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Wolność i niepodległość wpisują się w pojęcia tożsamości narodowej, ojczyzny 
i patriotyzmu. Były, są i będą wartościami, niezależnie od opcji politycznej 
czy sytuacji społecznej i ekonomicznej. Stanowią bowiem niematerialne dobro 
kulturowe o charakterze uniwersalnym. Na drabinie aksjologicznej mieszczą się 
wśród wartości ostatecznych [Puzynina, 1992], należą do słów sztandarowych 
[Pisarek, 2003], mieszczą się w aksjologii kolektywnej [Fleischer, 2003], są 
nazwami stanów i sytuacji społecznej [Bartmiński, 2007a].

Są to wartości niedające się jednoznacznie wpisać w jedną kategorię aksjolo-
giczną. Mają wymiar ponadregionalny i ponadnarodowy, a także ponadczasowy, 
a jednocześnie ich rozumienie ciągle wchodzi w sferę akceptacji nowych wartości, 
bo – jak pisze Władysław Stróżewski – „zakorzenienie, bliskość, sprawiedliwość, 
równość, bezpieczeństwo, wolność, suwerenność itd. są to wartości, które realizo-
wane przez odpowiednie zbiorowości, są przecież wspólne dla wszystkich zbio-
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rowości naturalnych” [Stróżewski, 1981, s. 294]. Maciej Abramowicz wskazuje, 
że w tekstach publicystycznych „wolność figuruje w szeregach wartości ogól-
noludzkich o chrześcijańskim rodowodzie, takich jak: miłość, sprawiedliwość, 
dobro etc. oraz wartości społecznych: demokracja, prawa człowieka, a ostatnio 
– pluralizm” [Abramowicz, 1993, s. 148]. 

Według definicji słownikowych [m.in.: SJPD, V, s. 141; IX, s. 1232–1233; 
SJPSz, II, s. 348; III, s. 748–749] zarówno wolność, jak i niepodległość to:  
1) niezależność jednego państwa (narodu) od innych państw w sprawach we-
wnętrznych i stosunkach zewnętrznych; niepodległość, niezawisłość, suweren-
ność. Wolność w znaczeniu drugim to także: 2) możność, prawo nieskrępowanego 
działania; niezależność osobista, swoboda. Jest to: wolność osobista, wolność 
słowa, wolność sumienia i wyznania, wolność woli.

Ale już w słownikach współczesnych przy haśle wolność wyakcentowane 
jest tylko drugie znaczenie, np. w Innym słowniku języka polskiego pod red. 
Mirosława Bańki „wolność to stan, w którym możemy sami decydować, co 
chcemy robić, gdyż nie jesteśmy skrępowani nakazami ani zakazami”, a także 
„wolność to prawa obywateli określone przez porządek prawny danego kraju” 
oraz „prawo do swobodnego wyznawania wybranych poglądów lub wybranej 
religii” [ISJP, II, s. 1038]. Niepodległość kraju lub narodu sprowadza się z kolei 
do jego niezależności od innych krajów i możliwości prowadzenia własnej po-
lityki za pośrednictwem własnego rządu [ISJP, I, s. 1001].

O ile sam fakt nacechowania aksjologicznego obu pojęć jest bez wątpienia 
uniwersalny, to jednak – jak twierdzi Maciej Abramowicz [1993, s. 147–149] – ani 
sposób rozumienia, ani stopień aksjologizacji nie zawsze są jednakowe. Utrzy-
mujące się wysokie wartościowanie wynika poniekąd z bolesnych doświadczeń 
historycznych, a na przestrzeni ostatnich stuleci wolność i niepodległość, często 
utożsamiane ze sobą, stoją w szeregu takich pojęć, jak patriotyzm, ojczyzna, 
demokracja. Są synonimem suwerenności państwowej. Ten stan zmienia się po 
II wojnie światowej, a znaczenia obu pojęć w języku ogólnopolskim, może wy-
łączając lata osiemdziesiąte XX w. i okres stanu wojennego, nieco się rozchodzą.

A jak funkcjonują dzisiaj? I jak są konkretyzowane w świadomości językowej 
osób w wieku 70–90 lat1, a jednocześnie mieszkańców wsi i użytkowników gwary? 

1 Materiałem egzemplifikacyjnym są wypowiedzi najstarszych mieszkańców 150 wsi regionu 
lubelskiego (w granicach obecnego województwa lubelskiego), gromadzone sukcesywnie przez 
autorkę artykułu w ostatnich 25 latach. Ze względu na ograniczone ramy artykułu, umieszczono 
w nim wypowiedzi pochodzące z 60 wsi z reprezentatywnym dla całości materiałem przykła-
dowym. Były to spontaniczne wypowiedzi pojawiające się okazjonalnie przy rozmowach na 
różne tematy, m.in. na temat przeżyć wojennych, polityki, uroczystości patriotycznych, ale także 
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Osoby te przeżyły II wojnę światową i uczestniczyły w późniejszych przemia-
nach społeczno-politycznych, a wolność w ich wypowiedziach jest usytuowana 
wśród wartości najbardziej pożądanych i zdecydowanie łączona z niepodległością 
i suwerennością kraju, a także z wolnością polityczną, np.: 

Wolność to jak kraj wolny, ma stałe granice, nikt na niego ni napada, ni ma wojnów 
(Lipowiec, pow. zamojski)2.

Jak jest wojna, to nie ma wolności, jak jeden na drugiego napadnie (Abramów, pow. 
lubartowski).

W wojne my za Polske walczyli tak jak nasze dziady, pradziady, bo tak trzeba, żeby ta 
wolność była (Nowodwór, pow. lubartowski).

Za komuny to nie było wolności, Polska niby była wolna, ale co to za wolność (Krasnobród, 
pow. zamojski).

Tera Polska wolna i niepodległa, i ludziom dobrze, nie muszo sie bać ani Niemca, ani 
Ruskiego (Stok, pow. puławski).

Rzadziej pojawia się aspekt wyboru i samostanowienia o sobie (zdominowany 
najczęściej odniesieniem do tego, co dane od Boga), np.:

Wolność to więcy tak już kraju, państwa, ale i człowiek ma wolne wole od Boga, może 
wybrać, co chce, to chyba tyż wolność, że może wybrać to, co dobre (Źrebce, pow. zamojski). 

Prawdziwy Polak, patriota to bedzie zawsze pamiętał o niepodległości kraju, pracy 
i modlitwie, bo ma wolne wole, take wolność, ale może i inaczy postanowić, jak sie z diabłem 
skuma (Wierzchowiska, pow. janowski).

Z wolnością kojarzy się bezpośrednio niepodległość, suwerenność, niezależ-
ność terytorialna, patriotyzm, np.:

Jak chto walczy o wolność to jest patrioto, bo un jest udważny, przelewa własno krew za 
niepodległość kraju, w którym żyje, za swoje ojczyzne (Sułów, pow. zamojski).

Patriota to za wolność, za Polske walczy, kocha i szanuje swojo ojczyzne, bo jak kto nie 
szanuje to nie jest Polak, tylko jaki inny. Chrześcijanin też nie jest. Bóg kazał kochać 
ojczyzne naszo, Polske, i bronić jej niepodległości (Orłów Murowany, pow. krasnostawski).

Nie daj Boże wojny, nie daj Boże, lepi, żeby ta wolność była i nie trza o nio sie było bić 
(Stryjów, pow. krasnostawski). 

dawnego życia codziennego i pracy na roli. Nie były one ściśle przyporządkowane wolności 
i niepodległości. 

2 Cytowane przykłady przywołuję w wersji podanej przez informatorów, zachowując właściwości 
ich wymowy.
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A partyzanty to młode chłopaki byli, ale ja tam nie wim czy to potrzebne ta wojna, szkoda 
takich młodych, mówili, że był bohaterem, bo za ojczyzne walczuł i za ojczyne zginuł, za 
wolność narodu polskiego (Zanie, pow. biłgorajski).

W druge wojne my walczyli za wolno Polske, za łojczyzne naszo, żeby była wolna i niezależna 
od nikogo, od innego państwa (Orłów Drewniany, pow. krasnostawski).

Polska stała sie krajem wolnym i niepodległym w momencie wyzwolenia sie spod zaborów 
(Dorohusk, pow. chełmski).

Niepodległość łączy sie z krajem, który jest niepodległy od władzy innego państwa, jest wolny, 
bo obcy mu nie narzuca tego, co ma u siebie i jak ma robić (Zielone, pow. tomaszowski).

Niepodległość to niezależność od innych, jest sie wolnym (Zamch, pow. biłgorajski).

Przez pięć lat były walki o wolność i niepodległość, ja też w partyzantce walczyłem, byłem 
jeszcze nieletni, ale powiedziałem, że mam osimnaście lat i przyjeni, karabin dali, a jaka to 
była radość dla takiego chłopaka, że może z Nimcami walczyć (Sąsiadka, pow. zamojski).

Naród musi być wolny i wtedy jest ta niepodległość (Kawęczyn, pow. zamojski).

W większości wypowiedzi nie ma też wyraźnego rozróżnienia wolności 
i niepodległości, oba pojęcia używane są jako synonimy, np.:

Niepodległość to inaczy wolność kraju (Siedliska, pow. łukowski).

Niepodległość to święte prawo narodu, a zabrać jo, zabrać wolność to grzech (Kolonia 
Sułów, pow. zamojski).

My walczyli za wolność, ja u Andersa był, na włoski ziemi, ale my wiedzieli, że walczym 
o niepodległość, o niepodległe Polske, czyli o wolność (Stulno, pow. włodawski).

Polska była pod zaborami ponad sto lat i wtedy nie było wolności, nie było niepodległości 
państwa, dopiero Piłsudski wywalczuł, nasze ojce były w tych legionach, co wolność dla 
nas zdobyły. Ojciec walczuł za niepodległo Polske, a syn też walczuł w druge wojne, ja 
byłem w partyzantce, to też była walka o wolność (Podborcze, pow. zamojski).

Wolność, niepodległość to odnosi sie do własnego kraju, to według mnie to samo, bo to 
znaczy, że nie ma wojny, że ludzie spokojnie żyjo i pracujo, a wojna to najgorsze, co może 
być (Jabłeczna, pow. bialski).

Za Hitlera naród polski był ciemiężony, była okupacja, tyle ludzi wybili, a potem znowu to 
samo było za Stalina i komunistów, nie było wolności, dopiero tera Polska jest niepodległa 
(Dubienka, pow. chełmski).

Wolność, niepodległość to mamy teraz, wywalczyliśmy w wolnych wyborach (Źrebce, pow. 
zamojski).

Wolność i niepodległość mogą być zatem synonimami, ale też ich znaczenia 
mogą się rozchodzić, np.: 
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Wolność to jest dla siebie, ja moge wybrać, nie, a niepodległość to dla kraju, walcze 
o niepodległo ojczyzne, o Polske (Wierzchowiska, pow. janowski).

O niepodległość to była walka w czasie wojny, a potem to już o wolność, o normalne życie 
bez cenzury (Dubienka, pow. chełmski).

Wolność dała nam Solidarność i Lech Wałęsa, wcześni to naród był we własnym kraju, była 
niby niepodległość, ale wolności nie było (Franciszków, pow. świdnicki). 

My mieli pu wojnie Polske niepodległe, ale wolny Polski to nie było (Źrebce, pow. zamojski).

Ponadto zarówno wolność, jak i niepodległość, to dziedzictwo, ale też po-
winność i święty obowiązek każdego Polaka, np.:

My tu żyjem i ta ziemia jest nasza, bo to nasze dziedzictwo, nasza ojczyzna, to i trzeba tego 
bronić (Czumów, pow. hrubieszowski).

Jestem Polakiem, jestem patrioto i niepodległość kraju leży mi na sercu. Każdyn powinien 
bronić wolności jak tylko potrafi (Kitów, pow. zamojski).

Wolność to odnosi sie do kraju tego, w którym sie człowiek urodził i w którym żyje, to 
najświętszy obowiązek każdego z nas, żeby te wolność, niepodległość tego kraju zachować 
(Brzeźnica Bychawska, pow. lubartowski). 

Za wolność walczyli nasze ojce, to my musimy tego bronić, to takie nasze przykazanie, nasz 
obowiązek (Turka, pow. chełmski). 

O wolność trzeba dbać, mówi sie, że walczyć, bo tak postanowione, tak od Boga dane i tak 
nasi robili (Gołąb, pow. puławski).

Obowiązkiem każdego Polaka jest pielęgnowanie pamięci o poległych, o tych, co zgineli za 
wolność (Kurów, pow. lubelski).

Bardzo rzadko, wolność utożsamiana ze swobodą, jest rozumiana jako moż-
liwość wyboru i możliwość decydowania, np.:

Wolność to jest wtedy, jak sama ktoś może decydować, co robi i jak robi, nicht nic mi nie 
narzuci (Sulów, pow. kraśnicki).

Wolność to własne zdanie, z którym ja sie licze i inni muszo sie liczyć (Krępiec, pow. 
świdnicki).

W grupie osób najstarszych nie ma, występujących u ludzi młodych3, w tym 
np. studentów [por. Lappo, 2006b, s. 63–67] i uczniów [Karwatowska, 2010, 
s. 145–154], skojarzeń wolności ze swobodą, brakiem skrępowania, luzem, 
robieniem tego, co się chce, a także pełnoletnością, dorosłością i wakacjami. Są 
wskazania na możliwość wyboru, ale połączoną z wolną wolą człowieka i praw-
dami wiary oraz z możliwością zaakcentowania własnego zdania na dany temat. 
3 Powołuję się zarówno na własne obserwacje i materiały zebrane przy okazji eksploracji gwa-

rowych, jak i na opracowania językoznawcze.
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Przywołane wypowiedzi mieszkańców lubelskich wsi wpisują się w dwa do-
minujące profile wolności: wolność terytorialną i wolność polityczną oraz – rza-
dziej – wolność wyboru. Ale mówiąc o rodzajach wolności, respondenci wskazują 
także na wolność słowa, wolność wyznania i religii. Sporadycznie pojawia się 
wolność osobista i wolność czynu.

Wolność kojarzy się z wydarzeniami historycznymi, w tym z odzyskaniem 
niepodległości przez Polskę 11 listopada 1918 r., zakończeniem II wojny świa-
towej, a także wygranymi bitwami i powstaniami. Mimo że w wypowiedziach 
często mieszają się różne epoki, postaci i wydarzenia historyczne różnej wagi, 
to niemal w każdej pojawiają się odwołania do osób i faktów historycznych, np.: 

Jak mówimy o wolności, to trzeba wymienić jedynasty listopad tysiąc dziewięćset osimnasty 
rok (Dubienka, pow. chełmski).

Za wolność i nasze niepodległość walczuł Józef Piłsudski, wódz i kumendant (Deszkowice 
I, pow. zamojski).

Patriota to Piłsudski, bo un walczuł za wolność, legiony zorganizował, wojsko i szed na 
wroga (Łopiennik Górny, pow. krasnostawski). 

My szli, bo za wolność bedziem walczyć, to szli, bo brali. Obiecali, że bedziem pod Andersem 
służyć, taki zaszczyt to był (Orłów Murowany, pow. krasnostawski). 

Wolność to chyba kuniec drugij wojny światowyj, bo wtedy Polska odzyskała niepodległość 
i stała sie wolna, niepodległa (Mircze, pow. hrubieszowski).

Niepodległość Polski to było wyzwolenie spod zaborców (Stawce, pow. janowski).

O niepodległość i wolność ud zaborcy to walczuł Kuściuszko, tu pod Dubienko słyszałam, że 
była bitwa (Barbarówka, pow. chełmski). 

Wolność to Solidarność i Lech Wałęsa, Mazowiecki, Kuroń (Krępiec, pow. świdnicki).

Często jest to także wiedza oparta na osobistych doświadczeniach i prze-
życiach, a mieszkańcy wsi przywołują m.in. Józefa Piłsudskiego, Tadeusza 
Kościuszkę, żołnierzy poległych w walkach, Lecha Wałęsę. Nie pojawia się 
nawiązanie, które często dominuje w konceptualizacjach ludzi młodych4, np. do 
aktorów, sportowców, muzyków czy osób, które nie zawarły związku małżeń-
skiego. Pojawiają się natomiast wskazania symboliczne – na orła, gołębia, ptaka, 
skrzydła, kolor biały, flagę i jej kolorystykę, a także pokój, np.:

Wolność to jak ten ptak, no bo orzeł to jest na naszy fladze, na biało-czerwony, bo to polska 
flaga, niepodległy Polski (Wierzchowiska, pow. janowski).

4 Obserwacje poczynione na podstawie materiałów zebranych przeze mnie dla celów porównaw-
czych w kilkunastu wsiach regionu lubelskiego od osób w wieku 16–20 lat. 
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Pokój gwarantuje wolność, a jak ni ma pokoju, to i ni ma wolności (Hedwiżyn, pow. biłgorajski). 

Gołąb to taki symbol pokoju, to i wolności tyż, Jan Paweł II to gołębia wypuszczał, żeby na 
świecie pokój był (Źrebce, pow. zamojski).

Ja walczył w druge wojne i my walczyli o pokój, o wolno i niepodległo Polske (Krynica, 
pow. chełmski).

Oba pojęcia – wolność i niepodległość – tworzą kolekcje z:
– wojną, walką, np.:
Walka jest to jeden ze sposobów odzyskania niepodległości (Dys, pow. lubelski).

O niepodległość musimy walczyć (Tworyczów, pow. zamojski).

Polacy długo walczyli o niepodległość (Borowiec, pow. biłgorajski).

Mój łojciec to w pierwsze wojne pięć lat walczuł z bronio, o wolność naszego kraju, 
o niepodległo Polske (Źrebce, pow. zamojski). 

Wolność musieliśmy wywalczyć, nic nicht nam nie dał (Uchańka, pow. chełmski).

Wojna to już najgorsze, co może być, ale wojna prowadzi do wolności kraju, zawsze tak 
było, że niepodległość musieliśmy sobie wywalczyć (Łańcuchów, pow. łęczyński).

Wojna to samo zło, ale wojna prowadzi do niepodległości, wygrane wojny dajo wolność 
(Dubienka, pow. chełmski).

Ja powim tyle, źle jak wojna. Nicht nie chce, żeby obcy napadali na jego kraj, ni puwinno tak 
być, każdy naród powinien być niepodległy (Dańce, pow. włodawski). 

– niewolą, uciskiem, zniewoleniem, zależnością, np.: 
Wolność dotyczy kraju, w którym sie żyje, a jak nie ma wolności, to jest wojna albo okupacja, 
ucisk je (Majdan Stary, pow. biłgorajski).

Przez walke i męczeństwo Polaków powstała niepodległa Polska (Udrycze, pow. zamojski).

Wolność idzie przez wojne i walke, ale czy to tak powinno być, chyba ni, bo po co tak ludzi 
męczyć, taki ucisk stosować (Czernięcin, pow. biłgorajski).

Hitler chciał zawłaszczyć wszystkie kraje, żeby były ud niego zależne, ale Bóg nad nami 
czuwał i nie dał dokończyć tego zniewolenia narodu (Smólsko Duże, pow. biłgorajski).

My pięć lat cierpieli niwole, łucisk, ale naród polski był łodważny i wywalczył wolność 
(Zynie, pow. biłgorajski).

– biedą i strachem, np.:
Ja dwie wojny przeżyła, i człowiek sie bał w obie tak samo, strach był ugromny, bo wkoło 
Nimcy, i nie było ty wolności, był okupant (Barbarówka, pow. chełmski). 

Tam gdzie niepodległy kraj, to bezpiecznie sie żyje, ni ma strachu, ni ma głodu (Branica 
Radzyńska, pow. radzyński).
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W wojne była bida, ludzie ni mieli co jeść, był ucisk okropny, niwola i każdyn sie bał, nawet 
jeden drugiego, bo ni wiadomo czy un swój, czy wróg (Lipowiec, pow. zamojski).

Wolność ukupiona jest bólem, strachem i biedo, oj jako my bide cirpieli w wojne, a ile 
strachu mieli, ale szli i walczyli jak chto putrafiuł (Tuchanie, pow. chełmski).

Tera to sie wydaje, że człowiek tyle ni może zniść, ile w te wojne było, ale znieśli, my 
cybulo rwano w nocy pu ugrodach sie żywili, a jeszcze strach, żeby nikt ni zubaczuł, bo tu 
była partyzantka. Ale cel nasz to był wygnać Nimców i bronić wolny Polski, my walczyli 
o niepodległość i insze sie nie liczyło (Biszcza, pow. biłgorajski).

Ponadto w wypowiedziach mieszkańców wsi szczególnie wyraziście zaznacza 
się związek z władzą, bo: 

Władza zapewnia wolność (Zynie, pow. biłgorajski).

Władza daje wolność, bo możesz robić różne rzeczy i muszo ciebie słuchać, a ty masz wybór 
(Deszkowice I, pow. zamojski).

Władza wszystko może (Jarosławiec, pow. hrubieszowski).

ale też: 

Władza ogranicza wolność, bo jak już jest sie u władzy to i karku czasem trza nadstawić 
(Brzeźnica Bychawska, pow. lubartowski).

Władza gubi ludzi i prowadzi do wyzysku (Krzczonów, pow. lubelski).

Władza z dobrego człuwieka putrafi zrobić tako świnie, co niszczy inszych ludzi (Źrebce, 
pow. zamojski). 

Niepodległość i wolność pojawiają się też przy haśle ojczyzna, gdzie prze-
waża specyfikacja: kraj urodzenia, Polska, ziemia rodzinna, ale w grupie zde-
cydowanych antywartości podawany jest brak miłości do ojczyzny i wojna jako 
zaprzeczenie wolności i niepodległości. Oba analizowane pojęcia zdecydowanie 
łączą się też z odwagą, dzielnością, tolerancją, sprawiedliwością, równością, 
uczciwością i pracą, np.:

W czasie wojny należało walczyć za ojczyzne, za wolność, nawet dzieci to wiedzieli (Two-
ryczów, pow. zamojski). 

Była wojna i człowiek nie myślał, co sie stać może, ale karabin na ramie i szed, bo trzeba było 
bronić kraju, jego niepodległości, trzeba była Niemca wygnać (Hedwiżyn, pow. biłgorajski).

Polak był zawsze bohaterem, zawsze odważny, i nigdy sie nie splamił tym, żeby nie bronić 
wolności kraju, bo chrześcijanin kocha i szanuje ojczyzne. Bóg kazał kochać ojczyzne naszo, 
Polske (Źrebce, pow. zamojski).

Wolności kraju broni wojsko, dzielne żołnierze (Smólsko Małe, pow. biłgorajski).
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Sporadycznie pojawiają się wskazania związane z przystąpieniem Polski do 
Unii Europejskiej, np.: 

Wolność to Unia Europejska, bo można swobodnie przekraczać granice (Sułów, pow. 
zamojski).

Unia Europejska to wolność i niepodległość, bo Europa to wolne narody (Osmolice, pow. 
lubelski).

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej my stali sie wolnym narodem, bez komunistów 
(Miętkie, pow. hrubieszowski).

Polska zyskała prawdziwo niepodległość po usiemdziesiątem dziewiątem roku i potem jak 
weszła do Uni Europejskij (Łukowa, pow. biłgorajski).

Wolność i niepodległość są rozumiane zarówno jako dwa niezależne pojęcia, 
jak i utożsamiane i traktowane synonimicznie. Niejednokrotnie odwoływano 
się nie do samego pojęcia, ale do miejsc i wydarzeń, w których dana osoba 
uczestniczyła, z przywoływaniem wojny i innych sytuacji ekstremalnych. Oba 
rzeczowniki, mimo iż są często kojarzone z konkretnymi faktami i wydarzeniami, 
należą do grupy słów abstrakcyjnych. Recepcja językowa jest zatem zróżnicowana 
w zależności od wiedzy ogólnej, wieku, a także doświadczenia respondentów. 
Niejednorodność semantyczna ujawnia się zarówno w sposobie interpretacji, jak 
i w użyciu kontekstowym. Ujmowane są w aspekcie politycznym i społecznym, 
a za cechy najważniejsze mieszkańcy wsi uznają: niezależność od innych państw 
i ideologii, posiadanie własnej ojczyzny i wolność słowa. Domeną główną jest 
fakt samostanowienia i suwerenności (niezależności), wyraźnie zaznaczają się 
też domeny: walki, władzy, ojczyzny, miłości, patriotyzmu.

Jeżeli porównamy te wyniki z osiągniętymi przez Irinę Lappo [2006a, 
s. 68–71; 2006b, s. 63–67], badającą dwukrotnie studentów (w 1990 r. przed 
transformacją społeczno-polityczną w Polsce i powtórnie – w 2000 r.), to widać 
pewną zbieżność w ujmowaniu pojęć przez różne grupy pokoleniowe, co dowo-
dzi traktowania wolności i niepodległości jako wartości nośnych aksjologicznie, 
uniwersalnych i ważnych z punktu widzenia respondentów w każdym wieku. 

W roku 1990 za najważniejsze cechy wolności [Lappo, 2006b, s. 63–67] 
studenci uznali: brak zniewolenia / ograniczeń z zewnątrz, wolność słowa i możli-
wość decydowania o sobie. Po roku 2000 jądro semantyczne rozumienia znaczenia 
pojęcia pozostało niezmienne, ale nastąpiło przesunięcie punktu ciężkości na 
możliwość decydowania o sobie, połączoną z odpowiedzialnością za swój wybór. 
Rzadziej też wolność wiązana była z wolnością słowa. Z kolei w badaniach nad 
systemem wartości uczniów [por. Karwatowska, 2010, s. 145–154] wyraźnie 
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wyłania się możliwość wyboru i decydowania o sobie, chociaż nie brakuje też 
wskazań na niepodległość, patriotyzm i ojczyznę. Małgorzata Karwatowska 
[2010, s. 147–154] reprezentuje pogląd, że u młodzieży szkół średnich asocjacje 
skojarzeniowe odnoszą się przede wszystkim do pola wolności indywidualnej, 
utożsamianej ze swobodą, brakiem ograniczeń, przestrzenią, przyjemnością 
i możliwością wyboru, w znacznie mniejszym stopniu do wolności grupowej, 
łączącej się z niepodległością, niezawisłością, narodem, demokracją, ojczyzną itp. 
Uczniowie preferują zatem wolność od czegoś, np. od zobowiązań, dyscypliny, 
z możliwością decydowania o sobie i prawem wyboru. U osób starszych model 
jest odwrócony, a wolność to obowiązek, czasem święty, bo dany od Boga, skie-
rowany przede wszystkim na działanie grupowe, z wyeksponowaniem wolności 
państwowej i politycznej.

Przy wartościowaniu niepodległości studenci w 1990 r. [Lappo, 2006a, s. 68–71] 
wskazali przede wszystkim na aspekty polityczny i społeczny, a za najważniejsze 
uznali następujące cechy: niezależność od innych państw, posiadanie własnej oj-
czyzny z silną i niezależną gospodarką oraz posiadanie własnego wojska. W roku 
2000 uwypuklony został także aspekt kulturowy, etyczny i ideologiczny, w tym: 
czynny udział i zaangażowanie w sprawy kraju i odpowiedzialność za państwo, 
a także ochrona języka ojczystego i rozwój własnej kultury.

Z wymienionych aspektów, u mieszkańców wsi ujawnił się tylko aspekt 
etyczny (służba, ofiara, obowiązek, poświęcenie, wierność, patriotyzm, odpo-
wiedzialność), polityczny (walka, obrona, władza, niezależność, suwerenność, 
demokracja) i częściowo ideologiczny (wolność słowa, wolność wyboru), przy 
czym odpowiedzialność za losy kraju nie wiązała się z językiem, kulturą czy 
gospodarką, ale z niezależnością od innych państw i obroną granic.

Definicje wolności i niepodległości wyłaniające się z wypowiedzi najstar-
szych mieszkańców wsi są często ujmowane synonimicznie. Można je sprowadzić 
do wspólnej dominanty semantycznej, wskazując zarówno cechy wspólne, jak 
i różnicujące.

1. Niepodległość i wolność ujmowane są dynamicznie, z nakładającymi się 
działaniami człowieka, który walczy o wolność / o niepodległość, broni wolności 
/ niepodległości, zdobywa wolność / niepodległość, korzysta z wolności, szczyci 
się wolnością / niepodległością, czuje się wolnym w niepodległym kraju. Oba 
pojęcia łączą się z niewolą, wojną, stanem zagrożenia i funkcjonują w określonej 
przestrzeni, zakreślonej sferą działania respondentów. 

2. Wolność jest cechą człowieka – często darem od Boga, a także podsta-
wowym prawem i jednocześnie obowiązkiem, np.: „Człowiek ma prawo być 
wolny, bo to już i od Boga tak dane, że ludzie so równi, no to i wolni. Ale ma też 
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obowiązek walczyć o wolność” (Podlesie Małe, pow. zamojski). Ten aspekt nie 
ujawnia się przy niepodległości. 

3. Wolność i niepodległość tworzą wspólny model wpisujący się w niezależ-
ność i suwerenność państwową i polityczną, znaną z przywołanych wcześniej de-
finicji słownikowych. Jest to przede wszystkim: niezależność jednego państwa lub 
narodu od innych państw w sprawach wewnętrznych i stosunkach zewnętrznych. 

4. Wolność i niepodległość to stany dynamiczne, ale nietrwałe – o wolność 
trzeba dbać, niepodległość trzeba pielęgnować, można utracić wolność / nie-
podległość i popaść w niewolę, można stracić niepodległość i być zniewolonym 
przez inne państwo. 

5. Wolność może dotyczyć jednostki, jeżeli pod uwagę weźmiemy sumienie, 
i w tym wypadku utożsamiana jest z wolną wolą, np.: „Bóg dał człowiekowi 
sumienie i wolne wole, to wielka sprawa, bo człowiek sam może decydować, co 
dobre, co złe i tak postępować jak należy” (Źrebce, pow. zamojski).

6. Wolność i niepodległość są ściśle związane z narodem i walką za ojczy-
znę, bo – jak twierdzi Anna Wierzbicka „Wolność to nie tyle freedom, co przede 
wszystkim «wolność narodowa», a niepodległość to nie jest po prostu indepen-
dence, ale «niepodległość narodowa»” [Wierzbicka, 1999a, s. 479]. Ten aspekt 
zdecydowanie przeważa też w wypowiedziach mieszkańców wsi.

7. Wolność i niepodległość stanowią podstawową wartość narodową, są 
traktowane powinnościowo, wpisane w pojęcie służby i ofiary, ciągle zdobywa-
ne, a przy tym odzwierciedlające historyczne doświadczenia narodu, np.: „Za 
łojczyzne trza walczyć, być dobrym obywatelem i bronić wolności kraju, to nasz 
obowiązek, tak trza i tyle” (Zielone, pow. tomaszowski).

8. Wolność i niepodległość wpisują się w pojęcie ojczyzny, chociaż odziedzi-
czona po romantyzmie jej konceptualizacja jako sacrum narodowego – jak pisze 
Jerzy Bartmiński [2007b, s, 169] – jest dzisiaj często, szczególnie przez ludzi 
młodych, odsuwana z zażenowaniem. Motyw jej jednak funkcjonuje w świa-
domości mieszkańców wsi, często w koncepcji „małej ojczyzny” i lokalnego 
patriotyzmu, łączącego poczucie obowiązku, odpowiedzialności, poświęcenia, 
wierności oraz miłości do ojczyzny i ojcowizny. Zacytujmy w związku z tym 
fragment homilii Jana Pawła II z okazji kanonizacji bł. Jana z Dukli w Krośnie: 

Pragnę oddać hołd miłości rolnika do ziemi, bo ta miłość zawsze stanowiła mocny filar, 
na którym opierała się tożsamość narodowa. W chwilach wielkich zagrożeń, w momentach 
najbardziej dramatycznych w dziejach narodu ta miłość i przywiązanie do ziemi okazywały 
się niezmiernie ważne w zmaganiu o przetrwanie. Dzisiaj, w czasach wielkich przemian, nie 
wolno o tym zapominać. Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, 
które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były 
gotowe tej ziemi strzec i bronić [Jan Paweł II, 1997, s. 22].
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Przywołane słowa Jana Pawła II wpisują się w sposób pojmowania wolności 
i niepodległości przez mieszkańców wsi – jako powinności i świętego obowiązku, 
a także dziedzictwa przekazanego przez przodków, bo – jak pisze A. Wierzbicka: 

W polskim pojęciu „wolności” elementy publiczny (narodowy) i indywidualny są połączone. 
Ten specyficzny charakter polskiego słowa wolność wyraźnie odbija historyczne doświad-
czenia kraju, gdzie osobisty los jednostki był nierozerwalnie związany z losem narodu… 
[Wierzbicka, 1999a, s. 518]. 

 9. Zbieżność semantyczna wolności i niepodległości odnosi się głównie do 
wolności państwowej i politycznej, co „dobitnie wskazuje na znaczenie, jakie ta 
relacja miała w zbiorowych doświadczeniach wielu pokoleń Polaków” [Abra-
mowicz, Karolak, 1991, s. 52].

10. W systemie wartości oba pojęcia są wysoko usytuowane na drabinie 
aksjologicznej, a w ich charakterystyce mamy wyraźnie uwidocznione elementy 
społeczne, narodowe i religijne. Wolność i niepodległość to pojęcia uświęcone, 
sakralizowane, a ich wartościowanie wpisuje się przestrzeń oswojoną, bliską 
i przyjazną. 

Struktura semantyczna obu pojęć (po części ideologicznych) jest żywym 
zwierciadłem historycznych doświadczeń narodu, ale też przemian społecznych, 
cywilizacyjnych, kulturowych ostatnich kilkudziesięciu lat, a także zmiany poko-
leń. U najstarszego pokolenia podstawowe komponenty znaczeniowe obu słów są 
żywe i ciągle aktualne, u ludzi młodych schodzą na plan dalszy, ale należy mieć 
nadzieję, że nie zostaną całkowicie zapomniane, mimo wyraźnego nastawienia 
na wolność indywidualną. 

Semantyka obu pojęć – pisze Maciej Abramowicz: 

kształtowała się w warunkach ustawicznej walki, permanentnego braku wolności i stałej tę-
sknoty do niepodległego państwa. Stąd widoczny jest mityczny charakter, brak trwałości, 
kruchość, czasem niedostępność [Abramowicz, 1993, s. 155], 

wyłaniające się także z wypowiedzi osób starszych. Jest to konsekwencją tego, 
że wolność i niepodległość to wartości o wymiarze historycznym, a przeważająca 
w ich strukturze nowa warstwa semantyczna, oscylująca od wolności państwa 
do wolności jednostki, jest umocowana w sferze stosunków międzyludzkich 
w świecie globalnym, ale też w rzeczywistości lokalnej.

U osób starszego pokolenia te tendencje zaznaczają się jednak słabo, a zmiana 
sposobu rozumienia słów będących sztandarowymi, należących do dziedzictwa 
ogólnego, nacechowanych aksjologicznie, jak np. patriotyzm, wolność, niepod-
ległość, ojczyzna, nie znajduje potwierdzenia w ich świadomości językowej. 
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Budowany od pokoleń obraz aksjologiczny opierają na bagażu własnych doświad-
czeń i sacrum, wpisanym w pojmowanie zarówno wolności, jak i niepodległości 
– jako powinności i bożego obowiązku. W tej grupie pokoleniowej ciągle jeszcze 
żywa jest historyczna konieczność i własne uczestnictwo w obronie ojczyzny 
i jej suwerenności oraz strach i bieda towarzyszące wspomnieniom wojennym.  

ROZWIĄZANIA SKRÓTÓW

ISJP  –  Bańko Mirosław, red., 2000, Inny słownik języka polskiego, t. 1–2, 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

SJPD  –  Doroszewski Witold, red., 1958–1969, Słownik języka polskiego, 
t. 1–11, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

SJPSz  –  szymczak Mieczysław, red., 1978–1981, Słownik języka polskiego, 
t. 1–3, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

BIBLIOGRAFIA

aBramowicz Maciej, 1993, Wolność, [w:] J. Bartmiński, M. Mazurkiewicz-Brzo-
zowska, red., Nazwy wartości. Studia leksykalno-semantyczne, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 147–155. 

aBramowicz Maciej, karolak Ireneusz, 1991, Wolność i liberté w języku pol-
skim i francuskim, „Język a kultura”, 3, J. Puzynina, J. Anusiewicz, red., 
Wydawnictwo Wartości w języku i tekście, „Wiedza o Kulturze” Fundacja 
dla Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 51–59.

Bartmiński Jerzy, 2007a, Projekt i założenia ogólne słownika aksjologicznego, 
[w:] idem, Stereotypy mieszkają w języku, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 214–225.

Bartmiński Jerzy, 2007b, Jak biegną drogi ojczyzny?, [w:] idem, Stereotypy 
mieszkają w języku, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin, s. 169–174.

Fleischer Michael, 2003, Stabilność polskiej symboliki kolektywnej, [w:] 
J. Bartmiński, red., Język w kręgu wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 107–143.

Jan Paweł ii, 1997, Homilia Jana Pawła II z okazji kanonizacji bł. Jana z Dukli 
w Krośnie, „Tygodnik Powszechny”, 6, 25, s. 22.

karwatowska Małgorzata, 2010, Uczeń w świetle wartości, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

laPPo Irina, 2006a, Niepodległość, [w:] J. Bartmiński, red., Język. Wartości. Po-



232 HALINA PELCOWA

lityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej 
w Polsce. Raport z badań empirycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 68–71. 

laPPo Irina, 2006b, Wolność, [w:] J. Bartmiński, red., Język. Wartości. Polity-
ka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej 
w  Polsce. Raport z badań empirycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 63–67. 

Pisarek Walery, 2003, Wybory słów sztandarowych jako kryterium stratyfikacji 
społeczeństwa, [w:] J. Bartmiński, red., Język w kręgu wartości, Wydawnic-
two Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 87–106.

Puzynina Jadwiga, 1992, Język wartości, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa.

stróżewski Władysław, 1981, Istnienie i wartość, Wydawnictwo Znak, Kraków.
wierzBicka Anna, 1999a, Wolność – libertas – freedom – svoboda. Uniwersalne 

ideały czy specyficzne dla danej kultury jednostki leksykalne?, tłum. Maciej 
Abramowicz, [w:] eadem, Język – umysł – kultura, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa, s. 490–521.

wierzBicka Anna, 1999b, Słownik kluczem do historii i kultury. „Ojczyzna” 
w językach niemieckim, polskim i rosyjskim, tłum. Maciej Abramowicz, [w:] 
eadem, Język – umysł – kultura, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 
s. 450–489.

Halina Pelcowa

WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ  
W SYSTEMIE WARTOŚCI MIESZKAŃCÓW WSI

Streszczenie

Autorka przedstawia językowo-kulturowy obraz relacji aksjologicznych konceptualizowany na 
przykładzie dwóch pojęć: wolności i niepodległości, ściśle ze sobą zespolonych semantycznie 
i interpretacyjnie, z wyraźnie wyakcentowanym aspektem etycznym, politycznym i ideologicznym. 
Bazę materiałową stanowią wypowiedzi kilkudziesięciu osób – najstarszych mieszkańców wsi 
regionu lubelskiego. Jest to zatem obraz ludowego widzenia świata, z wyraźnie zaakcentowanym 
patriotyzmem i odpowiedzialnością za ojczyznę. Wolność i niepodległość, ujmowane jako sacrum, 
wpisują się w pojęcie służby, ofiary, obowiązku i historycznej powinności. Budowany od pokoleń 
obraz aksjologiczny obu pojęć opiera się na bagażu przeżyć osobistych jednostki i historycznych 
doświadczeń narodu. 
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Summary

The author presents a linguistic and cultural picture of axiological messages conceptualised on the 
basis of the notions of freedom and independence. The two are closely connected at a semantic 
and interpretational level and have a clearly marked ethical, political and ideological dimension. 
The data have been gathered from the interviews with several people who are the oldest country 
dwellers from the Lublin region. As a result, the author obtains the folk perception of the world, 
where patriotism and responsibility for the country are much emphasised. Freedom and independence 
are treated as sacred and entail the notions of service, sacrifice, duty and historical responsibility. 
The axiological picture of freedom and independence is based upon one’s personal experience 
and national history. 


