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1. 

Una dintre obiecțiile aduse teoriei morale kantiene este cea cu privire la sinele vid (empty self). 

Aceasta presupune o critică la adresa agentului, mai cu seama, la (in)capacitatea acestuia de a 

acționa (Korsgaard 2009, 43). Conform acestei obiecții, motivul pentru care agentul kantian nu 

este capabil de o acțiune morală este că acțiunea nu-i aparține propriu-zis agentului. Sinele moral 

este vid, căci nicio particularitate empirică nu este relevantă pentru evaluarea morală a unei acțiuni. 

O acțiune, însă, este de fiecare dată concretă și aparține unui subiect. De aici decurge o inadvertență 

între subiectul pur (non-empiric), presupus de acțiunea morală, și subiectul concret care acționează 

efectiv. Această inadvertență se datorează faptului că o acțiune concretă nu poate fi evaluată moral 

– prin universalizarea maximei – și totodată să respecte condiția apartenenței.  

Condiția apartenenței – faptul că o acțiune aparține unui agent – trebuie să respecte (1) cerința 

explicabilității, unde acțiunea poate fi explicată, în totalitate, prin natura și caracterul agentului 

care acționează; și (2) cerința activității, unde acțiunile nu sunt produse de vreo cauză sau influență 

străină asupra agentului, fie aceasta o influență exterioară, fie una interioară (Allison 1990, 28).  

Kant ar încălca condiția apartenenței, ținând cont de faptul că agentul acționează moral în urma 

unei constrângeri a imperativului categoric. Caracterul constrângător al imperativului este resimțit, 

deoarece (1) agentul empiric nu este pur rațional și, ca urmare, (2) acțiunea rezultă în urma unei 

influențe a rațiunii pure – realizată practic – asupra agentului fenomenal. În acest mod, ambele 

cerințe – (1) și (2) – fiind încălcate, nu am putea acționa moral și, totodată, să pretindem că acțiunea 

ne aparține. 

Cu toate acestea, este îndreptățit să ne întrebăm de ce, totuși, nu am putea da seama de moralitate 

și de legea acesteia – imperativul categoric –, fără a respecta condiția apartenenței. Căci, în 

încercarea de a arăta cum este posibil un imperativ categoric, nu se încearcă stabilirea posibilităț i i 

de a fi gândită înfăptuirea acțiunii pe care o poruncește imperativul. Ceea ce îl interesează pe Kant 

este cum poate fi gândită „constrângerea voinței pe care imperativul o exprimă” (Kant 2007, 60). 



Această problemă, care poate fi văzută ca o problemă a normativității, trebuie să țină cont, așa cum 

voi încerca să arăt, și de posibilitatea acțiunii, prin satisfacerea condiției apartenenței. Dacă nu s-

ar ține cont de această condiție atunci normativitatea nu ar putea fi gândită și, prin urmare, nici 

imperativul categoric. Voi încerca, deci, să argumentez că este necesară respectarea condiției 

apartenenței în vederea posibilității formulării legii morale.  

2. 

În lucrarea Întemeierea metafizicii moravurilor, Kant stabilește „canonul judecării morale a 

oricărei acțiuni în genere” în posibilitatea de a voi „ca o maximă a acțiunii noastre să devină o lege 

universală” (Kant 2007, 68). Aceast pasaj corespunde formulării imperativului categoric (FLU): 

„acționează doar după acea maximă prin care poți voi totodată ca ea să devină o lege universală” 

(Kant 2007, 65). / 

Imperativul constă din maxime universalizabile, maximele sunt maxime ale unor acțiuni, iar 

acțiunile sunt acțiuni ale unui agent. Dacă vreun element al acestui lanț este eliminat atunci nu se 

mai poate ajunge de la imperativul categoric la agentul care acționează. Așadar, dacă imperativul, 

care poruncește înfăptuirea unei acțiuni morale, nu-mi poruncește mie – ca subiect concret și 

empiric – atunci acesta nu mai poruncește deloc (căci imperativul e resimțit ca atare doar în 

legătură cu finitudinea unui subiect empiric).  

În cazul ideal în care maxima unei acțiuni morale s-ar conforma în totalitate cu o lege universa lă, 

acțiunea nu i-ar mai aparține unui subiect concret. Formularea imperativului categoric trebuie să 

dea seama de constrângerea pe care acesta o implică. Or, constrângerea se referă de fiecare dată la 

un subiect concret (nu ideal) care acționează efectiv. Dacă nu putem da seama de normativitate  

decât ținând cont de condiția apartenenței, atunci și în formularea imperativului categoric trebuie 

să ținem cont de această condiție. Voi încerca să arăt de ce condiția apartenenței este necesară 

pentru a concepe normativitatea.   

3. 

Pentru a putea vorbi de evaluarea morală1 (în sensul kantian, precizat mai sus) a unei acțiuni, 

maxima acesteia trebuie să se conformeze cu universalitatea unei legi. Acțiunea, la rândul ei, 

                                                                 
1 În germană, moralischen Beurteilung. 



trebuie să-i aparțină agentului care acționează (Korsgaard 2009, 18). Dacă acțiunea nu i-ar 

aparține, atunci un agent ar putea oricând să se întrebe „de ce eu trebuie să fac acțiunea-A?” și, în 

acest mod, să submineze caracterul normativ al moralității. Atât întrebarea normativității, cât și 

răspunsul la aceasta trebuie să fie la persoana I (Korsgaard 1996, 16), astfel încât, agentul să nu se 

mai poată îndoi cu privire la necesitatea acțiunii morale, ci să o accepte în virtutea faptului că nu 

se poate altfel.  

Normativitatea poate fi definită ca ceea ce justifică cerința pe care ne-o revendică moralitatea 

(Korsgaard 1996, 10). Dacă nu am putea da seama de normativitate la persoana I, atunci nu am 

putea întemeia moralitatea în exercitarea ei efectivă și concretă, i.e. în normativitatea ei. Fără a 

respecta condiția apartenenței, putem vorbi doar de normativitate în genere, fără vreo legătură cu 

un subiect concret. Această lipsă de legătură dintre subiectul concret și normativitate, îl dezleagă 

pe cel dintâi de vreo acțiune morală. Aceasta se datorează faptului că agentul nu mai recunoaște 

ca normativă o acțiune, pe care o recunoaște ca morală. Cu alte cuvinte, faptul că o acțiune este 

morală nu mă constrânge să o înfăptuiesc.  

Pentru a da seama, într-un mod potrivit, de normativitatea unei acțiuni morale, normativitatea 

trebuie concepută ca inalienabilă de identitatea agentului care acționează. Legătura dintre 

identitatea agentului și normativitate poate fi exemplificată prin situațiile liminale, atunci când 

suntem puși în fața unei alegeri hotărâtoare. Sunt situații în care o acțiune imorală ar fi mai rea 

decât moartea, căci simțim că nu am mai fi noi, că ne-am pierde identitatea, după acțiunea 

respectivă. Așa cum remarcă Korsgaard (1996, 15), în situația în care ne simțim constrânși să ne 

sacrificăm viața, nu putem apela la teorii expuse la persoana a III-a, care să justifice 

comportamentul nostru moral. Atunci când, de exemplu, adăpostim un grup de evrei în casa 

noastră împotriva poliției naziste, ne punem viața la bătaie. În acest caz, teoria evoluționistă, 

bunăoară, poate explica riscul pe care ni-l asumăm. Însă, această teorie nu poate justifică acțiunea 

din punctul de vedere al agentului care acționează. Căci, în orice caz, am putea să ne întrebăm „de 

ce sunt nevoit să fac asta?”, sau să ne revoltăm: „aș fi vrut să nu am instinctul prezervării speciei 

care mă forțează să-mi risc viața pentru a salva alți oameni”. Normativitatea, în exercitarea ei 

efectivă, nu doar ne constrânge la anumite acțiuni, ci și justifică acțiunile la persoana I-a 

(Korsgaard 1996, 15). A da seama de normativitate într-un mod potrivit, care să nu-i denatureze 

rolul justificator al acțiunilor, înseamnă a da seama de ea din perspectiva agentului care acționează.   



Această justificare a acțiunii – din punctul de vedere al agentului care acționează – cred că poate 

fi citită ca o satisfacere a cerinței explicabilității. Căci, dacă am da o explicație darwinistă pentru 

acțiunea unui agent – unde acțiunea agentului este explicată prin instinctul prezervării speciei – nu 

am explica acțiunea prin ceea ce este agentul care acționează, prin identitatea agentului: agentul 

nu este un instinct biologic al prezervării speciei. Dacă respectăm cerința explicabilității reușim 

să dăm seama de normativitate într-o manieră apropriată, respectând legătura dintre identitatea 

agentului și normativitatea care-l constrânge la anumite acțiuni, pe care le și justifică.  

Păstrând acest exemplu, putem arăta de ce trebuie să respectăm cerința activității, atunci când dăm 

seama de normativitate. Aceasta are o legătură cu cerința explicabilității și identitatea agentului 

care acționează. În cazul în care un agent se simte constrâns să-și riște viața, o explicare a acțiunii 

prin instinctul prezervării speciei îl înstrăinează de acțiunea sa. El poate oricând să se revolte cu 

privire la această constrângere, ținând cont, așa cum am arătat, că cerința explicabilității e 

încălcată. Încălcarea cerinței explicabilității aduce cu sine și încălcarea celeilalte cerințe: agentul 

simte că ceva străin în el acționează – instinctul – și nu că acționează el însuși. Încălcarea cerinței 

activității, la fel ca în cazul celei a explicabilității, nu poate da seama de normativitate la persoana 

I-a, i.e. din perspectiva agentului care acționează, astfel încât, normativitatea își pierde funcția ei 

esențială de a justifica acțiunile morale.  

4. 

Am arătat, deci, că pentru a gândi normativitatea într-o manieră potrivită, care să-i păstreze funcția 

justificatoare a acțiunilor morale, aceasta trebuie concepută la persoana I-a. Dacă încălcăm 

condiția apartenenței, prin neîndeplinirea cerinței explicablității și celei a activității, nu reușim să 

dăm seama de normativitate. Ținând cont de necesitatea conceperii imperativului categoric ca 

eminamente normativ, pentru a putea formula un atare imperativ, trebuie să ținem cont de condiția 

apartenenței.  

Această expunere poate fi văzută ca provizorie în încercarea de a răspunde obiecției cu privire la 

sinele vid. Cu titlu de sugestie și ținând cont de concluziile acestui referat, am putea schița direcția 

de gândire a unui eventual răspuns la obiecția de la care am pornit. Ceea ce vreau să sugerez e că, 

într-un răspuns la obiecția sinelui vid, ar trebui să gândim moralitatea – în manifestarea ei legică 

sub forma imperativului – ca constitutivă identității agentului care acționează. Aceasta e și linia de 

gândire a lui Christine Korsgaard (2009, 12), prin a cărei lectură a textelor kantiene mi-am 



construit argumentele referatului de față. În acest mod, acțiunile nu i-ar putea aparține agentului 

decât dacă respectă legea morală și nu pentru că o respectă, așa cum presupune obiecția sinelui 

vid.   
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