowy obraz FREIHEIT we współczesnym
języku niemieckim
Jolanta Janoszczyk

Niemcy postrzegają wolność jako najważniejsze dobro demokracji,
prawnie zagwarantowane w Konstytucji. Gwarantem wolności ma być
państwo. Z ﬁlozoﬁi Immanuela Kanta Niemcy wyprowadzają moralne
prawo do wolności, a od Martina Heideggera rozumienie wolności jako
bycie pełnym człowiekiem. Ale skłaniają się też do wartości konkurencyjnych jak równość, sprawiedliwość i bezpieczeństwo. Wolność postrzegana
jako jedno z centralnych pojęć historii myśli ludzkiej jest dyskutowana
i różnie deﬁniowana. Jednak programy partii politycznych mimo różnic
jednoczy respekt dla idei wolności, wiązanej z godnością człowieka i odpowiedzialnością. Autorka dokonuje przeglądu deﬁnicji słownikowych
konceptu FREIHEIT , wydobywa podstawowe znaczenia ‘niezależność od nacisków’ i ‘możliwość swobodnego poruszania się, działania, podejmowania
decyzji, opinii, religii, zgromadzeń itd.’ Odróżnia się wolność wewnętrzną
i zewnętrzną, pozytywną i negatywną, osobistą i grupową (społeczną).
Autorka przedstawia wyniki badań ankietowych studentów z roku 2012,
wedle których Freiheit oznacza przede indywidualną swobodę działania
i rozwoju oraz możliwość decydowania o sobie bez ograniczeń zewnętrznych („wolność od”). Analiza danych systemowych (etymologii, hiperoi hiponimów, synonimów i antonimów) i tekstowych (przysłów, danych
korpusowych) prowadzi do sformułowania deﬁnicji kognitywnej konceptu
FREIHEIT jako stanu, prawa i możliwości, wartości opartej na godności
człowieka i prawach obywatelskich. Na koniec omawia się proﬁlowanie
konceptu FREIHEIT w dyskursach: liberalno-demokratycznym, kościelnym
(ewangelickim i katolickim), prawicowym konserwatywnym, lewicowym,
ultralewicowym i feministycznym.
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1. Wprowadzenie
Freiheit. Wielkie słowo, nacechowane patosem, siłą, impetem. Ulubione słowo autorów reklam i ﬁlozofów, nauczycieli i polityków, używane chętnie na spotkaniach w restauracjach, czy w religijnych gremiach. Powtarzane często bez zastanowienia i należytej ostrożności,
jak ideologiczny ornament. Tak mówił w roku 2013 Ulf Poschardt,
niemiecki dziennikarz i autor książek1 .
Jednak słowo Freiheit jest w Niemczech, tak jak w innych krajach,
wypowiadane także z należną mu powagą i rozważnie. Pojęcie FREIHEIT

jest różnie deﬁniowane i subiektywnie odczuwane. Jakie jest

pochodzenie słowa Freiheit? Jak Niemcy postrzegają tę wartość, uznawaną za najważniejsze dobro demokracji, której poszczególne sfery
zostały prawnie zagwarantowane w Konstytucji? Z jakimi innymi wartościami łączą FREIHEIT ci, którzy w hymnie narodowym śpiewają:
Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand?

2. Stan badań
Prowadzone obecnie w Niemczech badania nad fenomenem wolności nawiązują często do ﬁlozoﬁi Immanuela Kanta, który wychodził
od wolności woli i szukał prawidłowości, która tę wolę człowieka
determinuje. Znalazł ją w moralnym prawie wolności stanowiącym
przeciwieństwo prawa natury (por. Falk 2012: 38).
Drugim autorem, którego poglądy inspirują badaczy po dziś dzień,
jest Martin Heidegger, rozumiejący wolność jako bycie autentycznym,
bycie sobą, bycie w pełni człowiekiem2 .
Badacze odwołują się także do prac Ernsta-Wolfganga Böckenförde, wybitnego prawnika i konstytucjonalisty. Jedna z jego myśli
jest znana jako tzw. Böckenförde-Dictum. Brzmi ona: Der freiheitliche,
säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garan1

Por. http://pl.scribd.com/doc/170876464/Rede-zur-Freiheit-2013-von-Dr-UlfPoschardt#scribd.
2
(Freisein ist gleichbedeutend mit dem Dasein) http://www.literaturkritk.de/
public/rezension.php.rez id=3489.
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tieren kann [Liberalne, zsekularyzowane państwo funkcjonuje dzięki
zasadom, których samo nie potraﬁ zagwarantować]3 .
Niemieckiemu pojęciu FREIHEIT poświęcone są także prace kulturoznawcze, np. Die deutsche Freiheit. Geschichte eines kollektiven
semantischen Sonderbewusststeins (2010) Hansa J. Schmidta, który
próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Niemcy mają tyle trudności z wartością FREIHEIT i w przypadku wątpliwości skłaniają się
bardziej do wartości konkurencyjnych jak równość, sprawiedliwość
i bezpieczeństwo, dlaczego FREIHEIT w niemieckim kontekście kulturowym jest traktowana raczej jako wartość, którą ma zagwarantować
państwo, a nie jako szansa dla wolnej aktywności i indywidualnego
rozwoju dla jednostki.
Problemem FREIHEIT zajmują się również socjologowie, że wymienię choćby Thorleifa Petersona i Thierry’a Mayera, którzy na podstawie wyników badań empirycznych wydali książkę Der Wert der
Freiheit. Deutschland vor einem neuen Wertewandel? (2005), w której
przeczytać możemy między innymi, że dla młodych Niemców w byłej
NRD FREIHEIT zajmuje dalece wyższą pozycję niż dla ich rówieśników
z zachodniej części Niemiec oraz starszej generacji na wschodzie.
Podsumowując można stwierdzić, iż pojęcie FREIHEIT jest w Niemczech stale dyskutowane i w związku z tym jego deﬁniowanie ulega
ciągłym przemianom. Obecność różnorodnych deﬁnicji wynika także
z faktu, że dyskusja toczy się jednocześnie na wielu płaszczyznach,
m.in. ﬁlozoﬁcznej, psychologicznej, społecznej, religijnej, politycznej,
prawnej.
W dyskursie dotyczącym FREIHEIT znajdziemy na przykład, obok
interpretacji Kantowskiego pojęcia wolności transcendentalnej i wolności praktycznej (por. Schönecker 2005: 72; Cobet 2003: 120), stwierdzenie, że prawdziwe pojęcie FREIHEIT zostało odkryte dopiero przez
idealizm (por. Hartmann 1974: 141). Specjaliści od prawa zastanawiają się, czy istnieje naturalna wolność „przedpaństwowa”, czy też
3

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PS/wiez201011-12 spor.html.
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rzeczywistą wolność tworzy dopiero państwowy porządek prawny
(por. Cremer 2003: 91; Aulehner 2011: 128). Interesujące są rozważania na temat Freiheit z perspektywy teologicznej, jak choćby to, czy
wolny jest tylko Bóg i – jak to było u Lutra – imię „liberum arbitrium”
w ścisłym sensie przysługuje jedynie Bogu, czy raczej wolność nie jest
już predykatem Boga (por. Honecker 1990: 45). A jeśli tak, to pojawia się pytanie o stosunek konkurencyjności między wolnością Boga
a wolnością człowieka, o to, czy Bóg jest wrogiem wolności człowieka
(Honecker 1990: 46).
Istnienie tak wielu koncepcji FREIHEIT w niemieckim dyskursie
publicznym, mnogość wątków i argumentów najlepiej świadczą o tym,
iż jest ona również w Niemczech postrzegana jako jedno z centralnych
pojęć historii myśli ludzkiej. Widać to między innymi w programach
głównych partii politycznych, które jednoczy hasło Freiheit jako cel
polityczny, choć nie wynika z tego jednakowy program działania
(por. Falk 2012: 9). Ta wszechobecność Freiheit, która – jak twierdzi
Falk (2012: 9) – w przeważającej części społeczeństwa niemieckiego
wywołuje pozytywne reakcje, wychodzi oczywiście dalece poza sferę
polityczną. Wyobrażenia o niej są zdaniem autorki bardzo różne, przy
czym różne sposoby rozumienia konceptu FREIHEIT są odmienne nie
tylko pod względem treści, ale też jeśli chodzi o sposoby postrzegania
samej struktury pojęcia.
W tym kontekście interesujące wydaje się pytanie o deﬁnicję Freiheit w świetle danych słownikowych.

3. Próba deﬁnicji
Pojęcie FREIHEIT było różnie rozumiane na różnych etapach historycznego rozwoju języka niemieckiego (por. Paul 2002: 349–350).
Akcentowano przy tym bądź aspekt polityczny, religijny, bądź etyczny,
czy też prawny.
Grimm / Grimm (1878: 111–112) deﬁniują Freiheit m.in. jako przeciwieństwo Knechtschaft [niewoli] / Unterwürﬁgkeit [służalczości], czy
też w opozycji do Kerker, Käﬁg [lochu / ciężkiego więzienia, klatki].
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Znajdujemy tu wskazanie na wolność od więzów miłości i małżeństwa, wolny stan4 . Freiheit może też oznaczać immunitas – miejsce
ochronne, azyl, przysługujące bądź przyznane prawo, pozwolenie czy
przywileje.
Konkretyzację tej deﬁnicji znajdujemy w Duden Bedeutungswörterbuch (1985: 267), który wyróżnia dwa główne znaczenia Freiheit,
deﬁniując ją po pierwsze jako stan (Zustand)5 , w którym ktoś jest
wolny od pewnych osobistych czy społecznych zobowiązań odczuwanych jako przymus albo ciężar, jest niezależny i nie czuje się ograniczony w swoich decyzjach, np.: Freiheit ist immer nur die Freiheit des
Andersdenkenden [Freiheit jest zawsze tylko wolnością inaczej myślącego]; Wenn ich aus dem Gefängnis komme und wieder in der Freiheit
bin, dann. . . [Kiedy wyjdę z więzienia i będę znowu na wolności, to
. . . ]; po drugie jako Recht [prawo] i Möglichkeit [możliwość robienia
czegoś, co jest traktowane jako wolne, niewymuszone] itp. Podane tu
przykłady to: dichterische Freiheit [wolność poetycka], gesellschaftliche Freiheiten [swobody6 demokratyczne, społeczne]; zu Hause hatten
sie verhältnismäßig viele Freiheiten [w domu mieli stosunkowo dużo
swobody].
Do powyższej deﬁnicji zdaje się nawiązywać inny słownik z serii Duden, mianowicie Stilwörterbuch der deutschen Sprache (1988:
286), choć brak tu wyraźnego wyodrębnienia stanu oraz prawa i możliwości. Określenia te można odnaleźć, analizując podane atrybuty
Freiheit:

4

Por. Paul (2002: 49), Sein Herz ist frei [Jego serce jest wolne].
Także u Paula (2002: 349) Freiheit jest określeniem stanu (Zustandsbezeichnung).
Autor wskazuje na przymiotnik frei [wolny], który w sensie ogólnym oznacza brak
jakiegokolwiek przymusu: freier Wille [wolna wola], von freien Stücken [z własnej
woli], freie Hand haben [mieć wolną rękę], freier Zutritt [wolny wstęp], lub subiektywne nieprzestrzeganie przymusu: freie Meinung [wolne / niezależne zdanie], freies
Benehmen [swobodne zachowanie], Freimut [otwartość], Freisinn [liberalne poglądy].
6
Słowo Freiheit używane w języku niemieckim w liczbie mnogiej jest tłumaczone
najczęściej jako ‘swobody’.
5
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1. Unabhängigkeit, frei sein von Zwängen ‘niezależność, bycie wolnym od nacisków’ – jako przykłady występują tu: die persönliche,
politische, bürgerliche Freiheit [wolność osobista, polityczna, obywatelska], die geistliche, innere Freiheit [wolność duchowa, wewnętrzna],
die Freiheit der Presse, des Handelns, des Gewissens, der Rede [wolność
prasy, działania, sumienia, słowa]; w języku prawniczym: die Freiheit
(allgemeine Zugänglichkeit) der Meere [ogólna dostępność mórz], die
Freiheit von Forschung und Lehre [wolność badań i nauczania];
2. Möglichkeit, sich frei zu bewegen ‘możliwość swobodnego poruszania się’: einem Gefangenen, einem Tier die Freiheit schenken [wieder]geben [podarować wolność; dać (zwrócić) wolność więźniowi,
zwierzęciu]; der Täter hat seine Freiheit verwirkt [sprawca stracił
swoją wolność]; ein Tier in Freiheit setzen [wypuścić zwierzę na wolność]; jemanden seiner Freiheit berauben [pozbawić kogoś wolności];
3. Vorrecht, Eigenmächtigkeit ‘przywilej, samowola’, np. dichterische Freiheit [wolność poetycka], dem Dichter erlaubte Abschweifung
[odstępstwo, na które pozwala się poecie]; er genießt als Künstler viele
Freiheiten [jako artysta cieszy się wieloma swobodami]; er erlaubt
sich (uns gegenüber) zu viele Freiheiten [pozwala sobie na zbyt wiele
swobody]7 .
Te trzy połączone elementy zawarł wcześniej Mackensen (1977:
785), który przedstawił FREIHEIT jako niezależność od przymusu, niewoli, kurateli8 (Unabhängigkeit von Zwang, Gefangenschaft, Bevormundung): sich volle Freiheit bewahren [zachować pełną wolność]. Freiheit
jest tu postrzegana także jako niezależność państwowa (staatliche
Unabhängigkeit): für die Freiheit kämpfen [walczyć za wolność], [osobista niezależność] (persönliche Unabhängigkeit): Freiheit des Glaubens
[wolność wiary] oraz [swoboda twórcza] (schöpferische Freizügigkeit),
dichterische Freiheit – Recht des Dichters, Tatsachen in seiner Darstel7

Porównaj także: http://www.dwds.de/?qu=freiheit, DWDS-Wörterbuch.
Również Meyers Großes Taschenlexikon (1995: 224) deﬁniuje Freiheit jako niezależność od przymusu zewnętrznego, wewnętrznego oraz uwarunkowanego przez
ludzi lub instytucje (państwo, społeczeństwo, Kościół itp.).
8
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lung abzuändern [wolność poetycka – prawo poety do modyﬁkowania
przedstawianych faktów].
U Hayka (2005: 16) jedną z najczęściej podawanych deﬁnicji Freiheit jest niezależność od samowoli innych. Wskazuje on (2005: 93)
także na nierozłączność wolności i odpowiedzialności, co oznacza, że
człowiek ma nie tylko sposobność, ale i ciężar wyboru, i że będzie
musiał ponosić skutki swojego działania, że otrzyma za nie pochwałę
lub naganę9 .
Bock (2007: 70 i nast.) podejmuje próbę zdeﬁniowania Freiheit za
pomocą teorii prototypu, stereotypu i cech semantycznych. Jako cechy
prototypowe, które ogólnie są przyporządkowane pojęciu, autorka
wymienia między innymi:
– möglich machend, so zu handeln, wie man will ‘pozwalająca
działać tak, jak się chce’;
– an die bestehenden Gesetze gebunden ‘wiązana z istniejącymi
regułami’;
– zu den Menschenrechten zählend ‘zaliczająca się do praw człowieka’;
– individuell ‘indywidualna’ lub Gruppen betreffend ‘dotycząca
grup’;
Bock wydobywa także nowe istotne cechy Freiheit, mianowicie:
zur Menschenwürde gehörig ‘należąca do godności człowieka’ czy
Soll-Wert angebend ‘podająca wartość zadaną / wymaganą’. Zwraca
również uwagę na to, że Freiheit jest schutzbedürftig gegen Verletzung
oder Unterdrückung durch fremde Gewalt [potrzebuje ochrony przed
naruszeniem i uciskiem przez obcą przemoc].
Przy omawianiu stereotypów Bock (2007: 75–76) wymienia cztery
zasadnicze grupy:
– innere Freiheit [wolność wewnętrzna]: Handlungsfreiheit [wolność działania], Wahlfreiheit [wolność wyboru], Willensfreiheit [wol9

Także dla prezydenta Joachima Gaucka, podającego się za wielkiego orędownika wolności Freiheit (przede wszystkim ludzi dorosłych) jest ściśle powiązana
z odpowiedzialnością; por. np. http://www.taz.de/!89344.
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ność woli], Entscheidungsfreiheit [wolność decyzji], Gewissensfreiheit
[wolność sumienia];
– äußere Freiheit [wolność zewnętrzna]: personale Freiheit [wolność osobista], Handlungsfreiheit [wolność działania], politische Freiheit [wolność polityczna], czyli np. Meinungsfreiheit [wolność wyrażania opinii], Pressefreiheit [wolność prasy], Religionsfreiheit [wolność
religii], Versammlungsfreiheit [wolność zgromadzeń], bürgerliche [liberale] Freiheit [wolność obywatelska (liberalna)], soziale Freiheit
[wolność socjalna / społeczna’];
– negative Freiheit [wolność negatywna];
– und positive Freiheit [wolność pozytywna].
Na zakończenie powróćmy do przytaczanego już Paula (2002: 349),
który uwzględnia również specyﬁczny zakres użycia słowa Freiheit:
Mianem frei [wolny] określa się według Paula coś, z czego nie korzystamy, czego nie używamy: freie Zeit [wolny czas], albo coś, co nie
jest zamknięte lub nakryte: freier Platz [wolne miejsce] (w znaczeniu
‘odsłonięte’); unter freiem Himmel [pod gołym niebem]. Ale słowo to
może być też stosowane pejoratywnie, jako ungehörig [nieprzyzwoity],
frech [bezczelny], schamlos [bezwstydny].
Z pokazanych powyżej prób wydobycia istoty Freiheit wynika, że
jest to pojęcie trudne do zdeﬁniowania ze względu na swoją złożoność,
obecność w wielu dziedzinach życia, na wieloaspektowość i możliwość zastosowania różnorodnych kryteriów oceny. Mądre słowa
Abrahama Lincolna: Świat nigdy nie znalazł dobrej deﬁnicji dla słowa
wolność 10 wydają się być zatem ponadkulturowe.

10

http://www.cytaty.info/cytat/swiatnigdynieznalazl.htm.
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4. Rekonstrukcja wyobrażenia bazowego FREIHEIT
(z uwzględnieniem S-A-T)
4.1. Dane słownikowe
4.1.1. Nazwa i jej etymologia

Słowo Freiheit utworzone od przymiotnika frei [wolny] za pomocą
suﬁksu -heit, który oznacza das Wesen ‘istnienie, byt’, die Beschaffenheit ‘stan’, Eigenschaft11 ‘właściwość’; tak zbudowane słowo było
znane już w języku średnio-wysoko-niemieckim jako vrı̃heit i w staro-wysoko-niemieckim -frı̃heit12 .
Według słownika etymologicznego Dudena (1989: 203) słowo frei
[wolny] (średnio-wysoko-niemieckie vrı̃heit, staro-wysoko-niemieckie
frı̃heit, gotyckie freis, angielskie free) należą wraz ze spokrewnionymi
słowami w innych językach indoeuropejskich13 do indoeuropejskiego
rdzenia *prãi- schützen [chronić], schonen [oszczędzać, chronić], gern
haben [lubić], lieben [kochać]14 . Z tego rdzenia wywodzą się w germańskim obszarze językowym np. gotyckie frijon lieben [kochać], freidjan
schonen [oszczędzać, chronić] i staro-wysoko-niemieckie fridu Schutz
[ochrona], Friede [pokój]. Od podstawowego znaczenia indoeuropejskiego rdzenia *prãi- Germanie wyprowadzili przymiotnik frei ‘wolny’,
jako pojęcie odnoszące się do porządku prawnego: osoby, które się lubi
i dlatego chroni, są „swoimi” członkami wspólnoty / plemienia (eigene
Sippen- und Stammesgenossen), są przyjaciółmi (Freunde). Tylko oni są
frei ‘wolni’, to znaczy całkowicie uprawnieni we wspólnocie, w przeciwieństwie do obcych, którzy nie są wolni (unfrei), np. poddani, jeńcy
wojenni.

11

Wedle Duden t. 10, Das Bedeutungswörterbuch, 1985, s. 675, sv -ung/-heit.
Porównaj także: http://www.dwds.de/?qu=freiheit, Etymologisches Wörterbuch.
13
W słowniku Duden występuje często używane w Niemczech określenie „indogermański”.
14
Także Paul (2002: 349) zwraca uwagę, że pierwotne znaczenie staroniemieckiego
i środkowo-wysoko-niemieckiego frei, a ogólno-germańskiego frı̃ to ‘lieb, lieben’
(‘kochany, drogi, miły’ i ‘kochać’).
12
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Przymiotnik frei pozostaje zatem, co potwierdza Kluge (1967: 216),
w etymologicznym związku z indoeuropejskim prijo lieb i z prasłowiańskim *prijati beistehen [pomagać komuś / wspierać kogoś] oraz
*prijatielъ Freund [przyjaciel]. DWDS15 podkreśla natomiast, że rozwój
od lieb [drogi, kochany, miły] do frei, unabhängig [wolny, niezależny]
nastąpił jedynie w języku germańskim i celtyckim i daje się zinterpretować poprzez wyobrażenie zu denen gehörig, die man gern hat und
schont [należący do tych, których się lubi i chroni], a więc, do przyjaciół z tej samej wspólnoty w przeciwieństwie do obcych, niewolników
i jeńców wojennych (jw.).
Łączenie przymiotnika frei ze słowami bronić, przyjaciel, ale także
lubić, kochać wydaje się zasadne. Ktoś, kto jest wolny, należy do wspólnoty / plemienia tych, którzy są sobie bliscy i równouprawnieni, pomiędzy którymi panuje pokój, którzy wspólnie bronią tego pokoju
przed atakami osób trzecich.
W języku staro-wysoko-niemieckim i średnio-wysoko-niemieckim
istniało słowo frı̃hals oznaczające wolnego człowieka, człowieka
mit freiem Halse [z wolną szyją], w przeciwieństwie do niewolnika,
który ma na szyi jarzmo (vgl. Kluge 1967: 260)16 . W słowniku braci
Grimm freihals ‘collum liberum’, czyli ‘szyja, która nie nosi na sobie
jarzma’ jest uznane za najstarszy i najpiękniejszy sposób wyrażenia idei Freiheit (por. Grimm / Grimm 1878: 111). W tym kontekście
można przytoczyć historyczne spojrzenie Polenza 1955 (w: Hayek
2005: 15), który twierdzi, iż początkiem rozwoju pojęcia było istnienie ludzi zniewolonych, niewolników, co obudziło w innych odczucie
wolności.
Z powyższego wynika, iż etymologia słowa Freiheit w języku niemieckim wskazuje na społeczny kontekst działalności człowieka (por.
Gerhardt 2007: 458).
15

http://www.dwds.de/?qu=freiheit, Etymologisches Wörterbuch.
Porównaj także: Brunner Otto, Conze Werner, Koselleck Reinhart (red.), 1992,
Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politischen Sprache in Deutschland tom 2, s. 425.
16
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4.1.2. Hiponimy i hiperonimy

Według słownika znaczeniowego Dudena Bedeutungswörterbuch
(1995: 267) hiperonimem dla Freiheit jest Zustand ‘stan’, ale też Recht17
‘prawo’ i Möglichkeit ‘możliwość’. U Bock (2007: 77–78) znajdujemy
następujące hiperonimy Freiheit: Norm und Wert ‘norma i wartość’,
Wille ‘wola’, Kulturgut ‘dobro kultury’, kulturelle Errungenschaft ‘zdobycz kultury’, politische Errungenschaft ‘zdobycz polityczna’.
Jako hiponimy18 podaje się np. Allianzfreiheit ‘wolność przymierza’
i Bekenntnisfreiheit ‘wolność wyznania’. Wyrażenia podrzędne znaczeniowo to także m.in.: Bekenntnisfreiheit i Glaubensfreiheit ‘wolność wyznania’, Bewegungsfreiheit ‘swoboda poruszania się’, Entscheidungsfreiheit ‘swoboda podejmowania decyzji’, Gewissensfreiheit ‘wolność
sumienia’, Redefreiheit i Meinungsfreiheit ‘wolność słowa i przekonań’,
Narrenfreiheit ‘pełna swoboda’, Pressefreiheit ‘wolność prasy’, Religionsfreiheit ‘wolność religii’, Versammlungsfreiheit ‘wolność (organizowania) zgromadzeń’, ale także Beinfreiheit – dosłownie ‘wolność
nóg’, co należy rozumieć jako miejsce np. w samochodzie czy w kinie,
gdzie nogi nie są ściśnięte (por. Bock (2007: 78). Do hiponimów są
zaliczane Willensfreiheit ‘wolność woli’ i freier Wille, czyli wolna wola.
4.1.3. Synonimy i antonimy

Obecność synonimów i antonimów można stwierdzić w niemal
każdym słowniku. Do synonimów zaliczane są m.in.: Autarkie ‘autarkia’, Autonomie ‘autonomia’, Berechtigung ‘uprawnienie’, Eigenständigkeit ‘samodzielność’, Eigenverantwortlichkeit ‘bycie odpowiedzialnym za siebie’, Emanzipation ‘emancypacja’, Freiraum ‘możliwość swobodnego rozwoju’, Freizügigkeit ‘brak skrępowania’, Recht ‘prawo’,
Selbstbestimmung ‘samostanowienie’, Selbständigkeit ‘samodzielność’,
Unabhängigkeit ‘niezależność’, Ungebundenheit ‘wolność od zobowią17

Recht [prawo] jako hiperonim Freiheit podaje również jeden z internetowych
słowników: http://de.wiktionary.org/wiki/Freiheit.
18
Przykłady hiponimów podane za: http://de.wiktionary.org/wiki/Freiheit i http://
wortschatz.uni-leipzig.de.

540

Jolanta Janoszczyk

zań’, Ungezwungenheit ‘swoboda’, Willkür ‘samowola’, Zwanglosigkeit
‘swoboda’ (por. Bock 2007: 780; Duden 1986: 248).
Jako antonimy podawane są np. Abhängigkeit ‘zależność’, Beschränkung ‘ograniczenie’, Bevormundung ‘kuratela’, Dienstbarkeit
‘służebność’, Druck ‘ucisk’, Einengung ‘skrępowanie, tłamszenie’, Ergebenheit ‘pokora’, Gesetz ‘prawo’, Hörigkeit ‘zależność, niewolnicza
uległość’, Knechtschaft ‘niewola’, Norm ‘norma’, Pression ‘presja’, Sklaverei ‘niewolnictwo’, Unfreiheit ‘niewola’, Unterordnung ‘podporządkowanie’, Untertänigkeit ‘służalczość’, Verbindlichkeit ‘zobowiązanie’,
Zwang ‘przymus’ i in. (por. Bock 2007: 780; Bulitta / Bulitta 1993: 291).
4.1.4. Kolekcje

Do elementów umiejscowionych na osi syntagmatycznej należą
m.in. kolekcje. Na pierwszym miejscu znajduje się bezsprzecznie,
wymieniane w każdym kraju hasło Rewolucji Francuskiej Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit ‘wolność, równość, braterstwo’. Triada ta
jest poddawana różnym modyﬁkacjom, zwłaszcza jej ostatni element.
Innym przykładem jest Freiheit und Einheit ‘wolność i jedność’. Źródeł
tego kompleksu należy doszukiwać się na początku XIX wieku. Teraz
jednak jest on częściej używany w kontekście wydarzeń dotyczących
pokojowej rewolucji i ponownego zjednoczenia Niemiec.
Freiheit łączona jest także bardzo często z takimi leksemami jak
Demokratie ‘demokracja’, Frieden ‘pokój’, Gerechtigkeit ‘sprawiedliwość’, Recht ‘prawo’, Unabhängigkeit ‘niezależność’, Verantwortung
‘odpowiedzialność’, Würde ‘honor, godność’19 . Spotykane są także połączenia z Gleicheit ‘równość’ i Sicherheit ‘bezpieczeństwo’. Tu jednak
pojawiają się kontrowersje, o czym będzie mowa w dalszej części
artykułu.
4.1.5. Opozycje

Jako opozycję należy potraktować także hasło Freiheit statt
Sozialismus [wolność zamiast socjalizmu] (było to najważniejsze hasło CDU w wyborach do Bundestagu w roku 1976; CSU głosiła wtedy:
19

Por. http://www.dwds.de/?qu=freiheit.
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Freiheit oder Sozialismus [wolność albo socjalizm] oraz Freiheit oder
Sicherheit [wolność albo bezpieczeństwo]. Ten kompleks stał się hasłem od czasu, gdy po 11 września 2001 roku zmieniono w Niemczech
wiele ustaw i przepisów, aby zapobiec ewentualnym aktom terrorystycznym, co wielu obywateli odebrało jako ograniczenie wolności.
Innymi częstymi opozycjami są: Freiheit oder Knechtschaft [wolność albo niewola], Freiheit oder Kapitalismus [wolność albo kapitalizm], czy znane z Rewolucji Francuskiej Freiheit oder Tod [wolność
albo śmierć], wykorzystywane obecnie w debacie dotyczącej noszenia
burek.
Podsumowując, należy podkreślić, iż dane zawarte w słownikach –
nawet jeśli, o czym trzeba pamiętać, noszą one indywidualne rysy
ich autora / autorów – podając deﬁnicje Freiheit, synonimy, antonimy,
hiperonimy hiponimy, utartą łączliwość leksykalną oraz przykłady
użyć tekstowych, przybliżają w sposób znaczący charakter i cechy
pojęcia (por. Bartmiński, Żuk 2009: 51).

5. Rozumienie FREIHEIT w świetle ankiet
W badaniu ankietowym, przeprowadzanym w roku 2012 wzięło
udział 104 studentów niemieckich (55 kobiet i 49 mężczyzn) w wieku
19–25 lat, z 11 wyższych uczelni20 . Zważywszy na fakt, że studenci
pochodzili często z innych miast niż miejsce studiów, można śmiało
powiedzieć, że badaniem objęci zostali studenci z całego obszaru RFN.
Respondentami byli studenci studiów I i II stopnia na różnych kierunkach21 . Ankieta miała charakter otwarty. Respondentom zadano
20

Akwizgran (4 ankiety), Berlin (26), Bochum (8), Bonn (3), Frankfurt nad Odrą (2),
Hamburg (2), Karlsruhe (1), Kolonia (30), Mannheim (1), Stuttgart (1) Zittau (26).
21
Były to następujące kierunki: pedagogika specjalna (22 osoby), nauczyciel szkoły
podstawowej (15) [z podanymi modułami kierunkowymi lub bez], budowa maszyn
(10), język niemiecki jako obcy (12), slawistyka (lub slawistyka + inny kierunek) (6),
ekonomika przedsiębiorstw (6), tłumaczenia (5), mechatronika (3), elektrotechnika
(3), administracja i zarządzanie w biznesie (3), socjologia (3), matematyka (2), nauki
polityczne (2), pedagogika (1), psychologia (1), zarządzanie nieruchomościami (1),
komunikacja w biznesie (1), biotechnologia (1), biomedycyna (1), chemia (1), informa-
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pytanie: Was ist für Sie die wahre Freiheit? [Czym dla Pani / Pana jest
prawdziwa wolność?].
Z zebranego materiału udało się wydobyć kilkanaście cech deskryptorowych charakteryzujących FREIHEIT . W sferze jądrowej na
pierwszym miejscu znalazła się swoboda działania / rozwoju z takimi
przykładami, jak machen / tun (können), was man möchte / ich will
[(móc) robić to, co się chce / co ja chcę], alles machen können, worauf
man Lust hat [móc robić wszystko, na co ma się ochotę], sein Leben zu
leben/gestalten, wie man es möchte [przeżyć / kształtować swoje życie
tak, jak się chce], sich (seine Persönlichkeit) frei entfalten (können) [móc
się (swoją osobowość) swobodnie rozwijać], leben, wohnen, sich frei
äußern, alle möglichen Dinge tun, wonach mir ist, ohne dabei an Konsequenzen zu denken [żyć, mieszkać, swobodnie się wypowiadać, robić
wszystkie możliwe rzeczy, które się chce i nie myśleć przy tym o konsekwencjach], das zu tun, was mir Spaß macht, wo ich mich wohl fühle [robić to, co mi sprawia przyjemność, w czym się dobrze czuję], frei denken / leben / atmen (können) [(móc) swobodnie myśleć, żyć oddychać].
Jako kolejną cechę trzeba wymienić możliwość decydowania o sobie. W obrębie tego deskryptora znalazły się następujące stwierdzenie: Entscheidungen selbst treffen (dürfen) [(móc) samemu podejmować decyzje], Freiheit ist Entscheidungspartner in persönlichen Dingen
[FREIHEIT jest partnerem przy podejmowaniu decyzji w sprawach
osobistych], selbst entscheiden zu können, was ich mache, wie ich meinen Tag gestalte, mein Leben [móc samemu decydować, co robię, jak
kształtuję mój dzień, moje życie], sich frei für oder gegen etwas zu entscheiden [swobodnie podejmować decyzje za albo przeciw czemuś],
eigene Entscheidung über Religion, Sexualität usw. (über die Lebensart)
[własna decyzja dotycząca religii, płciowości itd. (dotycząca sposobu
życia)]’.
Inne cechy najczęściej przypisywane FREIHEIT , to kolejno: ‘bycie
niezależnym od kogoś / czegoś’, np.: Unabhängigkeit (auch ﬁnanziell)
tyka w mediach (1), turystyka (1), wychowanie ﬁzyczne (1), prawo i ochrona danych
(1), mechanika (1).
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[niezależność (także ﬁnansowa)], Unabhängigkeit von Großkonzernen
[niezależność od wielkich koncernów], unabhängig sein von ﬁnanziellen Mitteln, Personen, der Öffentlichkeit usw. [być niezależnym
od środków ﬁnansowych, osób, opinii publicznej itd.], sich grenzenlos entfalten können, ohne dass andere Menschen dich dabei zu sehr
beeinﬂussen [móc się nieograniczenie rozwijać bez zbyt wielkiego
wpływu innych ludzi]; ‘wolność słowa’, np.: freie Meinungsäußerung
[swobodne wypowiadanie opinii], dass man alles sagen darf [można
wszystko powiedzieć], Pressefreiheit ‘wolność prasy’ oraz FREIHEIT ,
która ‘kojarzy się z przyjemnościami / przyjemnymi zajęciami’, np.:
Urlaub ‘urlop’, Erholung ‘odpoczynek’, freie Zeit (für die Familie) [czas
wolny (dla rodziny)], Zeit für ein Feierabendbier, [czas na piwo po
pracy], Motorrad fahren [jeździć na motorze], Couch am Abend [kanapa wieczorem], Reisen ‘podróże’, mit dem Pferd ohne Zeitdruck in
der Natur ausreiten [jeździć konno na łonie przyrody bez presji czasowej], auf dem Meer sein und weit und breit nichts und niemanden
sehen [być na morzu i jak okiem sięgnąć nic i nikogo nie widzieć]
i wreszcie ‘brak kontroli i ograniczeń’, np.: keinen Vormund zu haben
[nie mieć kuratora], wenn es keine Vorschriften gibt, was die Art der
Berufsausbildung, Religion etc. betrifft [gdy nie istnieją przepisy dotyczące rodzaju kształcenia zawodowego, religii etc.], keine Gesetze /
Regeln / Normen [brak przepisów / reguł / norm], ohne Kontrolle oder
Einschränkung sein [nie mieć kontroli lub ograniczeń], die Abwesenheit von von anderen aufgezwungenen Pﬂichten, Zwängen und Verboten
[brak obowiązków, przymusów i zakazów narzuconych przez innych],
durch die Gesetze an der Universität fühle ich mich eingeschränkt in
meiner Freiheit [przez reguły na uniwersytecie jestem ograniczony
w mojej wolności].
Z powyższego wynika, że FREIHEIT otrzymała w wypowiedziach
respondentów dość jednostronny obraz: robię i mówię to, co chcę, co
jest dla mnie przyjemne i nikt nie powinien mnie w tym ograniczać.
Większy akcent kładziono zatem na aspekt subiektywny, psychiczny
niż społeczny. Mimo, że widoczne jest traktowanie FREIHEIT jako war-
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tości pozytywnej, o czym świadczą konotacje psychologiczne (ludzkie):
zadowolenie, szczęście, rozkosz, to gdyby uwzględnić podział wolności (Kanta, a potem Berlina) na wolność pozytywną do. . . i negatywną
od. . . 22 , trzeba stwierdzić, że w badanym materiale ten ostatni rodzaj
wolności wyraźnie dominował. Tylko w jednej wypowiedzi znalazła
się np. cecha: wolność to odpowiedzialność. Godnym zauważenia jest
jednak fakt, że kilkoro ankietowanych uznało, iż trzeba korzystać
z FREIHEIT nie naruszając praw innych ludzi.
A zatem na przytoczone wyżej oceny istoty FREIHEIT miał wpływ
nie tylko sam obiekt oceniany, ale też fakt, że w ankietach wypowiadali się ludzie młodzi, studiujący, którzy poza nauką koncentrują się
na przyjemnościach, a poza tym chętnie i łatwo buntują się przeciwko
normom, zakazom i nakazom.

6. Dane tekstowe
6.1. Przysłowia
W przysłowiach niemieckich, uznawanych powszechnie za mądrość ludową Freiheit pojawia się bardzo często. Mówi się na przykład:
Freiheit gibt Urlaub zur Bosheit, czyli [Wolność pozwala być złym].
Sens jest mniej więcej taki, że kiedy porządek prawny zapewni ludziom zbyt dużo wolności, to źli zwyciężą sprawiedliwych. Innym
przysłowiem jest Freiheit ist von Gott, Freiheiten vom Teufel. Rozdzielono w nim dwa różne znaczenia Freiheit, powiązane z aspektem
gramatycznym (liczba poj. i mn.). Znaczy to tyle, co: ‘Wolność pochodzi od Boga, wolności (swobody) od diabła’23 , czyli swobody niszczą
wolność, a każdy przywilej jest pierwszym krokiem do zniewolenia.
Kolejne przysłowia to: Der muss nicht von Freiheit reden, dem Hände
und Füße gebunden sind [Nie musi mówić o wolności, kto ma związane ręce i nogi], Freiheit, wie gering, ist doch ein teuer Ding [Wolność,
nawet mała, jest jednak drogą rzeczą] oraz Je enger der Käﬁg, um so
22

Por. http://www.zeitpunkt.ch/ﬁleadmin/download/ZP 109/ZP 109 Freiheit von
Freiheit zu.pdf.
23
Por. przypis 4.
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schöner die Freiheit [Im bardziej ciasna klatka, tym piękniejsza wolność]. Autor przysłowia Geld genommen, um Freiheit gekommen [Wziął
pieniądze, stracił wolność] chciał dać do zrozumienia, że pieniądze
mogą być wrogiem wolności, mogą powodować uzależnienie, a nawet zniewolenie. Traci swoją wolność – cenniejszą niż srebro i złoto:
Freiheit geht über Silber und Gold – także ten, kto żeni się/wychodzi
za mąż ze względów materialnych: Wer nach Geld heiratet, verliert
seine Freiheit. A ponieważ wolności nie można kupić na targu (Freiheit ist nicht auf dem Markt feil), słusznie mówi inne przysłowie, że
kiedy ‘traci się wolność, traci się wszystko’ (Freiheit verloren, alles
verloren)24 .
6.1.1. Korpusy

Analizie poddano tu około 150 fragmentów różnych tekstów zawartych w wybranych korpusach25 . W obrazie FREIHEIT wyłaniającym się
z zebranego materiału zdecydowanie dominuje FREIHEIT indywidualna. Znaczącą rolę może odgrywać przy tym fakt, że występuje ona
w wielu odmianach. Może być to wolność wewnętrzna jednostki, odczuwana jako stan ducha, powiązana często z konkretnym miejscem,
np. z górami lub też przyjemnymi zajęciami:
[1] In der Freiheit der Berge. Die Luft stand starr vor Kälte. Sie roch nach
Freiheit. [Powietrze stało nieruchomo z zimna. Pachniało wolnością.] (R.
Müller, Die Ritter der Euterpe, 2004: 368, 525).
[2] Ich bin quasi on the road. Das macht mir Spaß, das ist der Inbegriff
von Freiheit für mich. [Jestem, że tak powiem, on the road. To mi sprawia
przyjemność, to jest dla mnie kwintesencją FREIHEIT.] (S. A. Didt, Dicker
Daumen 2005: 18).

FREIHEIT jako stan ducha, a więc postrzegana w aspekcie psychologicznym, odczuwana jest także w wyniku pewnych zdarzeń
24

Przysłowia pochodzą z książki Beyer, Horst und Annelies (1984): Sprichwörterlexikon. Leipzig. VEB Bibliographisches Institut, s. 170–171 oraz ze strony www.
sprichwoerter.net.
25
http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/ i http://www.dwds.de/?qu=freiheit.
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czy przeżyć. W byłej NRD wolnym mógł poczuć się człowiek, kiedy
np. otrzymał list z Ameryki, nawet jeśli była to tylko mała cząstka
FREIHEIT :
[3] Trotzdem war jede Nachricht aus Übersee ein Stückchen Freiheit für
mich. [Mimo to każda wiadomość zza oceanu była dla mnie cząstką FREIHEIT .] (I. Riperger, Rückblicke von der Seele geschrieben 2005: 380).

Taka wolność jest wartością bardzo pożądaną, której czasem nawet zazdrościmy. Może ona uwodzić, bardziej niż kobieta, co ilustruje
kolejny cytat:
[4] Immer wieder empfand Philipp Kays freiere Existenz. Nicht das Mädchen, die Freiheit verführte ihn. [Philipp wciąż odczuwał, że Kay jest bardziej
wolna. Uwiodła go nie dziewczyna, ale FREIHEIT.] (W. Koeppen, Tauben im
Gras 1999: 222).

FREIHEIT indywidualna przejawia się również jako stan, w którym
ktoś jest wolny od pewnych zobowiązań odbieranych jako przymus
albo ciężar:
[5] Es gehört zu meiner Freiheit, dass jetzt keine Frau erscheint und Hose
und Hemd ordentlich aufräumt. [To jest elementem mojej wolności, że teraz
nie pojawia się kobieta i nie sprząta porządnie spodni i koszuli.] (W. Genazino, Die Liebesblödigkeit 2005: 22).
[6] Obwohl ich [. . . ] den Schlussstrich als Bereicherung der persönlichen
Freiheit sehe, verspüre ich dennoch ein leichtes Gefühl der Melancholie.
[Mimo że deﬁnitywny koniec [. . . ] widzę jako wzbogacenie mojej osobistej FREIHEIT , odczuwam jednak lekkie uczucie melancholii.] (Steve Przybilla,
Das Zivi-Tagebuch 2005: 159).

Tu można już jednak mówić o wolności człowieka w jego relacji
z innymi. Podobnie jest z wolnością osobistą rozumianą jako możliwość swobodnego przemieszczania się.
[7] Er hat durchaus die Freiheit, jederzeit aufzubrechen, wohin er will.
[Ma całkowitą FREIHEIT , by o każdej porze wyruszyć, dokąd chce.] (E. Staiger, Grundbegriffe der Poetik 1966: 86).

Językowy obraz FREIHEIT we współczesnym języku niemieckim

547

[8] [. . . ] den stärksten Eingriff in Ihre persönliche Freiheit stellt die Beschränkung Ihrer Bewegungsfreiheit dar. [. . . ] najpoważniejszym naruszeniem wolności osobistej jest ograniczenie swobody poruszania się.] (K. Ullrich, Wehr Dich, Bürger! 1960: 27).

Czasem w imię indywidualnej FREIHEIT podejmuje się działania,
które wzbudzają oburzenie, jak to jest w przypadku kojarzonego bardziej z chaosem niż z wolnością Programu Międzynarodowej Oceny
Umiejętności Uczniów PISA:
[9] Das Chaos, das intellektuelle Idioten unter den Erziehungsaposteln
persönliche Freiheit nennen! [Chaos, który intelektualni idioci z grona orędowników wychowania nazywają osobistą wolnością!] (K. H. Grossmann,
Rattengift und Bimbes 2006: 121).

Drugim rodzajem FREIHEIT jest wolność grupowa, powiązana często z prawem, polityką czy ustrojem państwowym, która jednak nie
wyklucza wolności osobistej. Aspekt społeczno-polityczny widoczny
jest w następujących cytatach:
[10] Darum kämpft sie für die Wiedervereinigung Deutschlands auf der
Grundlage der persönlichen und staatsbürgerlichen Freiheit und Gleichheit. . .
[Dlatego [SPD] walczy o ponowne zjednoczenie Niemiec w oparciu o FREIHEIT osobistą i obywatelską oraz równość.] (Richtlinien der Politik im Bundestag, Dokumente zur parteipolitischen Entwicklung in Deutschland seit 1945,
Bd. 3. 1963: 36).
[11] Wir werden alles Vertretbare tun, damit unsere Landsleute mehr
Freiheit und Recht erfahren! [Uczynimy wszystko, co zasadne, aby nasi rodacy doświadczyli więcej FREIHEIT i prawa.] (Verhandlungen des Deutschen
Bundestages, Bd. 149, 1989: 11424).
[12] Darauf haben die Bürger der ehemaligen DDR auch ein Recht: ein
Recht auf freies Reisen, ein Recht auf einen freien Markt, auf Pluralismus –
ein Recht auf das, was bei uns Freiheit heißt und wohl auch ein Stück von
Freiheit ist.
[Do tego obywatele byłej NRD też mają prawo: prawo swobodnego podróżowania, prawo do wolnego rynku, do pluralizmu – prawo do tego, co
u nas nazywa się FREIHEIT i co z całą pewnością jest częścią tej FREIHEIT.
(P. Bichsel, Im Gegenteil 1999: 135).
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[13] Der europäische Geist, sagte er, sei die Zukunft der Freiheit, oder die
Freiheit werde keine Zukunft mehr in der Welt haben.
[Powiedział, że albo duch europejski będzie przyszłością FREIHEIT , albo
wolność nie będzie już miała przyszłości w świecie.] (W. Koeppen, Tauben
im Gras 1999: 223).

Aspekt społeczny dominuje wtedy, kiedy FREIHEIT występuje jako
prawo lub możliwość w kontekście dość zaskakującym, mianowicie
jako możliwość zastosowania różnej kolejności elementów zdania
w języku niemieckim, jak w poniższym przykładzie, gdzie zasadniczo
‘podkreślana jest wolność niemieckiej składni’ im Allgemeinen wird die
Freiheit der deutschen Wortstellung hervorgehoben. (U. Engel, Regeln
zur Wortstellung, [w:] Forschungsberichte des Instituts für deutsche
Sprache, t. 5, 1970: 59).
Z analizy zebranych tu danych wynika, że FREIHEIT jest ściśle
powiązana z innymi wartościami.
[14] Wir haben damals nicht begriffen, welche Verantwortung mit Freiheit
einhergeht, . . . [Nie pojęliśmy wówczas, jaka odpowiedzialność idzie w parze
z wolnością.] (E. Ellmer, Die Bettelfrau von Buhinga 2003: 232);
[15] Wer Unabhängigkeit sagt, der meint immer auch Freiheit. Unabhängigkeit ist die Voraussetzung, Freiheit die Erfüllung. Aber die beiden Begriffe
bedingen sich nicht gegenseitig.
[Kto mówi niezależność, ma na myśli zawsze także FREIHEIT . Niezależność jest warunkiem, FREIHEIT spełnieniem. Ale te dwa pojęcia są od siebie
niezależne.] (P. Bichsel, Im Gegenteil 1999: 27).
[16] Die Kraft der Freiheit ist stärker, denn die Würde des einzelnen Menschen ist stärker. [FREIHEIT jest silniejsza, ponieważ godność pojedynczego
człowieka jest większa.] (A. Merkel, Rede an der Universität Warschau, 16 III
2007, Presse- und Informationsamt der Bundesregierung).

FREIHEIT jawi się czasem tak oczywista, że pojęcie to, jak zaznaczono na wstępie, bywa trudne do zdeﬁniowania lub jest używane
tak często, że staje się frazesem, albo określa coś, czego tak naprawdę
nie ma. Można to zauważyć, również analizując materiał korpusowy:
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[17] Ein Transparent nahm ihm die Sicht: Wir wollen frei sein! Was für
ein schöner Spruch. Welche Freiheit und für wen? [. . . ] Was das war, diese
Freiheit? Dumme Frage. [. . . ] Die Freiheit eben.
[Transparent przesłonił mu widok: Chcemy być wolni! Jakie piękne hasło.
Jaka wolność i dla kogo? [. . . ] Co to było ta WOLNOŚĆ? Głupie pytanie. [. . . ]
No właśnie FREIHEIT .] (R. W. Berger, Spitzenrausch 2006: 92–93).
[18] «Freiheit» ist eher ein Mangelbegriff, insofern: Sie kommt nicht vor.
[«Freiheit» jest raczej błędnym pojęciem, inaczej mówiąc: jej nie ma.] (Johnson Uwe, Mutmassungen über Jakob 2000: 131).

Na postawie danych wydobytych z tekstów można jednoznacznie stwierdzić, że FREIHEIT jest wartością pozytywną. Rysuje się tu
wyraźny podział na wolność indywidualną i grupową. Dla obydwu
rodzajów wolności udało się wskazać charakterystyczne cechy. Przy
porównaniu danych ankietowych z korpusowymi nie można jednak
mówić o dużej stabilności jądra semantycznego. W tekstach korpusowych ujawniły się szerzej takie cechy jak: prawo do pluralizmu, do
wolnego rynku, narodu, czy też powiązanie jej z odpowiedzialnością
lub godnością człowieka.

7. Próba deﬁnicji kognitywnej
7.1. Wieloznaczność Freiheit w słownikach języka niemieckiego
Freiheit jest w słownikach różnie deﬁniowana, w zależności od
tego, jaki aspekt jest brany pod uwagę, np. polityczny, prawny, społeczny czy też religijny lub etyczny. Może oznaczać niepodległość,
niezależność państwową, bycie wolnym od nacisków, kurateli czy
samowoli innych, przywileje (w tym swobody twórcze), możliwość
zajmowania się czymś według własnego upodobania, ale także wolność woli czy sumienia. Freiheit występuje w słownikach jako przeciwieństwo niewoli czy więzienia (w przypadku zwierząt i ptaków –
klatki). Eksponowana jest również jako wolny stan (wolność od więzów miłości lub małżeństwa) czy jako schronienie, azyl. Jest wartością
powiązaną z godnością człowieka, implikującą pewną wartość za-
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daną. Przy deﬁniowaniu Freiheit wyodrębnia się często takie podziały,
jak np.: wolność wewnętrzna i zewnętrzna, indywidualna / osobista
i grupowa/społeczna czy też wolność pozytywna i negatywna.

7.2. Status ontologiczny pojęcia Freiheit
Przy określeniu statusu ontologicznego Freiheit można sięgnąć do
słownika znaczeniowego Duden, gdzie znajdujemy stwierdzenie, iż
jest to po pierwsze stan odczuwany jako wolność od pewnych osobistych czy społecznych zobowiązań odbieranych jako przymus albo
ciężar. Po drugie Freiheit to prawo lub możliwość robienia czegoś, co
nie jest wymuszone. Należy tu jednak wskazać także na takie określenia, jak norma i wartość, wola, dobro kultury, zdobycz polityczna.
Z tego wynikałoby, że Freiheit jest dobrem powszechnym, stanem
przez wszystkich jednakowo odczuwanym. Freiheit jest w Niemczech
wartością pożądaną, a w polityce i publicystyce – jako idea – bardzo
częstym postulatem, co nie oznacza, że jest ona ogólnie dana raz na
zawsze, czy choćby łatwa do osiągnięcia. Freiheit bywa zagrożona,
budzi wiele kontrowersji, wymaga wyborów i mądrych decyzji.

7.3. Synonimy Freiheit i pojęcia z nią związane
Synonimy Freiheit zawarte w słownikach niemieckojęzycznych
to np. autonomia, brak skrępowania, emancypacja, możliwość swobodnego rozwoju, niezależność, samodzielność, samostanowienie, swoboda, wolność od zobowiązań. Wymienia się tu także ‘bycie odpowiedzialnym za siebie’ oraz ‘prawo’, traktowane także jako hiperonim
Freiheit.
Do synonimów zaliczana jest również samowola, co może zaskakiwać, gdyż pojęcie willkür w języku niemieckim jest nacechowane
negatywnie i deﬁniowane jako zachowanie, które ma na względzie
wyłącznie interesy własne, bez respektowania innych.
Freiheit łączona jest bardzo często z takimi leksemami, jak: demokracja, godność, niezależność, pokój, sprawiedliwość, odpowiedzialność, prawo. Interesującym wydaje się fakt, że Freiheit występuje
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razem z niezależnością i prawem, podawanymi w słownikach jako jej
synonimy. Obecne w języku połączenia wolności z równością i bezpieczeństwem budzą często, jak wspomniano wyżej, kontrowersje.
Zostaną one omówione w pkt. 8.

7.4. Szeregowe połączenia Freiheit – powszechne i specyﬁczne
Zarówno w słownikach, korpusach, jak i dyskursie publicznym
można znaleźć wymienione już hasło „wolność, równość, braterstwo”.
Triada ta jest poddawana różnym modyﬁkacjom, ale najczęściej zastępowanym członem jest braterstwo. I tak np. w kolekcji Freiheit,
Gleichheit, Gerechtigkeit ‘wolność, równość, sprawiedliwość’ mamy
do czynienia z pewnym kompromisem politycznym, który można
zinterpretować następująco: politycy liberalni żądają więcej wolności,
socjaliści więcej równości, ale wszyscy chcą sprawiedliwości. Inną
odmianą tej kolekcji jest ‘wolność, równość, ojcostwo’ (Väterlichkeit)
i nawiązuje do przymusowych urlopów dla ojców we Francji, czy też
‘wolność, równość, bezpieczeństwo’ (Sicherheit jako trzeci element).
Freiheit jest często łączona z bezpieczeństwem i zdawałoby się, że
obydwie wartości warunkują się wzajemnie. Z drugiej jednak strony
te dwa pojęcia mogą sobie zaprzeczać, mianowicie wtedy, gdy czyjaś
(zagwarantowana) wolność zagraża bezpieczeństwu innych. Ta triada
używana jest w Niemczech najczęściej w odniesieniu do wolności
w Internecie i/lub w obliczu groźby ataków terrorystycznych.
Inne modyﬁkacje noszą cechy swoistej krytyki, jak np. Freiheit,
Gleichheit, Judenhass [wolność, równość, sprawiedliwość] w odniesieniu do sytuacji Żydów we Francji, czy Freiheit, Gleichheit und Intoleranz [wolność, równość i nietolerancja], jeśli chodzi o podejście do
islamu w liberalnym społeczeństwie Niemiec i Europy.
Innym przykładem szeregowego połączenia jest Freiheit und Einheit ‘wolność i jedność’, używanego w odniesieniu do pokojowej rewolucji i ponownego zjednoczenia Niemiec. Bardzo popularne jest także
łączenie wolności z odpowiedzialnością (obecnie głównie za sprawą
Joachima Gaucka (por. wyżej).
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7.5. Antonimy i opozycje
Wyrazy podawane jako pojęcia przeciwstawiane Freiheit to np. kuratela, niewolnictwo, niewolnicza uległość, prawo (jako norma prawna,
kodeks), podporządkowanie, presja, uniżoność, zależność.
Freiheit pojawia się w opozycji do socjalizmu: Freiheit statt Sozialismus [wolność zamiast socjalizmu] (jedno z haseł wyborczych CDU)
oraz bezpieczeństwa, o czym już była mowa Freiheit oder Sicherheit
[wolność albo bezpieczeństwo]. Innymi znanymi opozycjami są: Freiheit statt Angst (motto demonstracji przeciwko gromadzeniu danych
i inwigilacji), Freiheit oder Knechtschaft [wolność albo niewola], Freiheit oder Kapitalismus [wolność albo kapitalizm], czy Freiheit oder
Tod [wolność albo śmierć], znane obecnie z debaty dotyczącej noszenia burek.

7.6. Podmioty FREIHEIT
Omawianą wartość można pojmować jednostkowo, jako wolność
wewnętrzną człowieka. Z dobrodziejstw wolności może korzystać
zatem człowiek jako jednostka, ale też grupy ludzi. Do wolności politycznej / państwowej dążą całe narody. Ale pojęcia FREIHEIT używa
się także w odniesieniu do zwierząt żyjących wolno, to znaczy np. nie
w ogrodach zoologicznych czy też klatkach.

7.7. Pod jakim względem ludzie są wolni?
Wolny jest człowiek, gdy może swobodnie dokonywać wyborów
życiowych. Szczególnie mocno uwidoczniło się to w ankietach. Wydobyte podczas ich analizy cechy wolności można by zebrać w syndrom:
Freiheit to życie według własnego upodobania, bez przymusu, nakazów, zakazów i ingerencji osób trzecich.
Ludzie czują się wolni, kiedy swobodnie przemieszczają się z miejsca na miejsce, podejmują samodzielne decyzje odnośnie kształcenia,
prowadzenia badań naukowych, pracy zawodowej, zainteresowań,
mają możliwość swobodnego wypowiadania się w kwestiach publicznych, wyznawania danego światopoglądu (religii), aktywnego uczest-
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niczenia w życiu politycznym i społecznym, itp. Ale jako Freiheit
są też odbierane wędrówki po rozległym niezabudowanym terenie,
przebywanie w otoczeniu pięknych krajobrazów, (szybka) jazda motorem/samochodem najczęściej bez określonego celu itp. oraz swobody
w szeroko pojętej sferze erotycznej.

7.8. Co stanowi fundament FREIHEIT ? Co jest jej gwarancją?
Według Isensse (2011: 106) fundamentem FREIHEIT (zagwarantowanej jako podstawowe prawo obywatelskie) jest godność człowieka,
co należy rozumieć w ten sposób, że wolność przysługuje człowiekowi ze względu na jego osobową godność. Za fundament FREIHEIT są
uznawane także prawa człowieka.
Gwarancją FREIHEIT (m.in. wolność osoby, wolności sumienia, religii, prasy nauki) jest konstytucja Niemiec. Instytucjonalnie wolność
jest również zagwarantowana w Karcie praw podstawowych Unii
Europejskiej, a według A. Merkel przyszłością wolności jest duch Europejski. Utraconą wolność można odzyskać na mocy amnestii. U jej
podstaw leży również prawda, co można spotkać w tekstach nacechowanych religijnie, wskazujących również na Boga, który gwarantuje
wolność człowieka.

7.9. Co wynika z FREIHEIT ? Jakie mogą być jej skutki?
Z analizowanego materiału można wywnioskować, że duchowa
wolność warunkuje ożywione życie kulturalne i społeczne. Wolność
indywidualna sprawia, że życie staje się łatwiejsze. Można spotkać
wypowiedzi, że wolny człowiek (nie) czuje się szczęśliwy. Wolność polityczna umożliwia udział w wyborach i współrządzenia na szczeblu
państwowym i samorządowym.
Ale źle pojmowana FREIHEIT jednych może stać się ciężarem dla
innych, co w materiale zostało zilustrowane przez głośne nocne świętowanie w blokach czy ogrodach lub doprowadzić wręcz do chaosu.
Może się zdarzyć, że powołujący się na FREIHEIT pomniejszają lub
zniesławiają innych. Nadmierna wolność może zagrażać bezpieczeństwu, o czym wcześniej już była mowa.
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7.10. Co ogranicza FREIHEIT ? Jakie zjawiska jej zagrażają?
FREIHEIT może być ograniczana przy pomocy aparatu władzy i poprzez inne formy przymusu społecznego. A. Merkel stwierdziła, np.
podczas wystąpienia w Warszawie, że dyktatury chcą zamurować
siłę ducha, wolność ducha i serca. Trudniej o FREIHEIT , kiedy panuje
tyrania i nietolerancja. Ale człowiek może także sam ograniczać swoją
FREIHEIT poprzez normy moralne, obowiązujące w jego środowisku
lub przyjęte indywidualnie, albo kiedy uzna, że jego FREIHEIT może naruszyć wolność innych ludzi. W potocznym rozumieniu niemieckiego
użytkownika dróg FREIHEIT jest ograniczana poprzez limity szybkości
w ruchu drogowym, zwłaszcza na autostradach, przeciwko czemu
protestował m.in. niemiecki automobilklub ADAC za pomocą sloganu:
Freie Fahrt für freie Bürger [wolna droga dla wolnych obywateli].
Zagrożeniem dla FREIHEIT mogą być pieniądze przyjęte od kogoś,
jak w przysłowiu Geld genommen, um Freiheit gekommen, traci ją
także ten, kto dla pieniędzy żeni się / wychodzi za mąż (Wer nach Geld
heiratet, verliert seine Freiheit). Ostatnio mówi się dużo o FREIHEIT
w Internecie – zagrożonej poprzez stale wzrastającą kontrolę sieci
(m.in. ze względu na niebezpieczeństwo terroryzmu) oraz o niszczącym ją strachu spowodowanym informacjami o możliwości gromadzenia danych przez pracowników obcego wywiadu. Niebezpieczne
dla FREIHEIT mogą być też pornograﬁa, fundamentalizm religijny czy
niepewność jutra (przede wszystkim w sensie materialnym).

7.11. Wartościowanie FREIHEIT
W niemieckim kręgu kulturowym FREIHEIT jest wartością pozytywną i pożądaną. Świadczą o tym choćby jej atrybuty, np. ersehnte
Freiheit ‘wolność upragniona / wytęskniona’, beglückende Freiheit ‘wolność uszczęśliwiająca’, erwünschte Freiheit ‘wolność pożądana’, selige
Freiheit ‘błoga / błogosławiona wolność’. Pozytywne nacechowanie
pojęcia pokazują takie wyrażenia, jak zitternde Euphorie der Freiheit
[drżąca euforia wolności] (Dückers Spielzone 1999: 157), Parfüm der
exemplarischen Freiheit riechen [czuć perfumy wzorcowej wolności]
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(H. Müller, Der König verneint sich und tötet 2003: 174) czy die Luft
[in den Bergen] roch nach Freiheit [powietrze [w górach] pachniało
wolnością] (por. wyżej). FREIHEIT trzeba zdobywać, walczyć o nią,
bronić jej. Często szuka się jej przez całe życie, ale potem można się
nią rozkoszować: die Freiheit genießen.
W analizowanym materiale znalazły się jednak także przykłady
mówiące o tym, że FREIHEIT to złudne / zwodnicze uczucie: das trügerische Gefühl der Freiheit. Może dlatego czasem tak trudno ją znaleźć,
jak w zdaniu: Ich habe mein Leben lang die Freiheit gesucht, aber ich
habe mich verlaufen [Przez całe moje życie szukałem FREIHEIT , ale
zgubiłem się] (Koeppen Tauben im Gras 1999: 223). A może, chciałoby
się za przytaczanym już Johnsonem stwierdzić, że FREIHEIT po prostu
nie ma: Sie kommt nicht vor.
Podsumowując, należy stwierdzić, że na elementy bazowe w rozumieniu FREIHEIT składa się: pojmowanie jej jako (1) pozytywnej
wartości, do której się dąży (także w marzeniach i pragnieniach),
o którą się walczy, której się broni, która jednak często jest zagrożona. (2) postulatu głoszonego bardzo często jako hasło lub program,
m.in. w działalności partii politycznych, który (3) dotyczy zarówno
jednostek, jak i grup / społeczeństw / narodów, ale też znajduje zastosowanie w odniesieniu do świata zwierząt, (4) jest realizowany jako
niepodległość państwowa, brak jakiegokolwiek zniewolenia ﬁzycznego, swoboda postępowania i dokonywania wyborów życiowych
według własnego upodobania, brak przymusu, nakazów, zakazów
i ingerencji osób trzecich i możliwość pełnego uczestniczenia w życiu
publicznym (5) i motywowany tym, że ludzie mają właściwą sobie
godność oraz (6) przysługują im odpowiednie prawa.

8. Proﬁlowanie pojęcia FREIHEIT w dyskursie publicznym
Należy teraz za Bartmińskim i Żukiem (2009: 63) postawić pytanie, którym z cech przypisywanych FREIHEIT przez użytkowników
języka niemieckiego można nadać status elementów podstawowych,
należących do wspólnej bazy kulturowej, czyli do potocznego stylu ję-
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zyka, które natomiast należy uznać za derywowane, wtórne, to znaczy
ograniczone do jednego typu danych, albo wręcz do jednego rodzaju
tekstów czy typu dyskursu. Odpowiedź na to pytanie będzie możliwe
po analizie różnych typów dyskursu prasowego.

8.1. Dyskurs umiarkowany (liberalno-demokratyczny)
W dyskursie umiarkowanym, śledzonym tu w oparciu o dwa tytuły
prasowe, Süddeutsche Zeitung (SZ) i Die Zeit (dZ) pojęcie FREIHEIT
pojawia się nadzwyczaj często. Ten fakt nie dziwi, jeśli się zważy,
że liberalizm traktuje siebie jako Lehre von (menschlicher) Freiheit
[naukę o wolności (człowieka).] (dZ 1 XII 2010 i 1 VI 2011).
Na pierwszy plan wysuwa się tu wolność indywidualna, stawiana
zresztą w centrum działalności partii FDP. Dyskurs ten traktuje FREIHEIT

jako najwyższe dobro niemieckiego porządku prawnego, choć

z zastrzeżeniem, iż Absolute Freiheit kann es nicht geben, schon gar
nicht in Zeiten großer Bedrohung [Absolutnej wolności być nie może,
a już z pewnością nie w czasach dużego zagrożenia.] (SZ 19 V 2010).
Mowa tu o zagrożeniu ze strony Al-Kaidy.
FREIHEIT , którą zwyczajowo określamy mianem daru, trzeba sobie często wywalczyć, jak to było w przypadku narodów wschodniej
i środkowej Europy i bronić jej, w pewnych wypadkach nawet z zastosowaniem przemocy. Zagrożeniem dla FREIHEIT (poza wymienionym
wyżej) może być Internet. Mówi się o tym, że Zachód w Internecie stracił część FREIHEIT : Der Westen] hat im Internet einen Teil der Freiheit
aufgegeben (SZ 26 IV 2012), bo trudno jest połączyć Freiheit Internetu
z zapewnieniem bezpieczeństwa. Niebezpieczną dla niej może stać się
sytuacja, w której narody zostają „wciśnięte do nielubianych państw”:
[w]o Nationen in ungeliebte Staaten gepfercht sind (dZ 4 X 1991). Powstaje wtedy niebezpieczeństwo dla ich FREIHEIT i dla pokoju. Jest to
nawiązanie do rocznicy obalenia muru berlińskiego i zjednoczenia
Niemiec.
Dyskurs ukazuje różne rodzaje FREIHEIT , w tym m.in. wolność
mediów (prasy, radia, Internetu), przemieszczania się i osiedlania
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w dowolnym miejscu, podejmowania decyzji, wolność woli, seksualna, w tym także bycia transseksualnym, ale również FREIHEIT od
pieluszek (Windelfreiheit), Ellenbogenfreiheit rozumiana jako wystarczająca ilość miejsca dla łokci lub możliwość ‘rozpychania się łokciami’ celem przeforsowania swoich zamiarów bez respektowania
innych, FREIHEIT rozumiana jako wystarczająca ilość miejsca dla nóg,
np. w samolocie czy samochodzie (Beinfreiheit) i FREIHEIT dla ogródków piwnych (związana z zakazem sprzedaży alkoholu późnym wieczorem lub z hałasem). Dość często wymieniana jest też FREIHEIT
w odniesieniu do zwierząt.
Dyskurs liberalny nie pomija FREIHEIT religijnej, pojmowanej jako
wolność wyznawania dowolnej religii lub wolność od religii:
[19] Freiheit der Religion bedeutet nicht nur, dass gläubige Menschen ihren
Ritualen nachgehen können. Vielmehr hat der Einzelne das Recht, sich für oder
gegen eine Religion zu entscheiden.
[Wolność religii oznacza nie tylko, że ludzie wierzący mogą oddawać
się swoim praktykom. Raczej każdy człowiek ma prawo zdecydować się na
wyznawanie religii lub przeciwko niej.] (SZ 28 VI 2012).

FREIHEIT jest ciężarem podejmowania decyzji, jej warunkiem jest
to, że możemy decydować się na dobro i zło: sich für Gut oder Böse
entscheiden zu dürfen (dZ 6 IV 1990). Jest ona łączona z różnymi wartościami. Bardzo często występuje triada Wolność, równość, braterstwo.
Poza tym pojęcie FREIHEIT jest rozszerzane przez takie leksemy jak
autonomia, demokracja, dobrobyt, godność, niezależność, pokój, prawo,
sprawiedliwość. W opozycji do Freiheit podawany jest kapitalizm,
socjalizm czy też szariat. Mówi się też o związku między ekologią
i Freiheit, konﬂikcie między Freiheit a równością lub postuluje więcej
Freiheit a mniej biurokracji. Również w tym dyskursie wymieniana
jest Freiheit Internetu przeciwstawiona potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa (Internetfreiheit vs. Sicherheitsbedürfnis).
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8.2. Dyskurs kościelny (katolicki i ewangelicki)
Kolejny typ dyskursu jest reprezentowany przez katolicką Tagespost (TP) i chrześcijański Chrismon (CH). Według rozumienia chrześcijańskiego FREIHEIT została człowiekowi podarowana przez Boga:
Mit der Schöpfung legte Gott die Freiheit in die Wiege der Menschen. . .
[Wraz z dziełem stworzenia Bóg włożył do kołyski ludzi FREIHEIT ] (CH
13 II 2005); Die Freiheit jedes Menschen und die freie Gesellschaft sind
ein großes Geschenk [FREIHEIT każdego człowieka i wolne społeczeństwo są wielkim darem] (TP 25 III 2012). Chrześcijańskie pojmowanie
FREIHEIT , której źródłem jest Chrystus, akcentuje związek człowieka
wolnego z innymi ludźmi:
[20] Im christlichen Sinne ist die Freiheit [. . . ] nicht die Freiheit des autonomen Subjekts. Der im Glauben Freie ist vielmehr gleichzeitig gebunden an
den Nächsten durch die Nächstenliebe.
[W sensie chrześcijańskim FREIHEIT nie jest [. . . ] wolnością autonomicznego podmiotu. Wolny w wierze jest raczej jednocześnie związany z drugim
człowiekiem poprzez miłość bliźniego.] (CH 1 XI 2008).

Misją chrześcijańską jest korzystanie z tej wolności, ale korzystanie
odpowiedzialne, co omawiany dyskurs postuluje bardzo często, np.
odwołując się do Lutra, który łączył te dwie zasady, czy też poprzez
twierdzenie, że z racji swojej wolności człowiek jest odpowiedzialny
za swoje świadome czyny:
[21] Es ist das Großartigste an Religion, dass die Freiheit den Menschen
nicht nur theoretisch-philosophisch gegeben ist, sondern, dass es christlicher
Auftrag ist, diese Freiheit verantwoertlich wahrzunhemen.
[Najwspanialsze w religii jest to, że wolność została dana człowiekowi
nie tylko teoretycznie-ﬁlozoﬁcznie, ale że misją chrześcijańską jest odpowiedzialne używanie tej wolności.] (CH 24 I 2012).

Dyskurs ten akcentuje w sposób szczególny FREIHEIT religijną,
która jest ‘dowodem i gwarantem respektu przed każdą inną wolnością’ . . . der Beweis und Garant des Respekts vor jeder anderen Freiheit
(TP 2 XII 2006). Znajdziemy tu ostrzeżenie przed fałszywym pojmowaniem FREIHEIT . Nie można tego pojęcia stosować w przypadku,
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eutanazji, przerywania ciąży, badań na embrionach, bo chociaż wolność jest traktowana jako początek protestantyzmu i postulowana
w katolicyzmie, nie jest to Freiheit, über das Leben eines anderen zu
entscheiden [wolność decydowania o życiu innych] (CH 8 VII 2011).
Krytykuje się też traktowanie samobójstwa jako przejawu największej
wolności człowieka:
[22] Der Selbstmord ist die ungeheuerlichste Form der menschlichen Freiheit, weil sie diese Freiheit in einem Akt der Freiheit zugleich vernichtet.
[Samobójstwo jest najbardziej oburzającą formą ludzkiej wolności, ponieważ ona tę wolność w działaniu jednocześnie niszczy.] (TP 3 IX 2009).

Pojęcie FREIHEIT bywa tu łączone z takimi wartościami jak prawda,
sprawiedliwość i miłość, zwłaszcza w dyskursie katolickim, który to
połączenie zaczerpnął z encykliki Jana XXIII Pacem in terris. Niezawodną gwarancję tych wartości można znaleźć w Ewangelii (TP 26
VIII 2003). Zagrożenie dla wolności mogą stanowić relatywizm czy
fundamentalizm, globalna rewolucja seksualna, nadmierna ingerencja państwa w swobody obywateli (celem zagwarantowania większego bezpieczeństwa) i nadzieje pokładane wyłącznie w pieniądzach.
FREIHEIT jest często mylona z libertynizmem.

8.3. Dyskurs prawicowy konserwatywny
W analizie tego dyskursu uwzględnione zostały dwa tytuły prasowe, mianowicie Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) i Die Welt
(dW). Wymienia się tu FREIHEIT pośród uniwersalnych wartości europejskich jak demokracja, praworządność i równość, stwierdzając
jednocześnie, że to właśnie ona – jako motyw przewodni i fundament
każdej demokracji – jest najważniejsza:
[23] Die Freiheit [. . . ] ist das unverzichtbare Gut, das unser Morgen sichert
und bestimmt. [FREIHEIT [. . . ] jest niezbywalnym dobrem, które gwarantuje
i określa nasze jutro.] (dW 12 VIII 2007).

FREIHEIT , która od początku odgrywała w RFN znaczącą rolę Freiheit [spielte] von Anfang an in der Bundesrepublik Deutschland eine
prägende Rolle, (dW 12 VIII 2007) zbyt często jest odbierana potocznie
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jako brak reguł czy zasad. Jej określenie nie jest łatwe. Mówi się, że
zaczyna się ona w głowie, czyli wolności trzeba zapragnąć, jak to było
w byłej NRD i wielu innym krajach i że można ją określić tylko przez
to, że zdeﬁniuje się jej inną stronę, mianowicie naturalny przymus,
któremu podlegamy: Die Freiheit des Menschen lässt sich nur dadurch
deﬁnieren, dass man ihr Anderes bestimmt, den natürlichen Zwang,
dem wir unterliegen (dW 26 VI 2001). FREIHEIT jest też określana jako
swoiste prawo, mianowicie prawo odróżniania się od innych: das
Recht, sich von anderen zu unterscheiden (FAZ 7 XI 2009). Kto zatem
zapewnia FREIHEIT , musi uznać wynikające z tego odmienności.
Na ile człowiek w danym społeczeństwie korzysta z FREIHEIT , mierzy się tym, czy może on kształtować swoje życie w swój własny
sposób bez ingerencji osób trzecich. Prywatność jest bowiem fundamentem wolności, co potwierdza poniższy cytat:
[24] Wieviel Freiheit der Einzelne in einer Gesellschaft genießt bemisst
sich daran, ob er sein Leben auf die ihm eigene Weise zu führen vermag, ohne
dass sich unerbetene Dritte einmischen. Privatheit ist das Fundament der
Freiheit. . . (dW 13 II 2009).

Tak rozumiana FREIHEIT należy się wszystkim, nie tylko bogatym,
bez różnicowania na bardziej lub mniej wartościowych: gleichberechtigt und nicht kategorisiert in mehr oder weniger “wertvoll” (dW 26 VI
2001).
Nie oznacza to jednak, że wolność prywatną można sprowadzać do
wolności prywatnej własności. Jest to raczej wolność, która wypełnia
się w osobistym rozwoju. Ale dyskurs prawicowy zaznacza, że zbyt
wiele FREIHEIT nie sprawia przyjemności. Kto ma wiele opcji, czuje
się w końcu sparaliżowany: Wer unzählige Optionen hat, fühlt sich am
Ende wie gelähmt (FAZ 14 IV 2012), co można zaobserwować choćby
podczas zakupów. Przestrzega się tu także przed złym rozumieniem
pojęcia FREIHEIT , np. takiego, który w debacie dotyczącej eutanazji
samobójstwo przekształca w racjonalny akt, co obracałoby wolność
w absurd: . . . ein Freiheitsbegriff, der den Suizid zu einem logischen Akt
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der Selbstbestimmung verklärt, würde die Freiheit ins Absurde kehren
(dW 13 X 2014).
Szukając w dyskursie konserwatywno-prawicowym odpowiedzi
na pytanie o gwarancje FREIHEIT , odnaleźć można stwierdzenie, że
ani państwo ani rynek nie zagwarantują wolności prywatnego życia, chociaż rynek może oferować idealną przestrzeń dla wolności.
FREIHEIT nie gwarantuje też prawo. Jej gwarancją, jak też dobrobytu
i demokracji jest konstytucja. Za cenę wolności (gospodarczej) uznawany jest podatek, ponieważ państwo, które gwarantuje FREIHEIT
w dziedzinie gospodarczej musi być ﬁnansowane z podatków: Ein
Staat, der Freiheit im Wirtschaftlichen garantiert, muss sich durch
Steuern ﬁnanzieren (FAZ 7 XI 2009).
W badanym materiale FREIHEIT występuje w opozycji do bezpieczeństwa, z komentarzem, że właściwa równowaga jest tu trudna; do
sprawiedliwości, ponieważ obydwie te wartości w polityce, społeczeństwie i gospodarce rzadko się łączą; dalej w opozycji do Islamu oraz
rozwiązłości. FREIHEIT i kłamstwo wykluczają się.
Wolność posiada granice, szczególnie widoczne po 11 września
2001 roku. Często wymienia się także budowę muru berlińskiego jako
ograniczenia wolności:
[25] Heute vor 46 Jahren wurde in Berlin die Mauer gegen die Freiheit
errichtet. [Dokładnie 46 lat temu został w Berlinie wzniesiony mur przeciwko
wolności.] (dW 12 VIII 2007).

Zagrożeniem dla tej wartości jest kontrola Internetu, gdzie wolność
już dawno stała się iluzją, a także rynek i ograniczenie różnych praw
człowieka.

8.4. Dyskurs lewicowy
Dyskurs lewicowy, rozpatrywany w oparciu o Tageszeitung (TAZ)
traktuje FREIHEIT jako wartość niezwykle istotną, o czym świadczy
częstotliwość pojawiania się tego pojęcia w wymienionym dzienniku, w którym bardzo często podejmowana jest również krytyka
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pojmowania wolności, głównie przez liberałów. Autorzy o poglądach lewicowych ujmują FREIHEIT jako prawo absolutne, przynależne
każdemu:
[26] Offensichtlich muss [. . . ] erklärt werden, dass Freiheit ein absolutes
Recht ist, nicht ein Privileg, das der Staat gnädig seinen Untertanen zugesteht,
wenn diesen zugetraut werden kann, sich brav zu benehmen. Mit anderen
Worten: Freiheit ist keine Senatorcard.
[Niewątpliwie należy [. . . ] wyjaśnić, że wolność jest absolutnym prawem, nie przywilejem, który państwo łaskawie przyznaje swoim poddanym,
jeśli można oczekiwać, że będą się grzecznie zachowywać. Innymi słowy:
Wolność nie jest mandatem senatorskim.] (TAZ 24 VII 2007).

Zdaniem uczestników tego dyskursu Niemcy mają dzisiaj tylko połowiczną wolność, gdyż tylko tak można traktować FREIHEIT , w której
człowiek nie jest wolny od lęku, która jest często tylko teoretycznym
założeniem. Pokazuje to poniższy cytat:
[27] Freiheit heißt, nicht kommandiert zu werden. Freiheit heißt, seine
Stimme erheben zu können und gehört zu werden. Freiheit des Einzelnen heißt
auch, dass jeder Einzelne gleich viel Wert ist. Freiheit heißt aber auch, nicht
nur die theoretische Freiheit zu haben, sich auszuprobieren, sondern auch
über die Ressourcen zu verfügen, die das praktisch ermöglichen.
[FREIHEIT nie oznacza rozkazywania. FREIHEIT to możliwość zabrania
głosu i bycia słyszanym. Wolność jednostki oznacza też, że każdy jest jednakowo wiele warty. Ale FREIHEIT nie oznacza, że ma się jedynie teoretyczną
wolność, żeby się wypróbować, lecz że się dysponuje także zasobami, które
to praktycznie umożliwiają.] (TAZ 14 VIII 2012).

Pojawił się tu problem równości, mocno akcentowany w omawianym dyskursie, gdzie podkreśla się, że FREIHEIT i równość nie są
skrajnymi przeciwieństwami, lecz są raczej bliźniacze: „Freiheit” und
„Gleichheit” sind keine Antipoden, sondern Zwillinge (TAZ 25 III 2012).
FREIHEIT jest bowiem możliwa jedynie wtedy, kiedy są zabezpieczone
podstawowe materialne potrzeby wszystkich, kiedy każde dziecko
ma dostęp do kształcenia i nie cierpi niedostatku. FREIHEIT nie da się
oddzielić także od sprawiedliwości podatkowej i redystrybucji środ-
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ków (por. TAZ 12 I 2014). Materialne przywileje sprawiają bowiem, że
jedni mają większą autonomię w życiu niż inni.
Dalszymi zagrożeniami FREIHEIT mogą być komercjalizacja, niepewność ﬁnansowa, obawa o możliwość utrzymania rodziny czy rynek, ‘darmowa kultura’ w Internecie (tu w przypadku wolności prasy)
czy nieograniczona władza społeczeństwa nad jednostką. Za wrogów
FREIHEIT są uznawani wyznawcy salaﬁzmu i rasiści. Jako naruszenie
FREIHEIT traktuje się też ograniczenia w nocnej sprzedaży alkoholu
(Bawaria).
FREIHEIT w dyskursie lewicowym jest łączona, z równością, bezpieczeństwem, solidarnością, a przeciwstawiona np. strachowi, ochronie
zwierząt (tu: wolność badań naukowych), rasizmowi, obowiązkowi
służby wojskowej (Wehrpﬂicht contra Freiheit). Przejawia się ona
konkretnie np. jako wolność prasy, sztuki, badań naukowych, Internetu, materialna wolność szkół, wolność wyznania, tu rozumiana
następująco:
[28] Jeder Mensch muss die Freiheit haben, an seinen Gott, seine Göttin,
den großen Manitu oder an gar nichts zu glauben.
[Każdy człowiek ma prawo wierzyć w swojego boga, swoją boginię, wielkiego Manitu czy też nie wierzyć w nic.] (TAZ 15 III 2013),

ale też jako prawo do przyjemności (także konsumpcyjnej), do popełniania błędów, a u kobiet do zabezpieczania się przed ciążą.

8.5. Dyskurs ultralewicowy
Dyskurs ultralewicowy prześledzony w dzienniku Neues Deutschland (ND) stawia FREIHEIT na bardzo wysokiej pozycji w szeregu z godnością i solidarnością, wskazując jednocześnie na fakt, iż wartości
te są również wymieniane jako podstawowe w postulatach i hasłach
partyjnych oraz z równością. Pojęcie FREIHEIT jest łączone także z bezpieczeństwem:
[29] Sicherheit hat keinen Vorrang vor Freiheit. Vielmehr muss beides
sorgfältig ausgewogen werden. [. . . ] Und umgekehrt gibt es keine Sicherheit
ohne Freiheit.
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[Bezpieczeństwo nie ma pierwszeństwa przed wolnością. Raczej muszą
one zostać starannie wyważone. [. . . ] I na odwrót nie ma bezpieczeństwa
bez wolności.] (ND 17 XII 2014).

Dyskurs ten odrzuca ideę FREIHEIT jako przywileju jakiejś mniejszości, gdyż oznacza ona także uczestnictwo społeczne, chociaż wielu
ludzi jest dzisiaj z tego wyłączonych Leiharbeit, Minijobs, befristete
Arbeitsverhältnisse und Niedriglöhne [leasing pracowniczy, pracę
tymczasową, pracę w niepełnym wymiarze godzin i niskie zarobki]
i stwierdza, że:
[30] Freiheit erfordert [. . . ] eine gerechtere Verteilung von Einkommen und
Vermögen. [FREIHEIT wymaga bardziej sprawiedliwego podziału dochodów
i aktywów.] (ND 21 X 2011).

FREIHEIT podlega różnym zagrożeniom. Wymienia się tu np. nieposkromioną wolność dużych koncernów, nadmierne kontrole policyjne pod pozorem zwiększenia bezpieczeństwa, gromadzenie danych, czy nieprzejrzystą kooperację pomiędzy koncernami przemysłowymi a publicznymi jednostkami naukowymi, co stanowi zagrożenie
dla wolności badań naukowych. Niebezpieczny dla FREIHEIT może
być lęk dotyczący egzystencji, co ultralewicowy dyskurs dostrzega
obecnie w społeczeństwie niemieckim w odróżnieniu od byłej NRD,
gdzie panował ucisk i nadzór, ale był też swoisty rodzaj wolności,
jakiej teraz wielu brakuje:
[31] Es gab eine fast unüberwindliche Grenze, aber auch eine ganz, ganz
große Freiheit, nämlich die Freiheit, sorglos leben zu können, ohne jemals
Angst zu haben, dass man unter der Brücke landet.
[Była granica nie do przezwyciężenia, ale też bardzo, bardzo duża wolność, mianowicie wolność, że można żyć bez trosk, bez obawy, że się wyląduje pod mostem.] (ND 24 X 2011).

FREIHEIT bywa wzmacniana przez prawo czy ustawy, ale może też,
niezależnie od wszystkiego, ulec samolikwidacji:
[32] Jede bürgerliche Freiheit schließt Gefahren ihrer Selbstbeseitigung ein.
Sonst wäre Freiheit nicht wirkliche Freiheit.
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[Każda wolność obywatelska uwzględnia niebezpieczeństwa swojej samolikwidacji. W przeciwnym razie wolność nie byłaby prawdziwą FREIHEIT .]
(ND 13 XII 2012).

Dyskurs w dzienniku Neues Deutschland zawiera wypowiedzi
przestrzegające przed przyznawaniem zbyt dużej wolności religijnej i światopoglądowej, wskazując przy tym na uprzywilejowaną
pozycję w Niemczech dwóch największych Kościołów.

8.6. Dyskurs feministyczny
W dyskursie feministycznym reprezentowanym przez czasopismo Emma (E) proﬁl FREIHEIT nie jest tak rozbudowany. Feministki
koncentrują się, co zrozumiałe, głównie na wolności kobiety, a ich wypowiedzi przybierają często ton krytyczny lub ironiczny. Tak jest np.
w przypadku oceny pojmowania FREIHEIT przez Niemiecką Partię Piratów. Chodzi tu o wolność indywidualną, którą deﬁniuje się tam jako:
„brak biurokracji, brak nadzoru, brak perfekcjonizmu państwowego”
i, na co wskazują w następnej kolejności feministki, „brak kobiet, brak
udziału kobiet”: . . . individuelle Freiheit. Keine Bürokratie, keine Bevormundung, kein staatlicher Perfektionismus. Und keine Frauen. Und
keine Frauenquote (E 1 I 2012).
Podobnie jest z wolnością słowa w cyberprzestrzeni, która jest tu
określana mianem wielkiej obietnicy. Zdaniem feministek FREIHEIT
oznacza w tym przypadku pozwolenia na wszystko, co mężczyznom
sprawia przyjemność, nawet jeśli wiąże się to z obrażaniem i napastowaniem kobiet. Ewentualne próby krytyki są natychmiast odrzucane
pod pozorem naruszania wolności poglądów.
Jeśli chodzi o wyeksponowane w badanym dyskursie rodzaje FREIHEIT ,

to można wymienić np. wolność dla osób interseksualnych,

przejawiającą się w braku ingerencji medycznej, czyli pozwoleniu
im na zachowanie ich płciowej i seksualnej tożsamości, prawa do
otwartej przyszłości, z wolnością dotyczącą rozmnażania włącznie,
czy wolność rozumiana jako prawo do zakochania się w człowieku –
niezależnie od jego płci.
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FREIHEIT kobiety realizuje się jako jej prawo do świadomego macierzyństwa, co uwzględnia też rezygnację z niego, do spełnienia marzenia o macierzyństwie dzięki dawcy nasienia, do noszenia ubrania,
w którym czuje się dobrze, czy też prawo pozostawienia owłosienia
w miejscach intymnych, określone jako nowo odkryta wolność: Statt
Waxen: wachsen lassen! [Zamiast usuwać za pomocą wosku: pozwolić
rosnąć!] (E 21 XI 2012). A. Schwarzer, redaktor naczelna, wymienia
jeszcze jeden rodzaj wolności, nazywając ją Freiheit in Verbindlichkeit
[wolność w zobowiązaniu], którą należy rozumieć następująco:
[33] Dem/der anderen einen maximalen Freiraum lassen – gleichzeitig aber
auf Absprachen und Spielregeln bestehen.
[Drugiemu / drugiej zostawić możliwie największą swobodę – jednocześnie jednak nalegać na porozumienia i reguły gry.] ( E 1 VII 2012).

Dyskurs zawiera przykłady fałszywego pojmowania FREIHEIT , jak
np. wolność „feministycznej” bohaterki polegająca na zaspokajaniu
seksualnych fantazji męża – w nadziei, że on wtedy na zawsze przy
niej zostanie:
[34] eine „feministische” Heldin [. . . ], deren Freiheit darin besteht, die
sexuellen Fantasien ihres Ehemannes zu bedienen – in der Hoffnung, dass er
dann für immer bei ihr bleibt. (E 1 X 2011).

wolność oddawania swojego ciała za pieniądze, nowa wolność dotycząca seksualnej atrakcyjności i kobiecości czy też rewolucja seksualna, która kobietom przyniosła raczej nowe ograniczenia niż nowe
swobody rozumiane jako FREIHEIT . Trzeba być także czujnym na zachowania dorosłych, którzy swój atak na młode pokolenie, w tym
bezbronne dzieci, tuszują za pomocą ideologii FREIHEIT . . . die ihren Übergriff auf die junge Generation mit der Ideologie der Freiheit
verbrämen (E 1 III 2006).
W omawianym tu dyskursie rzadko wymienia się Freiheit w łączności z innymi leksemami, ale można zauważyć nawiązanie do wymienianej już kilkakrotnie triady, np.: Frauenemanzipation, Freiheit
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und Gleichheit [emancypacja kobiet, wolność i równość] czy też Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit, z siostrzeństwem
jako czwartym elementem.
Śledząc dyskurs feministyczny, należy stwierdzić, że FREIHEIT nie
jest tu przedstawiana jako coś prostego, oczywistego. Nie zostanie ona
nikomu z nas dana, trzeba ją sobie wziąć. Potem staje się zadaniem:
człowiek musi nauczyć się żyć w wolności i starać się jej nie utracić,
choć zagrożeń jest wiele: czasem wystarczy tylko o niej mówić, aby
zostać jej pozbawionym.
Z powyższego wynika, że w niemieckim dyskursie publicznym,
w jego różnych odmianach ideologicznych pojęcie FREIHEIT jest rozumiane wielorako. Mimo że typ dyskursu oznacza również specyﬁczny
punkt widzenia, we wszystkich sześciu badanych dyskursach pojęcie
to jest obecne, najczęściej w dyskursie liberalno-demokratycznym i lewicowym. We wszystkich typach dyskursu można wyróżnić wspólne
cechy przypisywane pojęciu FREIHEIT , nadając im status podstawowych:
(1) FREIHEIT jest abstrakcyjna, jest ideą, stanem, wartością pozytywną
i pożądaną;
(2) Podmiotem FREIHEIT jest człowiek jako jednostka lub grupa (tu także:
społeczeństwo, państwo), ale pojęcie to jest używane także w odniesieniu do
zwierząt.
(3) Ogólnie mianem FREIHEIT określa się brak jakiegokolwiek przymusu
czy nacisku, sytuację, w której można się swobodnie rozwijać, dokonywać
wyborów, podejmować decyzje (stąd m.in.: wolność wyboru, wolność słowa,
przemieszczania, osiedlania się, wykonywania zawodu, decyzji, religii);
(4) W postrzeganiu FREIHEIT dominuje aspekt psychologiczny i psychospołeczny;
(5) FREIHEIT przysługuje wszystkim bez wyjątku;
(6) FREIHEIT wymaga pielęgnacji i opieki ze względu na różnorodne
zagrożenia;
(7) FREIHEIT stawiane są granice;
(8) FREIHEIT potrzebuje czasem ograniczenia;
(9) FREIHEIT bywa źle rozumiana i/lub nadużywana.
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Jeśli chodzi o różnice wyraźnie zaznaczające się w badanych typach dyskursu, wskazując tym samym cechy derywowane pojęcia
FREIHEIT , należy tu przede wszystkim zaznaczyć, że według wypowiedzi dyskursu kościelnego FREIHEIT została człowiekowi podarowana
przez Boga, w dyskursie lewicowym i ultralewicowym jest absolutnym prawem (w odróżnieniu od przywileju). W ujęciu feministek
FREIHEIT nie zostanie nikomu dana, trzeba ją sobie wziąć samemu,
a przedstawiciele dyskursu liberalno-demokratycznego, przytaczając zwyczajowe określenie FREIHEIT jako daru, zaznaczają jednak, że
często trzeba ją sobie wywalczyć.
Zróżnicowane jest też pojęcie FREIHEIT w sensie politycznym. Wolność jako niepodległość państwowa, wywalczona, zdobyta, czy też
jako walka o wolność przewija się w dyskursie umiarkowanym, prawicowym, lewicowym i ultralewicowym. Nie można jednak mówić
o dużej częstotliwości ich występowania, co jest zrozumiałe, jeśli się
zważy, że autorami dyskursu są w przeważającej większości ludzie,
dla których stan wojny i okupacji, czy reżimu komunistycznego jest
odległą historią (por. Grygiel 2013: 166). Ten sposób postrzegania
FREIHEIT występuje najczęściej w odniesieniu do najnowszej historii
Niemiec (NRD, mur berliński, ponowne zjednoczenie) lub też sytuacji
w krajach, w których walki o wolność ciągle trwają.
Można zaobserwować także różnice dotyczące adresatów wolności i tego, pod jakim względem ludzie są wolni. Manifestują się
one głównie w dyskursie feministycznym w odniesieniu do wszystkich pozostałych. Dyskurs ten szczególnie akcentuje wolność kobiety,
umieszczając ją w takich obszarach, jak płciowość, małżeństwo, macierzyństwo, moda.
W dyskursie feministycznym i kościelnym FREIHEIT występuje
rzadko w szeregu zbliżonych do siebie i wzajemnie wspierających
się pojęć (por. Bartmiński, Żuk 2009: 56) w porównaniu z dyskursem
liberalnym a szczególnie lewicowym i ultralewicowym.
Na zakończenie trzeba wyraźnie podkreślić, że prezentowane tu
wyniki badań są oparte na analizie jedynie niewielkiej wybranej czę-
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ści dyskursu, ponieważ zbadanie dyskursu jako całości jest niemożliwe (por. Chlebda 2010: 89). Celem zapewnienia większego zobiektywizowania wyników uwzględniono szeroki horyzont czasowy prasy
reprezentującej poszczególne typy dyskursu. W analizie uwzględniono także szerszy kontekst wypowiedzi, co ułatwiało ich interpretację. Należy jednak zastrzec, że badanie ma charakter wycinkowy.

9. Podsumowanie
Przeprowadzona analiza danych systemowych, ankietowych i tekstowych umożliwia wskazanie cech przypisywanych FREIHEIT przez
użytkowników współczesnego języka niemieckiego. Można je podsumować następująco:
1. FREIHEIT z punktu widzenia wolnego (tzw. zwykłego) człowieka
Proﬁl psychologiczny
Człowiek czuje się wolny, bo może robić to, co lubi, przebywać w pięknych miejscach.
Człowiek ma wolną wolę.
Proﬁl ﬁzyczny
Fizyczna wolność człowieka nie jest ograniczona, nie odbywa kary pozbawienia
wolności w zakładzie zamkniętym, nie jest uwięziony w inny sposób, np. przez
porwanie.
Proﬁl psychospołeczny
Człowiek jest wolny od zewnętrznych nacisków ze strony innych osób, wolny od ich
zakazów, nakazów, nie ma nad sobą kurateli, nie doświadcza uciążliwej opieki czy
kontroli;
2. FREIHEIT z punktu widzenia obywatela
Proﬁl psychospołeczny
Człowiek czuje się wolny dzięki możliwościom, jakie zapewnia mu państwo, dzięki
prawom, przysługującym mu jako jednostce w danej społeczności.
Proﬁl światopoglądowy
Człowiek wolny jako obywatel ma prawo wyznawania dowolnej religii, do wykonywania praktyk religijnych, używania symboli religijnych, ale też do niewyznawania
żadnej religii.
Proﬁl polityczno-społeczny
Wolność człowieka jako obywatela przejawia się w możliwości uczestnictwa w życiu
politycznym i społecznym kraju i regionu. Nie może być dyskryminowany ze względu
na światopogląd czy jakąkolwiek inną odmienność.
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3. FREIHEIT z punktu widzenia człowieka zniewolonego
Proﬁl psychologiczno-polityczny
FREIHEIT w wymiarze symbolicznym jako idea, ale też obiekt marzeń i dążeń, wartość,
o którą się walczy, za którą oddaje się życie.
4. FREIHEIT z punktu widzenia prawnika
Proﬁl społeczno-polityczny
Wolność, sama określana jako prawo (hiperonim Freiheit), jest zespołem praw, jakie
mają obywatele danego kraju. Jest zagwarantowana przez prawo.
5. FREIHEIT z punktu widzenia polityka
Proﬁl polityczno-społeczny
FREIHEIT jest zagwarantowana w konstytucji i innych dokumentach. Pojęcie to jest
kluczowym komponentem programów partyjnych, haseł wiecowych i kampanii
wyborczych.

Wymienione tu cechy znaczeniowe, budujące strukturę semantyczną FREIHEIT zawierają się w pojęciach nadrzędnych, takich jak
stan (Zustand), prawo (Recht) możliwość (Möglichkeit), a przede
wszystkim wartość (Wert). Za jądro konceptu należy uznać wolność
indywidualną, wolność jednostki, wokół której rozciąga się wolność
społeczna (por. Драгичевич 2014: 186), choć trzeba zaznaczyć, że
pola te często zbliżają się, bądź zachodzą na siebie.
FREIHEIT jest jednym z najważniejszych, najbardziej skomplikowanych, ale i brzemiennych w skutki pojęć we współczesnym języku
niemieckim. Łączona z odpowiedzialnością, wymieniana z jednością
i pokojem, konfrontowana z równością, sprawiedliwością, a ostatnio
coraz częściej z bezpieczeństwem, powiązana nierozerwalnie z godnością człowieka, jest wartością bezcenną. Wszechobecna, a krucha
i ulotna. To dlatego jeden z niemieckich poetów XIX wieku G. Herwegh
pisał o wszechobecnej wolności, mieszkającej nad Donem i Bełtem, pijącej wodę z Renu, śpiącej w namiocie na pustyni, wskazując zarazem
na konieczność zabiegania o nią, a nawet oddania za nią życia26 .
26

Die Freiheit wohnt an Don und Belt, Sie trinkt aus unserm Rhein, Die Freiheit schläft
im Wüstenzelt, Und glänzt im Sternenschein; Doch muß man um sie werben, Wo´s immer sei. Doch muss man für sie sterben, Dann wird man frei. (http://www.aphorismen.
de/gedicht/145964).
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The linguistic picture of FREIHEIT in contemporary German
The Germans perceive freedom as the most important achievement of democracy,
one that is guaranteed by the Constitution. The guarantor of freedom is the state. The
Germans derive the moral right to freedom from the philosophy of Immanuel Kant,
and take from Martin Heidegger the understanding of freedom as being fully human.
But they also incline toward competing values such as equality, justice, and security.
Freedom, perceived as one of the central concepts of the history of human thought,
is widely discussed and variously deﬁned. In politics, respect for the idea of freedom,
which is associated with human dignity and responsibility, is a force that uniﬁes
political parties, despite differences in their programmes. The authoress reviews
dictionary deﬁnitions of FREIHEIT and extracts the basic meanings of the word:
‘independence from pressure’ and ‘the ability to freely move, act, make decisions,
express opinions, engage in religious practices, and gather, etc.’ A distinction is made
between internal and external, positive and negative, and personal and group (social)
freedom. The authoress presents the results of a survey conducted in 2012 among
university students, according to which Freiheit primarily stands for the personal
freedom to act and develop and the freedom to decide about oneself without external
restrictions („freedom from”). An analysis of systemic data (etymology, hypero- and
hyponyms, synonyms and antonyms) and texts (proverbs, corpus data) allows her
to formulate a deﬁnition of the cognitive concept of FREIHEIT as a condition, a right,
and a possibility, a value based on human dignity and civil rights. The ﬁnal part of
the article is devoted to the proﬁles of the concept of FREIHEIT in liberal-democratic,
church (evangelical and catholic), right-wing conservative, left-wing, ultra-leftist,
and feminist discourses.

Francuska LIBERTÉ
Maciej Abramowicz

LIBERTÉ jest najważniejszym pojęciem francuskiej aksjosfery. Stała się
szczególnie istotna w wieku XVIII, a przede wszystkim w czasie Rewolucji 1789, a następnie w okresach kolejnych rewolucji zmierzających do
zmiany systemu społecznego i politycznego. Odwoływali się doń najwięksi
francuscy intelektualiści i politycy wszystkich epok. Autor artykułu analizuje dane systemowe zawarte w słownikach języka francuskiego, prasie
wielkonakładowej i tekstach autorstwa myślicieli i pisarzy. Sformułowana
w wyniku analizy deﬁnicja określa LIBERTÉ jako pojęcie oznaczające możliwość nieskrępowanego działania w każdym zakresie ludzkiej aktywności
(np. zrzeszania się, wypowiedzi, wyznawania religii, itp.). Pochodną tego
znaczenia jest znaczenie lokalistyczne, dotyczące możliwości swobodnego
poruszania się w przestrzeni. Podmiotem LIBERTÉ jest w pierwszym rzędzie człowiek, wynika ona z samego człowieczeństwa. Ale szeroki zakres
użycia leksemu sprawia, że jej podmiotem mogą być również zwierzęta,
rośliny, a nawet przedmioty nieożywione. Szeroki zakres użycia ma też
wpływ na aksjologię pojęcia. LIBERTÉ jest wartościowana bardzo pozytywnie, ﬁguruje np. w kolekcjach wraz z innymi pożądanymi wartościami.
Ale wartościowanie LIBERTÉ bywa też osłabione – pojawia się ona również
w kontekstach trywialnych dotyczących np. sytuacji życia codziennego.

1. Wstęp
Trudno znaleźć słowo mające większy rezonans społeczny we
Francji niż rzeczownik liberté. Historycznym przełomem, kiedy to
nazywane przezeń pojęcie wysunęło się zdecydowanie na plan pierwszy w debacie społecznej był wiek XVIII. Wówczas pojęcie LIBERTÉ
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zdominowało myśl ﬁlozoﬁczną francuskiego Oświecenia, która to
myśl skoncentrowała się na organizacji społeczeństwa, zaś LIBERTÉ
stało się naczelnym hasłem i celem projektowanego porządku nowego państwa. Najważniejszą konsekwencją, a zarazem najlepszym
dowodem na nośność koncepcji społecznych opartych na wolności
stał się wybuch rewolucji 1789, kiedy to LIBERTÉ stało się hasłem politycznym w walce z Ancien Régimem. Apogeum popularności pojęcia
symbolizuje uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe „Powszechna
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela”. W każdym artykule tego fundamentalnego dokumentu ﬁguruje odwołanie się właśnie do pojęcia
LIBERTÉ

jako najważniejszego celu dążeń ludów i gwaranta właści-

wego funkcjonowania tak poszczególnych jednostek, jak i całych społeczeństw. O aktualności i istocie „Deklaracji”, wykraczającej daleko
poza granice Francji świadczy fakt, że jej zapisy zostały w dużym stopniu powtórzone w demokratycznych konstytucjach na całym świecie.
Echa, jakie wywołała rewolucja, a następnie „eksport” jej idei
z LIBERTÉ na czele na bagnetach armii napoleońskiej sprawiło, że
pojęcie to nabrało wymiaru paneuropejskiego, choć jego rozumienie
było różne w różnych krajach, np. w porozbiorowej Polsce, gdzie
pojęcie wolności było rozumiane jako niepodległość kraju.
[1] Elle (la France), avait d’abord, malgré tout, la sympathie des peuples:
elle s’était, en 1789, faite le champion de la liberté: elle avait, en abattant les
tyrans, brisé les fers des esclaves.
[(Francja) zyskała najpierw, mimo wszystko, sympatię ludów: w 1789
roku, zrzucając tyranów i zrywając kajdany niewolników, stała się mistrzem
wolności.] (L. Madelin, 1946).

To znaczenie LIBERTÉ we Francji utrzymało się, choć z różnym
natężeniem, i było nadal bardzo ważnym hasłem politycznym w czasie całego XIX wieku, okresie często zmieniających się form rządu:
Restauracja monarchii Burbonów po upadku Napoleona, Monarchia
Lipcowa, II Republika, II Cesarstwo i wreszcie III Republika. Do zmian
ustroju i form rządzenia dochodziło niejednokrotnie w wyniku przewrotów, kolejnych rewolucji (1830, 1848). W tych to właśnie okresach
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hasło Liberté było szczególnie popularne. Znalazło się ono na sztandarach wszystkich ruchów lewicowych dążących do zmian społecznych,
również przy użyciu przemocy.
Wiek XX przyniósł stabilne rządy III Republiki oraz, zapoczątkowany w poprzedzającym ją okresie II Cesarstwa, czas ekonomicznej
prosperity i względnego pokoju społecznego. LIBERTÉ , jako cel dążeń
społeczeństwa zeszła siłą rzeczy na drugi plan i utraciła swą siłę. Jedyną przerwą w tej stabilności kraju był okres czteroletniej okupacji
niemieckiej i powstanie kadłubowego państwa Vichy z kolaboranckim
rządem marszałka Pétaina. Choć kwestia LIBERTÉ nabrała nowego
wymiaru, odnosiła się bowiem do niepodległości Francji – zorganizowany w Londynie przez generała de Gaulle’a ruch oporu nosił nazwę
France Libre [Wolna Francja] – to okres ten był jednak zbyt krótki,
by wpłynął na zmiany semantyczne w funkcjonowaniu rzeczownika
liberté. Wpływ na to miała nie tylko krótkość czasu okupacji, ale również dwuznaczność sytuacji politycznej. Mimo że większa część jej
terytorium była okupowana, w oczach wielu Francuzów Francja nie
straciła całkowicie niepodległości, jej trwanie zapewniło kolaboranckie państwo Vichy, noszące zresztą nazwę Zone Libre [Wolna Strefa].
Nawet próby zakwestionowania podstawowych zasad funkcjonowania republiki francuskiej, czego wyrazem jest zastąpienie dewizy
republiki Liberté – Egalité – Fraternité przez triadę Travail – Famille –
Patrie [Praca – Rodzina – Ojczyzna] nie przyniosło rezultatów – pierwotne brzmienie dewizy zostało przywrócone już w roku 1945, przez
tymczasowy rząd powołany po wyzwoleniu Francji rok wcześniej.
Spadek frekwencji rzeczownika liberté w dyskursie publicznym
w długich okresach stabilności politycznej i społecznej nie oznacza
jednak, że pojęcie traci na aktualności. Jest ono cały czas ważne i dyskutowane głównie w wymiarze człowieka jako jednostki i obywatela
oraz grup ludzi (partii politycznych, związków zawodowych, itp.). Jest
uważane za podstawowe uwarunkowanie ludzkich działań, możliwości wyboru, a zasadniczą kwestię stanowią jej granice.
Z popularnością pojęcia LIBERTÉ wiąże się jego nacechowanie aksjologiczne. Ulegało ono ﬂuktuacjom w rytm wspomnianych zmian
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historycznych. I tak aksjologiczna absolutyzacja pojęcia nastąpiła
w okresie Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Doszło wówczas do powstania kultu liberté, której oddawano cześć w czasie quasi-religijnych
ceremonii, sadzono drzewa liberté, wznoszono jej pomniki. W tekstach politycznych pisana była dużą literą, zaś ikonograﬁa tego okresu
wypełniona jest jej alegorycznymi przedstawieniami. Bywała wyobrażana przede wszystkim jako królowa, bogini. Mówiło się o poświęceniu dla niej, łącznie z oddaniem życia. Jak już była o tym mowa,
hasło Liberté znalazło się na czele triady Liberté – Egalité – Fraternité, która po dziś dzień jest dewizą Republiki Francuskiej. Liberté
jest również słowem-kluczem powstałej w okresie Rewolucji pieśni
armii Renu, która stała się hymnem Francji – Marsylianki: (Liberté,
Liberté chérie Combats avec tes défenseurs [Kochana Wolności, walcz
wraz z twymi obrońcami]). Spersoniﬁkowana stała się, podobnie jak
sama idea, towarem eksportowym Francji. Słynna Statua Wolności
wzniesiona u ujścia rzeki Hudson przy wejściu do nowojorskiego
portu jest dziełem francuskiego rzeźbiarza Frédérica Augusta Bartholdiego i była darem narodu francuskiego dla narodu amerykańskiego
w stulecie uzyskania niepodległości Stanów Zjednoczonych (1884). To
aksjologiczne nacechowanie będzie ulegać wzmocnieniu w kolejnych
okresach historycznych napięć, gdy stawała się ona przedmiotem
dążeń różnych grup społecznych.

2. Stan badań
Pojęcie LIBERTÉ było i jest przedmiotem debat ﬁlozofów, socjologów, politologów, dziennikarzy. Na jej temat wypowiadali się najwięksi francuscy intelektualności i politycy wszystkich epok: Michel
de Montaigne, Kartezjusz, Wolter, Jean Jacques Rousseau, Henri Bergson, Armand Cuvillier, Jean Paul Sartre, Louis Lavelle, Emmanuel
Levinas, Herbert Marcuse, Simone Veil.
Niemniej jednak, brak jest całościowej, poważnej analizy pojęcia
z punktu widzenia językoznawczego. Co prawda niektóre z pism ﬁlozoﬁcznych zawierają trafne uwagi dotyczące pewnych językowych,
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głównie semantycznych aspektów terminu, nie stanowią one jednak
wyczerpującej analizy. Do tych rozproszonych uwag dodać należy obserwacje Anny Wierzbickiej nt. francuskiego pojęcia LIBERTÉ, poczynione na marginesie analizy analogicznych pojęć w językach polskim,
angielskim i rosyjskim (Wierzbicka 2007). Ta specyﬁka traktowania
pojęcia LIBERTÉ ma zasadniczy wpływ na kształt niniejszego studium.
Opiera się ono głównie na danych systemowych zawartych w wielkich słownikach i encyklopediach języka francuskiego. Należy też
odnotować fakt, że sama zasada konstruowania francuskich słowników jest specyﬁczna. Egzempliﬁkacja haseł opiera się na przywołaniu
tekstów autorów: pisarzy, ﬁlozofów, polityków i najważniejszych tekstów prawniczych. Podobnie jest w przypadku korpusów: najbardziej
znany korpus języka francuskiego Frantexte jest ekscerpcją dzieł ważnych pisarzy języka francuskiego. Ma więc nachylenie normatywne
i w mniejszym stopniu stanowi odzwierciedlenie aktualnego stanu
semantyki poszczególnych haseł.

3. Dane systemowe
Eksponentem językowym francuskiego pojęcia LIBERTÉ, a zarazem najbliższym znaczeniowo polskiemu „ekwiwalentowi” wolność
jest rzeczownik liberté. Jego etymonem jest łacińska libertas. W języku francuskim rzeczownik ten pojawił się w okresie średniowiecza
w dwóch formach i dwóch różnych znaczeniach:
1. ok. 1190, liureteit ‘wolna wola’ oraz
2. ok. 1266, libertés (l. mn.) ‘przywileje przyznane jakiemuś miastu’.
Semantyczna ewolucja rzeczownika polegała na stopniowym
wzbogacaniu i rozszerzaniu jego znaczeń i zakresu jego użyć. I tak,
sens zgodny ze znaczeniem łacińskiego etymonu ‘stan, sytuacja człowieka niebędącego w stanie zależności od jakiegoś pana’ pojawił
się w 1324 roku, zaś znaczenie ‘ktoś, kto nie przebywa w więzieniu’
w wieku XVI. Jak już była o tym mowa, w wieku XVIII pojęcie LIBERTÉ
zostało odniesione do sfery życia społecznego i politycznego i na-
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brało sensu: ‘możliwość swobodnego działania ludu’. Tendencja do
rozszerzania się semantyki rzeczownika i wzrost częstości jego użycia była trwała, czemu towarzyszyło utrzymywanie się poprzednio
wykrystalizowanych znaczeń. W konsekwencji wszystkie sensy współwystępują we współczesnej francuszczyźnie, z wyjątkiem znaczenia
libertés (l. mn.) jako przywileje nadawane miastom. Jego czysto historyczny charakter wynika ze zmian politycznych i administracyjnych
zmierzających do obecnego stanu polegającego na równych zasadach
funkcjonowania wszystkich miast. Konsekwencją tej ewolucji funkcjonowania rzeczownika liberté jest jego ogromna frekwencja we
współczesnej francuszczyźnie.
Inną cechą charakterystyczną związaną z rzeczownikiem liberté
jest rozległość jego rodziny leksykalnej. Podstawowy człon liber- jest
obecny nie tylko w leksemach należących do innych części mowy,
jak np. w bazowym słowie libre ‘wolny’, przysłówku librement, czy
czasowniku libérer, ale odnotować należy funkcjonowanie w leksykonie języka francuskiego dużej ilości rzeczowników utworzonych
na bazie rzeczownika liberté, np.: libéralité ‘hojność’, libéralisme ‘liberalizm’ (doktryna ﬁlozoﬁczna i ekonomiczna). Na uwagę zasługuje
fakt istnienia również całego szeregu słów o mniej lub bardziej pejoratywnym zabarwieniu: libertaire ‘nieuznający żadnych ograniczeń’,
‘anarchiczny’, liberticide ‘zabijający wolność’, libertinage ‘libertyństwo’, ‘rozwiązłość’.
Podstawowym znaczeniem rzeczownika liberté jest: ‘stan niezależności od zewnętrznych przyczyn, brak, zniesienie lub osłabienie
ograniczeń’.
Inne znaczenia odnotowywane przez współczesne słowniki i encyklopedie języka francuskiego są derywowane od podstawowego
znaczenia liberté. Precyzują one podstawowy sens leksemu i/lub wskazują na zakres liberté bądź aspekt, którego dotyczy:
1. Liberté jest trwałym lub przejściowym stanem albo sytuacją
człowieka jako jednostki lub członka społeczności, który nie jest podporządkowany, zależny od innego człowieka. Jako antonimy wymienić
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należy: esclavage ‘niewolnictwo’, ‘zniewolenie’, servitude, asservissement ‘służenie’, assujettissement ‘podporządkowanie’, a dla podmiotu
kolektywnego peuple ‘lud’ – tyrannie ‘tyrania’. Sens ten widoczny jest
w licznych wyrażeniach typu: donner la liberté ‘dać wolność’, priver
de liberté ‘pozbawić wolności’, mettre en liberté ‘uwolnić’, itp.
Do tej samej kategorii znaczeniowej zaliczyć należy stan wynikający z braku ograniczeń ﬁzycznych, krępujących funkcjonowanie
jednostki ludzkiej: la liberté des mouvements ‘swoboda ruchów’ (to
znaczenie może być też przenośne), respirer avec plus de liberté ‘oddychać z większą swobodą’. Synonimami są rzeczowniki, takie jak: aise,
aisance ‘swoboda’, facilité ‘łatwość’.
Innym znaczeniem należącym do tej samej kategorii jest ‘brak
przeszkód w działaniu ze strony innych ludzi’, np. liberté d’action
‘swoboda działania’, liberté de langage, des paroles ‘swoboda mówienia’. Przykładami użycia rzeczownika liberté w tym sensie są
będące w powszechnym użyciu wyrażenia często występujące w banalnych sytuacjach życia codziennego, np.: prendre la liberté ‘pozwolić sobie’ (formuła grzecznościowa w rozmowie i korespondencji)
czy en toute (pleine) liberté ‘z całkowitą (pełną) swobodą’, ‘bez skrępowania’, czy wyrażenie libre à toi ‘teraz ty możesz’, ‘jeśli chcesz –
twoja kolej’.
2. Powiązanym z tym znaczeniem, a nawet niekiedy trudnym do
odróżnienia z racji częstej metaforyzacji jest sens liberté jako przestrzeni, w której się przebywa z własnej woli i w której można się
przemieszczać bez przeszkód. Najbardziej charakterystycznym dla
tego znaczenia wyrażeniem jest en liberté ‘na wolności’.
W pierwszym rzędzie sens ten odnosi się do człowieka, którego
swobodę przemieszczania się ogranicza odbywana kara więzienia.
Synonimami liberté są w tym wypadku: élargissement, relaxation
‘uwolnienie’, rendre la liberté ‘zwrócić wolność’, zaś antonimami –
emprisonnement, détention ‘uwięzienie’, arrestation ‘aresztowanie’.
Częstym wyrażeniem ilustrującym ten sens jest (re)mise en liberté
‘wypuszczenie na wolność’.

580

Maciej Abramowicz

Liberté w tym znaczeniu odnosi się również do zwierząt, żyjących
bądź to w stanie pełnej zależności od ich pana – człowieka (synonimami są tu collier ‘obroża’1 , captivité ‘niewola’), bądź to w stanie
dzikim. Najpowszechniejszym antonimem jest domesticité ‘udomowienie’. Podmiotem liberté mogą być także rośliny, a nawet ich części:
[2] le peuplier croit par groupe et [. . . ] étend ses rameaux en liberté. [topola
rośnie w kępach i swobodnie rozpościera gałęzie].

W ten sposób liberté jest też synonimem dziewiczej przyrody:
[3] La liberté de l’eau et des forêts tenait toute la largeur du monde. [Wolność wody i lasów obejmowała cały świat.] (Giono).

Z kategorią braku ograniczeń i swobodnego poruszania się w przestrzeni związane jest inne użycie rzeczownika liberté odnoszące się
do przedmiotów nieożywionych. Z takim użyciem mamy do czynienia
w specyﬁcznych typach dyskursów, np. naukowym: tomber en liberté
‘spadać swobodnie’ (gdy mowa jest o swobodnym spadaniu ciał – ﬁzyka) lub technicznym: degré de liberté ‘stopień swobody’ (np. tłoka
poruszającego się w cylindrze silnika – mechanika).
Do tej samej kategorii wreszcie zaliczyć należy specjalistyczne wyrażenia np. z zakresu prawa handlowego i prawa morskiego, takie jak:
liberté de l’air ‘wolność przestworzy, powietrza’ (przywilej przyznany
przez jakiś kraj zagranicznym samolotom do przelotu nad terytorium
tego kraju), czy liberté de la mer ‘wolność morza’ (prawo do swobodnej
żeglugi poza wodami terytorialnymi jakiegoś państwa).
3. W sensie absolutnym liberté jest wrodzoną cechą, psychiczną
zdolnością człowieka (synonim: faculté ‘zdolność’): les hommes naissent libres ‘ludzie rodzą się wolni’. Jej fundamentem jest samo człowieczeństwo. Liberté jest najwyższym stopniem niezależności, uważanej
za cechę normalną i w pełni przynależnej jednostce ludzkiej, co znakomicie ilustruje wyrażenie liberté naturelle ‘wolność naturalna’, możliwość nieskrępowanego działania człowieka bez żadnego przymusu.
1

Metaforycznie wyrażenie to może odnosić się do człowieka – niewolnika.
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Antonimami są rzeczowniki takie, jak déterminisme ‘determinizm’,
fatum.
Do tej samej kategorii należy również wyrażenie o podobnym
znaczeniu liberté morale. W przeciwieństwie do liberté naturelle podkreśla ono związek z racjonalnością i odnosi się do postępowania będącego rezultatem świadomie podejmowanych decyzji. Antonimami
są: folie ‘szaleństwo’ i instinct ‘instynkt’.
Wyrażenia liberté naturelle i liberté morale grają rolę swoistych
hiperonimów, gdyż w miejscu przymiotników naturelle i morale występują rzeczowniki oznaczające jakiś konkretny aspekt ludzkiej psychiki czy intelektu: liberté de pensée ‘wolność myśli’, liberté d’esprit
‘wolność ducha (umysłu)’, libre arbitre ‘wolna wola’.
Ten sens liberté, a przede wszystkim seria przytoczonych wyrażeń
wskazuje na ograniczenia, którym poddany jest człowiek korzystający
ze swej wolności. Podstawowym ograniczeniem jest wolność drugiego
człowieka:
[4] Ma liberté s’arrête là où commence la liberté de l’autre. [Moja wolność
kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innego.] (R. Garaudy 1964).

Innym czynnikiem ograniczającym wolność jednostki jest prawo
i zasady regulujące życie społeczne:
[5] La liberté ne doit jamais être anarchie. [Wolność nigdy nie może być
anarchią.] (W. Hugo 1863).

Sens ten ilustruje również wyrażenie liberté civile ‘wolności obywatelskiej’, możliwości działania w ramach zakreślonych przez prawo,
stojące na straży dobra wspólnego.
Ograniczenia LIBERTÉ mogą mieć charakter zinterioryzowanych
zasad moralnych czy religijnych, redukujących swobodę życia człowieka:
[6] Après le divorce, il a retrouvé toute sa liberté [Po rozwodzie odzyskał
pełną wolność].
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Podobną rolę ograniczającą spełniają również konwenanse, narzucające określone zachowania:
[7] À l’attrait de la coquetterie de la femme sans argent, et même dénuée,
ajoute celui de la liberté d’allures, du franc-parler sans grossièreté, du mépris
des conventions bêtes, des brides et du licol.
[Do uroku kokieterii kobiety bez majątku, a nawet ubogiej, dodaje urok
swobody w poruszaniu się (chodzeniu), szczerość bez wulgarności, pogardy
dla głupich konwenansów, wędzidła i postronka.] (L. Daudet 1883).

Dotyczy to również twórczości artystycznej, gdzie rolę ograniczeń
odgrywają utarte schematy i reguły:
[8] [. . . ] le style libre; libéré, en effet de l’ancienne rigidité dans la présentation, par des essais de perspective.
[[. . . ] wolny styl; rzeczywiście wyzwolony od dawnej sztywności przedstawienia dzięki próbom zastosowania perspektywy.] (G. Conteneau i V.
Chapot 1932).

LIBERTÉ bywa również ograniczana pracą zawodową czy codziennymi obowiązkami; jest wówczas po prostu czasem wolnym (syn.
loisir) un jour, un soir de liberté ‘wolny dzień, wieczór’, bricoler à ses
heures de liberté ‘majsterkować w wolnym czasie’.
4. Najszerszym i chyba najczęstszym znaczeniem rzeczownika
liberté jest prawo do czynienia czegoś. Znaczenie to zakodowane jest
w mającym ogromną frekwencję wyrażeniu przyimkowym liberté
de + rzeczownik lub czasownik w bezokoliczniku, precyzujący domenę, w której ujawnia się liberté. Jest to przykład opisanego przez
A. Wierzbicką dla języka angielskiego freedom przypadku wolności
pozytywnej. W tym sensie obejmuje ona prawa osobiste człowieka, np.
do wyznawania i praktykowania religii, bądź, co jest często podkreślane w tekstach, odrzucenie jakiejkolwiek religii: liberté de conscience
‘wolność sumienia’, du/des culte(s) ‘religii’. Tu także wymienić należy
fundamentalne prawa jednostki ludzkiej: liberté d’expression ‘wolność
wyrażania opinii’, liberté d’intimité ‘prawo do prywatności’, a także
do bezpieczeństwa: liberté physique (syn. sûreté ‘bezpieczeństwo’).
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Jest też LIBERTÉ prawem do działania w pewnych dziedzinach
życia społecznego, sprecyzowanych przez epitet określający rzeczownik liberté. Jako przykłady podać tu można: liberté politique ‘wolność
polityczną’ (prawo do wybierania swoich przedstawicieli), syndicale
‘zwiazkowa’, d’association ‘stowarzyszeń’, d’enseignement ‘nauczania’. To ostatnie wyrażenie odnosi się w pierwszym rzędzie do szkół
prywatnych, wyznaniowych, zwanych école libre, przeciwstawionych
szkołom publicznym, których fundamentem jest laickość.
W tym sensie rzeczownik liberté jest synonimem rzeczownika
droit(s) ‘prawo(a)’ i pojawia się w utartym wyrażeniu o dużej frekwencji: droits et libertés ‘prawa i wolności’. Oba człony tego wyrażenia są de facto synonimami, bliższymi chyba niż w innych językach,
w których funkcjonuje analogiczne wyrażenie (np. w polskim). Charakterystyczne dla użycia w tym znaczeniu jest częste występowanie
rzeczownika liberté w liczbie mnogiej. I tak mówi się o libertés constitutionnelles ‘wolności konstytucyjne’, démocratiques ‘demokratyczne’,
individuelles ‘indywidualne’, collectives ‘zbiorowe’. Tego typu wolności określają relacje między jednostką a zorganizowaną społecznością – państwem. Ten sam typ wyrażeń określa zakres działalności
ekonomicznej człowieka: liberté de l’entreprise ‘wolność przedsiębiorstwa’, liberté de l’industrie ‘przemysłu’, du travail ‘pracy’, du commerce
‘handlu’.
Z powszechnością wyrażeń precyzujących prawo człowieka do
czegoś (wolności pozytywnej) kontrastuje brak poświadczeń wolności
negatywnej. Centralnym elementem rzadko dziś występujących wyrażeń dotyczących „wolności od” nie jest rzeczownik liberté, ale przymiotnik libre. Semantyka tych wyrażeń jest analogiczna do opisanych
przez A. Wierzbicką przykładów freedom od X gdzie X jest przeszkodą
w robieniu tego, co chciane i pożądane, np.: libre d’entraves ‘wolny od
przeszkód’, de préoccupations ‘od trosk’.
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4. Teksty
Analiza danych systemowych zawartych w słownikach i encyklopediach języka francuskiego wykazała niezwykle szeroki zakres
semantyczny rzeczownika liberté, co przekłada się na specyﬁkę nazywanego przezeń pojęcia. Powszechność jego użycia w dowolnych
praktycznie rzecz biorąc kontekstach, sprawia, że trudno jest wskazać na proﬁle tego pojęcia zróżnicowane z punktu widzenia dyskursów, w jakich się pojawia. Analiza występowania rzeczownika liberté
w prasie wielonakładowej wykazuje różnice w zakresie jego użycia.
W dziennikach o charakterze lewicowym („Libération”, „L’Humanité”)
rzeczownik liberté najczęściej występuje w sensie ‘wolności do’. Odnosi się do sfery wolności społecznych: prawa do zrzeszania się, (np.
w związkach zawodowych, ugrupowaniach politycznych, publicznego
głoszenia poglądów, itp. Dyskurs prawicowy natomiast („Le Figaro”)
przywołuje LIBERTÉ przede wszystkim w aspekcie wolności gospodarczej, przedsiębiorczości, handlu, etc. To co natomiast łączy oba te dyskursy, to odwoływanie się do LIBERTÉ, jako fundamentalnego prawa
człowieka, których to praw Francja szczyciła się być ojczyzną. Ich nieprzestrzeganie, głównie w innych niż Francja krajach, zaprząta uwagę
francuskich publicystów i spotyka się z jednoznacznym potępieniem
bez względu na reprezentowaną przez daną gazetę opcję polityczną.
Natomiast analiza tekstów autorstwa intelektualistów, ﬁlozofów,
pisarzy, wykorzystywanych zresztą w cytowanych słownikach i korpusie Frantexte rzuca ciekawe światło na niektóre aspekty francuskiego
pojmowania pojęcia LIBERTÉ. Na plan pierwszy wysuwają się dwie
cechy charakterystyczne.
Po pierwsze powszechnie odnotowywana jest aksjologiczne zróżnicowanie pojęcia LIBERTÉ. Autorzy poruszają się w szerokich ramach
opisanej semantyki rzeczownika liberté i można w ich tekstach odnaleźć praktycznie wszystkie sensy odnotowywane we francuskich
słownikach i encyklopediach. Ale tu charakterystyczny jest rozkład
akcentów. Oczywiście, w tekstach pisarzy i ﬁlozofów nie są przywoły-
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wane sensy trywialne rzeczownika liberté, występujące np. w zwrotach grzecznościowych, czy sensy specjalistyczne, np. chute libre ‘swobodne spadanie ciał’. LIBERTÉ dyskutowana jest jako pojęcie ważne
z punktu widzenia jednostki i grup społecznych, które są jeśli nie
jedynym, to dalece najważniejszym jej podmiotem.
Piszący o pojęciu LIBERTÉ mają świadomość odnotowanej przy
okazji omówienia danych systemowych wieloznaczności terminu
nazywającego tę ważną wartość:
[9] Il n’y a point de mot qui ait reçu plus de différentes signiﬁcations [. . . ]
que celui de „liberté”. Les uns l’ont pris pour la facilité de déposer celui à qui
ils avaient donné un pouvoir tyrannique; les autres, pour la faculté d’élire
celui à qui ils devaient obéir; d’autres, pour le droit d’être armés et de pouvoir
exercer la violence; ceux-ci, pour le privilège de n’être gouvernés que par
un homme de leur nation, ou par leurs propres lois [. . . ]. Ceux qui avaient
goûté du gouvernement républicain l’ont mise dans ce gouvernement; ceux qui
avaient joui du gouvernement monarchique, l’ont placée dans la monarchie.
[Nie ma drugiego takiego słowa, które miałoby tyle różnych znaczeń [. . . ]
co słowo liberté. Jedni zrozumieli je jako ułatwienie zrzucenia tego, któremu
przyznali władzę tyrańską; drudzy za zdolność wybrania tego, któremu
mieli być posłuszni; inni jako prawo do posiadania broni i stosowania przemocy; inni jeszcze jako przywilej bycia rządzonymi jedynie przez człowieka
należącego do ich narodu, lub przez prawa, które sami ustanowili [. . . ]. Ci,
którzy zakosztowali rządów republikańskich utożsamili ją z tymi rządami;
ci, którzy cieszyli się z rządów monarchicznych, uplasowali ją w monarchii.]
(Monteskiusz 1784).

Wieloznaczność ta leży u podstaw aksjologicznej ambiwalencji,
która cechuje to pojęcie i determinuje jego funkcjonowanie w różnego
typu dyskursach.
Przez wielu autorów LIBERTÉ jest uważana za bardzo istotną wartość, wymagającą stosownej postawy człowieka. Należy o nią walczyć,
zabiegać, a gdy już się ją uzyska, to należy ją chronić:
[10] Je combattrai quiconque prétendra asservir à un individu comme à
une masse d’individus, la liberté de l’homme.
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[Będę zwalczał każdego, kto będzie usiłował podporządkować jednostce
bądź grupie jednostek wolność człowieka.] (Saint-Exupéry 1942).

Ale nie brakuje też przykładów, gdy wobec pojęcia LIBERTÉ autorzy
przyjmują postawę zdystansowaną, a nawet krytyczną. Staje się ono
narzędziem manipulacji. Dla jego określenia używa się wyrażeń, takich jak: nom fallacieux, mensonger [słowo kłamliwe], appât [pułapka].
Może ono zwieść na manowce i zalecana jest wobec niego ostrożność:
[11] LIBERTÉ : c’est un de ces détestables mots qui ont plus de valeur que de
sens; qui chantent plus qu’ils ne parlent; qui demandent plus qu’ils ne répondent; de ces mots qui ont fait tous les métiers, et desquels la mémoire est
barbouillée de théologie, de Métaphysique, de Morale et de Politique; mots très
bons pour la controverse, la dialectique, l’éloquence; aussi propres aux analyses illusoires et aux subtilités inﬁnies qu’aux ﬁns de phrases qui déchaînent le
tonnerre.
[LIBERTÉ : jedno z tych godnych pogardy słów, które mają więcej wartości
niż znaczą; które bardziej śpiewają niż mówią; które stawiają pytania a nie
dostarczają odpowiedzi; słów, które służą do wszystkiego, a których pamięć
jest zanieczyszczona teologią, metaﬁzyką, moralnością i polityką, doskonałe
do sporu, dialektyki, elokwencji; w równym stopniu pasujące do kłamliwych
analiz i niekończących się subtelności, jak i do zdań, które wywołują burze.]
(P. Valéry 1931).

Ta aksjologiczna ambiwalencja powoduje, że LIBERTÉ jest pojęciem
kontrowersyjnym i znajduje się w centrum bardzo istotnej debaty nieustannie toczonej we francuskich środowiskach intelektualnych, ale
też zajmującej uwagę szerokiej opinii publicznej. Panuje powszechna
zgoda, potwierdzona w ogromnej ilości tekstów pochodzących z różnych epok, że konieczne jest rozpatrywanie LIBERTÉ w kontekście innych wartości i ustalenie sieci relacji, jakie LIBERTÉ z nimi utrzymuje.
Dopiero ujęcie tego pojęcia w kontekście całego systemu aksjologicznego deﬁniuje jego miejsce we francuskiej aksjosferze:
[12] Un être ne se sent obligé que s’il est libre, et chaque obligation, prise à
part, implique la liberté.
[Jednostka czuje się w obowiązku jedynie gdy jest wolna, a każdy obowiązek, wzięty z osobna, implikuje wolność.] (H. Bergson 1932).

Francuska LIBERTÉ

587

Szczególnie doniosłe jest bliskie powiązanie wolności i sprawiedliwości:
[13] La liberté est au principe de toutes les révolutions. Sans elle, la justice
paraît aux rebelles inimaginable. Un temps vient, pourtant, où la justice exige
la suspension de la liberté. La terreur [. . . ] vient alors couronner la révolution.
[Wolność leży u podstaw wszystkich rewolucji. Bez niej zbuntowani nie
wyobrażają sobie sprawiedliwości. Jednak przychodzi taki czas, że sprawiedliwość wymaga zawieszenia wolności. Wówczas terror [. . . ] wieńczy
rewolucję.] (A. Camus 1951).
[14] Liberté! Liberté! En toutes choses justice, et ce sera assez de liberté.
[Wolność! Wolność! We wszystkim sprawiedliwość i będzie dość wolności.] (J. Joubert 1840).

Ujęta w sieć relacji z innymi wartościami LIBERTÉ niekoniecznie
zajmuje pierwsze miejsce w hierarchii wartości. Widać to już było
w przypadku dewizy Królestwa Belgii (Le Roi – La Loi – La Liberté
[Król – Prawo – Wolność]):
[15] Tout choix est effrayant, quand on y songe: effrayante une liberté que
ne guide plus un devoir.
[Jeśli o tym pomyśleć, każdy wybór jest przerażający: przerażająca jest
wolność, którą nie kieruje obowiązek.] (A. Gide 1897).

Ale o ile LIBERTÉ jest pojęciem relacyjnym i jego aksjologia jest
określana w odniesieniu do innych wartości, to również te inne wartości są przez nią determinowane:
[16] La liberté, sans laquelle le devoir ne serait qu’un mot vide de sens.
[Wolność, bez której obowiązek byłby słowem pozbawionym sensu.]
(M. P. Berthelot 1890).

Drugim motywem, który wysuwa się na pierwszy plan francuskiej debaty na temat LIBERTÉ jest kwestia wzajemnych relacji między
poszczególnymi jej typami, zwłaszcza zaś LIBERTÉ indywidualną i zbiorową. Dominuje przekonanie, że wolność indywidualna jest bardziej
podstawowa:
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[17] J’entends, par vraie liberté, tout à la fois la liberté supra-politique à
laquelle tend la personne humaine et les libertés sociales et politiques dont elle
exige à cette ﬁn dès la base de l’organisation collective.
[Przez prawdziwą wolność rozumiem zarazem wolność ponad polityczną, do której dąży jednostka ludzka oraz wolności społeczne i polityczne
leżące u podstaw zbiorowego porządku, których się domaga.] (J. Maritain
1936).
[18] A la base de notre civilisation, il y a la liberté de chacun dans sa pensée,
ses croyances, ses opinions, son travail, ses loisirs.
[U podstaw naszej cywilizacji leży wolność każdego w swym myśleniu,
w jego przekonaniach, opiniach, jego pracy, jego czasie wolnym.] (Ch. de
Gaulle 1941).
[19] Le premier des droits de l’homme c’est la liberté individuelle, la liberté
de la propriété, la liberté de la pensée, la liberté du travail.
[Pierwszym prawem człowieka jest wolność indywidualna, wolność własności, wolność myśli, wolność pracy.] (J. Jaurès 1899).

Symptomatyczne jest to, że wolność indywidualna, konfrontowana
z wolnością kolektywną wysuwa się na pierwsze miejsce. Wolność
zbiorowa sytuuje się na dalszych miejscach:
[20] La liberté est la propriété de soi; on distingue trois sortes de libertés:
la liberté naturelle, la liberté civile, la liberté politique; c’est-à-dire la liberté de
l’homme, celle du citoyen et celle d’un peuple.
[Wolność jest właściwością sama w sobie; wyróżniamy trzy rodzaje wolności: wolność naturalną, wolność obywatelską, wolność polityczną, to znaczy wolność człowieka, wolność obywatela i wolność ludu.] (G. T. Raynal
1770).

5. Podmioty LIBERTÉ
Podmiotem LIBERTÉ jest przede wszystkim człowiek. W pierwszym
rzędzie chodzi o człowieka indywidualnie. Na drugim miejscu sytuuje
się wolność zbiorowości: chodzi o grupy, klasy społeczne, grupy zawodowe, partie polityczne, lud, zaś dziedziną, w której się owa wolność
przejawia jest dziedzina życia publicznego i społecznego. W hierarchii
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zbiorowych podmiotów LIBERTÉ odnaleźć można, choć na odległych
miejscach w strukturze haseł słownikowych, nation ‘naród’ (liberté
de la nation). Jest ona jednak rozumiana w sposób specyﬁczny: jako
stan, w którym państwo respektuje prawa obywatelskie i polityczne,
w którym naród zachowuje swą podmiotowość, zwłaszcza jeśli chodzi o wybory. LIBERTÉ narodu rozumiana jako niepodległość (syn.
indépendance) w stosunku do innego państwa pojawia się niezwykle
rzadko i w specyﬁcznych kontekstach, np. w odniesieniu do sytuacji innych krajów i narodów, lub epizodów w historii Francji (np.
Drugiej Wojny Światowej, kiedy to Francja utraciła, choć nie w całości, suwerenność polityczną). Antonimem rzeczownika liberté w tym
znaczeniu jest rzeczownik oppression ‘ucisk’:
[21] Toutes les tribues indiennes conspirant, après deux siècles d’oppresion,
pour rendre la liberté au Nouveau-Monde.
[Wszystkie ludy indiańskie spiskowały po dwóch stuleciach ucisku, aby
zwrócić wolność Nowemu Światu].

Jak już była o tym mowa podmiotem LIBERTÉ mogą być również
zwierzęta żyjące w stanie dzikiej przyrody en liberté, antonimy domesticité ‘udomowienie’, espace clos ‘zamknięta przestrzeń’ oraz rośliny,
a nawet przedmioty nieożywione la liberté du piston dans le cylindre
‘swoboda tłoka w cylindrze’.

6. Aksjologiczny wymiar LIBERTÉ
LIBERTÉ należy do pojęć mających chyba największy rezonans społeczny we Francji. I mimo zmienności natężenia ładunku aksjologicznego wpisanego w strukturę semantyczną leksemu liberté w różnych
okresach historycznych, obecność komponentu aksjologicznego, jest
stałą cechą jego semantyki.
LIBERTÉ jest eksplicytnie nazywana wartością i to wartością najwyższą:
[22] [. . . ] la liberté, seule valeur impérissable de l’histoire. [[. . . ] wolność,
jedyna niezniszczalna wartość w historii.] (A. Camus 1951).
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Można ją nawet uznać za źródło determinujące inne wartości:
[23] La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens. [Wolność, która
pozwala cieszyć się innymi dobrami.] (Monteskiusz 1774).

Jak już wspomniano, pozytywny charakter LIBERTÉ uwidocznił
się zwłaszcza w tekstach o charakterze ideologicznym, powstałych
w okresie rewolucji i przesileń politycznych. Rzeczownik Liberté pisany był wówczas dużą literą. LIBERTÉ była przedmiotem dążeń, a jej
zdobycie wymagało wiele trudu i poświęceń. Symptomatyczne jest
użycie dyskursu militarnego w odniesieniu do tego pojęcia. Wymienić
należy wyrażenia, takie jak: combattre (lutter) pour la liberté ‘walczyć
o wolność’, être dévoué à la liberté ‘być oddanym wolności’, préparer le
règne de la liberté ‘przygotować panowanie wolności’, faire triompher
la liberté ‘zapewnić tryumf wolności’. W kluczowym okresie Rewolucji 1789 roku odnotować należy dużą frekwencję takich wyrażeń, jak:
ennemi de la liberté ‘wróg wolności’, martyr ‘męczennik’, soldat ‘żołnierz’, drapeau ‘sztandar’, hymne ‘hymn’. Najczęściej występującym
w tym okresie antonimem jest tyrannie ‘tyrania’.
Ale wysokie wartościowanie LIBERTÉ, mimo że osłabione, nie uległo zatarciu w okresach mniej burzliwych, co widać tak w tekstach
powstałych w różnych epokach, jak i w sposobie używania leksemu
liberté. Świadczą o tym również kolekcje, w których rzeczownik występuje w tekstach i w życiu publicznym. Oczywiście, najbardziej
znaną jest triada: Liberté – Egalité – Fraternité [Wolność – Równość –
Braterstwo], ustanowiona w dobie Wielkiej Rewolucji. Znamienne, że
w tym najbardziej znanym haśle politycznym, do którego nawiązują
również inne kraje, liberté zajmuje pierwsze miejsce w triadzie. Niewątpliwie ta struktura hasła wylansowała triadyczny model innych
haseł, w których liberté jest również obecna, jak np. dewiza królestwa
Belgii: Le Roi – La Loi – la Liberté [Król – Prawo – Wolność], triada
Liberté, Foi, Paix [Wolność, Wiara, Pokój], czy sformułowana przez
Sartre’a dewiza: la liberté – la patrie – l’honneur [wolność – ojczyzna –
honor]. Liberté występuje również w kolekcjach z rzeczownikami,
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takimi jak: justice ‘sprawiedliwość’, hônneteté ‘uczciwość’, progrès
‘postęp’. Ale rzeczownik liberté odnaleźć można również w kolekcjach
mniej podniosłych, nieodnoszących się do najwyżej cenionych społecznie wartości, jak ma to miejsce w przypadku hedonistycznego
hasła: plaisirs, liberté, aisance [przyjemności, wolność, swoboda].
Wszakże zaobserwowane zjawiska dotyczące funkcjonowania rzeczownika liberté we współczesnej francuszczyźnie polegające na mnożeniu się dziedzin, do których się odnosi, a także wysoka frekwencja
oraz duża liczba podmiotów pojęcia nie pozostaje bez wpływu na jego
aksjologiczny ładunek. Już sam fakt częstego występowania liczby
mnogiej libertés dla określenia różnych swobód, którymi cieszyć się
powinien np. obywatel, wskazuje na inny stopień aksjologizacji niż
wówczas, gdy rzeczownik liberté występuje w liczbie pojedynczej i to
w dodatku pisany jest dużą literą. Wielość typów podmiotów liberté
również neutralizuje aksjologię pojęcia: jeśli podmiotami jej są nie
tylko ludzie, ale też i zwierzęta, a nawet rośliny i przedmioty nieożywione, to przyczynia się to do aksjologicznego osłabienia LIBERTÉ. Ponadto cały szereg podanych wcześniej przykładów ukazuje również
funkcjonowanie rzeczownika liberté w kontekstach aksjologicznie
obojętnych, jak choćby przy ewokacji czynności życia codziennego,
spędzania wolnego czasu czy w zwrotach grzecznościowych, jak np.
prendre la liberté. LIBERTÉ dotyczy nie tylko moralnej, ﬁzycznej czy
społecznej wolności człowieka, jego fundamentalnych praw i człowieczeństwa, ale także stron tak banalnych, jak swobodny sposób
poruszania się (liberté d’allure).
Co więcej, konteksty te cechuje pewna ambiwalencja. Fundamentalny komponent semantyczny rzeczownika liberté ‘brak ograniczeń
zewnętrznych czy zinterioryzowanych reguł postępowania’ jest niezmienny, ale swoboda może być odbierana jako nadmierna, jako coś
niestosownego. I tak wyrażenia, takie jak liberté de langage ‘wolność
języka’ czy liberté des paroles ‘słów’ mogą znaczyć tyle co ‘nadmierna
swoboda’, ‘bezczelność’ (syn. désinvolutre, laisser-aller). Sam rzeczownik liberté zaś, często w liczbie mnogiej, bywa również metonimicznie
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używany dla nazwania samych niestosownych słów czy zachowań,
np.: Il était à 80 ans jeune, avec des libertés, des gaillardises de méridional [Mimo wieku 80 lat zachowywał młodość, swobody i rubaszność
południowca]. Najoczywistszy pejoratywny charakter rzeczownik libertés (l. mn.) przyjmuje w wyrażeniach: prendre ses libertés avec
une doctrine, un texte ‘zniekształcać, wypaczać, niedokładnie cytować’ (doktrynę, tekst), a także prendre ses libertés avec (envers) une
femme ‘pozwolić sobie na poufałość w stosunku do kobiety’. Jako synonimy można tu wskazać rzeczowniki: audace ‘śmiałość’, licence
‘rozwiązłość’, irrévérence ‘bezczelność’, impertinence ‘impertynencja’,
familiarité ‘poufałość’.
Na wymiar aksjologiczny pojęcia ma również wpływ swoista odrębność rzeczownika liberté w leksykalnym systemie języka francuskiego. W niektórych przypadkach słownictwa „ideologicznego”
występują quasi-synonimiczne dublety rzeczowników, których dystrybucja jest uwarunkowana stopniem wzniosłości. Jako przykład można
podać rzeczowniki espoir i espérance ‘nadzieja’. Pierwszy z tych rzeczowników używany jest głównie dla sytuacji trywialnych, np. j’ai
l’espoir que tu réussiras [mam nadzieję, że ci się uda], podczas gdy
drugi z nich występuje w kontekstach bardziej wzniosłych: Le vert,
couleur de l’espérance [zielony, kolor nadziei]. Podobna jest sytuacja
w przypadku dubletu destination – destin ‘przeznaczenie’. O ile rzeczownik destination używany jest przede wszystkim do nazwania
celu, któremu coś służy: La destination d’un édiﬁce ‘przeznaczenie
budynku’, a nawet stacji docelowej np. pociągu (le train à destination
de. . . ‘pociąg do. . . ’) to destin używany jest w sytuacjach wzniosłych,
dotyczących ludzkiego losu, np. Destin aveugle, cruel, impitoyable
‘ślepy, okrutny, los’, a także ﬁguruje w dyskursie religijnym jako synonim Providence ‘Opatrzności’. Rzeczownik liberté natomiast odnosi
się tak do sytuacji najbardziej wzniosłych, jak i całkiem trywialnych.
Innym istotnym zjawiskiem jest to, że w leksykonie języka francuskiego brak jest rzeczowników oznaczających wolność w sensie pejoratywnym, tak jak np. w języku polskim samowola dawniej: swawola),
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która niejako przejmuje negatywne sytuacje wynikające z braku ograniczeń w działaniu, co sprawia, że polska WOLNOŚĆ jest pojęciem
jednoznacznie pozytywnym. Brak jest również zróżnicowanych pod
względem dystrybucji dubletów leksykalnych, jak angielskie freedom
i liberty. Francuską LIBERTÉ cechuje wspomniana już ambiwalencja.

7. Syntetyczna deﬁnicja pojęcia LIBERTÉ
Powyższe analizy, mimo że przeprowadzone na niepełnych danych, pozwalają na sformułowanie propozycji syntetycznej deﬁnicji
francuskiego pojęcia LIBERTÉ. Pojęcie to charakteryzuje pewna specyﬁka.

7.1. Ontologicznie
LIBERTÉ jest pojęciem abstrakcyjnym i dotyczy nieograniczonej
możliwości wszelkiego rodzaju działania. Jest przede wszystkim prawem, możliwością nieograniczonego działania daną człowiekowi z racji samego człowieczeństwa. Możliwość ta dotyczy w równym stopniu
fundamentalnych praw tak jednostki ludzkiej: do bezpieczeństwa, posiadania i wyrażania poglądów i opinii, wyznawania i praktykowania
religii, swobodnego przemieszczania się, itp., jak i grup ludzkich: do
zrzeszania się, manifestowania swych poglądów, itp. Przestrzenią LIBERTÉ

jest głównie przestrzeń życia społecznego, w której człowiek lub

grupa ludzi ma prawo do nieskrępowanego zrzeszania się w partiach
politycznych, związkach zawodowych, związkach wyznaniowych,
a także do podejmowania działań związanych z tą przynależnością.
Ograniczeniem takiej wolności jest prawo. Ale zakres pojęcia LIBERTÉ
nie ogranicza się do sytuacji ważnych w życiu człowieka czy zbiorowości. Odnosi się również do sytuacji zupełnie codziennych, banalnych,
np. poruszania się, chodzenia, itp.

7.2. Podmioty LIBERTÉ
Szeroki zakres użyć rzeczownika liberté, jego „monopol” na nazywanie braku ograniczeń sprawia również, że liczba jego podmiotów
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jest duża i bardzo zróżnicowana. Oczywiście, w pierwszym rzędzie
podmiotem LIBERTÉ jest człowiek, jako jednostka ludzka, członek społeczności, obywatel. Jego wolność właśnie jest uważana za fundamentalną, zaś wolność grup ludzkich jest swoistą jej pochodną. Ale
LIBERTÉ nie odnosi się jedynie do ludzi. Jej podmiotami mogą być także

zwierzęta, rośliny oraz ich części, a nawet przedmioty nieożywione.

7.3. Aksjologia
W zbadanym materiale przeważa pozytywne wartościowanie LIBERTÉ.

Ale znów szeroki zakres użyć i brak zleksykalizowanych okre-

śleń wolności negatywnej w rodzaju polskiej samowoli sprawia, że pojęcie naznaczone jest pewną ambiwalencją i dopiero kontekst pozwala
stwierdzić czy w danym użyciu rzeczownik liberté jest nacechowany
pozytywnie czy negatywnie. Stąd niekończąca się debata na temat
pojęcia LIBERTÉ, sposobu jej używania i jej ograniczeń. Zwłaszcza zaś
odnosi się do możliwych lub faktycznie występujących sprzeczności
między poszczególnymi typami LIBERTÉ. Dotyczy to w pierwszym rzędzie relacji pomiędzy wolnością indywidualną, właściwą każdemu
człowiekowi, a kolektywną. W zależności od przyjętej opcji LIBERTÉ
indywidualna może stać w opozycji do dobra wspólnego i staje się
synonimem egoizmu, albo też być źródłem i gwarantem poprawnego
funkcjonowania ludzkich społeczności. Jej wartość daje się określić
dopiero w zestawieniu z innymi wartościami, takimi jak: SPRAWIEDLIWOŚĆ, OBOWIĄZEK, PRAWO, itp. Niewątpliwie uzupełnienie niniejszych uwag o pełniejsze dane, zwłaszcza ankietowe, a także o dane pochodzące z innych krajów francuskojęzycznych wzbogaciłoby zawarte
tu konkluzje i pozwoliłoby na ich zniuansowanie. Istnieją jednak podstawy by przypuszczać, że obraz LIBERTÉ nie uległby zasadniczym
zmianom.
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The French LIBERTÉ
LIBERTÉ ‘liberty, freedom’ is the most important concept of the French axiosphere.
It became especially important in the eighteenth century, in particular during the
Revolution of 1789, and then in the periods of the successive revolutions aimed
at changing the social and political system of the French state. It has captivated
the minds of the most eminent French intellectuals and politicians of all ages. The
article analyses systemic data gleaned from dictionaries of the French language, highcirculation newspapers and magazines, and texts by French thinkers and writers.
The deﬁnition formulated on the basis of the analysis characterizes LIBERTÉ as
the capacity to act in an unrestrained manner in every area of human activity (e.g.
to associate, express oneself, profess a religion, etc.). A derivative of this meaning is
the locative meaning that refers to the capacity to move freely in space.
The subject of LIBERTÉ is, ﬁrst and foremost, the human being, as LIBERTÉ is
implicated in the very condition of being human. But the word is used with a broad
array of other subjects, which include animals, plants, and even inanimate objects.
The wide range of use of the word affects the axiology of the concept. Liberté is
evaluated very positively, for example, it features in collections with other desirable
values. But its value may be weakened in some contexts, e.g. trivial contexts regarding
everyday life situations.

FREEDOM w języku angielskim
Agnieszka Gicala

Współczesne, poświadczone danymi S-A-T (system języka – ankieta –
tekst) rozumienie brytyjskiego pojęcia FREEDOM kształtuje się w postaci
dwóch podstawowych proﬁli. Pierwszym jest prawno-polityczny proﬁl
FREEDOM jako prawa człowieka, obecny głównie jako pierwsze znaczenie
słownikowe i dominujący w obecnym dyskursie publicznym, a rzadki w ankietach. Regulują go akty prawne; a pojawia się w kontekście konﬂiktów
politycznych, religijnych, etnicznych, etc. Drugi proﬁl FREEDOM – indywidualistyczny – rozumiany jest jako możliwość jednostki ludzkiej, która może
robić i mówić, co chce oraz ma swobodę przemieszczania się bez przeszkód
ze strony innych ludzi lub kontroli „odgórnej” (prawa, państwa). Dominuje
w badaniach ankietowych. Oba proﬁle FREEDOM obwarowane są zatem
elementem negacji – m.in. ograniczeniami natury prawnej, ogólnoludzkiej, bezpieczeństwem kraju – ale dyskutowane i podawane w wątpliwość
są – w ankietach i prasie – tylko poszczególne ‘wolności’ (freedoms), m.in.
indywidualna wolność słowa a uczucia/wiara/przekonania innych ludzi;
można je też zakwestionować w imię bezpieczeństwa kraju lub komfortu
danej grupy społecznej. Zbiega się to z ogólnym kryzysem wartości, na
który cierpi obecnie wspólnota europejska, współtworzona przez Brytyjczyków. Uzyskane dane przynoszą potwierdzenie wcześniejszych badań
Anny Wierzbickiej dotyczących koncepcji wolności negatywnej w języku
angielskim i kulturze anglosaskiej.

1. Wprowadzenie
Jak podają słowniki polsko-angielskie, w języku angielskim funkcjonują jako najbliższe odpowiedniki polskiego słowa wolność dwa
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słowa: freedom i liberty. Można zatem przypuszczać, że polskiemu
pojęciu (konceptowi) WOLNOŚĆ odpowiadają angielskie pojęcia (koncepty) FREEDOM i LIBERTY . Czy istotnie polskie pojęcie można uznać
za treściowy hiperonim dwóch angielskich (czy rzeczywiście one się
w nim znaczeniowo zawierają), czy nie do końca tak jest – czy wykazują one własną specyﬁkę? Mam nadzieję, że niniejsza analiza –
w zestawieniu ze studiami na temat polskiej WOLNOŚCI – przyczyni
się do ujawnienia podobieństw i różnic.
Polski stereotyp Anglika portretuje go jako specyﬁcznego jegomościa w meloniku i z parasolem, o usposobieniu ﬂegmatycznym i raczej
introwertycznym, obowiązkowo uprzejmego, ale z rezerwą strzegącego swych granic oraz mającego dziwaczne poczucie humoru. I rzeczywiście, choć jest to dość zabawny stereotyp, to jednak tkwi w nim
ziarno prawdy, bowiem „typowy” Anglik ewoluował we względnej
izolacji od reszty świata.
Wielka Brytania to wyspa; ugruntowany w świadomości Brytyjczyków jest podział Europy na ich wyspę oraz „kontynent” (the Continent – jest to hasło słownikowe, co świadczy o jego wciąż głębokim
zakorzenieniu, choć staje się ono przestarzałe), a wyjazd za granicę to
wyprawa „za morza” (overseas). Znane jest też przysłowie angielskie
„Mój dom to moja twierdza” (My home is my castle) – kolejny dowód
językowy na silną postawę rezerwy typowego Anglika wobec reszty
świata. Innym dowodem wybitnie językowym jest niechęć Anglików
do nauki języków obcych – bo po co, skoro reszta świata zna angielski?
To oczywiście także stereotyp, co jednakże w badaniach kulturowych
ma ogromne znaczenie.
Wszystkie powyższe spostrzeżenia świadczą nie tylko o wysokiej
pozycji wolności na skali wartości Brytyjczyków, ale i o jej do pewnego
stopnia specyﬁcznym pojmowaniu. Ciekawe, w jaki sposób wiąże się
z tym istnienie pojęć FREEDOM i LIBERTY ?
Niniejsze studium, obejmujące dane S-A-T, przyjmuje podejście
semazjologiczne (a nie onomazjologiczne) i bada głównie pojęcie
FREEDOM ,

kontrastując je jedynie z LIBERTY w miarę potrzeby. O słusz-
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ności decyzji, aby zająć się tylko jednym konceptem przekonała mnie
praca Anny Wierzbickiej (2007) i wynikający z niej wniosek o marginalnym obecnie znaczeniu i użyciu LIBERTY , a dominacji FREEDOM we
współczesnej kulturze anglosaskiej (co jest zgodne z założeniem projektu EUROJOS o badaniu obecnego stanu języka i kultur Słowian i ich
sąsiadów). Dyktują to również – w części ankietowej – względy praktyczne: aby uniknąć sugerowania istnienia różnicy między FREEDOM
a LIBERTY , ankietowani otrzymywali tylko jedno pytanie: o rozumienie konceptu FREEDOM . Do decyzji o pozostaniu przy tylko jednym
koncepcie przyczyniła się również mała ilość respondentów, którzy
zechcieli wypełnić ankietę.
Różnie sygnalizowana niechęć do wypełniania ankiet wydaje się
być symptomem angielskiego poczucia wolności jako niechęci do ingerencji w to, co ktoś myśli i do bycia nakłanianym do brania udziału
w badaniach opinii. Świadczą o tym również komentarze e-mailowe
i ustne, jakie otrzymywałam wraz z ankietami (oczywiście nie dotyczyło to wszystkich ankietowanych).

2. Stan badań (reﬂeksja językoznawcza na temat
analizowanego pojęcia)
Na przestrzeni wieków wypowiadało się na temat angielskiego
pojęcia WOLNOŚCI stosunkowo wielu ﬁlozofów i polityków, ale trudno
jest znaleźć jej językoznawcze badania. Wśród tych ostatnich znajduje
się książka Clive’a S. Lewisa pt. Studies in Words, w której analizowane
jest m.in. słowo free; jednak ukazała się ona po raz pierwszy dość
dawno temu, bo w 1960 roku i traktuje o historii słów.
Wnikliwą, kluczową dla niniejszego studium analizę pojęcia WOLNOŚCI

w języku angielskim i kulturze anglosaskiej dawnej i dzisiejszej

przeprowadziła stosunkowo niedawno Anna Wierzbicka, poświęcając temu zagadnieniu trzy podrozdziały swojej książki Słowa klucze.
Różne języki – różne kultury (2007). Wychodząc od analizy łacińskiej
libertas, analizuje w nich kolejno FREEDOM i LIBERTY , a następnie
dawne znaczenie słowa freedom. Jej pracę przyjmuję w niniejszym
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studium jako wyczerpujące, wiarygodne rozeznanie współczesnego
użycia obu tych pojęć.
Spośród dzieł ﬁlozoﬁcznych należy tu koniecznie wymienić jedno:
słynny esej pt. Dwie koncepcje wolności (oryg. Two Concepts of Liberty)
brytyjskiego ﬁlozofa Isaiaha Berlina. Choć ma on charakter przede
wszystkim ﬁlozoﬁczny, to nie pomija pewnych istotnych faktów językowych. Jednakże esej ten powstał dość dawno, bo w 1958 roku1 ,
a poza tym (jak wskazuje Wierzbicka) – niestety stosuje słowa freedom
i liberty zamiennie, jako dokładne synonimy, zatem dla niniejszej analizy jest mało przydatna. Cenne jest to, że Berlin opisuje angielską
„koncepcję wolności negatywnej” i że sięga wstecz do dzieł „angielskich ﬁlozofów polityki”: Thomasa Hobbesa, Johna Locke’a, Adama
Smitha, Johna Stuarta Milla i Jeremy’ego Benthama, wykazując w nich
ten sam negatywny rdzeń angielskiego pojęcia wolności.
Zarówno Berlin, jak i Wierzbicka zwracają uwagę na przyimek
from, który łączy się ze słowem freedom, ale nie łączy się z liberty. Według Wierzbickiej, to połączenie „jest dowodem na to, że w kulturze
anglosaskiej pewne nowe koncepcje na temat tego, czym powinna być
„libertas” / „liberty”, doprowadziły do powstania całkiem nowego pojęcia – takiego, jakie kryje w sobie angielskie słowo freedom we współczesnym jego użyciu” (Wierzbicka 2007: 247–248) – a które zawiera
w sobie „ideę ‘nieingerowania’”, wskazywaną wcześniej przez Berlina
(Wierzbicka 2007: 250). Wierzbicka podkreśla przede wszystkim „bardziej «negatywną» orientację słowa freedom”, ujętą formułą: „jeżeli
nie chcę czegoś robić, nie muszę tego robić” (Wierzbicka 2007: 246).
Zwięzłe opracowanie słów liberty i freedom na podstawie danych
słownikowych i korpusowych znajduje się na stronie internetowej
o nazwie Keywords Project.

1

Był to wykład wygłoszony na uniwersytecie w Oxfordzie; opublikowany później
w książce Isaiaha Berlina pt. Four Essays on Liberty (1969).
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3. Rekonstrukcja wyobrażenia bazowego FREEDOM
(eksplikacja z uwzględnieniem danych S-A-T)
3.1. FREEDOM w świetle danych systemowych – przegląd znaczeń
słowa freedom
3.1.1. Nazwa i jej etymologia

Słowo freedom ma niezwykle ciekawą etymologię (choć słowniki
etymologiczne różnią się nieco zakresem podawanych znaczeń): przymiotnik free, spokrewniony m.in. z niemieckim frei, pochodzi od staroangielskiego przymiotnika frēo (‘wolny, niebędący w więzach, działający zgodnie z własną wolą’), rzeczownika freon (‘miłość, przyjaźń,
pokój’) i czasownika frēon (‘uwalniać’, ale też ‘kochać’) germańskiego
pochodzenia. Wywodzi się z indoeuropejskiego rdzenia *pri-, *prijos
(‘drogi, ukochany’). To pochodzenie współczesny przymiotnik free
ma wspólne m.in. z angielskim rzeczownikiem friend (‘przyjaciel’).
To pozornie niezwykłe zderzenie znaczeń ma swoje uzasadnienie:
obdarzano uczuciem miłości i przyjaźni osoby wolne, np. członków
rodziny, w przeciwieństwie do niewolników. Znaczenie przymiotnika
free jako ‘wolny od przeszkód’ oraz ‘hojny’ pojawiło się w XIII wieku,
‘niepodlegający obcej władzy lub despotyzmowi’ już w XIV wieku,
a ‘swobodny w działaniu lub mowie’ w XVII wieku. Szczegółową etymologię podaje np. Online Etymology Dictionary.
Rzeczownik freedom to złożenie rdzenia free i przyrostka rzeczownikowego -dom. Free jako samodzielny leksem jest bardzo produktywny; może być przymiotnikiem, przysłówkiem, czasownikiem,
a także końcówką przymiotników i przysłówków (np. smoke-free);
wchodzi też w skład licznych, różnie zbudowanych złożeń, np. freeand-easy, freestyle, free kick. Spośród samodzielnych leksemów, przymiotnik wyróżnia się największą liczbą znaczeń: np. LDELC podaje
ich aż 16 (w tym 4 idiomy). Świadczy to pozytywnie o żywotności tego
słowa.
Współczesne znaczenia leksemu freedom zostały opracowane
głównie na podstawie słowników najbardziej reprezentatywnych
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brytyjskich wydawnictw. Są poparte danymi ze słowników internetowych, które z konieczności są co najmniej równie świeże jak sam
Internet (por. pełną listę słowników w Bibliograﬁi).
freedom
1. prawo lub prawa
1.1. ‘prawo lub prawa do robienia, myślenia, wierzenia lub mówienia
tego, co się chce bez przeszkód lub kontroli ze strony innych’ (freedom of
speech / thought / expression / worship, press freedom, academic freedom, itd.
[wolność słowa / myśli / wyrażania się / wyznania, wolność prasy, wolność /
swoboda akademicka];
2. stan
2.1. ‘stan, w którym ma się możność robienia tego, co się chce bez przeszkód ze strony innych ludzi lub czynników’ (np. freedom of action / choice /
movement, freedom to do as you wish [wolność / swoboda działania / wyboru,
wolność / swoboda robienia tego, co się chce];
2.2. ‘stan, w którym nie jest się więźniem lub niewolnikiem’;
2.3. ‘stan, w którym nie jest się pod wpływem negatywnych czynników’2
(freedom from fear / Hunger / pain dosł. [wolność od strachu / głodu / bólu] –
z przyimkiem from [od]);
3. pozwolenie / przywilej
3.1. ‘specjalne pozwolenie / przywilej używania / korzystania z czegoś
bez ograniczeń – tylko w wyrażeniu the freedom of something’ (np. I was
given the freedom of the whole house dosł. [Dano mi wolność całego domu],
czyli: ‘Dano mi pozwolenie korzystania z całego domu’).
3.2. (idiom, tylko w brytyjskim angielskim) ‘honorowe obywatelstwo
miasta’ – tylko w wyrażeniu: the freedom of the city.
4. (przestarzałe) ‘swobodne / zbyt swobodne zachowanie lub wyrażanie
się’.

Powyższe zestawienie pokazuje znaczące cechy badanego leksemu
i pojęcia. Przede wszystkim, freedom deﬁniuje się w słownikach głównie albo jako prawo, albo jako stan – i to trudno jest z ﬁlozoﬁcznego
2

Wierzbicka (2007: 251–252) zwraca uwagę na to, że obecnie te negatywne czynniki są zawężone do takich, które odnoszą się do „tego, co inni ludzie mogą nam
zrobić”, podczas gdy dawniej ich zakres był szerszy, np. freedom from folly – ‘wolność
od szaleństwa’.
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punktu widzenia rozgraniczyć, bo prawo to możliwość, a stan faktyczny to jego realizacja, więc właściwie wszystko to, do czego mamy
prawo, może też istnieć jako stan. Pomimo tych logicznych przesłanek,
konstruując to zestawienie, kierowałam się podziałami znaczeń zawartymi w słownikach, bo odzwierciedlają one głęboko zakorzeniony
sposób myślenia Brytyjczyków, będący przedmiotem niniejszych badań. Inna ciekawa obserwacja: słowniki brytyjskie nie podają politycznego sensu ‘niepodległość’ jako osobnego hasła, a czynią to słowniki
amerykańskie lub określające się jako międzynarodowe – w nich
hasło to brzmi np. tak: absence of subjection to foreign domination
or despotic government – ‘niepodleganie obcej dominacji [dominacji
innego kraju – A. G.] lub despotycznym rządom’.
Kolejną cechą leksemu freedom jest to, że może on być zarówno
niepoliczalny (jako rzeczownik abstrakcyjny), jak i policzalny (mówi
się o konkretnych rodzajach wolności jako o prawach do czegoś lub
swobodach obywatelskich). Po trzecie, leksem ten może być używany
z przysłówkami, co świadczy o różnorodności i szczegółowości jego
zastosowań. Ma też szerokie znaczenie, którego nie tłumaczy się na
język polski jako ‘wolność’, np.: the freedom of the city: ‘honorowe
obywatelstwo miasta’.
Pierwsze znaczenie leksemu freedom (a także przymiotnika free)
w słownikach brytyjskich wydawnictw formułowane jest przez negację, a dopiero ewentualnie drugie, czy też kolejne – poprzez pozytywne
sformułowania, tj. opisywane przez pozytywne stwierdzenia. New
Oxford Dictionary of English deﬁniuje wszystkie znaczenia przy pomocy przeczenia. Zgadza się to z wnioskami Anny Wierzbickiej (2007)
odnośnie negatywnego pojęcia wolności w kulturze anglosaskiej.
Dla porównania, np. słownik MacMillan Collocations Dictionary
międzynarodowego wydawnictwa MacMillan Publishers Ltd. nie podaje w deﬁnicji freedom żadnego negatywnego członu; freedom to po
prostu ‘the right or ability to do what you want or go where you want’
[‘prawo lub możność robienia tego, co się chce lub udawania się tam,
gdzie się chce’]. Podobnie jest w słowniku internetowym na stronie
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http://www.oxforddictionaries.com – tam pierwsze znaczenie to ‘the
power or right to act, speak, or think or as one wants’ [‘możność lub
prawo do działania, mówienia lub myślenia tak, jak się chce’]. Autorzy
słownika chwalą się jego globalnym zasięgiem: „eksperci monitorują
najnowsze trendy w angielszczyźnie [. . . ] na całym świecie” – a zatem
słownik ten nie opiera się na brytyjskim angielskim.
Pojęcie FREEDOM częściowo przejęło znaczenie LIBERTY ; leksem
liberty ma też we współczesnej angielszczyźnie nieco inny zakres użycia: literackie (1 – ale też zdeﬁniowane przez negację – tu synonim
to freedom) lub formalne (2 – prawo lub pozwolenie robienia lub
używania czegoś). Poza tym liberty jest też nacechowane negatywnie
w znaczeniu odnoszącym się do zachowania (3) – ‘swawola, zbytnie
pozwalanie sobie’. Kolokacja civil liberty, częsta również w liczbie
mnogiej (civil liberties) odnosi się do praw obywatelskich, takich jak
np. wolność mowy czy opinii, ale już nazwy tych poszczególnych wolności zawierają leksem freedom, a nie liberty, np. freedom of speech,
academic freedom, freedom of assembly, freedom of information, itd.
Leksem freedom służy też do deﬁniowania leksemu liberty (a sytuacja odwrotna nie zachodzi). Świadczy to o szerokim zastosowaniu
leksemu freedom, a wychodzeniu z użycia liberty, co podkreśla także
Wierzbicka (2007). Czasownik free jest ogólniejszy niż liberate (liberate – bardziej formalny, odnosi się do politycznego lub militarnego
wyswobodzenia kraju, zwolnienia z więzienia lub obowiązku). Przymiotnik liberated – wyzwolony, także seksualnie.
3.1.2. Synonimy i antonimy

Synonimy i antonimy zależą od danego znaczenia (por. zestawienie powyżej). Poniższy wykaz to próba pogrupowania ich zgodnie
z tymi znaczeniami. Powtarzalność niektórych synonimów i antonimów przy kolejnych znaczeniach freedom wynika z możliwości
ich rozumienia zarówno jako praw, jak i przywilejów oraz stanów
faktycznych.
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1. freedom jako prawo lub prawa:
Synonimy: liberty, carte blanche, authority, licence.
Antonimy: restriction, limitation, control.
2. freedom jako stan:
Synonimy: liberation, release, deliverance, independence, emancipation, free will.
Antonimy: restriction, limitation, control, captivity, imprisonment,
slavery, dependence.
3. freedom jako pozwolenie / przywilej:
Synonimy: privilege, immunity, exception, exemption, carte blanche,
authority, licence.
Antonimy: restriction, limitation, constraint.
4. freedom jako swobodne / zbyt swobodne zachowanie lub wyrażanie się:
Synonimy: informality, unconstraint, ease, familiarity, frankness,
openness.
Antonimy: restriction, limitation, constraint.
3.1.3. Hiponimy (rodzaje freedom) i kolokacje (cechy freedom)

Utarte połączenia wyrazowe wskazują na istniejące rodzaje pojęcia FREEDOM , na ich zakres i dziedzinę życia, do której się odnoszą,
a zatem również (łącznie z wyróżnionymi znaczeniami leksemu freedom) na rodzaje dyskursów publicznych, dla których są istotne (zob.
sekcję „FREEDOM w świetle danych tekstowych” poniżej).
personal / individual freedom – wolność osobista / jednostki;
freedom of action – wolność działania;
freedom of movement / travel – wolność poruszania się / przemieszczania się / podróżowania;
political freedom – wolność polityczna;
freedom of assembly – wolność zgromadzenia;
freedom of association – wolność zrzeszania się;
freedom of information – wolność informacji;
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religious freedom; freedom of religion / worship – wolność religijna /
wolność wyznania;
academic freedom – wolność akademicka;
artistic freedom – wolność artystyczna;
freedom of thought – wolność myśli;
freedom of conscience – wolność sumienia;
freedom of speech / expression – wolność słowa / wypowiedzi;
freedom of the press – wolność prasy;
economic freedom – wolność / swoboda gospodarcza;
sexual freedom – wolność seksualna.
Pozostałe kolokacje:
– z przymiotnikami: complete, full, maximum, perfect, real, total,
true, great; considerable, relative; basic, fundamental; new, new-found;
– z czasownikami: to enjoy, have, relish, value; seek, want; ﬁnd;
exercise; achieve, gain, obtain, secure, win; maintain, preserve, retain;
defend, protect; promote; give up, lose, surrender, cost somebody his
freedom; [z dopełnieniem] allow, give, grant, offer, permit, bring, provide, guarantee, deny [somebody freedom]; curb, curtail, inhibit, limit,
reduce, restrict, threaten, take, take away, violate;
– z bezokolicznikiem: the freedom to do as you wish, the freedom to
travel;
– z rzeczownikami: the struggle / ﬁght for freedom, freedom ﬁghter,
freedom of choice, the freedom of the house / library, garden, itp., the
freedom of the city, a measure of freedom in;
– z przyimkami:
of : np. freedom of speech; from, np. freedom of the press;
from: np. freedom from fear / hunger / pain;
in: np. I have considerable freedom in choosing my teaching materials.
3.1.4. Kolekcje i opozycje

Wartości, z którymi FREEDOM współwystępuje oraz te, którym
jest przeciwstawiana, widoczne są w badaniach ankietowych i tek-
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stowych, dlatego są wspomniane w syntetycznej deﬁnicji FREEDOM
i w podsumowaniu. Znana powszechnie kolekcja Wolność, równość,
braterstwo – hasło Rewolucji Francuskiej – brzmi: Liberty, Equality,
Fraternity. To liberty, a nie freedom, jest wymienione w amerykańskiej
Deklaracji Niepodległości z 4 lipca 1776 roku w kolekcji Life, Liberty
and the pursuit of Happiness.

4. FREEDOM w świetle badań ankietowych
Ankieta zawierała jedno pytanie główne – o deﬁnicję pojęcia FREEDOM ,

które brzmiało: What, for you, is the essence of FREEDOM? (Co,

dla Pani/Pana, stanowi istotę wolności?).
Dodatkowo ankieta zawierała prośbę o podanie trzech podstawowych danych: wiek, płeć i proﬁl studiów lub wykonywanego zawodu
oraz dwa pytania: czy respondent urodził się w Wielkiej Brytanii i czy
uważa się za Brytyjczyka. Było to istotne ze względu na bardzo dużą
liczbę imigrantów w Wielkiej Brytanii oraz na również znaczącą ilość
obywateli Wielkiej Brytanii, którzy nie uważają się za Brytyjczyków,
ale np. wyłącznie Szkotów lub Walijczyków, bez utożsamiania się
z „brytyjskością”.
Udało się uzyskać 20 ankiet od równej ilości respondentów płci
męskiej i żeńskiej (50% mężczyzn i 50% kobiet). Nieco mniej równomiernie rozłożona była dystrybucja proﬁlu studiów lub zawodu –
ale rozkład ten okazał się zgodny z tradycyjnym postrzeganiem płci
żeńskiej jako mającej umysł bardziej humanistyczny, a męskiej jako
mającej umysł bardziej ścisły:
– 35% studenci lub nauczyciele nauk humanistycznych (języka
angielskiego, psychologii, socjologii),
– 35% studenci marketingu lub osoby zatrudnione w marketingu,
– 15% studenci lub nauczyciele nauk ścisłych (matematyka, ﬁzyka,
informatyka),
– 15% wolny zawód lub respondent nie podał tej informacji.
Zdecydowana większość badanych kobiet była związana z naukami humanistycznymi (znalazł się tu tylko 1 mężczyzna – wy-
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kładowca języka angielskiego); z marketingiem – prawie po równo
kobiety i mężczyźni; z naukami ścisłymi – tylko mężczyźni; i tylko
mężczyźni byli w ostatniej grupie (wolny zawód lub brak informacji
o zawodzie).
Badani należeli do różnych grup wiekowych:
– 20% powyżej 60 roku życia,
– 40% w wieku od 35 do 50 lat,
– 20% już po studiach, ale w młodym wieku (od 25 do 30 roku
życia),
– 20% studenci (od 20 do 22 roku życia).
Co ciekawe, podawana przez respondentów deﬁnicja wolności
miała zdecydowanie bardziej wyraźną korelację z płcią (i proﬁlem
studiów / zawodu, też wyraźnie skorelowanym z płcią) niż z ich wiekiem. Kobiece wypowiedzi były bardziej osobiste i dotyczyły wolności
osobistej (wolności jednostki), czasem z komentarzem dotyczącym
ich własnego życia. Spośród wszystkich badanych osób płci żeńskiej
70% deﬁniowało pojęcie FREEDOM jako możliwość (bycie w stanie –
ang. ability) decydowania o sobie, robienia tego, co się chce i bycia
sobą – życie własnym życiem i możliwość dokonywania własnych
wyborów i postępowania zgodnie z nimi (pozostałe 20% podało „bycie
sobą” i 10% „mieć wybór podejmowania osobistych decyzji”). Tylko
20% dodało do powyższych sformułowań ograniczenie wolności: „tak
by nie urazić / nie wpłynąć negatywnie na inne osoby”, a spośród
nich 10% jeszcze uszczegółowiło to ograniczenie: „pozwolić innym
robić to samo oraz szanować ich wybory”. Ponadto 30% dodawało
komentarz dotyczący braku ograniczeń ﬁnansowych, w tym 10%
także zdrowia i poczucia bezpieczeństwa. Aż 30% wymieniało swobodę przemieszczania się / podróżowania jako element wolności. Ta
„kobieca” deﬁnicja wykazuje tym samym zgodność ze słownikowym
znaczeniem 2. (freedom jako stan), ze szczególnym uwzględnieniem
znaczenia 2.3. (wolności od negatywnych czynników).
Podobnie jak kobiety, prawie wszyscy respondenci płci męskiej
(90%) deﬁniowali FREEDOM jako stan. Deﬁnicje 50% respondentów
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płci męskiej uwzględniały prawa innych ludzi: możliwość korzystania
z wolności obwarowana była wymogiem „nieszkodzenia innym” lub
„uwzględniania dobra większości”. Aż 30% jako istotny element wymieniało freedom of speech ‘wolność wypowiadania się’, z czego 20%
wyrażało zadowolenie, że żyje w tak wolnym („niedespotycznym” i „tolerancyjnym”) kraju, jak Wielka Brytania. Ponadto 20% podkreślało
negatywną rolę poprawności politycznej (nie można wypowiadać
się całkowicie swobodnie, bo się kogoś urazi; respondent chciałby
móc wypowiadać opinie bez konieczności uwzględniania poprawności politycznej). Jedna deﬁnicja zawierała tylko jedno słowo: space
‘przestrzeń, miejsce’ – udzielił jej respondent – mężczyzna w wieku
37 lat, który wykonuje wolny zawód i „nie zawsze uważa się za istotę
ludzką” (jednak korespondencja e-mailowa z nim nie wskazywała na
potraktowanie ankiety jako żartu).
Podsumowując, niezależnie od płci i wieku, 80% badanych Brytyjczyków wyraźnie zdeﬁniowało FREEDOM jako ‘stan’ (zgodne ze znaczeniem 2. w danych systemowych); nikt nie użył w swojej osobistej
deﬁnicji (o jaką był proszony) słowa ‘prawo’. Można wysunąć hipotezę, że to znaczenie jest obecnie zarezerwowane dla pojęcia LIBERTY –
co wymaga jednak osobnych badań. Istotną cechą FREEDOM dla 35 %
respondentów było nieograniczanie innych ludzi / nieszkodzenie im.

5. FREEDOM w świetle danych tekstowych3
Dane tekstowe zaczerpnięto, koncentrując się na tekstach najnowszych, dzięki czemu współgrają one z równie świeżo otrzymanymi
ankietami. Uzyskano je z głównych codziennych gazet brytyjskich
o zasięgu krajowym, zarówno tych o poważniejszym proﬁlu: „The
Daily Telegraph”, „The Times”, „The Guardian” (te główne dzienniki
reprezentują szerokie spektrum poglądów od bardziej prawicowych
po bardziej lewicowe), jak i tabloidów: „The Daily Mail”, „The Daily
Mirorr”.
3

Dane tekstowe zebrałam na przełomie 2014 i 2015 roku.
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Dane tekstowe można zaczerpnąć także z korpusu języka angielskiego, jednak uznałam je za mało przydatne dla niniejszych badań.
Brytyjski Korpus Narodowy (The British National Corpus) – jak podają
jego autorzy – jest dość stary, bo zawiera teksty z końca XX wieku;
budowę korpusu zakończono w 1994 roku, a późniejsze aktualizacje
były jedynie techniczne – nie dotyczyły zawartości. Skorzystać można
by jeszcze z innego korpusu: webcorp.org.uk4 , który jest nowszy –
obejmuje materiały do roku 2010; jednak zawiera teksty nie tylko
brytyjskie i nie daje możliwości wyselekcjonowania wyłącznie takich
danych.
W świetle wydarzeń ostatnich lat, a szczególnie ostatnich miesięcy,
należy przypuszczać, że waga pojęcia FREEDOM i niepokoju o wolność
wyrażanego w mediach ogromnie wzrosła pomimo tego, jak stabilnym krajem jest Wielka Brytania. Wśród wydarzeń znaczących dla
pojęcia FREEDOM trzeba wymienić, kolejno, m.in. ustawę o wolności
informacji (The Freedom of Information Act) podpisaną przez królową
w 2000 roku, reakcję na atak na wieżowce World Trade Center w Nowym Jorku 11 września 2001 roku (powstała wtedy np. piosenka pt.
Freedom Sir Paula McCartneya), islamistyczne ataki terrorystyczne
w Londynie 7 lipca 2005 roku, Letnie Igrzyska Olimpijskie w Londynie
w 2012 roku, referendum niepodległościowe w Szkocji 18 września
2014 (gdzie za niepodległością było aż 44,7% głosujących), przyjęcie
ustawy o małżeństwach osób tej samej płci w roku 2013. Ogromne poruszenie wywołał niedawny (7 stycznia 2015) atak terrorystyczny na
siedzibę tygodnika satyrycznego Charlie Hebdo w Paryżu – zdominował on nie tylko światowe, ale i brytyjskie media i wywołał dyskusję
o wolności słowa w kontekście wolności religii. Poniżej – niektóre
przykłady.
Wśród 100 wybranych i zbadanych tekstów z ostatnich miesięcy
(koniec 2014 i początek 2015 roku), najczęściej pojawia się freedom of
speech (‘wolność słowa’) – aż 38 razy (a zatem 38%):
4

Stworzony przez Research and Development Unit for English Studies na uniwersytecie Birmingham City University.
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[1] Freedom of speech and freedom of worship are both fundamental rights.
[Wolność słowa i wolność wyznania to dwa fundamentalne prawa.] („The
Guardian” 15 I 2015).
[2] Freedom of speech should be explicitly taught in schools as a fundamental value, a leading headmaster will tell a conference today.
[Wolność słowa powinna być wyraźnie nauczana w szkołach jako fundamentalna wartość – jak powie podczas dzisiejszej konferencji znany dyrektor
szkoły.] („The Times” 29 I 2015).
[3] Freedom of speech is one of Britain’s most cherished political values.
Some of the most compelling defences of that freedom have been made by
British writers.
[Wolność słowa to jedna z wartości politycznych, jakie Wielka Brytania
ceni sobie najbardziej. Niektóre najbardziej zniewalające przykłady obrony
tej wolności są autorstwa pisarzy brytyjskich.] („The Times” 7 XII 2014).
[4] But ministers have shied away from promoting freedom of speech
fearing that it would be seized upon by radical preachers as permission to
incite violence.
[Ale ministrowie uchylają się od promowania wolności słowa, bojąc się,
że przechwycą ją radykalni kaznodzieje jako pozwolenie na prowokowanie
przemocy.] („The Times” 7 XII 2014).

Na drugim miejscu znalazło się wyrażenie freedom of information
(‘wolność informacji’) – 15% pojawień się słowa freedom. Najczęściej
użyte bywało razem z freedom of speech:
[5] David Cameron must honour his transparency pledge by beeﬁng up the
Freedom of Information Act.
[David Cameron musi honorować swoją przysięgę przejrzystości, popierając ustawę o wolności informacji.] („The Daily Mirror” 9 V 2014).
[6] Support freedom of information with a Tony Blair T-shirt. [Poprzyj
wolność informacji koszulką z Tonym Blairem.] („The Guardian” 14 I 2015).
[7] Have the Metropolitan police taken leave of their senses? Britain’s
biggest force has put a ban on Press Gazette using freedom of information
requests to discover details about its use of the Regulation of Investigatory
Powers Act (Ripa).
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[Czy policja metropolitalna straciła rozum? Największy brytyjski departament policji zakazał Press Gazette składania zapytań w oparciu o ustawę
o wolności informacji w celu odkrycia szczegółów dotyczących wykorzystania przez niego ustawy o uprawnieniach śledczych.] („The Guardian” 3 II
2015).

W kontekście ostatnich prac parlamentu nad emeryturami pojawiło się aż 10 razy pension freedoms (‘prawa emerytalne’) – za każdym
razem w liczbie mnogiej, a także 1 raz wyrażenie pension freedom day
(‘dzień wolności emerytur’).
[8] The new pensions freedoms to be introduced in April are a “scammer’s
charter”, warned one of the UK’s leading specialists.
[Nowe prawa emerytalne, które mają zostać wprowadzone w kwietniu,
to „statut oszusta” – ostrzegł jeden z czołowych brytyjskich specjalistów.]
(„The Times” 7 II 2015).

Na czwartej pozycji z kolei były pokrewne wyrażenia freedom of
worship (‘wolność wyznania’) i freedom of religion (‘wolność religii’),
które łącznie wystąpiły 9 razy (freedom of worship – 6 razy; freedom
of religion – 3 razy):
[9] How do we safeguard freedom of religion and freedom of speech in this
increasingly diverse society, where one person’s blasphemy is another’s deeply
held belief?
[Jak chronimy wolność religii i wolność słowa w tym coraz bardziej
zróżnicowanym społeczeństwie, w którym coś, co jedna osoba uznaje za
bluźnierstwo jest przedmiotem głębokiej wiary dla innej osoby?] („The Guardian” 17 II 2015).

Pojedynczo występowały inne wyrażenia ze słowem freedom, takie
jak:
[10] freedom to kiss [(dosł. ‘swoboda całowania’) – hasło kampanii przeciwko homofobii w ostatnie Walentynki] („The Independent” 14 II 2015).
[11] freedom to be different (‘prawo do tego, by być innym’) – użyte w kontekście krytyki ostatnich ataków terrorystycznych w Europie) w wypowiedzi:
Freedom of speech is only one of the freedoms under attack. So is the
freedom of worship, indeed the freedom to be different.
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[Wolność słowa to tylko jedna z wolności, które są atakowane. Są nimi
także wolność wyznania i w rzeczywistości prawo do tego, by być innym.]
(„The Guardian” 15 I 2015).
[12] The freedoms essential to democracy risk being slowly undermined by
what the Jewish writer Natasha Lehrer has called a narrative of polarization.
[Podstawowe swobody dla demokracji mogą być powoli podważane
przez to, co pisarka żydowska Natasha Lehrer nazwała opowieścią o polaryzacji.] („The Guardian” 15 I 2015).
[13] [. . . ] a rising tide of disbelief and mockery by tourists pointing out that
the British appear to value inexpensive parking and the freedom to walk their
dogs more than sparkling seascapes and manicured sand.
[. . . ] [rosnąca fala niedowierzania i drwin wśród turystów wskazujących,
że Brytyjczycy wydają się cenić niedrogie parkingi i swobodę wyprowadzania psów bardziej niż mieniące się krajobrazy i wygładzony piasek.] („The
Daily Telegraph” 18 II 2015).

Słowo freedom pojawiało się nieco częściej w liczbie pojedynczej
niż mnogiej. Występowało ono ze słowami: rights (‘prawa do czegoś’),
law (‘prawo’), safety (‘bezpieczeństwo’) oraz national security (‘bezpieczeństwo narodowe’), democracy (‘demokracja’), liberties (‘swobody’) oraz civil liberties (‘swobody obywatelskie’) lub individual liberties (‘swobody indywidualne’). Pojawiało się w kontekście takich
negatywnie zabarwionych słów, jak: terrorism (‘terroryzm’) i violence
(‘przemoc’). Używane było najczęściej z czasownikami: have (‘mieć’),
preserve (‘zachować’), respect (‘szanować’), protect (‘chronić’), ensure
(‘zapewnić’), stand for (‘bronić, popierać’), promote (‘promować, wspierać’), safeguard (‘zapewniać, chronić’).
Freedom określano głównie jako wartość (w tym często wartość
polityczną, wartość podstawową dla demokracji) oraz jako prawo.
Na tej podstawie można w dyskursie publicznym (publicystycznym) wyróżnić jako podstawowe dla Brytyjczyków, w ich obecnej
sytuacji i na tle ostatnich wydarzeń w Europie, następujące trzy proﬁle: przede wszystkim polityczny (będący reakcją m.in. na niedawne
akty terroryzmu, ale i na zwiększone kompetencje brytyjskich służb
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specjalnych), a także ekonomiczny (tu np. ostatnio podnoszona kwestia emerytur) i społeczny (skupiający się w niedalekiej przeszłości na
prawach osób tej samej płci).

6. Syntetyczna deﬁnicja kognitywna FREEDOM – aspekty
Uwzględnienie wszystkich trzech typów danych (S-A-T: system
języka – ankieta – tekst) pozwala wyróżnić te aspekty, które wyłoniły
się jako zdecydowanie relewantne dla brytyjskiego pojęcia FREEDOM
(a które podaję wraz z kategorią w nawiasie kwadratowym). Jako pojęcie abstrakcyjne, FREEDOM nie ma konkretnych wymiarów ﬁzycznych
charakteryzujących pojęcia takie, jak np. DOM.
Wartościowanie – aspekt aksjologiczny
FREEDOM określana jest jednoznacznie pozytywnie, jawi się jako
jedna z najwyższych wartości, które należy bronić, protestować w jej
obronie. Dyskutowane i podawane w wątpliwość są – w ankietach
i prasie – tylko poszczególne ‘wolności’ (freedoms), a właściwie ich
zakres: czyjaś wolność własna, głównie wolność słowa a uczucia /
wiara / przekonania innych ludzi.
Podmiot – aspekt osobowy
Podmiotem FREEDOM jest człowiek jako jednostka lub jako członek
wspólnoty religijnej lub innej, np. grupy osób tej samej płci.
Fundamenty – aspekt prawny
Jako podstawa FREEDOM wskazywane są prawa człowieka lub poszczególnych grup ludzi zawarte w aktach prawnych. Powoływanie
się na „przyrodzone” prawo do wolności, czyli przysługujące każdemu
człowiekowi, wydaje się – na podstawie lektury najświeższej prasy –
niewystarczające, jakby trzeba je było udowadniać cytowaniem do
konkretnych ustaw i rozstrzygać na drodze sądowej (np. freedom of
information ‘prawo do informacji’). W Wielkiej Brytanii ta kwestia
bywa tym bardziej skomplikowana, że kraj ten nie ma konstytucji
w formie pisemnej.

FREEDOM w języku angielskim

615

Funkcja – aspekt bytowy
FREEDOM jako pojęcie abstrakcyjne nie ma samo w sobie ﬁzycznej
postaci, ale konsekwencje mają. Zagrożenie FREEDOM to np. zagrożenie nietykalności osobistej, możliwości pewnych zachowań (np. par
tej samej płci w miejscach publicznych) lub nawet życia. Ograniczenie
FREEDOM

może mieć aspekt prawny (niewydanie pozwolenia; nie-

przyjęcie ustawy), a może to być uwięzienie lub zatrzymanie przez
policję (na określoną liczbę dni bez formalnego oskarżenia, a tylko
przy podejrzeniu o powiązania z terroryzmem).
Zakres – aspekt polityczno-ideologiczny
Aspekt polityczno-ideologiczny bardzo często pojawia się w mediach, a niezwykle rzadko w ankietach. Przez ten pryzmat ujmowane
są ostatnie trendy i wydarzenia nie tylko w samej Wielkiej Brytanii, ale i w Europie oraz na świecie, np. problem islamistów, ale też
kwestie związane z tolerancją. Aspekt polityczny może łączyć się z geograﬁcznym, np. w odniesieniu do niepodległości Szkocji lub stosunku
Brytyjczyków do sytuacji na Ukrainie i w innych krajach, ale słowo
używane w tych kontekstach o wiele częściej niż freedom to independence (niepodległość’), freedom zaś pojawia się najczęściej w kolokacji
freedom ﬁghter/s (‘bojownik / bojownicy o wolność’).
Relacja do innych wartości – aspekt społeczno-aksjologiczny
FREEDOM pojawia się ostatnio wraz takimi wartościami, jak: TOLERANCJA

i BEZPIECZEŃSTWO, co w sposób oczywisty angażuje inne osoby

i społeczności.
Relacja do innych ludzi – aspekt społeczny
Wszystkie typy danych zawierają wyraźną wskazówkę, że FREEDOM

jest obwarowane istnieniem innych ludzi, którzy mają i powinni

mieć FREEDOM w takim samym zakresie.

7. Podsumowanie – rekonstrukcja proﬁli FREEDOM
Współczesne, poświadczone danymi S-A-T rozumienie pojęcia
FREEDOM

kształtuje się w postaci dwóch podstawowych proﬁli:

616

Agnieszka Gicala

Prawno-polityczny proﬁl FREEDOM (WOLNOŚCI) jako prawa
człowieka, obecny głównie jako pierwsze znaczenie słownikowe i dominujący w obecnym dyskursie publicznym. Jego podporą – ale zarazem ograniczeniem – są akty prawne regulujące prawa człowieka,
społeczności, narodów, mniejszości etnicznych i religijnych, zarówno
brytyjskie, jak i międzynarodowe. Pojawia się w kontekście konﬂiktów politycznych, religijnych, etnicznych i innych „mniejszościowych”,
gdzie – choć ten rodzaj wolności jest wartościowany bardzo pozytywnie – kwestionowany bywa zakres wolności, zwłaszcza, jeśli chodzi
o wolność słowa, prasy, wyznania, kiedy wydaje się to przekraczać
normy dopuszczalne przed odmiennie myślące społeczności.
Indywidualistyczny proﬁl FREEDOM (WOLNOŚĆ) jako możliwości (ang. ability) jednostki: człowiek jako jednostka może robić i mówić, co chce oraz ma swobodę przemieszczania się, gdzie chce bez
kontroli czy przeszkód ze strony innych ludzi lub kontroli „odgórnej”
(prawa, państwa), a także ma ku temu możliwości np. ﬁnansowe. Proﬁl ten prawie całkowicie dominuje w danych ankietowych i zbiega się
z drugim znaczeniem wynikającym z danych systemowych. Pojawia
się w wypowiedziach indywidualnych, z których wynika pragnienie faktycznej osobistej wolności jako braku ograniczeń i kontroli
oraz możliwości bycia sobą. Nie zawsze w tym proﬁlu pojawia się zastrzeżenie o jednakowych prawach innych osób; część ankiet zawiera
ubolewanie nad ograniczeniami wolności osobistej, jakie narzuca np.
poprawność polityczna.
Wyniki niniejszych badań będą oczywiście pełniejsze po zbadaniu rozumienia przez Brytyjczyków pojęcia LIBERTY , ale – w świetle
danych wskazujących na niewielką rolę LIBERTY we współczesnej
angielszczyźnie w porównaniu do pojęcia FREEDOM – można uznać,
że w niniejszej analizie udało się wskazać faktycznie istniejące proﬁle
WOLNOŚCI

wśród Brytyjczyków. Uzyskane dane przynoszą potwier-

dzenie wcześniejszych badań Anny Wierzbickiej dotyczących pojęć
FREEDOM

i LIBERTY oraz koncepcji wolności negatywnej w języku an-

gielskim i kulturze anglosaskiej, choć dotyczyły one nie tylko angielsz-
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czyzny brytyjskiej. Oba proﬁle FREEDOM obwarowane są elementem
negacji – ograniczeniami natury prawnej, ogólnoludzkiej, względami
bezpieczeństwa kraju wobec zagrożeń, takich jak terroryzm, przez co
tym bardziej wymowne jest pragnienie bycia sobą wyrażane przez
jednostki, tkwiące w systemie uwikłanym w różne niejasności i zagrożenia. Wydaje się, że – choć wymaga to porównań z innymi narodami
zachodniej Europy, co możliwe będzie zapewne na kolejnym etapie
projektu EUROJOS – wolność bywa chwiejna, nie zawsze oczywista. Jest
postrzegana i deﬁniowana jako bardzo istotne prawo i wartość, ale
można ją zakwestionować w imię bezpieczeństwa kraju lub komfortu
danej grupy społecznej. Zatem jednocześnie nie jest ona wartością klarowną i nie zawsze przekłada się jednoznacznie na realną możliwość
realizacji przez jednostkę ludzką. Zbiega się to z ogólnym kryzysem
wartości, na który cierpi obecnie wspólnota europejska, współtworzona przez Brytyjczyków.
Bibliograﬁa
Berlin Isaiah, 1969, Four Essays on Liberty, Oxford.
„Keywords Project” http://keywords.pitt.edu/keywords deﬁned/freedom.html (dostęp: 8 I 2015).
Lewis Clive S., 1960, Studies in Words, Cambridge.
Wierzbicka Anna, 2007, Angielskie „freedom”; Angielskie „liberty”; Dawne znaczenie
słowa freedom, [w:] Słowa klucze. Różne języki – różne kultury. Warszawa,
s. 245–265.

Słowniki
Ayto John, Dictionary of Word Origins, New York 1994 [1990].
Fergusson Rosalind (red.), The Penguin Dictionary of English Synonyms and Antonyms,
London 1992.
Summers Della (red.), Longman Dictionary of English Language and Culture (ﬁfth
impression 2002 with corrections), Harlow 2002.
Pearsall Judy (red.), The New Oxford Dictionary of English (ﬁrst edition), Oxford 1998.

Słowniki internetowe
Cambridge Dictionaries Online http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british
MacMillan Dictionary http://www.macmillandictionary.com

618

Agnieszka Gicala

Online Etymology Dictionary http://www.etymonline.com
Ozdic – Oxford Collocation Dictionary http://www.ozdic.com/collocation-dictionary;
http://www.oxforddictionaries.com
The Free Dictionary (zawiera m.in. Collins English Dictionary (HarperCollins Publishers 2003). http://www.thefreedictionary.com

Źródła tekstowe
Korpusy brytyjskiej angielszczyzny i języka angielskiego
British National Corpus http://www.natcorp.ox.ac.uk
„BNC Simple Search” http://www.natcorp.ox.ac.uk/using/index.xml?ID=simple
„WebCorp” http://wse1.webcorp.org.uk
http://korpusy.net/korpusy-jezyka-angielskiego/bnc.html
Prasa brytyjska
„The Daily Mirror” http://www.mirror.co.uk/
„The Daily Telegraph” http://www.telegraph.co.uk/
„The Guardian” http://www.theguardian.com/uk/
„The Independent” http://www.independent.co.uk/
„The Times” http://www.thetimes.co.uk

FREEDOM in the English language
The contemporary understanding of the British concept of FREEDOM takes the
form of two basic proﬁles, conﬁrmed by S-A-T data (language system – surveys –
texts). One is the legal and political proﬁle of FREEDOM as a human right, present
mainly as the ﬁrst dictionary meaning and dominant in the current public discourse,
while rare in surveys. It is regulated by legal acts and appears in the context of
political, religious, ethnic and other conﬂicts. The other, individualistic proﬁle of
FREEDOM is understood as an ability of a person, who can do and say what they want
and who can move freely, unrestricted by other people and legal or state control.
This proﬁle is dominant in surveys. Both proﬁles of FREEDOM contain an element of
negation, related e.g. to the law, human rights or national security. However, as found
in surveys and the press, what is discussed and doubted is individual ‘freedoms’, such
as the freedom of speech versus the feelings/beliefs/opinions of other people; they can
also be questioned in the name of national security or the comfort of a given social
group. This coincides with the general crisis of values that the European community,
co-created by the British, is currently facing. The data conﬁrms Anna Wierzbicka’s
previous research on the concept of negative freedom in the English language and in
Anglo-Saxon culture.
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