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Czym dla istot ludzkich jest prawdziwa wolno ? Gdzie
i jak j znajdujemy? Czy polega ona na odrzucaniu religijnych
i spo ecznych ogranicze  oraz przyjmowaniu radykalnie autonomicznej egzystencji? Czy te takie lekcewa enie naszych
zobowi za wobec Boga i bli niego ujmuje warto ci i godnoci naszemu ludzkiemu yciu? Czy prawdziwa wolno rozkwita w pe nych mi o ci i zaufania relacjach z innymi, a przede
wszystkim z Bogiem?

Wolno

czy Bóg?

Poczynaj c od XVII a do pocz tku XXI wieku wielu pisarzy
przyjmowa o za o enie, e Bóg ogranicza ludzk wolno . Na
ogó rozumieli oni wolno jako wybór pomi dzy ograniczeniami narzucanymi przez Boga a rzeczywist autonomi wolnych
istot ludzkich. To oznacza o postrzeganie Boga jako konkuruj cego z lud mi o kontrol nad ich yciem. Wybór zatem stawa
si wyborem albo Boga albo wolno ci.
W promowaniu takiej wizji ludzkiej wolno ci odgrywa rol
wiele czynników. Po pierwsze s to wielkie zmiany, jakie zasz y
w rodzinach. W przesz o ci niezliczone rzesze matek i ojców
czyni o z powodzeniem rodziny skutecznymi szko ami uczu
i lojalno ci oraz miejscem, gdzie dzieci mog y ufa , i rodzice
i zasady panuj ce w domu stoj na stra y ich prawdziwego dobra. Wspó cze nie w wielu cz ciach wiata odchodzi w zapomnienie nieporównywalny z niczym wp yw rodziny (zw aszcza
jako autentycznej szko y dojrza ej wolno ci). Rodziny dysfunkcyjne, rozbite, matki czy ojcowie samotnie wychowuj cy dzieci nie stanowi na ogó skutecznego rodowiska sprzyjaj cego
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nauce dojrza ej wolno ci oraz wiczeniu si w niej. Dzieciom
wychowanym w takich warunkach jest znacznie trudniej zaufa Bogu i doceni fakt, e Boskie przykazania s u ich najwy szemu dobru. Je li w domu zosta y zachwiane autorytety,
dlaczego mamy wierzy , e nasz Ojciec niebieski stale, z niesko czon mi o ci i moc zabiega o nasze prawdziwe dobro?
Dzieci, które wysz y z rozbitych czy te naznaczonych wieloma
brakami rodzin, s nastawione na postrzeganie ycia jako walki
o siebie i swoje w asne osobiste interesy.
Po drugie, powszechny upadek lokalnych wspólnot i para i
(z ich atmosfer wzajemnego wsparcia i zaufania) spowodowa
utrat spo ecznego zakorzenienia. By mo e najbardziej rewolucyjn zmian w wiecie XX wieku by na ca ym globie dokonuj cy si odwrót od ycia na wsi ku yciu w mie cie. Nasze ogromne metropolie zmuszaj miliony ludzi do egzystencji
w wielkiej izolacji, poniewa walcz oni o przetrwanie w sytuacjach strasznej biedy i bezwzgl dnej rywalizacji. Istniej ce mi dzy nimi relacje mo na sprowadzi zasady: B d dba o twoje
interesy, je li ty zadbasz o moje. Antywarto ci autonomicznej
jednostki mog niepostrze enie nad ni zapanowa .
Miliony ludzi na ca ym wiecie do wiadczaj bole nie g bokiej erozji poczucia przynale no ci spo ecznej i religijnej. Niew tpliwie mo na spotka wiele nowych czy duchowo odnowionych para i. Co wi cej, wspólnoty bazowe oraz nowopowsta e
lub reaktywowane ruchy pozwalaj wiernym wspólnie dzieli
si yciem wiary, a tak e pog bia relacje z Bogiem i mi dzy
sob . Ruch Focolari, Droga Neokatechumenatu, Towarzystwo
w. Wincentego a Paulo, Wspólnota w. Idziego i wiele innych
ruchów zaszczepiaj prawdziwe braterstwo oraz g bokie dowiadczenie religijne, dzi ki którym mo e wzrasta i dojrzewa
prawdziwie chrze cija ska i ludzka wolno . Nie ulega kwestii,
i na ca ym wiecie jest wiele znaków nadziei. Jednak e post puj ca erozja sposobów, w jaki ludzie mog nale e  do siebie nawzajem, sprawia, e coraz trudniej jest nale e  do Boga
w dojrza ej i ufnej wolno ci.
Trzeci czynnik, który przyczyni si do niezrozumienia natury
ludzkiej wolno ci i korzystania z niej, jest stricte lozo cznym,
przez co jednak nie mniej istotnym. Kartezjusz (1596-1650),
jakiekolwiek by y jego intencje, popchn
lozo
w kierunku
indywidualizmu, zaczynaj c od swojej pierwszej zasady lozo cznej cogito, ergo sum  my l , wi c jestem, po wynik e
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z niej implikacje. Istotnie, to raczej racjonalizm ni relacje z innymi np. amor, ergo sum  jestem kochany, wi c jestem, b dzie charakteryzowa zarówno punkt wyj cia jak i rozwini cie
jasnych i wyra nych idei Kartezjusza. W ten sposób zostanie
przygotowany intelektualny grunt pod narodziny i rozprzestrzenienie si O wiecenia  ruchu, który sprzeciwi si autorytetom
i tradycji oraz stanie w obronie praw czlowieka i (bardziej lub
mniej autonomicznej) wolno ci.
Po czasach Kartezjusza inni, jak John Locke (1632-1704)
i jego nast
wiadomych, autonomicznych jednostek. Wspó cze nie, kontynuatorzy my li Karny sposób przedstawiaj osoby jako
samowystarczalne o rodki wiadomo ci i wolnego dzia ania,
a nawet jako egocentryczne, poch oni te sob jednostki. Ci, którzy pragn y jako niezale ne podmioty a nawet jako samotne,
wyizolowane jednostki (które s
czeniu samostanowi cy prawo dla siebie) stawiaj nas przed
pytaniem: czy taka polityka odrzucania powa nych relacji oraz
wiernej wspó zale no ci przyczynia si do trwa ego ludzkiego
wzrostu i pomy lno ci? Poni ej powrócimy do tej kwestii.

Wolno

poprzez Boga

Prorocy oraz inni przywódcy duchowi staro ytnych Izraelitów
byliby bardzo zdziwieni, gdyby im przedstawi t alternatyw
czy wolno
ce i starodawne pie ni pochwalne
opiewa y wybawienie narodu, którego sprawc by Bóg wyprowadzaj cy go z Egiptu i poprzez wody morskie (Wj 15, 1-21). Autor
(autorzy) tych pie ni u y staro ytnej, bliskowschodniej metafory
Boskiego Wojownika, aby przedstawi Boskie zbawcze dzia anie
w obronie Izraela. Bóg zwyci y si y wroga, aby uwolni lud wybrany. Dla niego by a to kwestia Boga oraz wolno ci.
Dla chrze cijan liturgia Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy
osi ga punkt kulminacyjny, kiedy zapalona zostaje wieca paschalna i diakon albo ksi dz piewa Exultet czyli or dzie wielkanocne. Exultet wychwala Chrystusa za zwyci stwo, którego
dokona przez swoj mier i zmartwychwstanie, przywo uj c
histori wcze niejszego wybawienia narodu ydowskiego z niewoli egipskiej: Raduj si , ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a o wiecona jasno ci Króla wieków! Chrystus
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zwyci y !. Nast pnie, u ywaj c sformu owa , które przywouj tradycj mówi c o zst pieniu krainy zmar ych albo zejciu do piekie , Exultet og asza: Tej w a nie nocy Chrystus
skruszywszy wi zy mierci, jako zwyci zca wyszed z otch ani.
Od pocz tków chrze cija stwa uczniowie Chrystusa rozumieli wie o zmartwychwstaniu w wietle wcze niejszego wyj cia
z Egiptu  jako wybawienie przychodz ce poprzez zwyci sk
walk ze z em. Bóg wybawia nas z niewoli i przynosi nam wolno , a nie zabiera jej.
Wed ug historii opisuj cej wyj cie z Egiptu, Izraelici docieraj do góry Synaj, gdzie staj wobec Boga w dramatycznej
scenerii grzmotów, b yskawic, dymu i d wi ku tr b. Przez porednictwo Moj esza otrzymuj Dziesi Przykaza , streszczenie obowi zków wobec Boga i bli niego (Wj 19, 16  20,17).
Przykazania zaczynaj si od ostrze enia przed oddawaniem
czci fa szywym bogom. Ci bogowie s nadal obecni tysi ce lat
pó niej. Przybieraj inne postacie, pod którymi mog zniewoli
swoich czcicieli, a nawet nimi zaw adn . Wci na nowo widzimy jak idole w postaci d enia do posiadania, sukcesu i w adzy
mog zdominowa ycie ludzi, staj c si wi tyni , w której ci
ludzie wznosz mod y. Te bo ki zajmuj miejsce Boga; bardzo
atwo podporz dkowa si takim bogom, którzy okradaj nas
z naszej wolno ci i trzymaj w nieko cz cej si niewoli.
Tak e przywi zanie do grzechu, które udaje wolno , moe ukaza si w postaci wewn trznych demonów, ró nych wewn trznych przymusów i uzale nie , które rz dz yciem niezliczonych osób. Ludzie ci, zamkni ci we wzorcach zachowa
destruktywnych, mog sta si beznadziejnie uzale nieni od alkoholu, narkotyków czy swobody seksualnej. Takie wewn trzne
przymusy lekcewa rozs dek i racjonalne decyzje. Owi ludzie,
jak gdyby zaw adni ci czy wr cz op tani przez w asne pragnienia, mog wydawa si bezsilnymi wobec niemo liwych do
opanowania si , trac kontrol nad swoj egzystencj i cierpi
z powodu tragicznych skutków swoich na ogowych i uzale niaj cych zachowa . Bardziej o ary ni sprawcy z a, widz oni
swoje ycie wymykaj ce si spod kontroli i czuj si niezdolni
do prze amania destruktywnych wzorców, które ich ogarniaj
i zniewalaj . Takie wewn trzne demony mog przybra posta
dr cz cych l ków lub zapiek ej goryczy, która unosi si nad
przesz o ci . Nasze umys y mog wype ni doznane zranienia
i pora ki. Równie wizja nadchodz cej mierci mo e sta si
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przera aj c gro b , która zaw adnie naszymi dniami. Mo emy zacz obsesyjnie skupia si na bezpiecze stwie i utrzymywaniu zdrowia za wszelk cen .
W przywo anych wydarzeniach Moj esz przedstawiony jest
jako ostrzegaj cy Izraelitów przed pokus samowystarczalnoci (Pwt 8, 1-20). Ukazuje im konieczno radykalnego wyboru mi dzy yciem przychodz cym dzi ki pos usze stwu Bogu
a mierci nadchodz c przez przywi zanie do z a i grzechu 
b ogos awie stwo pos usze stwa i przekle stwo niepos usze stwa (Pwt 11, 26-28). Krótko mówi c, przykazania s nam dane, aby si nam dobrze dzia o (Pwt 10, 13), a nie ku naszemu
os abieniu i stracie.

aska i wolno
Dobrobyt i rozwój istot ludzkich, które yj w mi uj cym pos usze stwie Bogu, zale y od wewn trznej inspiracji aski Bo ej,
która je umo liwia. Niektórzy prorocy wi ksi w Starym Testamencie obiecywali ju , e przymierze b dzie wypisane w sercach ludzi (Jr 31, 31-34) lub e nowe serce zostanie stworzone przez Ducha Bo ego (Ez 36, 26-27). Pe ny rozkwit doktryny
o takim Boskim zamieszkaniu i dzia aniu przyszed dopiero
w wietle Jezusowego powstania z martwych oraz zst pienia
Ducha wi tego. aska jest rozumiana jako bezinteresowna
samokomunikowanie si Trójosobowego Boga, który podnosi
istoty ludzkie i czyni mo liwym ich nowy, oparty na mi o ci stosunek do Boga oraz udzia w Boskim yciu. W a ciwa chrze cija ska wizja aski wyklucza jakiekolwiek poj cie Boga rywalizuj cego z cz owiekiem o kontrol nad jego yciem.
Przy okazji, mówi c o asce Bo ej i ludzkiej wolno ci, nie
mo na traktowa ich przeciwstawnie ani odwrotnie proporcjonalnie, jak gdyby wi cej aski poci ga o za sob mniej wolno ci. Prawda jest dok adnie odwrotna. Wolne samostanowienie ro nie wprost proporcjonalnie do blisko ci i obdarzaj cego
zjednoczenia z Bogiem. Karl Rahner (zm. 1984), by mo e najznamienitszy teolog XX wieku, stanowczo podkre la t proporcjonalno 1. Kilka wieków wcze niej wielki poeta John Donne
1
Grace and Freedom, w: Sacramentum Mundi, red. K. Rahner, t. 2, London
1968, s. 424-427.
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(zm. 1631) w sonecie Batter my heart modli si o zbawienie.
Uznawa on, e najlepiej dla cz owieka jest w sposób wolny
wybra ca kowite oddanie si Trójosobowemu Bogu, który go
stworzy i pob ogos awi wolno ci . Jednak Donne zna tak e
swoj w asn s abo ; móg by zbyt atwo podda si grzechowi i szatanowi. Nie pozosta by naprawd wolny, gdyby Bóg nie
trzyma go w wi zieniu i niewoli swojej Boskiej s u by. Za tymi
s owami stoi nauczanie w. Paw a o dwu niewolach. Zbawienie
przynosi wolno od grzechu i now niewol  u Boga; ci, którzy byli niewolnikami grzechu, s wyzwoleni i stali si niewolnikami sprawiedliwo ci (Rz 6, 15-25).
Sam w. Pawe dowodzi prawdy twierdzenia, e aska i prawdziwa wolno wzrastaj razem. Kiedy Pawe zosta zdobyty
(Flp 3, 12) przez Chrystusa, nie straci nic ze swojej bujnej, silnej osobowo ci. Listy w. Paw a, a w szczególny sposób list
do Filipian, ukazuj jego wyj tkow odwag i rado w obliczu prze ladowa i gro by mierci, a tak e jego owocny i bliski
zwi zek ze wspólnot z Filippi  pierwszym Ko cio em za o onym na europejskiej ziemi. W naszych czasach Dorothy Day,
Matka Teresa z Kalkuty, papie Jan XXIII oraz inne wietlane
wzory ycia chrze cija skiego tak e ukazuj jak blisko z Bogiem przez ask , tak daleka od umniejszania ich osobowo ci,
sprzyja a ich wzrostowi w ludzkiej doskona o ci.
Najlepszym przyk adem tej zasady (wi cej aski, wi cej ludzkiego rozwoju) by sam Jezus z Nazaretu. W Jego przypadku
osobiste przyj cie ca kowicie ludzkiej natury przez drug osob
Trójcy wi tej ustanowi o jedyne w swoim rodzaju Boskie samokomunikowanie si , najg bszy mo liwy zwi zek mi dzy Bogiem a istot ludzk . Stworzone cz owiecze stwo, poprzez które Chrystus prze ywa swój oparty na mi o ci zwi zek z Ojcem,
by o w sposób ponadnaturalny obdarowane ask przez Ducha
wi tego, aby udoskonala Jego ludzkie dzia anie, podnosi
je do uczestnictwa w Boskim yciu i powi ksza Jego wolno
wraz z jedyn tak blisko ci z Bogiem.
Ewangelie ukazuj nam jak niezwykle fascynuj cy by Jezus
dla tysi cy ludzi, którzy spotykali Go podczas Jego ziemskiego
pos ugiwania. Je li ktokolwiek, kiedykolwiek zas u y na miano
cej osobowo
to w a nie On. Nie by o najmniejszej przes anki, aby twierdzi , e Jego Boska to samo
i zwi zek z Bogiem, którego nazywa
a y na niekorzy Jego ludzkiej wolno ci czy ogranicza y Jego ludzki rozwój.
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Jednym s owem, Jego bóstwo nie rywalizowa o z Jego cz owiecze stwem. Wprost przeciwnie, Jego bosko w Jemu tylko
w a ciwy sposób uwydatnia a Jego ludzkie ycie i wolno .

Autentyczna osobowo
W swojej ziemskiej historii Jezus przeniós na ludzki poziom
swój odwieczny zwi zek z Ojcem przez Ducha wi tego. Jedyny w swoim rodzaju przyk ad Jezusa najlepiej ukazuje, e autentyczna osobowo i jej wyra anie nie rozwijaj si w istnieniu skoncentrowanym na sobie.
Prawdziwa osobowo jest dawana i otrzymywana w relacjach z innymi. By osob , to znaczy by podmiotem interpersonalnym, dziel cym mi o
i udzielaj cym siebie w mi o ci.
Prawdziwa ludzka indywidualno
kszta tuje si poprzez istnienie w i dla innych osób. Potrzebujemy siebie nawzajem,
aby by sob . Bycie osob nie poprzedza stosunków mi dzyludzkich, tak jakby my byli najpierw osobami, a dopiero pó niej
wchodzili w relacje z innymi. Nowonarodzone dziecko (a nawet
wi cej, nienarodzone dziecko) nigdy nie istnieje bez zwi zku ze
swoj matk , ojcem oraz innymi.
Ostatnio ró ne grupy i osoby obchodzi y stulecie urodzin Jean-Paul Sartrea (1905-1980). Powszechnie (czy notorycznie?)
twierdzi on, e inni ludzie to piek o. Z pewno ci prawd jest
twierdzenie przeciwne! Usi owania, aby by osob w sobie
i po prostu dla siebie prowadz do strasznej formy nico ci 
piek a mnie samego, odci tego od innych i nieumiej cego (lub
niechc cego) kocha nikogo poza sob .
Trójca wi ta ustanawia miar dla naszej osobistej wolnoci, rozumianej jako wychodzenie poza siebie w mi o ci. Ojciec, Syn i Duch wi ty yj razem w nieko cz cym si uniesieniu  ekstazie mi o ci, komunii ycia, w której Ich jedno
nie jest utrzymywana kosztem Ich osobowego zró nicowania.
Ich jedyny w swoim rodzaju bliski zwi zek oznacza najbardziej
intensywn i uszcz liwiaj c wzajemn obecno , wzajemne uczestnictwo w sobie nawzajem, które jednak nie powoduje
wch oni cia trzech osób przez siebie nawzajem ani wzajemnego znikni cia w sobie.
Niesko czenie szcz liwa komunia mi o ci Trójcy wi tej
ukazuje siebie jako najwy szy wzór i cel wszystkich naszych

53

przyj tych w sposób wolny relacji-w-komunii. W wiecie, w którym postawy dzielenia si i wspólnotowo ci s cz sto tragicznie
niszczone, zwi zek mi o ci pomi dzy Ojcem, Synem i Duchem
wi tym zaprasza nas do ycia w komunii ze sob nawzajem i z naszym Bogiem. Boskie ycie jest tym, które ca kowicie
daje siebie i bezwarunkowo dzieli si sob . Poniewa jeste my
stworzeni na obraz i podobie stwo Bo e (por. Rdz 1, 26), jeste my zaproszeni do istnienia w wolnej komunii i mi uj cej solidarno ci ze sob nawzajem oraz z osobami Boskimi. Gdziekolwiek ludzie walcz o zachowanie jedno ci rodzin i wspólnot
oraz jedno ci pomi dzy spo eczno ciami i narodami, a czyni to
w sposób, który nie t umi osobistej to samo ci, w rzeczywistoci przenosz ycie Trójcy w swoje moralne zaanga owanie.
W ten sposób dotarli my do ostatecznej odpowiedzi na postawione na pocz tku pytanie. Prawdziw wolno znajduje si
w mi o ci i we wszystkich opartych na zaufaniu zwi zkach, b d cych obrazem Boga, od którego wyszli my i do którego powrócimy. Wewn trzne ycie Trójcy wi tej dostarcza nieporównywalnego z niczym wzorca i miary: co to znaczy kocha i co to
znaczy by wolnym.
T umaczenie: Ma gorzata Nowak
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SUMMARY
G. OCOLLINS, What is Real Freedom?
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What is true freedom for human beings? Where and how do
we nd it? Does it consist in abandoning the «constraints» of religious and social principles and embracing a radically autonomous existence? Does real freedom ßourish in loving, trusting
relationships with others  above all with God? These are the
issues Gerald OCollins wants to deal with in this article.
As the Author states, from the seventeenth century through
to the start of the twenty- rst century, many writers encouraged
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the idea that God limits human freedom. Typically they understood freedom as choice  a choice between constraints imposed by God and the authentic autonomy of free human beings. This meant seeing God as competing with human beings
for the control of their lives. The choice then became either God
or freedom. But is this biblical experience of Gods presence
among people?
Analyzing both social and philosophical reasons, underlying
the above standpoint, he shows that true personal individuality
comes by existing in and for other persons. We need each other
in order to be ourselves. Being a person does not precede interpersonal relationships, as if we were rst persons and only then
in relationship.
Indeed, real freedom is found in love and in all trusting relationships that image forth the God from whom we came and to
whom we will return. The inner life of the Holy Trinity provides
the unparalleled pattern and standard of what it is to be loving
and what it is to be free.
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