
58

przedłuża ich użyteczny skutek aż do chwili obecnej”41. Opisane przez Berg-
sona doświadczenie podmiotowe, które powstaje poza aktowo zorganizowaną 
świadomością, pokazuje, że pamięć nie pokrywa się ze świadomością aktową, 
lecz jest znacznie od niej bogatsza.

Podwójne ukierunkowanie wyobraźni (antycypacja oparta na ocenie uprzed-
niej percepcji) sprawia, że pośredniczy ona między potrzebą a wolą. Jedną i drugą 
charakteryzuje swoiste wychylenie ku przyszłości. O ile pierwsza antycypuje 
przedmiot swego zaspokojenia, o tyle druga zmierza do wytworzenia projektu, 
który będzie stanowić przedmiot decyzji i działania. Doszliśmy zatem do wyeks-
ponowania roli pamięci i antycypacji (kluczowych cech doświadczenia potrzeby 
i pragnienia) dla procesu decyzyjnego. Pamięć – podsumujmy – utrwala wiedzę, 
która nadaje wyobrażeniu intelektualne ramy, to ona stanowi poziom znaczenio-
wy wyobraźni. Za jej pośrednictwem odczuwane pragnienie (np. pożywienia lub 
wody) zostaje wprowadzone w sferę sądów, w obszar dyskursu o celu i prowa-
dzących do niego środkach, wyznaczając tym samym pole motywacji. To właśnie 
element wiedzy stanowiący osnowę wyobraźni czyni ją podatną na opanowanie 
woli i poddanie naszych pragnień ocenie42. Jak zauważa Ricoeur, cała nasza wła-
dza nad naszymi pragnieniami odnosi się do tego istotnego momentu. 

Jeśli wyobraźnia stanowi źródło przedrefl eksyjnego wartościowania, to jest tak 
z uwagi na jej funkcję afektywnej antycypacji wartości43, która nadaje wyobraże-
niu przedmiotu zabarwienie afektywne. Antycypacja przyjemności wprowadza 
potrzebę (czystą reprezentację braku) w obszar przedrefl eksyjnego wartościowa-
nia. Na tym poziomie postawa ocenna nie pochodzi z namysłu, lecz z żywego 
doświadczenia wartości przyjemności (innymi słowy, z pobudzenia afektywnego, 
któremu towarzyszy pamięć afektywna): „Tak jak brak w potrzebie jest czymś 
mimowolnym, czego nie można wywieść z czystej mocy myśli, tak antycypowana 
przyjemność ujawnia spontaniczną wartość, która nie może być wywiedziona 
z żadnej formalnej zasady obowiązku. Antycypacja, która czyni coś wartościowym 
lub wartościuje, zakorzeniona jest w uprzednim doświadczeniu przyjemności, 
w rzeczywistym doświadczeniu zaspokojenia potrzeby”44. Pamięć afektywna do-

42  Por. R i c o e u r, Le Volontaire et l’involontaire, s. 95.
43  Funkcja afektywnej antycypacji i wartościowania może prowadzić do samozakłamania (fał-

szywej obecności w świadomości). Praca wyobraźni, bazując na nabytej uprzednio wiedzy, może 
wyolbrzymić wartość, z którą wiąże się dany przedmiot i zapoczątkować w ten sposób niewolni-
czą pogoń za niezrealizowanym zaspokojeniem, na przykład nieumiarkowanie w przyjmowaniu 
pokarmu czy w realizacji potrzeb seksualnych (por. tamże, s. 98, 133-139; szerzej na ten temat 
zob. R. G r z y w a c z, Antropologiczne uwarunkowania zła specyfi cznie ludzkiego – namiętności 
we wczesnej Ricoeurowskiej fi lozofi i woli, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 12(2017) nr 3, 
s. 127-135). 

44  R i c o e u r, Le Volontaire et l’involontaire, s. 99.
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starcza zatem pewnego rodzaju przedsmaku doświadczenia wartości (przyjemno-
ści) w postaci schematów (szkiców) motorycznych i emocjonalnych, swoistego 
ożywienia odczucia afektywnego. Jednakże nie należy mylnie interpretować roli 
tego odczucia, przypisując mu postać gotowego, jawnego sądu wartościującego 
(sąd wartościujący jest wytworem myślenia abstrakcyjnego, pochodzi z refl eksji 
nad formą treści intencjonalnej). Nie doświadczam bowiem ożywionego w pamięci 
odczucia, lecz na podtrzymywanym przez pamięć afekcie zmysłowym antycypuję 
odczucie przyszłe, w którym żyję już niejako „z góry”, jak w nierzeczywistej, nie-
obecnej jeszcze przyjemności. Obecne uczucie jest jedynie afektywnym obrazem, 
reprezentantem, analogonem przyszłej przyjemności. 

Z tego względu analogia między przedrefl eksyjnym, „niejawnym” war-
tościowaniem dokonywanym za pomocą wyobraźni afektywnej a (refl eksyj-
nym) sądem wartościującym nie jest pełna. Obraz antycypowanej wartości to 
afektywna materia pojawiająca się w intencjonalnym horyzoncie wyobraźni. 
Antycypacja wyobrażonej przyjemności zawiera w sobie także aspekt formal-
ny, który należy do tego samego porządku, co poznanie (powiedzieliśmy, że 
wyobraźnia odgrywa rolę wiedzy o wartości, czyli antycypuje przyjemność 
podobną do tej, której już doświadczyła). Wyobrażenie przyjemności nadaje 
potrzebie formę wartości; „Forma ta jest nieodłączna – z wyjątkiem myśli – 
od jej materii, w tym sensie, że to właśnie w obrazie przyjemności cielesnej 
wyobrażona przyjemność ukazuje świadomości dany przedmiot jako dobry 
i przygotowuje najbardziej elementarny sąd wartościujący”46. Wyobraźnia 
zatem ze względu na swoją formę zawiera w sobie niejawne wartościowanie, 
które ujawnia się „na skraju sądu, gdzie czucie przedrefl eksyjne jest spon-
tanicznym przekonaniem o ciele jako dobru”47. „To właśnie ta forma nadaje 
cielesności, podobnie jak innym formom motywacji, status motywu i czyni 
go porównywalnym z innymi motywami”48. Przedrefl eksyjne doświadczenie 
somatyczne stanowi zatem nie tylko źródło rozmaitych motywów skłaniają-
cych podmiot do określonego działania, lecz odgrywa rolę czynnika obecnego 
w procesie kształtowania wewnętrznych racji działania.

*

Analizy dotyczące tworzenia ocen w świadomości przedrefl eksyjnej poka-
zują, że umotywowanie woli i uzasadnienie decyzji powziętej na jej podstawie 

45  Por. tamże, s. 97.
46  Tamże, s. 100.
47  Tamże.
48  Tamże.
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