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W

olnoĞü to pojĊcie niejednoznaczne, szerokie, dotykające wielu róĪnych sfer Īycia.
ProblematykĊ wolnoĞci podejmowali wielokrotnie badacze jĊzyka i kultury, Þlozofowie, socjolodzy, psychologowie. Na przestrzeni dziejów
powstawaáy liczne koncepcje wolnoĞci o charakterze ÞlozoÞcznym – Platon áączyá pojĊcie
wolnoĞci z dobrem, Arystoteles – z aktem woli,
Kant – z godnoĞcią. Filozofowie zastanawiali
siĊ nad relacją miĊdzy wolnoĞcią a moralnoĞcią,
wolnoĞcią a ludzką ĞwiadomoĞcią, wolnoĞcią
a prawem. Od czasów Isaiaha Berlina wyróĪnia siĊ wolnoĞü negatywną, czyli „wolnoĞü od”,
rozumianą jako brak przymusu, oraz wolnoĞü
pozytywną („wolnoĞü do”) obejmującą prawo
czáowieka po podejmowania nieskrĊpowanych
decyzji. Uniwersalny sáownik jĊzyka polskiego
podaje cztery znaczenia leksemu wolnoĞü:
1. NiezaleĪnoĞü, niezawisáoĞü jednego paĔstwa od innych paĔstw w sprawach wewnĊtrznych i stosunkach zewnĊtrznych; niepodlegáoĞü,
suwerennoĞü.
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2. MoĪliwoĞü podejmowania decyzji zgodnie z wáasną wolą, nieskrĊpowanego dziaáania,
uwarunkowana ogóáem czynników spoáecznych
i etycznych; niezaleĪnoĞü osobista, swoboda.
3. ĩycie, przebywanie poza wiĊzieniem, zamkniĊciem (w przeciwieĔstwie do aresztowania,
przymusowego odosobnienia, zamkniĊcia).
4. Prawa obywateli wyznaczone przez dobro powszechne, interes narodowy i porządek
prawny1.
Bardziej szczegóáowe studia jĊzykoznawcze
nad wolnoĞcią pokazują dodatkowo, Īe stanowi
ona bezsprzecznie jedną z nadrzĊdnych wartoĞci pozytywnych, szczególnie cenioną przez
Polaków2. PrzewyĪsza wielokrotnie inne wartoĞci, nawet Īycie, czyli wartoĞü, jak siĊ wydaje,
uniwersalną3, a pozytywna konotacja, jaką ze
sobą niesie, czĊsto jest przenoszona na szerszy
kontekst oraz pojĊcia sąsiadujące (choüby pierwotnie negatywne)4. Na liĞcie dwudziestu sáów
sztandarowych Walerego Pisarka reprezentujących treĞci najlepsze, najpiĊkniejsze i najwarto-

Uniwersalny sáownik jĊzyka polskiego (USJP), red. S. Dubisz, Warszawa 2003.
Zob. A. Wierzbicka, Sáowa klucze. RóĪne jĊzyki í róĪne kultury, Warszawa 2007, s. 239í294; M. Abramowicz, WolnoĞü [w:] Nazwy wartoĞci, red. J. BartmiĔski, M. Mazurkiewicz-Brzozowska, Lublin 1993, s. 147–155;
M. Abramowicz, I. Karolak, „WolnoĞü” i „liberté” w jĊzyku polskim i francuskim [w:] JĊzyk a kultura, t. 3: WartoĞci w jĊzyku i tekĞcie, red. J. Puzynina, J. Anusiewicz, Wrocáaw 1991, s. 51–59.
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M. Abramowicz, I. Karolak, „WolnoĞü”..., dz. cyt., s. 58.
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Ğciowsze wolnoĞü znalazáa siĊ juĪ na czwartym
miejscu (po miáoĞci, rodzinie i zgodzie, przed
sprawiedliwoĞcią, tolerancją, zdrowiem, wiarą
i prawdą)5.
Celem niniejszego szkicu jest opis pojĊcia
wolnoĞci na podstawie tekstów publikowanych
w polskich tygodnikach opinii. Analiza objĊáa
cztery najpopularniejsze periodyki wybrane na
postawie wskaĨników sprzedaĪy – „PolitykĊ”,
„Newsweek”, „Do Rzeczy” i „wSieci” – wydawane w okresie od sierpnia 2013 do lipca 2014
roku. Materiaá badawczy pochodziá z najwaĪniejszych dziaáów, takich jak „Temat tygodnia”,
„Kraj” / „Polska”, „SpoáeczeĔstwo” i „Polityka”. Utworzony w ten sposób korpus tekstów
liczyá prawie 3 000 000 sáów.
W ramach dyskursu spoáecznego deÞnicje
wielu wartoĞci utrwalone w tradycji – ze wzglĊdu na duĪą ogólnoĞü i umownoĞü – czĊsto są
poddawane daleko idącym przeksztaáceniom,
tak by moĪna byáo posáuĪyü siĊ zmodyÞkowanymi nazwami w celach perswazyjnych – autokreacji lub dyskredytacji przeciwnika. Równie
czĊste są próby odmawiania prawa do okreĞlonej wartoĞci grupom odmiennym pod wzglĊdem ideologicznym i zarzucanie im jej niezrozumienia lub wypaczania. Jak juĪ wspomniano,
wolnoĞü jest pojĊciem wieloznacznym, trudno
siĊ zatem dziwiü, Īe leksem wolnoĞü, jak równieĪ jego synonimy i wyrazy pochodne bywają
uĪywane intuicyjnie, a te uĪycia czĊsto stoją do
siebie w opozycji lub przynajmniej nie w peáni
siĊ pokrywają. MoĪe to utrudniaü porozumienie grup spoáecznych wyznających odmienne
poglądy i w związku z tym inaczej postrzegających samą wolnoĞü, a byü moĪe dodatkowo
w odmienny sposób ją wartoĞciujących6.
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PoniewaĪ wĞród badanych tygodników
znajdują siĊ zarówno liberalne („Polityka” i „Newsweek”), jak równieĪ konserwatywne („Do Rzeczy” i „wSieci”), rozwaĪania dotyczące pojĊcia
wolnoĞci oparte na analizie konkretnych kontekstów mogą dodatkowo rzuciü pewne Ğwiatáo
na problem jego zideologizowania i uáatwiü odpowiedĨ na pytanie o uzaleĪnienie postrzegania
wolnoĞci od okreĞlonych poglądów politycznych. W tekĞcie zostanie wiĊc podjĊta próba
odpowiedzi na kilka co najmniej pytaĔ: Jakie
jest miejsce wolnoĞci jako wartoĞci we wspóáczesnym Īyciu spoáecznym? W jaki sposób ta
wartoĞü jest rozumiana przez konserwatystów
i liberaáów? Czy bywa deÞniowana arbitralnie
i wykorzystywana w sposób instrumentalny?
Rekonstrukcja jĊzykowego obrazu wolnoĞci – ze wzglĊdu na niewielkie ramy tego szkicu í zostanie ograniczona do analizy kontekstów, w których wystąpiá leksem wolnoĞü. Nie
obejmie natomiast uĪyü wyrazów z jego pola
semantycznego ani powiązanych z nim sáowotwórczo.
Rzeczownik wolnoĞü pojawiá siĊ w okresie
objĊtym badaniem 882 razy áącznie we wszystkich periodykach, z czego 328 razy wystąpiá
w tygodnikach liberalnych, a 554 – w konserwatywnych7. Choü wiĊc wolnoĞü jest centralnym pojĊciem ideologii liberalnej, czĊĞciej
o niej piszą publicyĞci konserwatywni, co zapewne wiąĪe siĊ miĊdzy innymi z odaksjologizowanym charakterem dyskursu liberalnego,
okreĞlanego przez KatarzynĊ KáosiĔską mianem
pragmatycznego8. W zdecydowanej wiĊkszoĞci
kontekstów w obu typach prasy wolnoĞü pojawia siĊ z pozytywnym nacechowaniem aksjologicznym. Wyjątek stanowią uĪycia zawĊĪone

W. Pisarek, Polskie sáowa sztandarowe i ich publicznoĞü, Kraków 2002.
Por. A. Cegieáa, Patriotyzm: odĞwiĊtny czy codzienny, sztandarowy czy zbĊdny? [w:] A. Cegieáa i in., Studia
z etyki sáowa, Warszawa 2014, s. 141–142.
7
Zob. L. Polkowska, Analiza iloĞciowa wartoĞci i wartoĞciowaĔ w tygodnikach opinii [w:] A. Cegieáa i in.,
Studia..., dz. cyt., s. 31.
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K. KáosiĔska, Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku, Warszawa 2012.
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do okreĞlonej sfery Īycia lub grupy spoáecznej,
takie, w których referowane jest (najczĊĞciej
w sposób nieobiektywny, niekiedy wrĊcz manipulacyjny) znaczenie leksemu przypisywane
mu rzekomo przez oponentów politycznych,
oraz te o charakterze ironicznym. O wszystkich
typach wypowiedzi bĊdzie wiĊcej w dalszej
czĊĞci tekstu.
Podczas analizy zostaną pominiĊte wystąpienia leksemu wolnoĞü w znaczeniu ‘Īycie
poza wiĊzieniem’ (znaczenie 3. rzeczownika
wg USJP), obejmujące poáączenia takie jak
wyjĞü na wolnoĞü, osoby pozbawione wolnoĞci
czy kara ograniczenia wolnoĞci. Jak siĊ wydaje, wnoszą one niewiele do dalszych rozwaĪaĔ.
Nie bĊdzie równieĪ osobnego miejsca na omówienie znaczenia 4. (‘prawa obywateli’), które
jest sygnalizowane za pomocą liczby mnogiej
(wolnoĞci, swobody obywatelskie). Takie uĪycia
są bowiem niezwykle rzadkie – we wszystkich
czterech tygodnikach w okresie objĊtym badaniem odnotowano zaledwie kilkanaĞcie wystąpieĔ tego rodzaju.

WolnoĞü w tygodnikach liberalnych
Obraz wolnoĞci w tygodnikach liberalnych jest
doĞü jednorodny i spójny wewnĊtrznie. W „Polityce”, pominąwszy znaczenie leksemu związane z wymiarem sprawiedliwoĞci, rzeczownik ten pojawia siĊ w wiĊkszoĞci w znaczeniu
bardzo ogólnym (bliskim znaczeniu 2. z USJP,
np. „(…) istotą ÞlozoÞi liberalnej jest zapewnienie jednostce wiĊkszej wolnoĞci, poáoĪenie
nacisku na jej prawa; w pokoleniu wolnoĞci
maáo kto rozumie, co siĊ wtedy staáo i co Polska zawdziĊcza Mazowieckiemu”), rzadko jest
równieĪ opatrywany dodatkowymi przydawkami zawĊĪającymi jego zakres. Te najczĊstsze to
przymiotniki osobista i obyczajowa, rzadziej
wystĊpuje fraza wolnoĞü sumienia/wyznania.
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WolnoĞü to jedna z nadrzĊdnych wartoĞci,
czĊsto stojąca ponad innymi (jak choüby bezpieczeĔstwem czy uczciwoĞcią podatkową),
a jej podmiotem czĊĞciej jest jednostka niĪ
spoáeczeĔstwo. W opozycji do niej są stawiane
przede wszystkim radykalizm i fundamentalizm
oraz przemoc i dyskryminacja. W prasie liberalnej niemal nie wystĊpują uĪycia ironiczne rzeczownika wolnoĞü oraz takie, w których byáby
on opatrzony negatywnym znakiem wartoĞci.
Jedyny wyjątek stanowią wypowiedzi referujące Ğwiatopogląd grup spoáecznych i konkretnych osób uznawanych przez nadawcĊ za
oponentów politycznych czy ideologicznych.
Niekiedy zawierają one bezpoĞrednie, wierne
przytoczenie, innym razem sprowadzają siĊ do
mowy pozornie zaleĪnej:
„Pius XI jeszcze w 1930 r. nazywaá wszelką antykoncepcjĊ »zbrodniczą wolnoĞcią«”.
(PL9, 43/2013)
„Pius VI wolnoĞü sáowa, myĞli i wyznania
potĊpiá jako monstrualne. »CzyĪ moĪe byü
coĞ bardziej nierozumnego niĪ ustanowienie
owej wolnoĞci i równoĞci wyuzdanej« – pytaá. Grzegorza XVI najbardziej bulwersowaáo »owo báĊdne i niedorzeczne mniemanie
albo raczej szalone gáupstwo, jakoby kaĪdemu naleĪaáo zapewniü i zarĊczyü wolnoĞü
sumienia«. Nie do przyjĊcia byáa »przebrzydáa wolnoĞü druku«”. (PL, 43/2013)
Na podstawowym poziomie leksem wolnoĞü
jest w nich nacechowany ujemnie (wskazują na
to przymiotniki, jakimi jest opatrzony – zawierające negatywnie wartoĞciujący komponent
natury deÞnicyjnej – jak choüby zbrodnicza, wyuzdana, przebrzydáa, monstrualna (wolnoĞü)),
jednak – jako Īe odbiorca zna stosunek nadaw-

W tekĞcie są stosowane nastĊpujące skróty: PL – „Polityka”; NS – „Newsweek”; DR – „Do Rzeczy”; WS –
„wSieci”.
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cy do przytaczanych wypowiedzi (zarówno na
podstawie wáasnej wiedzy pozajĊzykowej, jak
równieĪ tekstowego sposobu wprowadzenia cytatu) – potraÞ zrekonstruowaü jego rzeczywisty
stosunek do wolnoĞci i odczytaü pozytywne nacechowanie leksemu na wyĪszym poziomie.
JuĪ na podstawie dwóch przytoczonych do
tej pory fragmentów moĪna wnioskowaü, Īe
w „Polityce” za gáównego przeciwnika wolnoĞci oraz podstawowe dla niej zagroĪenie – choü
ten problem pojawia siĊ rzadziej i jest co najwyĪej sygnalizowany – uznaje siĊ KoĞcióá i związane z nim Ğrodowiska:

Īeniach páynących ze strony prawicowej opozycji politycznej lub jej konkretnych przedstawicieli. Jedyny wyjątek stanowi poniĪszy
fragment:

„[...] u nas KoĞcióá jest mocno bojowy,
ale pod hasáami zdecydowanie antylewicowymi, w ostrej kontrze do wspóáczesnej
kultury opartej na idei wolnoĞci (jednostki
i spoáeczeĔstwa) [...]. W katolicko-konserwatywnym ujĊciu relatywizm jest záy, bo
odrzuca prawdĊ absolutną objawioną przez
Boga, a wraz z nią jasne rozróĪnienie dobra
i záa. Ta interpretacja ignoruje elementarny
fakt spoáeczny, Īe ludzie mają róĪne poglądy na sprawĊ wiary, Boga, prawdy, KoĞcioáa, moralnoĞci i wolnoĞci”. (PL, 12/2014)

W tej wypowiedzi ocena opozycji nie jest wyraĪona wprost, lecz jedynie zasugerowana aluzyjnie. Jej interpretacja zgodna z intencją nadawcy
jest moĪliwa wyáącznie na podstawie szerszej
wiedzy o Ğwiecie oraz linii programowej pisma.
Wiedza ta pozwala wyliczone w szeregu przymiotniki rozdzieliü pomiĊdzy dwie wspomniane
w wypowiedzi siáy polityczne, jednoznacznie
przypisując je jako immanentne cechy jednej lub
drugiej. Przypisanie wolnoĞciowego charakteru
partii rządzącej, czyli Platformie Obywatelskiej,
pociąga za sobą – na zasadzie logicznego rozumowania – odmówienie tej cechy opozycji, czyli
Prawu i SprawiedliwoĞci (któremu z kolei przysáugują opresyjnoĞü i spiskowoĞü). Zacytowany
fragment stanowi jedyny przykáad zabiegu czĊsto zwanego zawáaszczaniem wartoĞci, jaki pojawia siĊ w „Polityce”, choü oczywiĞcie nie jest
on ewidentny. Za pomocą aluzji pozbawionej
wykáadników jĊzykowych sugeruje siĊ chĊü zanegowania przez oponentów politycznych wartoĞci, jaką jest wolnoĞü, przy okazji odmawiając
woli jej poszanowania dodatkowemu podmiotowi – Radiu Maryja. Sprzyja temu zarówno szeregowa konstrukcja, jak równieĪ zjawisko zwane
„zaraĨliwym sąsiedztwem”, kiedy wartoĞciowanie jednego elementu wypowiedzi przenosi siĊ
na inny, który mu towarzyszy.
Ciekawy problem stanowi równieĪ kwestia
akceptacji dla ograniczeĔ wolnoĞci. O tych pozytywnie ocenianych mówi siĊ w „Polityce”

Oprócz wypowiedzi, w których w sposób ogólny jest mowa o negatywnym wpáywie KoĞcioáa na stan wolnoĞci w Polsce, pojawiają siĊ
równieĪ przykáady konkretnych dziaáaĔ jego
przedstawicieli, które są oceniane w kategorii
nieposzanowania wolnoĞci okreĞlonych jednostek („namaszczenie nieprzytomnego chorego
bez jego zgody stanowi naruszenie wolnoĞci
sumienia”; „jeĞli obywatel dostatecznie jasno
wyraziá swoją wolĊ co do dalszej przynaleĪnoĞci do związku wyznaniowego, jego wolnoĞü
wyznania i sumienia nie moĪe byü ograniczana wewnĊtrznymi przepisami tego związku”).
Co ciekawe, w tygodniku w zasadzie nie są
wskazane Īadne inne grupy, którym zostaáby
przypisany negatywny stosunek do wartoĞci,
jaką jest wolnoĞü. W szczególnoĞci brak jest
kontekstów, w których mowa byáaby o zagro-

„To nic innego jak wyparcie ze ĞwiadomoĞci
realiów Īycia politycznego w Polsce, gdzie
akcenty wolnoĞciowe, centralistyczne, liberalne, konserwatywne, opresyjne, racjonalne i spiskowe, radiomaryjne, europejskie,
wreszcie zamach czy katastrofa – rozáoĪyáy
siĊ w miarĊ okreĞlony sposób na dwie gáówne partie”. (PL, 44/2013)
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niezwykle rzadko, a do samej kwestii podchodzi siĊ restrykcyjnie. Jedynym ograniczeniem
nie tylko akceptowanym, lecz równieĪ propagowanym jest – zgodnie z elementarną zasadą
liberalizmu – wolnoĞü i dobro innych osób:
„Odmawianie czáowiekowi prawa do wyboru tego, czym chce siĊ odurzyü, jeĞli jego
postĊpowanie nie zagraĪa bezpieczeĔstwu
i zdrowiu innych osób, jest sprzeczne z konstytucyjnym nakazem uszanowania istoty,
rdzenia wolnoĞci i praw”. (PL, 34/2013)
„Zwolennicy »wolnoĞci wyboru« caákowicie ignorują fakt, Īe szczepienia chronią
nie tylko jednostkĊ, ale przede wszystkim
spoáeczeĔstwo, Īe po to wprowadzono ustawowy obowiązek szczepieĔ oraz kontroli
epidemiologicznej, aby przed chorobami zakaĨnymi broniü zdrowych”. (PL, 39/2013)
Ostatni fragment jest jednym z nielicznych
przykáadów, w którym moĪna siĊ doszukaü negatywnego nacechowania kontekstowego wolnoĞci. Nie jest ono jednak jednoznaczne. Cudzysáów, którym opatrzone zostaáo poáączenie
wolnoĞü wyboru, wskazuje na dystans nadawcy
do uĪytej nazwy, która poniekąd zostaje w ten
sposób uniewaĪniona lub przynajmniej postawiona pod znakiem zapytania. Zatem nie sama
wolnoĞü jest wartoĞciowana negatywnie, lecz
postawa osób stanowiących przedmiot wypowiedzi nazywana wolnoĞcią przez nich samych.
O tym zjawisku bĊdzie jeszcze szerzej mowa
w dalszej czĊĞci tekstu.
ZbliĪony, lecz nie taki sam obraz wolnoĞci
wyáania siĊ z tekstów publikowanych w „Newsweeku”. Choü w tym tygodniku równieĪ rzadko pojawiają siĊ przykáady uĪyü rzeczownika
wolnoĞü z ujemnym nacechowaniem aksjologicznym, sama wartoĞü nie jest tak gloryÞkowana i bezdyskusyjna. Zajmuje nieco niĪsze
miejsce w hierarchii – powinna zostaü podporządkowana np. bezpieczeĔstwu i iĞü w parze
z odpowiedzialnoĞcią („nie ma wolnoĞci bez od-
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powiedzialnoĞci”), pojawiają siĊ równieĪ próby
nakreĞlenia jej granic, tak by nie przeobraziáa
siĊ w chamstwo lub samowolĊ.
„Osoby dojrzaáe nawet w sytuacji letniej
wolnoĞci potraÞą respektowaü normy i zasady, takĪe te dotyczące bezpieczeĔstwa. Te
mniej dojrzaáe o tych zasadach zapominają”.
(NS, 34/2013)
„[...] jeĞli mamy wáasnoĞü prywatną i wolnoĞü rozumianą jako samowola, a brak nam
wielowiekowych tradycji obywatelskich,
poczucia wspólnoty oraz ponadindywidualnej odpowiedzialnoĞci, to mamy tak, jak
mamy”. (NS, 20/2014)
W „Newsweeku” rzeczownik wolnoĞü jest rzadziej uĪywany w tak ogólnym znaczeniu, jak
w „Polityce”, zdecydowanie dominują frazy,
w których przydawka zawĊĪa jego zakres i grupĊ odniesienia (wolnoĞü sáowa, wolnoĞü ekonomiczna, cygaĔska wolnoĞü, wolnoĞü seksualna),
za to czĊĞciej pojawiają siĊ próby zdeÞniowania
wolnoĞci jako takiej. W tych deÞnicjach podkreĞla siĊ przede wszystkim jej silny związek
z tolerancją i poszanowaniem innoĞci:
„Istotą wolnoĞci, demokracji, wolnego
rynku, takĪe wolnego rynku idei jest to, Īe
mamy ludzi o róĪnych wizjach Ğwiata, które
bĊdą siĊ Ğcieraü i skrzyü”. (NS, 25/2014)
Z kolei w opozycji do wolnoĞci jest stawiana
religia:
„[...] dziĞ máodzieĪ jest inna, dostĊp do dragów albo wolny seks to dla wielu nie wolnoĞü, tylko záo. Znam 20-latków strofujących swoich rodziców: »Jak wy siĊ zachowujecie, schowajcie tĊ trawĊ, do koĞcioáa
byĞcie poszli«”. (NS, 31/2013)
Zarówno eksponowanie koniecznych ograniczeĔ wolnoĞci wpisanych w nią ex deÞnitione

Laura Polkowska
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i wynikających z zasad wspóáĪycia spoáecznego, jak i próby samodzielnego jej zdeÞniowania
wiąĪą siĊ z kolejnym problemem – podejĞcia
do wolnoĞci innych grup, w tym przeciwników
ideologicznych. W „Newsweeku” podkreĞla
siĊ, Īe ta wartoĞü bywa traktowana instrumentalnie i w manipulacyjny sposób jest wynoszona na sztandary. Pod pozorem troski, a niekiedy
wrĊcz walki o wolnoĞü, prawica dopuszcza siĊ
nieetycznych dziaáaĔ, które z autentycznym dąĪeniem do jej urzeczywistnienia nie mają wiele
wspólnego, a niekiedy wrĊcz sáuĪą zatuszowaniu aktów jej naruszania:
„To manipulacja i naduĪycie. Oni [dziennikarze „Wprost”, mowa o okáadce tygodnika,
na której podczas afery taĞmowej pojawiá
siĊ napis wolnoĞü sáowa zapisany solidarycą
– LP] nie mają do tego prawa. Dlatego, Īe to
nie jest Īadna wielka obrona wolnoĞci sáowa, od kolejnego numeru z nagraniami juĪ
nie ma záudzeĔ. Media zmieniają siĊ w tym
momencie w szantaĪystĊ”. (NS, 27/2014)
„[...] prawdziwy zamach na wolnoĞü sáowa
byá w Poznaniu w postaci skasowania spektaklu »Golgota Picnic« i zostaáo to przykryte przez nierealne zagroĪenie dla wolnoĞci
sáowa w Warszawie w postaci wejĞcia prokuratury do redakcji”. (NS, 27/2014)
Oponenci ideologiczni – w tym przede wszystkim przedstawiciele PiS-u oraz KoĞcioáa – są
zatem kreowani na przeciwników wolnoĞci,
stanowiących dla niej niebezpieczeĔstwo,
a jednoczeĞnie grupĊ w nieuprawniony sposób przypisującą sobie rolĊ jej obroĔców. Ten
pogląd jest w „Newsweeku” wprowadzany do
tekstów dwojako. Albo nadawca wyraĪa opiniĊ
wprost (niekiedy wspartą odpowiednim exemplum), albo posáuguje siĊ perswazyjnie opraco-
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waną mową pozornie zaleĪną, za pomocą której
rekonstruuje styl wypowiedzi i poglądy swoich
przeciwników.
„DziĞ w Polsce trudno jest zorganizowaü jakąkolwiek debatĊ publiczną bez ryzyka rozbicia przez skrajnie prawicową bojówkĊ. To nie
ma charakteru incydentu, ale dziaáania systemowego. To ma wpáyw na debatĊ publiczną
i stan wolnoĞci sáowa”. (NS, 27/2013)
„KoĞcióá w Polsce dáugo byá sojusznikiem
ludzi walczących o wolnoĞü, byá tej wolnoĞci azylem. To jednak zaczĊáo siĊ w ostatnich latach zmieniaü”. (NS, 33/2013)
„Uzasadnione oburzenie dziaáaniami prokuratury skutecznie zagáuszyáy wątpliwoĞci,
budując przejrzysty podziaá na zdeprawowaną wáadzĊ depczącą wolnoĞü sáowa oraz
tej wolnoĞci odwaĪnych obroĔców. Mniejsza o to, Īe wolnoĞci sáowa nikt nie depcze,
a reputacja i intencje »obroĔców« są cokolwiek wątpliwe”. (NS, 26/2014)
W ostatnim fragmencie nadawca najpierw zastosowaá zabieg ironicznego przywoáania cudzego wartoĞciowania, a nastĊpnie – równieĪ
w formie ironii, rozumianej w klasyczny sposób jako „faászywy pozór”, czyli przeciwieĔstwo miĊdzy poziomem literalnym a niedosáownym10 – skomentowaá je, wyjawiając tym
samym wáasny pogląd. Dystans nadawcy do
perspektywy aksjologicznej przypisanej oponentom politycznym wzmacnia dodatkowo
cudzysáów, którym zostaá opatrzony odnoszący
siĊ do nich rzeczownik obroĔcy.
Ironia jest zresztą zabiegiem doĞü chĊtnie
wykorzystywanym przez publicystów „Newsweeka” do deprecjacji przeciwników i nakreĞlenia ich stosunku do wolnoĞci:

Por. D.S. Muecke, Ironia: Podstawowe kwaliÞkacje, „PamiĊtnik Literacki” 1986, z. 1, s. 252.

PlemiĊ niewolników kontra róbta, co chceta, czyli o wolnoĞci w polskich tygodnikach opinii
„Dobrzy katolicy (bo Ĩli są za in vitro
i wolnoĞcią wyboru), dajcie prawdziwe
Ğwiadectwo swojej wiary. Co to jest nalepka z rybą na samochodzie, hurtownia
rybna? BądĨcie radykalni jak wasze poglądy, wytatuujcie sobie sine ryby na czole!”.
(NS, 28/2013)
W powyĪszym fragmencie fraza wolnoĞü wyboru zostaáa uĪyta jako synonim aborcji (potwierdza to dodatkowo jej miejsce w konstrukcji szeregowej obok in vitro), jednak – jak siĊ
wydaje – zastosowanie wáaĞnie tej nazwy nie
ma na celu jedynie wprowadzenia pozytywnego wartoĞciowania zjawiska przerywania
ciąĪy (na zasadzie ukrytej petitio principii),
lecz przede wszystkim dodatkową deprecjacjĊ
grupy spoáecznej stanowiącej przedmiot wypowiedzi, czyli katolików. Skoro ci (nazwani
ironicznie dobrymi) sprzeciwiają siĊ wolnoĞci
wyboru – nacechowanej jednoznacznie pozytywnie – sami zyskują ocenĊ negatywną.
Wybór hiperonimicznej, peryfrastycznej nazwy pozwala nadawcy wprowadziü korzystną
perspektywĊ aksjologiczną przez przypisanie
przeciwnikom ideologicznym nieposzanowania jednej z najwaĪniejszych wartoĞci. Samo
wiĊc brzmienie frazy, zawierającej nacechowany dodatnio rzeczownik, peáni istotną funkcjĊ perswazyjną. WolnoĞü zachowuje siĊ tu jak
sáowo-zaklĊcie, wzmacnia wymowĊ caáej wypowiedzi zgodną z intencją nadawcy.
PrzeĞwiadczenie publicystów „Newsweeka”
o celowym wypaczaniu sensu wolnoĞci przez
prawą stronĊ sceny politycznej skutkuje pojedynczymi uĪyciami rzeczownika wolnoĞü z negatywnym nacechowaniem aksjologicznym.
OczywiĞcie w kontekstach, w których wolnoĞü
jest wartoĞciowana ujemnie, nie uniewaĪnia
siĊ pozytywnego wartoĞciowania tego leksemu
w jego podstawowym, sáownikowym znaczeniu. Negatywne nacechowanie ma kierowaü odbiorcĊ ku zmodyÞkowanej wersji tej wartoĞci
wyznawanej przez przeciwników politycznych,
a dokáadniej mówiąc – ku wariantowi wartoĞci
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przypisywanemu przez nadawcĊ stronie przeciwnej. Jest wiĊc to uĪycie, które moĪna by
nazwaü metatekstowym lub zapoĞredniczonym,
jako Īe staje siĊ elementem rekonstruowanego
przez nadawcĊ obcego Ğwiatopoglądu i sposobu
myĞlenia osób stanowiących przedmiot wypowiedzi.
Widaü zatem, Īe o ile publicyĞci „Polityki” koncentrują siĊ przede wszystkim na
samej wartoĞci, jaką stanowi wolnoĞü, o tyle
w „Newsweeku” tyle samo uwagi poĞwiĊca
siĊ tym, którzy jej zagraĪają lub w nieuczciwy sposób nią manipulują. NakreĞlony zostaje
wyrazisty dwupodziaá spoáeczeĔstwa na Ğrodowiska autentycznie przywiązane do wolnoĞci („zachwyt gdaĔskich piĊknoduchów nad
ideą wolnoĞci byá autentyczny”) oraz takie,
którym odmawia siĊ prawa do powoáywania
na nią, bo – zdaniem piszących – wypaczają
jej znaczenie.
To, co z kolei wyraĨnie áączy oba tygodniki
liberalne, to fakt, Īe wĞród licznych przykáadów
pozytywnie wartoĞciowanej wolnoĞci pojawiają
siĊ te, w których nadawca mówi o „wolnoĞci od”.
Niekiedy jest ona przywoáana literalnie, np.:
„Konstytucja gwarantuje nie tylko wolnoĞü
wyznania, ale takĪe prawo do wolnoĞci od
religii. Potwierdzają to ostatnie decyzje
polskich sądów: instytucje paĔstwowe nie
powinny automatycznie zakáadaü, Īe kaĪdy
Polak to katolik”. (PL, 6/2014)
Innym razem jest ona zawarta w wypowiedzi implicite:
„WolnoĞü jest nam potrzebna nie jako pole
tworzenia, swobodnej ekspresji. Tylko Īeby
wszyscy dali nam ĞwiĊty spokój”. (NS,
46/2013)
O ile pozytywne nacechowanie wolnoĞci
w pierwszym przykáadzie nie budzi wątpliwoĞci, o tyle w drugim jest juĪ bardziej skomplikowane. Mamy tu do czynienia raczej z przywo-
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áaniem cudzego wartoĞciowania – pozytywnie
wolnoĞü rozumianą jako ĞwiĊty spokój oceniają
z pewnoĞcią osoby stanowiące przedmiot wypowiedzi. Na wyĪszym poziomie pojawia siĊ
ocena samego nadawcy. PoniewaĪ kontrastuje
on ĞwiĊty spokój z wolnoĞcią twórczą – a rzeczowniki tworzenie i ekspresja zawierają doĞü
ustabilizowaną pozytywną konotacjĊ – naleĪy
uznaü, Īe ten pierwszy stanowi negatywny czáon
opozycji. CaáoĞü komplikuje dodatkowo forma
gramatyczna wypowiedzi. Choü ta zostaáa sformuáowana w pierwszej osobie liczby mnogiej,
sam nadawca do tak nakreĞlonej wspólnoty nie
naleĪy.
Na koniec warto wspomnieü o jeszcze jednej znamiennej cesze obrazu wolnoĞci w prasie liberalnej. OtóĪ nie skáadają siĊ naĔ z jednej strony konteksty historyczne (które pojawiają siĊ incydentalnie i ograniczają gáównie
do rozwaĪaĔ na temat ograniczeĔ wolnoĞci
w czasach PRL), a z drugiej uĪycia, w których rzeczownik wolnoĞü byáby synonimem
niepodlegáoĞci czy suwerennoĞci (znaczenie
1. z USJP). Niezwykle rzadko są uĪywane poáączenia walczyü o wolnoĞü lub walka
o wolnoĞü. W „Polityce” ta fraza pojawia siĊ
wyáącznie raz, w dodatku z ujemnym nacechowaniem – wyraĨnie zasygnalizowanym za
pomocą cudzysáowu – w odniesieniu do przeciwników politycznych:
„Jeden z »niepokornych« publicystów napisaá na prawicowym portalu, Īe ceną za brak
oÞar w konßikcie krymskim jest kompromitacja Zachodu. Widaü w tym myĞleniu
charakterystyczną tĊsknotĊ za czymĞ »wielkim«, za prawdziwą »walką o wolnoĞü«,
gdzie byáyby porządne oÞary, którym moĪna
by potem stawiaü pomniki”. (PL, 12/2014)
W ten sposób nadawca sam wskazuje na istotną róĪnicĊ w pojmowaniu wolnoĞci przez liberaáów i konserwatystów, którym zostaje
przypisane ciągáe przywiązanie do tradycji
wyzwoleĔczej.

Laura Polkowska

WolnoĞü w tygodnikach
konserwatywnych
Zgoáa odmienny obraz wolnoĞci moĪna odnaleĨü w prasie prawicowej. Wprawdzie nadal jest ona jedną z najistotniejszych wartoĞci
i w związku z tym zasáugujących na ochronĊ,
jednak jej rozumienie, przypisywany zakres
znaczeniowy oraz postrzeganie jej kondycji
w polskiej rzeczywistoĞci są caákowicie inne.
Obraz ten nie jest równieĪ ani tak jednorodny,
ani tak spójny, jak w wypadku periodyków liberalnych. PodkreĞla siĊ przede wszystkim Ğcisáy,
nierozerwalny związek wolnoĞci z godnoĞcią,
a takĪe wskazuje na to, Īe wolnoĞü jest dana od
Boga, niezbywalna i ĞwiĊta. Z drugiej jednak
strony równie czĊsto jest werbalizowane przekonanie o tym, Īe wolnoĞci nie moĪna otrzymaü
za darmo, moĪna ją jedynie wywalczyü, przy
czym przewyĪsza ona wartoĞü samego Īycia.
W tej walce – zgodnie z tradycją romantycznego mesjanizmu – Polska odgrywa rolĊ szczególnie doniosáą („przekonanie o posáannictwie
wolnoĞci, o powoáaniu do peánienia duchowej
misji wĞród innych narodów to koĞciec polskoĞci, rdzeĔ naszego zbiorowego myĞlenia”).
Wrócimy jeszcze do tego interesującego problemu w dalszej czĊĞci tekstu.
W obu tygodnikach konserwatywnych przewaĪająca czĊĞü kontekstów, w których pojawia
siĊ rzeczownik wolnoĞü, odnosi siĊ do sfery
niepodlegáoĞciowej. Są to zarówno wypowiedzi o charakterze historycznym (równie czĊsto
dotyczące nieodlegáej rzeczywistoĞci PRL-owskiej oraz czasów dawniejszych związanych
z walkami wyzwoleĔczymi), jak i aktualnym.
Rysem charakterystycznym jest dodatkowo to,
Īe co najmniej poáowa wystąpieĔ leksemu wolnoĞü towarzyszy wypowiedziom dotyczącym
zagroĪeĔ oraz prób unicestwienia tej wartoĞci
przez siáy mniej lub bardziej okreĞlone na poziomie tekstu. Bardzo wysoką frekwencjĊ wykazują w związku z tym poáączenia takie jak
zamach na wolnoĞü, atak na wolnoĞü, dáawiü
wolnoĞü, zabijaü wolnoĞü czy wróg wolnoĞci.
Ta negatywistyczna perspektywa jest typowa

PlemiĊ niewolników kontra róbta, co chceta, czyli o wolnoĞci w polskich tygodnikach opinii
dla dyskursu prawicowego jako takiego11, trudno siĊ zatem dziwiü, Īe pojawia siĊ równieĪ
w ramach dyskursu o wolnoĞci.
Wypowiedzi o charakterze historycznym,
w których mowa jest o wolnoĞci, wpisują siĊ
w polską tradycjĊ martyrologiczno-wyzwoleĔczą. Są utrzymane w stylu silnie patetycznym, eksponują heroiczną walkĊ konkretnych
osób oraz caáych grup („w kopalniach, hutach,
stoczniach i na wyĪszych uczelniach strajkowali máodzi robotnicy oraz studenci – walczyli o to, co zawsze dla Polaków byáo najwaĪniejsze – o wolnoĞü ojczyzny i godnoĞü czáowieka”). WĞród bohaterów (bardziej i mniej
wspóáczesnych) wyliczani są m.in. rotmistrz
Pilecki, kardynaá WyszyĔski oraz prezydent
Lech KaczyĔski – ikony prawicowego dyskursu o wolnoĞci. Wysuwanie przez nadawcĊ
na pierwszy plan dodatnio wartoĞciowanych
czynów osób naleĪących do wáasnej grupy
odniesienia to element retoryki pozytywnej
autokreacji. Wpisuje siĊ ona w dwuwartoĞciowe postrzeganie rzeczywistoĞci pozajĊzykowej, w której kaĪdy, kto nie jest z nami,
jest przeciwko nam. Walka o wolnoĞü – stanowiąca fundament toĪsamoĞci grupowej – peáni
funkcjĊ elementu wspólnototwórczego. Z tego
powodu „Do Rzeczy” tropi wszelkie przejawy
nieuzasadnionego przypisywania sobie wynikających z niej zasáug. Odmawia siĊ prawa do
powoáywania siĊ na walkĊ o wolnoĞü osobom
reprezentującym odmienne Ğrodowiska polityczne i spoáeczne. Niekiedy z nazwiska są
wymieniane osoby, które – wedáug publicystów „Do Rzeczy” – bezprawnie „podáączają siĊ” do wielkiego zrywu wolnoĞciowego
z czasów PRL. To skrajny przykáad nieetycznego zawáaszczania wartoĞci:

11
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„Máodzi ludzie [...] pragnĊli nade wszystko
wolnoĞci, choü pojmowanej, oczywiĞcie,
róĪnie. Czy jednak na pewno chcieli tego
wszyscy? W trakcie dyskusji zaprezentowano nakrĊcony na potrzeby programu wywiad
z Jerzym Owsiakiem. Ku mojemu osáupieniu
przedstawiaá siĊ on jako niezaleĪny dziaáacz
máodzieĪowy z lat 80. XX w. i jeden z prekursorów máodzieĪowej rewolty. »Z walizki
wyciągaáem ulotki, rzucaáem« – opowiadaá
o koncercie Voo Voo. Nie mogáem uwierzyü wáasnym uszom i natychmiast zaprotestowaáem. OtóĪ Jerzy Owsiak pojawiá siĊ
w Jarocinie w 1988 r. wraz z enigmatycznym Towarzystwem Przyjacióá ChiĔskich
RĊczników. Jego »happeningi« nie sáuĪyáy
w Īadnym wypadku sprawie wolnoĞci”.
(DR, 2/2014)
„W kombatanckich wspomnieniach pokolenia, które swe pierwsze alkoholowe i miáosne
odurzenia przeĪywaáo w rytmie kapel z Jarocina, rock jawi siĊ jako dziedzina programowo antypaĔstwowa, antykomunistyczna,
oaza wolnoĞci i niezaleĪnoĞci – kaĪdy, kto
bodaj ustawiaá stojaki na estradzie, poczuwa
siĊ dziĞ do udziaáu w »rozwaleniu systemu«
[...]. LegendĊ o »antysystemowym buncie«
uosabianym przez »rytmy wolnoĞci« warto by uzupeániü o historiĊ kontrolowania
i oswajania tegoĪ buntu [...]. Znaczący wydaje siĊ fakt, Īe póĨniejszy minister Andrzej
Olechowski zwerbowany zostaá jeszcze jako
disc jockey radiowej Trójki”. (DR, 2/2014)
PublicyĞci konserwatywni stawiają sobie
zresztą za cel obalenie faászywego mitu dotyczącego przemiany ustrojowej w 1989 roku.

Por. M. CzyĪewski, „JĊzyk wrogoĞci” oraz spór o III i IV RP w perspektywie analizy dyskursu publicznego.
Wybrane rezultaty projektu badawczego oraz uwagi metodologiczne [w:] JĊzyk IV Rzeczypospolitej, red. M. CzerwiĔski, P. Nowak, R. Przybylska, Lublin 2010, s. 57; K. KáosiĔska, Etyczny..., dz. cyt., s. 37; L. Polkowska, JĊzyk
prawicy, Warszawa 2015, ss. 78, 254–259.
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W szczególnoĞci jest kwestionowana pozytywna ocena Okrągáego Stoáu oraz zasáug Lecha
WaáĊsy. Przy tej okazji nadawca niekiedy ogranicza siĊ do ironii.
„ALFABET WAàĉSY. Zawstydziá Chucka
Norrisa i jednoosobowo rozwaliá komunizm
w Europie, czym daá dobrobyt i wolnoĞü
milionom. O rady pytaáy go koronowane
gáowy, prezydenci, papieĪ i gwiazdy pop.
Przypomnijmy sobie tĊ Īywą legendĊ”.
(WS, 12/2014)
Z przywiązania do polskiej tradycji niepodlegáoĞciowej wynika równieĪ przekonanie – werbalizowane wielokrotnie w obu tygodnikach – Īe
prawdziwej wolnoĞci nie moĪna urzeczywistniü
w Īaden inny sposób, jak tylko przez walkĊ:
„Chciaá [Lech KaczyĔski – LP] Polski silnej i niezaleĪnej. Chciaá, Īeby w Polsce Īyli
ludzie wolni, ĪebyĞmy mogli sami o sobie
stanowiü. Wiedziaá, Īe nie jest tak, iĪ wolnoĞü ma siĊ za darmo. Albo siĊ o nią walczy
i póĨniej bardzo o nią dba, albo siĊ ją traci”.
(DR, 37/2013)
„To bardzo symboliczne zakoĔczenie Īycia
Zbigniewa Romaszewskiego. ĩycia straĪnika prawa, który wiedziaá, Īe wolnoĞci siĊ
za darmo nie dostaje, Īe siĊ o nią walczy,
páacąc czĊsto za nią wysoką cenĊ”. (DR,
8/2014)
W kontekstach, w których leksem wolnoĞü lub
wyrazy sáowotwórczo z nim związane odnoszą siĊ do wspóáczesnoĞci, są eksponowane
przede wszystkim zagroĪenia. Jest ich wiele
i mają róĪną naturĊ. Z jednej strony niebezpieczeĔstwo moĪe przyjĞü z zewnątrz („równieĪ
osáabiona Rosja jest dla Polski niebezpieczna,
a nawet czĊĞciowa realizacja planów Putina stanowi zagroĪenie dla naszej wolnoĞci”),
z drugiej – na wolnoĞü Polaków czyhają róĪne grupy spoáeczne funkcjonujące w Polsce.
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Co charakterystyczne – ich dziaáania niejednokrotnie są prezentowane jako element nieprzypadkowej, szczegóáowo zaplanowanej, zakrojonej na szeroką skalĊ strategii zmierzającej
do unicestwienia wolnoĞci i podporządkowania sobie wszystkich Polaków wyznających
odmienny Ğwiatopogląd. WĞród najwiĊkszych
zagroĪeĔ dla wolnoĞci jest wymieniana przede
wszystkim ideologia gender („genderowy
zamach na wolnoĞü”, zwany równieĪ „kulturowym totalitaryzmem”), popierana zresztą
przez wáadzĊ:
„Gender idzie duĪo dalej niĪ równoĞü praw
kobiet i mĊĪczyzn [...]. To droga do totalitaryzmu. [...] JeĞli ktoĞ nie postawi wyraĨnej granicy ingerencji w kulturĊ, politykĊ,
Īycie rodzinne i religijne, to bĊdziemy musieli obawiaü siĊ o wáasną wolnoĞü”. (DR,
45/2013)
„[...] zmusi siĊ ich [rodziców – LP], by podporządkowali siĊ woli paĔstwa w sprawie
wychowania ich wáasnych dzieci. Caáy ten
proces ma zaĞ zniszczyü naszą wáasną wolnoĞü, zrobiü z nas biernych konsumentów,
posáusznych linii ideologicznej wytyczanej
przez paĔstwo. Rodzina, oparta na trwaáym
maáĪeĔstwie [...] jest zaĞ gáówną przeszkodą na drodze do zbudowania takiego systemu”. (DR, 1/2014)
W obu zacytowanych fragmentach nadawca
posáuĪyá siĊ argumentem ad metum. Odwoáując siĊ do strachu odbiorców, wywoáanego
wskutek wykreowanej przez siebie wizji przyszáoĞci, dokonaá deprecjacji przeciwników ideologicznych, w tym partii rządzącej, której zostaáa przypisana intencja promowania, a wrĊcz
siáowego narzucania gender. Za sprawą argumentu erystycznego Platforma Obywatelska
wyrasta zatem na gáównego likwidatora wolnoĞci obywatelskich. TĊ rolĊ przypisuje siĊ jej
w wielu wypowiedziach, w których mowa jest
o „ingerencji w prawa i wolnoĞci obywatelskie”;

PlemiĊ niewolników kontra róbta, co chceta, czyli o wolnoĞci w polskich tygodnikach opinii
„nagonce na ludzi broniących wolnoĞci sumienia”; „zamordyzmie, który nie pozwala lekarzowi na podejmowanie wáasnych decyzji” czy
o „skáonnoĞciach totalitarnych”. Wielokrotnie
powraca argument ad consequentiam, za pomocą którego jest kreowana opracowana perswazyjnie wizja przyszáoĞci, w której ponowne
zwyciĊstwo PO jest równoznaczne z caákowitą
utratą wolnoĞci.
„DzieĔ po ewentualnych wygranych wyborach wajcha medialna zostanie znowu przestawiona. Kraj znów zacznie byü niespokojny, skáócony, podzielony, a rząd nieudolny,
knujący, szykujący zamachy na poszczególne grupy spoáeczne i wolnoĞü obywateli”.
(WS, 33/2013)
WolnoĞci Polaków nie bronią Īadne struktury
paĔstwowe, z wáadzą sądowniczą (najwyraĨniej
uzaleĪnioną od rządu) na czele, a zamiast ochrony Polacy otrzymują „áukaszenkowskie pokazuchy”. Wszystko to prowadzi publicystów „Do
Rzeczy” i „wSieci” – choü ci drudzy mówią
o problemie czĊĞciej i bardziej bezpoĞrednio –
do pesymistycznego wniosku, Īe wolnoĞü (czĊsto okreĞlana za pomocą rozbudowanej frazy –
prawdziwa wolnoĞü – w odróĪnieniu od pozoru
wolnoĞci) w Polsce nie istnieje. I to zarówno
w zakresie niezaleĪnoĞci naszego kraju od innych paĔstw (znaczenie 1. – „o naszym polskim losie decydują teraz rosyjskie i niemieckie
sáuĪby specjalne, rosyjscy i niemieccy agenci”),
jak i moĪliwoĞci samodzielnego podejmowania
decyzji przez obywateli (znaczenie 2.). Jedynym sposobem na jej odzyskanie, by uchroniü
kraj od „samozagáady”, moĪe siĊ okazaü walka.
O ile publicyĞci „Do Rzeczy” wyáącznie przed
jej bliską koniecznoĞcią ostrzegają, o tyle w tygodniku „wSieci” pojawiają siĊ bezpoĞrednie
apele zagrzewające do boju. Dominuje w nich
sáownictwo zaczerpniĊte z wyĪszego stylu i ton
patetyczny, a caáa wypowiedĨ – jak w kolejnym
fragmencie – dodatkowo moĪe zostaü ujĊta
w wyrazisty okres retoryczny:
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„[...] kaĪdy, kto kocha wolnoĞü i kto chce
byü wolny, kaĪdy polski szlachcic – a kaĪdy
z nas jest polskim szlachcicem – moĪe staü
siĊ Īoánierzem Rzeczypospolitej. KaĪdy –
trzeba tylko byü przy tym trochĊ szalonym.
Odrobina szaleĔstwa jest w tej sprawie niezbĊdna”. (WS, 31–32/2013)
Zdarza siĊ, Īe diagnoza stanu polskiej wolnoĞci
jest skrajnie negatywna, a jej wróg – choü nie
zawsze nazwany, lecz dziĊki nieokreĞlonej referencji jeszcze groĨniejszy – scharakteryzowany za pomocą niezwykle agresywnego jĊzyka,
obejmującego liczne hiperbole i leksykĊ silnie
nacechowaną emocjonalnie:
„[...] nie moĪemy zgodziü siĊ dobrowolnie
na rezygnacjĊ z naszego polskiego istnienia
– czyli z naszej polskiej wolnoĞci, która nie
jest naszym pomysáem, naszą intelektualną
koncepcją, naszym urojeniem, lecz zostaáa
nam przed wiekami – przedwiecznie – darowana. Celem wĞciekáej, zwierzĊcej, antypolskiej propagandy, z którą mamy teraz
do czynienia, jest przekonanie i zmuszenie
Polaków, Īeby sami siĊ zlikwidowali, przestali byü Polakami, zrezygnowali ze swojej
polskoĞci – a to znaczy, ze swojej wolnoĞci”.
(WS, 31–32/2013)
„Tak jak krew katyĔskich oÞcerów przez
lata zakáamywana i zmywana szlauchem
staáa siĊ budulcem wolnej Polski, tak krew
96 Polaków, którzy lecieli katyĔskim oÞcerom oddaü hoád, staje siĊ budulcem polskiej
wolnoĞci. W konsekwencji rozlania tej krwi
spsiaáy, upodlony, zastraszony i zmĊczony naród o przetrąconym krĊgosáupie ma
jeszcze szansĊ – wáaĞnie dziĊki tej krwi”.
(WS, 47/2013)
Oba przytoczone fragmenty są utrzymane w tzw.
wyĪszym stylu. Patos wypowiedzi jest osiągany
za pomocą licznych powtórzeĔ („przed wiekami – przedwiecznie”), nagromadzeĔ („spsiaáy,
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upodlony, zastraszony, zmĊczony naród”) i klimaksów („przekonanie i zmuszanie”; „Īeby siĊ
zlikwidowali, przestali byü Polakami, zrezygnowali z PolskoĞci”). Szczególnie znamienny
– i byü moĪe najbardziej wstrząsający w caáym
zgromadzonym materiale – jest jednak przykáad drugi, zawierający element tworzenia mitu
zaáoĪycielskiego wolnej Polski. MoĪna w nim
dostrzec wyraĨne odwoáanie do mitycznego
znaczenia krwi12, a takĪe religijnego rozumienia
oÞary, na zasadzie „do ut des” (‘dajĊ, abyĞ daá’).
Zatem po raz kolejny okazuje siĊ, Īe aby osiągnąü wolnoĞü, naród musi záoĪyü krwawą oÞarĊ
z ludzi, czyli poĞwiĊciü Bogu to, co najcenniejsze. OÞara – tak jak rytuaá skáadania darów Bogu
w chrzeĞcijaĔstwie – uĞwiĊca zarówno sam dar –
zmaráych pod SmoleĔskiem przedstawicieli Polski – jak i obdarowującego, czyli naród polski13,
a w konsekwencji – jak zauwaĪa René Girard
– „przywraca harmoniĊ i wzmacnia wiĊĨ spoáeczną”14. Mamy tu równieĪ do czynienia z tak
waĪnym z rytualnego punktu widzenia ponowieniem. OÞara spod SmoleĔska jest – najogólniej
mówiąc – powtórzeniem tej z Katynia, dziĊki
czemu zaciera siĊ granica miĊdzy przeszáoĞcią
a teraĨniejszoĞcią. Zlewają siĊ one ze sobą w jeden wiecznie aktualny, mityczny czas15. Katastrofa smoleĔska staje siĊ symbolem wpisującym
siĊ w mitologiĊ narodu polskiego – symbolem
początku. Tym razem nie tylko Polski wolnej
w znaczeniu niezaleĪnoĞci od innych paĔstw
(jak to byáo w wypadku oÞary katyĔskiej), lecz
Polski, w której wolnoĞü – prawdziwa wolnoĞü –
zostanie urzeczywistniona16.
Na narracjĊ oÞary nakáada siĊ dodatkowo
narracja nienawiĞci – z jednej strony skierowanej
przeciwko tym, którzy – na zasadzie analogii –
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„zmywają szlauchem krew oÞar smoleĔskich”,
lecz z drugiej – wymierzonej w dzisiejszy naród
polski, który jest „spsiaáy, upodlony i o przetrąconym krĊgosáupie”. Mimo narodowoĞciowo-wolnoĞciowej retoryki w przytoczonej wypowiedzi widaü pogardĊ dla wspóáczesnych Polaków, jako Īe wyidealizowany, otoczony hoádem
naród to naród przyszáoĞci, który dopiero – za
sprawą oÞary – ma szansĊ siĊ odrodziü.
Jak juĪ to zostaáo pokazane, przeciwnicy
polskiej wolnoĞci są nie tylko wskazywani, lecz
równieĪ piĊtnowani. W celu ich deprecjacji w tygodnikach konserwatywnych są stosowane trzy
nieco odmienne techniki perswazyjne. Pierwsza
i podstawowa – wykorzystana w przytoczonych
dotychczas fragmentach – polega na formuáowaniu explicite sądów na temat zagroĪenia, jakie dla wolnoĞci w Polsce stanowią okreĞlone
grupy. W tych kontekstach leksem wolnoĞü staje siĊ sáowem-zaklĊciem koĔczącym wszelką
dyskusjĊ. Druga obejmuje wypowiedzi, w których nadawca komentuje wolnoĞciową retorykĊ
przeciwników ideologicznych, wskazując na jej
nieszczeroĞü i nieuczciwoĞü. FunkcjĊ perswazyjną peáni tu sáownictwo z pola semantycznego obáudy oraz konstrukcje typu pod pozorem,
pod przykrywką czy pod páaszczykiem, np.:
„[Adam Michnik – LP] reprezentuje rodzaj
fanatyzmu, którym siĊ najbardziej brzydzĊ,
poniewaĪ pod pozorami troski o czáowieka,
o wolnoĞü, o demokracjĊ, lansuje twardą antykoĞcielną i antypolską opcjĊ polityczną”.
(WS, 6/2014)
„SpecyÞczną sáawĊ zyskaá w tej mierze
Piotr Rogowski, prawnik Agory, który za-
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PlemiĊ niewolników kontra róbta, co chceta, czyli o wolnoĞci w polskich tygodnikach opinii
cząá pozywaü krytyków Adama Michnika.
PublicyĞci »Gazety« gáosili wtedy doĞü obáudnie, Īe pismo z Czerskiej jest za wolnoĞcią sáowa, ale nie za wolnoĞcią obraĪania”.
(DR, 37/2013)
Trzecia technika deprecjacji polega na stawianiu oponentom zarzutu wypaczania znaczenia
wolnoĞci. NajczĊĞciej przypisuje siĊ im zbyt
szerokie lub nieodpowiednie jej rozumienie,
odnoszenie do niewáaĞciwych dziedzin Īycia
lub celową deformacjĊ tej wartoĞci w imiĊ wáasnych, partykularnych interesów. W wypowiedziach tych są wykorzystywane zarówno ironia
(najczĊĞciej sygnalizowana za pomocą cudzysáowu), jak i sáownictwo zawierające negatywny komponent znaczeniowy natury deÞnicyjnej, jak choüby rzeczowniki dyktat, tyrania czy
zamordyzm:
„JeĞli z „dzikiego kraju” uciekają ci, którzy uwaĪają, Īe prawdziwa wolnoĞü jest
w pubach Londynu, to z pewnoĞcią jest to
raczej potencjalny elektorat lewicy”. (DR,
24/2014)
„Samo hasáo towarzyszące aktywnoĞci
Owsiaka, »Róbta, co chceta«, czĊsto jest
[...] odbierane przez máodych jako wezwanie do korzystania z wolnoĞci bez Īadnych
ograniczeĔ”. (WS, 30/2013)
„DziĞ, gdy przedstawiciele pokolenia ‘68
objĊli wáadzĊ w niemal wszystkich znaczących europejskich instytucjach, okazaáo siĊ,
Īe wolnoĞü rozumieją jako dyktat lewicowych utopii”. (WS, 34/2013)
Stosowanie którejkolwiek z wyliczonych technik wiąĪe siĊ z odmawianiem przeciwnikom
prawa do wartoĞci, jaką jest wolnoĞü, technika
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pierwsza zaĞ dodatkowo stanowi przykáad zabiegu zwanego przez AnnĊ CegieáĊ wykluczaniem17.
O ile w „Polityce” i „Newsweeku” niemal
nie pojawiają siĊ przykáady leksemu wolnoĞü
z negatywnym nacechowaniem, o tyle w tygodnikach prawicowych jest ich relatywnie
duĪo. NajczĊĞciej wystĊpują w kontekstach
poĞwiĊconych okreĞlonym dziedzinom Īycia
i obejmują takie poáączenia jak wolnoĞü seksualna, wolnoĞü artystyczna czy wolnoĞü wyboru.
Niekiedy – aby zminimalizowaü negatywny
odbiór związany z ujemną oceną podstawowej
wartoĞci pozytywnej – stosuje siĊ ironiczny cudzysáów („twórcy pornograÞi dziaáają legalnie,
znajdując w dodatku wielu gorliwych adwokatów wĞród »obroĔców wolnoĞci sáowa«”) lub
rzeczownik wolnoĞü opatruje siĊ przydawkami
zmieniającymi znak aksjologiczny caáego kontekstu („zabsolutyzowana wolnoĞü seksualna
ma byü jedynym wyznacznikiem ludzkich dziaáaĔ; przyzwolenie na niczym nieskrĊpowaną
wolnoĞü artystyczną wyzwala w szaleĔcach
wynaturzone fantazje”).
„Czy chcemy wolnoĞci zabijania nienarodzonych? WolnoĞci odbierania dzieci rodzicom, bo nie chcieli siĊ zgodziü na sprzeczne
z ich sumieniem nauczanie niemoralnoĞci?
WolnoĞci uĞmiercania starych i chorych, bo
opieka lekarska duĪo kosztuje? Takich wzorców z Europy nie bierzmy”. (WS, 44/2013)
„Na naszych oczach powstaje pewna kultura, przedstawiciele tej grupy [mowa o osobach homoseksualnych – LP] mają swoje
kluby, restauracje, jako Ğrodowisko są coraz bardziej umocnieni. W moim odczuciu
to zacháyĞniĊcie siĊ wolnoĞcią i swobodą.
Do niedawna mieli mentalnoĞü gettową”.
(WS, 1/2014)

A. Cegieáa, Sáowa i ludzie. Wprowadzenie do etyki sáowa, Warszawa 2014, s. 114.
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W ostatnim przykáadzie oprócz negatywnego nacechowania rzeczowników wolnoĞü
i swoboda implicytnie zawarte jest przekonanie
o tym, Īe nie wszystkim grupom spoáecznym
wolnoĞü powinna przysáugiwaü.
Jak widaü, obraz wolnoĞci w tygodnikach
prawicowych jest skomplikowany i wielopoziomowy. Z jednej strony jest ona najwyĪszą
ĞwiĊtoĞcią, immanentnie wpisaną w polskoĞü,
wywalczoną heroicznie i okupioną krwią tysiĊcy Polaków, z drugiej – liczne jej odmiany są
postrzegane wysoce negatywnie i utoĪsamiane
z wielkim zagroĪeniem dla tego wszystkiego,
co stanowi kwintesencjĊ polskoĞci18. Z jednej strony wolnoĞü zostaáa darowana Polakom
przed wiekami przez Boga, z drugiej – nie sposób otrzymaü wolnoĞci za darmo, trzeba ją sobie
wywalczyü i ponieĞü przy tym stosowną oÞarĊ.
Szczególnie silna ambiwalencja jest wpisana
w ocenĊ wolnoĞci sáowa. Eksponowany jest
pogląd, zgodnie z którym „wolnoĞü sáowa to
podstawa demokracji” i w równej mierze powinna przysáugiwaü wszystkim. Zdecydowanej
krytyce są poddawane dziaáania przeciwników
ideologicznych, takie jak protesty przeciwko
mowie nienawiĞci i wszelkie próby pozywania
za zniesáawienie, które – wedáug publicystów
„wSieci” i „Do Rzeczy” – zmierzają ku temu, Īe
„są równi i równiejsi, Īe jedni mogą powiedzieü
wszystko, kaĪde wyzwisko, a innych skazuje
siĊ za zwykáą krytykĊ czy obronĊ”, w związku
z czym „sam lĊk przed procesem coraz mocniej
zaczyna dáawiü wolnoĞü sáowa” oraz „zanika
odwaga obrony wolnoĞci sáowa, a zwyciĊĪa
oportunizm”. Z drugiej jednak strony spod prawa do wolnoĞci sáowa są wyjĊte caáe grupy spoáeczne (np. mniejszoĞci seksualne) oraz tematy
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(krytyka KoĞcioáa czy religii uznawana za profanacjĊ sacrum). Ta dwoistoĞü jest objaĞniana
przez odwoáanie do autorytetu:
„[...] rzecznik Episkopatu Francji Bernard
Podvin stwierdziá, Īe skoro wolnoĞü sáowa
chce byü postrzegana jako ĞwiĊtoĞü, to musi
respektowaü to, co jest ĞwiĊtoĞcią. W Polsce
protesty przeciw sztuce, która na festiwalu
Malta zostanie pokazana 27 i 28 czerwca, zainicjowaáa Krucjata Máodych”. (DR,
23/2014)
***
Tak znaczna dysproporcja miĊdzy obrazem wolnoĞci w tygodnikach liberalnych i konserwatywnych do pewnego stopnia wynika zapewne
z opozycyjnego charakteru tych ostatnich, wpáywającego na wysoce krytyczny ton wypowiedzi
odnoszących siĊ do aktualnej sytuacji w Polsce.
Wydaje siĊ jednak, Īe nie jest to powód najwaĪniejszy. WiĊksze znaczenie mają wyznawane
systemy wartoĞci – liberalny i konserwatywny.
Choü wolnoĞü zajmuje w obydwóch poczesne
miejsce, to jest uwikáana w zupeánie inny kontekst aksjologiczny. Zapewne nie bez znaczenia
jest równieĪ sam jĊzyk, którym przedstawiciele
obu orientacji siĊ posáugują – zracjonalizowany, nastawiony na pragmatyzm z jednej strony
oraz patetyczny, silnie emocjonalny – z drugiej19. Nie ulega jednak wątpliwoĞci, Īe tak odmienne postrzeganie jednego z podstawowych
pojĊü spoáecznych w znacznym stopniu utrudnia porozumienie czy choüby wspólny dialog,
a nastawienie na dyskredytacjĊ, oĞmieszenie
czy skompromitowanie przeciwnika czyni go
wrĊcz niemoĪliwym.
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