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Łukasz Kurek 

Problem wolnej woli z perspektywy 
nauk empirycznych 

I. Wprowadzenie 

Według popularnej obecnie opi
nii, nauki empiryczne, w szczególno
śti neurobiologia oraz psychologia, 
mogą mieć interesujący wkład w filo
zoficzną dyskusję dotyczącą proble
mu wolnej woli. Do pewnego stopnia, 
wypada się z tą opinią zgodzić. Gdy 
zostaje potraktowany poważnie, pro
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blem wolnej woli związany jest z dość liczną grupą szczegółowych za
gadnień, które stanowią przedmiot badań naukowych, w szczególności 
badań neurobiologicznych oraz psychologicznych. Do takich zagadnień 
należą choćby zagadnienia racjonalności, świadomości, podmiotowości 
czy kontroli działania 1. Na gruncie naukowym postulowane są hipotezy, 

1 W jaki sposób te zagadnienia związane są z problemem wolnej woli? Jeśli idzie o ra
cjonalność, to można przyjąć, iż wolną wolę posiadają jedynie podmioty racjonalne (por. D. Den
nett,Elbow Room: The Varieties of Free Will Worth Wanting, Cambridge 1984, s. 20). W przypadku 
6wiadomości uznać można, iż wolna wola to inaczej świadomy wybór, a więc wybór, który po-
1lada swoją przyczynę w świadomości wybierającego (por. J. Searle, Freedom and Neurobiology: 
Reflections on Free Will, Language, and Political Power, Nowy Jork 2008, s. 11 ). Związek pomiędzy 
podmiotowością a wolną wolą może natomiast wyglądać tak, iż podmiot posiada wolną wolę, 
gdy jest on przyczyną swojego wyboru (por. T. O'Connor, Agents, Causes & Events, Oxford 1995, 
1. 14). Szczególnego rodzaju kontrola działania jest z kolei przez niektórych utożsamiana z wolną 
wolą (por. J. Fischer, M. Ravizza, Responsibility and Control: A Theory of Morał Responsibility, 
Cambridge 1998, s. 33). 
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które zdają się odpowiadać na pewne pytania o te zagadnienia, poja
wiające się w kontekście filozoficznym2• Jednakże, przedstawiciele tych
że nauk, niekiedy w sposób nieuprawniony, przechodzą od poziomu 
empirycznych hipotez zmierzających do wyjaśnienia pewnych faktów 
do poziomu teorii filozoficznej. Nieuprawnione przejścia dokonywane 
są również w przeciwnym kierunku, od poziomu teorii filozoficznej do 
poziomu empirycznej hipotezy. Nieuprawnione przejście nie polega na 
tym, iż wskazane poziomy są od siebie całkowicie niezależne. Jest wręcz 
przeciwnie. Nie istnieją szczególne przeszkody, z powodu których nauka 
nie może dokonać zmiany pojęciowej w dyskusji problemu filozoficzne
go, jak i przeszkody uniemożliwiające wykorzystanie filozofii w nauce. 
Te nieuprawnione przejścia wynikają raczej z dość niedbałego traktowa
nia problemu wolnej woli. 

Czym jest wolna wola3? Poza stwierdzeniem, iż jest to problem filo
zoficzny, któremu można przypiąć łatkę „dyskutowanego od wieków': 
trudno jest podać jego bardziej precyzyjną charakterystykę, która nie 
byłaby kontrowersyjna. Dla potrzeb niniejszej pracy, przyjmijmy jed
nak następującą definicję wolnej woli (WW): 

(WW}: Wolna wola jest to zdolność podmiotu do samodzielnego wyboru 
oraz realizacji założonych przez siebie celów. 

(WW) definiuje wolną wolę dość ogólnie. W szczególności, wydaje 
się ona nie zawierać presupozycji co do znaczenia tego pojęcia w kon-

2 W przypadku racjonalności, można wskazać na liczne badania neurobiologiczne, 
które podejmują zagadnienie dychotomii racjonalność - emocje. Intensywnie prowadzone są 
również poszukiwania tzw. neuronalnych korelatów świadomości. Niektórzy przedstawiciele 
nauk neurobiologicznych o „zacięciu" filozoficznym proponują neurofilozoficzne teorie podmio
towości (por. R. Llinas, I of the Vortex, Cambridge 2002; J. LeDoux, Synaptic Self: How Our Brains 
Become Who We Are, New York 2003). 

3 Charakterystyka problemu wolnej woli zawarta w niniejszej pracy jest jedynie szki
cowa. Wyczerpujące omówienie tego problemu przekracza zarówno ramy niniejszego tekstu, jak 
i kompetencje autora. Dociekliwego czytelnika odesłać można do przełomowych prac takich'fi
lozofów, jak P. van Inwagen (tenże, An Essay on Free Will, Oxford 1986) czy R. Kane (tenże, The 
Significance of Free Will, Oxford 1998). 
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tekście współczesnych, filozoficznych sporów o wolną wolę. Na (WW) 
przystać więc mogą filozofowie, którzy należą do różnych obozów 
w sporze dotyczącym „prawdziwego" znaczenia tego pojęcia. Podanie 
takiej definicji jest o tyle istotne, iż spór ten dotyczy przede wszystkim 
tego, jak rozumieć omawiane pojęcie. Stosunkowo niekontrowersyjna 
definicja wolnej woli, stanowi dobry punkt wyjścia dla podjęcia pró
by odpowiedzi na pytania, dlaczego wolna wola stanowi filozoficzny 
problem oraz dlaczego jest to problem przede wszystkim filozoficzny. 
Umożliwi ona również sformułowanie wstępnego uzasadnienia, dla
czego warto podjąć refleksję dotyczącą problemu wolnej woli w kon
tekście nauk neurobiologicznych. 

Posiłkując się (WW), można wskazać na dwa powody, dla których 
warto podjąć zagadnienie wolnej woli we wspomnianym kontekście. 
Po pierwsze, dzięki rozwojowi tych nauk poznajemy mechanizmy rzą
dzące funkcjonowaniem człowieka. Warto więc zastanowić się, czy od
krycia te powodują, że zdolność podmiotu do samodzielnego wyboru 
oraz realizacji założonych przez siebie celów staje się mniejsza czy też 
większa niż to się nam wydaje. Poniżej przedstawione zostaną trzy em
piryczne teorie, które w różny sposób starają się odpowiedzieć na to 
pytanie. Po drugie, refleksja nad problemem wolnej woli w kontekście 
nauk biologicznych prowadzi do postawienia nowych, interesujących 
dla tego zagadnienia pytań. Jednakże zanim problem wolnej woli zo
stanie podjęty w kontekście nauk biologicznych, warto zarysować jego 
aspekt filozoficzny. 

Kluczową tezą w filozoficznej dyskusji na temat wolności woli jest 
teza o determinizmie (TD): 

(TD): Przeszłość oraz prawa przyrody determinują razem, w każdym mo
mencie, wystąpienie każdego przyszłego zdarzenia. 

Według wielu filozofów, nazywanych inkompatybilistami, przyjęcie 
(TD) prowadzi do odrzucenia (WW). Filozofowie tacy twierdzą więc, 
lż (TD) oraz (WW) są inkompatybilne. Jak wygląda argumentacja in-
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kompatybilistów? Najlepiej będzie ukazać to na przykładzie (nazwijmy 
go „Koleżanką''): 

Kilka lat temu Barbara przyczyniła się do zwolnienia z pracy Alicji. 
Po przyjęciu do pracy Alicja okazała się osobą niezwykle ambitną, przy 
tym również zdolną. Barbara, wieloletnia pracownica firmy, poczuła 
się zagrożona, przewidując, że Alicja szybko awansuje, blokując rozwój 
jej kariery. Po długich staraniach, Barbara nastawiła więc pozostałych 
pracowników firmy przeciwko nowej pracownicy, a następnie przeka
zała swojemu szefowi, iż Alicja jest przyczyną konfliktów w zespole. 
W konsekwencji Alicja została zwolniona z pracy. Po tym wydarzeniu 
Barbarę zaczęły jednak dręczyć wyrzuty sumienia. Chciała przyznać 
się Alicji do tego, że doprowadziła ona do jej zwolnienia. Pewnego wie
czoru Barbara postanowiła więc przestać żyć w kłamstwie, zadzwonić 
do Alicji i powiedzieć jej o wszystkim. 

Jeśli (TD) jest prawdziwa, Barbara nie ma możliwości samodzielne
go wyboru i realizacji zachowania polegającego na zatelefonowaniu do 
Alicji i przyznaniu się, iż to ona jest winna zwolnieniu. Przeszłość, jak 
i prawa przyrody, determinują bowiem w każdym momencie zacho
wanie naszej bohaterki. Jeśli (TD) jest prawdziwa, a Barbara zadzwoni 
do Alicji i przyzna się do winy, oznaczać to będzie, że Barbara nie mia
ła możliwości wyboru i realizacji innego zachowania, w szczególności 
powstrzymania się od wyznania swojej winy. Zarówno wybór, jak i re
alizacja omawianego czynu nie zależq od Barbary. 

Wskazanie dlaczego przyjęcie (TD) prowadzi do odrzucenia 
(WW) nie jest jednak wystarczające do uzasadnienia doniosłości 
problemu wolnej woli. Sam fakt posiadania lub nieposiadania wolnej 
woli nie jest bowiem szczególnie interesujący. Nawet gdyby Barbara 
nie miała możliwości samodzielnego wyboru oraz realizacji swoje
go celu, to fakt ten, sam w sobie, nie jest problematyczny. Jednakże, 
zdaniem wielu inkompatybilistów, dalsze konsekwencje, które płyną 
z tego faktu są już nie do przyjęcia. Prawdziwość (TD) prowadzi bo
wiem, zdaniem tych filozofów, nie tylko do podważenia (WW), lecz 
również do podważania tezy o istnieniu odpowiedzialności moralnej. 
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Dzieje się tak dlatego, iż prawdziwa jest poniższa teza o odpowiedzial
ności moralnej (OM): 

(OM): Wolna wola jest zdolnością, bez której podmiotowi nie można 

przypisać odpowiedzialności moralnej. 

Zdolność podmiotu do samodzielnego wyboru oraz realizacji za
łożonych przez siebie celów jest więc warunkiem koniecznym przy
pisania podmiotowi odpowiedzialności moralnej. Podejmując próbę 
uzasadnienia tej tezy, posłużmy się ponownie przykładem „Koleżan
ki': Przypomnijmy, iż Barbara, targana wyrzutami sumienia, chciała 
przyznać się do swojej winy. Uważała ona, że jest odpowiedzialna za 
zwolnienie Alicji. Gdyby nie postępowanie Barbary, Alicja, jako osoba 
ambitna i zdolna, z pewnością wciąż pracowałaby razem z negatywną 
bohaterką powyższej historii. Jednakże jeśli (TD) jest prawdziwa, wte
dy nie tylko ewentualne przyznanie się do winy nie zależało od Barba
ry, lecz również i jej wcześniejsze postępowanie. Również zachowanie 
Barbary, które doprowadziło do zwolnienia Alicji było zdetermino
wane przez przeszłe zdarzenia oraz prawa przyrody. W takiej sytuacji 
wydaje się, iż Barbara nie jest winna swojego postępowania4• Stwier
dzenie, iż dana osoba jest winna pewnego czynu, presuponuje bowiem 
stwierdzenie, że osoba ta powinna była postąpić inaczej niż postąpiła. 
Stwierdzenie, że osoba powinna zachować się inaczej, presuponuje na
tomiast, iż był czyn inny od tego, który podjęła i który to czyn mogła 
ona podjąć. Jeśli (TD) jest prawdziwa, osoba ta nie mogła jednak pod
jąć czynu innego od tego, który podjęła. 

Istotną konsekwencją negatywnego rozstrzygnięcia problemu wol
nej woli jest to, iż w takiej sytuacji nie możemy być uznani za odpo
wiedzialnych moralnie za nasze czyny. Odpowiedzialność moralna 
stanowi natomiast raczej niekontrowersyjną podstawę funkcjonowa-

4 W niniejszej pracy, predykaty „bycie winnym" oraz „bycie odpowiedzialnym moral
nie" znaczą to samo. 
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nia człowieka w społeczeństwie. Dla podkreślenia doniosłości prak
tyk związanych z przypisywaniem odpowiedzialności moralnej można 
podnieść, iż jeśli człowiek nie może być uznany za odpowiedzialnego 
moralnie za swoje czyny, wtedy do nikogo nie moglibyśmy poprawnie 
powiedzieć: ,,to jest twoja wina': 

Przedstawiona do tej pory argumentacja wskazuje, że jeśli czło
wiek ma posiadać zarówno wolną wolę, jak i odpowiedzialność mo
ralną, (TD) musi być fałszywa. Wydaje się wręcz nieprawdopodobne, 
aby człowiek posiadał wolną wolę w deterministycznym świecie. 
Zdziwienie może więc budzić fakt, iż obecnie większość filozofów 
jest kompatybilistami. Kompatybiliści twierdzą, że (TD) nie tylko 
nie podważa (WW), ale i (TD) jest warunkiem koniecznym istnienia 
(WW). W jaki sposób kompatybiliśd argumentują za swoim stano
wiskiem? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy przyjrzeć się bliżej 
konsekwencjom, jakie wynikają z przyjęcia stanowiska inkompatybi
listycznego. W tym celu, odwołajmy się ponownie do przykładu „Ko
leżanki". 

Według inkompatybilisty, jeśli wybór Barbary w sytuacji, gdy chce 
ona wyznać swoją winę Alicji, ma być wolny, świat musi być indeter
ministyczny. Jedynie wtedy to od Barbary będzie zależało, czy wyzna 
ona swoją winę. Jeśli świat jest deterministyczny, wybór Barbary bę
dzie zależał od przeszłych zdarzeń oraz praw przyrody. Aby wybór 
Barbary był wolny, nie może on być zdeterminowany. 

Niekontrowersyjne wydaje się być założenie, iż każdy czyn Bar
bary będzie poprzedzony aktywnością jej kory mózgowej. Jeśli każdy 
czyn Barbary poprzedzony jest aktywnością jej kory mózgowej, wte
dy również i jej czyn przyznania się do winy będzie poprzedzony taką 
aktywnością. Dzięki aktywności kory mózgowej, Barbara posiada bo
wiem, między innymi, możliwość kontroli swojego zachowania wer
balnego. Zdarzeniu mentalnemu, polegającemu na wyborze Barbary 
przyznania się do winy, odpowiada więc określone zdarzenie fizyczne 
w jej mózgu. Jeśli wybór Barbary ma być niezdeterminowany, wtedy 
również i odpowiadające mu zdarzenie fizyczne musi być niezdeter-



Problem wolnej woli z perspektywy nauk empirycznych 105 

minowane. W konsekwencji, gdyby istniała istota, znająca wszystkie 
prawa przyrody, jak i aktualny stan Wszechświata, nie mogłaby ona 
przewidzieć zarówno zdarzenia fizycznego w mózgu Barbary, jak i od
powiadającego mu zdarzenia mentalnego, polegającego na dokonaniu 
określonego wyboru. Jeśli wybór Barbary nie jest zdeterminowany, 
to prawa przyrody, a więc i podlegająca im aktywność jej mózgu, nie 
określają tego, jaki wybór podejmie nasza bohaterka. Prawa przyrody, 
jak i podlegająca im aktywność mózgu Barbary, ,,pozwalają'' zarówno 
na jej przyznanie się do winy, jak i powstrzymanie się od tego czynu. 

Czy w takiej sytuacji możemy powiedzieć, że wybór Barbary zależy 
od niej? Okazuje się, iż istnieje argument, który podważa poprawność 
tego stwierdzenia. Wybór Barbary jest bowiem niezdeterminowany. 
Nie posiada ona możliwości wpływu na to, jakie zdarzenie fizyczne 
wystąpi w jej mózgu, jak również i na to, jakie zdarzenie mentalne wy
stąpi w jej umyśle. Gdyby Barbara posiadała takie możliwości i spo
wodowała to, iż, przykładowo, wyzna ona swoją winę Alicji, wtedy jej 
wybór posiadałby już swoją przyczynę, stając się zdeterminowanym. 
Inkompatybiliści twierdzą jednak, iż wybór nie może być zdetermi
nowany, aby był wolny. Jeśli wybór nie jest zdeterminowany, nic nie 
może przesądzić o jego rezultacie. Rezultat ten uznać więc wypada za 
zależny od losu. 

Zdaniem kompatybilistów, powyższe rozważania prowadzą do 
wniosku, że (TD) jest koniecznym warunkiem istnienia (WW). Aby 
Barbara mogła samodzielnie wybrać i zrealizować czyn polegający na 
przyznaniu się do winy, jej wybór musi posiadać przyczynę, która go 
determinuje. Wybór Barbary jest samodzielny wtedy, gdy zależy on od 
Barbary, a więc gdy Barbara jest jego przyczyną. Kompatybiliści twier
dzą więc, iż to zaprzeczenie (TD) prowadzi do zanegowania (WW). 
Indeterminizm prowadzi bowiem do „uzależnienia" wyboru od losu. 

Powyższa, szkicowa prezentacja stanowiska inkompatybilistów 
oraz kompatybilistów ukazuje, dlaczego wolna wola jest filozoficznym 
problemem. Otóż istnieją niezwykle silne argumenty, według których 
(TD) podważa (WW). Jednakże istnieją równie silne argumenty, we-
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dług których (TD) nie tylko nie podważa, lecz stanowi konieczny 
warunek istnienia (WW). Zarówno inkompatybiliści, jak i kompaty
biliści nie potrafią podnieść takich argumentów, które przekonują
co odparłyby argumenty strony przeciwnej. Warto o tym pamiętać, 
zwłaszcza podczas rozważań dotyczących wolnej woli w kontekście 
neurobiologii. Prezentacja stanowiska inkompatybilistów oraz kom
patybilistów ukazuje bowiem również, iż wolna wola jest problemem 
przede wszystkim filozoficznym. Jakakolwiek propozycja rozwiązania 
problemu wolnej woli, nawet jeśli jest ona wsparta hipotezami empi
rycznymi, zawsze będzie musiała odnieść się do (TD). W zależności od 
tego, czy wedle tejże propozycji (WW) będzie uznana za zgodną bądź 
niezgodną z (TD), przeciwko tej propozycji będzie można podnieść 
powyższe argumenty. 

2. Historyczne aspekty problemu wolnej woli 

Spór pomiędzy kompatybilistami a inkompatybilistami jest jedynie 
współczesną wersją sporu o wolną wolę. Dyskusja dotycząca wolnej 
woli ma jednak długą historię, która nierzadko dostarczała niezwykle 
interesujących argumentów na rzecz różnych stanowisk w odniesieniu 
do kompatybilności (WW) i (TD). Warto więc zaproponować zwięzłą 
analizę historyczną tegoż sporu. 

Historia problemu wolnej woli przedstawiona zostanie na przy
kładzie myśli czterech filozofów: Arystotelesa, św. Augustyna, Davi
da Hume'a oraz Immanuela Kanta. Wybór ten zdeterminowany jest 
aktualnością refleksji dotyczącej problemu wolnej woli tychże filozo
fów. Na podstawie poniższej prezentacji przedstawione zostaną więc 
pewne bardziej szczegółowe kwestie dotyczące tegoż problemu, któ
re dyskutowane są we współczesnej filozofii. Należy również zazna
czyć, iż poniższa prezentacja oczywiście nie opisuje w pełni dociekań 
wymienionych myślicieli w zakresie problematyki związanej z wolną 
wolą. Omówione poniżej „wątki': pojawiające się w kontekście pro
blemu wolnej woli, podniesione przez każdego z tych filozofów, trwale 
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ukierunkowały jednak badania filozoficzne dotyczące interesującego 
nas zagadnienia. 

2.1 Wolny wybór według Arystotelesa 

Arystoteles nie posługiwał się wyraźnie odrębnym pojęciem wolnej 
woli5• Pojęcie to nie jest przez autora Etyki Nikomachejskiej wykorzy
stywane, chociaż charakterystyka oraz opis pojęcia wyboru Stagiryty 
wskazują, iż do pewnego stopnia odróżniał on wolę w tym kontekście, 
gdyż indywidualnego wyboru nie utożsamiał on ani z pożądaniem sa
mym w sobie, ąni z rozumem samym w sobie6• Refleksja Arystotelesa 
dotycząca wolnego wyboru oraz wolnego działania, nie może być trak
towana jako rozważania o wolnej woli sensu stricto. Jednakże analizy 
pojęciowe Filozofa pokrywają znaczny obszar tego zagadnienia. 

Punktem wyjścia rozważań Arystotelesa dotyczących wolnego wy
boru jest podział na czyny zależne od woli oraz na czyny od woli nie
zależne7. Oto jak czyny te zostają scharakteryzowane: 

Za niezależne od woli uchodzą te rzeczy, których się dokonywa bądź pod 

przymusem, bądź skutkiem nieświadomości. ( ... ) Zależne od woli zdaje się być 
to, czego przyczyna tkwi w samym działającym podmiocie". 

Opisując czyny dokonywane pod przymusem, Arystoteles wskazu
je, iż są to czyny, których przyczyna leży w okolicznościach zewnętrz
nych wobec działającego, i do których działający się nie przyczynia9• 

W tym kontekście istotne jest stwierdzenie, iż, zdaniem Stagiryty, rze
czy przyjemne i moralnie piękne nie posiadają nad działającym znie-

5 F. Copleston, A History of Philosophy, t. I, New York 1993, s. 343. Prawdziwie odręb-
nym pojęciem woli nie posługiwał się również Platon. 

6 Tamże, s. 344. 
7 Arystoteles, Etyka Nikomachejska, tłum. D. Gromska, Warszawa 2003, s. 73. 
8 Tamże. 

9 Tamże. 
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walającej mocy. Gdyby tak było, czyny, które ukierunkowane są na 
osiągnięcie takich celów, byłyby czynami podjętymi pod przymusem. 
Czyny podjęte pod przymusem charakteryzują się natomiast tym, iż 
ktokolwiek im ulega, czuje z tego powodu przykrość. Czyny, które na
kierowane są na osiągnięcie przyjemności i moralnego piękna, związa
ne są jednak z uczuciem przyjemności1°. 

Czynami niezależnymi od woli są również czyny wynikające 
z nieświadomości działającego. Czyny te można podzielić na dwie 
kategorie: czyny będące skutkiem nieświadomości oraz czyny po
dejmowane „z nieświadomością". Rozróżnienie to jest o tyle istotne, 
gdyż do drugiej ze wspomnianych kategorii należą czyny spowodo
wane gniewem lub upiciem się. Za czyny te, pomimo że są podej
mowane z nieświadomością, można · przypisać odpowiedzialność 
moralną. Dzieje się tak dlatego, iż działający popełnia w tym wypad
ku błąd polegający na niedbalstwie lub na nieznajomości „ogólnych 
zasad': który to błąd zostaje popełniony przed dokonaniem czynu 
z nieświadomością, i ten właśnie błąd podlega ocenie. Tymczasem 
czyny będące skutkiem nieświadomości, a więc czyny będące nieza
leżnymi od woli1 1, nie mogą być oceniane we wspomniany sposób. 
Nieświadomość w tym przypadku nie dotyczy bowiem niedbalstwa 
działającego czy jego nieznajomości „ogólnych zasad': lecz „niezna
jomości okoliczności jednostkowych, tj. warunków, w których czy
nu się dokonuje i przedmiotów, których on dotyczy"12• Zwłaszcza 

jeśli nieznajomość tych okoliczności dotyczyła tego, co najważniej
sze przy dokonaniu danego czynu, jak choćby tego dlaczego lub za 
pomocą czego się działa oraz celu działania, określony czyn należy 
uznać za niezależny od woli. Ponadto, zdaniem Arystotelesa, czyny 

10 Tamże, s. 76. 
11 Arystoteles rozważa, czy czyny podejmowane z nieświadomością mogą być uznane 

za w pełni niezależne od woli. Wydaje się, iż uznaje on ich mieszany charakter, tj. zależne od woli 
jest działanie prowadzące do podjęcia działania z nieświadomością, natomiast rezultat działania 
z nieświadomością jest niezależny od woli. 

12 Arystoteles, Etyka Nikomachejska, dz. cyt., s. 78. 
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niezależne od woli wywołują uczucia skruchy oraz żalu13 . Uczucia te 
są istotne w przypadku uznania danego czynu za niezależny od woli, 
gdyż, jak wspomniano, czyny podjęte pod przymusem zdają się być 
powiązane z uczuciem przykrości. 

Rozważania Arystotelesa dotyczące wolnego wyboru są pionier
skie dlatego, iż Stagiryta, prawdopodobnie jako pierwszy, zapropono
wał obszerną charakterystykę czynu oraz wyraźny podział na czyny 
zależne oraz niezależne od woli14• Analiza pojęciowa Filozofa, prze
prowadzona w obrębie szeroko rozumianej problematyki wolnej woli, 
nie kwestionuje jednak jej istnienia. Dla Arystotelesa posiadanie przez 
człowieka zdolności do samodzielnego wyboru oraz realizacji zamie
rzonych przez siebie celów jest faktem, który nie wymaga obszernego 
uzasadnienia. Można powiedzieć, iż dla Arystotelesa (WW) nie stano
wi problemu w kontekście (TD). Związane jest to przede wszystkim 
z istnieniem odpowiedzialności moralnej, a więc tego, iż na co dzień 
uznajemy innych za odpowiedzialnych moralnie za swoje czyny. Au
tora Etyki Nikomachejskiej interesują więc przede wszystkim warun
ki, w których czyn jest zależny bądź niezależny od woli, a więc kiedy 
przypisanie odpowiedzialności moralnej jest uzasadnione bądź nie
uzasadnione15. 

Wprowadzony przez Arystotelesa podział czynów na zależne oraz 
niezależne od woli ma jednak ogromne znaczenie nie tylko dlatego, iż 
był pionierski. Istotne jest w szczególności związanie tych analiz z za
gadnieniem odpowiedzialności moralnej. Stagiryta dokonuje bowiem 
powyższych rozróżnień pojęciowych nie w celu uzasadnienia tego, że 

13 Tamże, s. 79. 
14 I. Dilman, Free Will· a historical and philosophical introduction, London 1999, s. 51. 
15 Por. tamże, s. 51. Warto również wspomnieć, iż Arystoteles w VII księdze Etyki Ni-

komachejskiej podejmuje się analizy zagadnienia akrazji, a więc stanu, gdy działający podejmuje 
się czynności, która, pomimo iż zdaje on sobie z tego sprawę, nie jest dla niego najlepszą możli
wością. Pomimo tego, iż jest to istotna dla zagadnienia wolnej woli problematyka, podejmowana 
również i współcześnie (por. D. Davidson, How is Weakness of the Will Possible?, [w:] tenże, Essays 
on Actions and Events, Oxford 1987, s. 21-42), to jednak, z uwagi na temat niniejszej pracy, jej 
omówienie nie wydaje się konieczne. 
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człowiek posiada bądź nie posiada wolnej woli. Jak już wspomniano, 
to, że człowiek tę zdolność posiada, nie wymagało dla niego szcze
gólnego uzasadnienia. Jego zamierzeniem jest wskazanie warunków, 
w których przypisanie odpowiedzialności moralnej jest uzasadnione 
bądź nieuzasadnione. Na podstawie rozważań Arystotelesa, przyjąć 
można tezę kontroli (TK): 

(TK): Wolna wola jest to taka kontrola podmiotu nad swoim działaniem, 

która wystarcza do przypisania mu odpowiedzialności moralnej. 

(TK) stanowi więc warunek konieczny (OM). Obie tezy podkre
ślają związek wolnej woli z odpowiedzialnością moralną. Jednakże, 
w przypadku ( OM), to istnienie wolnej woli stanowi warunek istnienia 
odpowiedzialności moralnej. Natomiast w przypadku (TK), istnienie 
odpowiedzialności moralnej stanowi punkt wyjścia do określenia ta
kiej kontroli podmiotu, która wystarcza do przypisania tejże odpowie
dzialności. Kontrola ta jest następnie utożsamiona z wolną wolą. (TK) 
opiera się na założeniu, że istnienie odpowiedzialności moralnej jest 
niepodważalne. Nie ulega wątpliwości fakt, iż w pewnych sytuacjach 
możemy do kogoś poprawnie powiedzieć: ,,to twoja wina". Jeśli przyj
miemy również (OM), to dla wskazania czym jest wolna wola, należy 
określić warunki, które pozwalają na uza~adnienie przypisania odpo
wiedzialności moralnej. 

Takie ujęcie problemu wolnej woli jest o tyle ciekawe, iż (TD) 
wydaje się nie podważać odpowiedzialności moralnej w taki sposób, 
w jaki podważa ona (WW). Jak już wspomniano, wydaje się oczy
wiste, że w pewnych sytuacjach możemy do kogoś poprawnie po
wiedzieć: ,,to twoja wina': Ponadto nawet gdyby okazało się, iż świat 
jest deterministyczny, raczej nieprawdopodobny byłby scenariusz, 
w którym zarzucone zostałyby praktyki związane z przypisywaniem . 
odpowiedzialności moralnej. Taki scenariusz zakłada, iż nikogo nie 
powinno się uznawać za winnego swoich czynów. Gdy przyjmiemy 
(TK), problem wolnej woli polegać więc będzie przede wszystkim na 
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określeniu takiej kontroli, która pozwalałaby na przypisanie odpo
wiedzialności. 

Na podstawie rozważań Arystotelesa można zaproponować takie 
rozwiązanie problemu wolnej woli, w którym zagadnienie odpowie
dzialności moralnej uzyskuje „pierwszeństwo" nad zagadnieniem 
wolnej woli. Wolna wola, którą, za Danielem Dennettem, ,,warto 
chcieć" 16, to po prostu taka kontrola działania, która wystarcza do 
przypisania odpowiedzialności moralnej. Kontrolę taką ogranicza
ją chociażby niepoczytalność czy ignorancja. Można mieć jednak 
uzasadnione wątpliwości, czy kontrolę taką ogranicza (TD). Ten 
sposób refleksji nad zagadnieniem wolnej woli jest obecnie dość 
popularny17• 

2.2 Wolna wola a wiedza uprzednia Boga w ujęciu św. Augustyna 

Swięty Augustyn, podobnie jak Arystoteles, nie kwestionował ist
nienia wolnej woli 18• Uważał on, iż wolna wola jest związana z istotą 
człowieka, dlatego też Bóg, stwarzając człowieka, obdarzył go wolną 
wolą. Wolna wola oznacza, według autora Wyznań, możliwość decy
dowania o swoim postępowaniu czy też działania zgodnie ze swoimi 
intencjami19• Jeśli człowiek posiada wolną wolę, to zdolność ta pozwala 
mu na dokonywanie czynów zarówno dobrych, jak i złych. Wedle Au
gustyna Bóg nie odpowiada więc za zło, które jest obecne w świecie, 
gdyż nie stworzył tego zła. Odpowiada za nie dokonujący go człowiek, 
ponieważ jest obdarzony wolną wolą. 

Jednakże uzasadnienie istnienia wolnej woli staje się dla Augustyna 
problematyczne w kontekście posiadania przez Boga absolutnej przed
wiedzy, a więc wiedzy dotyczącej wszystkich zdarzeń, jakie mają zajść 
w przyszłości. Oto jak formułuje ten problem Augustyn: 

16 Zob. D. Dennett, Blbow Room ... , dz. cyt. 
17 Zob. J. Fischer, M. Ravizza, Responsibility and Control ... , dz. cyt. 
18 I. Dilman, Free Will ... , dz. cyt., s. 72. 
19 Tamże, s. 83. 
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Otóż zapewne zastanawia i dziwi cię, jak można pogodzić takie sprzecz

ności, jak to, że Bóg zna z góry całą przyszłość, a mimo tego my grzeszy

my dobrowolnie, a nie z przeznaczenia. Przecież - mówisz - jeżeli Bóg wie 

naprzód, że człowiek zgrzeszy, grzech musi nastąpić. Jeżeli zaś jest to rzecz 

konieczna, nie ma grzechu i decyzji wolnej woli. Rozstrzyga o nim raczej 

konieczność, której nie można uniknąć ani odmienić. Naturalnie, boisz się 

zapewne, żeby takie rozumowanie nie doprowadziło do tego, że albo wbrew 

pobożności odmówimy Bogu znajomości przyszłych wypadków, albo - nie 

mogąc jej zaprzeczyć - przyznamy, że grzech jest rezultatem konieczności, 

a nie wolnej woli20, 

Problem boskiej wiedzy uprzedniej jest więc dla Augustyna szcze
gólnie istotny, gdy rozważa on, czy człowiek grzeszy dobrowolnie, czy 
też może grzech jest przeznaczeniem człowieka. W przypadku decy
zji, których skutkiem są rzeczy dobre, rozwiązanie tego zagadnienia 
wydaje się dla Augustyna jasne. Wedle autora O Państwie Bożym do
bre czyny prowadzą z konieczności do szczęścia. Zauważa on jednak, 
iż jeśliby czyny prowadzące do szczęścia były dobrowolne, to ludzie 
z pewnością byliby nieustannie szczęśliwi, a tak bez wątpienia nie 
jest21 . Zdaniem Augustyna Bóg jest więc niezbędny człowiekowi do 
szczęścia, jako przedmiot uszczęśliwiający, gdyż „pragnienie szczęścia 
jest wrodzone, dane przez Boga, by było ono przewodnikiem czło
wieka do Boga i w tym znaczeniu, to jest jeśli chodzi o samo pragnie
nie szczęścia, nie jest ono dobrowolne, to znaczy człowiek nie może 
uczynić go przedmiotem wyboru swej wolnej woli"22• Nie oznacza to 
jednak, iż możliwe jest szczęście wbrew woli. Aby człowiek mógł być 
szczęśliwy, konieczna jest również wola człowieka, a więc podmiot 
uszczęśliwiający, który zmierza do Boga, gdyż jest dobrem najwyż
szym23. Rozważając jednak decyzje woli, które prowadzą człowieka do 

20 Augustyn, O wolnej woli, tłum. A. Trombala, Warszawa 1953, s. 170-171. 
21 Tamże, s. 172. 
22 Tamże, s. 173. 
23 Tamże. 
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grzechu, Augustyn dostrzega, że w tym przypadku, zagadnienie jest 
o wiele trudniejsze, gdyż działanie Boga nie jest już wymagane do ich 
uzasadnienia. Za decyzje prowadzące do zła odpowiada bowiem tylko 
człowiek. Za Hopkinsem24 problem ten można w formie następujące
go wnioskowania: 

1. Jeśli Bóg posiada wiedzę uprzednią dotyczącą całości przyszło
ści, to przewiduje On, iż człowiek zgrzeszy25• 

2. Jeśli Bóg posiada wiedzę uprzednią dotyczącą całości przyszło
ści i przewiduje On, iż człowiek zgrzeszy, to jest konieczne, że 
człowie~ zgrzeszy. 

3. Jest konieczne, że człowiek zgrzeszy (I) (2). 
4. Jeśli jest konieczne, że człowiek zgrzeszy, człowiek nie grzeszy 

dobrowolnie, lecz grzeszy z konieczności. 
5. Człowiek nie grzeszy dobrowolnie, lecz grzeszy z konieczności 

(3)(4). 

Aby usprawiedliwić to, że kara za grzechy jest sprawiedliwa, do 
czego wymagane jest zaprzeczenie, iż człowiek grzeszy z konieczności, 
Augustyn kwestionuje drugą przesłankę powyższego wnioskowania26• 

Twierdzi on, iż nie wszystkie zdarzenia przewidziane przez Boga zacho
dzą z koniecznością. Niektóre z nich zachodzą bowiem zgodnie z wolą 
człowieka. Dilman zasadnie podnosi, że zdaniem Augustyna Bóg wie 
co prawda, jaką decyzję podejmie człowiek zanim zostanie ona podję-

24 J. Hopkins, Augustine on foreknowledge and free will, .,International Journal for Phi
losophy and Religion'' 1977, vol. 8, nr 2, s. 5. 

25 Należy jednak zwrócić uwagę, iż pierwszy krok w tym rozumowaniu Augustyna jest 
jedynie pewnym założeniem. Problem boskiej przedwiedzy oraz wolnej woli człowieka stanowił 
bowiem dla Augustyna przede wszystkim dylemat teologiczny, gdyż trudno było mu zaprzeczyć 
zarówno boskiej przedwiedzy, jak i wolnej woli człowieka. Powyższe rozumowanie opiera się na
tomiast na arbitralnym rozstrzygnięciu, że Bóg posiada przedwiedzę (por. J. Hopkins, Augustine 
on foreknowledge and free will, dz. cyt., s. 6). 

26 Augustyn podaje również i inne argumenty za wolnością woli w kontekście boskiej 
przedwiedzy. Ten wydaje się być jednak najbardziej reprezentatywny. 



114 Łukasz Kurek 

ta, jednakże wiedza ta wyraża się właśnie w wiedzy o wolnym wyborze 
tego człowieka, a nie konieczności jego działania27 • Posiadana przez 
Boga wiedza uprzednia nie podważa więc wolnego wyboru28• Przewi
dywanie określonego wyboru nie pociąga za sobą faktu, że człowiek, 
który dokonuje tego wyboru jest z góry skazany na takie, a nie inne 
działanie. Zdaniem Dilmana Augustyn wydaje się twierdzić, że boska 
przedwiedza nie polega na tym, iż Bóg wie, jakiego wyboru dokona 
człowiek, niezależnie od tego, czy podejmie się on tego wyboru, czy też 
nie. Boska przedwiedza wyraża się w tym, że Bóg wie, jakiego wyboru 
dokona człowiek, przy czym to wciąż człowiek jest tym, który wybiera. 
Sprawstwo człowieka w takim przypadku pozostaje autentyczne29• 

Zmagania Augustyna z problemem wolnej woli oraz boską przed
wiedzą mogą być interesujące choćby z tego powodu, iż zagrożenie 
dla wolnej woli za strony możliwości przewidzenia zachowania są 
człowieka dyskutuje się również współcześnie. Wskazuje na to choć
by fakt częstego odwoływania się przez filozofów współczesnych do 
demona Laplace'a (DL), który jest istotą posiadającą absolutną wiedzę 
dotyczącą praw przyrody, jak i stanu Wszechświata. Dzięki posiada
niu takiej wiedzy, jeśli (TD) jest prawdziwa, może on przewidywać 
również i to, w jaki sposób postąpi człowiek. Istnienie takiego demona 
jest często uznawane za argument podważający możliwość posiadania 
przez człowieka wolnej woli 3°. Zakładając, iż istnienie takiej istoty jest 
możliwe, warto podnieść, że jeśli (TD) jest prawdziwa, to odkrywając 
prawa rządzące zachowaniem człowieka, między innymi prawa neu
robiologiczne, można uzyskać wiedzę dotyczącą tego, jak człowiek za
chowa się w przyszłości. Możliwość uzyskania takiej wiedzy podważa 
natomiast (WW). Jeśli wszystkie nasze czyny możńa przewidzieć, to 
trudno jest uzasadnić tezę, że mamy zdolność polegającą na samo
dzielnym wyborze oraz realizacji założonych przez siebie celów. Jeśli 

27 I. Dilman, Free Will ... , dz. cyt., s. 82. 
28 Tamże. 

29 Tamże, s. 84. 
30 D. Dennett, Elbow Room ... , dz. cyt., s. 67. 
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możliwe jest uzyskanie wiedzy dotyczącej tego, w jaki sposób dana 
osoba zachowa się w określonej sytuacji, to jej czyny wydają się być 
raczej zapisane w prawach przyrody i w przeszłych wydarzeniach, 
niźli od niej zależeć. 

Zamieniając w powyższym wnioskowaniu posiadającego wiedzę 
uprzednią Boga oraz popełnienie grzechu na, odpowiednio, (DL) oraz 
popełnienie jakiegokolwiek czynu i dodając jako przesłankę (TD), 
otrzymujemy wniosek, iż człowiek nie postępuje dobrowolnie, lecz 
z konieczności. Wnioskowanie to można podważyć na co najmniej 
dwa sposoby. Pierwszy z nich wydaje się być oczywisty. Po pierwsze, 
można podważyć przesłankę (TD), a więc stwierdzić, iż świat jest in
deterministyczny. Rozstrzygnięcie, czy świat jest deterministyczny, czy 
indeterministyczny, wydaje się jednak, przynajmniej przy obecnym 
stanie wiedzy, niemożliwe. Po drugie, można podnieść, że istnienie 
(DL) jest niemożliwe. Wszak trudno wyobrazić sobie istotę, która po
siadałaby kompletnq wiedzę dotyczącą aktualnego stanu Wszechświata 
oraz praw nim rządzących. Trudność w pomyśleniu (DL) uznać wy
pada jednak za słaby argument przeciwko możliwość jego istnienia. 
Przykładowo, na gruncie nauk empirycznych nierzadko dokonywano 
przecież odkryć, które wydawały się ówczesnym trudne do wyobra
żenia. Bardziej interesujący jest argument, według którego nawet jeśli 
(TD) jest prawdziwa, to jednak z praktycznego punktu widzenia za
chowania człowieka nie można przewidzieć. Argument ten odwołuje 
się do istnienia systemów chaotycznych. Systemy takie, pomimo tego, 
iż są deterministyczne, nie pozwalają na przewidzenie ich przyszłego 
zachowania. Jeśli takim systemem jest mózg człowieka, a podnosi się 
niekiedy, iż istnieją przesłanki ku takiemu twierdzeniu31, to, zakładając 
dodatkowo, że wybory człowieka powstają wskutek aktywności jego 
mózgu, można wnioskować, iż pomimo tego, że (TD) jest prawdziwa, 
wyborów człowieka nie można przewidzieć. 

31 H. Walter, Neurophilosophy of Free Will, Cambridge 2009, s. 173. 
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2.3 Kompatybilizm Davida Hume'a 

David Hume jest najbardziej znanym przedstawicielem kompatybi
lizmu, czyli stanowiska, którego przedstawiciele twierdzą, iż (TD) nie 
tylko nie stanowi zagrożenia dla istnienia (WW), lecz istnienie (TD) 
jest konieczne dla istnienia (WW). Oto jak rozumie wolność autor 
Traktatu o naturze ludzkiej: 

Przez wolność możemy więc jedynie rozumieć możność działania lub 
nie działania stosownie do determinacji woli, to jest: jeżeli chcemy pozostać 

w stanie spoczynku, możemy to uczynić, jeżeli chcemy poruszyć się, mo

żemy i to uczynić. Otóż ta wolność warunkowa przysługuje według zgod

nego i powszechnego zdania wszystkim, którzy nie są więzieni i w kajdany 

okuci32• 

Hume twierdzi, że warunkiem tego, aby wola była wolna, jest jej 
zdeterminowanie. Jedynie wtedy, gdy można wskazać na przyczyny 
określonego zachowania, można również poprawnie powiedzieć, iż 
zachowanie to było efektem wolnego wyboru. Przyczyny stanowią 
pomost pomiędzy działaniem osoby a nią samą. Osoba może być 
rozumiana jako sprawca swojego działania, gdy działanie to wynika 
z przyczyn znajdujących się w charakterze czy dyspozycjach tejże oso
by. Autor Badań dotyczqcych rozumu ludzkiego dostrzega przy tym, iż 
niewłaściwe rozumienie wolności było główną przyczyną trudności 
związanych z problemem wolnej woli. Dlatego też kluczowe dla Hume
'a jest rozróżnienie pomiędzy dwoma rodzajami wolności, wolnością 
samorzutności oraz wolnością obojętności. Jest tak dlatego, iż: 

Niewielu potrafi rozróżnić wolność samorzutności, jak to się nazywa w ję

zyku szkolarskim, i wolność obojętności; tę wolność, która przeciwstą.wia się 

32 D. Hume, Badania dotyczqce rozumu ludzkiego, tłum. T. Łukasiewicz, K. Twardowski, 
Kraków 1943, s. 83. 
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gwałtowi, i tę, która oznacza negację konieczności i przyczyn. Słowa „wol

ność" uzywa się najczęściej w pierwszym znaczeniu; i nam chodzi tu tylko 

o to, by zachować ten rodzaj wolności; i ku temu głównie były zwrócone nasze 

myśli i niemal powszechnie mieszały tę wolność z tą inną33 • 

Wolność samorzutności opierać ma się na możliwości działania 
osoby zgodnie z jej przekonaniami czy pragnieniami, która to wolność 
przysługuje każdej osobie, jeśli tylko nie jest ona zniewolona przez inną 
osobę, czy też wtedy, gdy posiada pełnię władz umysłowych34. Gdy 
osoba jest w ten sposób ograniczona, jej czyny są oczywiście zdetermi
nowane. Jedna.leże w takich sytuacjach źródło tego zdeterminowania 
znajduje się „poza'' osobą i nie można powiedzieć, iż jest ona sprawcą 
czynu. Aby móc przypisać osobie wolną wolę, czyny tejże osoby mu
szą być zdeterminowane przez nią samą. W ten sposób można odróż
nić dwa rodzaje przyczyn, które mogą oddziaływać na postępowanie. 
Do jednej kategorii przyczyn będą należały przyczyny „zewnętrzne" 
wobec danej osoby, których zaistnienie uniemożliwia przypisanie tej 
osobie odpowiedzialności moralnej. Wystąpienie przyczyn należących 
do tej kategorii powoduje, iż zachowania, które jest ich skutkiem, nie 
można określić poprawnie, jako czynu. Do drugiej kategorii przyczyn 
należą natomiast przyczyny, które określić można, dość oględnie, jako 
przekonania czy pragnienia danej osoby. 

Wolność obojętności polegać ma natomiast na tym, że jest ona po
zbawiona „konieczności i przyczyn': Ten rodzaj wolności jest często 
przez filozofów uznawany za kluczowy dla problemu wolnej woli, gdyż 
twierdzą oni, jak pisze szkocki filozof, iż „konieczność całkowicie ni
weczy wszelką zasługę i winę"35 • Dzieje się tak dlatego, iż to, co ko-

33 Por. D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa 
I 963, s. 179. 

34 Przekonania i pragnienia są według Hume'a dla istnienia wolnej woli istotne gdyż 
„rozum sam przez się nie może nigdy wywoływać żadnego działania, ani dać początku aktowi 
woli''. Rozum może jedynie kierować motywami, na które składają się przekonania i pragnienia, 
atanowiące przyczynę każdego działania (por. tamże, s. 188). 

35 D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, dz. cyt .• s. 184. 
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nieczne jest rozumiane jako coś, co nie podlega decyzji osoby, tak że za 
działanie, które jest konieczne, osobie tej nie można przypisać odpo
wiedzialności moralnej. Hume poddaje jednak tą koncepcję wolności 
krytyce. Podnosi on, iż to właśnie pozbawienie wolności elementów 
konieczności oraz przyczyny czyni niemożliwym przypisanie osobie 
odpowiedzialności moralnej. Prowadzi to bowiem do wniosku, iż dane 
działanie staje się efektem przypadku, a nie „dowodem występnych 
uczuć czy czynników, tkwiących w umyśle"36 • Gdy uczucia te znikają, 
przestając być przyczynami determinującymi zachowanie określonej 
osoby, a wtedy czyn przestaje być występny. 

Ten argument, wykorzystywany również i współcześnie przez 
kompatybilistów przeciwko inkompatybilistom, często posługuje 
się pojęciem charakteru37• Kompatybiliści podnoszą więc, iż o wol
nej woli można mówić jedynie wtedy, kiedy decyzja zostaje podjęta 
przez konkretną osobę. Inkompatybiliści zmuszeni są jednak odwo
łać się do takiego rozumienia osoby, które czyni ją czymś bezcza
sowym, czymś pozbawionym treści, a więc, używając terminologii 
Hume'a, czymś „pozbawionym uczuć czy czynników, tkwiących 
w umyśle"38• Jedynie przyjmując takie metafizyczne stanowisko, 
możliwa staje się dla inkompatybilisty obrona (WW) przed zagro
żeniem ze strony (TD). Tymczasem kompatybiliści twierdzą, iż wła
śnie takie stanowisko stanowi zagrożenie dla istnienia (WW). Nie 
sposób pojąć bowiem, jak wybór mógłby być wolny, gdy nie „wy
nika" z charakteru wybierającej osoby, a więc, gdy nie jest on w ten 
sposób zdeterminowany. Podnoszą oni, iż wybory podejmowane 
są zawsze przez konkretne osoby, które posiadają określone cechy 
i których całokształt osobowości stanowi właśnie o podejmowa
nych przez nie decyzjach. Wybory determinowane są przez motywy 
czy pobudki, które kierują określoną osobą. Wskutek tego działa-

36 Tamie, s. 185. 
37 R. Hobart, Free Will as Involving Determinism and Inconceivable Without It, ,,Mind" 

1934, vol. 43, nr 169, s. 3. 
38 Tamże, s. 8. 
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nie osoby można zarówno zrozumieć, jak i określić jako wolne39 • 

W przypadku, gdy decyzje woli nie wynikają z takich pobudek oraz 
motywów, nie można powiedzieć poprawnie, iż decyzje te są po
dejmowane przez określoną osobę, lecz pojawiają się one wówczas 
niczym deus ex machina. 

2.4 Autonomia osoby w myśli Immanuela Kanta 

Kant podziela pogląd Hume'a, że świat naturalny jest determini
styczny. Autor Uzasadnienia metafizyki moralności twierdzi również, 
iż człowiek obdarzony jest wolną wolą. Drogi obu filozofów rozcho
dzą się jednak w momencie, gdy Kant stwierdza, iż świata moralnego 
nie można opisać jedynie za pomocą przyczyn oraz wywoływanych 
przez nie skutków, tak jak to ma miejsce w odniesieniu do świata na
turalnego. Gdyby bowiem prawa rządzące światem naturalnym były 
uniwersalne oraz deterministyczne, niemożliwym stałby się ten rodzaj 
wolności, który potrzebny jest Kantowi w celu uzasadnienia jego kon
cepcji moralności. Wolnością wedle filozofa z Królewca jest bowiem 
autonomia. Oto jak tłumaczy pojęcia wolności oraz woli autor Krytyki 
praktycznego rozumu: 

Wola jest rodzajem przyczynowości istot żyjących, o ile są rozumne, 

a wolność byłaby tą własnością tej przyczynowości, dzięki której może ona 

działać niezależnie od obcych skłaniających ją przyczyn: tak jak przyro

dzona konieczność jest [tą] właściwością wszystkich istot bezrozumnych, 

że do działania skłania je wpływ obcych przyczyn. (. .. ) Ponieważ pojęcie 

przyczynowości zawiera w sobie pojęcie praw, według których przez coś, 

co nazywamy przyczyną, musi być urzeczywistnione coś innego, tj. skutek, 

więc wolność, jakkolwiek nie jest własnością woli [polegającą na działaniu) 

według praw przyrody, nie jest jednak wskutek tego czymś prawu zgoła nie 

podlegającym, lecz musi raczej być przyczynowością według niezmiennych 

39 Tamże, s. 10. 
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praw, jakkolwiek szczególnego ro!izaju; inaczej bowiem wolna wola byłaby 

niepodobieństwem 4°. 

We fragmencie tym Kant wyraża swoje przekonanie, iż zachowa
nie ludzkie należy wyjaśniać przyczynowo, inaczej byłoby ono nie
zrozumiałe, przypadkowe i nie mogło zostać wskutek tego nazwane 
wolnym. Przyczyny, które mogą wyjaśnić zachowanie człowieka, są 
jednak szczególnego rodzaju. Nie są to bowiem przyczyny zewnętrzne 
wobec człowieka, a więc przyczyny, którymi rządzą prawa naturalne. 
Przyczyny te narzucone zostają przez rozum praktyczny. Autonomia 
woli polega na tym, iż wola sama może być dla siebie prawem41 • Pra
wo to jest z kolei rozumiane jako „zasada, aby nie postępować we
dług żadnej innej maksymy, tylko według tej, która może także samą 
siebie jako prawo ogólne mieć za przedmiot"42 • W ten sposób Kant 
dokonuje rozdziału pomiędzy człowiekiem rozumianym jako isto
ta racjonalna a człowiekiem obdarzonym pragnieniami, które mogą 
być w konflikcie z prawem narzuconym przez rozum praktyczny43• 

Aby człowieka można było nazwać prawdziwie wolnym, musi on 
podporządkować swoje pragnienia prawom woli. Pozostaje on wol
ny, gdyż podporządkowuje się prawu swojej woli, a nie woli kogoś in
nego. Prawa te są narzucone przez rozum praktyczny, są wewnętrzne 
wobec człowieka. 

Niezwykle istotnym rozwiązaniem dla zasadności argumentu Kan
ta o autonomii woli jest jego twierdzenie, że człowiek jako istota mo
ralna działa w „imię idei wolności"44• Autor Krytyki czystego rozumu 
twierdzi tak dlatego, iż wskutek wprowadzenia przez niego podzia
łu na świat noumenalny oraz fenomenalny, nie można rozstrzygnąć, 
czy wola jest wolna, gdyż rozstrzygnięcie to dotyczyłoby świata no-

40 I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Warszawa 1953, s. 86. 
41 Tamże, s. 87. 
42 Tamże. 
43 I. Dilman, Free Will ... , dz. cyt., s. 145. 
44 I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, dz. cyt., s. 88. 
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umenalnego, o którym nie można się niczego dowiedzieć. Działa
nie „w imię idei wolności" czyni jednak człowieka istotą w praktyce 
wolną, gdyż „mają dla niej ważność wszystkie prawa złączone nie
rozdzielnie z wolnością tak, jak gdyby wola jej także sama w sobie 
była wolna''45• Dzieje się tak dlatego, że włączając się w praktyczne 
przedsięwzięcia, a więc decydując się na określony sposób działania, 
czy też rozważając, za co uczynić odpowiedzialnym siebie czy innych, 
uzasadnione jest stosowanie się do wszystkich tych zasad, które obo
wiązywałyby gdyby wola rzeczywiście pozostawała autonomiczna46• 

Z chwilą ustalenia zasad wiążących autonomiczną wolę, człowiek po
winien się do tych zasad stosować. Wniosek ten jest podparty stwier
dzeniem, iż racjonalny podmiot może działać jedynie w ten sposób, 
jakby był „pierwszą przyczyną" swoich działań, a wspomniane usta
lenie praw, które obowiązywać mają autonomiczną wolę jest właśnie 
takim sposobem działania. 

Podsumowując stanowisko Kanta w kwestii zagadnienia wol
nej woli, istotny wydaje się fakt, że filozof ten twierdził, iż prawa, 
jakie rządzą wolą, muszą zostać odróżnione od praw biologicznych 
czy psychologicznych, które opisują człowieka w świecie natural
nym. Oznacza to w szczególności, iż prawa, które opisują działanie 
centralnego układu nerwowego oraz umysłu rozumianego empi
rycznie, nie mogą uchwycić tej zdolności człowieka, jaką jest wolna 
wola. Zdarzenia, które zachodzą w organizmie człowieka pozostają 
bowiem poza jego kontrolą. Odnośnie do tych zdarzeń powiedzieć 
można, że raczej przytrafiają się one osobom, niż są one przez te oso
by spowodowane. Wolny wybór może jednak istnieć jedynie wtedy, 
gdy zachowanie człowieka wynika z jego woli, gdy jest przez tego 
człowieka spowodowane. Twierdzenia Kanta bazują jednak na szcze
gólnie bogatej metafizyce, rozróżniającej noumeny i fenomeny. Po
nadto, wedle filozofa z Królewca, człowiek należy do dwóch światów: 

45 Tamże. 
46 I. Dibnan, Free Will ... , dz. cyt., s. 147. 
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świata naturalnego oraz świata racjonalnego. Prowadzi to do trudnej 
do zaakceptowania konsekwencji, polegającej na rozróżnieniu po
między dwoma rodzajami przyczynowości: naturalnej oraz racjonal
nej. Człowiek podlegać ma zarówno przyczynom „naturalnym", jak 
i przyczynom „racjonalnym''. 

Trudno jest zakwalifikować stanowisko Kanta na gruncie współ
czesnego sporu o wolną wolę. Z jednej strony filozof z Królewca twier
dził, że osoby posiadają autonomię i nie są w pełni zdeterminowane 
przez prawa przyrody, skłaniając się tym samym ku stanowisku in
kompatybilistycznemu. Z drugiej strony uważał on jednak, iż autono
miczna wola jest związana prawami, choć są to prawa szczególnego 
rodzaju. Pomimo tych trudności koncepcji wolnej woli Kanta, który 
był zwolennikiem autonomii osoby, bliżej jest do inkompatybilizmu. 
Wszak filozof ten zakładał, iż wola osoby jest wolna, gdyż nie jest ona 
związana deterministycznymi prawami rządzącymi pozostałą częścią 
przyrody. (TD) jest natomiast zagrożeniem dla wolnej woli wedle in
kompatybilisty, gdyż rozumieją ją oni następująco: 

(WW'): Wolna wola to zdolność do postąpienia inaczej (ability to do 
otherwise). 

Osoba ma możliwość postąpienia inaczej, gdyż w dowolnej chwili t, 
ma możliwość wyboru pomiędzy czynem A oraz czynem B. Oznacza 
to, iż jeśli podmiot podjął czyn A, zarówno prawa natury, jak i historia 
świata, nie przekreślały możliwości podjęcia czynu B. 

Bez wielkiej przesady można powiedzieć, iż większa część współ
czesnej filozoficznej dyskusji dotyczącej wolnej woli toczy się w opar
ciu o to, jak rozumieć tę tezę, czy jest ona prawdziwa w jakimkolwiek 
rozumieniu oraz dlaczego pojęcie wolnej woli powinno bądź nie po
winno być z związane ze „zdolnością do postąpienia inaczej': Przyjęcie 
(WW) prowadzi jednak z pewnością do ogromnych trudności w uza
sadnienia poglądu, iż (TD) nie podważa wolnego wyboru. Jeśli (TD) 
jest prawdziwa, osoba nie posiada w chwili t, możliwości wyboru po-



Problem wolnej woli z perspektywy nauk empirycznych 123 

między czynem A a czynem B. Jeśli osoba podjęła czyn A, był to jedyny 
czyn, jaki mogła ona podjąć. 

3. Wolna wola w świetle nauk neurobiologicznych 

Powyższa krótka analiza historyczna problemu wolnej woli ukazała 
pewne argumenty filozoficzne, które pojawiają się, być może w nieco 
innej formie, w obrębie tego zagadnienia również i współcześnie. Nawet 
szkicowa prezentacja tych argumentów pozwala na lepsze zrozumienie 
omawianego problemu. Tymczasem, jak to już zostało wspomniane, 
uchwycenie filozoficznego problemu wolnej woli jest szczególnie istot
ne podczas poszukiwań korelacji pomiędzy empirycznymi hipotezami 
dotyczącymi funkcjonowania mózgu a teoriami filozoficznymi doty
czącymi wolnej woli. 

Przedstawione poniżej teorie neurobiologiczne pozostają w intere
sującym związku z zagadnieniem wolnej woli. Jak to zostało wspo
mniane, istnieją dwa powody, dla których warto podjąć się analizy 
problemu wolnej woli w kontekście empirycznym. Po pierwsze, z uwa
gi na to, że nauki takie jak biologia czy psychologia odkrywają prawa 
rządzące funkcjonowaniem człowieka, być może zdolność do wolnego 
wyboru jest mniejsza, niż to się może wydawać na podstawie czysto 
filozoficznych spekulacji. Po drugie, refleksja nad teoriami biologicz
nymi oraz psychologicznymi skorelowanymi z wolną wolą ukazuje 
nowe, interesujące zagadnienia związane z problemem wolnej woli. 

Już teraz warto zauważyć, iż „neurobiologiczne" podejście do pro
blemu wolnej woli, związane jest ściśle z filozoficznym zagadnieniem 
umysłu i ciała. Dzieje się tak dlatego, że zdolność utożsamiana z wolną 
wolą łączy w pewien sposób umysł z ciałem. Jest to zdolność polegają
ca na tym, iż „podmiot': alternatywnie „umysł'' czy „osoba, kontroluje 
w pewien sposób działanie swojego ciała. Okazuje się, że inkompaty
bilistyczne ujęcia wolnej woli prowadzą do dualistycznych rozwiązań 
w kwestii umysł-ciało (czy raczej umysł-mózg). Kompatybilistyczne 
ujęcia wolnej woli pozwalają natomiast na pewnego rodzaju utożsa-
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mienie mózgu z umysłem. Podst!lwowym rezultatem zastosowania 
neurobiologicznych czy psychologicznych teorii na gruncie problemu 
wolnego wyboru jest więc, przede wszystkim, podkreślenie związku 
tego problemu z zagadnieniem umysł-mózg. 

3.1 Teoria psychonów Johna Eccles'a 

John C. Eccles był wybitnym australijskim neurofizjologiem, lau
reatem Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii. W drugiej 
połowie XX wieku Eccles stworzył oryginalną teorię umysłu, którą 
można nazwać teorią psychonów. Według tej teorii, na kształt której 
istotny wpływ miała neurobiologia, niematerialne „ja" ,,kontaktuje" 
się z ciałem za pomocą pewnego rodzaju komórek zlokalizowanych 
w mózgu, nazwanych psychonami. Psychony oddziałują na podstawo
we komórki znajdujące się w mózgu, które Eccles nazwał dendronami. 
Zdaniem Ecclesa psychony są niepodobne do pozostałych komórek 
w mózgu, gdyż należą one do świata „duchowego': To właśnie dzięki 
aktywności psychonów podmiot (the self) może kontrolować funkcjo
nowanie swojego ciała47 • 

Teoria psychonów ma ogromne znaczenie dla analizy możliwego 
wkładu neurobiologii do filozoficznej dyskusji na temat wolnej woli. 
Otóż jedną z podstawowych motywacji Ecclesa przy tworzeniu inte
rakcjonistycznej teorii umysłu, było uzasadnienie tego, iż człowiek po
siada wolną wolę. Jak pisze Eccles w The Human Psyche: 

Celem [tej książki - Ł. K.) była demonstracja wielkiej siły wyjaśniającej 

dualizmu interakcjonistycznego w porównaniu z ubóstwem i nieadekwat-

47 Pomimo tego, iż ta charakterystyka teorii psychonów wskazuje, poprawnie, na za
kładany przez nią dualizm ontologiczny, Eccles włożył wiele wysiłku w to, aby jego teoria umysłu 
nie naruszała praw przyrody, w szczególności prawa zachowania energii. Być może najbardziej 
ambitną próbą australijskiego neurofizjologa w tym kierunku, była jego ostatnia książka napisana 
wraz z fizykiem Friedrichem Beckiem. W dziele tym autorzy starają się wykazać, iż interakcja 
pomiędzy umysłem (the self) a mózgiem jest możliwa bez naruszenia pierwszego prawa termo
dynamiki (por. J. Eccles, How the Self Controls Its Brain, Berlin 1994). 
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nością różnorodnych materialistycznych teorii umysłu. Nie stwierdzono 

tutaj, że ta silna wersja dualizmu interakcjonistycznego jest przez to uau

tentyczniona; lecz przynajmniej zademonstrowane zostało, iż jest ona spój

na i pozostaje w generalnej zgodności z naszą obecną wiedzą naukową, 

która nie jest oczywiście dobrze rozwinięta w odniesieniu do świadomego 

doświadczenia. Ponadto, ostatnie cztery wykłady ukazują, że dualizm in

terakcjonistyczny oferuje interesujący wgląd w wyższe poziomy ludzkiego 

doświadczenia, które nie mogą zostać pogodzone z materialistycznymi teo

riami umysłu. Można tutaj przykładowo wskazać: różnorodność wartości; 

wolną wolę oraz problem odpowiedzialności moralnej; unikalność osoby; 

poszukiwanie znaczenia oraz nadziei w kontekście nieuniknionego końca 

naszego życia na ziemi48• 

Eccles wskazuje na ważną intuicję związaną z problemem wolnej 
woli. Stwierdza on, iż materialistyczne teorie umysłu nie potrafią satys
fakcjonująco wyjaśnić niektórych zjawisk w obrębie świadomości. Jed
nym z nich jest świadomy wybór. Eccles podnosi, że materialistyczne 
teorie umysłu prowadzą niechybnie do przyjęcia (TD), która podważa 
istnienie wolnej woli49• W czasie świadomego podejmowania wyboru, 
posiadamy bowiem wrażenie, że to my jesteśmy jego przyczyną. Posia
damy więc wrażanie, iż podczas podejmowania świadomych wyborów 
Jesteśmy autonomiczni. Jeśli wrażenie to nie jest złudzeniem, to świa
domy wybór nie może być całkowicie zdeterminowany przez zdarze
nia należące do świata materialnego, lecz zależeć on musi od podmiotu 
podejmującego decyzję. Postulując istnienie psychonów, autor The Self 
and Its Brain otwiera możliwość uzasadnienia tezy, że człowiek po-

48 J. Eccles, Human Psyche. Gifford lectures, 1978-1979, New York 1980, s. III. Istotnym 
motywem Ecclesa dla zbudowania jego teorii umysłu były również przesłanki religijne. Nie jest to 
opinia, lecz stwierdzenie faktu. Eccles twierdził: ,,wyrażam nadzieję, iż filozofia wyłożona w tych 
Wykładach Gifforda [wydanych następnie jako Human Psyche - przyp. Ł. K.] pomoże ludziom 
odzyskać wiarę w ich duchową naturę { ... ). Z odzyskaniem wiary przyjdzie religijne oświecenie 
dające nadzieję i znaczenie ich nieopisane; egzystencji jako świadomych ja (conscious selves)" 
(J. Eccles, Human Psyche, dz. cyt., s. III). 

49 Tamże, s. 241. 
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siada autonomię. Zdaniem Ecclesa, należący do świata „duchowego" 
podmiot (the self), kontroluje działanie swojego ciała, które należy do 
świata fizycznego. 

Argumentację Ecclesa można podważyć na co najmniej trzy spo
soby. Po pierwsze, można podnieść, iż niekoniecznie jest tak, że ma
terialistyczne teorie umysłu prowadzą do przyjęcia (TD). Istnieje 
przynajmniej jedna materialistyczna teoria umysłu, zaproponowana 
przez Rogera Penrose'a oraz Stuarta Hameroffa teoria ORCH OR, któ
ra odwołuje się do indeterminizmu mechaniki kwantowej50• Teoria ta 
jest jednak wielce dyskusyjna i nie będzie tutaj omawiana. Po drugie, 
można podnieść, że nasze wrażenie posiadania autonomii podczas 
podejmowania świadomych wyborów, pomimo tego, iż jest niezwykle 
silne, to jest jedynie iluzją. Na tym argumencie opiera się rozwiązanie 
problemu wolnej woli zaproponowane przez Daniela Wegnera, które 
będzie przedmiotem rozważań poniżej. Trzeci zarzut, który wydaje się 
najpoważniejszy, dotyczy dualizmu zakładanego przez teorię psycho
nów. Pomimo licznych starań, Ecclesowi nie udało się satysfakcjonu
jąco odeprzeć tego najczęściej formułowanego zarzutu pod adresem 
jego teorii, który wyrażał, iż zakładając interakcję pomiędzy psycho
nem a dendronem, jego teoria implikuje naruszenie prawa zachowania 
energii51• Tym samym teoria psychonów, pomimo tego, że miała pew
ne podłoże neurobiologiczne, podzieliła los pozostałych, dualistycz
nych teorii umysłu. 

Stanowisko Ecclesa w kwestii wolnej woli można określić jako in
kompatybilistyczne. Uważał on bowiem, że (TO) stanowi zagrożenie 
dla istnienia (WW). Losy teorii psychonów wskazują jednak, iż ar
gumentem wielkiej wagi, który może zostać podniesiony przeciwko 
inkompatybiliście jest argument „naturalistyczny': Otóż, każdą zdol
ność człowieka, w tym również (WW), powinniśmy wyjaśniać tak, aby 

50 Por. S. Hameroff, R. Penrose, Orchestrated Objective Reduction of Quantum Coher
ence in Brain Microtubules: the „ORCH OR" Model of Consciousness, [w:) http://www.quantum
consciousness.org/penrose-hameroff/orchOR.html. 

51 H. Walter, Neurophilosophy of Free Will, dz. cyt., s. 92. 
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pozostawała ona zgodna z naturalistycznym obrazem świata (NOŚ). 
Trudno precyzyjnie określić, czym jest (NOŚ). Na potrzeby niniejszej 
pracy przyjmijmy jednak definicję (NOŚ) zaproponowaną przez Phi
lipa Pettit'a. Wydaje się ona być nie tylko trafna, lecz również i jasna. 
Pettit definiuje (NOŚ) następująco: 

Obraz świata będzie naturalistyczny wtedy, gdy żaden z postulowanych 

w nim bytów nie jest dodatkiem w stosunku do tych bytów i sił - czymkol

wiek one są - które są rozpoznane w naukowym obrazie świata.( ... ) Utożsa

miam je [byty i siły rozpoznane w naukowym obrazie świata - przyp. Ł. K.] 
z bytami i siłami, które mają zagwarantowane prawo istnienia w świecie 

z uwagi na to, jak się rzeczy mają w mikrofizycznej domenie postulowanej 

przez fizykę52 • 

Kategorie, które nie mieszczą się w (NOŚ) to, przykładowo, res cogi
tans Kartezjusza czy elan vital Bergsona. W (NOŚ) nie mieści się rów
nież the selfEcclesa. Kategoria ta jest bowiem dodatkiem do kategorii 
proponowanych w naukowym obrazie świata. Australijski neurofizjo
log wyrainie stwierdza, że the self nie należy do świata fizycznego, lecz 
do świata duchowego. Pomimo tego, iż wzbrania się on przed przyję
ciem kartezjańskiego dualizmu, to jednak nie udaje się mu zapropo
nować takiej charakterystyki tej kategorii, dzięki której mogłaby ona 
zostać włączona do (NOŚ). Jest tak dlatego, iż, jak już wspomniano, 
postulowanie interakcji the self z mózgiem prowadzi do naruszenia 
prawa zachowania energii. 

Argument „naturalistyczny" można podnieść przeciwko inkom
patybilistycznemu ujęciu wolnej woli jako takiemu. Inkompatybiliści 
zakładają, iż aby (WW) mogła istnieć, nie może być zdeterminowana. 
To jednak prowadzi do niespójności tego stanowiska, gdyż coś, co nie 
jest zdeterminowane, zależeć będzie od losu. Dlatego inkompatybilista 

52 P. Pettit, The Capacity to Have Done Otherwise: An Agent Centered View, [w:] Rela
llng to Responsibility, red. P. Cane, J. Gardner, Oxford 2001, s. 23. 



128 Łukasz Kurek 

twierdzić będzie, iż działanie posiada szczególnego rodzaju przyczy
nę, którą określa on najczęściej jako, po prostu, podmiot (agent). Dla 
Ecclesa, tą szczególną przyczyną jest the self. Determinacja wyboru 
przez podmiot nie zaprzecza silnej intuicji, że podczas podejmowania 
świadomych wyborów posiadamy autonomię. Stanowisko to zakłada 
przecież, iż podczas podejmowania przeze mnie wyboru to ja jestem 
jego przyczyną. Przyczynowania przez podmiot nie można natomiast 
redukować do przyczyn innego rodzaju, takich, jak choćby przyczyny 
neurobiologiczne. Wpływ tego rodzaju przyczyn podważa już (WW). 
Koncepcja przyczynowania przez podmiot (agent-causation) impliku
je więc, że podmiot jest innego rodzaju przyczyną, niż zdarzenia ze 
świata naturalnego. Podmiot, tak jak go rozumie inkompatybilista, nie 
mieści się w (NOS), dlatego też można przeciwko takiemu stanowisku 
podnieść argument „naturalistyczny': 

3.2 Benjamin Libet i wolna wola jako „prawo weta„ 

W znanej pracy z roku 1983 amerykański neurofizjolog Benjamin 
Libet wraz ze współpracownikami przedstawili wyniki eksperymen
tu, które wywołały intensywną dyskusję dotyczącą problemu wolnej 
woli, zarówno wśród filozofów, jak i naukowców53• Eksperyment Li
beta opierał się na wcześniejszym odkryciu „potencjału gotowości" 
(RP - readiness potential). (RP) został odkryty przez Kornhubera 
i Deeckego54. Niemieccy neurologowie zauważyli, iż aktywność elek
tryczna mózgu, podczas podejmowania pewnego rodzaju świadomego 
działania, wyprzedza to działanie o 0,8 sekundy. Eksperymentatorzy 
polecili badanym poruszenie palcem w wybranej przez nich chwili, 
a następnie, przy użyciu EEG oraz EMG, obserwowali czas pojawienia 
się aktywności elektrycznej mózgu oraz czas poruszenia mięśni odpo-

53 B. Libet, C. A. Gleason, E. W. Wright, D. K. Pearl, Time of conscious intention to act 
in relation to onset of cerebral activity (readiness-potential). The unconscious initiation of a freely 
voluntary act, ,.Braine" 1983, vol. 106, s. 623-642. 

54 D. Wegner, The Illusion of Conscious Will, Cambridge 2002, s. 50. 
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wiedzialnych za ruch palca. Aktywność elektryczna mózgu pojawiła 
się o 0,8 sekundy wcześniej niż poruszenie mięśni i została ona na
zwana „potencjałem gotowości" (RP). Opierając się na odkryciu (RP), 
Libet postanowił zbadać relację czasową pomiędzy uświadomieniem 
decyzji o działaniu a pojawieniem się (RP). 

W tym celu, oprócz pomiarów aktywności elektrycznej mózgu oraz 
aktywności mięśni przy pomocy urządzeń EEG oraz EMG, ekspery
ment wymagał również pomiaru czasu, w którym badani uświadomili 
sobie decyzję o podjęciu czynu. Czyn polegał na poruszeniu palcem, 
w wybranym przez badanych momencie. Aby ustalić czas pojawie
nia się świadomej decyzji, uczestnicy eksperymentu zostali umiesz
czeni przed oscyloskopem, na ekranie którego, zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara, poruszał się punkt. Punkt dokonywał pełnego ob
rotu, co 2.65 sekundy. Ponadto, na krawędzi oscyloskopu umieszczo
na została skala, której każdy punkt wyznaczał upływ 107 milisekund 
czasu rzeczywistego. Oprócz poruszenia palcem zadaniem badanych 
było ustalenie, gdzie znajduje się poruszający się punkt w momencie 
uświadomienia chęci poruszenia palcem. 

Pomimo tego, iż rezultaty eksperymentu okazały się zgodne z tym, 
czego można się było spodziewać, były one godne uwagi. Uświadomie
nie sobie chęci poruszenia palcem nastąpiło po powstaniu (RP), lecz 
przed samym ruchem. (RP) powstał 331 milisekund przed uświado
mieniem sobie chęci poruszenia palcem, a uświadomienie to nastąpi
ło 204 milisekundy przed dokonaniem czynu. W związku z pewnymi 
oczywistymi implikacjami wyniki eksperymentu Libeta doczekały się 
ogromnej ilości komentarzy, autorstwa zarówno filozofów, jak i przed
stawicieli neuronauk. 

Eksperyment Libeta wyraźnie ukazuje, iż uświadomienie chęci po
ruszenia palcem, pojawia się dopiero po pojawieniu się (RP), z obec
ności którego badani nie zdają sobie oczywiście sprawy. Okazuje się 
więc, że aktywność mózgu poprzedza uświadomienie sobie chęci po
ruszenia palcem. Interpretacja autora eksperymentu była taka, że to 
nieświadome procesy w mózgu zapoczątkowują proces prowadzący 
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do poruszenia palcem. Proces ten nie jest więc zapoczątkowany przez 
świadomy wybór podmiotu. Libet pozostawił jednak miejsce na wolną 
wolę stwierdzając, że wolna wola to prawo weta w stosunku do pod
jętych już decyzji o działaniu. Uświadomienie sobie chęci poruszenia 
palcem nastąpiło bowiem 204 milisekundy przez samym poruszeniem, 
dając tym samym podmiotowi czas na sprzeciw. 

Przeciwko tej interpretacji podniesiono oczywiście szereg zarzutów. 
Pierwszy z nich polega na zarzuceniu Libetowi, iż jęst on ukrytym kar
tezjanistą55. Nawet jeśli wolna wola to tylko prawo weta w stosunku do 
podjętych już decyzji o działaniu, to trudno wyobrazić sobie, aby decy
zja o sprzeciwie nie była poprzedzona jakąś aktywnością mózgu. Takiej 
interpretacji można oczywiście zarzucić argument „naturalistyczny". 
Świadoma decyzja o wecie byłaby bowiem niezależna od procesów 
zachodzących w mózgu. Tym samym interpretacja Libeta zakłada ist
nienie kategorii nie mieszczącej się w (NOŚ). Sprzeciw wobec podjęcia 
czynu zapewne również jest poprzedzony aktywnością mózgu. Wolna 
wola jako prawo weta może więc być podważona w ten sam sposób, 
w jaki podważona jest wolna wola jako świadoma decyzja o podjęciu 
działania. Po drugie, niejednoznaczność instrukcji podanych badanym 
pozwalają na różne interpretacje wyników eksperymentu. Uczestni
kom eksperymentu polecono podać moment, w którym uświadomili 
sobie chrć (urge) podjęcia czynu. Badani mogli więc podawać moment 
biernego zarejestrowania pewnego uczucia, a nie uświadomienia sobie 
wyboru podjęcia czynu56• Po trzecie, uczestnicy eksperymentu Libe
ta mieli wykonać prostą czynność, polegającą na poruszeniu palcem. 
Ekstrapolowanie rezultatów eksperymentu na wszelkiego rodzaju 
decyzje jest nieuzasadnione. W sytuacjach „trudnych': jak choćby ta, 
w której znalazła się Barbara, bohaterka „Koleżanki': decyzja podej
mowana jest przed długi okres czasu, podczas którego rozważane są 
racje za i przeciw podjęciu „trudnego'' wyboru. W ·takich sytuacjach 

55 H. Walter, Neurophilosophy of Free Will, dz. cyt., s. 250. 
56 W. Banks, S. Pockett, Benjamin Libets work on the neuroscience of free will, [w:] The. 

Blackwell Companion to Consciousness, red. M. Velmans, S. Schneider, Cambridge 2007, s. 663. 
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dochodzi do zapętlenia pomiędzy nieświadomymi procesami zacho
dzącymi w mózgu, a uświadomionym rozważaniem racji przez pod
miot. Nawet jeśli sam proces podjęcia decyzji został zapoczątkowany 
przez nieświadomy proces w mózgu, to podjęcie działania zostało po
przedzone stosunkowo długim okresem „rozważań" dotyczących tego, 
jakie działanie podjąć. W przypadkach tego rodzaju świadoma decyzja 
o działaniu wydaje się mieć znacznie większy wpływ na jego podjęcie 
niż w przypadku poruszenia palcem. Niektórzy filozofowie podkre
ślają nawet, że o działaniu wolnej woli można mówić jedynie w tego 
rodzaju „trudnych" sytuacjach57• 

Najistotniejszy zarzut przeciw interpretacji Libeta sprowadza się 
jednak do tego, iż utożsamił on świadomą decyzję o podjęciu działania 
z wolną wolą. Przypomnijmy, iż według definicji (WW): 

(WW): Wolna wola jest to zdolność podmiotu do samodzielnego wyboru 

oraz realizacji założonych przez siebie celów. 

Wydaje się, iż jest pewne podobieństwo pomiędzy „samodzielnym 
wyborem" a „świadomą decyzją o podjęciu działania". Mianowicie, 
można powiedzieć, że z wyborem mamy do czynienia, gdy podmiot 
podejmuje decyzję świadomie. Jeśli powodem podjęcia czynu jest nie
uświadomiona chęć czy popęd, trudno wtedy powiedzieć, iż podjęcie 
tego czynu jest rezultatem wyboru. Z wyborem mamy do czynienia 
wtedy, gdy podmiot rozważa, nawet jeśli jedynie na granicy świado
mości, pomiędzy różnymi alternatywami zachowania się. W przypad
ku (WW'), a więc wolnej woli jako możliwości postąpienia inaczej, 
wybór również może zostać utożsamiony ze świadomą decyzją o dzia
łaniu. Postąpienie inaczej sprowadza się do świadomego rozważenia 
przynajmniej dwóch alternatywnych sposobów zachowania się, a na
stępnie na podjęciu jednego z nich. Jednakże, nawet w przypadku 
przyjęcia interpretacji Libeta oraz postawieniu znak równości pomię-

57 Por. R. Kane, The Significance of Free Will, dz. cyt., s. 125. 
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dzy „samodzielnym wyborem" a „świadomą decyzją o podjęciu dzia
łania': autentyczna świadoma decyzja ograniczona jest jedynie do weta 
w stosunku do już podjętej decyzji o działaniu. 

Eksperyment Libeta pozwala na szereg interpretacji, zarówno in
kompatybilistycznych, jak i kompatybilistycznych. Inkompatybilistycz
ną wersję wolnej woli wspiera sam Libet twierdząc, iż weto jest przy
padkiem działania niezdeterminowanego podmiotu. Kompatybiliści 
mogą natomiast stwierdzić, że po pierwsze świadoma decyzja jest zde
terminowana nieświadomym procesem, a po drugie, zapewne rów
nież i przyczyną ewentualnego weta jest pewien nieświadomy proces. 
Pomimo rozbieżnych interpretacji omawianego eksperymentu, jego 
niewątpliwą zasługą jest przeniesienie dyskusji dotyczącej problemu 
wolnej woli z obszaru czysto filozoficznego do obszaru neurofilozoficz
nego. W szczególności eksperyment Libeta podkreślił znaczenie świa
domego wyboru na tle „tradycyjnych'' aspektów problemu wolnej woli. 

3.3 „Iluzja świadomej woli" według Daniela Wegnera 

W swojej książce The Illusion of Conscious Will amerykański psy
cholog eksperymentalny Daniel Wegner podejmuje się uzasadnienia 
tezy, iż świadoma wola jest jedynie iluzją (ISW). Wegner stwierdza, iż: 

Zwykle wydaje się, że świadomie chcemy dokonać naszych dobrowolnych 

działań, lecz jest to iluzja. ( ... ) Swiadoma wola powstaje z procesów, które są 

psychologiczne i anatomicznie odrębne od procesów, za pomocą których 

umysł tworzy działanie58 • 

Punktem wyjścia rozważań Wegnera jest wspomniana intuicja, 
iż nierzadko nasze działania są skutkiem świadomego wyboru. Jed
nakże, zdaniem Wegnera, ta intuicja czy też uczucie to jedynie iluzja. 
W celu wsparcia tej tezy amerykański psycholog przyjmuje, podob-

58 D. Wegner, The Illusion ofConscious Will, dz. cyt., s. 29. 
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nie do Libeta, temporalne stanowisko w kwestii świadomego wyboru. 
Stwierdza on, że nieuświadomione procesy zachodzące w mózgu, jak 
również nieuświadomione procesy psychologiczne po pierwsze, wy
przedzają moment uświadomienia sobie decyzji o działaniu, a po dru
gie, stanowią przyczynę tej decyzji. W konsekwencji Wegner podnosi, 
że „ludzie doświadczają świadomej woli, gdy interpretują swoje myśli 
jako przyczyny swoich działań"59 • Swiadoma wola podmiotu nie ma 
więc rzeczywistego wpływu na jego czyny, pojawia się wtórnie w sto
sunku do rzeczywistych przyczyn działania. Zdaniem Wegnera świa
doma wola jest epifenomenem. 

Amerykański psycholog wskazuje na trzy zasady, których spełnie
nie umożliwia doświadczenie świadomej woli. Pierwszą z nich jest za
sada priorytetu (ZP)60• (ZP) określa okno czasowe, w którym zmieścić 
powinna się zarówno wola fenomenalna, jak i związane z nią działanie. 
Zgodnie z (ZP), jeśli świadome myśli dotyczące działania pojawią się 
przed podjęciem działania, to doświadczenie świadomej woli będzie 
silniejsze niż wtedy, gdy myśli te pojawią się po podjęciu działania. Do
świadczenie świadomej woli będzie tym słabsze, im więcej czasu upły
nie od podjęcia działania, do pojawienia się świadomej myśli o tym 
działaniu. (ZP) jest wsparta interpretacją eksperymentu Michotte'a, 
w którym badani obserwowali poruszające się obiekty. Na podstawie 
rezultatów tego eksperymentu stwierdzono, iż interpretacja obiektów 
jako wzajemnie na siebie oddziałujących zależy od tego, kiedy obser
wowane obiekty poruszały się. Jeśli jeden obiekt ma być interpreto
wany jako „skutek': a inny jako „przyczyna': to ich ruch musi nastąpić 
w odpowiednim momencie, a więc ani zbyt pózno, ani zbyt wcześnie. 

Kolejna zasada, której spełnienie umożliwia powstanie doświad
czenia świadomej woli, to zasada adekwatności (ZA)61 • Według (ZA) 
wola fenomenalna pojawi się, gdy podjęte działanie będzie odpowia
dało treści myśli związanych z tym działaniem. W szczególności jeśli 

59 Tamże, s. 64. 
60 Tamże, s. 70. 
61 Tamże, s. 78. 
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uświadomione zamierzenia osoby będą prowadziły do późniejszego 
podjęcia zgodnego z nimi działania, to w odniesieniu do tego działania 
pojawi się wola fenomenalna. W celu wsparcia (ZA) Wegner wskazu
je na zjawisko „twórczego wglądu': Pomimo tego, iż tego rodzaju po
mysły stanowią rozwiązanie trudnych problemów, z którymi badacze 
zmagają się nierzadko przez długi czas, to często są one przez nich 
opisywane jako raczej „przytrafiające się" im, niż będące efektem sys
tematycznego namysłu. Tak zjawisko „twórczego wglądu" charaktery
zowali choćby O. W. Holmes, H. Poincare czy A. Einstein. W stosunku 
do tego rodzaju myśli, doświadczenie świadomej woli jest słabe lub też 
w ogóle nie występuje. 

Trzecią i zarazem ostatnią zasadą, która umożliwia powstanie do
świadczenia świadomej woli jest zasada wyłączności (ZW)62• (ZW) 
stwierdza, iż aby powstało wspomniane doświadczenie, myśl prowa
dząca do podjęcia zgodnego z nią działania powinna być postrzegana 
jako wyłączna przyczyna tego działania. W przypadku, gdy poza taką 
myślą, podmiot będzie potrafił wskazać na inne przyczyny swojego 
działania, doświadczenie świadomej woli będzie odpowiednio słabsze. 
Wegner wskazuje na dwa rodzaje przyczyn, które „rywalizują'' z my
ślami o uznane za przyczyny działania, a mianowicie na przyczyny 
wewnętrzne oraz zewnętrzne. Przyczyny wewnętrzne to, przykładowo, 
emocje oraz przyzwyczajenia. Natomiast'przyczynami zewnętrznymi 
mogą być nie tylko inne osoby czy grupy osób, lecz również i duchy 
czy „głosy". Wystąpienie tego rodzaju przyczyn skutecznie osłabia do
świadczenie sprawstwa danego działania. 

Amerykański psycholog przytacza ponadto ogromną ilość ekspery
mentów z dziedziny psychologii, jak i neurobiologii, których interpre
tacje mają wspierać (ISW). Wiele z tych eksperymentów rzeczywiście 
ukazuje, iż niekiedy ludzie błędnie wskazują swoją świadomą decy
zję jako przyczynę działania, by wymienić choćby zjawisko hipnozy. 
Hipnoza to interaktywny proces, w którym pewna osoba wpływa na 

62 Tamże, s. 90. 
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działanie innej osoby, która nie doświadcza w tym przypadku uczu
cia przymusu. W kontekście (ISW) omawiana przez Wegnera hipnoza 
jest o tyle interesująca, że wydaje się on wskazywać na analogię po
między osobą poddaną hipnozie a mentalnością osoby nie poddanej 
hipnozie63• Tak jak hipnotyzer jest właściwą przyczyną działania za
hipnotyzowanego, tak nieświadome procesy neuronalne są przyczyną 
działania tego, kto nie znajduje się w stanie hipnozy64. W obu przypad
kach działanie nie podlega świadomej woli działającego. 

Wypada zgodzić się z Doublem, iż przyjęcie temporalnego stano
wiska, jak i wskazane przez Wegnera dane eksperymentalne, wspierają 
(ISW)65• Ponadto, przeciwko (ISW) pewnością nie można podnieść 
argumentu „naturalistycznego': Za cenę uznania niezwykle silnej intu
icji posiadanej przez człowieka - dotyczącej rzeczywistej mocy przy
czynowej świadomych decyzji - za iluzję, Wegner staje na stanowisku 
epifenomenalistycznym. Swiadome „ja", które podejmuje decyzję ist
nieje, zdaniem Wegnera, jedynie wirtualnie, jako konstrukcja działają
cego podmiotu. Dzięki temu kategorie, którymi operuje ten psycholog 
w celu wyjaśnienia zjawiska woli fenomenalnej mieszczą się w (NOS). 

Jednakże (ISW) można podważyć, podnosząc argumenty, które 
użyte zostały przeciwko koncepcji wolnej woli Libeta. Po pierwsze, 
Wegner ekstrapoluje (ISW) na wszystkie rodzaje świadomych decyzji. 
Nawet, jeśli zgodzimy się z (ISW) w odniesieniu do prostych, prawie 
automatycznych czynności, to działania będące efektem świadomego 
namysłu wydają się być nienaruszone podanymi przez Wegnera em
pirycznymi doświadczeniami oraz obserwacjami, gdyż dotyczą one 
prostych czynności bądz czynności „niestandardowych': jak choćby 
tych, które są efektem hipnozy, automatyzmów czy tzw. alien hand syn
drome. Ponadto, również i pojawienie się (RP) badane było w kontek
ście prostych czynności. Wybory takie, jak choćby ten, przed którym 

63 R. Double, How to Accept Wegners Illusion of Conscious Will and Stili Defend Morał 
Responsibility, .,Behavior and Philosophy" 2004, vol. 32, s. 481. 

64 Tamże. 

65 Tamże. 
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stanęła bohaterka „Barbary': wydają się być natomiast, przynajmniej 
w pewnym stopniu, spowodowane świadomym rozważeniem racji za 
poszczególnymi alternatywami działania. To właśnie w stosunku do 
tego rodzaju wyborów, doświadczenie świadomego wyboru jest naj
silniejsze. Trudne wybory poprzedzone są bowiem nierzadko długim 
okresem rozważań i nieodparcie wydają się one być skutkiem tych roz
ważań. Jak to zostało również podniesione, niektórzy filozofowie pod
kreślają, iż wolna wola „aktywna'' jest jedynie w tego rodzaju trudnych 
sytuacjach. 

Drugim zarzutem, który można podnieść przeciwko (IŚW) jest 
utożsamienie świadomej decyzji z wolną wolą. Jak to już zostało wspo
mniane, pomiędzy świadomą decyzją a wolną wolą istnieje pewne po
krewieństwo pojęciowe. Wydaje się jednak, iż warto w tym kontekście 
rozróżnić pomiędzy łatwymi wyborami (ŁW) a trudnymi wyborami 
(TW). (ŁW) pojawiają się w przypadku działań prostych, prawie au
tomatycznych. W tego rodzaju sytuacjach, (IŚW) rzeczywiście wydaje 
się być dobrze uzasadniona. Inaczej jest jednak w przypadku (TW). In
terpretacje podanych przez Wegnera eksperymentów wspierają (IŚW) 
w odniesieniu do (TW) tylko pośrednio. Jest to o tyle istotne, gdyż to 
właśnie w odniesieniu do (TW) intuicja o rzeczywistym oddziaływa
niu przyczynowym świadomości jest najsilniejsza, i aby ją podważyć, 
konieczne jest przedstawienie znacznie silniejszych argumentów niż 
to czyni Wegner. 

Podsumowując stanowisko Wegnera warto zauważyć, że pomimo 
pewnych zarzutów, które można przeciwko niemu podnieść, amery
kański psycholog silnie uzasadnia tezę, że, przynajmniej w odniesieniu 
do pewnego rodzaju działań, a mianowicie tych, które są „efektem" 
łatwych wyborów, doświadczenie świadomej woli jest jedynie iluzją. 
Wegner broni oczywiście znacznie silniejszej tezy, gdyż twierdzi on, 
iż doświadczenie to jest iluzją tak w odniesieniu do (ŁW), jak i (TW), 
która to teza nie wydaje się już być dobrze uzasadniona. Nie zmienia to 
jednak faktu, że model Wegnera pozostaje jednym z najbardziej dys
kutowanych na gruncie psychologii poznawczej modeli działań dobro-
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wolnych66• W związku z tym, iż wsparty jest on znaczną ilością danych 
empirycznych, można powiedzieć, iż, przynajmniej w pewnym zakre
sie, wydaje się on być uzasadniony, pomimo tego, iż rażąco narusza 
niezwykle silną intuicję autentycznego wpływu świadomych wyborów 
na działanie. Jeśli idzie o kwalifikację Wegnera na gruncie filozoficzne
go sporu o wolną wolę, to nie jest on ani kompatybilistą, ani inkom
patybilistą. Filozofowie zaliczani do obu kategorii twierdzą bowiem, 
że wolna wola istnieje, i starają się uzasadnić swoją tezę w odniesieniu 
do (TD). Wegnera można określić jako zwolennika tzw. iluzjonizmu 
w kontekście sporu o wolną wolę. Zwolennicy tego stanowiska twier
dzą oczywiście,. iż wolna wola jest jedynie iluzją. 

4. Podsumowanie 

Prezentacja problemu wolnej woli w kontekście empirycznym uka
zuje, iż nauki biologiczne nie rozwiązują problemu wolnej woli. Dzie
je się tak z prostego powodu. Mianowicie, nie ma zgody co do tego, 
jak rozumieć pojęcie wolnej woli. Na gruncie filozoficznym, pojęcie to 
utożsamiane zostaje często z „możliwością postąpienia inaczej" oraz 
dyskusją, czy (TD) podważa taką możliwość. Wolna wola przeniesiona 
na grunt empiryczny oznacza natomiast świadomą decyzję o podję
ciu działania. Świadoma decyzja o podjęciu działania pozostaje oczy
wiście w pewnym, pojęciowym związku z problematyką wolnej woli. 
Nie jest jednak całkowicie jasne to, jak przedstawia się ten związek, 
jak również i to, czy rzeczywista przyczynowość świadomego wyboru 
jest jedynie iluzją. Ten stan rzeczy spowodowany jest zapewne trudno
ściami w zdefiniowaniu samej świadomości oraz w jej empirycznych 
badaniach. Zarówno na gruncie filozoficznym, jak i empirycznym, nie 
sformułowano dotąd takiej teorii świadomości, która byłaby chociaż 
w przybliżeniu satysfakcjonująca. 

66 M. Cichosz, Znaczenie intencji dla moralnej oceny czynu - stanowisko Daniela We
gnera, ,,Analiza i Egzystencja" 2008, nr 8, s. 53. 
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Poza powyższym, omówione powyżej empiryczne teorie związane 
z wolną wolą pełne są również ukrytych założeń przyjętych przez ba
daczy. Rekonstrukcji tych założeń można dokonać, analizując inter
pretacje eksperymentów zaproponowane przez ich autorów. Niekiedy 
założenia te są niezwykle silne, jak to ma miejsce choćby w przypadku 
kartezjanizmu Libeta. Prezentacja powyższych teorii ukazuje ponadto, 
iż niekiedy tezy filozoficzne przyjęte przez badaczy nie są silnie wspar
te przez dane eksperymentalne. Jest tak, przykładowo, w przypadku 
teorii Wegnera. 

Pomimo tego, że problem wolnej woli jest problemem przede 
wszystkim filozoficznym, podjęcie tego problemu w kontekście em
pirycznym prowadzi nie tylko do interesujących zmian pojęciowych, 
lecz również do wyraźnego ukazania konsekwencji przyjęcia określo
nego rozstrzygnięcia tego zagadnienia. Wydaje się bowiem, iż stano
wisko inkompatybilistyczne presuponuje dualizm umysłu i mózgu, 
i narażone jest na zarzut „naturalistyczny': Kompatybilizm wydaje się 
być tutaj na lepszej pozycji, gdyż ontologia kompatybilistyczna bar
dziej pasuje do (NOŚ). 
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