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Nie rozumiem bowiem tego, co czyniê, bo nie czyniê tego, co chcê,
ale to, czego nienawidzê  to w³anie czyniê.
(Rz 7, 15)
Jest tautologi¹, ¿e nie mo¿emy szczerze zaakceptowaæ nakazu
skierowanego w nasz¹ stronê, i w tym samym czasie go nie
wykonaæ jeli w³anie mamy ku temu okazjê oraz jest to w naszej
(fizycznej i psychicznej) mocy.
(Hare 1952, s. 20)

Etyka Richarda Harea traktowana jest powszechnie jako klasyczny przyk³ad internalistycznej teorii motywacji. Jego stanowisko nazywane bywa
czêsto mocnym internalizmem motywacyjnym, uwa¿a siê bowiem, ¿e wed³ug niego posiadanie moralnego motywu jest wystarczaj¹cym warunkiem
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samego dzia³ania  maj¹c racjê do dzia³ania, nie mo¿emy dzia³aæ w sposób
z ni¹ sprzeczny1. Jednak pogl¹d taki wi¹¿e siê z powa¿nym dylematem.
Jeli bowiem zaakceptuje siê tak zdefiniowany internalizm, pojawia siê
problem z wyjanieniem s³aboci woli oraz postawy amoralisty. Z tego powodu szeroko rozpowszechnionym zarzutem skierowanym w stronê Harea
by³o twierdzenie, i¿ wbrew temu, co wynika z jego teorii, w rzeczywistoci
istniej¹ sytuacje, w których akceptacja wypowiedzi uwa¿anych za moralne
nie poci¹ga za sob¹ motywu do dzia³ania  ludzie dokonuj¹ czynów, choæ
uwa¿aj¹, ¿e nie powinny byæ one wykonywane. Twierdzi siê, i¿ sytuacje
takie godz¹ w internalizm i stanowi¹ argument uzasadniaj¹cy eksternalizm
motywacyjny. Jednak w tekstach Harea mo¿na odnaleæ odpowied na tak¹
krytykê. Co wiêcej, przy g³êbszej analizie okazuje siê, ¿e jego teoria nie
jest wierna mocnemu internalizmowi.

***
Najogólniej rzecz ujmuj¹c, przedstawiciele internalizmu motywacyjnego uwa¿aj¹, ¿e motywy do dzia³ania s¹ wewnêtrzne wobec obowi¹zku
czy moralnej powinnoci. Innymi s³owy, internalizm motywacyjny to pogl¹d, i¿ istnieje jaki typ koniecznej relacji wystêpuj¹cej pomiêdzy s¹dami
moralnymi a motywem do dzia³ania. Eksternalici temu zaprzeczaj¹ 2. Istnieje wiele odmian internalizmu. Dzielony jest on przede wszystkim ze
wzglêdu na niejednolity sposób pojmowania motywu, obowi¹zku oraz relacji pomiêdzy motywem a obowi¹zkiem. Ró¿nym jego wersjom nadano
odmienne nazwy3. W niniejszym artykule, w celu opisania internalizmu
Harea, pos³u¿ê siê podzia³em na trzy p³aszczyzny, w ramach których rozgrywa siê spór pomiêdzy internalizmem motywacyjnym a eksternalizmem.
Wyró¿niæ mo¿na:
1
Zob. Brink (1989), s. 42; Walker (1995), s. 522; Jacórzyñski (1995), s. 188; Rutkowski (2001), s. 265; MacIntyre (2002), s. 325.
2
Do wspó³czesnych eksternalistów motywacyjnych zalicza siê: Williama Frankenê,
Philippê Foot, Thomasa Scanlona, Petera Railtona, Davida Brinka.
3
M. Rutkowski opisuje nastêpuj¹ce rodzaje internalizmu: racji, pragnieñ, mocny, s³aby, subiektywny, obiektywny, transcendentalny, epistemiczny, postawy, klasyczny, typu
kognitywistycznego, typu nonkognitywistycznego. Zob. Rutkowski (2001).

Internalizm motywacyjny Richarda M. Harea

181

1. P³aszczyznê ontologiczn¹  dotyczy ona w³asnoci, które mog¹
wyznaczaæ powinnoæ. Z tej perspektywy mo¿na mówiæ o realizmie czy antyrealizmie racji do dzia³ania (realizmie i antyrealizmie motywacyjnym4 ) i rozstrzygaæ, jakiego rodzaju w³asnoci im
przys³uguj¹.
2. P³aszczyznê semantyczn¹  pozwala ona na uchwycenie zwi¹zków znaczeniowych pomiêdzy moraln¹ powinnoci¹ (norm¹ etyczn¹) a motywem czy racj¹ do dzia³ania. Na tym poziomie mo¿emy
mówiæ np. o analitycznoci lub syntetycznoci, koniecznoci lub
przygodnoci zdañ opisuj¹cych relacje wystêpuj¹ce pomiêdzy znaczeniami powy¿szych terminów.
3. P³aszczyznê psychologiczn¹  tutaj ustala siê naturê samego
motywu, np. funkcjê motywacyjn¹ mo¿na przyznaæ b¹d pojmowanym w ró¿ny sposób pragnieniom, b¹d niezale¿nym od nich
racjom do dzia³ania.
Poniewa¿ Richard Hare swój internalizm uzasadnia³ przede wszystkim dowodz¹c, i¿ jego ród³o tkwi w logice jêzyka moralnego, w niniejszym artykule skupiê siê przede wszystkim na p³aszczynie semantycznej.
Rozwa¿ania z poziomu psychologicznego pos³u¿¹ natomiast do odparcia
niektórych zarzutów stawianych Hareowi oraz do uzasadnienia przedstawionej poni¿ej interpretacji jego stanowiska. Najmniej uwagi powiêcê
poziomowi ontologicznemu, poniewa¿ Hare nie przyk³ada³ wielkiej wagi
do analiz ontologicznych, uwa¿aj¹c, ¿e problemy zwi¹zane z istnieniem
nale¿y podejmowaæ na p³aszczynie jêzykowej. Wystarczy stwierdziæ, ¿e
by³ on antyrealist¹. Odrzuci³ realizm motywacyjny, bowiem s¹dzi³, i¿ skutecznie odpiera go argument Mackiego  tzw. argument z dziwacznoci5.

4
Realizmem motywacyjnym nazywam pogl¹d g³osz¹cy, ¿e istniej¹ realne w³asnoci
moralne, które motywuj¹ nas do dzia³ania. Teoriê tak¹ zak³ada np. analizowany przez
M. Rutkowskiego internalizm transcendentalny. Zob. Rutkowski (2001), s. 257. Antyrealizm motywacyjny temu zaprzecza.
5
Argument Mackiego uderza w przekonanie, ¿e istniej¹ realne w³asnoci, odpowiadaj¹ce za cechy, które przypisujemy s¹dom i terminom moralnym (np. motywowanie).
Jego zdaniem w³asnoci takie nie istniej¹, bowiem by³yby one czym bardzo dziwnym,
nie pasuj¹cym do akceptowanych przez nas ontologii oraz, aby je poznaæ, musielibymy
dysponowaæ równie tajemniczymi zdolnociami poznawczymi. Zob. Mackie (1977),
s. 3842.
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Hare by³ przekonany, ¿e o mocy motywacyjnej s¹dów moralnych decyduje fakt, i¿ s¹ one zaleceniami (preskrypcjami). Preskrypcje, w przeciwieñstwie do wypowiedzi opisowych, które s³u¿¹ do informowania, s¹ takim rodzajem aktów mowy, którego funkcj¹ jest przekazywanie komu, co
ma zrobiæ6. Ich moc illokucyjna7 ma charakter: komend, pochwa³, pouczeñ,
instrukcji, modlitw, rozkazów, rad, prób, b³agañ, zaproszeñ, przepisów,
nakazów itd.8
Zalecenia, a zatem równie¿ s¹dy moralne, motywuj¹, poniewa¿ s¹
wyrazem szeroko rozumianej woli osób je akceptuj¹cych. W konsekwencji wiêc szczera akceptacja preskrypcji staje siê motywem do dzia³ania.
Jedno z podstawowych praw logiki zaleceñ mówi:
PIM19 Jeli kto jest odbiorc¹ danego zalecenia oraz szczerze je zaakceptuje, musi mieæ dyspozycjê, aby zgodnie z nim post¹piæ, w przeciwnym wypadku mo¿na go oskar¿yæ o logiczn¹ sprzecznoæ10. Wypowied
preskryptywna jest tak¹ wypowiedzi¹, której ka¿dy na mocy pojêciowej
koniecznoci musi podporz¹dkowaæ swoje dzia³anie, jeli szczerze j¹ przyjmie11.
Poniewa¿ najprostsz¹ form¹ zaleceñ s¹ imperatywy, Hare, opisuj¹c
preskryptywnoæ s¹dów moralnych, porównywa³ je do imperatywów. Aby
podkreliæ pojêciowy charakter swojego internalizmu, w The Language of
Morals12 przedstawi³ go poprzez opis koniecznych relacji wystêpuj¹cych
miêdzy s¹dami moralnymi a imperatywami. W zwi¹zku z tym oprócz PIM1
mo¿na wyró¿niæ jeszcze cztery prawa pojêciowe, determinuj¹ce jego internalizm:
PIM2

Szczera akceptacja imperatywu jednostkowego Wykonam x!
poci¹ga za sob¹ pojêciow¹ koniecznoæ posiadania motywu do

Zob. Hare (1999a), s. 43.
W trakcie analizy czynnoci mowy odró¿nialimy to, co mo¿na nazwaæ t r e  c i ¹ ,
o d f u n k c j i. W ramach ca³ej czynnoci illokucyjnej treci¹ jest zdanie, funkcj¹ jest
moc illokucyjna, z któr¹ przedstawia siê zdanie. Searle (1987), s. 162.
8
Zob. Hare (1999a), s. 43.
9
PIM stanowi skrót od prawo internalizmu motywacyjnego.
10
Zob. Hare (1999a), s. 43.
11
Zob. Hare (1999b), s. 101.
12
Hare (1952).
6
7
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wykonania x (wykonanie lub postanowienie wykonania nakazanego dzia³ania x)13.
PIM3

Wszystkie zalecenia poci¹gaj¹ za sob¹ imperatywy jednostkowe
 jeli maj¹ byæ motywem do dzia³ania, musz¹ poci¹gaæ za sob¹
imperatywy14 . Jeli szczerze akceptujê s¹d W sytuacji x powinno siê pomóc s³abszemu, na mocy logicznej koniecznoci zaakceptowaæ muszê imperatyw: Pomogê s³abszemu w sytuacji x!,
w przeciwnym wypadku mo¿na mnie oskar¿yæ o logiczn¹ sprzecznoæ.

PIM3 jest bardzo wa¿n¹ cech¹ jêzyka preskryptywnego, bowiem odpowiada za to, ¿e jêzyk ten nazywamy normatywnym (ewaluatywnym),
a s¹dy moralne ocenami. Hare, odwo³uj¹c siê do tego prawa; w The Language of Morals poda³ nastêpuj¹ce kryterium ewaluatywnoci s¹dów (KES):
KES

Testem na to, czy kto u¿ywa s¹du «Powinienem zrobiæ X» jako
s¹du wartociuj¹cego jest odpowied na pytanie «Czy rozpoznaje
on czy te¿ nie, i¿ jeli zaakceptuje (assent to) powy¿szy s¹d, musi
równie¿ zaakceptowaæ komendê «Niech zrobiê X»?15 .

Aby s¹d by³ ewaluatywny, osoba, która go akceptuje, musi zaakceptowaæ zarazem imperatyw, który jest z niego wyprowadzalny. Wed³ug Harea jest to prawd¹ na mocy definicji s³owa ewaluatywne16 , bowiem s¹dy
opisowe same z siebie nie mog¹ motywowaæ17 .
Poniewa¿ s¹dy moralne s¹ uniwersalnymi zaleceniami, z PIM2 i PIM3
wynika:
PIM4

13
14
15
16
17

Szczera akceptacja s¹du moralnego Powinno siê wykonaæ x poci¹ga za sob¹ koniecznoæ posiadania motywu, aby wykonaæ x.
Zaakceptowanie przez osobê O s¹du moralnego analitycznie po-

Zob. tam¿e, s. 20.
Zob. tam¿e, s. 163.
Tam¿e, s. 168.
Zob. tam¿e, s. 172.
Zob. tam¿e, s. 29, 44, 46.
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ci¹ga za sob¹ koniecznoæ przyjêcia zdania Osoba O ma motyw 18.

Mocny internalizm motywacyjny
Wielu komentatorów Harea, opieraj¹c siê przede wszystkim na ksi¹¿ce
The Language of Morals, sformu³owa³o przekonania odbiegaj¹ce od praw
PIM1  PIM4. Mo¿na tam znaleæ bowiem fragmenty, w których Hare twierdzi, i¿ jest tautologi¹, ¿e nie mo¿emy szczerze zaakceptowaæ nakazu skierowanego w nasz¹ stronê, i w tym samym czasie go n i e w y k o n a æ
[podkr.  K.S.], jeli w³anie mamy ku temu okazjê oraz jest to w naszej
(fizycznej i psychicznej) mocy19. Sformu³owanie to doprowadzi³o do przypisania mu mocnej wersji internalizmu (MI), uwa¿a siê bowiem, ¿e wed³ug
niego posiadanie moralnego motywu jest wystarczaj¹cym warunkiem samego dzia³ania  maj¹c racjê do dzia³ania, nie mo¿emy dzia³aæ w sposób
z ni¹ sprzeczny.
MI

Szczera akceptacja s¹du moralnego u¿ytego ewaluatywnie Powinno siê wykonaæ x poci¹ga za sob¹ koniecznoæ wykonania x. (Posiadanie moralnego motywu jest warunkiem wystarczaj¹cym dzia³ania z nim zgodnego).

Przekonanie o swojej akceptacji MI Hare ugruntowa³ w czytelnikach The
Language of Morals równie¿ za spraw¹ sposobu udzielenia odpowiedzi na
zarzut g³osz¹cy, ¿e nie zawsze dzia³amy zgodnie z akceptowan¹ przez nas
powinnoci¹. Podstawowym bowiem argumentem przeciwników internalizmu jest twierdzenie, ¿e s¹ sytuacje, w których akceptacja powinnoci nie
motywuje ludzi do dzia³ania. Zmusza nas to do przyjêcia pogl¹du, ¿e albo
nieprawdziwa jest mocna wersja internalizmu (MI), albo podane przez
Harea kryterium ewaluatywnoci s¹dów (KES). Hare z zarzutu powy¿szego wybrn¹³, ograniczaj¹c dziedzinê zastosowania KES. Jak stwierdzi³
w The Language of Morals, nie ka¿de u¿ycie zwrotu powinnociowego
musi poci¹gaæ za sob¹ imperatyw, bowiem s¹d Powinienem zrobiæ X

18
19

Hare (1999b), s. 97, 100.
Hare (1952), s. 20.
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mo¿e byæ traktowany jako z³o¿enie trzech nastêpuj¹cych s¹dów, z których
tylko akceptacja jednego dostarcza motywu20 :
1. Aby spe³niæ standardy, które zazwyczaj przyjmowane s¹ przez
ludzi, wymaga siê wykonania X (s¹d odnosz¹cy ciê do faktu socjologicznego).
2. Mam poczucie, ¿e powinienem wykonaæ X (s¹d odnosz¹cy siê
do faktu psychologicznego).
3. Powinienem wykonaæ X (s¹d wartociuj¹cy).
Pomiêdzy powy¿szymi trzema sensami zachodzi ró¿nica znaczeniowa, poniewa¿ istniej¹ sytuacje, w których zastanawiamy siê, czy nie wypowiedzieæ np. s¹du wartociuj¹cego (3), który by³by niezgodny z (1) lub (2).
Uwiadamiaj¹ nam one, i¿ znaczenie powinienem wykonaæ x jest z³o¿one21. Choæ czêsto siê zdarza, i¿ nasza wypowied moralna ma zarazem charakter (1), (2) i (3), to niekiedy owe sensy mog¹ wystêpowaæ oddzielnie.
Przypadki, w których s¹dy postrzegane s¹ jako wartociuj¹ce, a nie poci¹gaj¹ za sob¹ imperatywów, zawsze po ich zbadaniu okazuj¹ siê przypadkami, w których s¹dy nie maj¹ znaczenia (3), ale (1) lub (2) lub ich
po³¹czenie22. Hare wyrazi³ to równie¿ inaczej: niemotywowanie do dzia³ania spowodowane jest u¿yciem powinienem zrobiæ x w znaczeniu:
(a) cudzys³owowym, (b) ironicznym lub (c) quasi-cudzys³owowym23 .
W pierwszym przypadku nie dokonujemy autentycznego os¹du moralnego, lecz cytujemy oceny innych, w drugim nasz¹ intencj¹ nie jest szczere
wypowiedzenie oceny, ale np. jej zanegowanie, w trzecim nasz¹ intencj¹
nie jest wyra¿enie zalecenia, lecz stwierdzenie, i¿ dany czyn czy przedmiot
posiada w³asnoci, które uznawane s¹ przez spo³eczeñstwo za racjê danej
oceny (u¿ycie socjologiczne).

S³aboæ woli
Poniewa¿ zawê¿enie dziedziny, w której obowi¹zuje kryterium ewaluatywnoci s¹dów (KES) potraktowano jako obronê internalizmu mocne20
21
22
23

Por. tam¿e, s. 167.
Zob. tam¿e, s. 168.
Zob. tam¿e.
Zob. tam¿e, s. 124126.
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go, wzmocni³o to przekonanie, i¿ Hare akceptuje mocn¹ wersjê internalizmu (MI), co spotka³o siê z krytyk¹. Po pierwsze, podaj¹c w w¹tpliwoæ
sposób zawê¿enia dziedziny obowi¹zywania KES, Hareowi zarzucono
arbitralnoæ24. Mo¿na bowiem w¹tpiæ w wartoæ klasyfikacji ró¿nych znaczeñ zwrotów powinnociowych (psychologicznych, socjologicznych, ewaluatywnych itd.), jeli nie istniej¹ cis³e kryteria takich podzia³ów25. Czy
nie jest tak, ¿e Hare uczyni³ to jedynie w celu obrony kryterium ewaluatywnoci s¹dów oraz mocnego internalizmu? Czy nie wprowadzi³ arbitralnie definicji s¹du moralnego jako tego, który motywuje26 , a nastêpnie,
spostrzeg³szy jej nieadekwatnoæ, arbitralnie zawêzi³ dziedzinê jej zastosowania? Nie jest równie¿ prawd¹, ¿e jeli wypowied: mylê, ¿e powinienem zrobiæ x nie powoduje dzia³ania, nie mo¿e mieæ ona pierwotnego
charakteru ewaluatywnego27 . Istniej¹ bowiem sytuacje, w których szczerze
i autentycznie akceptujemy obowi¹zek i czynimy wbrew temu, do czego
on zobowi¹zuje28. S¹ to przypadki tzw. s³aboci woli. O s³abej woli (akrazji) mówimy wtenczas, gdy kto naprawdê uwa¿a, i¿ powinien co zrobiæ 
ca³ym sob¹ podpisuje siê pod autentycznym s¹dem moralnym, jednak
zdarza siê, ¿e czyni rzecz przeciwn¹. Paradoksalnoæ, dramatycznoæ i realnoæ akrazji najlepiej oddaje znany fragment z Listu w. Paw³a Aposto³a
do Rzymian:
Wiemy przecie¿, ¿e Prawo jest duchowe. A ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolê grzechu. Nie rozumiem bowiem tego, co czyniê, bo
Zob. MacIntyre (2002), s. 327; Warnock (1960), s. 128129; Lukas (1971), s. 151.
Zob. Rutkowski (2001), s. 334335.
26
Choæ R.M. Hare czêsto wypowiada³ siê tak, jakby prezentowa³ definicje opisowe,
podany przez niego sposób definiowania ewaluatywnoci (KES) jest jedynie hipotez¹ 
definicj¹ projektuj¹c¹. Jak pisze na temat KES w Language of Morals: Nie twierdzê
w tym miejscu, i¿ dowodzê czegokolwiek materialnego na temat sposobu, w jaki u¿ywamy jêzyka. Sugerujê jedynie terminologiê, która, jeli zostanie zastosowana podczas
badania jêzyka moralnego, bêdzie, o czym jestem przekonany, udowadnia³a swoj¹ wartoæ. R.M. Hare (1952), s. 168.
27
Zob. Rutkowski (2001), s. 335; Steward (1998), s. 142; Roskies (2003).
28
Jak pisze D. Davidson: Czy nie jest nigdy tak, ¿e wydajê niezm¹cony, stanowczy
os¹d, i¿  wzi¹wszy wszystkie okolicznoci pod uwagê  moje dzia³anie nie jest najlepsze, a jednoczenie w postêpku, którego siê dopuszczam, nie ma ladu przymusu b¹d
przymusowoci? Nie ma dowodu na to, ¿e takie sytuacje siê zdarzaj¹; lecz mnie wydaje
siê rzecz¹ absolutnie niew¹tpliw¹, ze siê zdarzaj¹. Davidson (1997), s. 90.
24
25
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nie czyniê tego, co chcê, ale to, czego nienawidzê  to w³anie czyniê.
Je¿eli za czyniê to, czego nie chcê, to tym samym przyznajê Prawu, ¿e
jest dobre29.

Podane powy¿ej ograniczenia obowi¹zywania kryterium ewaluatywnoci
s¹dów oraz mocnego internalizmu zaprzeczaj¹ jednak istnieniu takich sytuacji. Gdyby zasady te by³y prawdziwe, nale¿a³oby powiedzieæ, ¿e autentyczna akrazja jest jedynie epifenomenem  akceptacja autentycznej powinnoci zawsze poci¹ga za sob¹ jej wykonanie, a jeli tak siê nie dzieje,
nie by³a to autentyczna akceptacja b¹d powinnoæ. Nasza intuicja lingwistyczna wskazuje jednak, ¿e nie jest to prawd¹  b³êdna jest raczej teoria
Harea. Kolejn¹ konsekwencj¹ jednoczesnego obowi¹zywania mocnej
wersji internalizmu oraz kryterium ewaluatywnoci s¹dów jest niemo¿noæ
niesprzecznego wypowiedzenia autentycznego s¹du moralnego, który ma
np. postaæ: Mogê zrobiæ to, o czym mylê, ¿e nie powinienem. Jeli autentyczna s³aboæ woli nie mog³aby istnieæ na mocy praw pojêciowych, nie
mo¿na by³oby sensownie wypowiedzieæ powy¿szego zdania30.
Jednak, na co wskazywa³em powy¿ej, Hare nie by³ zwolennikiem
mocnego internalizmu motywacyjnego, choæ prawd¹ jest, ¿e zak³ada³ kryterium ewaluatywnoci s¹dów moralnych (KES). Ju¿ w pracy Freedom and
Reason31 odpowiedzia³ na czêæ powy¿szych zarzutów oraz przesta³ formu³owaæ tezy wskazuj¹ce na akceptacjê MI32. Po pierwsze, odci¹³ siê od
pogl¹du, i¿ istniej¹ ró¿ne znaczenia zwrotu powinienem zrobiæ x33 . Znaczy on w ka¿dym kontekcie to samo, choæ w ró¿nych u¿yciach wywo³uje
inne postawy i stany umys³u. Po drugie, nieznacznie zmieni³ podejcie do
problemu akrazji. Nie stara³ siê jej wyjaniæ poprzez wykluczanie takich
sensów s¹dów moralnych, które nie powoduj¹ dzia³ania  jak uczyni³ to
List do Rzymian, 7, 14  17.
Zob. McGuire (1961), s. 400; Brink (1989), s. 48; Jacórzyñski (1995), s. 188; Rutkowski (2001), s. 335.
31
Hare (1963).
32
Hare nigdy nie przyzna³, ¿e jego pogl¹dy na kwestiê internalizmu uleg³y zmianie.
Stwierdzi³ jedynie, ¿e w swych wczesnych pracach nie sformu³owa³ ich wystarczaj¹co
jasno. Uwa¿a³, i¿ we Freedom and Reason nie zmieni³ swoich pogl¹dów, wyjani³ tylko
te elementy The Language of Morals, które nie by³y klarowne i powodowa³y b³êdn¹
interpretacjê jego myli. Zob. Hare (1963), s. 79, 84.
33
Zob. tam¿e, s. 7576.
29
30
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w The Language of Morals  lecz wskazywa³ na konkretne stany fizyczne
lub umys³owe, które czyni¹ brak dzia³ania konieczn¹ prawd¹ pojêciow¹34.
Problem akrazji przesun¹³ z p³aszczyzny semantycznej na psychologiczn¹
 wyjanienia semantyczne zast¹pi³ psychologicznymi. Wed³ug niego nasze stany umys³u, koresponduj¹ce z danym s¹dem powinnociowym, mog¹
ulec zmianie, choæ jego znaczenie pozostanie niezmienne. We Freedom
and Reason stwierdzi³, ¿e zwrot powinnociowy mo¿e utraciæ sw¹ motywuj¹c¹ si³ê bez zmiany swego znaczenia na wiele sposobów35. Po trzecie,
w pracy tej doda³, ¿e w The Language of Morals nie by³o jego celem zaprzeczenie istnienia autentycznej akrazji, a jedynie podanie takich przypadków, w których przyczyn¹ braku dzia³ania nie jest a u t e n t y c z n a
s ³ a b o  æ w o l i. Czêsto bowiem nieprzestrzeganie powinnoci wyjaniamy rzekom¹ s³aboci¹ woli, choæ niedope³nione zosta³y jedynie pewne potrzebne do dzia³ania warunki. W zwi¹zku z tym w swych kolejnych tekstach prezentowa³ coraz szerszy wachlarz postaw, mylnie postrzeganych
jako akrazja. We Freedom and Reason pisa³ o hipokryzji moralnej, schodzeniu na z³¹ drogê, nieszczeroci, niemocy fizycznej lub psychicznej36.
Najbardziej wyczerpuj¹ce wyliczenie takich przypadków mo¿na znaleæ
w artykule Weakness of Will37. Hare poda³ tam nastêpuj¹ce wyjanienie ludzkich dzia³añ uwa¿anych za sprzeczne z internalizmem38 .

Wyjanienie dzia³añ akratycznych
1. Kto mo¿e akceptowaæ zasadê moraln¹, lecz b³êdnie uwa¿aæ, ¿e
nie stosuje siê ona do danej sytuacji (niedoskona³a uniwersalizacja).
2. Kto mo¿e samooszukiwaæ siê lub nie byæ szczery: mówi, ¿e powinno siê co zrobiæ, lecz wcale tak nie myli (nieautentyczna akceptacja zasady).

34
35
36
37
38

Zob. Mortimore (1971), s. 14.
Zob. Hare (1963), s. 7576.
Zob. Hare (1963), s. 6786. Por. Lukas (1971), s. 149150.
Hare (1999d).
Zob. tam¿e, s. 112113.
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3. Kto mo¿e wypowiadaæ jak¹ zasadê, ale jej nie rozumieæ (np.
cz³owiek pijany).
4. Kto mo¿e uwa¿aæ, ¿e powinien co zrobiæ, lecz nie mo¿e tego
uczyniæ. W grê mo¿e wchodziæ:
a. niemo¿noæ fizyczna;
b. niemo¿noæ psychiczna (niemo¿noæ oparcia siê przeciwstawnym pokusom).
5. Kto mo¿e uwa¿aæ, ¿e dany czyn wymagany jest przez spo³ecznoæ, lecz nie akceptowaæ tego przekonania i nie traktowaæ go jako
nakazu. Osoba taka u¿ywa s¹du moralnego nie w sensie preskryptywnym, lecz cudzys³owowym (socjologicznym).
6. Kto mo¿e myleæ, ¿e powinien co zrobiæ, myli jednak w s³abym sensie s³owa myleæ:
a. posiada uczucie zobligowania do zrobienia tego, a nie mocn¹
akceptacjê danego nakazu (u¿ywa s¹du moralnego w sensie
psychologicznym);
b. kto myli, ¿e powinien, ale jego mylenie nie jest wystarczaj¹co pewne, aby dzia³aæ zgodnie z tym s¹dem (akceptacja
nie ma wystarczaj¹cej mocy).
7. Pewna czêæ kogo uwa¿a, ¿e powinien co zrobiæ z ca³¹ preskryptywn¹ moc¹, lecz jego druga czêæ opiera siê i uniemo¿liwia mu zrobienie tego. Owa druga czêæ, to ogarniaj¹ca go w dos³ownym sensie s³aboæ woli.
W powy¿szym Wyjanieniu dzia³añ akratycznych mo¿na zauwa¿yæ
trzy rodzaje podejcia do problemu akrazji. Po pierwsze, Hare w Weekness
of Will potwierdzi³ mo¿liwoæ wyjanienia niektórych sytuacji braku dzia³ania za pomoc¹ odwo³ania siê do prawd analitycznych. Wzbogaci³ równie¿ sposób takiego wyjanienia. Powo³uj¹c siê na wprowadzony w Myleniu moralnym podzia³ ocen na intuicyjne i krytyczne39 (p³aszczyznê myle39
Zasady, które na p³aszczynie intuicyjnej reguluj¹ w³aciwe zachowanie, Hare nazywa zasadami domniemanymi (s¹dami intuicyjnymi). Typowym przyk³adem zbioru
takich zasad jest Dekalog. W przeciwieñstwie do regu³ mylenia krytycznego s¹ one
ogólne i stosunkowo proste. Zasady domniemane poznajemy na drodze edukacji oraz
socjalizacji, maj¹ one charakter regu³ prima facie. Istnienie zasad domniemanych wynika z rozpowszechniania i upraszczania zasad krytycznych. Zasady krytyczne s¹ wynikiem stosowania metody mylenia krytycznego. Przebiega ono zgodnie z utylitaryzmem

190

Krzysztof Saja

nia intuicyjnego i krytycznego) stwierdzi³ równie¿, ¿e czêstym powodem
wystêpowania braku zwi¹zku motywacyjnego jest fakt, ¿e akceptowane
przez nas zasady moralne maj¹ swe ród³o w myleniu intuicyjnym. Ono
jest natomiast jedynie quasi-moralne: intuicje moralne s¹ psychologicznymi lub socjologicznymi stwierdzeniami. Zgodzi³ siê wiêc z pogl¹dem wyra¿onym w The Language of Morals, ¿e nie wszystkie s¹dy powinnociowe poci¹gaj¹ imperatywy  czyni¹ tak tylko te z nich, które u¿ywane s¹
oceniaj¹co40 . Choæ moc illokucyjna intuicyjnych zasad moralnych tak¿e
jest preskryptywna, ich nakazowoæ, jak pisa³ Hare: jest tak mocno zdominowana przez przekonanie o ich prawdziwoci, ¿e czasami osoba uznaj¹ca ten s¹d, potrafi przypisaæ mu prawdziwoæ pomimo tego, i¿ nie jest
nastawiona na jego przestrzeganie i tego nie robi41 . Przyk³ady zaniku normatywnoci, charakterystyczne dla zasad moralnych u¿ywanych na p³aszczynie intuicyjnej, opisuj¹ punkty 2, 5 i 6a przedstawionego powy¿ej Wyjanienia dzia³añ akratycznych.
Po drugie, Hare stwierdzi³, tak jak we Freedom and Reason, ¿e brak
dzia³ania mo¿e wynikaæ z u³omnoci cz³owieka  b³êdów poznawczych,
niedoskona³ej akceptacji, niewystarczaj¹cej pewnoci o przekonaniach
moralnych czy powierzchownoci uniwersalizacji. Ludzie czêsto myl¹ siê
co do faktów, ulegaj¹ s³aboci intelektualnej, brak im wyobrani, wra¿liwoci czy konsekwencji w myleniu. Czêsto uwa¿aj¹, ¿e wydali s¹d moralny, ale niedoskona³oæ ich aparatu poznawczego doprowadza ich jedynie do s¹du quasi-moralnego. Takie przypadki zosta³y opisane w punktach
1, 3 oraz 4a Wyjanienia dzia³añ akratycznych.
Po trzecie, potwierdzi³, i¿ istniej¹ autentyczne sytuacje s³aboci woli,
które nie mog¹ byæ wyjanione w ¿aden z powy¿szych sposobów. Fenomeny 4b, 6b i 7 Wyjanienia dzia³añ akratycznych wskazuj¹, i¿ problem
akrazji jest nierozwi¹zywalny za pomoc¹ analizy pojêciowej. Jest to problem psychologiczny  autonomiczny wzglêdem semantyki czy logiki mo-

regu³ Harea, który polega na wa¿eniu si³y preferencji realnych i hipotetycznych osób
zaanga¿owanych w dan¹ sytuacjê etyczn¹ i wyprowadzaniu na tej podstawie uniwersalnych regu³ postêpowania. Zasady krytyczne mog¹ byæ bardzo skomplikowane  w niektórych przypadkach mo¿e poznaæ je jedynie idealny nakazodawca (Archanio³).
40
Hare (1952), s. 164.
41
Hare (1999d), s. 113.
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ralnoci42. W tej interpretacji akrata to cz³owiek, który akceptuj¹c zasady
moralnoci, nie ma si³y czy psychicznej mo¿liwoci, aby ich przestrzegaæ.
Z tego powodu Hare w punktach 4b, 6b i 7 Wyjanienia dzia³añ akratycznych odwo³uje siê do wyjanieñ psychologicznych. Sytuacja s³aboci woli,
opisana przez w. Paw³a, jest psychologiczn¹ niemoc¹ dzia³ania zgodnego
z tym, co s³uszne i dobre. Nawet jeli akrata szczerze uwa¿a, ¿e ma obowi¹zek oraz przekonanie to spe³nia wszystkie formalne warunki, czyli jest
ono mocn¹, szczer¹ akceptacj¹ uniwersalnego zalecenia o charakterze nadrzêdnoci, to i tak mog¹ zdarzyæ siê sytuacje, w których nie podejmie on
dzia³ania. Takie przypadki najtrafniej opisuj¹ dwie metafory: krn¹brnoci
naszej natury (cia³a) lub wewnêtrznego rozdarcia (jedna czêæ nas nakazuje wykonaæ prawo, lecz druga siê temu sprzeciwia). Te dwie metafory
s¹ tak naturalne dla naszego jêzyka potocznego, ¿e filozofowie, którzy próbuj¹ uciliæ ich znaczenie, musz¹ wymyliæ swój w³asny jêzyk43 . Intencj¹
Harea nie by³o wiêc zredukowanie problemu akrazji przez stwierdzenie,
¿e jeli u¿ywamy jêzyka oceniaj¹co, akrazja nie jest mo¿liwa, a jeli nie
u¿ywamy go oceniaj¹co, nie mo¿e byæ mowy o autentycznej s³aboci woli.
Ju¿ we Freedom and Reason uwa¿a³ on bowiem, i¿ problem s³aboci woli
jest realny i potrafimy go wyjaniæ jedynie za pomoc¹ metafor odwo³uj¹cych siê do niemocy psychicznej. Co wiêcej, paradoks s³abej woli wiadczy na rzecz przedstawionych praw internalizmu moralnego (PIM1  PIM4).
Jeli bowiem akrazja jawi siê nam jako praktyczna anomalia, a w konsekwencji problemem teoretyczny, wiadczy to o tym, i¿ nasze intuicje dotycz¹ce jêzyka moralnego zak³adaj¹ prawdziwoæ internalizmu motywacyjnego. Gdyby racjê mieli eksternalici motywacyjni, nie czulibymy paradoksalnoci przypadku opisanego przez Paw³a z Tarsu. To w³anie prawdziwoæ internalizmu powoduje zagadkowoæ s³aboci woli44 .

42
Chocia¿ Hare nie przedstawi³ takiej tezy, wydaje siê, ¿e jest ona g³ówn¹ myl¹ eseju
Weakness of the Will. Zob. Hare (1999d); Hare (1952), s. 169.
43
Zob. Hare (1963), s. 81.
44
Zob. tam¿e, s. 69. Oczywicie argument ten jest s³aby. Twierdzenie, ¿e akrazja
potwierdza autentycznoæ internalizmu mo¿e wydaæ siê tak przewrotne, jak g³oszenie,
¿e wyj¹tek potwierdza regu³ê. Wyj¹tki obalaj¹ regu³y, a na pewno uderzaj¹ w ich konieczny charakter.
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Semantyka i psychologia moralna
Richard Hare pisz¹c swoje ksi¹¿ki, wiêkszoæ miejsca powiêci³ na
prezentacjê pojêciowych prawd jêzyka moralnego. Analiza pojêciowa, logika moralnoci doprowadzi³y go od formalnego prawa internalizmu semantycznego (PIM3) do mylenia krytycznego  metody, któr¹ czêstokroæ
musimy stosowaæ, jeli chcemy oceniaæ poprawnie. Internalizm traktowa³
jako zbiór praw czysto pojêciowych. Jego zdaniem stanowisko to wyp³ywa
z analizy jêzykowej, ze sposobu u¿ycia s³ów, a nie z za³o¿eñ psychologicznych na temat ludzi. Twierdzi³: Broniê jedynie pojêciowego po³¹czenia
pomiêdzy myleniem, ¿e powinno siê co zrobiæ, a byciem motywowanym
do zrobienia tego, oraz pomiêdzy myleniem, ¿e kto inny powinien co
zrobiæ, a chceniem, aby to zrobi³45 . Zawarty tu pogl¹d bêdziemy nazywaæ
motywacyjnym internalizmem pojêciowym. Tego typu teza nie poci¹ga za
sob¹ internalizmu mocnego  nie mówi niczego na temat dzia³ania, a jedynie na temat wynikania imperatywów (ewentualnie motywacji lub koniecznoci chcenia). Fakt obowi¹zywania pewnej logiki moralnej gry jêzykowej
 logiki moralnoci  nie determinuje tego, ¿e zawsze podporz¹dkujemy
jej nasze dzia³anie, choæ stanowi ona dla nas wzór, do którego d¹¿ymy.
Podobna zale¿noæ zachodzi w dziedzinie s¹dów opisowych: to, ¿e obowi¹zuj¹ konieczne regu³y wynikania opisane przez logikê klasyczn¹ nie
znaczy, ¿e z koniecznoci wszyscy faktycznie siê do nich stosuj¹. To, ¿e
oszukujemy graj¹c w bryd¿a, nie znaczy, ¿e regu³y gry w bryd¿a nie istniej¹ lub zapisana w nich jest mo¿liwoæ oszukiwania. Analogiczna zasada
dotyczy równie¿ moralnoci.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e mylenie krytyczne, prawa internalizmu moralnego (PIM1  PIM4), a nade wszystko mocna wersja internalizmu (MI),
które Hare próbowa³ wyprowadziæ z logiki moralnoci, s¹ jedynie w z or e m etycznej racjonalnoci, a ich bohaterem nie jest cz³owiek, lecz archanio³46. Cz³owiek mo¿e jedynie staraæ siê myleæ krytycznie oraz próbowaæ

Hare (1999b), s. 98.
Bohaterem Mylenia moralnego jest Archanio³, który jako byt idealny nie podlega
¿adnym naszym u³omnociom: ma nadludzkie zdolnoci mylowe, nadludzk¹ wiedzê,
przypomina jasnowidza, dzia³a zawsze racjonalnie i bezstronnie, zawsze stosuje siê
do logiki gry jêzykowej, której u¿ywa. Zob. Hare (2001), s. 6162.
45
46
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dzia³aæ racjonalnie. Ludzie bowiem graj¹c w moralnoæ, chcieliby graæ
zgodnie z jej regu³ami, czêsto jednak ³ami¹ jej zasady. Dla ludzi zwi¹zek
pomiêdzy szczerym powiedzeniem zrobiê x a dzia³aniem, nie jest konieczny  zasada internalizmu mocnego (MI) jest nieprawdziwa. Z tego
powodu zdanie: Mogê zrobiæ to, o czym mylê, ¿e nie powinienem w wietle teorii Harea, nie jest, jak sugerowa³ M.C. McGuire47, wewnêtrznie
sprzeczne. Zdania takiego zgodnie z prawd¹ nie móg³by wypowiedzieæ jedynie idealny nakazodawca  archanio³. Gdy wyg³asza je cz³owiek, znaczy
ono jedynie: Mam s³ab¹ wolê, czasem nie dzia³am racjonalnie, ale z nieracjonalnych pobudek, nie zawsze równie¿ przestrzegam logiki, zatem choæ
uwa¿am, ¿e czyn x jest z³y, mo¿e siê staæ tak, i¿ go wykonam. Mo¿na
pokusiæ siê o tezê, ¿e motyw powoduje dzia³anie dla archanio³a, dla ludzi
natomiast je tylko konstytuuje. M. Rutkowski motywy, które jedynie konstytuuj¹ dzia³anie, nazywa motywami dyspozycyjnymi, przeciwstawiaj¹c
je motywom faktycznym48. Przychylaj¹c siê do tego nazewnictwa, w konsekwencji mo¿na by³oby powiedzieæ, i¿ internalizm Harea jest internalizmem s³abym  tylko archanio³ móg³by byæ bohaterem internalizmu
mocnego. Musielibymy tak stwierdziæ, gdybymy mocny internalizm nazwali teori¹, w ramach której obowi¹zek nierozerwalnie ³¹czy siê z dzia³aniem, za internalizm s³aby  koncepcj¹, zawieraj¹c¹ dyspozycyjne znaczenie motywu49.

Zob. McGuire (1961), s. 400.
Zob. Rutkowski (2001), s. 37, 148149.
49
David Brink definiuje internalizm s³aby i mocny w nastêpuj¹cy sposób: S³aby internalizm motywacyjny (weak internalism about motives) g³osi, ¿e jest prawd¹ pojêciow¹ i¿ rozwa¿ania moralne dostarczaj¹ pewnej motywacji, podczas gdy mocny internalizm motywacyjny (strong internalism about motives) twierdzi, ¿e jest prawd¹ pojêciow¹, i¿ rozwa¿ania moralne dostarczaj¹ wystarczaj¹cego motywu do dzia³ania. Brink
(1989), s. 41.
47
48
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Bior¹c pod uwagê to, co przedstawione zosta³o powy¿ej, internalizm
Harea mo¿na zobrazowaæ w nastêpuj¹cy sposób:
P³aszczyzna
psychologiczna
S³aby internalizm

Dzia³anie
Dyspozycyjny
motyw
do dzia³ania

konstytuuje

P³aszczyzna semantyczna
Internalizm pojêciowy

Motyw
Akceptacja
imperatywu
jednostkowego

koniecznoæ pojêciowa

P³aszczyzna
ontologiczna
Antyrealizm

Racja

superweniencja

Racja

praktyczna

logiczna

Akceptacja s¹du
moralnego

Akceptacja faktów
jako racji logicznych

Powy¿sz¹ interpretacjê uzasadnia równie¿ przekonanie, jakie ¿ywi³
Hare na temat charakteru samej motywacji. Bior¹c pod uwagê p³aszczyznê
psychologiczn¹, nale¿y stwierdziæ, ¿e nie zgadza³ siê on z emotywistami,
którzy uwa¿aj¹, ¿e funkcja motywacyjna mo¿e byæ wyjaniona poprzez
kauzalne oddzia³ywanie wypowiedzi na nasze uczucia  ¿e zalecenia motywuj¹, poniewa¿ wzbudzaj¹ emocje. Preskrypcje nie s¹ ekspresj¹ naszych
¿yczeñ czy uczuæ, ale racjonalnej woli50. Wed³ug niego emotywici pope³nili b³¹d, bowiem pomieszali p³aszczyznê semantyczn¹ z psychologiczn¹
i w konsekwencji teoria ich jest psychologiczna, nie za semantyczno-logiczna51. S¹dy moralne nie zmieniaj¹ naszych postaw przez perswazjê, lecz
motywuj¹ nas dziêki racjom, bowiem, tak jak wszystkie zalecenia, podlegaj¹ prawom logiki52. Nie s¹ one równie¿ z koniecznoci wyrazem naszych
uczuæ czy ¿yczeñ53. Istotne logiczne w³asnoci s¹dów moralnych  ich preskryptywnoæ, uniwersalnoæ i nadrzêdnoæ  s¹ w nich obecne nawet wtenczas, gdy ich u¿ycie nie jest zwi¹zane z ¿adnymi emocjami54 .
Poniewa¿ prawa logiki jêzyka moralnego  które dla Harea s¹ prawami pojêciowymi55  nie maj¹ charakteru psychologicznego czy przyczy50
51
52
53
54
55

Hare (1998), s. 669.
Zob. Hare (1997), s. 1518.
Zob. Hare (1952), s. 13.
Zob. tam¿e, s. 12.
Tam¿e, s. 144.
Zob. Hare (1989), s. 97.
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nowo-skutkowego, równie¿ internalizm, który jest ich pochodn¹, nie mo¿e
mieæ takiej natury. Hare nie popiera³ ¿adnej z wersji Humeowskiego modelu motywacyjnego, którego g³ówn¹ przes³ank¹ jest regu³a instrumentalnych racji praktycznych: maj¹c racjê do dzia³ania, ma siê te¿ pragnienia56.
Nie zgodzi³by siê on z tez¹, i¿ rozum nie mo¿e przeciwstawiæ siê pragnieniom w kierowaniu zachowaniem, ¿e jest niewolnikiem uczuæ. Podziela³
raczej pogl¹d Arystotelesa, który, jak pisze Hare, w s³ynnej metaforze [...]
powiada, ¿e umys³ do charakteru [ ] musi mieæ stosunek rodzicielski: dlatego ¿e motywy i dyspozycje cz³owieka s¹ racjonalne, i z tego w³anie powodu «s³uchaj¹ rozumu jak ojca»57 . Powo³ywa³ siê on równie¿ na Kanta: swój internalizm prezentowa³ jako tezê g³osz¹c¹, ¿e jeli kto szczerze zaakceptuje dan¹ zasadê moraln¹, musi chcieæ (w szerokim sensie
tego s³owa, które zawiera kantowsk¹ wolê oraz trzy rodzaje arystotelesowskiego orexis58) dzia³aæ zgodnie z t¹ zasad¹. W tym wietle przypisywanie Hareowi akceptacji mocnej wersji internalizmu (MI) jako zasady rz¹dz¹cej psychik¹ cz³owieka wydaje siê interpretacj¹ nie¿yczliw¹.
Zak³adanie, ¿e rozum zawsze doprowadza do dzia³ania, ¿e z koniecznoci
jest niez³omnym kierownikiem naszych dzia³añ, by³oby bowiem ewidentnie niezgodne z codziennym dowiadczeniem wszystkich bodaj ludzi oraz
z tradycj¹ filozoficzn¹, która od czasów Davida Humea boryka siê z problemem przeciwnym: jak uzasadniæ choæby minimaln¹ motywacyjn¹ rolê
rozumu.
Z tego równie¿ powodu zaliczenie internalizmu Harea do tzw. internalizmu postawy jest posuniêciem nietrafnym59. Internalizm postawy to stanowisko, które g³osi, ¿e osoba aprobuj¹ca obowi¹zek moralny ma motyw
do dzia³ania, poniewa¿ posiada w stosunku do niego postawê aprobaty (proattitude). Taki pogl¹d akceptowali niew¹tpliwie emotywici, jednak nie
Hare. Owszem, zgodzi³by siê on, ¿e akceptacja zalecenia powodowana jest
Rutkowski (2001), s. 71.
Hare (2001), s. 63.
58
Hare (1999b), s. 9697. Zob. równie¿ Hare (1999c), s. 21; Hare (1998), s. 669.
59
Zob. Rutkowski (2001), s. 270271. Oczywicie to, czy stanowisko Harea nale¿y
nazwaæ internalizmem postawy, zale¿y od tego, co rozumiemy pod pojêciem postawy.
Jeli postawa aprobaty (pro-attitude) ma charakter uczuciowy, nie mo¿na nazywaæ Harea zwolennikiem internalizmu postawy (Rutkowski, krytykuj¹c internalizm postawy,
mówi o uczuciu aprobaty).
56
57
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niekiedy poczuciem aprobaty w stosunku do danego dzia³ania; ¿e zalecenia, które wyg³aszamy, czêsto motywuj¹ nas dlatego, i¿ wydawane s¹ pod
wp³ywem uczuæ. Mo¿emy jednak szczerze zaakceptowaæ i wykonaæ rozkaz, nie darz¹c dzia³ania, które mamy przedsiêwzi¹æ, ¿adnym pozytywnym uczuciem  co wiêcej, ¿ywi¹c w stosunku do niego odrazê lub trwogê.
Mo¿emy równie¿ zaniechaæ dzia³ania, co do którego mamy uczucie aprobaty. Rozdwiêk miêdzy uczuciem, pragnieniem a obowi¹zkiem jest jeszcze silniejszy, poniewa¿ s¹dy moralne s¹ n i e t y l k o z a l e c e n i a m i ,
l e c z t a k ¿ e z a l e c e n i a m i u n i w e r s a l i z o w a l n y m i.
To m.in. ta cecha60 sprawia, ¿e mo¿na mieæ obowi¹zek, nie bêd¹c do niego
przychylnie nastawionym. Z drugiej jednak strony, choæ Hare nie by³ internalist¹ postawy, niew¹tpliwie akceptowa³ internalizm epistemiczny (nie
mo¿e nie mieæ motywów do dzia³ania osoba w jaki sposób aprobuj¹ca
obowi¹zek moralny61). Prawa internalizmu moralnego (PIM1  PIM4) opieraj¹ siê bowiem na pojêciu akceptacji (assent to) czy podpisania siê pod
danym zdaniem (subscribe to), zawieraj¹ wiêc element epistemiczny.
W wietle etyki Harea racja do dzia³ania jest szczer¹ akceptacj¹ s¹du moralnego, uto¿samia³ on bowiem racjê praktyczn¹ z podpisaniem siê pod
zasad¹, wynikaj¹c¹ z pewnych racji logicznych62  z akceptacj¹ danej
maksymy, z jej zaakceptowaniem jako racji do dzia³ania63.

60
Najbardziej ogólny, praktyczny wymóg uniwersalnoci s¹dów moralnych, który poda³
Hare, zawiera siê w regule, która g³osi, i¿ wydaj¹c jakie zalecenie, muszê wydaæ je jako
obowi¹zuj¹ce we wszystkich sytuacjach, które s¹ identyczne pod wzglêdem moralnie
relewantnych w³asnoci, oraz bez wzglêdu na rolê, jak¹ mia³bym w niej przyj¹æ (lub
która by³aby mi w niej narzucona). Hare (1997), s. 25.
61
Por. Rutkowski (2001), s. 270271.
62
Racja logiczna stanowi uzasadnienie treci danego s¹du moralnego, przy czym wyznaczona jest ona czêsto przez standardy akceptacji danej zasady moralnej. Zob. Hare
(1999b), s. 102103. Rozró¿nienia na racje praktyczne i logiczne u¿ywam za M.Rutkowskim. Racje logiczne nazywa on tak¿e racjami co do przekonañ. Termin racje
praktyczne bêdê traktowa³ jako synonim racji do dzia³ania. Zob. M. Rutkowski (2001),
s. 54.
63
Zob. Hare (1972), s. 15.

Internalizm motywacyjny Richarda M. Harea

197

Sceptyczny amoralista
Istnieje jednak drugi argument skierowany przeciwko internalizmowi
Harea. G³osi on, i¿ w ramach przyjêtych przez niego za³o¿eñ nie mo¿na
wyjaniæ zachowania sceptycznego amoralisty. Wskazywanie na trudnoci
w uzgodnieniu internalizmu z istnieniem amoralistów sta³o siê dyskutowanym argumentem za spraw¹ Davida Brinka64 . Wed³ug niego sceptyczny
amoralista to cz³owiek, który rozpoznaj¹c pewne moralne zasady, nie jest
przez nie motywowany. Postêpuje wbrew uznanemu przez siebie zbiorowi
moralnych regu³ rz¹dz¹cych zachowaniem. Nie jest to jednak osoba, która,
jak czêsto w przypadku s³aboci woli, dzia³a w afekcie  ma rozdart¹
duszê, gdy¿ ulega pokusie cia³a, jedna jej czêæ chce dzia³aæ zgodnie
z obowi¹zkiem, lecz druga siê temu sprzeciwia. Zdaniem Brinka mo¿emy
wyobraziæ sobie kogo, kto konsekwentnie, z w³asnej woli oraz wiadomie
uchyla siê od czynienia tego, co uwa¿a za wymóg moralnoci, nie u¿ywaj¹c wcale zwrotów moralnych w mowie zale¿nej, w znaczeniu cudzys³owowym, socjologicznym itp.65 Amoralista czêsto bêdzie wiêc osob¹ niemoraln¹  wiadomie wybieraj¹c¹ moralne z³o jako z³o. Zdaniem Brinka
bez trudu mo¿emy pomyleæ istnienie takiej osoby, co powinno stanowiæ
problem, jeli internalizm by³by prawdziwy.
Hare nie zgodzi³by siê jednak na mo¿liwoæ istnienia powy¿ej opisanego amoralisty, wed³ug niego bowiem nikt nie mo¿e wiadomie i szczerze pragn¹æ tego, co uwa¿a za z³o. Osoba, która u¿ywa s¹dów moralnych
w znaczeniu ewaluatywnym, tzn. zna formalne regu³y nimi rz¹dz¹ce oraz
szczerze je akceptuje, nie mo¿e nie posiadaæ choæby motywu dyspozycyjnego, chyba ¿e zachodzi który z przypadków przedstawionych w Wyjanieniu dzia³añ akratycznych. Nie znaczy to jednak, ¿e Hare negowa³ mo¿liwoæ istnienia sceptycznych amoralistów  nie uznawa³ jedynie takiego
sposobu ich opisu, jaki zaprezentowa³ Brink. Amoralizm Hare zinterpretowa³ jako postawê kogo, kto p o w s t r z y m u j e s i ê [podkr.  K.S.] od
wypowiadania s¹dów moralnych [...] albo wypowiada jedynie takie, które
s¹ moralnie obojêtne, i postêpuje tak albo zawsze [amoralista konsekwentny  K.S.], albo w odniesieniu do konkretnych przypadków [amoralista
64
65

Brink (1986); Brink (1989), s. 4649.
Brink (1986), s. 30; Brink (1989), s. 46.
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wybiórczy  K.S.]66. Jest to osoba, która uwa¿a, i¿ pewne lub wszystkie
dzia³ania s¹ moralnie neutralne67 . Twierdzi ona, ¿e pewne dzia³ania s¹ moralnie neutralne, jeli np. powiedzenie, ¿e powinny albo nie powinny zostaæ podjête jest sprzeczne z jej interesem lub innymi akceptowanymi przez
ni¹ praktykami oceniania68. Amoralista jest wiêc cz³owiekiem, który nie
tyle jest niemoralny, ile stawia siebie p o z a moralnoci¹, nie uznaj¹c kwalifikacji moralnych. Wed³ug Harea postawa taka, jeli jest konsekwentna,
nie musi byæ wewnêtrznie sprzeczna. Co wiêcej, amoralista nie musi porzucaæ jêzyka moralnoci69. Mo¿e doskonale znaæ taki jêzyk i wszystkie
jego prawa oraz potrafiæ siê nim pos³ugiwaæ, ale s³ów tworz¹cych dyskurs
moralny [...] u¿ywaæ w zdaniach rozpoczynaj¹cych siê w taki oto sposób:
«Nie chodzi o to, ¿e» [«...nie powinienem, ale o to, ¿e chcê»  K.S.]. Przypomina kogo, kto wie, jak u¿ywaæ s³owa «czarownica», ale w istnienie
czarownic nie wierzy; wie, jakie mog¹ byæ obowi¹zki [...] nie dopuszcza
istnienia jakichkolwiek70. Jedynie amoralista wybiórczy, który raz u¿ywa
jêzyka moralnego, a innym razem nie przestrzega jego formalnych w³asnoci, jest wewnêtrznie sprzeczny71. Bior¹c bowiem pod uwagê to, ¿e s¹dy
Hare (2001), s. 228.
Stwierdziæ, ¿e jaki akt jest moralnie neutralny, to zatem tyle, co jawnie powstrzymaæ siê od wyra¿enia pragnienia, by akty tego w³anie rodzaju mia³y miejsce we wszelkich tego rodzaju sytuacjach, albo pragnienia, by nie mia³y miejsca (...) Nietrudno wyobraziæ sobie stan umys³u kogo, kto nie ma ¿adnych uniwersalnych, a zatem i moralnych pragnieñ. Hare (2001), s. 231.
68
Zob. Hare (2001), s. 230.
69
Zob. Hare (2001), s. 228. Rozwi¹zania, którego u¿y³ Hare w The Language of Morals (rozró¿nienia na znaczenie ewaluatywne i cudzys³owowe), aby odnieæ siê do problemu akrazji, Michael Smith broni w zastosowaniu do problemu amoralisty. Wed³ug
niego sceptyczny amoralista to cz³owiek, który potrafi u¿ywaæ terminów i s¹dów moralnych, ale nie uchwytuje w pe³ni ich znaczenia. Aby uzasadniæ, i¿ nie jest to rozwi¹zanie
ad hoc, Smith odwo³a³ siê do analogii: tak jak uchwycenie znaczenia pojêcia czerwony wymaga posiadania pewnego stanu psychicznego  dowiadczenia czerwonoci 
tak samo uchwycenie znaczenia pojêæ moralnych wymaga posiadania innego stanu psychicznego, tj. motywacji do dzia³ania. Brink nies³usznie wiêc zak³ada, ¿e amoralici
trafnie uchwytuj¹ znaczenia s¹dów moralnych, nawet jeli nie posiadaj¹ motywacji.
Wed³ug Smitha teza internalizmu jest uzasadniona mocniej ni¿ przekonanie, ¿e amoralici spe³niaj¹ powy¿szy warunek. Zob. Smith (1994), s. 6671.
70
Hare (2001), s. 229
71
Hare (2001), s. 230232.
66
67

Internalizm motywacyjny Richarda M. Harea

199

moralne z koniecznoci musz¹ byæ uniwersalne, nie móg³by on spójnie
i szczerze raz powo³ywaæ siê na powinnoci i obowi¹zki, a przy innej okazji siebie z nich wykluczaæ.
Sposób wyjanienia amoralizmu przez Harea nie jest sprzeczny z prawami PIM1  PIM4. S¹ one bowiem regu³ami wewnêtrznymi moralnej gry
jêzykowej i nie mo¿e ich podwa¿yæ osoba, która w ogóle nie u¿ywa (lub
u¿ywa w niew³aciwy sposób) jêzyka moralnego. Co wiêcej, nawet jeli
przyjêlibymy definicjê amoralisty podan¹ przez Brinka, to w wietle etyki
Harea jego istnienie nie tyle sprzeciwia³oby siê zasadzie internalizmu, ile
blisko z ni¹ spokrewnionej zasadzie nadrzêdnoci (ZN)72:
ZN

Jeli kto szczerze u¿ywa jêzyka moralnego, to wszystkie zasady,
które s¹ w konflikcie z prawami moralnymi (np. zasady estetyczne,
egoistyczny interes w³asny, wybory ze wzglêdów politycznych czy
ekonomicznych), musi traktowaæ jako podrzêdne wobec zasad moralnych i w razie konfliktu je uchyliæ 73.

W wietle etyki Harea nie musimy równie¿ zak³adaæ, ¿e amoralista
jest osob¹ nieracjonaln¹74. Konsekwentne nieprzestrzeganie zasady nadrzêdnoci nie musi byæ bowiem dzia³aniem wewnêtrznie sprzecznym. Mo¿na
postanowiæ nie graæ w moralnoæ, lecz w quasi-moralnoæ (np. w tak¹
grê, w której nadrzêdnoæ nie obowi¹zuje i w której w pewnych wypadkach mo¿na przedk³adaæ racje egoistyczne nad etyczne).
Z drugiej jednak strony, choæ powy¿szy sposób wyjanienia postawy
amoralisty neutralizuje zarzut Brinka, znacznie os³abia on pozycjê uniwersalnego preskryptywizmu. Zdaniem MacIntyrea to, i¿ Hare dopuszcza
72
Mo¿na bowiem twierdziæ, ¿e amoralista to osoba, która jeli wydaje s¹d powinno
siê wykonaæ x w sytuacji C, posiada motyw dyspozycyjny do wykonania x, ale wiadomie przedk³ada inne motywy nad motyw moralny.
73
Traktowanie zasady jako nadrzêdnej sprowadza siê zatem do tego, ¿e pozwalamy,
by w razie konfliktu zawsze uchyla³a ona inne zasady, a tym samym, by uchyla³a wszelkie inne nakazy, tak¿e te, które nie poddaj¹ siê uniwersalizacji (np. zwyk³e pragnienia).
Hare (2001), s. 75.
74
Wed³ug Harea amoralista nie musi byæ wewnêtrznie sprzeczny  logika nie dostarcza nam argumentów przeciwko amoralistom konsekwentnym. To, czy Hare nazwa³by
takie osoby racjonalnymi, jest kwesti¹ odrêbn¹, któr¹ trudno rozstrzygn¹æ. Unika³ on
bowiem pojêcia racjonalnoci jako zbyt z³o¿onego i wieloznacznego. Na potrzeby niniejszego artyku³u przyjmujê jednak tak¹ interpretacjê za A. MacIntyrem.
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mo¿liwoæ bycia amoralist¹ bez popadania w irracjonalizm [...] implikuje
[...] ¿e u pod³o¿a wszelkich s¹dów moralnych znajduje siê raczej nieracjonalny, przedracjonalny wybór moralnoci ani¿eli stan amoralizmu. A zatem to, co zrazu zdawa³o siê stanowiskiem bêd¹cym bardziej adekwatnym
przeformu³owaniem Kantowskiego uto¿samienia wymogów moralnoci
z kategorycznymi wymogami rozumu praktycznego, okazuje siê  wbrew
intencjom i twierdzeniom Harea  bli¿sze w swych niezamierzonych implikacjach Kierkegaardowskiemu Alboalbo75. Powy¿sza konkluzja wydaje siê prawdziwa76: zdaniem Harea, osoby pos³uguj¹ce siê s¹dami moralnymi musz¹ to czyniæ zgodnie ze wszystkimi prawami pojêciowymi jêzyka moralnego pod zarzutem sprzecznoci logicznej lub b³êdnego uchwytywania znaczeñ, jednak jeli kto konsekwentnie nie chce u¿ywaæ jêzyka
moralnego, mo¿e tego nie czyniæ nie obawiaj¹c siê sprzecznoci. Równie¿
Hare traktowa³ powy¿sz¹ konsekwencjê jako s³aboæ swojej teorii. Próbowa³ wobec tego uzasadniaæ pogl¹d, ¿e warto byæ moralnym. Nie przedstawi³ jednak racji, na które ka¿dy rozumny podmiot musi siê zgodziæ  dowodu wyprowadzonego z analizy znaczeñ czy logiki. Odwo³ywa³ siê jedynie do empirycznych przekonañ na temat psychiki ludzi, wskazywa³ na
zwi¹zane z amoralizmem niebezpieczeñstwa, staraj¹c siê wykazaæ, i¿ rozwa¿nie (zgodnie z w³asnymi przekonaniami oraz we w³asnym, egoistycznym interesie77) jest byæ osob¹ moraln¹. Wed³ug niego logika nie mo¿e
prowadziæ nas przez ca³y czas od wiary w fakty pozamoralne do dyspozycji do dzia³ania. Mo¿emy wiêc wybraæ albo rozziew miêdzy przekonaniami dotycz¹cymi faktów a s¹dami moralnymi, tak jak to robi¹ preskryptywici, albo, co wol¹ deskryptywici, rozziew miêdzy s¹dami moralnymi
a dyspozycjami do dzia³ania, utrzymuj¹c cis³y zwi¹zek miêdzy przekonaniami dotycz¹cymi faktów a s¹dami moralnymi78 . Poniewa¿ Hare za bardziej uzasadniony uwa¿a³ preskryptywizm, przysta³ na brak koniecznego,
bezporedniego zwi¹zku miêdzy ocenami a faktami.

75
76
77
78

MacIntyre (2002), s. 20.
Przy za³o¿eniu, ¿e dzia³anie, które nie jest wewnêtrznie sprzeczne, jest racjonalne.
Zob. Hare (2001), s. 237.
Tam¿e, s. 237.
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MOTIVATIONAL INTERNALISM BY RICHARD HARE
Summary
Ethics of Richard M. Hare is widely considered as a classical example of the strong
internalistic theory of motivation: he is thought to believe that having a moral motive is a sufficient condition to act accordingly. However, strong internalism has
difficulties with explaining the phenomenon of acrasia and amoralism. For this
reason some critics charge him with developing a false theory of moral motivation.
In the article I present Hares answer to these questions by dividing the discussion
about motivation into three levels: semantical, epistemological, and ontological.
I also explain his concept of internal motivation and argue that his theory, contrary
to what his critics assume, may be called a weak motivational internalism.

