
Wolność wyboru i wybór wolności. Co to znaczy, że „wszystko mi wolno, ale 

nie wszystko przynosi korzyść"? 

 

  Współczesne rozumienie wolności stoi w jasnej i oczywistej sprzeczności z koncepcją 

chrześcijańską, z nauką Kościoła. Treść artykułu ma na celu klarowne przedstawienie katolickiego 

rozumienia wolności oraz wykazanie suponowanej sprzeczności. Dla jasności wywodu, w tym również dla 

uniknięcia nieporozumień semantycznych, na początku pracy analizie językowo-teologicznej poddany 

zostanie jej tytuł. Posłuży to także wskazaniu założeń przyjmowanych w paradygmacie katolickim oraz 

wprowadzeniu czytelnika w ten paradymat na tyle, na ile pozwalają na to ramy pracy. Analiza zostanie 

przeprowadzona za pomocą przedstawienia 4 pytań: 

1. Czy człowiek posiada wolność wyboru? 

2. Czy człowiek może wybrać wolność? 

3. Czy człowiek powinien wybrać wolność? 

4. Co znaczy, że „wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść"? 

Odpowiedź na pierwsze trzy pytania zostanie udzielona za pomocą metody scholastycznej. Odpowiedź na 

pytanie czwarte będzie podsumowaniem dociekań oraz prezentacją problematyki wolności ujętej w listach 

św. Pawła. Wnioski wyciągnięte z tak przeprowadonej analizy zostaną zestawione z współczesną kondycją 

intelektualno-moralną dotycząca wolności. Autor nie ma na celu drobiazgowego przedstawienia 

współczesnych koncepcji, a jedynie wskazanie niektórych błędnych zasad, szczególnie 

charakterystycznych dla myślenia przeciętnego Europejczyka. Także bibliografia dotycząca prezentacji 

stanowiska katolickigo choć nie jest wyczerpująca, zdaje się być wystarczającą na potrzeb pracy. Ramy 

pracy bowiem pozwalają jedynie na zasugerowanie niektórych problemów, podczas gdy inne muszą zostać 

całkowicie pominięte.  

1. Czy człowiek posiada wolność wyboru? 

Zdaje się, że człowiek nie posiada wolności wyboru: 

1. Bóg sam kieruje naszymi działaniami nie pozostawiając nam wyboru. W Księdze 

Wyjścia czytamy bowiem: „Pan uczynił upartym serce faraona, tak iż nie usłuchał ich, jak 

zapowiedział Pan Mojżeszowi"1. 

2. Możliwość wyboru zakłada możliwość ukierunkowania swojego pożądania. Tym 

samym  gdyby człowiek posiadał wybór, jego wola mogłaby pożądać zła. Jednak wola człowieka 

 
1 Wj 9, 12. 



nie może pożądać zła, gdyż jak pisze święty Tomasz: „Do czegokolwiek wola dąży, dąży pod 

kątem dobra"2. 

3. Wolność wyboru odnosi się do możliwości wybierania między dobrem, a złem. Jedynie 

Bóg jest dobry3, a Go nie możemy wybrać sami. Czytamy bowiem: „Nikt nie może przyjść 

do Mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec”4. A zatem człowiek nie posiada możliwości wyboru. 

 4. Wybór człowieka jest jedynie pozorny, nie wolny. Pisze bowiem Apostoł: „Nie czynię 

bowiem dobra, którego chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę”5. Gdyby wybór człowieka 

był wolny, człowiek czyniłby to, co chce. 

5.  Bóg wie, co uczynimy, a więc nawet gdyby człowiek miał wybór, ten byłby jedynie 

pozorny, a nie wolny. Pan Bóg mówi do Mojżesza: ,,ja zaś wiem, że król egipski nie pozwoli wam 

wyruszyć, chyba że zmuszony siłą”6. Skoro więc Bóg wie, co uczyni człowiek, to człowiek nie 

posiada wolnego wyboru. 

 6.  Gdyby człowiek posiadał wolność wyboru, byłby wolny. Tymczasem św. Paweł pisze: 

„Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności”7. Jeśli człowiek został do wolności 

powołany, to znaczy, że musi dopiero ją osiągnąć i jeszcze nie jest wolny. Jednak spełnienie tego 

powołania jest niemożliwe, gdyż jak rzecz Filozof: ,,To jest wolne, co jest przyczyną samego 

siebie”8. Ani zaś człowiek, ani tym bardziej jego wola, nie jest przyczyną samego siebie; czytamy 

bowiem w Liście do Filipian: „Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z [Jego] 

wolą”9.  

 

Wbrew temu w Pięcioksiągu czytamy: “kładę przed wami życie i śmierć, 

błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo”10. 

Bóg sam mówi o tym, że mamy wybór i wybór ten jest wolny, ponieważ człowiek posiada własną 

moc rozstrzygania. Mądrość Syracha wskazuje: „On na początku stworzył człowieka i zostawił 

go własnej mocy rozstrzygania”11. 

 
2 S Th. I-I q 82, a 2.  
3 Por. Mk 10, 18. 
4 J 6, 44. 
5 Rzm 7, 19. 
6 Wj 3,19. 
7 Ga 5, 13. 
8 S Th. I-I q 82, a 1. 
9 Flp 2, 13. 
10 Pwt 30,19. 
11 Syr 15, 14. 



 

Odpowiedź: Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który jest 

doskonale rozumny i wolny12. Bóg wyposażył człowieka w rozum tak, że ten może wydawać sądy 

nie tylko naturalne, tak jak to robią zwierzęta (owca, wiedziona instynktem, widząc wilka wydaje 

naturalny sąd, że należy przed nim uciekać), ale również rozumowe; tzn., że odnośnie 

przygodnych działań i wydarzeń rozum człowieka może zająć różne stanowisko. Możliwość 

zajęcia różnego stanowiska jest niczym innym jak właśnie możliwością wyboru (człowiek widząc 

wilka może wydać rozumowy sąd o konieczności ucieczki, walki z wilkiem na różne (sic!) 

sposoby, zignorowania tego faktu, bądź inne). Dlatego właśnie fakt posiadania rozumu przez 

człowieka, stanowi o posiadaniu przez niego wolnej woli (liberum arbitrium), która umożliwia 

wolny wybór13. 

 

 Na 1: Bóg będąc przyczyną naszego istnienia jest także dalszą przyczyną naszych czynów. 

Nie onacza to jednak, że jest przyczyną bezpośrednią wykluczając naszą własną przyczynowość 

i odpowiedzialnosć za własne czyny. Faraon widząc cuda uczynione przez Mojżesza, sam uczynił 

swoje serce twardym tak14, że Bóg pozwolił, aby pozostało ono twarde również po nastaniu plag 

egipskich. Faraon więc w wolności wybrał twardość swojego serca. 

 Na 2: Zło jako takie nie posiada własnej substancji i jest niczym innym jak brakiem, 

nieistnieniem jakiegoś dobra15. Coś nieistniejącego nie może być przedmiotem pragnienia. 

Człowiek zawsze pożada czegoś przez wzgląd na spodziewane dobro – bądź to godziwe, bądź 

to użyteczne; nawet jeśli rzecz dobra jest w jakimś stopniu wybrakowaną. Możliwość 

ukierunkowania pożądania bądź to na jedno dobro użyteczne, bądź to na drugie, świadczy 

o posiadaniu przez człowieka wolnego wyboru. 

 Na 3: Bóg pociąga do siebie wszystkich ludzi, tym samym dając wszystkim możliwość 

dojścia do Niego. Człowiek w wolności musi zdecydować, czy do niego przyjdzie. 

 Na 4: Wola człowieka choć jest posłuszna rozumowi, to może przeciwstawić się mu w tym, 

 
12 Por. S Th. I-II q 4. 
13 Por. S Th. I-II q 83, a 1. 
14 Por. Wj 7, 13. 
15 Por. S Th. I-I q 49. 



lub owym. Władza pożądawcza bowiem jest poruszana nie tylko przez rozum, ale również przez 

zmysły i wyobraźnię16. 

Na 5: W doskonałym Bogu nie może zachodzić żadna zmiana, także ta odnosząca się 

do Jego wiedzy17. Dlatego czas nie wpływa na Bożą wiedzę i wie On co czyniliśmy, co czynimy 

i co uczynimy. Boża wszechwiedza nie wyklucza ani wyboru, ani jego wolności. 

  Na 6. Wolność wyboru będąca stałą właściwością człowieka18 nie jest idealna i dlatego nie 

jest tożsama z wolnością, którą możemy dopiero osiągnąć. „Bóg działa w każdym zgodnie z jego 

swoistą właściwością"19 dlatego sprawienie w woli chcenia nie wyklucza jej wolności. 

Niekoniecznie bowiem „wolność wymaga tego, żeby ten, kto jest wolny, był pierwszą przyczyną 

samego siebie, podobnie jak do tego, żeby być przyczyną drugiego, nie jest wymagane, żeby być 

jego pierwszą przyczyną”20.  

2. Czy człowiek może wybrać wolność? 

Zdaje się, że człowiek nie może wybrać wolności: 

1. Nie można wybierać wśród spraw przynależących do natury. W naturze człowieka jest 

być wolnym, tzn. posiadać wolną wolę. 

 2. W encyklie Libertas praestantissimum Leon XIII pisze, że „Wolność jest darem"21. Dar 

jest czymś, co się od kogoś otrzymuje, a nie wybiera. Zatem człowiek nie może wybrać wolności. 

3. Nie jest w mocy człowieka wybrać wolność, ponieważ ażeby był wolny, zgodnie 

ze słowami Pisma, musi zostać wyzwolonym przez Chrystsusa: „Jeżeli więc Syn was wyzwoli, 

wówczas będziecie rzeczywiście wolni"22. 

 

Wbrew temu wybór ze strony pożądawczej wymaga ażeby pożądąć przedmiotu wyboru23.  

Człowiek ma możność pożądania zarówno czegoś, co posiada jak i czegoś, czego nie posiada. 

A zatem jest możliwy wybór wolności skoro u Apostoła czytamy: „Wy zatem, bracia, powołani 

 
16 Por. S Th. I-I q 81, a 1 oraz a 3  
17 Por. S Th. I-I q 9. 
18 Por. F. Grabarczyk, Chrześcijańska koncepcja wolności. Zafałszowany obraz ludzkiej wolności", w: Wolność. Szczęście czy 

tragedia?, Stalowa Wola, 2019, s. 81. 
19 S Th. I-I q 83, a 1. 
20 S Th. I-I q 83, a 1. 
21 Leon XIII, Libertas praestantissimum za:  http://ptm.rel.pl/czytelnia/dokumenty/dokumenty-papieskie/47-leon-xiii/231-

encyklika-libertas-praestantissimum.html. Dostęp z dnia: 18.03.2021. 
22 J 8, 36. 
23 Por. S Th. I-I q 83, a 3. 

http://ptm.rel.pl/czytelnia/dokumenty/dokumenty-papieskie/47-leon-xiii/231-encyklika-libertas-praestantissimum.html
http://ptm.rel.pl/czytelnia/dokumenty/dokumenty-papieskie/47-leon-xiii/231-encyklika-libertas-praestantissimum.html


zostaliście do wolności."24.  

 

Odpowiedź: Ażeby rozwikłać zaistniałą trudność należy wpierw zdefiniować to, czym jest 

wolność. Otóż wolność, jak pisze Leon XIII: „niczym innym nie jest, jak tylko zdolnością 

wybierania odpowiednich środków do tego, co zamierzono, tak że ten, który posiada możność 

wybierania czegoś jednego spośród wielości, panem jest swych czynów”25. Wolność zakłada więc 

zamierzony cel, do którego zrealizowania wola na sposób wolny wybiera odpowiednie środki. 

Odpowiednie, znaczy nie jakiekolwiek bądź, tylko własnie takie, jakie powinny zostać wybrane. 

Łatwo zauważyć, że wolność w takim razie słusznie nazywana jest „zdolnością poznawania 

i chcenia" to jest płodem woli i rozumu26, do którego to roli należy wpierw rozpoznanie celu, 

następnie zaś odpowiednich do niego środków. Ponieważ jednak człowiek jest bytem daleko 

niedoskonałym, dlatego też wolność jego jest wysoce niedoskonała. Niedoskonałość rozumu 

wyraża się w tym, że bądź to nie pojmuje i nie poznaje wszystkiego, bądź to pojmuje i poznaje na 

sposób błędny tj. niesłusznie przechodząc do rzeczywistości od poprawnie dostrzeżonej 

możności27. Skutkuje to tym, że choć wola z konieczności pożąda dobra28, to jednak rozum źle 

może owe dobro rozpoznać. Niedoskonałość wolności człowieka nie leży atoli jedynie 

w niedoskonałości jego rozumu, ale także woli, która choć posłuszna rozumowi, to jednak będąc 

poruszaną również przez zmysły i wyobraźnię czasem może się mu przeciwstawić29. Nie znaczy 

to jednak, że wola mogłaby pożądać czegoś niedobrego per se, jedynie zaś, że skłoniłaby się do 

rzeczy, która nie jest dobra dla osiągnięca założonego celu, zaś jest dobra na sposób użyteczności 

celowi innemu. Tak też choć przyjemność odpoczynku sama w sobie nie jest zła lecz dobra, 

odpoczynek złym staje się, kiedy obowiązkiem jest praca. Wola jednak poruszana przez zmysły  

i wyobraźnię może wybrać odpoczynek jako dobro użyteczne dla przyjemności zmysłów, 

sprzeciwiając się w ten sposób nakazowi rozumu. Dlatego pisze św. Paweł: „stwierdzam w sobie 

to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. (...) W członkach zaś moich spostrzegam 

prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i bierze mnie w niewolę pod prawo 

grzechu mieszkającego w moich członkach"30. Leon XIII definiując wolność pisze, że osoba wolna 

 
24 Ga 5, 13a 
25 Dz. Cyt, Libertas… 
26 Por. F. Buchwald, O wolności sumienia, za: http://www.ultramontes.pl/o_wolnosci_sumienia.htm . Dostęp z dnia: 18.03.2021. 
27 Por. S Th. I-I q 79, a 4. 
28 Por. S Th. I-I q 82, a 1. 
29 Por. S Th. I-I q 81, a 1 oraz a 3. 
30 Rzm 7, 21;23 



„panem jest swych czynów"31. Być panem, znaczy potrafić skłonić swoją wolę do tego, do czego 

skłaniać się powininna, będąc posłuszna rozumowi, nie zaś zmysłom i wyobraźni. Z ustaleń tych 

jasno widać, że „prawdziwie wolnym jest ten tylko, kto mogąc czynić co mu się chce, czyni jednak 

to tylko co powinien. I nie żaden to, jakby się komu zdawać mogło, paradoks."32. Człowiek 

bowiem zawsze tego czego chce, chce jako dobra33. Być wolnym znaczy chcieć tego, 

co rzeczywiście jest dobrym i nie przeciwstawia się naszemu ostatecznemu celowi. Widać więc, 

że człowiek rozpoznawszy czym jest wolność, może zapragnąć ją posiąść, następnie zaś wybrać 

tj. podjąć wolność ofiarowaną mu przez Boga, wypełniając tym samym swoje powołanie. 

 Na 1: W naturze człowieka jest wybierać jedno, a odrzucać drugie, co nie oznacza jednak 

wolności. Prawdziwie wolny człowiek bowiem zawsze odrzuca to, co powinien odrzucic i wybiera 

to, co powinien wybierać. Tak rozumiana wolność nie leży w naturze człowieka i związana jest 

z otrzymywaną Bożą łaską. 

 Na 2 i 3: Bóg przez swoje Wcielenie, Śmierć i Zmartwychwstanie wyzwolił człowieka 

dając mu w darze wolność. Dar ten człowiek może przyjąć albo odrzucić. Przyjęcie tego daru 

nazywamy własnie wyborem wolności. 

3. Czy człowiek powinien wybrać wolność? 

Zdaje się, że człowiek nie powinien wybrać wolności: 

 1. Człowiek wolny czyni to, co chce, zaś człowiek powinien czynić to, co nakuzuje Prawo, 

nie zaś to, czego chce. Człowiek bowiem jest niedoskonały i jako byt stworzony nie może być 

doskonałym, zaś „Prawo Pana doskonałe - krzepi ducha."34. 

 2. Człowiek powinien być raczej niewolnikiem, niż wolnym. Pisze bowiem Apostoł: 

„Dzięki jednak niech będą Bogu za to, że gdy byliście niewolnikami grzechu, daliście z serca 

posłuch nakazom tego nauczania, któremu was poddano a uwolnieni od grzechu oddaliście się 

w niewolę sprawiedliwości"35. 

 

Wbrew temu zapewnia Apostoł: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem 

 
31Dz. Cyt., Libertas… 
32 Dz. Cyt., O wolności sumienia 
33 Por. S Th. I-I q 82, a 2. 
34 Ps 19, 8. 
35 Rzm 6, 17 



trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli"36. 

  

Odpowiedź: Człowiek powinien czynić wszystko to, co służy jego celowi ostatecznemu37. 

Celem ostatecznym człowieka jest szczęście38 będące ostateczną doskonałością człowieka39, a 

więc również wszystkich jego władz, w tym woli. Doskonałość woli wyklucza jakikolwiek brak, 

a więc zakłada całkowite zaspokojenie jej pożądliwości. Zauważamy, że żadne z dóbr stworzonych 

nie może zaspokoić pożądliwości woli już to dlatego, że będąc skończonymi po zdobyciu ich 

pozostaną inne dobra mogące być pożądanymi40 (w tym także poznanie przyczyn tychże 

zdobytych dóbr stworzonych41), już to dlatego, że dobra stworzone przemijają, a wola może 

pożądać dóbr nieprzemijających42. Dlatego też „ostateczna i doskonała szczęśliwość może polegać 

jedynie na oglądaniu istoty Bożej"43, która jest nieskończona w swoim dobru tak, że poznając ją 

nie można pragnąć poznawać czegoś innego. Wolność zaś, jak powiedziano, wyraża się w tym, że 

człowiek zawsze chce tego, czego chcieć powinien, a człowiek powinien chcieć być prawdziwie 

szczęśliwym, tzn. mieć skierowaną swoją wolę na prawdziwe szczęście44. Jasno z tego wynika, że 

człowiek powinien wybrać wolność. 

 Na 1. Człowiek wolny, choć czyni to, co chce, to czyni jednak tylko to, co czynić powinien, 

tym samym chce zawsze czynić to, co nakazuje Prawo.  

 Na 2: Św. Paweł pisząc „niewola sprawiedliwości" nie mówi o braku możliwości wyboru 

(czym charakteryzowałby się brak wolności), ale o wyborze tego, co sprawiedliwe. Dodaje 

bowiem: „Ze względu na przyrodzoną waszą słabość posługuję się porównaniem wziętym 

z ludzkich stosunków: jak oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, 

pogrążając się w nieprawość, tak teraz wydajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości, dla 

uświęcenia"45. Termin „niewola" ma na celu uwydatnienie faktu, że osoba prawdziwie wolna 

nigdy nie wybierze czegoś, co jest niesprawiedliwe. 

 
36 Ga 5,1 
37 Por. S Th. I-II q 1, a 1. 
38 Por. S Th. I-II q 1, a 7. 
39 Por. S Th. I-II q 3, a 2. 
40 Por. S Th. I-II q 2, a 8. 
41 Por. S Th. I-II q 3, a 8. 
42 Por. S Th. I-II q 5, a 3. 
43 S Th. I-II q 3, a 8. 
44 Por. S Th. I-II q 2 oraz 3.  
45 Rzm 6, 19 



4. Co to znaczy, że „wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść"?  

 Z powyższych ustaleń wynika, że termin wolność bywa rozumiany dwojako. Po pierwsze 

mówi on o „możliwości wyboru jednej z wielu alternatyw", po drugie jako o „wewnętrzno-

moralnej autonomii"46. Św. Paweł w swoich listach kładzie bardzo duży nacisk własnie na 

„wewnętrzno-moralną autonomię", przedstawiając cały świat przed przyjściem Chrystusa, jako 

zniewolony przez grzech47. Stan niewoli48 jest stanem tragicznym wyrażajacym się w 

wewnętrznym rozdarciu człowieka49. Człowiek, jak pisze św. Paweł, łatwo chce tego, co dobre; 

jednak ciężko jest mu to czynić. Tym samym człowiek nie czyni dobra, którego chce, ale czyni 

zło, którego nie chce50. Jest to spowodowane niedoskonałością człowieka51, zwłaszcza zaś jego 

cielesnością52. Wolność musi wyrażać się w czynieniu tego, co się chce. Dlatego według św. Pawła 

w imię wolności należy pokonać pożądania cielesne53. Św. Paweł wprost pisze do Galatów: „Wy 

zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do 

hołdowania ciału"54 oraz do Koryntian: „Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie poddam się w 

niewolę (...) ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała"55.  

 Pisząc „nie poddam się w niewolę" św. Paweł wyraża wiarę w zbawczą łaskę oraz 

gotowość do współpracy z nią56. Człowiek sam nie jest w stanie osiągnąć wolności57, która jest 

Chrystusowym darem. Dlatego św. Paweł nazywa się "wyzwoleńcem Pana"58. Nie poprzestaje 

jednak na tym negatywnym aspekcie. Apostoł dostrzega, że wolność wyraża się w działaniu 

rozumowym. Pisze on: "biegnę nie jakby na oślep; walczę nie tak, jakbym zadawał ciosy 

w próżnię"59 oraz „poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę”60 (tzn. pożądliwość mojego ciała 

jest podporządkowana rozumowi). Św. Paweł nie chce jednak opierać swojej wolności 

 
46 Por. Dz. Cyt., Chrześcijańska koncepcja…, s. 80-81. 
47 Por. R. Kempiak, “Prawo wolności" w liście św. Jakub Apostoła, Wrocławski Przegląd Teologiczny 16/1, 19-44, 2008, s. 29. 
48 Por. Rzm 8, 20-22. 
49 Por. M. Chaberek, Wkład chrześcijaństwa w formowanie idei wolności w kulturze europejskiej na tle wybranych poglądów 

starożytnych i nowożytnych, logos i ethos, 2018_2_(48), s.7-30), s. 21. 
50 Por. Rzm 7, 19. 
51 Tj. m.in. niedoskonałym poznaniu dobra oraz niedoskonałym dążęniu do dobra. 
52 Por. Rzm 7, 23. 
53 Por. J. Klinkowski, Wolność w nauczaniu św. Pawła na tle kultury judeaistyczno-hellenistycznej, Wrocławski Przegląd 

Teologiczny 23/2, 27-42, 2015 
54 Ga 5, 13. 
55 Kor 6, 12-13. 
56 Por. 2 Tm 4, 7-8. 
57 Por. Rzm 8, 20-22. 
58 1 Kor 7, 22. 
59 Kor 9, 26. 
60 Kor 9, 27. 



na niedoskonałości własnego rozumu, pragnie oprzeć ją na doskonałym Rozumie Boskim 

nazywając się „niewolnikiem Chrystusa"61. Poprzez bycie „niewolnikiem Chrystusa" człowiek 

może najdoskonalej zrealizować swoją wolność. Dlatego św. Paweł pisze, że choć "wszystko mi 

wolno" tzn. mam możliwość wyboru między jednym, a drugim, to „nie wszystko przynosi mi 

korzyść", tzn. nie wszystko będzie czyniło mnie prawdziwie wolnym. Bowiem „Gdzie jest Duch 

Pański – tam wolność”62. 

 

 Odniesie dotychczasowych ustaleń do współczesnej dyskusji na temat wolności można by 

zacząć słowami wybitnego hiszpańskiego myśliciela, Juana Donoso Cortesa: „Wolność, panowie! 

Czy wiedzą, jaką zasadę głoszą i co mówią ci, którzy wypowiadają to święte słowo? Wiedzą 

w jakich czasach żyją? (…) Co! Nie wiecie, że właśnie skończyła się wolność? Jako to! Nie 

uczestniczyliście, jako ja uczestniczyłem oczyma duszy, w jej bolesnej męce? Jak to, panowie! 

Czy nie widzieliście jej udręczonej, wyszydzonej, perfidnie zranionej przez wszystkich 

demagogów świata?"63. 

Te nad wyraz smutne prawdziwe ponad 150 lat temu słowa, są nie mniej prawdziwe 

i dzisiaj. Współczesny człowiek, jak malują go główne prądy myślowe naszej epoki, jawi się jako 

wyatomizowane indywiduum o suwerennej władzy nad samym sobą. W swojej „wolności" jest 

on niezależny od lokalnych wspólnot, uwalniając się nawet od powinności wynikających z więzów 

rodzinnych. Uzyskał prawo nie tylko do wolności słowa, wyznania czy głosowania w równych, 

sprawiedliwych wyborach powszechnych, ale również do decydowania, czy noszony pod jego 

sercem organizm ma stać się człowiekiem, czy też ma zostać poćwiartowany jako niechciany 

zlepek komórek; a w końcu również do tego, by samemu zdecydować, czy jest mężczyzną, 

kobietą, czy też może posiada jeszcze inną płeć. 

 Człowiek gdyby był suwerenem nie podlegałby żadnej zwierzchności, w tym zwierzności 

Bożej. Jednak każdy czy „chce czy nie chce, najwyższe panowanie Boga nosi (…) w sobie głębiej, 

niż krew żył i szpik kości swoich”64. Choć współcześni liberałowie65 twierdzą, że wolność 

 
61 Por. Kor 7, 22. 
62 2 Kor 3,17. 
63 J. Donoso Cortes, Mowa o Dyktaturze, w: Esej o katolicyzmie, liberalizmie i socjalizmie, tłum. M. Wójtowicz-Wcisło, Kraków 

2017, s. 307-308. 
64 H. Wello, Nowoczesne wolności w oświetleniu encyklik, w: Liberalizm potępiony przez papieży, Warszawa 2003, s. 11. 
65 Autor zdaje sobie sprawę z szerokiego znaczenia tego terminu i sporów występujących w ramach samego liberlizmu.  

Zob. J. Bartyzel, W gąszczu liberalizmów. Próba periodyzacji i klasyfikacji., Lublin 2004. 



jednostki powinna być prawnie ograniczana w ramach kontraktualistycznej umowy społecznej66, 

to równocześnie sądzą, że człowieczeństwo wyraża się w potrzebie „bycia swoim własnym 

panem"67. Nie jest to jednak rozumiane tak, jak chciałby św. Paweł; jako branie w karby własnej 

woli i podporządkowywanie jej oświeconemu przez Boga rozumowi. Ta pozytywna liberalna 

koncepcja „wolności do" jest uzupełniania przez wolność negatywną, „wolność od", która domaga 

się od społeczeństwa tolerancji, czy nawet poszanowania pluralizmu poglądów. System tolerancji 

stanowi prawdziwie ludzki ideał68, w którym człowiek jest najbardziej wolny. „Bycie wolnym (...) 

oznacza, że nikt nie wtrąca się w moje sprawy. Im większy obszar tego niewtrącania się, tym 

większa jest moja wolność”69.  

 Zdaje się, że to zagubienie prawdziwego znaczenia wolności związane jest z zagubieniem 

postrzegania wolności jako terminu analogicznego, który z punktu widzenia treści znaczeniowej, 

wpierw odnosi się do Boga, później zaś dopiero do człowieka. Doskonałości bowiem, a tym jest 

i wolność „płyną ku stworzeniom od Boga"70. Doskonałości ludzkie należy rozumieć na sposób 

analogii do doskonałosci Boskiej. W sensie dosłownym można rzec, że jedynie Bóg jest wolny. 

Wolność człowieka nie jest doskonała i przez wzgląd na naturę ludzką doskonałą być nie może. 

Dwojako bowiem można mówić o doskonałości czegoś. Raz jako o doskonałości jako takiej, ta 

zaś przysługuje jedynie Bogu, dwa poprzez analogię, jako doskonałości tj. jakieś całości zgodnie 

ze swoją naturą. Człowiek z natury posiada rozum i wolę niedoskonałą, ale również do jego natury 

przynależy możliwość współpracy z łaską Bożą i osiągnięcie wolności wysoce dalej doskonałej 

aniżeli „potencjalna zdolność do dokonywania wyborów"71. Wolność, będąca możliwością 

działania lub niedziałania, osiąga swoją doskonałość jedynie wtedy, gdy jest ukierunkowana na 

Boga72; bez tego ukierunkowania można mówić o niewoli namiętności i grzechu73. Tym samym 

możliwość wyboru jest warunkiem konieczym wolności, jednak nie jest warunkiem dostatecznym, 

którym jest wybór dobra. Tak rozumiana wolność nie jest wartością konkurencyjną dla 

sprawiedliwości, jak bywa to przedstawiane w paradygmacie demoliberalnym74. Człowiek wolny 

 
66 Powszechnie znane i przyjmowane jest stwierdzenie Tocqueville’a: ,,Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się 

wolność drugiego człowieka.”. 
67 Beata Polanowska-Sygulska, Dwa pojęcia wolności, Archiwum historii i myśli społecznej, vol.60/2015, s. 239. 
68 Por. Isaiah Berlin, Dwie koncepcje wolności, za: http://hamlet.edu.pl/berlin-wolnosc. Dostęp z dnia 18.03.2021.  
69 Dz. Cyt., Dwie koncepcje wolności… 
70 S Th. I-I q 13, a 6. 
71 Dz. Cyt., Dwa pojęcia wolności…, s.245. 
72 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego 1731, Warszawa 1994, s. 411. 
73 Por. Gaudium et spes, za: http://ptm.rel.pl/czytelnia/dokumenty/dokumenty-soborowe/sobor-watykanski-ii/141-konstytucja-

duszpasterska-o-kosciele-w-swiecie-wspolczesnym-gaudium-et-spes.html. Dostęp z dnia 18.03.2021. 
74 Por. Dz. Cyt., Dwa pojęcia wolności…, s. 245. 

http://hamlet.edu.pl/berlin-wolnosc
http://ptm.rel.pl/czytelnia/dokumenty/dokumenty-soborowe/sobor-watykanski-ii/141-konstytucja-duszpasterska-o-kosciele-w-swiecie-wspolczesnym-gaudium-et-spes.html
http://ptm.rel.pl/czytelnia/dokumenty/dokumenty-soborowe/sobor-watykanski-ii/141-konstytucja-duszpasterska-o-kosciele-w-swiecie-wspolczesnym-gaudium-et-spes.html


bowiem postępuje sprawiedliwie. Oczywiśćie sprawiedliwie na tyle, na ile jest w stanie z uwagi 

na swoją niedoskonałą i upadłą naturę – gdyż jedynie Bóg jest doskonale sprawiedliwy.  

 Wolność jest istotowo połączona z prawym rozumem rozpoznającym rzeczywistość taką, 

jaką ona jest. Nie ma wolności bez prawidłowego rozpoznania rozumu. Współczesny człowiek 

detronizując Boga nie chce rozpoznawać co jest dobre, a co złe; rości on sobie prawo 

do suwerennego ustalania ładu panującego w świecie. Nie chcąc służyć Bogu, odrzuca Go, czyniąc 

z tego grzechu dogmat, stojący u podwalin państw świata zachodniego75. W ramach liberalnie 

rozumianej wolności ogłasza się wolność słowa jako dozwolenie na bluźnierstwo; wolność 

religijną jako dozwolenie na bałwochwalswo; wolność głosowania jako dozwolenie na kreowanie 

praw ludzkich przeciwko Prawom Bożym. Przyznaje się pozytywne prawo do błądzenia 

zapominając, że błąd nie ma żadnych praw i choć czasem może być tolerowany, często zamiast 

tego powinien być z całą zawziętością zwalczany. Sprawiedliwości dziś jednak nie opiera się na 

rozumowym poznaniu dobra, przeciwnie – „Zasady sprawiedliwości wybierane są za zasłoną 

niewiedzy”76. Egalitarna niechęć do faworyzowania jednych poglądów przeciwko drugim jest tak 

silna, że nie dopuszcza żadnego uprzywilejowania, nawet, jeśli to uprzywilejowanie miałoby być 

uprzywilejowaniem prawdy. W tak pogrążanej równej niewiedzy „ludzie mają wybrać 

konstytucję, legislaturę ustawiającą prawa itd.”77 kierując się bezstronnością przeciw autorytetowi 

Boga, rozumu, Prawa. Zasłona niewiedzy wyklucza jakąkolwiek nierówność prawa 

egzemplifikowaną przez wolności konkretne czy przywileje poszczególnych stanów. Tym samym 

konstytucja taka powinna być uniwersalna, będąc uniwersalną mogłaby „być dana wszystkim 

zbiorowościom ludzkim, od Chin po Genewę. Lecz konstytucja, która może być dana wszystkim 

narodom, nie nadaje się dla żadnego z nich”78. Współczesny sojusz egalitaryzmu z liberalizmem79 

postuluje nic innego jak konieczność politycznej emancypacji człowieka, której rzekomo domaga 

się godność i wolność człowieka. Niezależny człowiek powinien zrzucić wszelkie jarzmo 

władzy80, która nie została przez niego ustanowiona i usankcjonowana81. Tym samym wszelkie 

 
75 Por. J. Bartyzel, Al-Farabi o rodzajach państw (i co z tego wynika dla oszacowania demokracji), za: legitymizm.org, dostęp z 

dnia: 18.03.2021 
76 J. Rawls, Teoria Sprawiedliwości. Fragmenty za: https://www.ibuk.pl/fiszka/2006/teoria-sprawiedliwosci.html,  s. 31 
77 Dz. Cyt., Teoria sprawiedliwości…, s. 32. 
78 J. De Maistre, Rozważania o Francji, w: O rewolucji, suwerenności i konstytucji politycznej, red: J. Kloczkowski oraz 

A. Kuczkiewicz-Fraś, Kraków 2019, s. 62. 
79 Zob. J. Bartyzel, Wykład III, w: Śmiertelny bóg Demos. Pięc wykładów o demokracji i jej krytykach, Warszawa 2009 
80 Tzn. zarówno boskiej, jak i ludzkiej, która nie byłaby legitymizowana demokratycznie. 
81 Por. Pius X, Notre charge apostolique za: http://rodzinakatolicka.pl/sw-pius-x-notre-charge-apostolique-o-bledach-sillonu/. 

Dostęp z dnia: 18.03.2021. 

https://www.ibuk.pl/fiszka/2006/teoria-sprawiedliwosci.html
http://rodzinakatolicka.pl/sw-pius-x-notre-charge-apostolique-o-bledach-sillonu/


systemy niedemokratyczne powinny zostać apriorycznie uznane jako niesprawiedliwe. Jednak tak 

rozumiana godność i wolność to nic innego jak „miłość samego siebie posunięta aż do 

wzgardzenia Bogiem i bliźnim, miłość, która prowadzi do bezgranicznej afirmacji własnej 

korzyści i nie daje się ograniczyć żadnymi nakazami sprawiedliwości”82.  

 Współczesny człowiek mniema, że w ramach swojej wolności powinien przyjąć wolę 

powszechną jako swoją83; nie jest jednak w stanie percepcyjnie pojąć84, że prawdziwa wolność 

domaga się przyjęcia autorytetu Boga, który wyraża się w Kościele. Słowa św. Ignacego z Loyoli 

„trzeba być zawsze gotowym wierzyć, że to, co ja widzę jako białe, jest czarne, jeśli tak to określił 

Kościół hierarhiczny”85 zdają się dziś bluźnierstwem przeciw nowożytnej wolności, kiedy 

człowiek sam jest swoim panem. Tymczasem prawdziwa wolność, wolność katolicka, domaga się 

rozumowej afirmacji porządku ustanowionego przez jedynego suwerena, tj. Boga, oraz 

dobrowolnego podporządkowaniu się Jego woli do tego stopnia, by móc o sobie rzec, iż jest się 

niewonikim Chrystusa. Poddanie swojej wolności panującym w świecie prawom, w tym ciążącym 

na człowieku obowiązku oddawania Bogu czci, nie opiera się tylko na prawdzie objawionej, ale 

na „przyrodzonym prawie natury ludzkiej, które jak wszystkie prawa przyrody, jest prawem 

i dziełem Stwórcy”86. Uznanie istnienia obiektywnego prawa natury może stanowić przyczynek 

do uznania Prawa Bożego. Gdyby tylko „ludzie prywatnie i publicznie uznali nad sobą władzę 

królewską Chrystusa, wówczas spłynęłyby na całe społeczeństwo niesłychane dobrodziejstwa, jak 

należyta wolność, jak porządek i uspokojenie, jak zgoda i pokój”87. 

 

 Przywołany Donoso Cortes w swojej Mowie o Dyktaturze zarysował wizję dwóch 

termometrów odpowiadających jedynym istniejącym rodzajom represji: wewnętrznej (religijnej) 

i zewnętrznej (politycznej). Gdy temperatura na termometrze religijnym rośnie, maleją represje 

polityczne. I odwrotnie: wzrost temperatury politycznej oznacza spadek tempertury religijnej oraz 

wzrost represji politycznych. Od czasów Chrystusa, gdy temperatura religijna wśród apostołów 

osiągnęła apogeum, i na nic były potrzebne jakiekolwiek represje zewnętrzne, temperatura 

 
82 Jan Paweł II, Centesimus Annus, za: http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-

ii_enc_01051991_centesimus-annus.html . Dostęp z dnia: 18.03.2021. 
83 Por. Często w debacie publicznej pojawia się pogląd, iż ustalenia zapadłe w wyniku referendum powinn być uznane jako dobre 
84 Niemożność pojęcia wynika m.in. z z braku możliwości podjęcia próby; jest ona przygodna – tak samo jak XVI wieczny Indianin 

nie mógł latać samolotem.  
85 I. Loyola, Ćwiczenia duchowe, tłum. M. Bednarz SJ, Kraków 2002, s. 235 
86 M. Morawski, Teoria liberalna a chrześcijańska o państwie, w: Liberalizm potępiony przez papieży, Warszawa 2003, s.108 
87 Pius XI, Quas Primas, za: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xi/encykliki/quas_primas_11121925.html. Dostęp z dnia: 

8.03.2021. 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xi/encykliki/quas_primas_11121925.html


religijna zaczęła  spadać88. Donoso Cortes pisze: „Rządy powiedziały: «By represjonować, nie 

starcza milion ramion, by represjonować, nie starcza miliona oczu, nie starcza miliona uszu; 

potrzebujemy więcej, potrzebujemy mieć przywilej bycia w jednym czasie w każdym miejscu.» 

I osiągnęły to: wynaleziono telegraf”89. Dziś, ponieważ temeratura religijna spadła, temperatura 

polityczna musiała wzrosnąć. Rządom nie wystarczyło być w jednym czasie w każdym miejscu, 

zapragnęły myśleć za wszystkich i oto wymyśliły internet, algorytmy targetujące reklamy, kamery 

z systemem rozpoznawania twarzy. Strach pomyśleć, co przyniesie przyszłość, gdyż temperatura 

religijna wciąż maleje, a gdy „wędzidła religijnego zabraknie, to żaden rząd nie wystaczy 

i despotyzmu zawsze będzie za mało“90. Represje polityczne, choć nie uniemożliwiają wyboru 

wolności, czynią go nadwyraz trudnym. By wybrać wolność, trzeba jej zapragnąć, by jej zapragnąć 

należy zobaczyć w sobie jej brak; by zobaczyć w sobie jej brak, konieczne jest zrozumienie czym 

ona jest. Dzisiejszy świat będzie w stanie zrozumieć, czym jest wolność tylko, jeśli nastąpi 

katolicka reakcja. Lecz „czy reakcja ta jest możliwa, panowie? Możliwa jest, ale czy jest 

prawdopodobna? Mówię to z najgłębszym smutkiem, ale nie uważam jej za prawdopodobną. 

Wprawdzie widziałem i poznałem wiele osób, które odeszły od wiary, a natępnie do niej 

powróciły, ale nie widziałem niestety żadnego ludu, który powróciłby do wiary po tym jak ją 

porzucił”91. Predykcje Donoso nie są niczym nowym. Kiedyś musi zabrzmieć apokaliptyczne 

„Biada”92, a fałszywi prorocy muszą spróbować zwieść także wybranych93. Czuwajmy więc, gdyż 

nie znamy dnia ani godziny94, wiedząc, że czasy, w których przyszło nam żyć są dobre, a my 

jesteśmy odkupieni Krwią Chrystusa95. Wybierzmy wolność, pamiętając, że „Wolność, prawdziwa 

wolność, wolność wszystkich i dla wszystkich, pojawiła się na świecie dopiero ze Zbawicielem”96. 

 

 

 

 
88 Por. Dz. Cyt., Mowa o Dyktaturze…, s. 308-309. 
89 Tamże, s. 311. 
90 Tamże, s. 312. 
91 Tamże, s. 313. 
92 Zob. Ap 9. 
93 Por. Mt 24, 24. 
94 Por. Mt 25, 13 oraz 1 Tes 5, 2. 
95 Zob. Laudes Regiae za: http://ordo.pallotyni.pl/index.php/naboestwa-i-modlitwy/modlitwy-do-swietych/1451-laudes-regiae . 

Dostęp z dnia: 18.03.2021. 
96 Dz. Cyt., Mowa o Dyktaturze…, s. 309. 
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