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Wybór intencjonalny. Refleksje augustyñskie
The Intentional Choice. Augustinian Reflections

I. CZY¯ KA¯DY WYBÓR JAKO WYBÓR JU¯ Z ZASADY
NIE MA CHARAKTERU INTENCJONALNEGO?
Wybór sam z siebie jest aktem, a ka¿dy akt opiera siê na intencjach, które
w realizacji staj¹ siê wyborem. Zdawaæ siê mo¿e, ¿e jest to jakiego rodzaju paradoks, który jednak stanowi rodzaj absurdalnej pu³apki, poniewa¿ ten, kto wyboru dokonuje, ma wybór, czy chce wyboru dokonaæ. Problem wyboru i kwestia
intencji przeplataj¹ siê z sob¹, co  jak siê wydaje – nie niesie za sob¹ ¿adnych
ograniczeñ ani nie daje nawet punktów oparcia temu, kto wybiera; co wiêcej,
ka¿dy wybór jest kreacj¹ siebie jako swoiste ex nihilo.
Kim jest osoba wobec swojej wolnoci i mo¿liwoci dokonywania wyboru?
Jak problem wyboru i intencji odnosi siê do pojêcia osoby jako tego, kto
wyboru dokonuje, kto staje wobec dylematu w³asnej wolnoci dokonywania
wyboru?
Z pewnoci¹ mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e samo zagadnienie wyboru tak czy inaczej wi¹¿e siê z perspektyw¹ intencji i dlatego w tytule naszego szkicu mówimy
nie tyle o tautologii, ile o pewnej strukturze, która jak postaramy siê wykazaæ,
cile wi¹¿e siê z pojêciem osoby i pozwala na lepsze jej rozumienie.
II. WOLNOÆ I AKTOWOÆ
Zacznijmy od problemu wolnoci, która w tej perspektywie wydaje siê najbardziej pojemna, w niej bowiem zawiera siê przecie¿ sama kwestia woli i wyboru jako takiego. To wolnoæ ukazuje w³aciwy obraz obu wymienionych ter-
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minów, które mo¿liwe s¹ do realizacji w sferze aktowej. Innymi s³owy, wolnoæ
jest opisem woli i zdolnoci do dokonywania wyborów, a opis ten, jako dotycz¹cy bezporednio intencji, jest te¿ opisem osoby. St¹d tak ujête zagadnienie wolnoci wydaje siê kwesti¹ o bardzo du¿ym znaczeniu.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e problem wolnoci rozwa¿any by³ w tradycji filozofii zachodniej od niemal samego jej pocz¹tku, od kiedy tylko zaczêto rozwa¿aæ
status zwi¹zków cz³owieka z otaczaj¹cym go wiatem. wiat ten z jednej strony
jest polem do realizacji wolnoci: cz³owiek jest wolny w wiecie, w którym ¿yje,
z drugiej za strony ukazuje wiat jako ograniczaj¹cy wolnoæ cz³owieka, nie
wszystko przecie¿ wolno i nie wszystko jest kwesti¹ wyboru, a sam wiat jest tym,
co determinuj¹c, mo¿e równie¿ wolnoæ odbieraæ. Tak czy inaczej wiat jest przestrzeni¹, w której mo¿liwa jest wolna wola i dokonywanie wyborów, tak¿e tych,
które mog¹ odnosiæ siê do samej wolnoci, której zawsze mo¿na siê zrzec,
o czym pisalimy jako o swoistej absurdalnoci wolnoci. Mo¿liwa jest te¿ wolnoæ woli w odniesieniu do samej wolnoci.
Sam¹ wolnoæ mo¿na w ten sposób okreliæ w dwóch kontekstach. Z jednej
strony jako wyzwalaj¹cy brak ograniczeñ, co jest ujêciem wolnoci o charakterze
negatywnym. Z drugiej za strony jako mo¿liwoæ d¹¿enia do wybranego celu,
w czym nie napotyka siê oporu, co z kolei mo¿emy okreliæ jako pozytywne definiowanie wolnoci. To jednak tylko subtelnoci, powiedzieæ mo¿na: o sofistycznym charakterze, których zadaniem ma byæ precyzyjniejsze ujêcie problemu na
tyle szerokiego, ¿e w zasadzie trudno mówiæ tutaj o jednej zasadniczej definicji.
Trudno dziwiæ siê temu, poniewa¿ ju¿ samo definiowanie pojêcia osoby jest doæ
k³opotliwe, jak wielokrotnie podkrela to w swych pracach Emmanuel Mounier1.
Mo¿emy siê wiêc spodziewaæ, ¿e równie¿ samo pojêcie wolnoci osoby nie bêdzie umo¿liwia³o nam wskazania jednoznacznej definicji bez wzglêdu na to, czy
mia³aby ona mieæ charakter pozytywny, czy negatywny.
Jedynym fundamentalnym aspektem dotycz¹cym wolnoci bêdzie nawet nie
tyle wskazanie na jej przeciwieñstwo w postaci niewoli, ta tak¿e mo¿e mieæ równie p³ynny charakter, ile na podmiotowoæ, która jako ród³o intencji okrela granice i charakter wolnoci w perspektywie swojej aktowoci, gdzie jawi siê jako
osoba.
Postarajmy siê znaleæ odpowied na pytanie o to, czym¿e wiêc jest wolnoæ
i jaki jest w³aciwie zwi¹zek wolnoci z osob¹.
Id¹c trochê na skróty, moglibymy przyj¹æ, ¿e tym, co ³¹czy osobê z perspektyw¹ jej wolnoci, jest doæ prosty czynnik, mianowicie intencjonalnoæ, która
Problem ten szczególnie podkrela francuski personalista Emmanuel Mounier, miêdzy innymi w swej sztandarowej pracy Quest-ce que le personnalisme? (wydanie polskie: E. Mounier, Co
to jest personalizm?, t³um. A. Krasiñski, Warszawa 1964).
1

WYBÓR INTENCJONALNY. REFLEKSJE AUGUSTYÑSKIE

133

realizowa³aby siê w akcie jako mechanizm mo¿liwoci lub niemo¿liwoci realizacji celów intencjonalnych. Ujêcie ca³ej kwestii w taki sposób nader klarownie
ukazuje nam obraz wolnoci i jej przeciwieñstwa  niewoli: poniewa¿ osoba
mog¹ca co realizowaæ jest wolna, za nie mog¹c i napotykaj¹c opór, dowiadcza niewoli. Problem jednak w tym, ¿e takie rozumowanie nie ujmuje wielu zasadniczych kwestii i nie odpowiada na liczne pytania, wród których znajduje siê
to najistotniejsze: dlaczego wobec takich czy innych warunków wolnoci czy
niewoli takie czy inne akty intencjonalne mog¹ mieæ miejsce?
Ten uproszczony schemat mo¿e bowiem dotyczyæ co najwy¿ej kontekstu fizykalnego, w ramach którego ruch cia³ ob³o¿ony jest pewnymi warunkami praw
fizyki, i dlatego uznamy, ¿e cz³owiek zamkniêty w wiêziennej celi jest zniewolony, poniewa¿ mury i kraty nie pozwalaj¹ mu na to, aby móg³ realizowaæ cele
intencjonalne poza horyzontem jego uwiêzienia, które jest niczym innym jak fizycznym oporem stali i kamieni. Problem wolnoci w perspektywie osoby jest –
jak siê zdaje – zagadnieniem znacznie szerszym, które kontekst intencjonalnej
realizacji pozwala przedstawiæ w dwóch sferach odniesieñ.
III. REDUKCJA DO INTENCJI
Pierwsz¹ jest sama mo¿liwoæ realizacji intencji w akcie, poniewa¿ podmiotowoæ dokonuje wyboru o charakterze, którego nie mo¿emy nazwaæ inaczej jak
mianem intencjonalnego, który jest ród³em samego aktu jako takiego. O ile wybór jest ju¿ sam w sobie aktem, o tyle dokonuj¹ca go podmiotowoæ emanuje
swoj¹ intencjonaln¹ wolnoci¹ woli, która jest osobowym wizerunkiem podmiotowoci.
Pod pewnymi wzglêdami przywodziæ mo¿e to na myl wzór idei wed³ug Platona, która w tym samym schemacie jawi siê w wiecie pod postaci¹ marnych
cieni2. Tutaj wolnoæ woli osoby by³aby sfer¹ na wskro idealn¹, stanowi¹c poniek¹d sam¹ treæ intencji, która znajdowa³aby swoje odzwierciedlenie w taki czy
inny sposób we wszelkiej aktowoci, podobnie jak ma to miejsce choæby w przypadku mi³oci, o której pisze autor Uczty.
Sama mo¿liwoæ dokonania wyboru  podmiotowociowa wola jako taka –
by³aby wiêc cile zwi¹zana z aktem, w którym osoba siê przejawia, ale to z kolei
powoduje, ¿e owa idealna sfera wolnoci staj¹ca za aktem intencjonalnym, przejawiaj¹c siê w nim, jest czym rzeczywistym, na swój sposób namacalnym. Przyk³adowy wiêzieñ, którego ogranicza cela, ma w sobie intencjonaln¹ mo¿liwoæ, której
cela mu nie odbiera. Ma bowiem wolê, gdy¿ ma intencje, które s¹ wyborem, tyle
2

Por. Platon, Pañstwo, ks. 7, t³um. W. Witwicki, Kêty 1997.
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¿e ich realizacja w formie aktów jest determinowana przez kraty i mury, jak to ju¿
wczeniej okrelilimy. Innymi s³owy, chodzi tutaj o to, ¿e nie ka¿dy akt jako taki
jest determinowany przez wiat i opór, jaki mu stawia, wyznaczaj¹c w ten sposób
granice wolnoci: wiêzieñ nie pokonuje fizycznie krat, choæ intencjonalnie jest poza
nimi. W tym oto dwubiegunowym zestawieniu ukazuje siê osoba w swej wolnoci
intencjonalnej, poniewa¿ jak siê okazuje: wolnoæ ma zawsze charakter intencjonalny z tego w³anie wzglêdu, ¿e podmiotowoæ wci¹¿ staje wobec wyboru. Tak
skonstruowany jest jej wiat, w którym uobecnia siê jako osoba.
W³anie w odniesieniu do wyborów, które maj¹ intencjonaln¹ podstawê,
mo¿na mówiæ o wolnoci lub niewoli, a poniewa¿ ka¿dy intencjonalny akt bez
wyj¹tku wi¹¿e siê z wyborem, dlatego ju¿ same intencje s¹ wyborem, który ma
miejsce w akcie. W konsekwencji mo¿na uznaæ, ¿e wszelki akt jako maj¹cy intencjonaln¹ podstawê staje siê przejawem wolnoci osoby jako jego autora. Wolnoæ przeto zawsze jest osobowa i wolnoci w intencjonalnym jej rozumieniu nie
da siê osobie odebraæ, poniewa¿ zawarta jest ona w samych intencjach. Jednak
czy wobec tego nie stajemy w obliczu swoistego nihilizmu, który destruowa³by
osobê od wewn¹trz?
Innymi s³owy, czy takie ujêcie problemu nie sugerowa³oby, i¿ tak naprawdê
wolnoæ osoby nie by³aby oparta na niczym, ¿e nie istniej¹ ¿adne wskaniki le¿¹ce u jej podstaw jako ród³a intencjonalnego wyboru, a sama osoba jest jakoby zawieszona w nieskoñczonej przestrzeni jej w³asnej wolnoci, której jest jednoczesnym wiêniem i której ogrom j¹ przyt³acza?
Czy wszystko wolno, poniewa¿ wewn¹trz osoby jest metaforyczna pustka,
która na wzór nicoci nie znajduje ¿adnego oparcia, i tym w³anie jest jej wolnoæ?
Przyjmuj¹c za punkt wyjciowy za³o¿enie o tym, ¿e ka¿dy akt intencjonalny
jest jednoczenie przejawem wolnoci osoby, otwieramy zupe³nie nowy obszar
zagadnienia wolnoci jako takiej. W tym szczególnym przypadku wolnoæ lub
zniewolenie nie jest tym, co okrelilimy mianem fizykalnego, nie stanowi kajdan, krat czy nawet kontekstu wolnoci s³owa, ale dotyczy bezporednio samych
intencji. Innymi s³owy, jeli mówimy o wolnoci osoby, wskazujemy na pewnego rodzaju zakres powi¹zania ze wiatem.
Jednak powi¹zanie to nie jest tym samym powi¹zaniem, jakie ma miejsce
w przypadku tego, które okrelilimy mianem fizykalnego, gdzie wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ przedmioty. Obrazem powi¹zania intencjonalnego osoby ze wiatem jest
w³anie struktura samych intencji, co ogl¹daæ mo¿emy w konsekwencji dokonania redukcji, na wzór tej, któr¹ Edmund Husserl okrela mianem ejdetycznej3.
3
E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, t³um. D. Gierulanka,
Warszawa 1967, s. 4nn.
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W tym szczególnym przypadku dokonujemy redukcji tego, co przedmiotowe,
eliminuj¹c tym samym równie¿ wszystko to, co mo¿e dotyczyæ kwestii wolnoci
w znaczeniu stricte fizykalnym, co w konsekwencji doprowadza równie¿ do redukcji wszystkiego, co ma empiryczny charakter. Pozostaj¹ nam tylko czyste intencje,
niezwi¹zane z jak¹kolwiek przedmiotowoci¹ jako tak¹, i to w³anie owe intencje
prowadz¹ nas teraz bezporednio do ich ród³a, do podmiotowoci. Sposobem tym
otwieramy p³aszczyznê, która jest struktur¹ samych tylko intencji, wymykaj¹cych
siê ontologicznemu ograniczeniu, a wolnoæ, która ich dotyczy, jest wolnoci¹
czysto intencjonaln¹, bez jakiegokolwiek porednictwa. Podsumujmy: jeli dokonamy redukcji do intencji w ich czystym znaczeniu, pozbywamy siê jednoczenie wszelkiej przedmiotowoci, która wolnoæ intencji mog³aby ograniczaæ.
Oznacza to, ¿e intencje w tej sytuacji nie s¹ zaw³aszczane przez przedmiot, wobec czego sam wybór intencjonalny jest nie tyle warunkowany przez przedmiotowoæ przedmiotu (dokonywany na przyk³ad ze wzglêdów pragmatycznych), ile
ma swoje ród³o w nieredukowalnej pod tym wzglêdem sferze wolnoci samego
wyboru intencjonalnego.
Takie ujêcie problemu nosi znamiona zbyt formalnego, dlatego warto zastanowiæ siê nad tym, gdzie w³aciwie mo¿emy szukaæ przyk³adu tego rodzaju relacji intencjonalnej, w której mamy do czynienia z czystoci¹ intencji w wyborze
intencjonalnym.
IV. WIÊTY AUGUSTYN I INTENCJE
Francuski fenomenolog Jean-Luc Marion sugeruje, ¿e tego rodzaju czyste
intencjonalne powi¹zanie, które nie ma w sobie przedmiotowoci, jest mo¿liwe
w relacji z Bogiem, poniewa¿ jest to rodzaj relacji bezprzedmiotowej, w której
Ego, transcenduj¹c siebie, odkrywa równie¿ swój podmiotowociowy charakter.
Wed³ug Mariona problem ten wietnie opisuje w. Augustyn w swych s³ynnych
Wyznaniach4, gdzie przedstawia przemianê, która wiedzie do Boga, ale sama
w sobie jest owocem wolnej woli cz³owieka5. Przyjmuj¹c poniek¹d z inspiracji
Mariona specyficzny tok mylenia w. Augustyna, powinnimy zastanowiæ siê
nad tym, gdzie wobec tak rozumianego kontekstu le¿eæ mia³oby rozgraniczenie
miêdzy wolnoci¹ a niewol¹ w perspektywie intencjonalnej.
Augustyñska sugestia jest tutaj wed³ug Mariona bardzo przydatna, poniewa¿
ukazuje wolnoæ cz³owieka jako perspektywê wolnoci wobec Boga, co w konsekwencji ukazuje nam obraz wiata czysto intencjonalnego, w którym cz³owiek
J.-L. Marion, Au lieu de soi Lapproche de Saint Augustin, Paris 2008, s. 81.
W zasadzie mo¿emy uznaæ, ¿e ca³e Wyznania w. Augustyna s¹ obrazem tego rodzaju przemiany, por. Augustyn, Wyznania, t³um. J. Czuj, Warszawa 1954.
4

5

136

BART£OMIEJ SIPIÑSKI

rzeczywicie mo¿e decydowaæ o sobie samym. Obraz ten by³by w ten sposób
osi¹gany dziêki temu, co okrelilimy mianem swoistej redukcji do intencji.
W celu odpowiedzi na postawione wczeniej pytanie dotycz¹ce granicy miêdzy wolnoci¹ i niewol¹ przypomnijmy argumentacjê w. Augustyna z jego dialogu O wolnej woli, gdzie autor opisuje problem woli jako le¿¹cy tylko i wy³¹cznie w gestii cz³owieka (liberum arbitrum), który wyboru dokonuje. W zasadzie
to wed³ug Augustyna wybór jest w ten sposób uwarunkowany intencjonalnie, jak
moglibymy to okreliæ, pos³uguj¹c siê jêzykiem fenomenologii. Samo bycie
wolnym wi¹¿e siê w konsekwencji z mo¿liwoci¹ realizacji intencji w akcie, bez
ich zak³ócania przez jakiekolwiek czynniki zewnêtrzne, intencjonalne lub te¿ nie.
Nie zapominajmy jednak, ¿e wed³ug Augustyna powo³aniem cz³owieka jako
dziecka Bo¿ego, które obdarzone zosta³o woln¹ wol¹, jest czynienie dobra; biskup z Hippony g³osi to jako jeden z czo³owych ojców Kocio³a, ale tak¿e myliciel zainspirowany platonizmem. Osoba jest wszak¿e niezale¿na w swych intencjach i dobro czyniæ mo¿e w swych intencjach, w których jednoczenie
dokonuje wyboru, dobro czyni¹c z w³asnej intencjonalnej woli. Sytuacja zmienia siê diametralnie w obliczu grzechu, który zniewala, poniewa¿ zaw³aszczaj¹c
sam¹ podmiotowoæ, anga¿uj¹c j¹ w grzeszne dzia³anie, na swój sposób w³ada
intencjami. Podmiotowoæ, popadaj¹c w sid³a grzechu, poddaje siê atrakcyjnoci
przedmiotu. Augustyn sugeruje, ¿e bycie niezale¿nym od grzechu jest mo¿liwe
tylko wówczas, gdy cz³owiek ma mo¿liwoæ bycia z Bogiem, nie jest wówczas
zniewolony grzechem6. Owo bycie z Bogiem, o którym pisze biskup z Hippony,
jest byciem tylko z Bogiem, bez przedmiotowego zaporedniczenia, poniewa¿
bycie to jest byciem dla Boga.
Przyjêcie takiego porz¹dku ma swoje uzasadnienie, które ³atwo mo¿na wyeksplikowaæ za pomoc¹ jêzyka fenomenologii. Poniewa¿ w konsekwencji dochodzimy do tezy, wed³ug której dobro (jako bycie z Bogiem) ma charakter wyzwalaj¹cy, a z kolei z³o jest ród³em niewoli, powiedzieæ mo¿na, ¿e cz³owiek jako
osoba staje siê intencjonalnym wiêniem grzechu. Sugestia Mariona, aby problem
ten rozstrzygn¹æ na podstawie rozwa¿añ biskupa z Hippony, wydaje siê jak najbardziej trafna, choæ jak widzimy, tak jak w przypadku filozofii Pseudo-Dionizego Areopagity, równie¿ i Augustyñskie ujêcie problemu wolnoci i woli ma charakter, który okreliæ mo¿emy mianem negatywnego, poniewa¿ z jednej strony
samo z³o jest tym, czego nie ma7, a grzech jako z³o jest czym, co zniewala intencje, a wiêc zaw³aszczaj¹c podmiotowoæ, odbiera jej wolnoæ. Wed³ug Augustyna wybór miêdzy dobrem i z³em jest wyborem najbardziej podstawowym. Od
tego bowiem zale¿y nie tylko sama kwestia statusu czynów, klasyfikowanych
Por. w. Augustyn, O wolnej woli, 35-37 i 53-54, t³um. A. Trombala, w: w. Augustyn, Dialogi filozoficzne, t. 3, Warszawa 1953.
7
w. Augustyn, Wyznania, dz. cyt., ks. 7, pkt 5, 12-15.
6
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jako dobre lub z³e, ale istnienie lub nieistnienie osoby, która bez intencjonalnej
wolnoci nie jest ju¿ osob¹, gdy¿ zniewalaj¹c siê, intencjonalnie destruuje swój
osobowy wizerunek. Zgodnie z sugestiami Mariona pójdmy wiêc dalej ladem
wyznaczonym przez biskupa z Hippony. Dochodzimy bowiem do momentu,
w którym mo¿na ju¿ okreliæ, ¿e w intencjonalnym wyborze dobra jako Augustyñskim byciu z Bogiem nie ma jako w wyborze jakichkolwiek zaporedniczeñ,
poniewa¿ wybór intencjonalny prowadzi bezporednio do Boga albo w przeciwleg³ym kierunku.
Marion sugeruje tutaj ponadto, ¿e dla wiêtego z Hippony perspektywa samego mylenia i umys³u jako takiego wi¹¿e siê ze sfer¹ wyboru, który zawsze
ma intencjonalny charakter.
Dokonawszy redukcji do intencji, ukazalimy podmiotowoæ w kluczowym
momencie dokonywania wyboru, bez przedmiotowych zaporedniczeñ. Moment
ten jest tak istotny, poniewa¿ to w³anie wówczas intencje same okrelaj¹ swój
status  wybór jest wyborem absolutnym, gdy¿ nikt ani nic nie mo¿e wybraæ za
dokonuj¹cego wyboru, nawet sam Bóg, który darowa³ cz³owiekowi woln¹ wolê,
jak uj¹³by to Augustyn. Oczywicie w dalszej perspektywie wchodzi tutaj w grê
sfera zewnêtrzna. Osoba musi sobie odpowiedzieæ na pytanie, czym jest dobro,
a czym z³o, porównaæ wy¿szoæ dobra z rozkosz¹ i po¿¹daniem z³a:
Z³o natomiast tkwi w tym, ¿e wolna wola odwraca siê od niezmiennego dobra
i zwraca siê ku dobrom zmiennym. A poniewa¿ czyni to z w³asnej woli, nie pod przymusem, nastêpuje kara w postaci niedoli, sprawiedliwa i odpowiednia do winy8.

Jednak to wszystko le¿y w gestii samych intencji i mimo ¿e te d¹¿¹ do pewnego celu: dobra lub z³a, to sama intencjonalna decyzja nale¿y zawsze do podmiotowoci dokonuj¹cej wyboru, na przekór manichejskim za³o¿eniom, z którymi autor Pañstwa Bo¿ego polemizuje. Augustyn w pewnej mierze emancypuje
cz³owieka ze struktury pasywnoci wiata, poniewa¿ ukazuj¹c pe³niê wolnoci,
jednoczenie zarysowuje obraz osoby dynamicznej i stanowi¹cej ród³o decyzji
o sobie samej i maj¹cej wp³yw na wiat jako taki. Kluczem do tego obrazu jest
w³anie zrozumienie Augustyñskiego ujêcia wolnoci, która ma charakter intencjonalny, jak mo¿emy to okreliæ.
Wraz z Augustynem docieramy jednak do jeszcze jednego bardzo istotnego
punktu, na który koniecznie trzeba zwróciæ uwagê, poniewa¿ sam wybór intencjonalny, który jest domen¹ podmiotowoci  ród³a intencji, pozwala na odkrycie Ego przez samego siebie, o czym ju¿ zreszt¹ wspominalimy. Marion uwa¿a
jednak, ¿e podmiotowoæ dokonuj¹ca wyboru dobra, a wiêc wchodz¹ca w relacjê z Bogiem, spotyka Kogo znacznie wa¿niejszego ni¿ tylko zwyk³e alter ego9,
8
9

Ten¿e, O wolnej woli.., dz. cyt., 53.
J.-L. Marion, Au lieu de soi…, dz. cyt., s. 81.
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w³anie z tego choæby wzglêdu, ¿e relacja z Bogiem ma z zasady charakter czysto bezprzedmiotowy, s¹ w niej tylko intencje. Tutaj osoba cieszy siê ca³kowit¹
wolnoci¹ woli, gdy¿ ¿aden przedmiot nie pojawia siê w horyzoncie jako potencjalne niebezpieczeñstwo zaw³aszczenia intencji prowadz¹cego do grzechu, czyli zniewolenia nim. Jakie s¹ konsekwencje takiego stanu rzeczy?
Otó¿ Augustyn daje nam odpowied na pytanie dotycz¹ce samej ród³owoci wolnej woli, która jest dla nas to¿sama z wyborem intencjonalnym. Pe³nia
wolnoci jest pe³ni¹ podmiotowoci, a wiêc w myl Augustyna: tylko wobec
absolutnoci dobra osoba bêdzie wolna, gdy¿ jej intencje nie bêd¹ skrêpowane
z³em, czyli grzechem. Oznacza to, ¿e równie¿ sam wybór intencjonalny ma charakter aksjologiczny, nie tylko jego konsekwencje w postaci aktu, a co wiêcej,
wybór jako taki jest kreacj¹ wartoci przybieraj¹cych formê aktow¹ w relacji.
Czego wiêc dotyczyæ ma w istocie wybór intencjonalny miêdzy dobrem a z³em
i jakie s¹ jego konsekwencje dla osoby?
V. FENOMEN WOLNOCI
Pod wp³ywem inspiracji w. Augustyna i pewnych fenomenologicznych interpretacji Mariona dokonanych na filozoficznym dorobku biskupa z Hippony
przyjêlimy, ¿e intencje wi¹¿¹ siê zawsze z wyborem (wybór ten nie dotyczy
bezporednio ¿adnego przedmiotu, przypomnijmy, ¿e dokonalimy redukcji do
intencji w ich czystej formie). Zjawisko to okrelilimy mianem wyboru intencjonalnego, który jak uda³o nam siê ustaliæ, ma odzwierciedlenie jedynie w sferze aksjologicznej, w wyborze pomiêdzy dobrem a z³em. Augustyn uwa¿a, ¿e jest
to wybór miêdzy byciem z Bogiem a grzechem, wybór miêdzy drog¹ dobra, ku
prawdziwej wolnoci, a upadkiem w z³o i zniewoleniem grzechem. Jeli wiêc,
jak sugeruje nam Augustyn, bycie z Bogiem jest bezprzedmiotowe, nie ma tutaj
miejsca na przedmiotowe zaproredniczenie, które mog³oby byæ ród³em grzechu: jest tylko Bóg i dziecko Bo¿e, to tym samym status odwrócenia siê od Boga
jest odwróceniem siê ze wzglêdu na co przedmiotowego. I tutaj, na polu zarysowanym przez Augustyna i Mariona, odnajdujemy kolejny wa¿ny kontekst dotycz¹cy osobowej wolnoci: poniewa¿ jeli zredukujemy tê sferê do samych tylko intencji, to pe³nia wolnoci intencjonalnej jest rzeczywicie mo¿liwa tylko
w przypadku wyboru dobra, poniewa¿ tylko tu s¹ intencje, których wolnoci nie
zaw³aszcza ¿adna sfera przedmiotowa, jak ma to miejsce w przypadku grzechu.
Intuicje Augustyna i fenomenologiczna interpretacja Mariona pozwala nam na
odnalezienie doæ wa¿nego aspektu zagadnienia osobowej wolnoci. Wyra¿aj¹c
siê precyzyjniej, mo¿na stwierdziæ, ¿e osoba staje wobec wyboru dobra i z³a.
Pierwsze jest bezprzedmiotowym byciem z Bogiem, do którego d¹¿enie jest
uwarunkowane tylko czystymi intencjami, mo¿na rzec, ¿e wybór jest czysto in-

WYBÓR INTENCJONALNY. REFLEKSJE AUGUSTYÑSKIE

139

tencjonalny, poniewa¿ nie zak³óca go ¿aden przedmiot. W przypadku z³a mamy
ju¿ przedmiotowoæ, która nie tylko zak³óca samo d¹¿enie do Boga, ale ponadto
powoduje, ¿e wybór drogi nie jest niezale¿ny, osoba staje siê wiêniem przedmiotu, staj¹c siê wiêniem grzechu. W tym konkretnym przypadku wybór nie jest
w pe³ni wyborem intencjonalnym, poniewa¿ zaw³aszcza intencje poprzez to, co
nie pozwala ju¿ wybraæ dobra w czystoci intencji.
Dlatego te¿ znajdujemy odpowied na pytanie: na jakiej zasadzie Augustyñska propozycja zak³ada, ¿e wy³¹cznie w relacji z Bogiem mo¿emy odkryæ siebie
w roli ego o podmiotowym charakterze. Jak siê bowiem okazuje: tylko wówczas,
gdy dokonujemy wyboru ze wzglêdu na ca³kowit¹ wolnoæ swych intencji,
uwiadamiamy sobie swój status wybieraj¹cego  podmiotowoci wolnej intencjonalnie, czyli ego, które wybiera dobro i wiadomie odrzuca z³o, a nie zniewala siê grzechem.
Strukturê problemu, którego znaczenie uwiadamia sobie ju¿ w. Augustyn,
mo¿na jednak precyzyjnie przedstawiæ dziêki fenomenologicznej deskrypcji,
w czym zreszt¹ utwierdza nas komentarz Mariona, dziêki któremu na kwestiê tê
spojrzelimy z takiego w³anie punktu widzenia. Dlatego równie¿ i w konsekwencji, pod¹¿aj¹c dalej fenomenologicznym traktem, dochodzimy do kolejnego wa¿nego – jak siê wydaje – punktu, który dotyczyæ bêdzie wolnoci jako
wiadomoci ego.
VI. WIADOMOÆ ODPOWIEDZIALNOCI ZA WIADOMOÆ
Intencje s¹ zawsze nakierowane na pewien cel, którego charakter mo¿emy
okreliæ w³anie mianem celu intencjonalnego, jak w skrócie mo¿emy uj¹æ tezê
Franza Brentana10, która sta³a siê przyczynkiem do skonstruowania przez Husserla pojêcia intencjonalnoci na gruncie fenomenologii11.
Oczywicie za³o¿enie to bêdzie dotyczy³o równie¿ kwestii wyboru, jakiego
podmiotowoæ dokonuje, tam równie¿ pojawia siê cel w takiej czy innej postaci,
a w³aciwie to mo¿emy nawet mówiæ o wieloci celów, wród których znajduj¹
siê sama perspektywa tego, do czego intencje d¹¿¹, zwi¹zana z tym kwestia wyboru, wiadomoæ konsekwencji itd. Jednak najbardziej istotnym elementem
owej celowoci intencjonalnej jest to, ¿e podmiotowoæ, która w obecnej chwili,
dokonuj¹c wyboru, ma wiadomoæ swej intencjonalnoci, uzyskuje równie¿
wiadomoæ siebie  ego, czyli tego, kto wyboru dokonuje. Okreliæ to mo¿emy
mianem fenomenu wolnoci osobowej, który przejawia siê w³anie w tym, ¿e
10
Por. F. Brentano, Psychologia z empirycznego punktu widzenia, t³um. W Galewicz, Warszawa 1999.
11
E. Husserl, Idee…, dz. cyt., s. 65nn.

140

BART£OMIEJ SIPIÑSKI

wolnoæ staje siê wiadomoci¹ siebie jako dokonuj¹cego wyboru intencjonalnego, a ten jest zawsze wyborem miêdzy dobrem i z³em, o czym przekonuje Augustyn, dlatego nie da siê mówiæ o jakimkolwiek wyborze w sensie pozaaksjologicznym. Ale mo¿emy tutaj zapytaæ, czy tak naprawdê osoba jako maj¹ca
wolnoæ musi rzeczywicie wybraæ dobro, aby zyskaæ wiadomoæ siebie jako
wolnej?
Czy wybór intencjonalny zawsze musi mieæ miejsce wobec dobra i z³a, czy
fenomen wolnoci osobowej jest ogl¹dalny tylko i wy³¹cznie w kontekcie aksjologicznym?
Przecie¿ Descartes przedstawi³ w wieku XVII koncepcjê ego, którego struktura nie opiera siê na aksjologii12.
W zasadzie mo¿emy uznaæ, ¿e nic nie stoi na przeszkodzie, aby nie poddawaæ siê sugestiom biskupa z Hippony i uznaæ, ¿e wybory s¹ dokonywane na
podstawie nicoci. Nie ma w nich wartoci, nie ma rozró¿nienia miêdzy dobrem
i z³em, a wolnoæ jest czym bezgranicznym, czego samo ju¿ wyobra¿enie jest
przera¿aj¹ce. Sam Augustyn na pewno nie zgodzi³by siê z takim ujêciem, poniewa¿ dla niego ju¿ samo z³o by³o przecie¿ nicoci¹, z³o nie istnieje, tak te¿ tylko
wobec dobra mo¿na mówiæ o wiadomoci siebie jako ego.
Jednak czy mimo wszystko, nie popadaj¹c w kontekst rozgraniczenia miêdzy dobrem i z³em, mo¿na uznaæ, ¿e wiadomoæ siebie, o której mówi³ w.
Augustyn, by³aby mo¿liwa do uzyskania poza wyborem o aksjologicznym charakterze?
Spróbujmy na problem postawiony przez Augustyna odnaleæ remedium
w postaci refleksji na temat zestawienia naszych rozwa¿añ z dwoma fenomenologicznymi sposobami rozumienia wolnoci i w zwi¹zku z tym równie¿ zagadnienia wyboru intencjonalnego.
Pierwszym bêdzie znane ujêcie Jeana-Paula Sartrea, który s³ynie miêdzy
innymi w³anie z tego, ¿e g³osi tezy o tym, i¿ wolnoæ jest niczym nieograniczona, a cz³owiek jest samotn¹ wysp¹. Przejdmy jednak do konkretu, do znacz¹cego w tej tematyce tekstu Sartrea zatytu³owanego La Liberté Cartésienne13. Autor zaczyna swój wywód od tezy, wed³ug której wolnoæ jako taka jest zale¿na
od okolicznoci. Natomiast odpowied na pytanie o to, z jakim rodzajem wolnoci mamy do czynienia, jest zale¿na od tego, w jakim zakresie aktywnoci siê
znajdujemy: politycznej, spo³ecznej czy artystycznej14, co wydaje siê na swój
12
Por. R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, t³um. M. i K. Ajdukiewiczowie, Warszawa 1958.
13
Por. J.-P. Sartre., La Liberté Cartésienne, w: ten¿e, Situations I, Paris 1947, por. tak¿e ten¿e,
Byt i nicoæ, t³um. zbiorowe, Kraków 2007.
14
J.-P. Sartre, Liberté Cartésienne…, dz. cyt., s. 314.
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sposób oczywiste. Wolnoæ w Kartezjañskim rozumieniu ma wed³ug Sartrea
wymiar nie tyle ujmowania rzeczywistoci tworz¹cej ex nihilo, ile wolnoci myli autonomicznej, której zasad¹ jest odkrywanie rozumnych stosunków miêdzy
ju¿ istniej¹cymi zasadami, jak literacko ujmuje to autor Md³oci. Wolnoæ ma mieæ
wiêc wymiar autonomii mylenia, która w fenomenologicznej perspektywie nie
staje siê niczym innym jak hermeneutyk¹ rzeczywistoci, w której podmiotowoæ
w swych intencjach jest wolna i dlatego mo¿e ujmowaæ wiat w sposób nieograniczony. Jest tutaj jednak pewien warunek, jak pisze Sartre, a warunkiem tym jest
odpowiedzialnoæ za prawdy odkryte15. Atoli odpowiedzialnoæ ta wed³ug autora
Bytu i nicoci jest w konsekwencji neantyzacj¹, poniewa¿ poprzez w¹tpienie na
kartezjañsk¹ mod³ê bierzemy w nawias wszystko, co istnieje, nasza odpowiedzialnoæ opiera siê tylko i wy³¹cznie na naszym rozumieniu, za które jestemy
odpowiedzialni. To obraz czystej wolnoci, która pozwala spojrzeæ na wiat jak
na czysty korowód widziade³, jak okrela to sam Sartre. Tutaj ego po odkryciu
siebie staje siê bezgranicznie wolne.
Propozycja Sartrea, który w myli Descartes’a poszukuje róde³ dla wolnoci, nie jest niczym innym jak w³anie rodzajem, prób¹ redukcji do intencji, tyle
¿e Sartre, poszukuj¹c autonomii, jak sam to podkrela, jej strukturê wywodzi
z neantyzmu (jak ca³¹ swoj¹ filozofiê). W konsekwencji powoduje to, ¿e Sartre,
odwo³uj¹c siê tutaj do Martina Heideggera, stwierdza, ¿e jedyn¹ podstaw¹ bytu
jako takiego jest wolnoæ16. Pamiêtaæ tutaj nale¿y, ¿e w przypadku okrelania
wiata w jego ontologicznej strukturze intencje rzeczywicie mog¹ byæ uto¿samione z odpowiedzialnoci¹ w takim czy innym znaczeniu odzwierciedlaj¹cym
taki czy inny rodzaj wolnoci i przez to mog¹ te¿ konstruowaæ pewnego rodzaju
aksjologiê: wybór pomiêdzy dobrem i z³em, ale w danym kontekcie.
Wybór intencjonalny dotyczy³by tylko i wy³¹cznie pewnego horyzontu, któremu nadawa³by wartoæ, jednoczenie czerpi¹c zeñ aksjologiczne uwarunkowanie dla siebie: cz³owiek kreuj¹cy wiat jednoczenie znajduje w nim siebie jako
byt i dopiero owo odnalezienie siebie jako bytu i nadanie sobie miejsca w wiecie jest przejawem wolnoci. Byt jest wolnoci¹, która w zasadzie nie ma granic,
taka jest teza francuskiego filozofa, któr¹ on sam opiera na g³ównym za³o¿eniu
ca³ej swojej filozofii  na neantyzacji. wiadomoæ jest przede wszystkim wiadomoci¹ bytu, a wolnoæ odniesieniem siê doñ, dopiero wówczas pojawia siê
odpowiedzialnoæ. Tyle ¿e ta swoista neantyzacja wolnoci ma swoje odzwierciedlenie w neantyzacji samej podmiotowoci jako takiej  w ródle intencji.
Poniewa¿ jest to neantyzacj¹ wolnoci, czyli intencji, to w konsekwencji mamy
do czynienia z neantyzacj¹ samej osoby, której wolnoæ jest wolnoci¹ opart¹ na
niczym, a wiêc jest równie¿ niczym, tak jak i sama osoba, której w zasadzie nie
15
16

Tam¿e, s. 314-316.
Tam¿e, s. 335.
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ma, poniewa¿ nie ma wolnoci. Moglibymy stwierdziæ ponadto, ¿e wybór intencjonalny nie jest w tym momencie ¿adnym wyborem, poniewa¿ nastêpuje rozmycie siê osoby w jej intencjach, nieskoñczonych próbach ujêcia bytu. Sama
odpowiedzialnoæ, która mia³aby mieæ nawet charakter konkretnego przedmiotu,
staje siê przez to z³udzeniem, poniewa¿ zawsze poprzedza j¹ jaki byt, który zaw³aszcza intencje i rozmywa horyzont osobowej wiadomoci.
Ego, zawdziêczaj¹ce ju¿ u w. Augustyna swój status samowiadomej figury
relacji z Bogiem, która – przypomnijmy – jest wyborem intencjonalnym, jak j¹
okrelilimy, poniewa¿ jest oparta na aksjologicznym fundamencie, wed³ug autora Bytu i nicoci jest wolnoci¹ wobec bytu, który jednak jest neutralny. Oznacza to mniej wiêcej tyle, ¿e nie ma ¿adnego punktu odniesienia, w wietle którego ego mog³oby swoje intencje przekuæ w osobowy obraz samowiadomoci, nie
ma wiêc miêdzy czym wyboru dokonywaæ, poniewa¿ jest tylko byt. U Augustyna rolê tê odgrywa Bóg, z którym chce siê byæ, wybieraj¹c dobro, albo od Boga
mo¿na siê oddaliæ, popadaj¹c w grzech. Osobowa intencjonalnoæ, aby by³a wolnoci¹, wymaga oparcia, które jest wczeniejsze ni¿ byt, który sam w sobie jest
aksjologicznie neutralny.
Przejdmy do innego, mo¿na rzec, analogicznego ujêcia, które na gruncie
fenomenologii proponuje Karol Wojty³a. Jêzyk wywodu autora Osoby i czynu
oczywicie pozostaje tutaj w pe³ni zgodny z wymaganiami fenomenologicznymi,
tak jak i ca³a struktura jego mylenia, ale kluczowe ukazuje siê tutaj przyjêcie nieco odmiennego punktu widzenia, ani¿eli ma to miejsce choæby w omówionym
wypadku Sartrea. Zacznijmy od pocz¹tku: Wojty³a przyjmuje, ¿e wolnoæ woli
jest bez w¹tpienia podstaw¹ transcendencji osoby w jej dzia³aniu17. Sama wolnoæ jest wed³ug Karola Wojty³y nie tyle zawieszona w nicoci, jak ma to miejsce w perspektywie proponowanej przez Sartre’a, ile jawi siê jako pewien aprioryczny aspekt intencji, który wyra¿ony w akcie pozwala osobie widzieæ siebie
sam¹ wobec swoich czynów i swojej w³asnej wolnoci intencjonalnej, jak moglibymy to okreliæ. W tym momencie autor Osoby i czynu odwo³uje siê do imperatywu kategorycznego Kanta, który wed³ug niego jest odkryciem apriorycznoci wolnoci, poniewa¿ samo chcenie: „[…] dziêki której móg³by zarazem
chcieæ […]”18, warunkuje postêpowanie, czyli czyn. Wobec tego nie tyle czyn,
ile same intencje, a szczegó³owiej rzecz ujmuj¹c: wybór intencjonalny, jak moglibymy to okreliæ, jest kluczem do rozstrzygniêcia problemu, gdy¿ sama intencjonalnoæ jako taka jest nie tylko wolnoci¹, ale równie¿ i w zwi¹zku z tym
odpowiedzialnoci¹. Dlatego te¿ w³anie Karol Wojty³a wskazuje na Kanta jako
tego, kto zrównuje wolnoæ z odpowiedzialnoci¹ ju¿ w apriorycznej perspektywie, jako poprzedzaj¹cej sam czyn jako taki, w którym osoba dopiero siê jawi.
17
18

K. Wojty³a, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 161.
I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralnoci, t³um. M. Wartenberg, Kêty 2001, s. 73.
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Dlaczego jednak ma to tak wielkie znaczenie i czym w³aciwie ró¿ni siê to od
tego, co proponuje Sartre?
Przede wszystkim nale¿y zacz¹æ od tego, ¿e w interpretacji Karola Wojty³y,
który wspiera siê tutaj na koncepcji Kanta, osi¹ ca³ej problematyki nie jest nicoæ, nie jest ni¹ równie¿ sam byt jako taki, przez co Wojty³a nie powtarza równie¿ tez Heideggera. Wed³ug za³o¿eñ autora Osoby i czynu na pocz¹tku jest odpowiedzialnoæ, a ta jako taka bezporednio przek³ada siê na intencjonalnoæ
w ka¿dym aspekcie. Jeli bowiem mówimy o wolnoci osoby (w intencjonalnym
tego s³owa znaczeniu, rzecz jasna) jako swoistej podstawie transcendencji osoby
w czynie, jak ujmuje to Karol Wojty³a19, to w konsekwencji za ka¿dy przejaw
swojej wolnoci osoba jest ju¿ odpowiedzialna. Z pewnoci¹ nie jest to droga
przez meandry neantyzmu, w której wolnoæ gubi siê gdzie pomieszana z bezradnoci¹, poniewa¿ odpowiedzialnoæ w pewnym sensie zmusza do tego, aby
ka¿dy wybór mia³ swoje pod³o¿e w aksjologii. Karol Wojty³a uznaje, ¿e to pomys³ Kanta, w genialny sposób zawarty w imperatywie kategorycznym, mimo
¿e dla Maxa Schelera formu³a ta bêdzie zbyt formalna20. Jednak¿e nie zmienia to
faktu, ¿e droga interpretacji, któr¹ zmierza autor Osoby i czynu, daje nam wreszcie argument ku temu, aby stwierdziæ, ¿e w samym akcie intencjonalnym jako
takim zawarta jest ju¿ wolnoæ, dokonuje siê wybór intencjonalny, który cile
wi¹¿e siê ze wiadomoci¹ osoby jako dokonuj¹cej wyboru.
VII. WIADECTWO WOLNOCI
Wróæmy jeszcze do samego w. Augustyna, który patronuje poniek¹d naszym
rozwa¿aniom, od niego przecie¿ zaczêlimy. Autor Pañstwa Bo¿ego przedstawia
bowiem bycie z Bogiem jako aksjologiczn¹ wyk³adniê wolnoci ego  osoby, która jest wiadoma siebie21. Owo bycie z Bogiem ma ogromne znaczenie teologiczne
i przewa¿nie odczytywane jest jako przejaw g³êbokiej wiary Augustyna.
Atoli zapomina siê czêsto o tym, ¿e relacja z Bogiem sama w sobie maj¹ca
charakter aksjologiczny jest odniesieniem do pewnego modelu postêpowania
chrzecijanina: bycie z Bogiem wymaga przyjêcia takiej postawy, której wiadkiem jest sam Bóg, bowiem radowanie siê Bogiem jest radowaniem siê w Bogu22,
jak ujmuje to Augustyn.
Tam¿e, s. 161.
Por. M. Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die Materiale Wertethik, GW, t. 2, Bern
– München 19665, s. 382, fragmenty w t³umaczeniu na jêzyk polski w: A. Wêgrzecki, Scheler,
Warszawa 1975.
21
Czytelnik pamiêta zapewne, ¿e biskup z Hippony pozostawa³ pod wp³ywem inspiracji platonizmu, gdzie pojêcie d o b r a i poznania samego siebie jest uto¿samiane, co Platon przedstawia
choæby na kartach Pañstwa.
22
w. Augustyn, O Pañstwie Bo¿ym, t. 2, t³um. W. Kornatowski, Warszawa 1977, s. 605.
19
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Bóg jest przeto wiadkiem ka¿dego czynu, bêd¹c tym samym wiadkiem
intencji, czyli samej osoby, jak okrela to ju¿ jêzyk fenomenologii Mariona. W zwi¹zku z tym nie powinnimy uto¿samiaæ Augustyñskiego sposobu rozumienia tego
problemu z indywidualn¹ relacj¹ z Bogiem, nie chodzi tutaj bowiem o tak w¹skie ujêcie, jak wydawa³oby siê z pozoru, ale o ka¿dy aspekt relacji miêdzyludzkich  chrzecijañskiego wzoru, którego wiadkiem zawsze jest Bóg, ale równie¿ inne osoby, choæby te, wobec których akty maj¹ miejsce.
Moglibymy powiedzieæ, ¿e w tym sensie odpowiedzialnoæ wyprzedza wolnoæ, poniewa¿ sam wybór intencjonalny, który jest wolnoci¹ osoby, jest równie¿ oparciem dla jej wiadomoci. Osoba ponosi przez to aprioryczn¹ odpowiedzialnoæ za ka¿dy akt staj¹cy siê czynem, ponosz¹c odpowiedzialnoæ za swój
osobowy wizerunek wobec Innego, a przede wszystkim wobec Boga, co podkrela Augustyn.
Sama osoba jest tedy wiadectwem swojej wolnoci, ale poniewa¿ wed³ug
Augustyna wolnoæ ma charakter aksjologiczny, to ju¿ z zasady jest odpowiedzialnoci¹, która rozprasza nicoæ, gdy¿ zwi¹zana jest z daniem wiadectwa
wyboru intencjonalnego, który jest aktem wobec Innego.
W wyborze intencjonalnym, w którym osoba wi¹¿e siê czystymi intencjami
z dobrem, gdzie nie ma miejsca na przedmiotowoæ, a jest to, co Karol Wojty³a
subtelnie nazywa gotowoci¹ wychodzenia ku dobru23, przejawia siê w³anie
wolnoæ osoby, której nie mo¿na uj¹æ w sposób inny ni¿ aksjologiczny, uobecnia
siê podmiotowoæ jako osoba w wiadectwie swojej wolnoci intencjonalnej.
Rzeczywicie Karol Wojty³a ma racjê, poniewa¿ widzimy to ju¿ w Kantowskim imperatywie, gdzie wiadectwem wolnoci osobowego Ja jest mo¿liwoæ
dokonania wyboru o intencjonalnym charakterze, którego pe³nia wolnoci jest
pe³ni¹ wiadomoci Ja jako intencjonalnie wolnego od zaw³aszczaj¹cego przedmiotu  Ja, czyli osoby, która jako jedyna jest przejawem wolnoci nie tyle ograniczanej, ile opartej na odpowiedzialnoci wobec Innego.
Ten Augustyñski paradygmat wolnoci, jak mo¿emy okreliæ istotê naszych
rozwa¿añ, wietnie uchwycony zostaje w fenomenologicznej refleksji Karola
Wojty³y, który intencjonalnoæ i zwi¹zany z ni¹ kontekst wyboru, okrelony przez
nas mianem wyboru intencjonalnego, umieszcza w sferze odpowiedzialnoci. Ma
to ogromne znaczenie, poniewa¿ intencje wed³ug fenomenologicznego sposobu
rozumienia zawsze maj¹ swojego wiadka, niezale¿nie od tego, czy jest to Inny,
czy ja sam24. Owo wiadectwo wolnoci intencjonalnej  intencje s¹ przecie¿ jako
takie przejawem wolnoci, a ka¿dy akt jest konsekwencj¹ wyboru intencjonalneK. Wojty³a, Osoba i czyn , dz. cyt., s. 173.
Por. J.-L. Marion, Bêd¹c danym: esej z fenomenologii donacji, t³um. W. Starzyñski, Warszawa 2007.
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go, jest tym, za co ponosi siê odpowiedzialnoæ, która z kolei sam¹ wolnoæ poprzedza, poniewa¿ wolnoæ osoby jest ju¿ jej odpowiedzialnoci¹ realizuj¹c¹ siê
w przypadku relacji z Innym – transcendencji osoby w jej czynie wobec Innego,
jak uj¹³by to Karol Wojty³a. Wolnoæ osoby jest w relacji aksjologicznej, a wiêc
jest wiadoma jako Augustyñskie ego wobec Boga. Osoba jest wiadectwem
swojej wolnoci w ka¿dym wyborze intencjonalnym, w którym konstruuje swój
osobowy wizerunek wobec wartoci, jakie kreuje.
W zasadzie to w. Augustyn odkrywa filozoficzn¹ zasadê osobowej wolnoci, któr¹ okrelamy mianem intencjonalnego wyboru. Ze znaczenia owej zasady
zdaje sobie równie¿ sprawê miêdzy innymi Kant, o czym przekonuje nas analizuj¹cy jego prace Karol Wojty³a. Jednak¿e dopiero na gruncie fenomenologii
mo¿liwe jest precyzyjniejsze wyartyku³owanie owego osobowego powi¹zania
wolnoci z odpowiedzialnoci¹ i aksjologii z moralnoci¹ w samym wizerunku
osoby jako intencjonalnoci wobec wartoci. Karol Wojty³a ujmuje to w nastêpuj¹cy sposób: Je¿eli cz³owiek jako osoba jest tym, który sam siebie posiada
i sam sobie panuje, to tak¿e dlatego, ¿e zarówno sam za siebie odpowiada, jak
te¿ ¿e poniek¹d sam przed sob¹ odpowiada. ([ ]) samostanowienie bowiem to
zawsze konkretna realizacja wolnoci”25.
Zdaje siê wiêc, ¿e nie tylko nie mo¿emy odseparowaæ osoby od jej wolnoci,
poniewa¿ wolnoæ jest zawsze wolnoci¹ w sensie intencjonalnym, ale te¿ i samej wolnoci nie mo¿emy odseparowaæ od moralnoci i wartoci, gdy¿ osoba
ponosi odpowiedzialnoæ za swoje czyny, za ka¿dy akt, w którym siê uobecnia.
Mo¿emy nawet stwierdziæ bardziej radykalnie, ¿e sama odpowiedzialnoæ, jaka
wi¹¿e siê z wyborem intencjonalnym, poprzedza wolnoæ jako tak¹, tak jak
i podmiotowoæ, która jest ród³em intencjonalnoci, ujawnia siê w osobowym
wizerunku, który na swój sposób poprzedza, ale jest przecie¿ nim samym. Pe³nia
wolnoci jest bowiem pe³ni¹ wiadomoci tylko wobec bycia wiadomym swojej odpowiedzialnoci za siebie jako dokonuj¹cego intencjonalnego wyboru, na
co Augustyn wskaza³ na d³ugo przed tym, jak w wieku XX miêdzy innymi
Erich Fromm czy Max Scheler podejm¹ temat wolnoci w znaczeniu odpowiedzialnoci.
Podsumowuj¹c, warto podkreliæ, ¿e konkluzje Karola Wojty³y wyartyku³owane w jêzyku fenomenologii pomog³y nam w okreleniu wielu istotnych aspektów zwi¹zanych z Augustyñsk¹ inspiracj¹ dotycz¹c¹ powi¹zania wolnoci osoby, jej wiadomoci i aksjologii. Ta druga droga fenomenologiczna – mo¿na rzec
droga Wojty³y w przeciwieñstwie do tej, któr¹ wyznacza Sartre – nie zaczyna siê
jednak od nicoci, ale j¹ rozprasza, znajduj¹c podstawê dla wolnoci w osobie,
jako wobec osoby i wolnoæ samej osoby. Nie oznacza to, ¿e wolnoæ ta ma byæ
25

K. Wojty³a, Osoba i czyn , dz. cyt., s. 215-219.

146

BART£OMIEJ SIPIÑSKI

ograniczona, bynajmniej, jest tak samo nieskoñczona jak w przypadku proponowanym przez Sartrea, tyle ¿e w tej nieograniczonej przestrzeni dla wolnoci
znajduj¹ siê punkty odniesienia w postaci Innych osób, z którymi wi¹¿e siê odpowiedzialnoæ, wród których znajduje siê sam Bóg. Pozwala to na odnalezienie samego siebie, poniewa¿ intencje s¹ dobre albo z³e, wszystko zale¿y od samych intencji i to jest w³anie wybór intencjonalny, pierwszy wybór, jakiego siê
dokonuje, zanim wybierze siê cokolwiek, czego istotnoæ zaznacza ju¿ w. Augustyn.
BIBLIOGRAFIA
Augustyn Aureliusz, O wolnej woli, t³um. A. Trombala, w: w. Augustyn, Dialogi filozoficzne, t. 3. Warszawa 1953.
Augusty Aureliusz, Wyznania, t³um. J. Czuj, Warszawa 1954.
Augustyn Aureliusz, O Pañstwie Bo¿ym, t. 2, t³um. W. Kornatowski, Warszawa 1977.
Brentano F., Psychologia z empirycznego punktu widzenia, t³um. W Galewicz, Warszawa
1999.
Descartes R., Medytacje o pierwszej filozofii, t³um. M. i K. Ajdukiewiczowie, Warszawa
1958.
Husserl E., Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, t³um. D. Gierulanka,
Warszawa 1967.
Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralnoci, t³um. M. Wartenberg, Kêty 2001.
Marion J.-L., Au lieu de soi Lapproche de Saint Augustin, Paris 2008.
Marion J.-L., Bêd¹c danym: esej z fenomenologii doancji, t³um. W. Starzyñski, Warszawa
2007.
Mounier E., Co to jest personalizm?, t³um. A. Krasiñski, Warszawa 1964.
Platon, Pañstwo, ks. 7, t³um. W. Witwicki, Kêty 1997.
Sartre J.-P., Byt i nicoæ, t³um. zbiorowe, Kraków 2007.
Sartre J.-P., La Liberté Cartésienne, w: idem, Situations I, Paris 1947.
Scheler M., Der Formalismus in der Ethik und die Materiale Wertethik, GW, t. 2, Bern-München 19665; fragmenty w t³umaczeniu na jêzyk polski w: A. Wêgrzecki, Scheler,
Warszawa 1975.
Wojty³a K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000.

SUMMARY
In this essay we will try to undercover some aspects of freedom and free will of person, which
are hidden in the philosophy of St. Augustine of Hippo. As we know, this great philosopher, early
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Christian theologian, has influenced European Philosophy very much, and a lot of his apposite
thesis are present in philosophy even today.
Using the phenomenological method of Max Scheler, Karol Wojty³a, and Jean-Luc Marion
we will try to present some aspects, discovered and described by Saint Augustin of Hippo, which
are necessary for such ideas like subjective Ego.

Keywords
choice, conscience, ego, free will, freedom, intentionality, phenomenology, responsibility
fitness

S³owa kluczowe
wybór, sumienie, ja, wolna wola, wolnoæ, intencjonalnoæ, fenomenologia, odpowiedzialnoæ,
stosownoæ

