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takZe motywacje, kt6re wyplywaj'! z poczucia sprawiedliwosci. Wtasnie tutai mozna 
wyjsc poza dylemat ,alba daremne, albo niekonieczne" przez odwolani~ si~ do 
argumentu o postaci ,ktos - a skoro nie rna powodu, by pomin'!c kogokolwiek 
konkretnego, to kazdy': 

8. Czy posiadanie tego rodzaju motywacji jest irracjonalne? 
W kazdym sensie, w jakim to pytanie .iest zrozumiale, nie. 

9. Czy jest racjonalne, z punktu widzenia spoleczenstvva, wychowywanie 
ludzi, ktorzy btrd'! mieli tego rodzaju motywacje? 

Na ile to pytanie jest zrozumiale, tak. I z pewnosci'! mamy racj<(, zachtrcaj'!c ludzi 
do nabywania tych dyspozycji - np. dlatego, ze sami je posiadamy. 

Musz<r przyznac, ze nie przychodzi mi na mysl zadne inne znacz'!ce zagadnienie, 
kt6re na tym poziomie og6lnosci mogloby pomoc \o\ryjasnic te kwestie. Na wszystkie 
powyzsze pytania udalo si<r udzielic jasnych odpowiedzi, zgodnych z koncepcj'! 
racjonalnoki praktycznej opartej na wewn<rtrznych racjach do dzialania, i, maim 
zdaniem, S'! to odpowiedzi zupelnie rozs'!dne. 
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Celern niniejszego artykulu jest obrona internalizrnu racji do dzialania. Zaczynarn od ornowienia 

internalizrnu w wersji przedstawionej przez B. Williamsa i przedstawiam glowny argument na rzecz tego 

stanowiska. Nast~pnie sprawdzam, czy ten rodzaj internalizmu prowadzi do relatywizmu. Twierdzc:, 

ie stanowisko to prowadzi do ograniczonego relatywizmu, poniewai stwierdzenia dotycz11ce racji do 

dzialania nie S'! zrelatywizowane do wiedzy podmiotu dzialajqcego. Zwracam tei uwag~ na rozmaite 

ograniczenia relatywizacji subiektywnych ukladow motywacyjnych. 

Czy gdy stwierdzamy, ze ktos powinien cos zrobic, chodzi nam o to, ze ten ktos 
mialby ochot<r to cos zrobic, gdyby lepiej przemyslal sprawy, czy o to, ze pewne 
niezalezne od niego wlasnosci swiata maj'! go do tego sklaniac? To pytanie lezy 
u podstaw sporu pomitrdzy internalizmem a eksternalizmem w kwestii racji do 
dzialania, czyli sporu, ktory dotyczy interpretacji stwierdzen na temat racji do 
dzialania, a w konsekwencji takZe natury normatywnosci. Internalizm racji do 
dzialania mozna przedstawic za pomoq nast<(puj'!cej tezy: jakid wzgl<(dy S<} 

racjami do dzialania dla danego podmiotu tylko wtedy, gdy maj'! kisly zwi'!zek 
z jakims istniej'!cym w tym podmiocie ,motywacyjnym faktem" 1

• Innymi slowy, 
jakies wzg!<(dy S'! ella danej osoby racj'! do dzialania tylko wtedy, gdy maj'! zwi'!zek 
z pewnymi aspektami jej psychiki, charakteru, celow, pragnien, projekt6w, relacji 
z innymi itd. Dwa gl6wne problemy interpretacyjne zwiqzane ze stanowiskiem in
ternalistycznym Sq naSt<(pUj'!ce: po pierwsze, natura ,kislego zwiqzku", a po drugie, 
natura ,motywacyjnego faktu'; o ktorych mowa w przedstawionej powyiej definicji. 
Niekiedy stanowiska tego rodzaju nazywa si<r ,teoriami opartymi na pragnieniach"2 

lub ,subiektywistycznymi wyjasnieniami racji do dzialania"3• Jak jednak zobaczymy 
ponizej, nazwy te Sq na tyle myl'!ce, ze teorie internalistyczne nie muszq uznawac 

1 S. Finlay, M. Schroeder, Reasons for Action: Internal vs. External, [w:] The Stanford Encyclopedia 
of Philosophy, ed. E.N. Zalta, jesien 2008, http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/reasons
internal-external. 

' Czyli desire-based theories, tak np. D. Parfit, Reasons and Motivation, ,Proceedings of the 
Aristotelian Society. Supplementary Volume" 1997, t. 71, s. 99-130. 

' Tak np. D. Sobel, Subjective Accounts of Reason for Action, ,Ethics" 2001, t. Ill, nr 3, 
s. 461-492. 
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pragnien za wylqczne zrodlo racji do dzialania, jak i Sq subiektywistyczne jedynie 
w pewien specyficzny sposob. Eksternalizm racji do dzialania gl:osi natomiast, ze 
jakies wzgl~dy wolno nam uznac za racje do dzialania dla danego podmiotu nawet 
wtedy, gdy nie majq zwiqzku z zadnym ,motywacyjnym faktem" w podmiocie. 
Innymi slowy, racjq do dzialania moi:e bye cos, co istnieje calkowicie niezalei:nie 
od motywacji podmiotu czy jego sklonnosci - cos, co nie rna zwiqzku z jego 
osobC), charakterem, planami, cos, co nie jest nawet w stanie motywowac go do 
dzialania. Teorie te nazywane niekiedy bywajq ,teoriami opartymi na wartosciach" 
lub ,obiektywistycznymi wyjasnieniami racji do dzialania". 

W tej pracy b~d~ pr6bowal broniC' internalistycznej teorii racji do dzialania 
w wersji zaproponowanej przez Bernarda Williamsa. ,Bronk" to moi:e zbyt wiele 
obiecujC)Ce slowo - moim celem b~dzie pokazanie, ile da si~ wydobyc z dziwnej 
na pierwszy rzut oka tezy, i:e to, co powinnismy robiC (taki:e w moralnym sensie), 
jest tym, na co mamy ochot~, lub na co mielibysmy ochot~, gdybysmy przemysleli 
sprawy, pozbyli si~ przekonari. falszywych i poznali istotne fakty. Nie bftd~ traktowal 
tezy Williamsa jako gotowej teorii normatywnosci, lecz raczej jako punkt wyjscia do 
skonstruowania wiarygodnej koncepcji. Jego opublikowany po raz pierwszy w 1979 
roku artykul Internal and External Reasons4 rna dziS znaczenie przede wszystkim 
historyczne - jest to tekst, kt6ry zapoczqtkowal szereg toczC)cych sift w metaetyce 
de bat. Zaproponowana przez Williams a koncepcja racji do dzialania jest dzis jednq 
z najciekawszych, najbardziej wplywowych i najszerzej dyskutowanych, a zarazem 
najbardziej niejednoznacznych i najCZftsciej krytykowanych teorii metaetycznych. 

Postftpowac bftdft nast~pujqco: najpierw om6wi~ tez~ internalizmu racji do dziala
nia wwersji naszkicowanej przez Williams a w artykule Internal and External Reasons, 
przedstawift kr6tko jego gl6wny argument, a taki:e wskai:~ na zasadniczq trudnosc, 
do kt6rej wydaje si~ prowadzic tego rodzaju internalizm, czyli problem relatywizmu. 
Pr6bujC)C poradzic sobie z problemem, przedstawi~ oryginalne odczytanie poglq
d6w Williamsa, r6i:nii}Ce Sift od wielu powszechnie przyj~tych interpretacji. B~dft 
twierdzil, ze nawet je8li jego koncepcja dopuszcza pewien ograniczony relatywizm, 
to jest on niegrozny. Relatywizm ten okreslam jako ograniczony z nast~pujqcych 
wzgl~d6w: po pierwsze, jak zobaczymy, stwierdzenia na temat racji do dzialania 
nie SC) zrelatywizowane ani do aktualnego stanu wiedzy podmiotu na temat swiata, 
ani nawet do wiedzy moi:liwej do zdobycia dzi~ki dost~pnym swiadectwom. Po 
drugie, zwr6c~ uwagft na r6i:norodne ograniczenia zwi:tzane z relatywizacj:t su
biektywnych uklad6w motywacyjnych, na podstawie ktorych (wedle przy:ifttego tu 
stanowiska) wolno nam orzekac o istnieniu racji do dzialania. Zanim jednak zajm~ 
si~ tymi kwestiami, poswi~Cft trochft miejsca na przedstawienie samego zagadnienia 

• Po raz pierwszy zostal on opublikowany w ksiqice Rational Action: Studies in Philosophy and 
Social Scie11ce, ed. R. Harrison, Cambridge, Cambridge University Press 1979, s. 17-28. Tu cytuj~ za 
przedrukiem w: B. Williams, Moml Luck: Philosophical Papers 1973-1980, Cambridge, Cambridge 
University Press 1981, s. 101-113. 
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internalizmu w metaetyce, a taki:e umiejscowi~ interesuj:tCY mnie tu problem na 
de innych zagadnieri. z zakresu metaetyki i teorii dzialania. 

I. Internalizm, normatywnosc, motywacja 
Zasadniczy problem filozoficzny stoj:tcy za internalizmem metaetycznym to -
z grubsza rzecz biorqc - kwestia wyjasnienia relacji pomi~dzy normatywnosciq 
a motywacj:t do dzialania. Ma on :lr6dlo w szeroko przyjmowanym wsp6lcze8nie 
przez filozof6w schemacie wyjasniania dzialania5

• Wedle tego schematu, po pierwsze, 
jeSli post~pujemy swiadomie, to istniejq jakies racje do dzialania; po drugie, kazde 
dzialanie nastftpuje na skutek tego, iz podmiot posiada motywacjft do dzialania. 
Czftsto przyjmuje sift, :Ze wylqcznie pragnienia lub jakies motywujqce uczucia mogq 
stanowic motywacj~ do dzialania, niekiedy za motywacje uznaje si~ taki:e zamiary czy 
dyspozycje. Przyj~cie tych dw6ch zalozeri. sprawia, i:e wyjasnienia domaga si~ relacja 
pomi~dzy racjarni do dzialania a posiadaniem motywacji. I to wlasnie jest sedno 
interesuj:tcego mnie tu problemu, a taki:e zr6dlo r6inych stanowisk metaetycznych 
okreslanych jako internalistyczne: zwi:tzek pomif;dzy tym, co okresla si~ jako racje 
do dzialania, a tym, co motywuje podmiot do dzialania, jest bardzo scisly. 

Oczywiscie obrazowi temu bardzo daleko do jasnosci, ale na tym etapie rozwaiari. 
jest to jego zalet:t. We wsp6kzesnej metaetyce schemat ten pr6buje si~ bowiem na 
niezliczone sposoby modyfikowac, uzupelniac i dookreslac- jedna z takich pr6b 
jest wlasnie przedmiotem niniejszego artykulu. Dookreslenie schematu polega, po 
pierwsze, na doprecyzowaniu tego, co wystftpuje po jednej stronie wspomnianej 
powyi:ej relacji (racje do dzialania, stwierdzenia na temat racji do dzialania, os:tdy 
moraine, fakty normatywne itp.), a co po drugiej (nastawienia, aktualne, hipotetyczne 
lub racjonalne motywacje, pragnienia itp.), oraz na doprecyzowaniu, jakiego typu 
relacja wystftpuje pomi~dzy okreslonymi powyzej bytami (konieczny analityczny 
zwi:tzek poj~ciowy, konstytuowanie, konieczne towarzyszenie, konieczna relacja 
przyczynowa itd.6). Dookre8lajqc schemat w taki spos6b, ie przedmiotem zainte
resowania jest relacja pomi~dzy racjami do dzialania a motywacjq, otrzymujemy 
interesujqcy mnie w tym artykule problem internalizmu racji do dzialania. Nie jest 
to jednak j edyna mozliwosc: popularnym przedmiotem rozwaian metaetycznych 
jest tei: relacja pomi~dzy osqdami moralnymi a motywacj:t do dzialania, czyli 
problem internalizmu motywacyjnego7

• 

5 Patrz: D. Davidson, Actions, Reasons, and Causes, ,The journal of Philosophy" 1963, t. 60, nr 23; 
T. Nagel, The Possibility of Altruism, Oxford, Clarendon Press 1970. Bardziej odleglych irodel tego 
schematu moina szuk:ac w Etyce nikomachejskiej ( 1139a) Arystotelesa, przel. D. Gromska, [ w:] tenze, 
Dziela wszystkie , t. V, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 1996. Przedstawiony w tym akapicie 
szkic wiele zawdzio;cza artykulowi J. Broome' a, Motivation, ,Theoria" 2009, t. 75. 

6 Vv tej sprawie patrz: J. Tresan, Metaethical Internalism : Another Neglected Distinction , ,journal 
of Ethics" 2009, t. 13, s. 51-72. 

7 Anali~ tego problemu mo:ina znalezc w: T. Zuradzki, Czy mozna bye oboj~tnym wobec wlasnych 
przekonan moralnych?, ,Diametros" 2009, nr 20, s. 132-148. 
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