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PRZESTRZENIE I GRANICE WOLNOŚCI 

1. 

Wybór tekstów, które oddajemy czytelnikom do ręki, to ślad spotka-
nia naukowego, zorganizowanego w Krakowie w czerwcu 2012 roku1. 
Sformułowany w zaproszeniu temat sesji studencko-doktoranckiej miał 
doprowadzić do zderzenia koncepcji wolności w ujęciu greckim, judai-
stycznym i rzymskim oraz zachęcić do dyskusji o problemach religijnych, 
społecznych, politycznych, a także artystycznych. Okazało się jednak, 
że przeważająca część zaproponowanych wystąpień wiązała się z cywi-
lizacją grecką: młodzi badacze chcieli sięgnąć przede wszystkim do źró-
deł śródziemnomorskiej cywilizacji, dzieląc się swymi przemyśleniami 
na temat problematyki wolności, a większość prezentowanych tekstów 
dotyczyła kwestii filozoficznych i historycznych. Jako polonista-teatro-
log, przysłuchując się ich wystąpieniom i śledząc polemiki, miałam po-
czucie, że problematyka wolności, obok studiów i badań nad przeszłoś-
cią, wyzwoliła także ich własne, niezwykle emocjonalne zaangażowanie.

To nieprzypadkowe, że w drugiej dekadzie XXI wieku nie wskazu-
jemy na konieczność wolności, lecz pytamy o jej granice. Choć wolność 
nie jest dobrem danym wszystkim i wszędzie, oprócz jej braku do-
świadczamy także wolności jako wartości problematycznej, wymaga-
jącej szczególnego namysłu oraz społecznych dyskusji. Ważne dla roz-
woju nowoczesnej świadomości konteksty podsuwają zarówno dawni, 

1 Konferencja „Granice wolności w starożytnej myśli grec kiej, rzymskiej i juda-
istycznej” odbyła się 18–19 czerwca 2012 roku na Wydziale Polonistyki Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Zorganizowała ją Katedra Teatru i Dramatu UJ, Instytut 
Filo logii Klasycznej UJ, Koło Naukowe Filologów Klasycznych UJ oraz Towarzystwo 
Doktorantów UJ. Organizatorami byli Justyna Gajek i Przemysław Biernat, a opieku-
nami naukowymi Krzysztof Bielawski i Katarzyna Fazan.
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jak i bliżsi nam filozofowie, socjologowie, politycy, artyści. Przypomi-
nając przy tej okazji wypowiedzi Hannah Arendt, poświęcającej wiele 
prac kategorii zniewolenia i oswobodzenia, chciałabym zwrócić uwagę 
na jej przenikliwą konstatację: wolność nie jest automatycznym darem 
wyzwolenia2. W swych licznych wypowiedziach filozofka podkreślała 
również, że wolność sytuuje się w działaniu, a w związku z tym nie 
należy do sfery spekulacji (myśli), lecz do obszaru prãxis – jej ważnym 
horyzontem jest życie społeczne, bycie w zbiorowości oraz polityka. 
Trzeba dodać, że to jednak myśliciele ostrzegają pragmatyków przed 
do-wolnością decydowania i postępowania (czego przykłady pojawia-
ły się w referatach na konferencji), podkreślając niebezpieczeństwa 
solipsystycznie działającej ludzkiej woli. 

Odczuwając niedostatki politycznej organizacji nowoczesnej demo-
kracji, widzimy, jak trudne okazuje się kształtowanie wspólnoty opar-
tej na zasadach równych praw, a przecież to właśnie „wolność (lub jej 
przeciwieństwo) uświadamiamy sobie pierwotnie podczas obcowania 
z innymi, a nie z samym sobą”3. Jeden z referentów, badając źródła his-
toryczne, zauważył, co warto w tym kontekście przytoczyć, że 

Funkcjonowanie w sferze publicznej i w ten sposób budowanie wolno-
ści wspólnoty politycznej należy zatem uznać za pierwotne w stosunku 
do zabiegania o wolność indywidualną. Chociaż to skłonność wynikają-
ca z tej drugiej pcha jednostki ku temu, co wspólne, to jednak dopiero 
działanie zbiorowe, powszechnie obserwowane, może dać prawdziwe 
podstawy do zabezpieczenia statusu podmiotowego jednostek w spo-
łeczeństwie i – dalej – cieszenia się tym, co najbardziej ludzkie4.

2. 

Przypomniane w trakcie konferencji poglądy Isaiaha Berlina dowo-
dzą, jak różne mogą być pojęcia i koncepcje wolności, a równocześ-
nie to w jego rozważaniach znajdziemy stanowcze zaprzeczenie idei 

2 H. Arendt, Otchłań wolności i „novus ordo seclorum”, [w:] eadem, Wola, tłum. 
R. Piłat, Warszawa 1996, s. 280.

3 Eadem, Co to jest wolność, [w:] Między czasem minionym a przyszłym. Osiem 
ćwiczeń z myśli politycznej, tłum. M. Godyń, W. Madej, Warszawa 2011, s. 181. 

4 Ł. Krężołek, Wolność wspólnoty wolnością jednostek, zob. s. 93.
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wolności absolutnej, wolności do robienia wszystkiego: „Wówczas nie 
byłoby na świecie niczego innego, prócz nieskrępowanej woli, a to jest 
dokładnie coś, co przypisuje się wyłącznie Bogu i nikomu innemu”5. 
Autor tego zdania wprowadza przydatne, aczkolwiek schematyczne 
rozróżnienie na wolność negatywną i pozytywną oraz przekonuje, 
że pierwsza z nich – polityczna wolność czy swoboda negatywna – 
wiąże się z odpowiedzią na pytanie: „Jak daleko sięga obszar, w któ-
rego granicach podmiot – osoba bądź grupa osób – ma lub powinien 
mieć całkowitą swobodę bycia i działania według własnej woli, bez 
wtrącania się innych osób?”. Druga – pozytywna – każe z kolei roz-
ważyć, „co, lub kto, jest źródłem władzy albo ingerencji, która może 
przesądzić, że ktoś ma zrobić raczej to niż tamto, być taki, a nie inny”6. 
Berlin docenia wolność jako zakres ludzkiego bycia, w którym nikt nie 
ingeruje w naszą działalność, ale zaznacza, że choć wolność stwarza 
możliwość dysponowania własnym życiem, nie może być brakiem ja-
kichkolwiek ograniczeń. 

Skoro pojęcie absolutnej wolności jest pozbawione znaczenia, 
warto podejmować refleksję nad jej partykularnymi i historycznymi 
sensami. Najwcześniej w starożytnej Grecji zauważono komplikacje 
wynikające z niejednoznacznych kontekstów, jakie wolność przywo-
łuje, bo choć – jak pisze jeden z uczestników sympozjum – „pojęcie 
wolności pojawia się w Dziejach [Herodota] już w pełni ukształtowa-
ne i kompletne”7, wolność jako wartość życia demokratycznego spo-
łeczeństwa okazywała się trudna nie tylko do uzyskania i nazwania, 
lecz także do utrzymania w zmieniających się czasach. Inny referent 
w refleksji nad wolnością indywidualną, przedstawiając jej filozoficzne 
aspekty, zauważył: „Ograniczając się jednak do etyki, już w Gorgiasie 
Platon przedstawia rozwiniętą teorię wolności; wolność (eleuthería) 
jest określona jako zgodność duszy z sobą samą, co jest równoważne 
zgodności chcenia (boúles thai) z normą nadaną przez rozum”8. Wolność 
została tu ukazana przez analizę Hippiasa jako ludzkie „chcenie”. Moż-
na by na podstawie złożonych przemyśleń dojść do prostego wniosku: 

5 Oblicza liberalizmu. Isaiah Berlin, John Gray, Steven Lukes, Joseph Raz w rozmo-
wie z Beatą Polanowską-Sygulską, Kraków 2003, s. 33. 

6 I. Berlin, Dwie koncepcje wolności, [w:] idem, Dwie koncepcje wolności i inne 
eseje, oprac. J. Jedlicki, Warszawa 1991, s. 114.

7 W. Miścicki, Narodziny wolności. Rozwój idei w Grecji epoki archaicznej, s. 63.
8 M. Bizoń, Początki etycznej teorii WOW, s. 28.
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człowiek zawsze wie, czego chce, ale może się mylić co do skutków 
swego pragnienia. Tak ujęta moralność wymaga możliwości zła, albo-
wiem skutki działania wolności okazują się ambiwalentne.

Problem ten badał między innymi Werner Jaeger, zastanawiając się 
nad wolnością i autorytetem oraz opisując „konflikty wewnątrz radykal-
nej demokracji”9. W jej późnej fazie pojawiły się wewnętrzne niebezpie-
czeństwa podważające formy tradycyjnej, zbudowanej przez pokolenia, 
koncepcji wolności. Wedle różnych poglądów, w pewnym momencie 
historii Aten owej wspólnotowej wartości zagroziły potrzeba i prawa 
do zaspokajania egoistycznych ambicji jednostek i walka o nie, a także 
pragnienie władzy i materialnego bogactwa. Dla Greków prosperity po-
lityczna i gospodarcza paradoksalnie mogła się stać niebezpieczna dla 
klarownej idei wolności i – jak podkreślił Jaeger, odwołując się do po-
glądów Izokratesa – kolizja ta miała źródło w tragedii greckiej, która 
formułowała podstawową zasadę przekonującą, że „bogactwo i potęga 
zawsze wiążą się z zaślepieniem i rozpasaniem i zagrożone są zniszcze-
niem niby rozwijającym się wewnątrz rakiem. Prawdziwymi nauczy-
cielami są ubóstwo i poniżenie, gdyż one wpajają ludziom opanowanie 
i umiarkowanie”10. Prawo to, według autora Paidei, sprawdza się nie 
tylko w życiu jednostek, lecz także w trwaniu państw. 

3. 

Kiedy jako badacz teatru zastanawiam się nad sposobami niuanso-
wania pojęć greckiego, starożytnego myślenia o etycznych aspektach 
wolności, o sposobach komplikowania zagadnień związanych z dąże-
niem do ludzkiej niezawisłości, przed oczami pojawia mi się rozległa 
przestrzeń sceny wypełniona sytuacjami dramatycznymi, „obrazami 
w działaniu”, jakby powiedział Oliver Taplin, które doskonale odzwier-
ciedlają ścieranie się myśli i racji w tragicznych uwikłaniach ziem-
skiego, indywidualnego losu i zbiorowego doświadczenia. Kategorią 
wolności w ujęciu antycznej tragedii zajmuje się jedna z uczestniczek 

 9 W. Jaeger, Wolność i autorytet. Konflikt wewnątrz radykalnej demokracji, [w:] 
idem, Paideia. Formowanie człowieka greckiego, tłum. M. Plezia, H. Bednarek, War-
szawa 2001.

10 Ibidem, s. 1028.
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konferencji, Justyna Gajek, traktując wolność w lamencie-wypowiedzi 
bohaterek tekstów dramatycznych jako formę sprzeciwu wobec ludzi 
przejmujących władzę nad jednostką, a nawet jako sprzeciw wobec 
bogów. Autorka portretuje Elektrę z tragedii Sofoklesa oraz Antygonę 
z Fenicjanek Eurypidesa, bada w trybie analitycznym trudną decyzję 
wejścia w role krwawych Erynii. Lament odsłania się tu jako ekspre-
sja pozwalająca wyrazić przejście od pasywności do czynu. Tak de-
terminowane działanie wiąże się z poczuciem konieczności w ramach 
wolnego wyboru. Justyna Gajek pokazuje aspekt ekstremalnej, bo na-
kazanej wolności związanej z mordem i zemstą (co oznacza spełnie-
nie boskich poleceń), charakteryzuje wolność między szaleństwem 
a mądrością. Wolność w ramach nakazu to jeden z najważniejszych 
tematów greckich tragedii. Przymus, wobec którego musi się odnaleźć 
podmiot działający, jako ludzka wolna wola, występuje w nich zarów-
no jako wróg obecny w rzeczywistości społeczno-politycznej, jak i jako 
„tyran wewnętrzny”11.

Nie będę referować w tym miejscu polskiej tradycji artystycznej 
związanej z postacią Antygony, która dla wielu pokoleń żyjących w nie-
woli miała sens głęboko symboliczny, dający mocny, odciskający się 
w wyobraźni scenicznej i pamięci czytelniczej obraz heroicznego za-
chowania wolnej woli bohaterki realizującej w swym wyborze nakaz 
bogów i tradycji, przeciwstawionej narzuconym normom ludzkiego 
prawa. Tragedia Sofoklesa ukazywała działającą wolną wolę, która opo-
wiada się za śmiercią, a nie za życiem w ustawicznej hańbie12. W związ-
ku ze skomplikowanym stosunkiem Greków do wolności przypomnę 
jednak inny projekt wyobraźni teatralnej, dowodzący zdolności arty-
stów antycznych do scenicznego ukonkretniania i problematyzowania 
idei wolnego wyboru, w którego wyniku dochodzi do ukształtowania 
z jednej strony postawy nieugiętej moralnie, a z drugiej – etycznie wąt-
pliwej, a nawet podejrzanej. Tę kolizję poświadcza przykład Hekabe 
Eurypidesa. Tematem dramatu staje się między innymi zachowanie 
kobiet trojańskich wziętych do niewoli przez Greków. W ciekawym 

11 Szczegółowo tym tematem zajmuje się Włodzimierz Galewicz, [w:] Z Arysto-
telesem przez greckie tragedie, [w:] idem, O błądzeniu, przymusie i dobrowolności, 
Kraków 2003.

12 „Czy Antygona jest wolna w swoich decyzjach?” – na to pytanie pozytywnie 
odpowiada Robert R. Chodkowski we wstępie do własnego przekładu Antygony So-
foklesa (Warszawa 2004, s. 58).
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napięciu rysuje się tu relacja między matką i córką, czyli Polikseną 
i Hekabe. Obie branki trojańskie w owej granicznej sytuacji poszukują 
jakiejś minimalnej sfery wolności, dającej im możliwość działania zgod-
nie z indywidualnym pragnieniem. Dla Polikseny będzie to docieranie 
do wartości własnej, godnej śmierci, natomiast dla Hekabe – do zemsty. 
Poliksena zapewnia Odysa, który ma ją doprowadzić do stosu ofiarne-
go: „Nie bój się. Mego Dzeusa Błagalników/ unikniesz – pójdę z tobą 
z konieczności/ i pragnąc śmierci. Bo gdy jej nie zechcę,/ to się okażę 
podła i tchórzliwa”13. Konieczność śmierci umożliwia jej uniknięcie losu 
niewolnicy. Wybiera własną śmierć, a raczej jej formę (bo sama egzeku-
cja ofiarna jest nieunikniona), którą godnie i samodzielnie „reżyseruje”. 
Odrzuca tym samym podłe życie zależne od innych. Przekonują o tym 
jej słowa: „Niech oczy moje znów swobodnie/ Patrzą, a ciało oddam Ha-
desowi/ Córka wolnego ojca wybiera śmierć”. Sama przemawia do Gre-
ków (o czym donosi Hekabe Taltybios): „[…] – bez trwogi kark pod cios 
nadstawię./ Puśćcie mnie wolno, niechaj wolna ginę!”14. Pocieszenie 
wynikające z dojrzałego zachowania córki przynosi tylko na moment 
ulgę w cierpieniach matki i przekonanie o bezwzględnej wartości „zac-
ności”, która i pośród nieszczęścia „ducha nie zmienia”. Gdy Hekabe do-
wiaduje się, że Polymestor, który miał chronić jej syna, z chciwości zabi-
ja go, jasna idea wewnętrznej wolności w niewoli chwieje się i prowadzi 
tragiczną matkę do przeświadczenia skrajnego, do zaprzeczenia jej ist-
nienia w świecie ludzkich postępków: „Nie ma człowieka, który byłby 
wolny – / jest niewolnikiem pieniędzy lub losu,/ obywateli tłum albo 
ustawy/ bronią mu działać niezgodnie z ich myślą”15. Słowa te, jak wiele 
kwestii w tragediach, brzmią – niestety – niezwykle trafnie i uniwersal-
nie. Zrozpaczona Hekabe w ramach dostępnej sobie możliwości działa-
nia w niewoli wybiera zemstę. Oślepia Polymestora i morduje jego po-
tomstwo. Jej wybór sprawia, że realizuje się mityczna przepowiednia: 
stara matka zamienia się w dziką sukę i rzuca do morza. Przewrotność 
Eurypidesa każe mu spoglądać na wybór tak determinowanej wolności 
w złożony sposób. Z jednej strony kreuje wizję wzniosłej Polikseny, któ-
rej udaje się zachować mądrość i szlachetność w niewoli i konieczności. 
Jej ē̃thos znajduje potwierdzenie w pozostawionym potomnym obrazie 

13 Eurypides, Hekabe, [w:] idem, Tragedie, tłum. J. Łanowski, Warszawa 2005, 
s. 340.

14 Ibidem, s. 350.
15 Ibidem, s. 358.
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wzniosłej śmierci pięknego, młodego ciała, które sama z godnością za-
kryła. Z drugiej strony pokazuje takie okoliczności życia politycznego 
i stosunków międzyludzkich, że figura antycznej matki bolejącej prze-
kształca się w istotę zwierzęcą. Czyżby jej wybór ostatecznej i rozpacz-
liwej wolności nie pozwalał ocalić etycznie wartościowanej godności 
i zmuszał do samodegradacji? 

4. 

Postać Hekabe jako przypomnienie cierpienia w niewoli, o poniesieniu 
klęski nieprzypadkowo pojawia się w najsłynniejszym dramatycznym 
tekście nowożytnym, w którym mówi się o wolności, ale jeszcze więcej 
o jej braku – mam na myśli Hamleta Williama Shakespeare’a. Zapewne 
oprócz doświadczenia własnych czasów pełnych politycznego niepo-
koju, pamięci więzień, tortur i egzekucji, kwestia zniewolenia zainte-
resowała autora Juliusza Cezara przez źródła antyczne związane z tra-
gedią i historią. To jego Hamlet wypowiada słynne zdanie: „Dania jest 
więzieniem”, a równocześnie przekonuje, że nawet zamknięty w łupi-
nie orzecha czułby się „panem nieskończonych przestrzeni”, gdyby nie 
to… „że miewa złe sny”16. Zarówno Hannah Arendt, jak i Isaiah Berlin 
odnoszą się do takiej kategorii wolności – dającej niełatwą autonomię 
wewnętrzną, która szczególnie w czasach politycznych opresji staje 
się szansą na odnalezienie azylu niezależności i minimalnej domeny 
swobody. Isaiah Berlin uważa, że źródła tak pojmowanej wolności 
tkwią w późnej starożytności. „Człowiek duchowo wolny może myśleć, 
co chce, i pragnąć, czego chce; także wtedy, gdy fizyczna przeszkoda 
uniemożliwia mu swobodne działanie. Wolność wewnętrzną można 
zachować nawet w więzieniu”17. Arendt dopowiada jednak: „Doświad-
czenie wolności wewnętrznej jest zatem doświadczeniem wtórnym – 
w tym sensie, że zakłada zawsze wycofanie się ze świata, w którym 
uchybiono wolności, do jakiejś wewnętrznej strefy, do której nikt obcy 
nie ma dostępu”18. 

16 Obie te kwestie pochodzą z 2 sceny II aktu, z rozmowy Hamleta z Rosencrant-
zem i Guildensternem.

17 Oblicza liberalizmu…, s. 32. 
18 H. Arendt, Co to jest wolność, s. 179.
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Ten sens wolności intymnej, bolesnej, bo uzyskiwanej wbrew ze-
wnętrznym okolicznościom zniewolenia, warto na koniec skonfronto-
wać z jej optymistycznym, ekspansywnym wymiarem mającym silny 
walor kreacyjny, ponieważ przekonującym o ludzkim zdobywaniu no-
wych możliwości i stwarzaniu tego, czego jeszcze nie ma ani w sen-
sie osobistym, ani cywilizacyjnym. Warto to uczynić, gdyż o takim jej 
wymiarze niejednokrotnie wspominali uczestnicy konferencji. Równo-
cześnie owa wizja wiąże się z pominiętym w publikowanych wystąpie-
niach kontekstem kultury rzymskiej i judaistycznej. Ponownie prze-
wodnikiem będzie tu Hannah Arendt. Zauważyła ona prowokacyjnie, 
że filozofowie zawsze czuli się lepiej w towarzystwie konieczności niż 
wolności, ponieważ do filozofowania potrzebowali „tranquillitas ani-
mae […] spokoju umysłu, który […] może być ostatecznie zagwaran-
towany jedynie przez zgodę panującą w samym urządzeniu świata”19. 
Mimo że wolność interesowała przede wszystkim ludzi czynu (czego 
rzadko dowodzą prezentowane w niniejszym zbiorze wypowiedzi), 
stała się ona także elementem fundamentalnych dla cywilizacji mitów 
i legend, wypowiedzi artystycznych bardzo indywidualnie problema-
tyzujących jej aspekty. Autorka Korzeni totalitaryzmu przywołuje dwie 
ważne dla ludzkości opowieści, mające charakter założycielski i odwo-
łujące się do pojęć wolności istotnych dla wspólnoty. W obu pojawia 
się miłość wolności w sensie negatywnym „jako wyzwolenie z ucisku” 
i pozytywnym „jako ustanowienie wolności w postaci trwałej, dotykal-
nej rzeczywistości”20. Pierwsza to biblijna narracja o wyjściu Żydów 
z Egiptu, „po którym nastąpiła Mojżeszowa legislacja ustanawiająca 
lud Hebrajczyków”. Druga to stworzona przez Wergiliusza opowieść 
o wędrówkach Eneasza: „Obie legendy rozpoczynają się od aktu wy-
zwolenia, ucieczki od ucisku i niewoli w Egipcie i ucieczki przed unice-
stwieniem w palącej się Troi. W obu przypadkach opowiada się o tym 
akcie z punktu widzenia nowej wolności”21. Te dwie opowieści mówią 
o wyzwoleniu ze starego porządku a „nową wolnością wcieloną w no-
vus ordo seculorum, «nowy porządek wieków», z którego nastaniem 
zmienia się struktura świata”22. Tym samym wolność pozwala odnaleźć 

19 Eadem, Otchłań wolności i „novus ordo seclorum”, s. 269.
20 Ibidem, s. 279.
21 Ibidem.
22 Ibidem, s. 280.
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i ustanowić coś, czego wcześniej nie było i czego bez ludzkiego aktu 
poszukiwania wolności mogłoby nie być.

Historie te dowodzą także, że wolność poza samym oswobodze-
niem „wymagała towarzystwa innych ludzi o tym samym statusie. 
Wymagała też wspólnej przestrzeni publicznej, gdzie ludzie ci mogli 
się spotkać. Innymi słowy, trzeba jej było zorganizowanego politycz-
nie świata, do którego każdy wolny człowiek mógł wkroczyć słowem 
i czynem”23. Jeśli prawdziwa wolność spełnia się nie w filozoficznym 
odosobnieniu, lecz na agorze, sympozjum może być próbą powoła-
nia w akademickich warunkach „wspólnoty działającej”, wyznaczają-
cej sobie wspólny cel. W trakcie burzliwych dyskusji na konferencji 
wielokrotnie odnosiliśmy wrażenie, że podjęte zagadnienie nie jest 
tematem historycznym i że większość uczestników spotkania odczu-
ła dotkliwą i palącą potrzebę przyjrzenia się różnym kategoriom wol-
ności, ponieważ dotyczą one także naszych doświadczeń społecznych 
i indywidualnych, kulturowych i prawnych. Wydaje się, że konferencja 
jako wymiana myśli dała okazję do rozwoju nie tylko refleksji, ale też 
wyzwolenia poszukującej postawy życiowej.

23 H. Arendt, Co to jest wolność, s. 181.


