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Aceasti carte apilrl" aserfiunea ci doar ratiunile- obiective sunt
acceptabile 9i ci raliunile subiective sunt legitime doar dacl pot
fi derivate din unele obiective. Acum consider ci acest argument
impune, de fapt, o concluzie diferiti: cI existi raliuni obiective
care corespund tuturor ratiunilor subiective. Acest fapt nu implicI, prin sine, cI toate rafiunile sunt obiective. Rimdne posibil ca
ra,tiunile subiective originare de la care sunt generate altele s[
pdstreze o anumitl forgi independenti 9i si nu le fie complet
subsumate. Ceea ce dI nagtere unui sistem paralel de raliuni
obiective este nevoia de a evita disocierea motivalionall dintre
perspectiva personald gi cea impersonali. Dar disocierea radicali
poate fi evitati fhr:i a subordona complet perspectiva personalX
celei impersonale. In afara cantlui in care sunt excluse toate nivelurile de disociere, raliunile subiective care ne oferl punctul de
plecare pot continua si exercite o infueng[ independentl legitimi
in viefile celor care recunosc si ratiuni obiective paralele, deoarece
perspectiva personali poate si-gi pdstreze forga 9i dupi ce
ase4iunile celei impersonale au fost recunoscute. Degi mai complicat, sistemul de ragiuni rezrfitat ar continua si explice posibilitatea altruismului.
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Pnnrna iNrAr
Etica si motivalia umand

I
Fundamentul moralei

1. Aga cum o<isti cerinle rafonale la adresa gindirii, existd gi
cerinfe rationale la adresa acfiunii, iar altmismul este una dintre

ele.

Aceasti cafte

o conceplie a eticii gi o concepgie conexi
naturii umane conform cireia anumite principii morale importante enunf[ condigii rationale la adresa dorintei gi acgiunii care
derivl din cerinla fundamentall a altruismului. Altruismul insusi
depinde de o recunoagtere a realiteEii altor persoane gi de capacitatea echivalenti de a te privi drept un simplu individ printre
mulgi algi.
Eu concep etica drept ramuri a psihologiei. Asertiunile mele
se referi la fundamentul ei sau labaza ei motiva,tionali ultimi.
DacI ceringele eticii sunt cerinte ra,tionale, de aici decurge cI
motivul supunerii faE[. de ele trebuie si fie unul pe care nu-l putem ignora decdt opunindu-ne rafiunii. Astfel trebuie ariltat cE
susceptibilitatea la anumite influenEe motiva,tionale, inclusiv altruismul, este o condi$e a rationalitigii, a9a cum capacitatea de a
accepta anumite argumente teoretice este consideratd a fi o
conditie a ragionalitiEii. Viziunea prezentatd,aici se opune nu doar
relativismului etic, ci gi oriclrei solicitiri ca asertiunile eticii sl
apdrd,

a

facd, apella interesele noastre: fie interesul de sine, fie interesul pe
care se poate intamph si-l avem faigd,de alte lucruri gi alte persoa-

ne. Altruismul care, in viziunea mea, sti labaza eticii nu trebuie
confundat cu o afecgiune generaJnatd, fa;d, de rasa umani. El nu
este un sentiment.
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2. Filosofi interesafi de problemele motivafionale ale eticii
a fi moral: un considerent care
poate convinge pe toti sau aproape tofi se adere la anumite

caut[ de reg:Jd o justfcare pentrv

ii

principii morale, prin punerea in legituri a acelor principii cu o
influenfi motivational1.la care toati lumea e susceptibili. Apare
insi intrebarea dacl, o intemeiere de acest tip poate intruni
condigiile inevitabilitigii care trebuie atasate eticii. S-ar pdrea cd.
orice justificare trebuie sd se bazeze pe presupuneri empirice
referitoare la influengele la care sunt susceptibiii oamenii.
Justificarea nu va avea nici validitate, nici forfi persuasiv[ daci
acele presupuneri nu sunt adevdrate despre individul clruia ii este
ea adresati.

il

Putem evita o cerinfl ra+ion?Jd. daci, intr-un fel sau altul, nu
intrunim condigiile ei. Atunci ni se permite si ne recuzlrn de la
ea, iar temeiurile admisibile depind de principiul general din care
decurge aplicarea particulari a acelei ceringe. Acel principiu poate
fi valabil, la rdndul lui, in virtutea unui principiu incd gi mai general gi a altor condigii suplimentare,iar dacd acele condigii nu
sunt intrunite, evitarea este din nou posibili. Dar la un anumit
moment retragerea trebuie sI ia sfirgit: trebuie sd ajungem la o
cerinll (nu trebuie si fie una condi,tionali, cici e posibil si fi fost
cea originatd) p" ."r" nu o mai putem evita prin recuzare. Este
firesc si presupunem cdlabaza eticii trebuie si stea principii de
tipul acesta, daci ele existd.
Este, de asemenea firesc, si presupunem ci demersul justificirii trebuie s[ se concentreze asupra acelor ceringe fundamentale,
producdnd astfel un sistem etic cu o susfinere motivagionald
foarte solidi. Dar un asemenea program pare condamnat de la
bun inceput. Pentru ci, daci noijustificim o cerinfi, asta se face
in termenii unui principiu din care decurge acea cerinti, poate cu
ajutorul unor condilii suplimentare. Dar acel principiu trebuie si
repreirnte el insugi o cerinfl, altfel ceea ce este invocat in scopul
justific[rii nu va constitui o cerinlI. Prin urmare, orice cerinli pe
care dorim si o justific[m nu va fi o cerinli ultimi. E nevoie de
ceva de dincolo dejustificare.
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3. Presupun ci o cerinli. normativi referitoare la acgiune trebuie sL aibil o susfinere corespondenti motivafionali la fel de
stricti. Dacd e ca etica si continL ceringe practice, teoria
motivatiei, gi in mod specific teoria motivaliei ragionale trebuie sI

confini reztitate care sunt la fel de inevitabile. Se poate considera
cd. asta impiedicfl factorul doringei si joace un rol esengial in
fundamentarea eticii (degi e un mister cum s-ar putea explica
sursa motivationah. a acfiunii etice filrd, trimitere la doringe).
Problema unui apel ultim la doringele umane este ci el pare si
exclud[ critica rafional[ a motivafiilor etice la cel mai fundamental nivel. Aga cum sunt ele concepute de reguli, orice dorinti,
chiar daci, de fapt, e una universah, este totugi doar un afect
(nesusceptibil la evaluare rafionali) pe care il avem sau nu. Daci
asa stau lucrurile, atunci considerentele morale a cdror fo4i de
convingere depinde de dorinle tin, in ultimi instanfi, de atitudini
a cdror acceptare nu ne este impusi. Pe de altl parte,imaginea
structurii motivationale umane ca sistem de doringe date legat in
anumite moduri de acliune este una foarte attigiltoare 9i ar putea
pdrea c5, orice justificare persuasivi a conduitei etice trebuie si igi

intr-un astfel de sistem.
Exist[ doui modalitlli posibile de a iegi din aceastl dilemd,
care, in cele din urml, nu sunt complet distincte. (a) Putem contesta viTiunile standard asupra motivafiei gi a rolului pe care il
joaci doringele in cadrul ei sau (b) putem sustine cI, degi orice
motivafie implici dorin;i, unele dorinqe sunt deschise fagl de
cvaluarea rafionale si nu trebuie privite doar ca anumite inclinaqii
date. Voi susgine cd.baza eticii din motivafia umani este ceva diferit de doringi; insi acest factor ne va da el insusi posibilitatea de
a critica anumite dorinle ca fiind contrare rafiunii practice.
gdseascl sprijinul

4. Negarea faptului c[ justificarea este suprema apirare adeca eticii sugercazd,trziunea familiari conform cireia intrebarea
,,De ce ar trebui si fiu moral?" este absurdl sau din principiu incapabih de a primi un rispuns. Strict vorbind sugestia este corecti, dar nu in sensul in care ea sustine intui-tionismul. Eu cred ci o

vati
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explicalie poate fi descoperiti pentru principiile fundamentale ale
eticii, chiar dachea nu este ojustificare. O explicalie satisfhcitoare
trebuie s[ dea socotealn de forga motivalionaliladecvat|cerin,telor
acfiunii. Prin urmare, psihologia, mai specific teoria motivapiei,
poate fi domeniul adecvat in care se poate avansa cu teoria eticii.
Dar acest lucru pare si implice unele schimbiri radicale pentru
ceea ce este considerat a fi posibil in psihologie. Investigalia psihologici meniti si duci la concluzii etice poate solicita reintroducerea metafizicii. De obicei nu ne agteptim si gisim in teoria
motivafiei principii care sd se preteze la a fi interpretare drept
cerinfe normative la adresa acfiunii.Teoria motivaliei este priviti
automat ca gtiinle empirici; se presupune ci, in cel maibun caz,
putem spera s[ descoperim influenle cirora le sunt supugi oamenii si tipare in care intr[ comportamentul lor - poate chiar anumite tipare 9i influenge care sunt universale. Dar sugestia cI trebuie si existe cerinle motivafionale pe care si. sebazeze cerinlele
etice (sau, poate, ci cele doul categorii sunt identice) pare sI so-

licite o argumentalie

a

priori in cadrul teoriei motivaliei

destul de neagteptat.
Aceasta este posibilitatea pe care

-

ceva

imi propun s-o explorez.

Motivagia umanl posed[ caracteristici care sunt susceptibile la
investigaEie metaf:'r,;icil gi care poarti un anumit tip de necesitate
(degi aceasta din urmi necesiti o descriere elaborat[). Nevoia de
a gisi un temei psihologic suficient de ferm al eticii a determinat
ciutarea unor astfel de caracteristici, dar din fericire existenfa lor
are gi o sus$nere independenti.
In orice cazrilreste suficient sdbazdm influenga motiva$onall
a considerentelor etice pe inclina,tii accidentale sau evitabile.
Puterea lor asupra noastri trebuie si fie una profundi, 9i ea trebuie si fie legati in mod esenfid de principiile etice insele 9i de
condi,tiile lor de adevir. Alternativa e de a abandona obiectivitatea
eticii. Este un parcurs pe care nu il putem exclude in avans, dar el
nu ar trebui urmat inainte ca unele incerciri serioase de salvare a
subiectului si esueze.

II
Controversa traditionali

1. Numele de ,internalism" 9i ,,externalism" au fost folosite

pentru a desemna dou[ viziuni asupra relaliei dintre etici ,si
motiva}ie'. Internalismul este viziunea conform cdreia prezenla
unei motivafii pentru a acltona moral este gar^nt^til de adevlrul
propozitjllot etice insele. In aceasti viziune, motivatia trebuie
legati de adev[rul sau semnificalia enunfurilor etice intr-un astfel
de mod incit, atunci cind cuiva, intr-un caz panicular, i se cere

ci i se cere) din punct de vedere moral s[
facd ceva,de aici decurge ci el are o motivafie de a face asta. Pe
de altl parte, externalismul susfne cd motivagia necesarl nu este
furnizatd" de principiile sijudecdtile etice insele gi ci,pentru a ne
motiva s[ ne supunem, e nevoie de o sanc,tiune psihologici suplimentari. Externalismul este compatibil cu o varietate de viziuni
referitoare la motivalia de a fi moral. E compatibil chiar gi cu viziunea conform cdreia o astfel de motivatie este intotdeauna
prezentd. - atdta timp cdt prczenla ei nu este garantati de
jnrdecngile morale insele, ci de ceva exterior eticii. Disculia de fagd"
incearci si construiascl,baza unei pozilii internaliste.
Internaligtii fac apel la diverse tipuri de motivafie: interes de
sine, empatie, bunivoingi, chiar 9i ,,aprobarea" sau ,,atitudinea
(sau poate doar crede

Vezi W.K. Frankena,,,Obligation and Motivation in Recent Moral
l)lrilosophf, in Essays in Moral Philosophy, ed. de A.I. Melden (Seattle,

'

1958). Frakena ia aces,ti termeni de laW.D. Falk; vezi,,uOught" and
Motivation", Proceedings of tlte Aristotelian Society (7947-8).
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pozitivil" de o generalitate amorfb. Pdnn 9i emotivismul poate fi
considerat un fel de pozife internalistl, astfel incdt condigiile pe
care internalismul le pune organizirii factorului motivagional nu
trebuie si fie foarte riguroase. Atraclia internalismului decurge
din convingerea cd. nu putem accepta sau afirma in mod sincer
nicio propozigie eticl filri sd. acceptlm mlcar o motivafie prima
facie a acfiunii in concordanfl cu aceasta. Filosofii care cred ci nu
existi nicio posibilitate de evaluare ralionald, a resorturilor fundamentale ale motivagiei vor tinde si fie internaligti, dar cu prelul
abandonirii revendicirilor la obiectivitate morali. O modalitate
de a face asta e de a incastra un conlinut motivalional in semnificagia afirmapilor etice, prin transformarea lor in expresii ale
unui tip special de inclinagie, adewate doar atunci cind inclinagia
este prezenti si inrld[cinate doar in motivafiile vorbitorului.
Rezultatul e o teorie etici practic antirafionali, care are drept
fundament un angajament, o inclinafig, un sentiment sau o
dorinfi care sunt pur gi simplu date (degi suprastructuru poate fi
caracterizatd. de un nivel inalt de articulare rafionaln). Conlinuttrl
motivafional este astfel legat de semnificagia declaraliilor etice ceea ce vorbitorul exprimi sau wea s[ spuni - mai degrabi decdt
de condiliile de adevir ale acelor declaragii, care rimdn vagi sau

nonexistente.

O pozi;ie mai puternicl, una care leagi motivalia de
conlinutul cognitiv al asergiunilor etice, soliciti postularea unor
influenle motiva,tionale pe care nu le mai putem respinge dupl ce
devenim congtienli de ele. Daci se poate demonstra ci astfel de
influenge gin de conginutul eticii, atunci cineva care recunoaste
adevirul unei aserfiuni etice va trebui sI accepte gi motivalia
corespondenti.
gi Moore par sd fie externaligti. in cazul lui Moore,
atribuirea e prin eliminare, cdci, cel pulin in Principia Ethica, el
nu consideri deloc motivagia ca fiind morali. Mill discuti intr-un

2.

Mill

capitol separat aI Utilitarisrnului despre ceea ce el numeste
sancgiunile principiului utilittfii. El consideri aceastl chestiune
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fiind separati de cea a adevdrului principiului, iar rispunsurile oferite de el nu au legituri cu argumentele lui in favoarea
principiului.
In viziunea enunfati de Moore, faptul cn oamenilor le pasi
daci ceea ce fac ei este corect sau gregit nu poate fi considerat
altfel decit misterios. insi eu binuiesc cd,labaza,,respingerii"
naturalismului de citre Moore sti, de fapt, o presupozitie nerecunoscuti a internalismului. Factorul evaluator care este ldsat intotdeauna la o parte de orice descriere naturalisti a obiectului evaluirii etice este, de fapt, inclinalia sau atitudinea relevanti-. Dar
Moore nu si-a dat seama de asta 9i, in consecinfi, nu a produs o
pougie internalisti, ci una externalisti, in care o calitate nonnaturald, aparte oferea consistenll confinutului asertiunilor etice.
Mi se pare ci astfel de viziuni sunt inacceptabile in aparenla
lor, deoarece ele permit cuiva care a recunoscut ci trebuie sd facd
ceva 9i a inleles de ce antme trebuie sl,facd, asta si se intrebe daci
are vreun motiv s-o faci. Bineinleles, o posibili retragere din faga
acestei concluzii inacceptabile este de a nega cd. segmenful sau
ca

aspectul evaluator al unei
etice are vreo valoare de adevdr
"fu-"fii
gi, in loc de asta, a atara evaluarea de exprimarea asertiunii etice
de citre individ.
Dar, dacl dorim sI legim ceringa influengei motivagionale de
condi,tiile de adevir ale aser$unilor morale, cu consecinfa cd,dacl.

cineva le recunoagte temeiurile, el nu poate si nu fie afectat in
consecinfi, atunci o legituri motivafionah mai stricti va deveni
necesari.
3.

Un exemplu de astfel de viziune este oferit de Hobbes, al

cirui sistem etic este intemeiat solid pe energii motivagionale
derivate dintr-o doringi universali de autoconservare. Sistemul
etic este doar o evolugie a anumitor consecinfe ale acelui motiv al
conduitei unui individ rafional gi pe deplin informat. Potrivit lui

*
oJ'

Acest lucru a fost observat de R.M. Hare. Cf. pp.83-4 din 1he Language
M ora Is (O>dord, 1 952).

20

Tnovres Necel

Posibilitatea

Hobbes, natura umani este supusl gi altor influenge iragionale,
astfel ci nu facem in mod necesar ceea ce ar trebui, chiar daci
gtim despre ce e vorba; dar, date fiind universalitatea si natura
fundamentali a dorin;ei de a trdi, o recunoastere a temeiurilor
unuia dintre imperativele etice ale lui Hobbes nu poate sI nu ne
miste, intr-o anumiti mlsur[.
Hobbes deduce sistemul cerinqelor morale din functionarea
unui factor motivational care poate fi ingeleasi in mod independent, impreunS. cu anumite presupozigii foarte generale referitoare
la conditia uman[. Motivul fundamental este considerat a fi dat,
9i doar consecintele lui se califici drept concluzii etice. Nu este un
principiu etic cd tofi oamenii vor sd-gi conserve viaEa; astfel ci, in
sensul acesta, teoria motivatiei este, la cel mai fundamental nivel,
anterioari eticii, care constituie o evolu,tie a unei ramuri a ei. in
aceastX viziune, asergiunile despre ce ar trebui si facem pur 9i
simplu sunt asertiuni despre ceea ce avem un anumit tip de
motivafie sI facem; argumentele etice sunt persuasive, deoarece,
daci cineva care
dorinta necesari ingelege argumentul in fa^re
voarea unei concluzli etice, el trebuie si fie congtient de acele
circumstanfe 9i interconexiuni care, potrivit acestui argument, l-ar

motiva dacl, ar fi congtient de

lt

ele.

4. Cel mai influent internalist antirational este, bineinfeles,
Hume. Baza motiva,tionalS, a sistemului siu etic e mai slabi 9i nu
atat de clar definiti precum cea a lui Hobbes, dat fiind ci empatia
(gi mai tdrziu o bundvoinli generali), motivatia in mod specifrc
morali, necesitl sustinerea interesului de sine, dacd e ca ea si fie
suficient de puternici pentru a se opune asertiunilor contrare
provenite in mod direct din interesul personal. insi Hume expliciteazd. o teorie ajustificirii acliunii extrem de atractivi, care a
avut un efect enorm asupra teoriei etice. Aceastdviziune este ci
orice justificare trebuie si faci apel la o inclinagie a individului

intre

ii

este oferit[, dupd care justificarea stabiles,te conexiuni
acea inclinalie si alte lucruri (mai ales acgiuni) care sunt

cXruia
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rnijloace ale satisfacerii ei. Apoi inclinagia este transferatd cdtre

prin asociere, asta fiind ceea ce face posibiHjustificarea
persuasivi. Daci transpunem aceasti viziune in termenii
ratiunilor, eava afirma ci, printre condigiile prezenlei unei ragiuni
pentru acfiune, trebuie sX existe intotdeauna o doringd sau o
inclinatie capabih s[ ne motiveze s5, ac,tionilm in consecintl.
Sistemul lui Hobbes satisface aceste condilii ale justificirii. De
f'apt, el 9i cu Hume abordeazl, aceastl sarcinl in modalitigi similnre: amAndoi presupun ci etica trebuie si reprezinte domeniul a
Lrcea ce este obiectiv 9i comun in chestiunile practice - adici ceea
ce tofi oamenii au o rafiune similari de a promova - 9i amdndoi
cauti o bazd, motivagionall pentru posibilitatea unui astfel de
a-cord. Hobbes o gisegte in interesul comun al oamenilor faEd, de
anumite condifi de securitate, structuri sociale si conventii necesare pentru implinirea doringei lor de a supraviefui; Hume o
glseste in capacitatea de participare empatici la fericirea si nefericirea celorlalli sau chiar in simplul gind la probabilitatea fericirii
sau nefericirii 1or. Amindoi privesc etica drept codificare a doar o
parte a aparatului motivalionall rdmdne loc suficient pentru dezrcordul practic dintre oameni gi, cel pulin pentru Hume, dati fiind sldbiciunea empatiei in contrast cu interesul personal, consirrcestea

derentele morale de unele singure nu sunt deloc decisive.
in viziunea lui Hume, incepem cu psihologi a, iar etica e o
claborare a acesteia. Factorii psihologici fundamentali nu sunt ei
insisi adusi la lumini de investigagia etici (degi e posibil ca nevoia
unui fundament al eticii si fi dus la cdutarea lor). $i, date fiind
celebrele restricgii impuse de Hume evaluirii rationale a pasiunilor gi preferinlelor, posibilitatea justificlrii moralitltii este limitati

strict. Orice justificare sfdrsegte, in cele din urm[, prin prezenla
gratuiti din punct de vedere ragional a emogiei empatiei; daci
rrcea conditie nu ar fi intruniti, pur 9i simplu nu am avea niciun
rnotiv s[ fim morali. Acum, este posibil ca, de fapt, din teoria
imaginagiei a lui Hume si decurgi ci susceptibilitatea la empatie
cste o caracteristicX necesar[ a tuturor fiinqelor care se pot gindi
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la sentimentele celodalgi-. Dar el nu pare si recunoasci faptul c[
factorul lui psihologic are acest statut; din punctul lui de vedere,

edificiul eticii se sprijinl pe o contingenli psiholo gicl,.in cazul
lui Hobbes, dragostea de viali poate fi considerati oarecum mai
aproape de a fi un motiv necesar pentru fiinEele umane. Totugi,
baza motivalionali este anterioari sistemului etic dedus din ea 9i
independentd, fagl, de acesta. Pentru a modifica acea relalie de
precedengi ar fi nevoie de un tip foarte diferit de teorie.
5. Platon si Aristotel au constituit, fiecare in felul lui, exemple
ale unei astfel de revolte impotriva precedenfei psihologiei.
Amdndoi credeau, mi se pare, cI motivatia pentru a fi moral nu
vine de altundeva, adici din vreo dorinli sau sentiment comprehensibil in mod independent. in aceasti viziune, motivagia etici,
pdnn 9i la cel mai fundamental nivel al ei, poate fi inteleasi doar
prin intermediul eticii. Dag dat fiind cd aceasti chestiune nu este
prezentatl, in mod clar de niciunul dintre cei doi autori, o discugie
despre viziunile lor ar necesita o muncl exegetici mai dificih

decdt cea pe care doresc si o intreprind aici.
Din fericire avem un exemplu mult mai bun in persoana lui
Kant, care este m0.nat in mod explicit 9i congtidnt de ci.utarea
unui sistem etic a cirui prizd, motivafional[ si nu depindi de
doringe care trebuie luate pur gi simplu ca fiind de la sine ingelese.
Insistenta lui ca imperativele moralitlgii si fie categorice este,
practic, o insistenfi ca aphcarea lor si nu depindn de prezenga
unui factor motivalional anterior eticii, din care ele sunt extrase
drept consecinte. Din eforturile lui Kant ne dim seama ci e nevoie de lupti pentru a submina precedenga motivafiilor neutre din
punct de vedere etic 9i pentrv a face din principiile etice insele
sursa absoluti a conduitei noastre morale. Pare posibil ca postularea de citre Kant a interesului moral ca impuls motivator al

*

Deoarece el consideri ci a ne imagina sentimentul sau senzatia alfuia
inseamnl a avea noi insine o copie stearsi. a acelui sentiment; prin urmare,
imaginarea durerii celorlalti va fi ea inslsi dureroasi.
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comportamentului moral fenomenal si compromitL acest efort.
Insi chestiunea aceasta nu trebuie transate aici.Tiebuie si incerclm si ingelegem demersul lui Kant.
Un imperativ ipotetic este singurul tip de imperativ pe care
Hume il consider[ posibil. Imperativul ipotetic enunfi ceea ce
suntem inclinagi s[ facem pebaza motivafiei oferite de o dorinll
datn 9i e valabil doar daci avem acea doringl. Doringa insis,i nu
este controlati de imperativ. in consecingi niciun imperativ ipotetic
nu poate enunfa o ceringi necondigionatl la a&esa acfiunii.
Efortul lui Kant de a produce un imperativ categoric este o
incercare de a descoperi cerin,te la adresa ac,tiunii care sunt valabile pentru un om fhri nicio condi,tionare referitoare la ceea ce el
vrea, simte etc. Cu toate acestea, ele trebuie s[ fie cerinle a cilror
validitate implici, aqadar, capacitatea lui de a fi motivat in
concordangi cu ele. Dat fiind ci factorul motivagional nu poate
proveni dintr-o motivafie presupusi care e transformati in
condigie a ceringelor, el trebuie, in cazvl in care existi, si provini
din cerinlele insegi. Cu alte cuvinte, ceea ce face ca ceringele si fie
valide pentru noi trebuie si determine prin sine capacitatea structurii noastre motivafionale de a produce o acliune corespondenti.
Astfel, potrivit lui Kant, etica, in loc si-9i aptoprieze un fundament motiva,tional comprehensibil anterior pe care si igi edifice
cerinlele, de fapt descoperi o structuri motivalionali care este in
mod specific etici gi care este explicatd tocmai de ceea ce explici
acele cerinfe. Este concepgia ci noi suntem liberi, despre care el
susEine ci este sursa acceptirii de cltre noi a imperativelor

moralitigii, iar motivagia morali este explicati de Kant prin
acceptarea imperativelor astfel intemeiate. De asemenea aceasta
nu este o explicalie motiva,tional[, dat fiind cX, in loc si se foloseasci de sistemul motivafional, ea explici una dintre caracteris-

ticile lui fundamentale.
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