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Rozważania  wokół  wolnej  woli  zajmują  istotne  miejsce  w  filozoficznych  dociekaniach

i wiążą się bezpośrednio z problemami z gruntu etyki, filozofii prawa, czy antropologii filozoficznej

(Kane 2002, O'Connor 2016). Nie ulega wątpliwości, że ich rezultaty mają daleki zasięg, odciskając

piętno w sposobie traktowania człowieka oraz norm etycznych, religijnych i prawnych. Od jakiegoś

czasu  nie  tylko  filozofowie  starają  się  odkryć  motywacje,  jakie  stoją  za  mechanizmami

podejmowania  wolnych  decyzji  (Kane  2002).  Rozwój  technologii  pozwalającej  śledzić  zmiany

fizjologiczne i neurobiologiczne, którego jesteśmy świadkami od kilkudziesięciu lat, ośmielił wielu

badaczy  do  spoglądnięcia  w  głąb  ludzkiego  mózgu  w  poszukiwaniu  odpowiedzi  na  pytania

odnośnie  wolnej  woli  i  autonomicznego  podejmowania  decyzji  (zob.  np.  Walter  2001,  2002,

Churchland  2008).  Niniejszy  tekst  ma  na  celu  zaprezentowanie  kilku  z  owych  badań  (których

wyniki według wielu komentatorów sugerują, że wolna wola może być jedynie iluzją), zarysowanie

kluczowych stanowisk dotyczących wolnej woli, a także rozstrzygnięcie, czy problem wolnej woli

nie ma jedynie charakteru pozornego, wynikającego z braku precyzji terminologicznej.

Często zakłada się, że deterministyczna wizja świata mówiąca, że każde zdarzenie ma swoją

przyczynę  i  jest  ustalone  prawami  fizyki  oraz  obecnym  stanem  wszechświata  (a  więc  przy

odpowiednio zaawansowanej technologii  mogłyby zostać przewidziane),  kłóci się z ideą wolnej

woli (van Inwagen 1975, 1983). Stąd logicznym wydaje się wniosek, że zjawiska te występować

razem  nie  mogą.  Jeśli  świat  faktycznie  jest  zdeterminowany,  wolna  wola  nie  istnieje.  Jest  to

stanowisko znane jako inkompatybilizm (Clarke i Capes 2017). Warto jednak przy tym pamiętać, że

stanowisko  to  nie  rozstrzyga  o  istnieniu  bądź  nieistnieniu  wolnej  woli,  czy  prawdziwości

determinizmu, a mówi jedynie, że oba zjawiska nie mogą występować równocześnie. Poczynając

od całkowicie zdeterminowanej fizyki Newtonowskiej (2015), teorii ewolucji przez dobór naturalny

Darwina  (1955),  teorii  względności  Einsteina  (1916),  a  na  teoriach  podświadomości  kończąc,

wydaje  się,  że  nauka  zaprzecza  istnieniu  wolnej  woli.  Co  więcej,  współczesne  badania

neurobiologiczne zdają się dobitnie potwierdzać te przypuszczenia.
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Zanim jednak do nich przejdziemy warto rozjaśnić możliwe stanowiska w kwestii wolności

i  deterministycznej  natury  świata.  Problem sprowadza  się  do  dwóch  pytań:  (1)  Czy  świat  jest

deterministyczny?  oraz  (2)  Czy  wolna  wola  jest  możliwa?.  W rezultacie  otrzymujemy  cztery

podstawowe  stanowiska:  (I)  determinizm/brak  wolnej  woli;  (II)  determinizm/wolna  wola;  (III)

indeterminizm/brak wolnej woli; (IV) indeterminizm /wolna wola.

Przedstawiciele każdego z powyższych stanowisk muszą solidnie uzasadnić swój pogląd,

pokonując wynikające z niego trudności i pułapki. Na przykład libertarianie (IV) muszą nie tylko

udowodnić, że świat jest indeterministyczny, ale również uzasadnić, w jaki sposób w takim świecie

możliwa jest  wolna wola [skoro niektóre zdarzenia w nim występujące są losowe, również nie

mamy na nie wpływu (zob. Incompatibilism Mountain (Kane 2005))]. Tak oto w bardzo ogólnym

zarysie prezentuje się problematyka wolnej woli.  Jaki wkład w dyskusje nad wolną wolą mogą

zatem wnieść neuronauki?

Często przytaczanym w tym kontekście przykładem jest eksperyment wykonany w latach

80. przez amerykańskiego badacza Beniamina Libeta i jego zespół (Libet i in. 1983; Libet 1985,

2002). W trakcie badania uczestnicy mieli za zadanie w dowolnym momencie poruszyć ręką oraz

zapamiętać moment podjęcia tej decyzji, oraz wskazanie go na specjalnie przygotowanym zegarze

(szczegóły  techniczne  omawianego  eksperymentu  można  znaleźć  w  przytaczanej  literaturze).

Jednocześnie przy pomocy aparatu EEG monitorowana była aktywność elektryczna mózgu. Wyniki

eksperymentu były zaskakujące. Okazało się, że subtelne zmiany w aktywności elektrycznej mózgu

(nazwane  później  potencjałem  gotowości)  występowały  już  ok.  400ms  przed  pojawieniem  się

świadomej decyzji o poruszeniu ręką (Libet 1983). Rezultaty wywołały liczne komentarze, jako że

godziły w ogólnie panujące przekonanie, że moment podjęcia przez nas decyzji jest tożsamy z jej

uświadomieniem, oraz że mamy całkowity, świadomy wpływ na swoje wybory.

Inne  interesujące  badania  nad  neurobiologicznymi  mechanizmami  stojącymi  za

podejmowaniem decyzji przeprowadzone zostały przez grupę badaczy, na czele której stał John-

Dylan Haynes (Soon i in. 2013). Rozwój technologii umożliwił badaczom zastosowanie nowych

metod, które pozwoliły pokonać nieścisłości,  jakimi obciążony był eksperyment Libeta.  Haynes

monitorował pracę mózgu przy pomocy fMRI, a biorący udział w doświadczeniu mieli za zadanie

podjąć decyzję o naciśnięciu przycisku lewą lub prawą ręką. Leżące w tomografie osoby określały

moment  podjęcia  decyzji,  zapamiętując  literę,  która w danej  chwili  była  wyświetlona  przed ich

oczami (Soon i in. 2013). Wyniki tych badań okazały się jeszcze bardziej intrygujące, okazało się

bowiem, że na podstawie specyficznej aktywności pewnych rejonów korowych można aż w 60%
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przypadków przewidzieć ruch badanego na 7 do 10 sekund przed podjęciem przez niego świadomej

decyzji (Soon i in. 2013). Innymi słowy, badacz siedzący przed monitorem komputera znał decyzję

badanego na długo zanim on sam (w jego mniemaniu) ją podjął. Oba badania są powszechnie znane

i  w  kontekście  wolnej  woli  dosyć  często  przywoływane,  jednak  czy  można  na  ich  podstawie

wysnuć bardziej konkretne wnioski?

Przyjęcie bądź odrzucenie wolnej woli wydaje się być zasadnicze i ma bardzo praktyczne

konsekwencje: wiąże się bezpośrednio z pytaniem o odpowiedzialność moralną (i  prawną) oraz

sens nagradzania i karania. Czy determinizm, którego dowodem na poziomie neurobiologicznym

miałyby być  powyższe  badania,  wyklucza  z  całą  pewnością  wolność  woli,  czy  rozstrzygnięcie

problemu  wymaga  jednak  głębszych  dociekań?  Problemem  pojawiającym  się  w  pierwszej

kolejności  jest  nieostrość  pojęć  występujących  w  omawianych  rozważaniach.  Co  dokładnie

rozumiemy poprzez pojęcie wolnej woli oraz jakimi cechami musi odznaczać się decyzja, abyśmy

mogli uznać ją za wolną? Powszechnie przyjmuje się dosyć ogólne kryteria, zgodnie z którymi daną

decyzję określić możemy jako wolną: kiedy podmiot (1) miał możliwość podjęcia innej decyzji; (2)

działał według zrozumiałych powodów; (3) jest jedynym źródłem swojej decyzji (Walter 2001).

Innymi słowy, o wolności można mówić wtedy, kiedy możliwy jest wybór (nie można w

kategoriach wolności rozpatrywać działania, które miało tylko jedną możliwą opcję); drugi warunek

musi być spełniony, ponieważ nie możemy za wolne uznać działania, którego przebieg zależny jest

od  przyczyn  całkowicie  losowych;  natomiast  ostatni  warunek  zakłada  konieczność  całkowicie

autonomicznego podjęcia danej decyzji przez jednostkę. 

Wszystkie czynniki mimo swego ogólnego charakteru rodzą wiele wątpliwości. Od czego

chcemy być niezależni,  kiedy mówimy o wolnej decyzji? Od przymusu wewnętrznego, to jest:

naszej fizjologii, genów, wspomnień, doświadczenia?... – czy może od przymusu zewnętrznego, np.

środowiska, presji, ucisku itp.? Jeśli chcemy być niezależni od obu tych czynników, to czy za wolną

uznamy  decyzję  całkowicie  losową  i  nieprzewidywalną  oraz  czy  losowość  oznacza  wolność?

Zaznaczmy, że jeśli wybór nie jest zdeterminowany, nic ani nikt nie wpływa na jego rezultat, jest on

więc zależny od losu, przypadku, co oznacza również, że nie jest on wolny (van Inwagen 1975). 

Kolejny  kłopot,  na  który  natrafia  badacz  rozważający  problem  wolności,  wiąże  się  z

koncepcją osoby, podmiotu,  czy – jak to zwykło się mówić w tym kontekście –  agenta.  Agent

miałby  być  centrum  osoby,  instancją  podejmującą  decyzję  niezależną  nawet  od  czynników

wewnętrznych,  takich  jak  zdarzenia  neurobiologiczne.  Wciąż  jednak  nie  dysponujemy  spójną

koncepcją takiego bytu. Co więcej, przypomina on nieco problem homunkulusa obecny w filozofii

3



Piąte Piętro|Bydgoskie Czasopismo Filozoficzne|nr 2/2017

umysłu, a badania neurobiologiczne ukazują mózg funkcjonujący raczej w sposób rozproszony, a

nie hierarchiczny (Damasio 2011). 

Jedno z rozwiązań problemu wolności w obliczu determinizmu głosi, że osoba może być

traktowana  jako  sprawca swojego  działania,  kiedy  działanie  to  wynika  z  przyczyn,  które  są

zakorzenione w charakterze czy dyspozycjach tejże osoby, a nie są jej narzucone z zewnątrz (np.

przez przymus, podanie narkotyku, szantaż itp.). Innymi słowy, aby móc przypisać osobie wolną

wolę, jej działanie musi być zdeterminowane przez nią samą. Taka definicja jest zgodna z wiedzą o

działaniu praw przyrody – teorią osoby –, pozwala także racjonalnie stosować prawo. Nie jest to

być może satysfakcjonująca odpowiedź dla osób, które chcą być wolne od swoich wewnętrznych

stanów umysłowych, genetycznych czy fizjologicznych, jednak co taka wolność miałaby oznaczać?

Rozpatrzmy następujący przykład: Idąc ulicą wzdłuż kamienicy słyszymy nad głową trzask; kiedy

unosimy głowę, widzimy spadającą z dachu cegłę; ciało automatycznie unika uderzenia poprzez

odskoczenie. Czy decyzja o uniku była wolna? Na pewno odbywała się poza naszą świadomością –

decyzja zapadła o wiele za szybko, aby to w świadomym namyśle mogła mieć ona swoje źródło.

Czy pierwszeństwo odruchu względem świadomej analizy czyni nas niewolnikami odruchów i czy

faktycznie chcielibyśmy, żeby takie decyzje nie zapadały automatycznie? 

Możliwą jest oczywiście argumentacja mówiąca, iż odruchy oraz poważne życiowe decyzje

oparte na tygodniach czy miesiącach racjonalnej deliberacji, kiedy to rozpatrujemy wszystkie „za” i

„przeciw”,  to  dwa  zasadniczo  różne  zjawiska.  Jednak  w  trakcie  rozpatrywania  nawet

skomplikowanych  dylematów  w  grę  wchodzą  emocje,  wspomnienia  (również  te  fałszywe),

uprzedzenia i wiele innych czynników. Co więcej, zgodnie z opinią części badaczy i filozofów,

emocje  stanowią  podstawę  dla  rozważań,  które  nazywamy  dziś  racjonalnymi  (de  Sousa  1990,

Damasio  2011).  Negowanie  wolności  takich  decyzji  poprzez  stawianie  deterministycznej  wizji

świata w opozycji do wolnej woli nie ma jednak sensu, gdyż, o ile w tym przypadku bylibyśmy

marionetkami,  o tyle w przypadku indeterminizmu bylibyśmy poddani losowym czynnikom, na

które  nie  mamy  wpływu,  więc  o  żadnej  wolność  również  nie  mogłoby  być  mowy.  Wobec

powyższego  uznać  należy,  że  problem  wolności  nie  tyle  odnosi  się  do  rozwiązania  opozycji

determinizm/indeterminizm, co do odpowiedniego rozumienia terminu wolność.

Wspominano  już  o  inkompatybilizmie.  Zgodnie  ze  stanowiskiem  przeciwnym  –

kompatybilizmem,  koncepcja  wolnej  woli  nie  jest  sprzeczna  z  deterministyczną  wizją  świata.

Ponadto według niektórych interpretacji to właśnie wewnętrzny determinizm polegający na udziale

naszych  wspomnień,  emocji  itp.  jest  gwarancją  wolnej  woli,  ponieważ  podejmując  decyzję,
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opieramy  się  właśnie  na  nas  samych,  a  nie  czynnikach  zewnętrznych  lub  losowych.  Wolność

oznacza  tutaj  raczej  brak  przymusu,  nakazu  czy  zewnętrznego  zniewolenia  aniżeli  całkowitą

samowolę i prymat czystego „ja” wobec wszelkich możliwych czynników naturalnych. Możliwie

najbardziej  znanym  kompatybilistą  był  Hume,  którego  koncepcje  wolności  wyraża  znane

stwierdzenie:

Przez wolność możemy więc jedynie rozumieć możność działania lub nie działania stosownie do

determinacji  woli,  to  jest:  jeśli  chcemy pozostać  w stanie  spoczynku,  możemy to  uczynić,  jeśli

chcemy  poruszyć  się,  możemy  i  to  uczynić.  Otóż  ta  wolność  warunkowa  przysługuje  według

zgodnego i powszechnego zdania wszystkim, którzy nie są więzieni i w kajdany okuci (Hume, 2005)

Współcześnie  również  mamy  do  czynienia  z  kilkoma  przekonującymi  stanowiskami

kompatybilistycznymi, na przykład: izolującymi przyczynowość fizyczną od wolnej woli, Daniel

Dennett w swojej koncepcji sugeruje, że wolność jest możliwa, gdyż świat jest zbyt skomplikowany

i  chaotyczny,  by  jakaś  istota  mogła  przewidzieć  każde  wydarzenie,  dlatego  o  wolnej  decyzji

mówimy  w  kontekście  oczekiwań  (Dennett  1984,  2003).  Frankfurt  z  kolei  pokazuje  ciekawą

propozycję  zwaną  siatką  hierarchiczną,  rozróżniając  pragnienia  pierwszego  i  drugiego  rzędu

(Frankfurt 1969, 1971), podobną koncepcję prezentuję Gerald Dworkin (1988). Kolejną ciekawą

perspektywę przedstawia Henrik Walter. Nazwana została ona przez niego autonomią naturalną i

jest rozwijana w duchu neurofilozofii (Walter 2001, 2002).

Reasumując,  badania  neurobiologiczne  istotnie  mówią  nam  wiele  o  mechanizmach

podejmowania decyzji, o jaźni, emocjach, zaburzeniach psychicznych, i należy brać je pod uwagę,

rozpatrując  te  poszczególne  zjawiska  w  kontekście  rozważań  nad  wolną  wolą.  Należy  jednak

pamiętać, że spór ma w dużej mierze charakter terminologiczny i nie powinno się z powyższych

badań wyciągać zbyt pochopnych wniosków. Ważną rolę w uporządkowaniu tego problemu ma do

odegrania  filozofia,  nie  tylko  ze  względu na częściowo – właśnie  –  terminologiczny charakter

sporu,  ale  również  na  etyczne  konsekwencje,  jakie  może  pociągnąć  za  sobą  dominująca

perspektywa.
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