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17 lutego2 dzisiaj
– jakiej wolności poszukiwać3
Today, on February 17th
– what freedom should we seek

Wolność – to słowo potężne i magiczne. Porywa serca, opanowuje
umysły i prowadzi narody do zrywu. To słowo rewolucyjne par excelance. Wszystkie wielkie rewolucje w historii ludzkości rozpoczynały
się w imię wolności. Przez wielu wolność stanowi wartość większą niż
życie: „podąża w poszukiwaniu wolności” – mówi Wergiliusz, myśląc
o Dantem – „o czym wie ten, który życie za nią oddaje”. Pojęcie to,
może jak żadne inne, wzbudza także strach. Pan boi się wolności sługi,
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mężczyzna boi się wolności kobiety, mąż – wolności żony, rodzic –
wolności dzieci, generałowie boją się wolności żołnierzy, biskup boi się
wolności księdza, ksiądz – wolności świeckich, rząd boi się wolności
opozycji i tak dalej. Wolność innego zawsze budzi pewien niepokój.
Wolność zatem to pojęcie magiczne, potężne, kochane i wzbudzające
strach, ale i tajemnicze jak niewiele innych. Z jednej strony – absolutna
konieczność, bez której człowiek niezależnie od tego, w jakiej epoce
żyje, niezależnie od przynależności kulturowej, rasy, pozycji społecznej, wyznawanej religii albo bez religii – nie może i nie chce się obejść,
jakby wolność była przyczyną samego życia. „Dla mocy jednego słowa
zaczynam moje życie. Urodziłem się, aby cię poznać, aby wymówić twoje
imię: Wolność” – pisze poeta francuski Paul Eluard we wspaniałym
poemacie zatytułowanym właśnie Liberté:
To prawda, że „wolności się nie je”, jak mi powiedział (i na tym rozmowa się zakończyła) pewien prosty, starszy człowiek, któremu usiłowałem zilustrować nieporównywalną wartość wolności. Miał słuszność;
chleb jest przed wolnością i żadna wolność nie może chleba zastąpić.
Także w „Ojcze nasz” prośba o chleb („Naszego chleba powszedniego
daj nam dzisiaj”, Mt 6,11) znajduje się przed życzeniem wolności „ale nas
zachowaj od złego” lub „zła” (Mt 6,13). Prawdą jest jednak, że nie tylko
chlebem żyje człowiek i tak, jak żadna wolność nie zastąpi chleba, tak
też żaden chleb nie może zastąpić wolności. Jedno i drugie jest konieczne, a nawet niezbędne do życia, ponieważ i dążenie do wolności,
i głód chleba są tymi ludzkimi potrzebami, które nie dają się niczym
zagłuszyć. Ale właśnie tutaj kryje się tajemnica. Jak to jest, że wolność –
będąca samym źródłem bytu, warunkiem i powodem życia – tak łatwo
ulega degeneracji i staje się zbędna, względna, albo jest nonszalancko
porzucona? Czy można się jej wyrzec, wyprzeć czy odrzucić jako zbyt
wielki ciężar? Wolność oznacza jednocześnie odpowiedzialność a nie
wszyscy są w stanie przyjąć na siebie jej ciężar. Są tacy, którzy wolą nie
być wolni, aby się tym ciężarem nie obarczać. Nasz stosunek do wolności
jest więc ambiwalentny. Z jednej strony pragniemy jej ze wszystkich sił
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i powołujemy się na nią, z drugiej zaś, kiedy już ją posiadamy – z łatwością ją nadużywamy albo nawet odrzucamy. Praktykowanie wolności,
jak się wydaje, jest trudniejsze niż sen o niej. Oczywiście wolność nie jest
dana raz na zawsze. Codziennie trzeba odkrywać, co znaczy „być wolnym”, codziennie też należy się w wolności ćwiczyć.
17 lutego 1848 roku to data, kiedy waldensi, maleńka mniejszość
ewangelicka ocalała z trwających przez wieki prześladowań i wszelkiego rodzaju represji, jakie wobec nich stosowało katolickie państwo
Sabaudów, otrzymali pewne wolności obywatelskie (jeszcze nie wolność
religijną, bo ta przyznana została dopiero sto lat później, 1 1948 r. wraz
z Konstytucją Republikańską). Dziś jest to ważny dzień w kalendarzu
każdego Włocha. Na pytanie postawione w tytule „17 lutego dzisiaj:
jakiej wolności poszukiwać?” odpowiedziałbym tak: Należy poszukiwać
wszelkich wolności negowanych, naruszanych, deptanych, zagrożonych
choćby w minimalnym stopniu, wolności kontrolowanych, ograniczanych, a wreszcie całkowicie odbieranych. Należy poszukiwać wolności
w najmniejszym fragmencie ludzkiej egzystencji, indywidualnej czy
zbiorowej, politycznej, społecznej, kulturalnej, religijnej. Nie można
się ograniczać do reżymów mniej lub bardziej teokratycznych, autorytarnych czy jawnych dyktatur, ale wolności poszukiwać trzeba także
w demokracjach, ponieważ tam również mogą być zagrożone. Należy
poszukiwać tych wolności, których trzeba bronić, oraz tych, których się
nie przyznaje, choć powinny być ustanowione i gwarantowane.
Nie powiedzieliśmy jeszcze o wielkim obszarze wolności pochodzących nie od człowieka, lecz od Boga. „Pan natomiast oznacza Ducha,
a gdzie jest Duch Pana, tam wolność” (2 Kor 3,17). Darowane przez
Boga wolności najpełniej manifestują się w wolności miłości. Kiedy się
kocha jest się w najwyższym stopniu wolnym.
17 lutego 2019 – jakich wolności poszukiwać? Odpowiedź: tych
wszystkich, których jeszcze nie mamy.
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