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Bronisław Malinowski pisał: „żadne słowo nie musi być definiowane aż tak 
ostrożnie, jak słowo wolność. [...] Każda próba dotarcia do zadowalającego po-
jęcia wolności ujawnia fakt, że nie cierpimy na brak definicji, lecz raczej na ich 
nadmiar”1. Z kolei Isaiah Berlin w słynnym eseju Dwie koncepcje wolności (Two 
Concepts of  Liberty, 1958) uznał, że jest to „pojęcie tak mgliste, że poddaje się 
niemal każdej interpretacji”2. Trudności w zdefiniowaniu terminu wiążą się 
między innymi z interdyscyplinarną kategorią wolności, obejmującą zarówno 
nauki humanistyczne, psychologię, socjologię, sztukę i literaturę, teologię i filo- 
zofię, jak i nauki przyrodnicze. Rozumienie pojęcia wolności zależy także od 
przyjętych koncepcji metafizycznych, teoriopoznawczych i etycznych. Nie ma 
również jednej metody badawczej wypracowanej na potrzeby fenomenu tego 
zjawiska. 

Kwestia wolności staje się wyjątkowo ważna w okresach i miejscach owład-
niętych piętnem fizycznego i psychicznego zniewolenia. Zwłaszcza XX w. 
i rozwój dwóch systemów totalitarnych przyniósł pogłębione studium na te-
mat wagi wolności ludzkiej i problemu niewoli. Faktem jest, że zagadnienia te 
mają ścisły związek z życiem społecznym i politycznym. Mieczysław Krąpiec 
zaznacza: 

do uświadomienia sobie, że jest i czym jest ludzka wolność, przyczynia się zasadniczo kon-
tekst polityczny. [...] rozumienie wolności występuje zasadniczo w życiu społecznym (poli-
tycznym), niejako na zewnątrz samego człowieka, gdyż żyjącego i działającego w kontekście 
innych osób3. 

Ludzie mogą wzajemnie chronić swoją wolność lub ją ograniczać, a nawet 
niszczyć. Jednak zakres wolności życia społeczno-politycznego wiąże się ściśle 
z modelem państwa. Rozumienie wolności w każdym z ustrojów kształtuje się 
wokół zagadnienia prawa: wolność od prawa w ideologii liberalnej; wolność przez 
prawo – autorytaryzm, totalitaryzm; wolność przez włączenie się w wartości  

1 B. Malinowski, Wolność i cywilizacja oraz studia z pogranicza antropologii społecznej, ideologii i polityki, przeł. 
J. Mucha, J. Obrębski, Warszawa 2001, s. 94, 60.

2 I. Berlin, Dwie koncepcje wolności, przeł. D. Grinberg [w:] idem, Dwie koncepcje wolności i inne eseje, wyb. 
i oprac. J. Jedlicki, przeł. H. Bartoszewicz i in., Warszawa 1991, s. 113.

3 M.A. Krąpiec, Ludzka wolność i jej granice, Lublin 2004, s. 151–152.
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moralne i jedność z Absolutem (chrześcijański personalizm społeczny)4. Dla 
poruszanego w niniejszym tekście zagadnienia najciekawszym zjawiskiem oka-
zuje się pojęcie wolności przez prawo, a więc traktowanie prawa jako gwaranta 
wolności ludzkiej. Według Stanisława Kowalczyka, „w praktyce stanowisko to 
ogranicza, a nawet znosi wolność”5. Z jednej bowiem strony, w przypadku gdy 
wolność bywa nadużywana, mamy do czynienia z anarchią. Z drugiej natomiast, 
kiedy widoczne są rządy silnej ręki, może dojść do absolutyzacji państwa, a na-
wet do rozwoju idei totalitarnej. Każdy totalitaryzm zaś „pozbawia człowieka 
wolności, odbiera mu osobową godność i traktuje jako narzędzie w realizacji 
ideologiczno-politycznych celów”6. Malinowski podkreśla, że totalitaryzm jest 
całkowitym zaprzeczeniem wolności: 

jest negacją wszelkiej wolności ekonomicznej, wytwarzając tym samym autarkię. Jest negacją 
wolności politycznej, wytwarzając pełną narodową dyscyplinę. Jest zaprzeczeniem niezależ-
ności duchowej, wytwarzając tym samym społeczność, która ma jedynie zamiar. System ten 
prowadzi do zniewolenia świata7.

Jak wynika z powyższego, wolność, której gwarantem ma być prawo, wydaje 
się trudna do osiągnięcia, choć wcale nie niemożliwa. W warunkach życia w pań-
stwie totalitarnym trudno jednak mówić o wolności zewnętrznej. Istotne jest na-
tomiast poczucie wolności duchowej, którą można osiągnąć nawet w warunkach 
zewnętrznego zniewolenia. Jednym z głosicieli tej idei był Aleksander Isajewicz 
Sołżenicyn (1918–2008) – rosyjski noblista, pisarz i myśliciel, a także świadek 
i uczestnik radzieckiego eksperymentu ideologicznego. W jednym z tekstów 
publicystycznych autor wyjaśnił, na czym polega wolność wewnętrzna: 

Мы рождаемся уже существами с внутреннею свободой, свободой воли, свободой 
выбора, главная часть свободы дана нам уже в рождении. [...] Свою внутреннюю сво-
боду мы можем твёрдо осуществлять даже и в среде внешне несвободной (насмешка 
Достоевского: „среда заела”). В несвободной среде мы не теряем возможности раз-
виваться к целям нравственным8. 

W rozważaniach wygłoszonych z okazji otrzymania nagrody Funduszu Wol-
ności, zatytułowanych Skarlenie Wolności (Измельчание Cвободы, 1976), Sołżeni-
cyn mówił: 

Подлинно человеческая свобода – есть от Бога нам данная свобода внутренняя, сво-
бода определения своих поступков, но и духовная ответственность за них. И истинно 

4 Zob. B. Malinowski, Wolność i cywilizacja..., s. 70–71.
5 S. Kowalczyk, Wolność naturą i prawem człowieka. Indywidualny i społeczny wymiar wolności, Sandomierz 

2000, s. 155.
6 Ibidem, s. 158.
7 B. Malinowski, Wolność i cywilizacja..., s. 204.
8 A. Солженицын, На возврате дыхания и сознания [w:] idem, На возврате дыхания. Избранная публи-

цистика, Москва 2004, s. 53.
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понимает свободу [...] тот, кто имеет совесть ограничить самого себя и при юриди-
ческой правотe9. 

Dla pisarza wartość nadrzędną ma wolność wewnętrzna, wynikająca z za-
chowania prawdy ontologicznej i świadomości etycznej. Ten rodzaj wolności 
jest ściśle powiązany z fundamentem chrześcijańskim reprezentowanym przez 
myśliciela. Zniewolony zewnętrznie człowiek nie rezygnuje z wolności, jaką daje 
mu wiara w Boga i chrześcijański porządek świata. Jego życiowym celem jest 
realizacja ideału duchowej wolności bez względu na środowisko zewnętrzne. 

Bożena Żejmo podkreśla, że dla noblisty najlepszym egzaminem z czło-
wieczeństwa jest stosunek jednostki ludzkiej do prawdy: „zdolność i odwaga 
pytania o prawdę, sceptyczny stosunek do prawd uznanych za jedynie słuszne 
i niepodważalne, wierność wartościom uznawanym przez siebie za prawdziwe  
– z tych kategorii tworzy się ludzki obraz człowieka”10. W poszukiwaniu praw-
dy każdy człowiek powinien się kierować własnym sumieniem: „gdy zorientu-
jemy się, gdzie biegnie granica kłamstwa (każdy widzi ją na swój własny spo-
sób) – wycofajmy się znad tej skażonej gangreną linii!”11. Sumienie jest głosem 
ludzkiego rozumu, niosącym za sobą pewne zobowiązanie: „to jest złe, a za-
tem nie wolno Ci tego czynić; to jest dobre, a zatem powinieneś tak czynić”12. 
Erich Fromm wychodzi z założenia, że sumienie humanistyczne, a zatem nie-
podporządkowane żadnemu autorytetowi, jest sędzią naszego funkcjonowania 
i tkwiącej w nas istoty ludzkiej13. Jako sędzia i strażnik naszej wewnętrznej inte-
gralności sumienie przywołuje do powrotu w stronę naszego prawdziwego JA.

Sołżenicyn na kartach swych powieści niejednokrotnie daje dowody istnie-
nia duszy i sumienia. Jego bohaterowie, często postawieni w sytuacjach granicz-
nych, dokonują trudnych wyborów między ocaleniem JA (wolnością wewnętrz-
ną) a fizyczną wolnością. Utwory pisarza nie przedstawiają jawnych działań, 
stanowiących sprzeciw wobec władzy, nie pojawiają się motywy działalności 
podziemnej czy też walki dysydentów o wolność. Dzieła zawierają próbę uka-
zania walki wewnętrznej z systemem, stopnie wznoszenia się do doskonałości 
poprzez wyzbycie się kłamstwa. Są to etapy wyzwalania się Człowieka w czło-
wieku owładniętym przez system totalitarny. Każdy z bohaterów walczących 
o wolność dociera do prawdy na swój sposób. Każdym z nich kierują inne 
motywy decydujące o podjęciu walki. Dla rosyjskiego emigranta początkiem 

9 Idem, Измельчание Cвободы [w:] idem, На возврате дыхания, s. 263.
10 B. Żejmo, Problemy etyczne we współczesnej prozie i publicystyce rosyjskiej (lata 60.–90.), Łódź 2000, 

s. 113–114.
11 A. Sołżenicyn, Żyj bez kłamstwa [w:] idem, Żyj bez kłamstwa. Publicystyka z lat 1973–1980, wyb. 

i przekł. A. Wołodźko, Warszawa 1992, s. 103.
12 J. Tischner, Jak żyć?, Wrocław 1995, s. 26.
13 E. Fromm, Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki, przeł. R. Saciuk, Warszawa–Wrocław 1994, 

s. 131. 
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walki był pobyt w łagrach: „moim początkiem był nie Iwan Denisowicz, tylko 
właśnie więzienia i obozy, los rosyjskich jeńców. Czyż tamto mogło nie być dla 
mnie początkiem walki?”14. Niewola stała się także momentem przełomowym 
w życiu bohatera Kręgu pierwszego (В круге первом, 1968), Nierżyna: „Niech będzie 
błogosławione więzienie! Pozwoliło mi zebrać myśli”15. Katorga w rosyjskiej 
tradycji jest miejscem oczyszczania z win16. Według pisarza, człowiek poddany 
cierpieniom, bądź też uczestnik cierpienia innych, może przejść duchową ewo-
lucję prowadzącą do całkowitego wyzwolenia. Potwierdzeniem powyższej tezy 
pozostaną słowa samego autora: 

[...] cierpienie rzeczywiście jest niezbędne dla osiągnięcia duchowej doskonałości. Ale cier-
pienia zostały zesłane całemu człowieczeństwu i każdej istocie z osobna w odpowiedniej 
proporcji, by, jeśli to tylko możliwe, wzrastać duchowo. Jeżeli człowiek nie potrafi wysnuć 
ze swojego cierpienia wniosku, to znaczy, że dokonał on bardzo złego wyboru, że sam 
siebie gubi17. 

Cierpienie jest odkrywaniem prawdziwych wartości, sensu życia, prawdy, 
szczęścia, dobra i zła. Dotarcie do tych wartości nie może dokonać się w życiu 
człowieka zawsze szczęśliwego, nieprzeżywającego upadków, klęsk, załamań, 
niezmagającego się z samym sobą i otaczającym go światem.

Nierżyn jest nieugiętym obrońcą własnej etyki moralnej, który z deter-
minacją dąży do osiągnięcia pełni wolności wewnętrznej. Jego życiem rządzi 
chęć poznania prawdy najwyższej, do której droga w jego przypadku prowadzi 
przez łagier. I choć odmowa pracy nad światowej sławy wynalazkiem krypto- 
graficznym budzi chwilowe wątpliwości związane z rozłąką z żoną, mają-
cą trwać znacznie dłużej, niż oboje planowali, Nierżyn traktuje ją jako punkt 
zwrotny całego życia. Gleb wybiera fizyczne zniewolenie za cenę zachowania 
nie tylko sumienia, ale i umiejętności ostatecznego rozgraniczenia Dobra i Zła. 
Bohater w swej walce jest niezłomny, mimo że na wolności wciąż żyje i czeka 
na niego żona. W chwilach słabości rozmyśla nad jej tragicznym losem, który 
wszak mógłby się odmienić dzięki jednemu podpisowi, warunkującemu zgodę 
na współudział w supertajnym zadaniu państwowym. Bohater opuszcza sza-
raszkę, świadomie wybierając obozowe życie, jednak wychodzi z „pierwszego 
kręgu” piekła jako zwycięzca, któremu udało się ocalić JA.

Inny rodzaj cierpienia, związany z trudnymi zmaganiami z chorobą nowo-
tworową, staje się punktem wyjścia do poznania prawdy o samym sobie dla bo-
hatera Oddziału chorych na raka (Раковый корпус, 1969), Kostogłotowa. Wyleczony 

14 A. Sołżenicyn, Wpadło ziarno między żarna, przeł. J. Czech, Warszawa 2002, s. 218.
15 Idem, Krąg pierwszy, przeł. J. Pomianowski, Warszawa 1997, s. 40.
16 Zob. B. Żejmo, Problemy etyczne..., s. 118–128. Więcej na ten temat: M. Kowalska, Dostojewski i Soł-

żenicyn. Droga do Boga [w:] Fiodor Dostojewski i problemy kultury, red. A. Raźny, Kraków 2011, s. 238–248.
17 Na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez Bernarda Levina: Интервью с Aлександром 

Солженицыным в газете „Таймс”, http://www.lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/solge.txt (15.01.2014).
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Oleg wyszedł z kliniki „nie po całe życie, ale po życie – dokładkę, taką jak do-
kładka chleba [...]. I zaczynając dziś to malutkie, dodatkowe, darowane życie, 
chciał Oleg, by nie było ono podobne do poprzedniego, dużego. Chciał przestać 
popełniać błędy”18. Zgodnie z filozofią społeczną wolność, do jakiej dąży Oleg, 
należy włączyć w zagadnienie personalizmu społecznego. W świetle powyższej 
problematyki na plan pierwszy wysuwa się pojęcie wolności wewnętrznej: „oso-
bowość nie może od zewnątrz otrzymać wolności ani poczucia wspólnoty [...] 
wszystko, co może i powinien zrobić dla niej ustrój wychowujący, to ustanowić 
wokół osoby przestrzeń dla niezależności i dla życia prywatnego”19. Konkludu-
jąc powyższą tezę, należy zaakcentować, że ustrój wychowujący powinien za-
pewnić każdej osobie wolność „negatywną”, a więc to, co można określić jako 
zapewnienie atmosfery (klimatu) wolności, w której może się rozwinąć pozytyw-
na wolność duchowa. Celem totalitarnego systemu z pewnością nie było stwo-
rzenie odpowiedniej atmosfery dla rozwoju wolności wewnętrznej. Przeciwnie 
– władza czyniła wszystko, by wraz z wolnością zewnętrzną odebrać ludziom 
wolność duchową. Zamiarom władzy zdołały się oprzeć jedynie silne jednostki, 
którym nieobce było poczucie godności osobistej. 

Bohater ten reprezentuje także chrześcijańską koncepcję wolnej woli, która 
„pozwala człowiekowi na samo-posiadanie, samo-opanowanie i samo-kierowa-
nie. Jeśli wymienione możliwości są zaktualizowane, to człowiek nabywa we-
wnętrzną dojrzałość moralną”20. Owa moralna dojrzałość służy realizowaniu 
przez człowieka Dobra. Jak sądzi Józef  Majka, „personalizm społeczny zakła-
da prawo człowieka do realizacji wyższych celów w imię wolności duchowej, 
a więc uznaje osobową relację człowieka do Boga”21. Personalizm zakłada, że 
najwyższą wartością świata stworzonego przez Boga jest osoba pojęta jako byt 
fizyczny, psychiczny i duchowy, obdarzony samoświadomością i wolą. Sołżeni-
cyn nie przedstawia Olega jako człowieka wierzącego, jednak personalistyczny 
typ wolności, jaki prezentuje ten bohater, pozwala sądzić, że to właśnie relacja 
z Absolutem pomogła mu wypracować swoiste pojęcie wolności wewnętrznej 
i wolnej woli. Żyjąc w zniewolonym kraju, będąc w pełni podporządkowanym 
władzy, Kostogłotow próbuje zachowywać się jak obywatel wolnego państwa.

Inną drogę do poznania prawdy i wolności, jak się okaże, niepozbawioną 
mąk duchowych i cielesnych, wybrał Innocenty Wołodin. Impulsem do prze-
wartościowania pewnych pojęć stała się przypadkowa lektura pamiętników 
i korespondencji matki. Dzięki nim bohater zrozumiał, że jest dzikusem wy-
chowanym w jaskini nauki o społeczeństwie, odzianym w surowe skóry walki 
klas. Wiedza ta pozwoli mu zerwać z przeszłością, odciąć się od pasma otacza-

18 A. Sołżenicyn, Oddział chorych na raka, przeł. M.B. Jagiełło, Warszawa 1995, s. 404.
19 J. Majka, Filozofia społeczna, Wrocław 1982, s. 185.
20 S. Kowalczyk, Wolność naturą i prawem człowieka..., s. 67.
21 J. Majka, Filozofia społeczna, s. 184.
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jących go kłamstw. Obóz jest punktem zwrotnym w życiu każdego człowieka, 
który doń trafił. Nie jest jednak w stanie zdeprawować ludzi o bogatym życiu 
duchowym, mających ustalone wcześniej zasady moralne, wierzących w siłę 
własnej woli. Z tego względu, przyglądając się postaci Wołodina, można są-
dzić, że miejsce jego kary stanie się dla niego ostoją spokoju i równowagi du-
chowej. Prawda, do której docierał bohater, zasady moralne, które przyswoił 
w trakcie lektury pamiętników matki, pozwolą mu odbyć karę bez zaprzedania 
własnej duszy w zdeprawowanym świecie łagrów. Pisarz wyjaśnia tę prawidło-
wość w następujący sposób: „jeśli więc raz na zawsze wyrzekłeś się tego, aby 
«przetrwać za wszelką cenę» i poszedłeś drogą, którą obierają ludzie spokojni 
i prości – niewola zaczyna w niezwykły sposób wpływać na twój dawny charak-
ter. [...] Idziesz pod górę”22. Odzyskane sumienie staje się dla Wołodina kate-
gorią absolutną i uniwersalną. Zawarta jest w niej immanentnie niepozwalająca 
na obojętność idea aktywności. Idea ta wyraża się poprzez czyn. Czyn, który 
prowadzi bohatera do zguby, jednak za cenę osiągnięcia wolności wewnętrznej.

Istotną kwestią w powyższych rozważaniach jest aksjologia wolności, zgod-
nie z którą odrzucenie etosu moralności poniża ludzką jednostkę do poziomu 
animalnego, a także pomniejsza rolę rozumu i samej wolności. Fenomen ludz-
kiej wolności pozwala wyodrębnić dwa aspekty: wolność horyzontalną i werty-
kalną. Konkretne ludzkie wybory to poziom horyzontalny. Natomiast poziom 
wertykalny polega na rozumieniu wolności wewnętrznej, opartej na wartoś-
ciach moralnych, posiadających swój ostateczny fundament w Bogu. Wertykal-
ność wolności może do Boga zbliżyć lub oddalić od Niego, jest niczym lina, po 
której mozolnie należy się wspinać, lecz również łatwo można z niej spaść. To 
ciężka praca nad samym sobą, ale jej rezultat daje ostateczne zwycięstwo. Dla 
Sołżenicyna to właśnie wolność wewnętrzna jako ciągłe zmaganie się z samym 
sobą jest świadectwem prawdziwego człowieczeństwa. W Mowie harwardzkiej 
(Гарвардская речь, 1978) rosyjski noblista uznał za konieczne wzniesienie się 
na wyższy szczebel rozwoju antropologicznego poprzez rewizję fundamental-
nych definicji życia ludzi i społeczeństwa23. Artykuł Skrucha i samoograniczenie...24 
potwierdza jego postulat życia „do wewnątrz”, a więc życia wertykalnego, na-
kierowanego w górę, a nie wszerz. Bogate życie duchowe pozwala spojrzeć na 
siebie jako na jednostkę, którą los powołał do wyższych celów aniżeli ziemskie 
rozkosze. Stąd niezwykle istotna jest wewnętrzna przemiana Wołodina, któ-
ry porzucił życie hedonisty na rzecz dotarcia do Prawdy. Poszukiwanie sensu 
istnienia możliwe jest jedynie w poznaniu prawdy o naturze ludzkiej, jego po-
wołaniu, celach, wartościach, prawach i obowiązkach. Absolutyzacja wolności 

22 A. Sołżenicyn, Archipelag GUŁag 1918–1956. Próba analizy literackiej, przeł. J. Pomianowski, t. 2, 
Warszawa 1990, s. 529.

23 Idem, Mowa harwardzka [w:] idem, Żyj bez kłamstwa..., s. 124.
24 Idem, Skrucha i samoograniczenie jako kategorie życia narodowego [w:] idem, Żyj bez kłamstwa..., s. 7–47.
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prowadzi nieuchronnie do relatywizacji prawdy. Jednak aby do niej dotrzeć, 
potrzebna jest wolność wewnętrzna, czyli moralno-duchowa dojrzałość czło-
wieka, personalna autorealizacja, otwarta postawa na potrzeby ludzi i kreatyw-
ność. Wolność wewnętrzna, do której droga jest ciężka i mozolna, pozwala 
zachować wewnętrzną autonomię, dzięki której jednostka jest w stanie oprzeć 
się każdemu złu.

Sołżenicyn na kartach swych utworów daje do zrozumienia, że wolność jest 
podstawowym prawem człowieka. Wolność rozumna, wolność wewnętrzna, 
którą każdy może osiągnąć bez względu na miejsce i czas – to rys antropologii 
chrześcijańskiej. Problem ten dotyka etyki wolności, a więc relacji zachodzącej 
między wolnością indywidualnego człowieka a uniwersalnymi normami mo-
ralnymi. Wolność ta musi się opierać na trwałych normach, wartościach trans-
cendentnych, których artykulacją jest prawo naturalne, a więc ochrona szeroko 
rozumianego dobra ludzkiej osoby: jej godności, integralności, odpowiedzial-
ności25. Dlatego w myśli pisarza nawet zniewolony zewnętrznie człowiek nie 
rezygnuje z możliwości, jakie daje mu chrześcijaństwo. Siłę znajduje w miłości 
bliźniego, w wierze w wyższy porządek uniwersalny niezależny od człowieka, 
w nadziei na powrót utraconego świata wolności. Człowiek wolny wewnętrznie 
jest świadomy swego losu, a mimo to wciąż walczy, uparcie wznosi się „w górę”. 
Walka Nierżyna, Kostogłotowa czy Wołodina staje się zmaganiem nie tyle z sy-
stemem totalitarnym, ile z samym sobą. Wznoszenie się na wyżyny prawdy wy-
maga ciągłego wysiłku, który prowadzi ostatecznie do zwycięstwa. 

25 S. Kowalczyk, Wolność naturą i prawem człowieka..., s. 73.


