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Ograniczenia wolności
The freedom restriction

Streszczenie
W tradycji kultury europejskiej wolny jest naprawdę tylko ten, kto jest wyłączną przyczyną swych czynów. Zdaniem św. Tomasza z Akwinu wolność nie polega na wykonaniu lub niewykonaniu czegoś, lecz
na możliwości wyboru. Według J. Maritaina prawdziwą wolność stanowi „wolność rozradowania” czyli
wolność autonomii, to jest pełnia naszego życia umysłowego. Wolność jest wartością, którą osoba ludzka
realizuje w ciągu całego swego życia. Rozwój człowieka lub jego regres jest rezultatem długiego łańcucha
wyborów. Wolność podlega tym samym ograniczeniom, którym podlegają: życie, myślenie, mowa i każdy
byt przygodny. Osoba ludzka nie jest wolna w dążeniu do dobra. Obecnie ograniczenie wolności następuje poprzez paraliżowanie życia umysłowego. Ograniczenie to jest skutkiem propagowania relatywizmu
teoriopoznawczego i podważania możliwości poznania prawdy o dobru.
Dążenie do tego tylko, co użyteczne i przyjemne, przybiera również niebezpieczne formy, które ograniczają wolność. W związku z tym nauka pojęta funkcjonalnie (czynnościowo) pomija problem prawdy i
wartości moralne. Znane jest także ograniczenie wolności poprzez sterowanie tzw. zasobami ludzkimi.
Wolność musi być wciąż zdobywana dla dobra. Nie można jej tylko posiadać. Ciągle należy ją zdobywać .Jest nam zadana. Jest bowiem trudem wielkości.

Summary
In the European traditon those people are only free who is the only cause of his actions.
According to Saint Thomas Aquinus the freedom doesn’t lie in doing or not doing something
but its essence means the ability of choice. According to J. Maritain the real freedom is ‘the freedom of exgilaration’ so the authonomy and it’s a completeness of our mental life. Freedom is the value that humans realize during their whole life. People’s development or their regress is a result
of a long chain of choices. Freedom subordinates to the same restrictions that inﬂuence life, thinking,
speech, the kind of life that can exist but doesn’t have to be. People are not free in the pursuit of good.
Nowadays freedom restrictions take place when mental life becomes paralized. The restriction is a cause of propagating theory – cognitive relativism as well as questioning abilities on the way to know the
truth about the right.
Striving only for useful and pleasant things may also gain dangerous forms which restrain freedom.In
this connection the science interpreted as functional (as an action) ignores the problem of truth and moral
values. Another restriction is known – freedom restriction by controlling so called human resources.
Freedom have to still be gained for good. We must strive for it as it’s given to us and because it’s the
diﬃculty in being outstanding.

