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IMMANUEL KANT 
 

Περί του κοινού αποφθέγματος: Αυτό μπορεί να είναι ορθό στη θεωρία, αλλά δεν 
ισχύει στην πράξη.*

(1793) 
 

Ένα σύνολο πρακτικών κανόνων ονομάζεται θεωρία, όταν αυτοί οι κανόνες νοούνται ως 
αρχές σε μία συγκεκριμένη γενικότητα, ενώ παράλληλα αφαιρείται ένα πλήθος όρων, οι 
οποίοι ασκούν αναγκαστικά επίδραση στην άσκηση των πρώτων. Αντιστρόφως, δεν 
ονομάζεται πράξη κάθε δραστηριότητα, αλλά μόνον εκείνη η διενέργεια ενός σκοπού, 
που νοείται ως συμμόρφωση προς ορισμένες αρχές διαδικασίας, οι οποίες είναι 
αντικείμενο γενικής παράστασης. 

Είναι προφανές ότι μεταξύ θεωρίας και πράξης απαιτείται επίσης ένα ενδιάμεσο μέλος 
της σύνδεσης και της μετάβασης από τη μία στην άλλη, όσο πλήρης και αν είναι η 
θεωρία· διότι στην έννοια της διάνοιας [Verstandesbegriff], που περιέχει τον κανόνα, θα 
πρέπει να προστεθεί μια πράξη της κριτικής δύναμης [Urtheilskraft], μέσω της οποίας ο 
πρακτικός αποφασίζει εάν κάτι ανήκει στην περίπτωση του κανόνα ή όχι. Εφόσον δε, δεν 
δύνανται να υπάρχουν εκ νέου κανόνες της κριτικής δύναμης, σύμφωνα με τους οποίους 
[αυτή] θα πρέπει να ρυθμίσει την [εν λόγω] υπαγωγή (διότι αυτό θα όδευε στο άπειρο), 
έτσι, δύνανται να υπάρχουν θεωρητικοί οι οποίοι δεν μπορούν ποτέ στη ζωή τους να 
γίνουν πρακτικοί, διότι δεν έχουν κριτική δύναμη: για παράδειγμα, γιατροί ή νομικοί που 
έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους αλλά, όταν πρέπει να δώσουν μια συμβουλή, δεν 
γνωρίζουν πώς πρέπει να συμπεριφερθούν. – Ακόμη, όμως, και εκεί όπου απαντά αυτό 
το φυσικό χάρισμα, μπορεί να υπάρχει έλλειψη [άλλων] προκείμενων· δηλαδή, η θεωρία 
μπορεί να είναι ατελής και η συμπλήρωσή της να πραγματοποιείται ενδεχομένως μόνον 
μέσω προσπαθειών και εμπειριών που μένουν να γίνουν, και από τις οποίες ο γιατρός, ο 
αγρονόμος ή ο καμεραλιστής, που μόλις έχει ολοκληρώσει τη σπουδή του, θα πρέπει να 
συγκροτήσει δια της αφαίρεσης νέους κανόνες, ώστε έτσι να μπορέσει, όπως και πρέπει, 
να καταστήσει πλήρη τη θεωρία του. Δεν οφειλόταν λοιπόν στη θεωρία, όταν αυτή δεν 
ανταπεξερχόταν στην πράξη, αλλά στο ότι δεν υπήρχε αρκετή θεωρία, την οποία θα 
έπρεπε να διδαχθεί ο άνθρωπος από την εμπειρία, και η οποία είναι αληθινή θεωρία 
ακόμη και αν ο ίδιος δεν είναι σε θέση να την μεταδώσει και να την παραθέσει ως 
δάσκαλος σε γενικές προτάσεις, χωρίς συνεπώς να έχει απαίτηση για το χαρακτηρισμό 
[του] ως θεωρητικού γιατρού, αγρονόμου κ.λπ. – Δεν μπορεί να υπάρξει λοιπόν κανείς 
που να θεωρεί εαυτόν πρακτικά επιδέξιο σε μια επιστήμη και εντούτοις να περιφρονεί τη 
θεωρία, χωρίς να ομολογεί ότι στον τομέα του είναι αδαής: καθώς δοκεί, ότι ψηλαφώντας 
με πειράματα και εμπειρίες, χωρίς να συλλέξει συγκεκριμένες αρχές (οι οποίες κατ’ 
ουσίαν αποτελούν αυτό που ονομάζεται θεωρία) και χωρίς να έχει σκεφθεί ένα όλο (το 
οποίο, όταν κανείς δρα εδώ μεθοδικά, ονομάζεται σύστημα) για την ενασχόλησή του, θα 
μπορέσει να πορευτεί μακρύτερα από εκεί που μπορεί να τον πάει η θεωρία. 

                                                           
* Τίτλος πρωτοτύπου: Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht 

für die Praxis. Μετάφραση από τα αγγλικά: Θεοπούλα Γκένου, Ευστρατία Ζιρπιάδου, Αναστασία 
Λασπίτη. Επιμέλεια μετάφρασης σύμφωνα με το γερμανικό πρωτότυπο: Θανάσης Γκιούρας. 
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Εντούτοις, είναι περισσότερο ανεκτό όταν ένας αδαής θεωρεί τη θεωρία για την 
υποτιθέμενη πράξη του ως άχρηστη και περιττή, από ότι ένας δοκησίσοφος που 
παραδέχεται την ίδια και την αξία της για το σχολείο (φέρ’ ειπείν για νοητική εξάσκηση), 
αλλά παράλληλα υποστηρίζει: ότι στην πράξη είναι τελείως διαφορετικά· ότι [δηλαδή], 
όταν βγαίνει κανείς από το σχολείο και εισέρχεται στον κόσμο, καταλαβαίνει ότι 
ακολουθούσε κενά ιδεώδη και φιλοσοφικά όνειρα· κοντολογίς, ότι αυτό που ακούγεται 
ορθό στη θεωρία δεν έχει δήθεν καμία ισχύ για την πράξη. (Αυτό εκφράζεται συχνά και 
ως εξής: αυτή ή εκείνη η πρόταση ισχύει μεν in thesi αλλά όχι in hypothesi.) Εάν, όμως, 
άκουγε κανείς τον εμπειρικό μηχανικό να μιλά έτσι για τη γενική Μηχανική, ή 
αντίστοιχα τον χειριστή πυροβόλου για την μαθηματική θεωρία της βαλλιστικής, ότι η 
θεωρία είναι μεν οξυδερκώς επεξεργασμένη αλλά δεν ισχύει διόλου στην πράξη, διότι 
κατά την εφαρμογή η εμπειρία δίνει τελείως διαφορετικά αποτελέσματα απ’ ότι η 
θεωρία, τότε θα τον καταγελούσε (διότι, εάν στην πρώτη προσθέτονταν επίσης η θεωρία 
της τριβής, στην δε δεύτερη εκείνη της αντίστασης του αέρα, εάν δηλαδή ερχόταν 
περισσότερη θεωρία στην ήδη υπάρχουσα, τότε [και οι δύο] θα συνέπιπταν σαφώς με την 
εμπειρία). Εντούτοις, είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα με μια θεωρία που αναφέρεται 
σε εποπτικά αντικείμενα, από ότι με μία στην οποία τα αντικείμενα παρίστανται μόνον 
μέσω εννοιών (με αντικείμενα των Μαθηματικών και αντικείμενα της Φιλοσοφίας): όπου 
τα τελευταία θα μπορούσαν σαφώς και άνευ ψόγου (από πλευράς Λόγου) να νοούνται 
[μεν], αλλά ενδεχομένως να μην μπορούν καθόλου να είναι δεδομένα παρά απλώς κενές 
ιδέες, των οποίων είτε δεν θα μπορούσε να γίνει καμία χρήση στην πράξη, είτε θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με μειονεκτικό για τα ίδια τρόπο. Έτσι, εκείνο το κοινό 
ρητό θα μπορούσε σε αυτές τις περιπτώσεις να έχει σαφώς την ορθότητά του. 

Σε μία θεωρία, όμως, που είναι θεμελιωμένη στην έννοια του καθήκοντος, αυτή η 
μέριμνα περί της κενής ιδεατότητας της έννοιας εκπίπτει τελείως. Διότι δεν θα ήταν 
καθήκον το να αποσκοπούμε σε μια συγκεκριμένη επίδραση της βούλησής μας, εάν αυτή 
[η επίδραση] δεν ήταν δυνατή και στην εμπειρία (είτε θεωρούμενη ως ολοκληρωμένη 
είτε ως διαρκώς προσεγγίζουσα την ολοκλήρωση)· και μόνον για αυτό το είδος θεωρίας 
γίνεται λόγος στο παρόν δοκίμιο. Διότι περί αυτής [της θεωρίας] επιχειρηματολογείται 
συχνά, προς σκάνδαλο της φιλοσοφίας, ότι αυτό που είναι ορθό σε αυτήν δεν ισχύει 
εντούτοις για την πράξη: και μάλιστα με έναν ιδιαίτερα απορριπτικό τόνο γεμάτο 
αλαζονεία, θέλοντας να μεταρρυθμίσεις κανείς μέσω εμπειρίας τον ίδιο το Λόγο στο 
σημείο που ο ίδιος θέτει την ανώτατη τιμή του· θεωρώντας ότι μπορούν να δουν 
μακρύτερα και ασφαλέστερα, ευρισκόμενοι στο σκότος της κατ’ επίφαση σοφίας και 
καθηλωμένοι αποκλειστικά στην εμπειρία με τους οφθαλμούς του τυφλοπόντικα, από ότι 
με μάτια που δόθηκαν σε ένα ον που γεννήθηκε για να στέκει όρθιο και να κοιτά τον 
ουρανό. 

Στους σημερινούς λοιπόν καιρούς μας, τόσο πλούσιους σε λόγια και τόσο φτωχούς σε 
πράξη, αυτό το αξίωμα, που έχει καταστεί πολύ κοινό, προκαλεί την μεγαλύτερη βλάβη 
όταν αναφέρεται σε κάτι ηθικό (σε καθήκον αρετής ή δικαίου). Διότι εδώ πρόκειται για 
τον Κανόνα του Λόγου (στο πρακτικό πεδίο), όπου η αξία της πράξης βασίζεται 
εξολοκλήρου στη συμβατότητά της με την υποκείμενη θεωρία, ενώ [θα] έχουν χαθεί τα 
πάντα εάν οι εμπειρικές, και ως εκ τούτου συγκυριακές, συνθήκες διεκπεραίωσης του 
νόμου καθίστανται συνθήκες του ίδιου του νόμου και έτσι μία πράξη, που σύμφωνα με 
την μέχρι τώρα εμπειρία είναι υπολογισμένη για μια πιθανή κατάληξη, θεωρεί ότι έχει 
δικαίωμα να διαφεντεύει τη θεωρία που ισχύει διεαυτήν. 
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Διαιρώ το παρόν δοκίμιο σύμφωνα με τις τρεις διαφορετικές απόψεις, σύμφωνα με τις 
οποίες ο επηρμένος, όσον αφορά τις θεωρίες και τα συστήματα, αξιότιμος κύριος είθισται 
να κρίνει το αντικείμενό του, δηλαδή υπό την τρισχιδή ιδιότητα: 1) ως ιδιώτης 
[Privatmann], αλλά εντούτοις πρακτικά δραστήριος [Geschäftsmann], 2) ως πολιτικός, 3) 
ως άνθρωπος του κόσμου (ή εν γένει ως κοσμοπολίτης). Αυτά λοιπόν τα τρία πρόσωπα 
είναι ομόφωνα στην αντίθεσή τους προς τον άνθρωπο της σπουδής, ο οποίος 
επεξεργάζεται θεωρία για όλους και για το καλό τους: διότι, καθώς θεωρούν ότι αυτοί 
καταλαβαίνουν καλύτερα, θέλουν να τον στείλουν πίσω στο σχολείο του (illa se iactet in 
aula! [Αινειάδα Ι, 140]), ως έναν σχολαστικό, ο οποίος, καθώς είναι άχρηστος για την 
πράξη, αποτελεί απλώς εμπόδιο στην έμπειρη σοφία τους. 

Θα παραστήσουμε λοιπόν τη σχέση της θεωρίας προς την πράξη σε τρία μέρη: αρχικά 
στην Ηθική εν γένει (όσον αφορά το Καλό κάθε ανθρώπου) δεύτερον στην πολιτική (όσον 
αφορά το Καλό των κρατών), τρίτον υπό κοσμοπολίτικη προοπτική (όσον αφορά το Καλό 
του ανθρώπινου γένους στο σύνολό του, και μάλιστα εφόσον το τελευταίο βρίσκεται σε 
προοδευτική πορεία στη σειρά των γενών όλων των μελλοντικών εποχών). – Από 
λόγους, όμως, οι οποίοι προκύπτουν από το δοκίμιο το ίδιο, οι επικεφαλίδες των μερών 
θα εκφραστούν μέσω της σχέσης της θεωρίας προς την πράξη στην Ηθική, στο Δημόσιο 
δίκαιο και στο Διεθνές δίκαιο. 
 
 

Περί της σχέσης της θεωρίας προς την πράξη στην Ηθική εν γένει 
(Προς απάντηση ορισμένων αντιρρήσεων του καθηγητή κ. Garve1) 

 
Πριν έλθω στο ιδιαίτερο σημείο διένεξης περί του τι δύναται να ισχύει κατά τη χρήση 
μίας και της αυτής έννοιας απλώς για τη θεωρία ή για την πράξη: θα πρέπει να 
συμπαραθέσω τη θεωρία μου, όπως την έχω παραθέσει αλλού, με την παράσταση που 
έχει ο κύριος Garve περί της ιδίας, ώστε να δούμε εξαρχής εάν αλληλοκατανοούμαστε. 
Α. Είχα θεωρήσει προσωρινά την Ηθική ως εισαγωγή σε μια επιστήμη, η οποία μας 

διδάσκει όχι πώς να είμαστε ευτυχισμένοι, αλλά πώς θα έπρεπε να γίνουμε άξιοι της 
ευδαιμονίας2. Δεν είχα παραλείψει δε να σημειώσω, ότι δεν προκαλείται έτσι ο 
άνθρωπος, σε περίπτωση τήρησης του καθήκοντος, να απαρνηθεί το φυσικό του σκοπό, 
την ευδαιμονία· διότι αυτό δεν μπορεί να το κάνει, όπως δεν μπορεί να το κάνει κανένα 
περατό έλλογο ον εν γένει· αλλά [επισήμανα] ότι θα πρέπει, όταν ανακύπτει η εντολή του 
καθήκοντος, να αφαιρεί τελείως από αυτήν την πρόθεση· δεν θα πρέπει διόλου να την 
                                                           

1  Δοκίμια περί διαφόρων αντικειμένων από την Ηθική και τη Λογοτεχνία, του Ch. Garve, Πρώτο μέρος, 
σελ. 111 έως 116 [Μπρέσλαου 1792]. Ονομάζω την αμφισβήτηση των προτάσεών μου αντιρρήσεις αυτού 
του αξιότιμου άνδρα ενάντια σε αυτό που (όπως ελπίζω) θα θέλει να συμφωνήσει μαζί μου· δεν τις 
ονομάζω επιθέσεις, οι οποίες, ως απορριπτικές απόψεις, θα εξωθούσαν προς άμυνα: πράγμα για το οποίο 
δεν είναι εδώ ο τόπος, ούτε και έχω προσωπικά τη διάθεση.  

2 Επαξιότητα της ευδαιμονίας είναι εκείνη η ιδιότητα ενός προσώπου, που στηρίζεται στην ιδία 
βούληση του υποκειμένου, με την οποία θα μπορούσε να εναρμονιστεί ένας γενικός (τόσο ως προς τη 
φύση όσο και ως προς την ελεύθερη βούληση) νομοθετών Λόγος ως προς όλους τους σκοπούς αυτού του 
προσώπου. Είναι λοιπόν τελείως διαφορετική από την επιδεξιότητα απόκτησης μιας ευτυχίας. Διότι [το 
πρόσωπο] δεν είναι άξιο ούτε αυτής της επιδεξιότητας ούτε του ταλέντου που του έδωσε για το σκοπό 
αυτόν η φύση, εάν έχει μια βούληση που δεν εναρμονίζεται με αυτό που προσήκει σε μια γενική νομοθεσία 
του Λόγου και [έτσι] δεν μπορεί να περιέχεται σε εκείνη (δηλαδή μια βούληση που αντιστρατεύεται την 
ηθική). 
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καθιστά όρο τήρησης του νόμου που του προδιαγράφει ο Λόγος· πολύ περισσότερο, θα 
πρέπει, όσο μπορεί, να επιδιώξει τη βεβαιότητα ότι καμία ορμή που προέρχεται από εκεί 
δεν αναμειγνύεται απαρατήρητη στον καθορισμό του καθήκοντος: πράγμα που 
επιτυγχάνεται όταν κανείς παριστάνει το καθήκον συνήθως σε συνδυασμό με θυσίες που 
απαιτούνται από την τήρηση (της αρετής), παρά με πλεονεκτήματα που αυτή μας 
επιφέρει: αυτό γίνεται για να παραστήσουμε την προσταγή του καθήκοντος στη συνολική 
της υπόληψη, που απαιτεί υπακοή, αρκείται με τον εαυτό της και δεν έχει ανάγκη καμία 
άλλη επιρροή.  
α. Αυτή η πρότασή μου διατυπώνεται από τον κ. Garve ως εξής: «Έχω υποστηρίξει 

ότι η τήρηση του ηθικού νόμου, με πλήρη αδιαφορία για την ευδαιμονία, είναι ο 
μοναδικός τελικός σκοπός του ανθρώπου, και ότι πρέπει να θεωρηθεί ως ο μοναδικός 
σκοπός του Δημιουργού». (Σύμφωνα με τη θεωρία μου, ο μοναδικός σκοπός του 
Δημιουργού δεν είναι ούτε αποκλειστικά η ανθρώπινη ηθική διεαυτήν, ούτε η ευδαιμονία 
διεαυτήν, αλλά το ανώτερο εφικτό αγαθό στον κόσμο που είναι η ένωση και εναρμόνιση 
των δύο). 
Β. Περαιτέρω, είχα επισημάνει ότι αυτή η έννοια του καθήκοντος δεν χρειάζεται να 

θέτει ως βάση ένα συγκεκριμένο σκοπό, αλλά πολύ περισσότερο εισαγάγει έναν άλλο 
σκοπό για τη βούληση του ανθρώπου, δηλαδή: να δρα για το ανώτατο στον κόσμο 
δυνατό αγαθό (τη γενική ευδαιμονία που συνδυάζεται στο σύνολο του κόσμου με την 
καθαρότερη ηθικότητα και αρμόζει προς την ίδια), σύμφωνα με όλη του τη δυνατότητα: 
πράγμα που, εφόσον βρίσκεται στην εξουσία μας από την μία πλευρά, αλλά όχι και από 
τις δύο μαζί, αναγκάζει στο Λόγο την πίστη σε έναν ηθικό κυρίαρχο του κόσμου και σε 
μελλοντικό βίο, με πρακτική πρόθεση. Αυτό δεν σημαίνει ότι μόνον με την προϋπόθεση 
και των δύο η γενική έννοια του καθήκοντος αποκτά εν πρώτοις «στήριγμα και 
σταθερότητα», δηλαδή μια στέρεη βάση και την απαιτούμενη δύναμη μιας ορμής, αλλά 
ότι έτσι αποκτά και ένα αντικείμενο με εκείνο το ιδεώδες του καθαρού Λόγου3. Διότι το 
                                                           

3 Η ανάγκη να παραδεχθούμε ένα ανώτατο αγαθό στον κόσμο, δυνατό επίσης μέσω της συνεπίδρασής 
μας, ως τελικό σκοπό όλων των πραγμάτων, δεν είναι μια ανάγκη λόγω έλλειψης ηθικών ορμών, αλλά 
[λόγω έλλειψης] εξωτερικών σχέσεων στις οποίες αποκλειστικά μπορεί να συγκροτηθεί, σύμφωνα με τις 
ορμές αυτές, ένα αντικείμενο ως σκοπός καθαυτός (ως ηθικός τελικός σκοπός). Διότι δεν μπορεί να υπάρχει 
βούληση χωρίς κανένα σκοπό· αν και, όταν πρόκειται μόνον για νομικό εξαναγκασμό των πράξεων, θα 
πρέπει κανείς να αφαιρεί από αυτόν [τον τελικό σκοπό] καθώς ο νόμος αποτελεί την αποκλειστική βάση 
καθορισμού. Δεν είναι, όμως, κάθε σκοπός ηθικός (για παράδειγμα, δεν είναι ηθικός ο σκοπός της 
ατομικής μας ευδαιμονίας), αλλά μόνον ο ανιδιοτελής· και η ανάγκη ενός τελικού σκοπού, που έχει 
ανατεθεί από τον καθαρό Λόγο και συμπεριλαμβάνει το όλο των σκοπών υπό μία αρχή (έναν κόσμο ως το 
ανώτατο αγαθό που μπορεί να προκύψει και από τη δική μας συνεπίδραση) είναι μια ανάγκη της 
ανιδιοτελούς βούλησης, η οποία επεκτείνεται πέραν της τήρησης των τυπικών νόμων προς παραγωγή ενός 
αντικειμένου (του ανώτατου αγαθού). – Αυτός είναι ένας καθορισμός της βούλησης ιδιαίτερου είδους, 
δηλαδή μέσω της ιδέας του όλου των σκοπών, όπου ως βάση τίθεται: ότι, εφόσον βρισκόμαστε σε 
συγκεκριμένες ηθικές σχέσεις προς τα πράγματα εντός του κόσμου, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπακούμε 
στον ηθικό νόμο· πέραν τούτου δε, προκύπτει και το καθήκον να προσπαθήσουμε με όλες μας τις 
ικανότητες ώστε να υπάρξει μια τέτοια σχέση (ένας κόσμος που αρμόζει στους ανώτατους ηθικούς 
σκοπούς). Εδώ ο άνθρωπος σκέπτεται κατ’αναλογία προς τη θεότητα, η οποία, αν και υποκειμενικά δεν 
έχει ανάγκη κανενός εξωτερικού πράγματος, εντούτοις δεν μπορεί να νοηθεί ότι κλείνεται στον εαυτό της, 
αλλά είναι καθορισμένη να παραγάγει έξω από την ίδια το ανώτατο αγαθό μέσω συνείδησης της 
παναυτάρκειάς της: μια αναγκαιότητα (που στον άνθρωπο είναι καθήκον) του υπέρτατου Όντος την οποία 
εμείς δεν μπορούμε να νοήσουμε διαφορετικά παρά ως ηθική ανάγκη. Ως εκ τούτου, η ορμή που στον 
άνθρωπο έγκειται στην ιδέα του ανώτατου μέσω της συνεπίδρασής του αγαθού στον κόσμο, δεν είναι η 
προτιθέμενη ευδαιμονία, αλλά απλώς αυτή η ιδέα ως σκοπός καθαυτός, δηλαδή η τήρησή της ως 
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καθήκον καθαυτό δεν είναι τίποτε άλλο, παρά περιορισμός της βούλησης υπό τον όρο 
μιας γενικής νομοθεσίας που καθίσταται δυνατή μέσω ενός αποδεκτού αξιώματος, όποιο 
και αν είναι το αντικείμενο ή ο σκοπός του (άρα και η ευδαιμονία)· εδώ όμως αφαιρεί 
κανείς τελείως από το αντικείμενο ή και από το σκοπό που ενδεχομένως έχει. Όσον 
αφορά λοιπόν την αρχή της Ηθικής, η διδασκαλία του ανώτατου αγαθού, ως τελικού 
σκοπού μιας βούλησης που καθορίζεται από την Ηθική και αρμόζει στους νόμους της, 
μπορεί να παρακαμφθεί και να τεθεί κατά μέρος (ως επεισοδιακή)· όπως άλλωστε θα 
δειχθεί στη συνέχεια, ότι εκεί όπου πρόκειται για το αληθινό σημείο διένεξης, δεν 
λαμβάνεται υπόψη το ίδιο [το ανώτατο αγαθό], αλλά απλώς η γενική Ηθική. 
β.  Ο κ. Garve διατυπώνει αυτές τις προτάσεις ως εξής: «Ότι ο ενάρετος άνθρωπος δεν 

μπορεί, και ούτε επιτρέπεται, να χάσει ποτέ από τα μάτια του εκείνη την άποψη (της 
ίδιας της ευδαιμονίας του) – διότι εν τοιαύτη περιπτώσει θα έχανε τελείως την μετάβαση 
στον αόρατο κόσμο, [την μετάβαση προς] την ύπαρξη του Θεού και της αθανασίας· η 
οποία όμως, σύμφωνα με αυτήν τη θεωρία, είναι απολύτως απαραίτητη για προσδώσει 
στήριγμα και σταθερότητα στο ηθικό σύστημα»· και καταλήγει έτσι να διατυπώσει 
συνοπτικά το σύνολο των δηλώσεων που μου αποδίδει: «Ο ενάρετος άνθρωπος, 
σύμφωνα με εκείνες τις αρχές, αγωνίζεται ακατάπαυστα να γίνει άξιος της ευδαιμονίας, 
αλλά, εφόσον είναι αληθινά ενάρετος, δεν αγωνίζεται ποτέ για να είναι ευτυχής». (Η λέξη 
εφόσον προκαλεί εδώ διφορούμενο νόημα που πρέπει να καταρχάς να διευκρινιστεί. 
Μπορεί να σημαίνει: στην πράξη, κατά την οποία ως ενάρετος άνθρωπος υποτάσσεται 
στο καθήκον του· σε τέτοια περίπτωση η πρόταση συμφωνεί πλήρως με τη θεωρία μου. 
Ή [θα μπορούσε να σημαίνει]: όταν είναι εν γένει ενάρετος, δηλαδή και εκεί όπου δεν 
τίθεται ζήτημα καθήκοντος και δεν υπάρχει σύγκρουση μαζί του, ο ενάρετος δεν θα 
πρέπει να λαμβάνει διόλου υπόψη την ευδαιμονία· και σε τέτοια περίπτωση η πρόταση 
αντιφάσκει πλήρως με τα λεγόμενά μου). 

Αυτές οι αντιρρήσεις, επομένως, δεν είναι τίποτε άλλο παρά παρανοήσεις (διότι δεν 
θέλω να τις θεωρήσω ως παρερμηνείες), των οποίων η δυνατότητα θα έπρεπε να φαίνεται 
παράδοξη, εάν δεν υπήρχε η ανθρώπινη τάση, που εξηγεί επαρκώς ένα τέτοιο φαινόμενο, 
να ακολουθεί κανείς μια δεδομένη πορεία σκέψης ακόμα στην κρίση ξένων σκέψεων, 
μεταφέροντας έτσι τις πρώτες στις τελευταίες. 

Την πολεμική πραγμάτευση της παραπάνω ηθικής αρχής ακολουθεί μια δογματική 
παράθεση του αντιθέτου. Ο κ. Garve συμπεραίνει αναλυτικά ως εξής: «Κατά τη σειρά 
των εννοιών, η σύλληψη και ο διαχωρισμός των συνθηκών μέσω των οποίων δίδεται το 
προβάδισμα στη μία απέναντι στην άλλη, πρέπει να προηγείται της επιλογής μίας από 
αυτές, άρα [να προηγείται] και του προκαθορισμού ενός συγκεκριμένου σκοπού. Μία 
κατάσταση, όμως, την  οποία προτιμά από άλλες ένα ον προικισμένο με συνείδηση του 
εαυτού και της κατάστασής του, όταν αυτή [η κατάσταση]είναι παρούσα και αντιληπτή 
από αυτό, είναι μια καλή κατάσταση· και μία σειρά τέτοιων καλών καταστάσεων είναι η 
γενικότατη έννοια που εκφράζεται με τη λέξη ευδαιμονία». – Περαιτέρω επισημαίνει: 
«Ένας νόμος προϋποθέτει κίνητρα, τα κίνητρα όμως προϋποθέτουν ότι έχει γίνει 
αντιληπτή μια διαφορά μεταξύ μίας κακής από μία καλύτερη κατάσταση. Αυτή η 

                                                                                                                                                                             
καθήκοντος. Διότι δεν περιέχει απλώς προσδοκία ευδαιμονίας, παρά μόνον μια αναλογία μεταξύ αυτής και 
της επαξιότητας του υποκειμένου, όποιο και αν είναι αυτό. Ενας καθορισμός της βούλησης, όμως, που 
περιορίζει σε αυτόν τον όρο τον εαυτό της και την πρόθεσή της να ανήκει σε ένα τέτοιο όλο, δεν είναι 
ιδιοτελής.  
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αντιληπτή διαφορά είναι ένα στοιχείο της έννοιας της ευδαιμονίας, κ.λπ.». Περαιτέρω: 
«Από την ευδαιμονία, με το γενικότερο νόημα της λέξης, προέρχονται τα κίνητρα κάθε 
προσπάθειας· άρα και της τήρησης του ηθικού νόμου. Πρέπει καταρχάς να γνωρίζω ότι 
κάτι είναι καλό πριν ρωτήσω εάν η εκπλήρωση των ηθικών καθηκόντων εντάσσεται στην 
κατηγορία του Καλού· ο άνθρωπος πρέπει να έχει μια ορμή που τον θέτει σε κίνηση, πριν 
τεθεί εμπρός του ένας στόχος4 προς τον οποίο θα πρέπει να στραφεί αυτή η κίνηση». 

Αυτό το επιχείρημα δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα παιχνίδι με το διφορούμενο 
νόημα της λέξης Καλό: διότι αυτό μπορεί είτε να τεθεί ως καθαυτό και άνευ όρων Καλό, 
σε αντίθεση προς το καθαυτό Κακό· ή μόνον ως υπό όρους Καλό, συγκρινόμενο με το 
λιγότερο ή περισσότερο Καλό, καθώς η κατάσταση επιλογής του τελευταίου μπορεί να 
είναι μόνον μία συγκριτικώς-καλύτερη κατάσταση, ενώ καθαυτή μπορεί να είναι κακή. – 
Το αξίωμα της άνευ όρων τήρησης ενός κατηγορικά προστακτικού νόμου της ελεύθερης 
αυθαιρεσίας (δηλαδή του καθήκοντος), χωρίς να λαμβάνει υπόψη κανένα σκοπό που έχει 
τεθεί ως βάση, είναι ουσιωδώς, δηλαδή κατά το είδος, διαφορετικό από το αξίωμα 
επιδίωξης ενός σκοπού (που ονομάζεται γενικά ευδαιμονία), που μας έχει τεθεί ως βάση 
από την ίδια τη φύση ως κίνητρο για ένα συγκεκριμένο τρόπο δράσης. Διότι το πρώτο 
είναι καθαυτό καλό, το δεύτερο όμως όχι· σε περίπτωση σύγκρουσης με το καθήκον 
μπορεί να είναι πολύ κακό. Απεναντίας, αν τεθεί ως βάση ένας συγκεκριμένος σκοπός, 
ώστε εδώ δεν προστάζει ένας νόμος άνευ όρων (αλλά μόνον υπό τον όρο αυτού του 
σκοπού), τότε δύνανται δύο αντιτιθέμενες πράξεις να είναι και οι δύο υπό όρους καλές, 
μόνον η μία καλύτερη από την άλλη (η οποία τότε θα ονομαζόταν συγκριτικώς-κακή)· 
διότι δεν διαφέρουν στο είδος, αλλά μόνον στο βαθμό. Έτσι είναι για όλες τις πράξεις 
των οποίων το κίνητρο δεν είναι ο απόλυτος νόμος του Λόγου (καθήκον), αλλά ένας 
σκοπός που εμείς αυθαίρετα έχουμε θέσει ως βάση: διότι αυτός ανήκει στο σύνολο όλων 
των σκοπών, των οποίων η επίτευξη ονομάζεται ευδαιμονία· η μία δε πράξη μπορεί να 
συνεισφέρει περισσότερο και η άλλη λιγότερο στην ευδαιμονία μου, και συνεπώς να 
είναι καλύτερη ή χειρότερη από την άλλη. – Η προτίμηση, όμως, μίας κατάστασης 
καθορισμού της βούλησης από μια άλλη είναι απλώς μια πράξη  της ελευθερίας (res 
merae facultatis [προαιρετικό], όπως λένε οι νομικοί), όπου δεν λαμβάνεται διόλου 
υπόψη εάν αυτός (ο καθορισμός της βούλησης) είναι καθαυτόν καλός ή κακός, ώστε, 
όσον αφορά και τους δύο, είναι ισόκυρος. 

Η κατάσταση του να βρίσκομαι σε σύνδεση με ένα συγκεκριμένο δεδομένο σκοπό, τον 
οποίο προτιμώ από οποιονδήποτε άλλο του ίδιου είδους, είναι μια συγκριτικά καλύτερη 
κατάσταση, δηλαδή [μια κατάσταση] στο πεδίο της ευδαιμονίας (η οποία αναγνωρίζεται 
από το Λόγο μόνον ως υπό όρους καλή, εφόσον είναι κανείς επάξιος για αυτήν). Εκείνη η 
κατάσταση, όμως, όπου σε περίπτωση σύγκρουσης συγκεκριμένων σκοπών μου με τον 
ηθικό νόμο του καθήκοντος προτιμώ συνειδητά το καθήκον, δεν είναι απλώς μία 
καλύτερη αλλά η μοναδική καθαυτή καλή κατάσταση: ένα Καλό από ένα τελείως 
διαφορετικό πεδίο, όπου δεν λαμβάνονται υπόψη σκοποί που ενδεχομένως μού 
προσφέρονται (συνεπώς και το σύνολό τους, η ευδαιμονία), και όπου αυτό που αποτελεί 
                                                           

4 Αυτό είναι ακριβώς εκείνο στο οποίο επιμένω. Η ορμή που πρέπει να έχει ο άνθρωπος πριν του δοθεί 
ένας συγκεκριμένος στόχος (σκοπός), δεν μπορεί προφανώς να είναι τίποτε άλλο από τον ίδιο το νόμο, 
μέσω του σεβασμού που εμπνέει (ασχέτως ποιους σκοπούς μπορεί κανείς να έχει και να επιδιώκει την 
εκπλήρωσή τους μέσω της τήρησης του νόμου). Διότι ο νόμος, ως προς την τυπική όψη της αυθαιρεσίας, 
είναι το μοναδικό που απομένει αν αφαιρέσουμε το υλικό της αυθαιρεσίας (το στόχο, όπως τον αποκαλεί ο 
κ. Garve).  
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την καθοριστική βάση στα αξιώματα της γενικής νομιμότητας δεν είναι το περιεχόμενο 
της αυθαιρεσίας (ένα αντικείμενο που έχει τεθεί ως βάση της) αλλά η απλή μορφή της 
[γενικής νομιμότητας]. – Έτσι, δεν μπορεί διόλου να ειπωθεί ότι κάθε κατάσταση που 
προτιμώ από μια άλλη, υπολογίζεται από πλευράς μου στην ευδαιμονία. Διότι, εν 
πρώτοις, πρέπει να είμαι σίγουρος ότι δεν πράττω ενάντια στο καθήκον μου· μόνον 
κατόπιν τούτου μού επιτρέπεται να επιδιώξω την ευδαιμονία, πόση από αυτήν μπορώ να 
συνδυάσω με την ηθικώς- (όχι φυσικώς-) καλή μου κατάσταση5. 

Η βούληση πρέπει βέβαια να έχει κίνητρα· αλλά αυτά δεν είναι συγκεκριμένα 
προδεδομένα αντικείμενα, αναφερόμενα στο φυσικό συναίσθημα, ως σκοποί, παρά τίποτε 
άλλο από τον ίδιο τον άνευ όρων νόμο, η δε δεκτικότητα της βούλησης να βρίσκεται υπό 
τον ίδιο ως υπό άνευ όρων εξαναγκασμό, ονομάζεται ηθικό συναίσθημα· το οποίο δεν 
είναι λοιπόν αιτία αλλά συνέπεια του καθορισμού της βούλησης, ενώ δεν θα είχαμε την 
παραμικρή αντίληψη για αυτόν [τον καθορισμός] εάν δεν προηγούνταν εντός μας εκείνος 
ο εξαναγκασμός. Έτσι, το παλιό τραγούδι ότι αυτό το συναίσθημα, δηλαδή μια ηδονή 
που καθιστούμε σκοπό μας, είναι η πρώτη αιτία του καθορισμού της βούλησης, 
επομένως η ευδαιμονία (στην οποία ανήκει η ηδονή ως στοιχείο) αποτελεί τη βάση όλης 
της αντικειμενικής αναγκαιότητας της δράσης και, συνεπώς, κάθε ηθικής υποχρέωσης, 
ανήκει στους παιχνιδισμούς της δοκησισοφίας. Εάν δεν μπορεί κανείς, κατά την 
παράθεση μιας αιτίας ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος, να παύσει να ρωτά [για την 
αιτία της αιτίας], θα καταλήξει να κάνει το αποτέλεσμα αιτία του εαυτού του. 

Έρχομαι τώρα στο σημείο που πραγματικά μας απασχολεί εδώ: δηλαδή να επιδείξω 
και να ελέγξω μέσω παραδειγμάτων το υποτιθέμενο, εντός της φιλοσοφίας, 
αντιμαχόμενο ενδιαφέρον της θεωρίας και της πράξης. Την καλύτερη απόδειξη για αυτό 
δίνει ο κ. Garve στην προαναφερθείσα πραγματεία του. Πρώτα λέει (αναφερόμενος στη 
διαφορά που βρίσκω μεταξύ μίας διδασκαλίας πώς μπορούμε να είμαστε ευδαίμονες και 
εκείνης του πώς μπορούμε να γίνουμε άξιοι της ευδαιμονίας): «Από πλευράς μου, 
παραδέχομαι ότι καταλαβαίνω σαφέστατα στο μυαλό μου αυτήν τη διαφορά μεταξύ των 
ιδεών, αλλά δεν βρίσκω κανένα τέτοιο διαχωρισμό μεταξύ των επιθυμιών και των 
επιδιώξεων στην καρδιά μου· ώστε μου είναι έως και ακατανόητο πώς μπορεί ένας 
άνθρωπος συνειδητά να έχει διαχωρίσει καθαρά την επιθυμία του προς ευδαιμονία 
ασκώντας έτσι το καθήκον του με πλήρη ανιδιοτέλεια». 

Απαντώ αρχικά στο τελευταίο. Παραδέχομαι δηλαδή ευχαρίστως, ότι κανένας 
άνθρωπος δεν μπορεί να έχει πλήρη συνείδηση ότι έχει ασκήσει το καθήκον του τελείως 
ανιδιοτελώς· διότι αυτό ανήκει στην εσωτερική εμπειρία, και σε αυτήν τη συνείδηση της 
ψυχικής του κατάστασης θα ανήκε μια πλήρως σαφής παράσταση των παράλληλων 
παραστάσεων και απόψεων που συνοδεύουν την έννοια του καθήκοντος μέσω της 

                                                           
5 Η ευδαιμονία περιέχει τα πάντα (και τίποτε άλλο εκτός) από αυτό που μας προμηθεύει η φύση· η 

αρετή, όμως, [περιέχει] αυτό που κανείς άλλος εκτός από τον άνθρωπο δεν μπορεί να δώσει ή να πάρει από 
τον εαυτό του. Εάν θα ήθελε κανείς να αντιτείνει: ότι μέσω της παρέκκλισης από την τελευταία ο 
άνθρωπος μπορεί τουλάχιστον να επισύρει εναντίον του επικρίσεις και καθαρή ηθική αυτομομφή, δηλαδή 
δυσαρέσκεια, και συνεπώς να καταστήσει εαυτόν δυστυχή, αυτό θα μπορούσε σαφώς να γίνει παραδεκτό. 
Ικανός, όμως, για αυτήν την καθαρή ηθική δυσαρέσκεια (όχι λόγω των μειονεκτικών συνεπειών της 
πράξης, αλλά λόγω της αντίθεσής της προς το νόμο) είναι μόνον ο ενάρετος ή εκείνος που είναι καθ’οδόν 
προς την αρετή. Επομένως, δεν είναι η αιτία αλλά μόνον η συνέπεια του ότι είναι ενάρετος· η δε κινητήρια 
αιτία του να είναι ενάρετος δεν θα μπορούσε να προέρχεται από αυτήν τη δυστυχία (εάν θέλει κανείς να 
ονομάζει έτσι τον πόνο από μία κακοπραγία).  
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δύναμης της φαντασίας, της συνήθειας και της κλίσης, πράγμα που δεν μπορεί επ’ουδενί 
να απαιτηθεί· εν γένει άλλωστε, δεν μπορεί να καταστεί αντικείμενο της εμπειρίας η 
ανυπαρξία από κάτι (συνεπώς ούτε από ένα κρυφά νοούμενο πλεονέκτημα). Το ότι όμως 
ο άνθρωπος θα πρέπει να ασκεί το καθήκον του με πλήρη ανιδιοτέλεια και πρέπει να 
διαχωρίζει πλήρως την επιθυμία του για ευδαιμονία από την έννοια του καθήκοντος, 
ώστε να την έχει καθαρή: για αυτό έχει συνείδηση με την μεγαλύτερη σαφήνεια· ή, εάν 
πιστεύει ότι δεν έχει [τέτοια συνείδηση], τότε μπορεί να του απαιτηθεί να έχει, όσο 
έγκειται στην ικανότητά του: διότι ακριβώς σε αυτήν την καθαρότητα συναντάται η 
αληθινή αξία της ηθικότητας, και [ο άνθρωπος] θα πρέπει επομένως να το μπορεί. Ίσως 
ποτέ ένας άνθρωπος να μην μπόρεσε να ασκήσει τελείως ανιδιοτελώς το καθήκον, που 
του ήταν γνωστό και έχαιρε εκτίμησης από τον ίδιο (χωρίς [δηλαδή] ανάμειξη άλλων 
ορμών)· και ίσως ποτέ να μην το επιτύχει κανείς, παρά την υπέρτατη προσπάθεια. Όσο, 
όμως, μπορεί να συνειδητοποιήσει ο ίδιος, με τον αυστηρότερο αυτοέλεγχο, ότι 
προσπαθεί να επιτύχει το αξίωμα εκείνης της καθαρότητας, χωρίς τη σύμπραξη κινήτρων 
αλλά, πολύ περισσότερο, με αυταπάρνηση όσον αφορά την ιδέα του καθήκοντος: για 
αυτό είναι ικανός· και αυτό αρκεί άλλωστε για την από πλευράς του τήρηση του 
καθήκοντος. Αντιθέτως, το να καθίσταται αξίωμα η ευνοϊκή στάση προς την επίδραση 
τέτοιων κινήτρων, υπό την πρόφαση ότι η ανθρώπινη φύση δεν επιτρέπει τέτοια 
καθαρότητα (πράγμα που δεν μπορεί επίσης να υποστηρίξει με σιγουριά): αυτό είναι ο 
θάνατος κάθε ηθικότητας. 

Όσον αφορά τώρα την προαναφερθείσα ομολογία του κ. Garve, ότι δεν βρίσκει στην 
καρδιά του εκείνη τη διαίρεση (κατ’ ουσίαν, το διαχωρισμό): δεν διστάζω διόλου να 
εκφράσω αντίρρηση στην αυτοκατηγορία του και να υπερασπιστώ την καρδιά του 
ενάντια στο κεφάλι του. Αυτός, ο έντιμος άνδρας, τον βρήκε πραγματικά ανά πάσα 
στιγμή στην καρδιά του (στους καθορισμούς της βούλησής του)· αλλά [ο διαχωρισμός] 
απλώς δεν μπορούσε, για το σκοπό της θεώρησης και σύλληψης εκείνου που είναι 
ακατανόητο (ανεξήγητο), δηλαδή τη δυνατότητα κατηγορικών προσταγών (όπως είναι 
εκείνη του καθήκοντος), να συναρμοστεί στο κεφάλι του με τις συνηθισμένες αρχές 
ψυχολογικών εξηγήσεων (οι οποίες θέτουν γενικά ως βάση τον μηχανισμό της φυσικής 
αναγκαιότητας ως βάση)6. 

Όταν, όμως, ο κ. G. εντέλει λέει: «Τέτοιες λεπτές διαφορές των ιδεών γίνονται 
σκοτεινές ήδη κατά το στοχασμό επί συγκεκριμένων πραγμάτων· αλλά χάνονται τελείως 
όταν πρόκειται για την πράξη, όταν πρέπει να εφαρμοστούν σε επιθυμίες και προθέσεις. 
Όσο πιο απλό, ταχύ και απογυμνωμένο από καθαρές παραστάσεις είναι το βήμα με το 
οποίο μεταβαίνουμε από την παρατήρηση των κινήτρων στην πραγματική πράξη: τόσο 
λιγότερο είναι δυνατό να αναγνωρίσουμε με ακρίβεια και σιγουριά το ειδικό βάρος που 

                                                           
6 Ο κ. Garve (στις σημειώσεις του για το βιβλίο του Κικέρωνα Περί καθηκόντων, σ. 69, έκδ. του 1783) 

εκφράζει την αξιοπρόσεκτη και επάξια της οξυδέρκειάς του ομολογία: «Η ελευθερία σύμφωνα με την 
εσώτατη πεποίθησή του, θα παραμείνει άλυτο πρόβλημα και δεν θα εξηγηθεί ποτέ». Μια απόδειξη της 
πραγματικότητάς της δεν συναντάται απλούστατα διόλου, ούτε σε έμμεση ούτε σε άμεση εμπειρία· και 
άνευ απόδειξης δεν μπορεί λοιπόν κανείς να την αποδεχθεί. Καθώς λοιπόν μια απόδειξή της δεν μπορεί να 
αναπτυχθεί από απλώς θεωρητικούς λόγους (διότι αυτοί θα έπρεπε να αναζητηθούν στην εμπειρία), άρα 
μόνον από προτάσεις του πρακτικού Λόγου, αλλά και πάλι όχι από τεχνικο-πρακτικές (διότι και αυτές θα 
απαιτούσαν εμπειρική βάση), επομένως μόνον από ηθικο-πρακτικές: τότε θα πρέπει να απορήσει κανείς, 
γιατί ο κ. G. δεν κατέφυγε στην έννοια της ελευθερίας για να διασώσει τουλάχιστον τη δυνατότητα τέτοιων 
προσταγών.  
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προσέθεσε το κάθε κίνητρο, ώστε να κατευθυνθεί το βήμα προς αυτήν και όχι προς άλλη 
κατεύθυνση» – τότε θα πρέπει να εκφράσω δυνατά και έντονα την αντίρρησή μου. 

Η έννοια του καθήκοντος, στην πλήρη της καθαρότητα, δεν είναι απλώς πέραν κάθε 
σύγκρισης απλούστερη, σαφέστερη, πιο βατή και φυσικότερη στον καθένα για πρακτική 
χρήση, από οποιοδήποτε κίνητρο που προέρχεται από την ευδαιμονία ή αναμιγνύεται με 
την ίδια και με την επιδίωξή της (πράγμα που απαιτεί πάντα πολλή τέχνη και στοχασμό)· 
αλλά, ακόμη και στην κρίση του κοινότατου ανθρώπινου νου, εάν απλώς αυτή αναφερθεί 
με διαχωρισμό και μάλιστα με αντίθεση προς αυτά [τα κίνητρα της ευδαιμονίας] στην 
ανθρώπινη βούληση είναι κατά πολύ δυνατότερη, διεισδυτικότερη και υποσχόμενη 
επιτυχία από οποιεσδήποτε κινητήριες βάσεις που προέρχονται από την τελευταία, 
ιδιοτελή αρχή. – Έστω, για παράδειγμα, η περίπτωση: ότι κάποιος έχει στα χέρια του ένα 
εμπιστευμένο σε αυτόν ξένο αγαθό (depositum), του οποίου ο ιδιοκτήτης είναι νεκρός, 
και οι κληρονόμοι του δεν γνωρίζουν τίποτε και ούτε ποτέ μπορούν να μάθουν τίποτε 
περί τούτου. Ας αφηγηθεί κανείς αυτήν την περίπτωση ακόμη και σε ένα παιδί όκτω ή 
εννέα ετών και παράλληλα, [ας προσθέσει] ότι ο κάτοχος αυτής της παρακαταθήκης 
(χωρίς δική του υπαιτιότητα) βρίσκεται ακριβώς την ίδια περίοδο σε πλήρη κατάπτωση 
των συνθηκών ευδαιμονίας του, βλέπει γύρω του μια οικογένεια με τη γυναίκα και τα 
παιδιά να βασανίζονται από την ανέχεια, μια ανάγκη από την οποία θα μπορούσε 
αυτοστιγμεί να βγει εάν ιδιοποιούνταν εκείνη την παρακαταθήκη· παράλληλα είναι 
φιλάνθρωπος και αγαθοεργός, εκείνοι όμως οι κληρονόμοι είναι πλούσιοι, άνθρωποι 
χωρίς αγάπη, στον υπέρτατο βαθμό τρυφηλοί και σπάταλοι, ώστε θα ήταν το ίδιο εάν 
αυτή η προσθήκη στην περιουσία τους ριχνόταν στη θάλασσα. Ας ρωτήσει λοιπόν 
κανείς, εάν υπό αυτές τις συνθήκες θα μπορούσε να θεωρηθεί επιτρεπτό, να 
χρησιμοποιηθεί αυτή η παρακαταθήκη προς ίδιον όφελος. Χωρίς αμφιβολία, ο 
ερωτώμενος θα απαντήσει: Όχι! Και αντί για άλλους λόγους θα μπορέσει απλώς να πει: 
είναι άδικο, δηλαδή αντίκειται στο καθήκον. Τίποτε δεν είναι σαφέστερο από αυτό· όχι 
βέβαια με την απάντηση: ότι [ο κάτοχος] προάγει την ευδαιμονία του μέσω αυτής της 
απόδοσης. Διότι, εάν προσδοκούσε τον καθορισμό της απόφασής του με πρόθεση ως 
προς την τελευταία, τότε θα μπορούσε, για παράδειγμα, να σκέφτεται ως εξής: «Αν 
δώσεις το αγαθό που βρίσκεται στην κατοχή σου στους αληθινούς ιδιοκτήτες του χωρίς 
παράκληση [από πλευράς τους], τότε πιθανώς θα σε ανταμείψουν για την τιμιότητά σου· 
ή, εάν δεν συμβεί αυτό, θα αποκτήσεις ευρεία καλή φήμη, που μπορεί να καταστεί πολύ 
προσοδοφόρα. Όλα όμως αυτά είναι πολύ αβέβαια. Από την άλλη πλευρά βέβαια, 
ανακύπτουν επίσης κάποιοι ενδοιασμοί: Αν κατακρατήσεις το εμπιστευμένο [αγαθό], για 
να βγεις από τη στενόχωρή σου κατάσταση, τότε, αν το χρησιμοποιούσες γοργά, θα 
έλκυες υποψία για το πώς και με ποιους τρόπους κατέληξες τόσο γρήγορα σε βελτίωση 
των συνθηκών σου· εάν όμως ήθελες να το χρησιμοποιήσεις αργά, η ανάγκη θα 
αυξανόταν εν τω μεταξύ τόσο πολύ, ώστε δεν θα υπήρχε βοήθεια για αυτήν». – Η 
βούληση λοιπόν σύμφωνα με το αξίωμα της ευδαιμονίας ταλαντεύεται μεταξύ των 
ορμών της, για το τι θα πρέπει να αποφασίσει· διότι αποσκοπεί στην επιτυχία, και αυτή 
είναι πολύ αβέβαιη· απαιτείται ένα καλό μυαλό για να βγει κανείς από το πλήθος των 
λόγων και αντιλόγων και να μην εξαπατηθεί στο άθροισμα. Απεναντίας, αν ρωτήσει 
κανείς τον εαυτό του, τι είναι εδώ καθήκον: τότε δεν διστάζει διόλου για την απάντηση 
που πρέπει να δώσει στον εαυτό του, αλλά είναι αμέσως σίγουρος τι πρέπει να κάνει. 
Αισθάνεται δε, εάν η έννοια του καθήκοντος έχει για τον ίδιο κάποιο κύρος, αποστροφή 
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έστω και να ασχοληθεί με την υπεροχή των πλεονεκτημάτων που θα μπορούσαν δήθεν 
να του προκύψουν από την παράβασή του, ως εάν να είχε εδώ δυνατότητα επιλογής. 

Το ότι λοιπόν αυτές οι διαφορές (οι οποίες, όπως μόλις δείχθηκε, δεν είναι τόσο 
λεπτές, όπως πιστεύει ο κ. G., αλλά είναι γραμμένες στην ψυχή του ανθρώπου με την 
πλέον αδρή και ευανάγνωστη γραφή) εξαφανίζονται, όπως λέει, πλήρως όταν πρόκειται 
για την πράξη: αυτό αντιφάσκει ακόμη και στην ίδια την εμπειρία. Βέβαια, [δεν 
αντιφάσκει] σε εκείνη την εμπειρία που παραθέτει η ιστορία των αξιωμάτων που 
προέρχονται από την μία ή την άλλη αρχή: διότι εκεί αποδεικνύεται δυστυχώς ότι, στον 
μεγαλύτερο βαθμό, προέρχονται από τη δεύτερη [αρχή] (της ιδιοτέλειας)· αλλά 
[αντιφάσκει] στην εμπειρία που μόνον εσωτερική μπορεί να είναι, ότι καμία [άλλη] ιδέα 
δεν μπορεί να υψώσει το ανθρώπινο θυμικό και να το εμψυχώσει μέχρι ενθουσιασμού, 
παρά μια καθαρή ηθική πεποίθηση, η οποία τιμά πάνω από όλα το καθήκον, παλεύει με 
αναρίθμητα κακά του βίου, ακόμη και με τις δελεαστικότερες υποσχέσεις του, και 
εντούτοις (όπως υποθέτει κανείς ορθώς ότι ο άνθρωπος το μπορεί) τα υπερνικά. Ότι ο 
άνθρωπος έχει τη συνείδηση ότι το μπορεί αυτό, διότι πρέπει [να το μπορεί]: αυτό 
ανοίγει μέσα του ένα βάθος θείων καταβολών, το οποίο τον κάνει να αισθάνεται ιερό 
ρίγος για το μέγεθος και την ανωτερότητα του αληθινού του καθορισμού. Εάν δε ο 
άνθρωπος έστρεφε συχνότερα την προσοχή του και συνήθιζε να απαλλάσσει τελείως την 
αρετή από κάθε πλούτο της λείας των πλεονεκτημάτων που θα προκύψουν από την 
τήρηση του καθήκοντος, και να την παριστά στην πλήρη της καθαρότητα· εάν καθιστάτο 
βασική πρόταση να γίνεται χρήση αυτής της παράστασης στην ιδιωτική και δημόσια 
εκπαίδευση (μια μέθοδος οξείας διεργασίας των καθηκόντων που έχει σχεδόν πάντα 
παραμεληθεί): τότε θα έπρεπε σε σύντομο διάστημα να βελτιωθεί η ηθικότητα των 
ανθρώπων. Το ότι η ιστορική εμπειρία δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να αποδείξει την 
καλή επιτυχία των διδασκαλιών αρετής, για αυτό είναι ακριβώς υπαίτια η σφαλερή 
προϋπόθεση: ότι η ορμή που αντλείται από την ιδέα του καθήκοντος είναι δήθεν πολύ 
λεπτή, ενώ η αδρότερη [αντίληψη] περί των προσδοκώμενων σε αυτόν, αλλά ακόμη και 
σε ένα μελλοντικό κόσμο, πλεονεκτημάτων από την τήρηση του νόμου (χωρίς να 
εκτιμάται ο ίδιος ως ορμή) θα επιδρούσε τάχα εντονότερα επί του θυμικού· [υπαίτιο είναι 
επίσης] ότι μέχρι τώρα βασική πρόταση της εκπαίδευσης και του εκκλησιαστικού 
κηρύγματος ήταν ότι θα πρέπει κανείς να δώσει το προβάδισμα στην επιδίωξη της 
ευδαιμονίας απέναντι σε αυτό που ο Λόγος καθιστά ανώτατη συνθήκη, δηλαδή να είναι 
κανείς επάξιος της ευδαιμονίας. Διότι προδιαγραφές περί του πώς μπορεί κανείς να γίνει 
ευτυχισμένος, ή τουλάχιστον να αποφύγει μειονεκτήματα, δεν είναι προσταγές. Πολύ 
απλά δεν δεσμεύουν κανένα· και [ο άνθρωπος] μπορεί, αφού έχει προειδοποιηθεί, να 
επιλέξει αυτό που του φαίνεται καλό, εάν αρέσκεται να υποφέρει αυτό που θα τον βρει. 
Τα κακά που θα πήγαζαν ακολούθως από την παράλειψη υιοθέτησης της δεδομένης 
συμβουλής, δεν θα τα θεωρεί αιτίες για ποινές: διότι αυτές αφορούν μόνον την ελεύθερη, 
αλλά ενάντια στο νόμο, βούληση· η φύση, όμως, και η κλίση δεν μπορούν να δώσουν 
νόμους στην ελευθερία. Τελείως διαφορετική είναι η κατάσταση με την ιδέα του 
καθήκοντος, της οποίας η παράβαση, ακόμη και χωρίς να ληφθούν υπόψη τα 
μειονεκτήματα που προέρχονται από την ίδια, επιδρά άμεσα επί του θυμικού και καθιστά 
τον άνθρωπο απορριπτέο στα ίδια του τα μάτια και αξιόποινο.  

Εδώ λοιπόν είναι μια σαφής απόδειξη, ότι όλα όσα είναι ορθά στη θεωρία για την 
Ηθική θα πρέπει να ισχύουν και για την πράξη. – Στην ιδιότητα του ανθρώπου ως όντος 
που υπόκειται σε ορισμένα καθήκοντα μέσω του ίδιου του Λόγου του, είναι λοιπόν 
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καθένας πρακτικά δραστήριος· και καθώς, ως άνθρωπος, δεν αναπτύσσεται ποτέ πέρα 
από το σχολείο της σοφίας, έτσι και δεν μπορεί, ως δήθεν να έχει μάθει από την εμπειρία 
τι είναι ο άνθρωπος και τι μπορεί κανείς να απαιτήσει από αυτόν, να στείλει με περήφανη 
περιφρόνηση τον οπαδό της θεωρίας πίσω στο σχολείο. Διότι όλη αυτή η εμπειρία δεν 
τον βοηθά καθόλου να διαφύγει της προδιαγραφής της θεωρίας, παρά, εν πάση 
περιπτώσει, απλώς να μάθει πώς θα μπορούσε να διαρρυθμιστεί καλύτερα και 
γενικότερα, όταν κανείς την έχει ενσωματώσει στις βασικές του προτάσεις· εδώ όμως δεν 
γίνεται λόγος για αυτήν την εμπράγματη επιδεξιότητα, αλλά μόνον για αυτές τις 
προτάσεις. 

 
 

Περί της σχέσης της θεωρίας προς την πράξη στο Δημόσιο δίκαιο. 
(Ενάντια στον Hobbes) 

 
Από όλα τα συμβόλαια, μέσω των οποίων ένα πλήθος ανθρώπων ενώνεται σε μια 
κοινωνία (pactum sociale), το συμβόλαιο συγκρότησης μεταξύ τους ενός αστικού 
συντάγματος (pactum unionis civilis) είναι τόσο ιδιόμορφο ώστε, αν και ως προς τη 
διεκπεραίωση έχει πολλά κοινά με κάθε άλλο (που επίσης προσανατολίζεται στη 
συλλογική προώθηση ενός κάποιου σκοπού), εντούτοις διαφέρει ουσιωδώς από όλα τα 
άλλα ως προς την αρχή της ίδρυσής του (constitutionis civilis). Σύνδεση πολλών 
[ατόμων] προς κάποιο (κοινό) σκοπό (τον οποίο όλοι έχουν) απαντά σε όλα τα κοινωνικά 
συμβόλαια· αλλά σύνδεσή τους, η οποία να είναι καθαυτή σκοπός (που πρέπει να έχει ο 
καθένας), δηλαδή [μια σύνδεση που] να είναι πρώτιστο και άνευ όρων καθήκον σε κάθε 
εξωτερική σχέση των ανθρώπων εν γένει, οι οποίοι δεν μπορούν παρά να εμπλακούν σε 
αμοιβαία επιρροή: μια τέτοια απαντά μόνον σε μια κοινωνία εφόσον η ίδια βρίσκεται σε 
αστική κατάσταση, δηλαδή [εφόσον] αποτελεί μια κοινοπολιτεία. Ο σκοπός λοιπόν, ο 
οποίος σε τέτοια εξωτερική σχέση είναι αυτός καθαυτόν καθήκον, είναι το δίκαιο των 
ανθρώπων υπό δημόσιους εξαναγκαστικούς νόμους, μέσω των οποίων μπορεί να 
προσδιοριστεί στον καθένα το Δικό του και να διασφαλιστεί ενάντια στην επέμβαση 
οποιουδήποτε Άλλου. 

Η έννοια, όμως, ενός εξωτερικού δικαίου εν γένει προέρχεται εξολοκλήρου από την 
έννοια της ελευθερίας στις εξωτερικές σχέσεις των ανθρώπων προς αλλήλους, και δεν 
σχετίζεται διόλου με το σκοπό που έχουν κατά φυσικό τρόπο όλοι οι άνθρωποι (την 
πρόθεση της ευδαιμονίας), ούτε και με την προδιαγραφή των μέσων επίτευξής του: ώστε, 
κατά συνέπεια, αυτός ο τελευταίος σκοπός δεν πρέπει διόλου να αναμειγνύεται με εκείνο 
τον [πρώτο] νόμο ως καθοριστική βάση του. Δίκαιο είναι ο περιορισμός της ελευθερίας 
του καθενός υπό τον όρο της εναρμόνισης με την ελευθερία κάθε άλλου, στο βαθμό που 
αυτή είναι δυνατή σύμφωνα με ένα γενικό νόμο· το δε Δημόσιο δίκαιο είναι το σύνολο 
όλων των εξωτερικών νόμων που καθιστούν δυνατή μια τέτοια γενική εναρμόνιση. 
Εφόσον, όμως, ο περιορισμός της ελευθερίας μέσω της αυθαιρεσίας ενός άλλου 
ονομάζεται εξαναγκασμός: συνεπάγεται ότι το αστικό σύνταγμα είναι μια σχέση 
ελεύθερων ανθρώπων, οι οποίοι (ανεξαρτήτως της συνολικής ελευθερίας τους στη 
σύνδεσή τους με άλλους) βρίσκονται υπό εξαναγκαστικούς νόμους: διότι έτσι το θέλει ο 
Λόγος και δη ο καθαρός, a priori νομοθετών Λόγος, που δεν λαμβάνει υπόψη κανένα 
εμπειρικό σκοπό (εκ των οποίων όλοι συμπεριλαμβάνονται υπό τη γενική ονομασία της 
ευδαιμονίας)· σε αναφορά άλλωστε προς τον οποίο, και προς τη θέση που τον θέτει ο 
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καθένας, οι άνθρωποι σκέπτονται πολύ διαφορετικά, ώστε η βούλησή τους δεν μπορεί να 
υπαχθεί σε καμία κοινή αρχή, συνεπώς επίσης σε κανένα εξωτερικό νόμο που 
εναρμονίζεται με την ελευθερία καθενός. 

Η αστική κατάσταση λοιπόν, θεωρούμενη απλώς ως δικαϊκή κατάσταση, είναι 
θεμελιωμένη στις εξής a priori αρχές: 

1. Την ελευθερία κάθε μέλους της κοινωνίας, ως ανθρώπου. 
2. Την ισότητα κάθε μέλους με κάθε άλλο, ως υπηκόου. 
3. Την αυτοτέλεια κάθε μέλους μιας κοινοπολιτείας, ως πολίτη. 
Αυτές οι αρχές δεν είναι απλώς νόμοι που θεσπίζει το ήδη υπάρχον κράτος, αλλά 

[νόμοι] σύμφωνα μόνον με τους οποίους μπορεί μια κρατική θεμελίωση να είναι εν γένει 
προσήκουσα σε καθαρές έλλογες αρχές του εξωτερικού ανθρώπινου δικαίου. Δηλαδή: 

1. Η ελευθερία ως ανθρώπου, της οποίας την αρχή για τη συγκρότηση μιας 
κοινοπολιτείας εκφράζω με την εξής διατύπωση: Κανείς δεν μπορεί να με εξαναγκάσει 
να είμαι ευτυχισμένος με τον τρόπο του (όπως ο ίδιος θεωρεί το καλό των άλλων 
ανθρώπων), αλλά καθένας επιτρέπεται να αναζητεί την ευδαιμονία με τον τρόπο που ο 
ίδιος θεωρεί σωστό, εφόσον δεν παρεμποδίζει την ελευθερία άλλων (δηλαδή αυτό το 
δικαίωμα των άλλων) να επιδιώκουν ένα παρόμοιο σκοπό, η οποία δύναται να υπάρχει με 
την ελευθερία του καθένα υπό έναν δυνατό γενικό νόμο. – Μια κυβέρνηση που θα ήταν 
θεμελιωμένη στην αρχή της ευεργεσίας προς το λαό ως ενός πατέρα προς τα τέκνα του, 
δηλαδή μια πατρική κυβέρνηση (imperium paternale), όπου οι υπήκοοι είναι 
αναγκασμένοι να συμπεριφέρονται τελείως παθητικά ως ανήλικα τέκνα που δεν μπορούν 
να διαχωρίσουν τι τους είναι αληθινά ωφέλιμο ή επιζήμιο, ώστε, για να μάθουν πώς 
πρέπει να είναι ευτυχισμένοι θα πρέπει να το προσδοκούν από την κρίση του επικεφαλής 
και, για να το θέλει και αυτός, [θα πρέπει να το προσδοκούν] απλώς από την καλοσύνη 
του: αυτό είναι ο μεγαλύτερος δυνατός δεσποτισμός (ένα σύνταγμα που αίρει κάθε 
ελευθερία των υπηκόων, οι οποίοι κατά συνέπεια δεν έχουν διόλου δικαιώματα). Όχι μία 
πατρική αλλά μια πατριωτική κυβέρνηση (imperium non paternale, sed patrioticum) είναι 
εκείνη που μπορεί μόνον να νοηθεί για ανθρώπους που είναι ικανοί για δικαιώματα, και 
παράλληλα σε σχέση προς την ευεργεσία του κυρίαρχου. Πατριωτικός είναι δηλαδή 
εκείνος ο τρόπος σκέψης όπου ο καθένας εντός του κράτους (μη εξαιρουμένου του 
επικεφαλής του ιδίου) θεωρεί την κοινοπολιτεία ως την μητρική αγκάλη ή τη χώρα ως το 
πατρικό έδαφος, από την οποία προέρχεται και επί της οποίας ζει, και την οποία θα 
πρέπει να παραδόσει [στις επόμενες γενέες] ως ακριβό ενέχυρο, μόνον για να 
προστατεύσει τα δικαιώματά της μέσω νόμων της κοινής βούλησης χωρίς, όμως, να 
θεωρεί εαυτόν αρμόδιο να την υπαγάγει προς χρήση στην άνευ όρων προτίμησή του. – 
Αυτό το δικαίωμα της ελευθερίας αρμόζει σε αυτόν, στο μέλος της κοινοπολιτείας, ως 
άνθρωπο, εφόσον δηλαδή είναι ένα ον εν γένει ικανό για δικαιώματα. 

2. Η ισότητα ως υπηκόου, της οποίας η διατύπωση μπορεί να είναι η εξής: Κάθε μέλος 
της κοινοπολιτείας έχει απέναντι σε κάθε άλλο αναγκαστικά δικαιώματα, από τα οποία 
εξαιρείται μόνον ο επικεφαλής της κοινοπολιτείας (ακριβώς επειδή δεν αποτελεί μέλος 
της, αλλά είναι ο δημιουργός και συντηρητής της), ο οποίος είναι ο μοναδικός που έχει 
την αρμοδιότητα να εξαναγκάσει, χωρίς ο ίδιος να υπάγεται σε εξαναγκαστικό νόμο. 
Ότιδήποτε, όμως, υπάγεται σε νόμους είναι σε ένα κράτος υπήκοος, συνεπώς υπάγεται 
στο εξαναγκαστικό δίκαιο εξίσου όπως όλα τα άλλα μέρη της κοινοπολιτείας· με 
μοναδική εξαίρεση έναν Μοναδικό (φυσικό ή ηθικό πρόσωπο), τον επικεφαλής του 
κράτους, μέσω του οποίου μπορεί να διενεργηθεί αποκλειστικά κάθε δικαιϊκός 
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εξαναγκασμός. Διότι εάν και αυτός μπορούσε να εξαναγκαστεί, δεν θα ήταν ο 
επικεφαλής του κράτους, και η σειρά της υποταγής θα έβαινε στο άπειρο. Εάν όμως 
υπήρχαν Δύο (πρόσωπα άνευ εξαναγκασμού), τότε κανένα δεν θα ίστατο υπό 
εξαναγκαστικούς νόμους και κανένα δεν θα μπορούσε να διαπράξει αδικία στο άλλο: 
πράγμα αδύνατο. 

Αυτή η καθολική ισότητα των ανθρώπων σε ένα κράτος, ως υπηκόων του, 
[συν]υπάρχει όμως σαφέστατα με την μεγαλύτερη ανισότητα ως προς το πλήθος και τις 
διαβαθμίσεις της περιουσίας τους, είτε έγκειται σε σωματική είτε σε πνευματική 
ανωτερότητα απέναντι σε άλλους, είτε σε εξωτερικά αγαθά ευτυχίας και σε δικαιώματα 
εν γένει (από τα οποία δύνανται να υπάρχουν πολλά) όσον αφορά άλλους· ώστε η 
ευημερία του ενός να εξαρτάται κατά πολύ από τη βούληση του άλλου (του φτωχού από 
τον πλούσιο), ότι ο ένας πρέπει να υπακούσει (όπως το παιδί τον γονέα, ή η γυναίκα τον 
άνδρα) και ο άλλος να τον διατάξει, ο ένας να υπηρετεί (ως ημερομίσθιος), ο άλλος να 
αμοίβει, κ.λπ. Ως προς το δίκαιο, όμως, (το οποίο, ως έκφραση της γενικής βούλησης, 
μπορεί να είναι μόνον ένα, και το οποίο αφορά την μορφή του δικαίου και όχι το υλικό ή 
το αντικείμενο στο οποίο έχω ένα δικαίωμα) είναι εντούτοις μεταξύ τους ίσοι ως 
υπήκοοι: διότι κανένας δεν μπορεί να εξαναγκάσει τον άλλο με διαφορετικό τρόπο από 
ότι μέσω του δημόσιου νόμου (και μέσω του διεκπεραιωτή του, του επικεφαλής του 
κράτους), μέσω δε του οποίου μπορεί επίσης κάθε άλλος εξίσου να του αντισταθεί. 
Κανένας, όμως, δεν δύναται να απωλέσει αυτή την αρμοδιότητα προς εξαναγκασμό 
(δηλαδή το να έχει ένα δικαίωμα ενάντια σε άλλους) παρά μόνον με δικό του έγκλημα, 
όπως και δεν μπορεί να το εγκαταλείψει εξ ιδίων, φέρ’ ειπείν μέσω ενός συμβολαίου, 
δηλαδή δεν μπορεί μέσω μιας δικαιοπραξίας να επιβάλλει το ότι δεν έχει διόλου 
δικαιώματα παρά μόνον καθήκοντα: διότι έτσι θα αποστερούσε το εαυτό του από το 
δικαίωμα να κάνει ένα συμβόλαιο, ώστε αυτό το συμβόλαιο θα ακυρωνόταν αφ’εαυτού. 

Από αυτήν την ιδέα της ισότητας των ανθρώπων στην κοινοπολιτεία ως υπηκόων 
προέρχεται λοιπόν η διατύπωση: Κάθε μέλος της θα πρέπει να μπορεί να καταλήξει σε 
κάθε θέση μιας τάξης εντός της ιδίας (η οποία αρμόζει σε έναν υπήκοο), όπου μπορούν 
να το οδηγήσουν το ταλέντο, η φιλοπονία και η τύχη του· οι δε συνυπήκοοί του δεν θα 
πρέπει να τον παρεμποδίζουν μέσω μιας κληρονομικής προσταγής (ως προνομιούχοι για 
μια συγκεκριμένη τάξη), υποβιβάζοντας έτσι αιωνίως τον ίδιο και τους απογόνους του. 

Διότι καθώς το συνολικό δίκαιο έγκειται απλώς στον περιορισμό της ελευθερίας κάθε 
άλλου υπό τον όρο ότι αυτή μπορεί να συνυπάρξει με τη δική μου σύμφωνα με ένα 
γενικό νόμο, το δε Δημόσιο δίκαιο (σε μια κοινοπολιτεία) έγκειται απλώς στην 
κατάσταση μιας πραγματικής νομοθεσίας, που αρμόζει σε αυτήν την αρχή και είναι 
επενδυμένη με δύναμη, μέσω της οποίας [νομοθεσίας] όλοι όσοι ανήκουν σε ένα λαό 
βρίσκονται ως υπήκοοι σε μια κατάσταση δικαίου εν γένει (status juridicus), δηλαδή της 
ισότητας δράσης και αντίδρασης μιας αυθαιρεσίας που αλληλοπεριορίζεται σύμφωνα με 
το γενικό νόμο της ελευθερίας (που ονομάζεται αστική κατάσταση): έτσι, το εκ γενετής 
δικαίωμα καθενός σε αυτήν την κατάσταση (δηλαδή, πριν από κάθε δικαιοπραξία του) 
όσον αφορά την αρμοδιότητα να εξαναγκάζει κάθε άλλον ώστε να παραμένει εντός των 
ορίων εναρμόνισης της χρήσης της δικής του ελευθερίας με τη δική μου, είναι 
εξολοκλήρου ίσο. Καθώς λοιπόν η γέννηση δεν είναι πράξη εκείνου που γεννιέται και, 
συνεπώς, δεν μπορεί λόγω αυτής να υποστεί ανισότητα στη δικαιϊκή κατάσταση όπως 
και καμία υποταγή σε εξαναγκαστικούς νόμους, εκτός από εκείνους που έχει κοινούς με 
άλλους ως υπήκοος της μοναδικής ανώτατης νομοθετικής εξουσίας: έτσι δεν μπορεί να 
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υπάρχει κανένα εκ γενετής προνόμιο ενός μέλους της κοινοπολιτείας ως συνηπηκόου 
απέναντι στους άλλους· το δε προνόμιο της τάξης που έχει κανείς στην κοινοπολιτεία δεν 
μπορεί να το κληροδοτήσει στους απογόνους του, ως εάν [αυτοί] να είναι εκ γενετής 
προορισμένοι για την τάξη των ευγενών, ούτε και να τους εμποδίσει δι’ εξαναγκασμού 
να καταλήξουν μέσω δικών τους επιδόσεων στις ανώτερες θέσεις της ιεραρχίας (του 
superior και inferior, εκ των οποίων όμως κανείς δεν είναι imperans και ο άλλος 
subiectus). Όλα τα υπόλοιπα μπορεί να τα κληροδοτήσει, όσα είναι πράγματα (και δεν 
αφορούν την προσωπικότητα), έχουν αποκτηθεί ως ιδιοκτησία και μπορούν να 
εκποιηθούν από τον ίδιο, επιφέροντας έτσι στη σειρά των κληρονόμων σημαντική 
ανισότητα στις περιουσιακές καταστάσεις μεταξύ των μελών μιας κοινοπολιτείας 
(μεταξύ του μισθοφόρου και του ενοικιαστή, του κτηματία και του δουλοπάροικου 
κ.λπ.)· απλώς να μην εμποδίζει ότι και αυτοί, όταν το καθιστά δυνατό το ταλέντο, η 
φιλοπονία και η τύχη τους, να δικαιούνται να ανέλθουν σε παρόμοιες θέσεις. Διότι, 
αλλιώς, θα μπορούσε να εξαναγκάζει χωρίς να μπορεί ο ίδιος να εξαναγκασθεί από μια 
αντεπίδραση, υπερβαίνοντας έτσι το επίπεδο ενός συνυπηκόου. – Από αυτή την ισότητα 
δεν μπορεί να εκπέσει κανένας άνθρωπος, που ζει στη δικαιϊκή κατάσταση μιας 
κοινοπολιτείας, παρά μόνον με δικό του έγκλημα, ποτέ όμως είτε μέσω συμβολαίου είτε 
μέσω πολεμικής βίας (occupatio bellica [πολεμική κατοχή])· διότι δεν μπορεί με καμία 
δικαιοπραξία (είτε δική του είτε κάποιου άλλου) να παύσει να είναι κύριος του εαυτού 
του και να εισέλθει στην τάξη του οικιακού ζώου, το οποίο χρησιμοποιεί κανείς κατά 
βούληση για όλες τις υπηρεσίες και το κρατά σε αυτήν την κατάσταση χωρίς τη 
συγκατάβασή του όσο αυτός θέλει, αν και με τον περιορισμό (ο οποίος, όπως στους 
Ινδούς, ενίοτε επικυρώνεται και δια της θρησκείας) να μην το καταστήσει ανάπηρο ή να 
το σκοτώσει. Ο άνθρωπος μπορεί να θεωρηθεί ως ευτυχής σε κάθε περίπτωση, απλώς 
όταν έχει συνειδητοποιήσει ότι εναπόκειται μόνον στον ίδιο (στην ικανότητά του ή στη 
σοβαρή του βούληση) ή σε συνθήκες που δεν οφείλονται σε κανέναν άλλο, όχι όμως 
στην ακαταμάχητη βούληση άλλων, το ότι δεν ανέρχεται στο ίδιο επίπεδο με άλλους, οι 
οποίοι, ως συνυπήκοοί του, δεν έχουν τίποτε περισσότερο από αυτόν όσον αφορά το 
δίκαιο7. 
                                                           

7 Εάν θέλει κανείς να συνδέσει με τη λέξη υψηλότατος [gnädig] μια συγκεκριμένη έννοια (διαφορετική 
από το καλοπροαίρετος, ευεργέτης, προστάτης κ.λπ.), τότε μπορεί να αποδοθεί μόνον σε εκείνον επί του 
οποίου δεν μπορεί να ασκηθεί κανένα εξαναγκαστικό δίκαιο. Μόνον λοιπόν ο επικεφαλής της κρατικής 
διοίκησης, ο οποίος διενεργεί και διανέμει αυτό που είναι δυνατό σύμφωνα με δημόσιους νόμους (διότι ο 
κυρίαρχος, που θέτει αυτούς τους νόμους, είναι αόρατος· είναι ο ίδιος ο προσωποποιημένος νόμος, δεν 
είναι φορέας του), μπορεί να αποκαλείται υψηλότατος κύριος, ως ο μοναδικός επί του οποίου δεν μπορεί να 
ασκηθεί εξαναγκαστικό δίκαιο. Έτσι, ακόμη και σε μια αριστοκρατία, όπως, για παράδειγμα, στη Βενετία, 
η Σύγκλητος είναι ο μοναδικός υψηλότατος· οι δε ευγενείς [Nobili] που την αποτελούν, είναι συνολικά, 
συμπεριλαμβανομένου και του δόγη (διότι μόνον το Μεγάλο Συμβούλιο είναι ο κυρίαρχος) υπήκοοι και, 
όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου, είναι ίσοι με όλους τους άλλους, δηλαδή [αυτό σημαίνει] ότι σε 
καθένα από αυτούς μπορεί να ασκηθεί εξαναγκαστικό δίκαιο από τον υπήκοο. Οι πρίγκηπες (δηλαδή 
πρόσωπα που έχουν κληρονομικό δικαίωμα στην κυβέρνηση) καλούνται όμως επίσης ως προς αυτήν την 
άποψη και λόγω εκείνων των αξιώσεων (λόγω αυλικής αβρότητας, par courtoisie) υψηλότατοι· ως προς 
την κτητική τους θέση όμως, είναι και αυτοί συνυπήκοοι, ενάντια στους οποίους ακόμη και ο κατώτερος 
υπηρέτης πρέπει να μπορεί να ασκήσει εξαναγκαστικό δίκαιο μέσω του επικεφαλής του κράτους. Στο 
κράτος λοιπόν δεν μπορεί παρά να υπάρχει μόνον ένας υψηλότατος. Όσο, όμως, αφορά τις υψηλές 
(κατ’ουσίαν ευγενείς) κυρίες, μπορούν και αυτές να αποκαλούνται έτσι, ως [εάν] η θέση τους, μαζί με το 
φύλο τους (συνεπώς μόνον προς το ανδρικό φύλο), τούς δίνει το δικαίωμα για αυτόν το χαρακτηρισμό, και 
αυτό δε, μόνον χάριν της εκλέπτυνσης των ηθών (που ονομάζεται Galanterie), σύμφωνα με την οποία το 
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3. Η αυτοτέλεια (sibisufficientia) ενός μέλους της κοινοπολιτείας ως πολίτη, δηλαδή ως 
συννομοθέτη. Στο ζήτημα της νομοθεσίας, όλοι όσοι είναι ελεύθεροι και ίσοι υπό ήδη 
υπάρχοντες δημόσιους νόμους δεν μπορούν εντούτοις να θεωρηθούν ίσοι όσον αφορά το 
δικαίωμα να θέτουν αυτούς τους νόμους. Εκείνοι που δεν είναι ικανοί για αυτό το 
δικαίωμα, υπάγονται εντούτοις, ως μέλη της κοινοπολιτείας, στη συμμόρφωση με αυτούς 
τους νόμους και συνεπώς συμμετέχουν στην προστασία που απορρέει από αυτούς· όχι ως 
πολίτες αλλά ως προστατευόμενοι. – Κάθε δίκαιο εξαρτάται από νόμους. Όμως, ένας 
δημόσιος νόμος που ορίζει για όλους τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται από το δίκαιο, 
είναι πράξη μιας δημόσιας βούλησης, από την οποία [βούληση] προέρχεται κάθε δίκαιο, 
και η οποία λοιπόν δεν θα πρέπει από μόνη της να μπορεί να αδικήσει οποιονδήποτε. Για 
αυτό, όμως, δεν απαιτείται τίποτα λιγότερο από τη βούληση ολόκληρου του λαού 
(εφόσον όλοι οι άνθρωποι αποφασίζουν για όλους τους ανθρώπους, συνεπώς καθένας 
αποφασίζει για τον εαυτό του): διότι κανείς δεν μπορεί ποτέ να αδικήσει τον εαυτό του. 
Εάν όμως είναι μια άλλη βούληση, τότε η βούληση ενός προσώπου διαφορετικού από 
τον ίδιο δεν μπορεί να αποφασίσει κάτι για αυτόν χωρίς αδικία· συνεπώς, ο νόμος του 
[άλλου προσώπου] θα χρειαζόταν έναν άλλο νόμο που θα περιόριζε τη νομοθεσία του και 
ως εκ τούτου δεν μπορεί καμία ιδιαίτερη βούληση να νομοθετήσει για μια κοινοπολιτεία. 
(Κατ’ ουσίαν, για τη συγκρότηση αυτής της έννοιας συνδυάζονται οι έννοιες της 
εξωτερικής ελευθερίας, της ισότητας και ενότητας της βούλησης όλων, για την οποία 
ενότητα, εφόσον απαιτείται ψηφοφορία, όταν οι δύο πρώτες ληφθούν μαζί, ο όρος είναι η 
αυτοτέλεια). Ο βασικός νόμος που προέρχεται μόνον από τη γενική (ενωμένη) βούληση 
του λαού ονομάζεται πρωταρχικό συμβόλαιο. 

Όποιος έχει το δικαίωμα να ψηφίσει για αυτήν τη νομοθεσία ονομάζεται πολίτης 
(citoyen, δηλαδή πολίτης κράτους, όχι αστός, bourgeois). Μοναδικό απαιτούμενο προσόν 
για αυτήν την ιδιότητα, εκτός από τη φυσική (να μην είναι ανήλικος ή γυναίκα), είναι το 
εξής: να είναι κύριος του εαυτού του (sui iuris) και συνεπώς να έχει κάποια ιδιοκτησία (η 
οποία μπορεί να περιλαμβάνει κάθε τέχνη, εμπόριο, καλλιτεχνία ή επιστήμη), η οποία να 
τον συντηρεί· δηλαδή, ότι στις περιπτώσεις που πρέπει να πορίζεται τα προς το ζην από 
άλλους, το κάνει μόνον εκποιώντας αυτό που είναι δικό του8, και όχι επιτρέποντας στους 
άλλους να κάνουν χρήση των δυνάμεών του, υπηρετώντας λοιπόν, με την κυριολεκτική 
σημασία της λέξης, κανέναν άλλο εκτός από την κοινοπολιτεία. Από αυτήν την άποψη, οι 
τεχνίτες και οι μεγάλοι (ή μικροί) κτηματίες είναι όλοι ίσοι, δηλαδή καθένας δικαιούται 
μόνον μία ψήφο. Όσον αφορά δε τους τελευταίους, αν αφήσουμε κατά μέρος το ζήτημα: 
                                                                                                                                                                             
ανδρικό φύλο θεωρεί ότι τιμά τόσο περισσότερο τον εαυτό του, όσο παραχωρεί πλεονεκτήματα στο 
γυναικείο φύλο απέναντί του. 

8 Εκείνος που ολοκληρώνει ένα opus [έργο] μπορεί μέσω εκποίησης να το μεταβιβάσει σε κάποιον άλλο 
ως να ήταν ιδιοκτησία του. Αλλά η praestatio operae [προσφορά υπηρεσίας] δεν είναι πώληση. Ο οικιακός 
βοηθός, ο πωλητής, ο μεροκαμματιάρης ή ακόμα και ο κουρέας είναι απλώς operarii [εργάτες] όχι artifices 
[τεχνίτες] (με την ευρεία έννοια) ούτε μέλη του κράτους, και επομένως δεν είναι κατάλληλα προικισμένοι 
για την ιδιότητα του πολίτη. Αν και λοιπόν εκείνος που κόβει τα ξύλα μου και εκείνος που του δίνω 
ύφασμα για να το κάνει ένδυμα φαίνονται να έχουν όμοια σχέση μαζί μου, εντούτοις διαφέρουν μεταξύ 
τους όπως διαφέρει ο κουρέας από τον περουκοποιό (στον οποίο μπορεί πράγματι να έχω δώσει τα 
απαιτούμενα μαλλιά), και όπως ο εργάτης από τον τεχνίτη ή τον έμπορο, που παράγει ένα έργο που του 
ανήκει έως ότου πληρωθεί για αυτό. Διότι ο τελευταίος, ως επιτηδευματίας, ανταλλάσσει την ιδιοκτησία 
του με κάποιον άλλο (opus), ενώ ο πρώτος επιτρέπει σε κάποιον άλλο τη χρήση των δυνάμεών του 
(operam). – Παραδέχομαι, όμως, ότι είναι κάπως δύσκολο να προσδιοριστεί το απαιτούμενο που καθιστά 
κάποιον άξιο να διεκδικεί τη θέση ενός ανθρώπου που είναι κύριος του εαυτού του. 
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πώς κάποιος κατέληξε να κατέχει δικαίως περισσότερη γη από όση μπορεί να 
καλλιεργήσει με τα χέρια του (διότι η απόκτηση μέσω στρατιωτικής κατάσχεσης δεν 
είναι πρωτογενής απόκτηση)· και πώς προέκυψε ότι πολλοί άνθρωποι, που σε άλλη 
περίπτωση θα μπορούσαν να αποκτήσουν μόνιμη κτήση, κατάντησαν τελικά να 
υπηρετούν εκείνο τον πρώτο για να μπορούν να ζήσουν; θα επρόκειτο λοιπόν σίγουρα 
για σύγκρουση με την προαναφερθείσα βασική πρόταση περί ισότητας, αν ένας νόμος 
τούς εφοδίαζε με το προνόμιο μιας τάξης, ώστε οι απόγονοι τους να παραμένουν πάντα 
μεγαλοκτηματίες (του τιμαρίου), χωρίς να επιτρέπεται η πώληση ή η κληρονομική 
διαίρεση της γης τους, ώστε να επωφελούνται περισσότεροι άνθρωποι από αυτό, όπως 
και θα ήταν άδικο αν η συμμετοχή σε αυτές τις διαιρέσεις επιτρεπόταν αποκλειστικά σε 
εκείνους που ανήκουν σε μια αυθαίρετα διακεκριμένη τάξη. Ο μεγαλογαιοκτήμονας 
εκμηδενίζει τόσους μικροϊδιοκτήτες με τις ψήφους τους, όσοι θα μπορούσαν να λάβουν 
τη θέση του· δεν ψηφίζει λοιπόν εξ ονόματός τους και έχει έτσι μόνον μία ψήφο. – 
Εφόσον λοιπόν θα πρέπει να εξαρτάται απλώς από την ικανότητα, τη φιλοπονία και την 
τύχη κάθε μέλους της κοινοπολιτείας, ότι καθένας αποκτά κάποτε ένα μέρος της 
ιδιοκτησίας και όλοι αποκτούν όλη την ιδιοκτησία, αν και αυτή η διαφορά δεν μπορεί να 
ληφθεί υπόψη από τη γενική νομοθεσία: έτσι, ο αριθμός εκείνων που δικαιούνται να 
ψηφίζουν σε ζητήματα νομοθεσίας θα πρέπει να προκύπτει από τον αριθμό όσων 
κατέχουν περιουσία και όχι από το μέγεθος των περιουσιών. 
Όλοι, όμως, εκείνοι που έχουν αυτό το δικαίωμα ψήφου πρέπει να συμφωνούν με 

αυτόν το νόμο του Δημοσίου δικαίου· διότι αλλιώς θα ξέσπαγε νομική διένεξη μεταξύ 
αυτών που συμφωνούν και αυτών που διαφωνούν, για την επίλυση της οποίας θα 
απαιτούνταν μια ακόμη ανώτερη αρχή δικαίου. Καθώς, όμως, δεν μπορεί να 
προσδοκάται ως εφικτή [αυτή η ομοφωνία] από έναν ολόκληρο λαό, παρά μόνον η 
πλειοψηφία των ψήφων, και δη όχι των άμεσων ψηφοφόρων (σε ένα μεγάλο λαό), αλλά 
μόνον των εντολοδόχων [τους] ως αντιπροσώπων του λαού: έτσι, αυτή η πλειοψηφία θα 
πρέπει να αρκεί ως βασική αρχή που γίνεται αποδεκτή με γενική ομοφωνία, δηλαδή με 
ένα συμβόλαιο, ως απώτατη αρχή της θεμελίωσης ενός αστικού συντάγματος. 
 
 

Συμπέρασμα 
 
Εδώ λοιπόν είναι ένα πρωταρχικό συμβόλαιο, μέσω του οποίου μόνον μπορεί να 
θεμελιωθεί ένα αστικό, συνεπώς εξολοκλήρου δικαιϊκό σύνταγμα μεταξύ των ανθρώπων 
και μια κοινοπολιτεία. – Εντούτοις, δεν είναι διόλου αναγκαίο ότι αυτό το συμβόλαιο 
(ονομαζόμενο contractus originanus ή pactum sociale), ως συνασπισμός κάθε ιδιαίτερης 
και ατομικής βούλησης σε ένα λαό προς μία κοινή και δημόσια βούληση (απλώς προς το 
σκοπό μιας νομοθεσίας δικαίου), θα πρέπει να προϋποτεθεί ως [ιστορικό] γεγονός (ως 
τέτοιο είναι άλλωστε τελείως αδύνατο)· ότι δηλαδή θα έπρεπε δήθεν να αποδειχθεί 
πρώτα από την ιστορία ότι ένας λαός, στου οποίου τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
έχουμε εισαχθεί ως απόγονοι, διενέργησε κάποτε πράγματι μια τέτοια πράξη και θα 
πρέπει να μας έχει παραδόσει κάποια σίγουρη πληροφορία ή ένα εργαλείο, προφορικώς η 
γραπτώς, ώστε να θεωρείται [ο λαός] δεσμευμένος σε ένα ήδη υπάρχον αστικό 
σύνταγμα. Είναι απλώς μία ιδέα του Λόγου, η οποία όμως έχει την αναμφίβολη 
(πρακτική) εφαρμογή της: δηλαδή να δεσμεύσει κάθε νομοθέτη στο να θέτει τους νόμους 
του με τέτοιο τρόπο, ως εάν να μπορούσαν να προέλθουν από την ενωμένη βούληση ενός 
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ολόκληρου λαού, και να αντιμετωπίζει κάθε υπήκοο, εφόσον θέλει να είναι πολίτης, ως 
εάν να είχε συγκαταθέσει σε μια τέτοια βούληση. Διότι αυτό είναι το σημείο ελέγχου της 
νομιμότητας κάθε δημόσιου νόμου. Εάν δηλαδή ο νόμος είναι έτσι συγκροτημένος ώστε 
θα ήταν αδύνατο για έναν ολόκληρο λαό να συμφωνήσει με αυτόν (για παράδειγμα, αν 
υποστήριζε ότι μια ορισμένη τάξη υπηκόων θα πρέπει να διατηρεί κληρονομικά το 
προνόμιο της ευγένειας) τότε είναι άδικος· εάν, όμως, είναι έστω δυνατόν ότι θα τον 
ενέκρινε ένας λαός, τότε είναι καθήκον να θεωρούμε το νόμο δίκαιο: έστω και αν ο λαός 
βρίσκεται αυτήν τη στιγμή σε τέτοια κατάσταση ή διάθεση σκέψης, ώστε αν του 
ζητούσαν συγκατάθεση ενδεχομένως θα αρνιόταν να τη δώσει9.  

Αυτός, όμως, ο περιορισμός ισχύει προφανώς μόνον για την κρίση του νομοθέτη, και 
όχι του υπηκόου. Εάν λοιπόν ένας λαός, υπό μία υπάρχουσα νομοθεσία, έπρεπε με 
μεγάλη πιθανότητα να κρίνει για τη θυσία της ευδαιμονίας του: τι θα έπρεπε να κάνει 
τότε; Δεν θα πρέπει να αντιταχθεί; Η μόνη δυνατή απάντηση είναι: δεν μπορεί να κάνει 
τίποτε άλλο παρά να υπακούσει. Διότι εδώ δεν γίνεται λόγος για την ευδαιμονία που θα 
μπορούσε να προσδοκά ο υπήκοος από ένα ίδρυμα ή από τη διοίκηση της κοινοπολιτείας· 
αλλά προπάντων για το δίκαιο που θα έπρεπε να διασφαλιστεί για όλους: αυτό είναι η 
ανώτερη αρχή, από την οποία πρέπει να προέρχονται όλα τα αξιώματα που αφορούν μια 
κοινοπολιτεία, και το οποίο δεν περιορίζεται από καμία άλλη αρχή. Όσον αφορά την 
πρώτη (την ευδαιμονία) δεν μπορεί να δοθεί καμία γενικά ισχύουσα βασική αρχή για 
νόμους. Διότι, τόσο οι συγκυρίες όσο και η πάντα αλληλομαχόμενη και παράλληλα 
διαρκώς μεταβαλλόμενη φαντασίωση, στην οποία θέτει κανείς την ευδαιμονία του 
(κανείς άλλωστε δεν μπορεί να υποδείξει στον άλλο πού θα την θέσει), καθιστά αδύνατες 
όλες τις σταθερές βασικές αρχές και ακατάλληλες ως αρχή νομοθεσίας. Η πρόταση: salus 
publica suprema civitatis lex est [η κοινή σωτηρία είναι ο υπέρτατος νόμος της πολιτείας] 
διατηρεί αμείωτη την αξία και το κύρος της· αλλά η κοινή σωτηρία, που πρέπει πρώτη να 
ληφθεί υπόψη, είναι ακριβώς εκείνο το έννομο σύνταγμα που διασφαλίζει στον καθένα 
την ελευθερία μέσω νόμων: ώστε καθένας παραμένει ελεύθερος να αναζητήσει την 
ευδαιμονία του με όποιον τρόπο θεωρεί καλύτερο, όσο δεν παραβιάζει εκείνη τη γενική 
έννομη ελευθερία, συνεπώς τα δικαιώματα των υπόλοιπων συνυπηκόων.  

Όταν η ανώτατη εξουσία θεσπίζει νόμους που κυρίως προσανατολίζονται προς την 
ευδαιμονία (την ευημερία των πολιτών, του πληθυσμού κ.λπ.), αυτό δεν γίνεται ως 
σκοπός συγκρότησης ενός αστικού συντάγματος, αλλά μόνον ως μέσον διασφάλισης της 
κατάστασης δικαίου, ιδιαίτερα ενάντια στους εξωτερικούς εχθρούς του λαού. Ο 
επικεφαλής του κράτους, και μόνον αυτός, θα πρέπει επ’αυτού να έχει την εξουσία να 
κρίνει ποια από αυτά τα μέτρα ανήκουν στην άνθιση της κοινοπολιτείας που είναι 
απαραίτητη για τη διασφάλιση της δύναμης και σταθερότητάς της, τόσο στο εσωτερικό 
όσο και ενάντια σε εξωτερικούς εχθρούς· όχι, όμως, με το σκοπό να καταστήσει το λαό 

                                                           
9 Εάν, για παράδειγμα, επιβαλλόταν ένας αναλογικός πολεμικός φόρος σε όλους τους υπηκόους, αυτοί 

δεν θα μπορούσαν, απλώς επειδή είναι βαρύς, να ισχυριστούν ότι είναι και άδικος, επειδή τάχα ο πόλεμος 
σύμφωνα με τη γνώμη τους δεν είναι απαραίτητος: διότι δεν έχουν δικαίωμα να το κρίνουν αυτό· αλλά 
εφόσον παραμένει πάντα πιθανό ότι ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος και ο φόρος απαραίτητος, τότε [ο 
τελευταίος] θα πρέπει να ισχύει στη συνείδηση του υπηκόου ως δίκαιος. Εάν, όμως, σε έναν τέτοιο πόλεμο 
ορισμένοι κτηματίες επιβαρύνονταν με προμήθειες, ενώ άλλοι της ίδιας τάξης απαλλάσσονταν από αυτές: 
είναι προφανές ότι δεν θα μπορούσε ποτέ όλος ο λαός να συμφωνήσει με τέτοιο νόμο, και δικαιούται 
τουλάχιστον να διαμαρτυρηθεί εναντίον του, διότι δεν μπορεί ποτέ να θεωρήσει δίκαιη αυτήν την άνιση 
κατανομή των βαρών. 
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ευδαίμονα παρά τη θέλησή του, παρά απλώς να διασφαλίσει την ύπαρξή του ως 
κοινοπολιτεία10. Ο νομοθέτης μπορεί μεν να σφάλλει ως προς το εάν τα μέτρα που 
υιοθετεί έχουν ληφθεί με φρόνηση ή όχι, αλλά δεν μπορεί να σφάλλει, εφόσον ρωτά τον 
εαυτό του, για το αν ο νόμος συμφωνεί ή όχι με την αρχή του δικαίου· διότι, έχει εκείνη 
την ιδέα του πρωταρχικού συμβολαίου ως αλάνθαστο κριτήριο και μάλιστα a priori (και 
δεν χρειάζεται, όπως με την αρχή της ευδαιμονίας, να προσμένει εμπειρίες που εν 
πρώτοις θα τον διδάξουν για τη λυσιτέλεια των μέσων του). Διότι, όσο δεν δημιουργείται 
αντίφαση στο ότι ένας ολόκληρος λαός θα μπορούσε να συμφωνεί με έναν τέτοιο νόμο, 
όσο δυσβάσταχτος και αν του φαίνεται: τότε ο νόμος είναι σύμφωνος με το δίκαιο. Εάν, 
όμως, ένας δημόσιος νόμος έχει αυτήν την ιδιότητα, εάν συνεπώς είναι άμεμπτος 
(irreprehensibel) ως προς το δίκαιο: τότε έχει παράλληλα την εξουσία εξαναγκασμού, 
όπως και, αφ’ετέρου, απαγορεύεται η έμπρακτη αντίσταση στη βούληση του νομοθέτη. 
Με άλλα λόγια, η δύναμη του κράτους, που αποδίδει ισχύ στο νόμο, είναι επίσης 
ακαταμάχητη (irresistibel), και δεν υπάρχει καμία σύννομη κοινοπολιτεία χωρίς τέτοια 
δύναμη για να καταπνίγει κάθε εσωτερική αντίσταση, διότι τέτοια αντίσταση θα 
διενεργούνταν σύμφωνα με ένα αξίωμα, του οποίου η γενίκευση θα οδηγούσε στην 
καταστροφή κάθε αστικού συντάγματος και στην κατάλυση της μοναδικής κατάστασης 
όπου οι άνθρωποι μπορούν εν γένει να έχουν δικαιώματα. 

Από εδώ προκύπτει: ότι κάθε αντίσταση ενάντια στην ανώτατη νομοθετική δύναμη, 
κάθε υποκίνηση των υπηκόων προς έμπρακτη έκφραση της δυσαρέσκειάς τους, κάθε 
εξέγερση που εκδηλώνεται με ανταρσία, είναι το χειρότερο έγκλημα και αξίζει τη 
μεγαλύτερη τιμωρία: διότι καταστρέφει τα ίδια τα θεμέλια της κοινοπολιτείας. Αυτή δε η 
απαγόρευση είναι άνευ όρων, ώστε, ακόμη και όταν η δύναμη του κράτους ή ο φορέας 
της, ο επικεφαλής κράτους, έχει παραβιάσει μέχρι και το πρωταρχικό συμβόλαιο, 
χάνοντας έτσι το δικαίωμα να νομοθετεί σύμφωνα με την έννοια του υπηκόου, εφόσον 
εξουσιοδοτεί την κυβέρνηση να δρα βίαια (τυραννικά), ούτε και τότε επιτρέπεται στον 
υπήκοο να προβάλλει αντίσταση στη βία. Ο λόγος για αυτό είναι: ότι σε ένα ήδη υπάρχον 
αστικό σύνταγμα ο λαός δεν έχει πλέον κανένα έννομο δικαίωμα να κρίνει πώς θα έπρεπε 
αυτό το σύνταγμα το να διοικείται. Διότι ας υποθέσουμε: ότι έχει δικαίωμα να κρίνει και 
δη ενάντια στην κρίση του πραγματικού επικεφαλής του κράτους· ποιος θα αποφασίσει 
τότε, ποια πλευρά έχει δίκιο; Κανένας από τους δύο δεν μπορεί να κρίνει ως δικαστής 
στη δική του υπόθεση. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει ένας άλλος επικεφαλής πάνω από 
τον επικεφαλής για να αποφασίσει μεταξύ του τελευταίου και το λαού: πράγμα που 
αντιφάσκει. – Ούτε μπορεί να επικληθεί εδώ ένα δίκαιο ανάγκης (ius in casu 
necessitatis), το οποίο άλλωστε, ως υποτιθέμενο δικαίωμα διάπραξης αδικίας στην 
ανώτατη (φυσική) ανάγκη, είναι μια ανοησία11, προμηθεύοντας έτσι το κλειδί προς άρση 
                                                           

10 Εδώ ανήκουν ορισμένες απαγορεύσεις εισαγωγών, ώστε τα μέσα πορισμού να αναπτύσσονται προς 
όφελος των ίδιων των υπηκόων και όχι ως πλεονέκτημα για τους ξένους ή προς ώθηση της βιομηχανίας 
άλλων, διότι, χωρίς την ευημερία του λαού, το κράτος δεν θα είχε αρκετές δυνάμεις για να αντιμετωπίζει 
τους εξωτερικούς εχθρούς ή για να αυτοσυντηρηθεί ως κοινοπολιτεία. 

11 Δεν υπάρχει casus necessitatis [περίπτωση ανάγκης] εκτός από εκεί όπου αντιμάχονται καθήκοντα, 
δηλαδή ένα άνευ όρων καθήκον και ένα άλλο που (αν και μεγάλο, ωστόσο) είναι σχετικό· για παράδειγμα, 
όταν πρόκειται για αποτροπή μιας συμφοράς του κράτους μέσω της προδοσίας ενός ανθρώπου από 
κάποιον άλλο, προς τον οποίο συνδέεται με σχέση πατέρα και γιού. Αυτή η αποτροπή της συμφοράς του 
κράτους αποτελεί άνευ όρων καθήκον, ενώ η αποτροπή της συμφοράς του δεύτερου αποτελεί καθήκον υπό 
όρους (δηλαδή ισχύει μόνον εφόσον [το άτομο] δεν είναι ένοχο για έγκλημα κατά του κράτους). Την 
καταγγελία που θα έκανε το δεύτερο πρόσωπο [ο γιός] στις αρχές για τη δραστηριότητα του πρώτου, θα 
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της δοκού που περιορίζει την αυτεξουσία του λαού. Διότι ο επικεφαλής του κράτους 
μπορεί να ισχυριστεί ότι η σκληρή συμπεριφορά του προς τους υπηκόους δικαιολογείται 
από την ανυπακοή τους, με την ίδια ευκολία που οι υπήκοοι μπορούν να δικαιολογήσουν 
την εξέγερση μέσω διαμαρτυρίας· και τότε ποιος αποφασίζει; Αυτός που κατέχει την 
ανώτατη μέριμνα του Δημοσίου δικαίου, και αυτός είναι ο ίδιος ο επικεφαλής του 
κράτους, μόνον αυτός μπορεί να το κάνει· επομένως, κανένας μέσα στην κοινοπολιτεία 
δεν μπορεί να έχει δικαίωμα να αμφισβητήσει αυτήν την κατοχή. 

Παρόλα αυτά, βρίσκω αξιοσέβαστους άνδρες που υπερασπίζονται, υπό συγκεκριμένες 
συνθήκες, αυτήν τη δικαιοδοσία των υπηκόων προς αντίδραση στους ανωτέρους τους, 
μεταξύ των οποίων θα ήθελα να αναφέρω μόνο τον πολύ προσεκτικό, λεπτομερή και 
διακριτικό στις θεωρίες του για το Φυσικό Δίκαιο Achenwall12. Λέει: «Εάν ο κίνδυνος 
που απειλεί την κοινοπολιτεία ως αποτέλεσμα της μακροχρόνιας ανοχής των αδικιών από 
τον επικεφαλής του κράτους είναι μεγαλύτερος από την ένοπλη εξέγερση εναντίον του, 
τότε ο λαός θα μπορούσε να του προβάλλει αντίσταση, θα μπορούσε να παρεκκλίνει από 
το δικαίωμα που προκύπτει από το συμβόλαιο της υποταγής του και να τον εκθρονίσει 
ως τύραννο». Και καταλήγει: «ο λαός με αυτόν τον τρόπο (δηλαδή με την αντίδρασή του 
απέναντι στον άρχοντά του) επιστρέφει στη φυσική κατάσταση». 

Πιστεύω ευχαρίστως, ότι ούτε ο Achenwall ούτε κανείς άλλος από τους έντιμους 
άνδρες, που συνδιαλέχθηκαν ομόφωνα μαζί του επ’αυτού, θα έδιναν ποτέ τη συμβουλή ή 
τη συμφωνία τους σε τόσο παράτολμα σχέδια, αν προέκυπτε τέτοιο ζήτημα· δεν 
υφίσταται δε αμφιβολία, ότι αν αποτύγχαναν εκείνες οι εξεγέρσεις με τις οποίες η 
Ελβετία, οι Ενωμένες Κάτω Χώρες ή ακόμα και η Μεγάλη Βρετανία απέκτησαν το τόσο 
διάσημο σύνταγμά τους, οι αναγνώστες της ιστορίας θα θεωρούσαν ότι η θανάτωση των 
σήμερα ονομαστών ιδρυτών τους δεν είναι τίποτε περισσότερο από την τιμωρία που 
αρμόζει σε μεγάλους πολιτικούς εγκληματίες. Διότι το αποτέλεσμα αναμειγνύεται 
συνήθως στην κρίση μας περί της νομικής βάσης [μιας πράξης], αν και το πρώτο είναι 
αβέβαιο, ενώ οι κανόνες δικαίου είναι βέβαιοι. Είναι όμως σαφές, όσον αφορά τους 
τελευταίους – ακόμη και αν παραδεχθούμε ότι με τέτοια εξέγερση δεν διαπράχθηκε 
καμία αδικία σε έναν ηγεμόνα (ο οποίος παραβίασε μάλλον μία joyeuse entrée [εύθυμη 
σκηνή], παρά ένα βασικό συμβόλαιο με το λαό) – ότι ο λαός έχει διαπράξει υπέρτατη 
αδικία αναζητώντας το δίκαιό του με τέτοιο τρόπο: διότι αυτός ο τρόπος (αν γίνει 
αποδεκτός ως αξίωμα), καθιστά αβέβαιο κάθε έννομο σύνταγμα και εισάγει μια 
κατάσταση απόλυτης ανομίας (status naturalis), όπου κάθε δίκαιο παύει να έχει 
τουλάχιστον αποτέλεσμα. – Λαμβάνοντας υπόψη την τάση τόσων πολλών ευστόχαστων 
συγγραφέων να μιλούν επ’ αυτού στο λαό (προς την ίδια του την καταστροφή), θα 
παρατηρήσω: ότι η αιτία για αυτό έγκειται εν μέρει στη συνήθη αυταπάτη ότι, ενώ 
                                                                                                                                                                             
την έκανε ενδεχομένως με την μεγαλύτερη απροθυμία, αλλά θα επιβαλλόταν από (ηθική) αναγκαιότητα. – 
Όταν, όμως, ένας ναυαγός, αποσκοπώντας στην διατήρηση της ζωής του, σπρώξει έναν άλλο ναυαγό από 
τη σανίδα που κρατά, και υποστηριχθεί ότι, ωθούμενος από (φυσική) ανάγκη, είχε δικαίωμα να το κάνει: 
αυτό θα ήταν σφαλερό. Διότι η διατήρηση της ζωής είναι δικαίωμα υπό όρους (εφόσον μπορεί να γίνει 
χωρίς να διαπράξω έγκλημα)· είναι, όμως, απόλυτο καθήκον να μην αφαιρέσω τη ζωή ενός άλλου 
προσώπου, που δεν με έχει προσβάλλει και ούτε καν διακυβεύει τη δική μου. Ωστόσο, οι διδάσκαλοι του 
γενικού αστικού δικαίου είναι συνεπέστατοι όταν συμφωνούν με το νομικό αυτό δικαίωμα σε περίπτωση 
άμυνας. Διότι οι αρχές δεν μπορούν να συνδυάσουν μια ποινή με αυτήν την απαγόρευση, εφόσον αυτή η 
ποινή θα έπρεπε να είναι ο θάνατος. Θα ήταν, όμως, ανόητος ο νόμος που θα απειλούσε κάποιον με 
θάνατο, εάν δεν θυσίαζε εθελοντικά τη ζωή του υπό επικίνδυνες συνθήκες. 

12 Ius Naturae. Editio Vta. Pars posterior, §§ 203-206. 
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γίνεται λόγος για την αρχή του δικαίου, υπεισέρχεται στις κρίσεις τους η αρχή της 
ευδαιμονίας· εν μέρει δε, εκεί όπου δεν υπάρχει κάποιο όργανο ενός πρωταρχικού 
συμβολαίου που να έχει τεθεί υπόψη της κοινοπολιτείας, να έχει γίνει αποδεκτό από τον 
επικεφαλής της και να έχει εγκριθεί από τα δύο μέρη, οι συγγραφείς αυτοί πιστεύουν ότι 
η ιδέα ενός πρωταρχικού συμβολαίου, που είναι πάντα θεμελιωμένη στο Λόγο, είναι κάτι 
που πρέπει να συμβεί πραγματικά, δοκώντας ότι ο λαός διατηρεί το δικαίωμα να 
παρεκκλίνει από αυτό κατά βούληση, όταν, σύμφωνα όμως με δική του κρίση, θεωρήσει 
ότι έχει υποστεί ωμή παραβίαση13. 

Εδώ καθίσταται σαφές τι κακό προκαλεί η αρχή της ευδαιμονίας (που κατ’ουσίαν δεν 
είναι ικανή για καμία συγκεκριμένη αρχή) επίσης στο Δημόσιο δίκαιο, όπως και στην 
Ηθική, ακόμη και με την καλύτερη πρόθεση του αντίστοιχου διδασκάλου. Ο κυρίαρχος 
θέλει να κάνει ευτυχισμένο το λαό σύμφωνα με τη δική του αντίληψη και γίνεται 
δεσπότης· ο λαός δεν αρνείται να εγκαταλείψει τη γενική ανθρώπινη αξίωση επί της 
δικής του ευδαιμονίας και γίνεται αντάρτης. Αν είχαν ρωτήσει εξαρχής τι είναι δίκαιο 
(εκεί όπου είναι βέβαιες οι a priori αρχές και κανείς εμπειρικός δεν μπορεί να βάλει τα 
δάκτυλά του): η ιδέα ενός κοινωνικού συμβολαίου θα διατηρούσε αμείωτο το κύρος της· 
όχι όμως ως γεγονός (όπως πιστεύει ο Danton, θεωρώντας ότι χωρίς αυτό όλα τα 
δικαιώματα και όλη η ιδιοκτησία που υπάρχουν στο υφιστάμενο αστικό σύνταγμα είναι 
μηδενικά και άκυρα), αλλά μόνον ως αρχή του Λόγου για την κρίση κάθε δημοσίου 
έννομου συντάγματος. Και τότε θα γινόταν προφανές: ότι πριν υπάρξει η γενική 
βούληση, ο λαός δεν έχει κανένα δικαίωμα εξαναγκασμού ενάντια στον κυβερνήτη του, 
διότι μόνον μέσω αυτής μπορεί να χρησιμοποιήσει εξαναγκασμό· όταν όμως υπάρχει η 
γενική βούληση, ο λαός και πάλι δεν μπορεί να ασκήσει εξεναγκασμό κατά του 
κυβερνήτη, διότι τότε θα ήταν ο ίδιος ανώτατος άρχοντας· επομένως, ο λαός δεν μπορεί 
ποτέ να αποκτήσει δικαίωμα εξαναγκασμού εναντίον του επικεφαλής του κράτους 
(αντίσταση είτε με λόγια είτε με έργα).  

Βλέπουμε άλλωστε αυτήν τη θεωρία επαρκώς επιβεβαιωμένη στην πράξη. Στο 
σύνταγμα της Μεγάλης Βρεταννίας, για το οποίο ο λαός είναι τόσο υπερήφανος ως εάν 
να ήταν πρότυπο για ολόκληρο τον κόσμο, δεν αναφέρεται διόλου αυτό το δικαίωμα, που 
ανήκει στο λαό, αν ο μονάρχης παραβιάσει το συμβόλαιο του 1688· επιφυλάσσεται έτσι, 
σε περίπτωση παραβίασης του συμβολαίου, να εξεγερθεί μυστικά εναντίον του, εφόσον 
δεν υπάρχει νόμος που να καλύπτει τέτοια περίπτωση. Διότι, εάν το σύνταγμα 
περιλάμβανε ένα νόμο για τέτοια περίπτωση, ο οποίος θα δικαιολογούσε την ανατροπή 
από το λαό του υφιστάμενου συντάγματος, από όπου προέρχονται όλοι οι ιδιαίτεροι 
νόμοι, (ακόμη και στην περίπτωση παραβίασης του συμβολαίου) θα ήταν καθαρή 

                                                           
13 Ακόμα και όταν το πραγματικό συμβόλαιο μεταξύ του λαού και του επικεφαλής του κράτους έχει 

παραβιαστεί, ο λαός δεν μπορεί να απαντήσει αμέσως ως κοινοπολιτεία, αλλά μόνον συγκροτώντας 
φατρίες. Διότι το μέχρι τότε υφιστάμενο σύνταγμα έχει καταλυθεί από το λαό· η οργάνωση, όμως, μιας 
νέας κοινοπολιτείας μένει ακόμη να γίνει. Εδώ εμφανίζεται η κατάσταση αναρχίας μαζί με όλες τις 
φρικαλεότητας που τουλάχιστον είναι δυνατές εντός της. Η δε αδικία που γίνεται εδώ είναι εκείνη που 
διαπράττει η μία φατρία στην άλλη: όπως γίνεται σαφές και με το γνωστό παράδειγμα, όπου οι 
εξεγερθέντες υπήκοοι ήθελαν να επιβάλλουν δια της βίας μεταξύ τους ένα σύνταγμα πολύ πιο 
καταπιεστικό από αυτό που κατήργησαν· δηλαδή να καταβροχθιστούν από κληρικούς και αριστοκράτες, 
αντί να προσδοκούν μεγαλύτερη ισότητα στην κατανομή των πολιτικών βαρών, υπό έναν μοναδικό 
επικεφαλής κράτους που θα τους κυβερνούσε όλους.  
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αντίφαση: διότι τότε θα έπρεπε να περιέχει μια δημοσίως θεμελιωμένη14 αντίρροπη 
δύναμη, άρα έναν δεύτερο επικεφαλής του κράτους που θα προστάτευε τα λαϊκά 
δικαιώματα απέναντι στον πρώτο, αλλά κατόπιν και έναν τρίτο, ο οποίος θα αποφάσιζε 
ποιος από τους άλλους δύο έχει το δίκαιο με το μέρος του. – Άλλωστε, εκείνοι οι λαϊκοί 
ηγέτες (ή, εάν θέλουμε, κηδεμόνες), επειδή φοβόταν τέτοια κατηγορία αν το επιχείρημά 
τους αποτύγχανε, επινόησαν την ιδέα της εθελοντικής παραίτησης του μονάρχη που 
επιδίωκαν να διώξουν, αντί να αποτολμήσουν το δικαίωμα εκθρονισμού του, πράγμα με 
το οποίο θα έθεταν το σύνταγμα σε προφανή αντίφαση με τον εαυτό του. 

Ενώ πιστεύω πως δεν θα κατηγορηθώ ότι κολακεύω υπερβολικά τους μονάρχες 
δηλώνοντας ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται βία εναντίον τους: ομοίως ελπίζω πως θα 
δεν θα κατηγορηθώ ότι υποστηρίζω υπερβολικά το λαό, όταν λέω ότι και αυτός έχει τα 
αναπαλλοτρίωτα δικαιώματά του ενάντια στον επικεφαλής του κράτους, αν και αυτά δεν 
μπορούν να είναι δικαιώματα εξαναγκασμού. 

Ο Hobbes έχει αντίθετη άποψη. Σύμφωνα με αυτόν (De Cive, cap. 7, §14), ο 
επικεφαλής του κράτους δεν δεσμεύεται για τίποτε με συμβόλαιο απέναντι στο λαό και 
[έτσι] δεν μπορεί να αδικήσει έναν πολίτη (όπως και αν του συμπεριφέρεται). – Αυτή η 
πρόταση θα ήταν απολύτως σωστή, αν ορίζαμε ως αδικία κάθε πλήγμα που δίνει στο 
θιγόμενο μέρος δικαίωμα εξαναγκασμού εναντίον του προσώπου που το αδίκησε· αλλά 
έτσι γενικά η πρόταση είναι τρομακτική. 

Ο υπήκοος που δεν αντιστέκεται θα πρέπει να μπορεί να θεωρεί ότι ο κυβερνήτης του 
δεν επιθυμεί να διαπράξει αδικία εις βάρος του. Εφόσον λοιπόν κάθε άνθρωπος έχει 
αναφαίρετα δικαιώματα, τα οποία δεν μπορεί να αρνηθεί ακόμα και αν το επιθυμεί, και 
για τα οποία δικαιούται να κρίνει ο ίδιος· ενώ η αδικία που, σύμφωνα με τη γνώμη του 
διαπράττεται εις βάρος του, έχει προκύψει, σύμφωνα με εκείνη την προϋπόθεση, μόνον 
από σφάλμα ή άγνοια ορισμένων πιθανών επιπτώσεων των νομών που έχει θεσπίσει η 
ανώτατη αρχή: έτσι, θα πρέπει ο πολίτης, και μάλιστα κατόπιν συγκατάθεσης του ίδιου 
του κυβερνήτη, να έχει το δικαίωμα να δημοσιοποιεί την άποψή του για όποιο μέτρο του 
κυβερνήτη θεωρεί ότι αποτελεί αδικία προς την κοινοπολιτεία. Διότι, εάν υποτεθεί ότι ο 
επικεφαλής του κράτους δεν μπορεί ποτέ να διαπράττει σφάλματα ή να αγνοεί κάτι, θα 
υποτίθετο [έτσι] ότι είναι προικισμένος με ουράνια χαρίσματα και υπεράνω της 
ανθρωπότητας. Συνεπώς, η ελευθερία της πένας – τηρούμενη εντός των ορίων σεβασμού 
και αγάπης στο σύνταγμα, εντός του οποίου ζει κανείς, μέσω του φιλελεύθερου τρόπου 
σκέψης των υπηκόων που το ίδιο εμπνέει (ώστε έτσι αλληλοπεριορίζονται οι πένες 
αφεαυτών, για να μην απωλέσουν την ελευθερία τους) – είναι το μοναδικό παλλάδιο των 
δικαιωμάτων του λαού. Διότι, το να αποσκοπεί κανείς στην άρνηση αυτής της ελευθερίας 
δεν σημαίνει μόνον ότι αφαιρεί [από τον πολίτη] κάθε δικαίωμα απέναντι στον ανώτατο 
φορέα προσταγών (σύμφωνα με τον Hobbes),  αλλά σημαίνει επίσης απόκρυψη από τον 
τελευταίο – του οποίου η βούληση διατάζει υπηκόους ως πολίτες απλώς επειδή 
αντιπροσωπεύει τη γενική λαϊκή βούληση – κάθε γνώσης που θα έπρεπε να έχει για τα 
ζητήματα, τα οποία εάν γνώριζε θα μετέβαλλε ο ίδιος τη στάση του, θέτοντάς τον έτσι σε 
αντίφαση προς τον εαυτό του. Αλλά το να εμπνέουμε ανησυχία στον επικεφαλής του 
                                                           

14 Κανένα δικαίωμα εντός του κράτους δεν μπορεί να αποσιωπάται με μυστική επιφύλαξη· πολύ 
λιγότερο το δικαίωμα που απαιτεί ο λαός ως κάτι που ανήκει στο σύνταγμα: διότι όλοι οι νόμοι του πρέπει 
να γίνονται νοητοί ως προερχόμενοι από μία δημόσια βούληση. Επομένως, αν το σύνταγμα επέτρεπε την 
εξέγερση, θα έπρεπε να ανακοινώσει αυτό το δικαίωμα δημοσίως καθώς και να διασαφηνίσει πώς θα 
μπορούσε να γίνει χρήση του. 



IMMANUEL KANT-ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ 23 

κράτους, ότι η ανεξάρτητη και δημοσιευμένη σκέψη στο κράτος θα μπορούσε να 
προκαλέσει ταραχές, είναι το ίδιο σαν να του αφυπνίζουμε δυσπιστία απέναντι στην ίδια 
του τη δύναμη ή ακόμη και μίσος για το λαό του. 

Εντούτοις, η γενική αρχή σύμφωνα με την οποία ένας λαός μπορεί να κρίνει τα 
δικαιώματά του αρνητικά, δηλαδή να κρίνει τι πιστεύει ότι δεν μπορεί ψηφίσει, με την 
καλύτερη βούληση, η ανώτατη νομοθεσία, μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: Ότιδήποτε δεν 
μπορεί να αποφασίσει ένας λαός για τον εαυτό του, δεν μπορεί και να το αποφασίσει ο 
νομοθέτης για το λαό. 

Όταν λοιπόν τίθεται για παράδειγμα, το ερώτημα: εάν ένας νόμος που επιβάλλει ως 
μόνιμη και διαρκή μια εκκλησιαστική οργάνωση, που είχε καθιερωθεί κάποτε στο 
παρελθόν, μπορεί να θεωρηθεί ότι προέρχεται από την πραγματική βούληση του 
νομοθέτη (από την πρόθεσή του), θα πρέπει πρώτα να ερωτηθεί: αν ένας λαός θα θέσπιζε 
νόμο για τον εαυτό του, ότι ορισμένα δόγματα και μορφές της εξωτερικής θρησκείας που 
είχαν κάποτε γίνει αποδεκτά θα πρέπει να παραμείνουν ες αεί· εάν, δηλαδή, ο λαός 
μπορεί έτσι να αποτρέψει τους απογόνους του από το να προοδεύσουν περαιτέρω σε 
θρησκευτικές απόψεις ή να διορθώσουν ενδεχόμενα σφάλματα του παρελθόντος. Είναι 
τότε σαφές, ότι ένα πρωταρχικό συμβόλαιο του λαού που θα έκανε αυτήν την άποψη 
νόμο, θα ήταν εντελώς άκυρο: διότι θα αντέβαινε προς τον καθορισμό και το σκοπό της 
ανθρωπότητας· συνεπώς, ένας νόμος αυτού του είδους δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 
πραγματική βούληση του μονάρχη, στην οποία επομένως θα μπορούσαν να διατυπωθούν 
αντίθετες παραστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, όμως, εάν παρόλ’αυτά η ανώτατη 
νομοθεσία υιοθετούσε κάτι παρόμοιο, θα είναι μεν θεμιτό να διατυπωθούν γενικές και 
δημόσιες κρίσεις επ’αυτού, αλλά να μην διενεργηθεί ποτέ λεκτική ή έμπρακτη 
αντίσταση. 

Σε κάθε κοινοπολιτεία πρέπει να υπάρχει υπακοή σε εξαναγκαστικούς νόμους υπό τον 
μηχανισμό του κρατικού συντάγματος (οι οποίοι αναφέρονται στο όλο), αλλά 
ταυτόχρονα και πνεύμα ελευθερίας, διότι σε ότι αφορά ζητήματα του γενικού ανθρώπινου 
καθήκοντος, ο καθένας απαιτεί να πειστεί από το Λόγο ότι αυτός ο εξαναγκασμός είναι 
νόμιμος, ώστε να μην έλθει σε αντίφαση με τον εαυτό του. Η υπακοή χωρίς το πνεύμα 
της ελευθερίας είναι η αιτία για όλες τις μυστικές εταιρείες. Διότι είναι ένα φυσικό 
κάλεσμα της ανθρωπότητας να βρίσκεται σε αλληλοεπικοινωνία ιδιαίτερα για θέματα 
που αφορούν τον άνθρωπο εν γένει· έτσι, εκείνες οι μυστικές εταιρείες θα εξαφανίζονταν 
εάν ενθαρρυνθεί αυτή η ελευθερία. – Από πού άλλωστε θα μπορούσε η κυβέρνηση να 
αποκτά τις γνώσεις που προωθούν περισσότερο τη δική της ουσιαστική πρόθεση, εάν όχι 
με το να επιτρέπει στο τόσο αξιοσέβαστο στις καταβολές και επιδράσεις του πνεύμα της 
ελευθερίας να εκφραστεί; 
 

* * * 
 
Η πράξη που παρακάμπτει όλες τις καθαρές αρχές του Λόγου, πουθενά δεν αποδοκιμάζει 
με περισσότερη αλαζονεία τη θεωρία όπως στην ερώτηση των απαιτούμενων για ένα 
καλό κρατικό σύνταγμα. Η αιτία για αυτό είναι ότι ένα επί μακρόν υφιστάμενο έννομο 
σύνταγμα συνηθίζει το λαό σε έναν κανόνα, να κρίνει τόσο την ευδαιμονία όσο και τα 
δικαιώματα του σύμφωνα με την κατάσταση στην οποία όλα μέχρι τώρα έβαιναν 
ειρηνικά· όχι, όμως, αντιστρόφως, να εκτιμήσει την κατάσταση σύμφωνα με έννοιες που 
προσφέρονται και για τα δύο [ευδαιμονία και δικαιώματα] από το Λόγο: μάλλον τους 
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κάνει να προτιμούν αυτήν την παθητική στάση από την επικίνδυνη κατάσταση 
αναζήτησης μιας καλύτερης (επιβεβαιώνοντας έτσι το ρητό του Ιπποκράτη που 
απευθύνεται στους γιατρούς προς εγκαρδίωση: iudicium anceps, experimentum 
periculosum [Η κρίση αμφίβολη, το πείραμα επικίνδυνο]). Καθώς λοιπόν όλα τα 
συντάγματα που υφίστανται επί μακρόν, όποιες και αν είναι οι ανεπάρκειές τους, έχουν 
ως προς αυτό [το ζήτημα], παρ’ όλες τις διαφορές τους, το ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή το 
να είναι οι λαοί ευχαριστημένοι με αυτό που έχουν: έτσι, εάν ληφθεί υπόψη η ευημερία 
του λαού, δεν ισχύει κατ’ουσίαν καμία θεωρία, αλλά όλα εξαρτώνται από την πράξη που 
προέρχεται από την εμπειρία. 

Εάν, όμως, υπάρχει κάτι στο Λόγο, το οποίο εκφράζεται με τη λέξη Δημόσιο δίκαιο· 
και εφόσον αυτή η έννοια έχει δεσμευτική δύναμη για ανθρώπους που βρίσκονται σε 
κατάσταση ανταγωνισμού της ελευθερίας τους, ώστε έχει αντικειμενική (πρακτική) 
πραγματικότητα, χωρίς να τους επιτρέπεται να αποβλέπουν στην ευημερία ή δυσφορία 
που [η έννοια αυτή] μπορεί να προκαλέσει (πράγματα των οποίων η γνώση στηρίζεται 
απλώς στην εμπειρία): τότε βασίζεται σε αρχές a priori (διότι, η εμπειρία δεν μπορεί να 
διδάξει τι είναι δίκαιο)· και υπάρχει μία θεωρία του Δημοσίου δικαίου, άνευ ομοφωνίας 
με την οποία δεν ισχύει καμία πράξη. 

Η μόνη αντίρρηση που μπορεί να διατυπωθεί ενάντια σε αυτό είναι: ότι, αν και οι 
άνθρωποι έχουν στο κεφάλι τους την ιδέα των δικαιωμάτων που τους αρμόζουν, 
εντούτοις λόγω της σκληρής καρδιάς τους είναι ανίκανοι και ανάξιοι να αντιμετωπισθούν 
σύμφωνα με αυτά, ώστε μία ανώτατη βία που ενεργεί απλώς με κανόνες φρόνησης θα 
επιτρέπεται και θα πρέπει να τους κράτα σε τάξη. Αυτό, όμως το πήδημα απόγνωσης 
(salto mortale) σημαίνει ότι, εάν γίνει μια φορά λόγος όχι για το δίκαιο αλλά μόνον για 
τη βία, ο λαός θα μπορεί να δοκιμάσει και τη δική του και έτσι να καταστήσει ανασφαλές 
κάθε έννομο σύνταγμα. Εάν δεν υπάρχει τίποτε που να εμπνέει άμεσο σεβασμό μέσω του 
Λόγου (όπως το ανθρώπινο δικαίωμα), τότε καμιά επιρροή επί της αυθαιρεσίας του 
ανθρώπου δεν μπορεί να περιορίσει την ελευθερία του· όταν, όμως, δίπλα στην καλή 
προαίρεση μιλά δυνατά το δίκαιο, τότε η φύση του ανθρώπου δεν φαίνεται τόσο 
διεφθαρμένη, ώστε η φωνή του να μην ακουστεί με σεβασμό. (Tum pietate gravem 
meritisque si forte virum quem Conspexere, silent arrectique aucibus adstant. Virgil). 
 
 

Περί της σχέσης της θεωρίας προς την πράξη στο Διεθνές δίκαιο. 
Θεωρημένη με φιλάνθρωπη, δηλαδή κοσμοπολίτικη, πρόθεση15. 

Ενάντια στον Moses Mendelssohn. 
 
Θα πρέπει κανείς να αγαπά το ανθρώπινο γένος στο σύνολό του· ή είναι ένα αντικείμενο 
που πρέπει να αντιμετωπίζεται με δυσθυμία, στο οποίο ευχόμαστε μεν το καλό του (για 
να μην γίνουμε μισάνθρωποι), χωρίς όμως και να το προσδοκούμε από αυτό, ώστε 
καλύτερα αποστρέφουμε τα μάτια μας από το ίδιο; Η απάντηση αυτής της ερώτησης 
βασίζεται στην απάντηση που θα δοθεί σε μια άλλη: Υπάρχουν στην ανθρώπινη φύση 
                                                           

15 Δεν γίνεται άμεσα σαφές πώς μια γενική-φιλανθρωπική προϋπόθεση υποδεικνύει το δρόμο για ένα 
κοσμοπολίτικο σύνταγμα, ενώ αυτό αναφέρεται στη θεμελίωση ενός Διεθνούς δικαίου, ως της μοναδικής 
κατάστασης στην οποία μπορούν να αναπτυχθούν οι καταβολές που αρμόζουν στην ανθρωπότητα και 
καθιστούν αξιαγάπητο το γένος μας. – Αλλά το συμπέρασμα αυτού του δοκιμίου θα διασαφηνίσει αυτήν τη 
σχέση. 
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καταβολές, από τις οποίες μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι το [ανθρώπινο] γένος θα 
προοδεύει πάντα προς το καλύτερο, και ότι το κακό του παρόντος και του παρελθόντος 
θα εξαφανιστούν στο καλό του μέλλοντος; Διότι έτσι θα μπορούσαμε να αγαπήσουμε το 
ανθρώπινο γένος τουλάχιστον για την διαρκή προσέγγισή του στο καλό, αλλιώς θα 
έπρεπε να το μισούμε ή να το περιφρονούμε· η δε επιτηδευμένη ενασχόληση με τη 
γενική αγάπη των ανθρώπων (η οποία θα ήταν το πολύ αγάπη της ευμένειας, αλλά όχι 
της ευαρέσκειας) μπορεί εδώ να διατυπώνει όποιες αντιρρήσεις θέλει. Διότι αυτό που 
είναι και παραμένει κακό, ιδιαίτερα αυτό που έχει να κάνει με σκόπιμη αμοιβαία 
παραβίαση των ιερότερων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτό – ακόμη και με την 
μεγαλύτερη προσπάθεια να επιβάλουμε την αγάπη στον εαυτό μας – αναπόφευκτα θα το 
μισήσουμε: όχι ακριβώς για να επισυνάψουμε δεινά στους ανθρώπους, αλλά για να 
σχετιζόμαστε μαζί τους το λιγότερο δυνατό.   

Ο Moses Mendelssohn ήταν της τελευταίας άποψης (Ιερουσαλήμ [ή περί θρησκευτικής 
δύναμης και ιουδαϊσμού, Βερολίνο 1783], δεύτερο μέρος, σ. 44-47) την οποία διατύπωσε 
σε αντίθεση προς την υπόθεση του φίλου του Lessing περί μιας θείας εκπαίδευσης του 
ανθρώπινου γένους. Το θεωρεί απλή φαντασίωση: «ότι το σύνολο, η ανθρωπότητα κάτω 
εδώ στη γη πρέπει διαρκώς να προχωρά εμπρός και να τελειοποιείται. – Βλέπουμε» λέει, 
«το ανθρώπινο γένος στο συνολό του να κάνει μικρές διακυμάνσεις· και ποτέ δεν έκανε 
μερικά βήματα εμπρός, χωρίς σύντομα να ολισθήσει ξανά με διπλασιασμένη ταχύτητα 
στην προηγούμενή του κατάσταση». (Αυτό είναι ακριβώς ο λίθος του Σίσυφου· και με 
τον τρόπο αυτόν θεωρεί κανείς, όπως οι Ινδοί, ότι η γη είναι ο τόπος εξιλασμού για 
παλαιές και ξεχασμένες πλέον αμαρτίες). «Ο άνθρωπος προχωρά· αλλά η ανθρωπότητα 
ταλαντεύεται διαρκώς πάνω και κάτω μεταξύ καθορισμένων ορίων· διατηρεί, όμως, 
θεωρούμενη στο σύνολό της, περίπου το ίδιο επίπεδο ηθικής, τον ίδιο βαθμό θρησκείας 
και αθρησκείας, αρετής και βλασφημίας, ευδαιμονίας (;) και αθλιότητας». Εισάγει (σ. 46) 
αυτούς τους ισχυρισμούς λέγοντας: «Θέλετε να μαντέψετε τις προθέσεις της Θείας  
Πρόνοιας για την ανθρωπότητα; Μην επινοείτε υποθέσεις», (αυτές τις είχε αποκαλέσει 
προηγουμένως θεωρία), «κοιτάξτε μόνον γύρω σας ότι πραγματικά συμβαίνει, και, αν 
μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στην ιστορία όλων των εποχών, κοιτάξτε αυτό που έχει 
ανέκαθεν συμβεί. Αυτά είναι γεγονότα· αυτά θα έπρεπε να ανήκαν στην [θεία] πρόθεση, 
θα πρέπει να είχαν εγκριθεί στο σχέδιο της σοφίας, ή τουλάχιστον να είχαν 
συμπεριληφθεί εκεί».  

Έχω διαφορετική γνώμη. – Εάν είναι θέαμα αντάξιο για ένα θεό να παρακολουθεί 
έναν ενάρετο άνδρα που αγωνίζεται ενάντια σε αντιξοότητες και πειρασμούς προς το 
κακό, καταφέρνοντας εντούτοις να κρατηθεί εναντίον τους: τότε είναι, δεν θέλω να πω 
για ένα θεό, αλλά ακόμη και για τον συνηθέστερο, αν και ευστόχαστο άνθρωπο, ένα 
τελείως ανάξιο θέαμα να βλέπει το ανθρώπινο γένος από καιρού εις καιρόν να προοδεύει 
προς την αρετή, και σε σύντομο διάστημα να ξανακυλά τελείως πίσω στη βλασφημία και 
την αθλιότητα. Μπορεί πιθανώς να είναι συγκινητικό και διδακτικό να παρακολουθεί 
κανείς για λίγο ένα τέτοιο δράμα· αλλά η αυλαία πρέπει στο τέλος να πέσει. Διότι 
μακροπρόθεσμα μετατρέπεται σε φάρσα· ακόμη και αν οι ηθοποιοί δεν κουράζονται, 
γιατί είναι γελοίοι, κουράζεται ο θεατής που αρκείται στην μία ή στην άλλη πράξη, αν 
έχει λόγο να συμπεράνει από αυτήν ότι το έργο, που δεν τελειώνει ποτέ, είναι μια αιώνια 
μονοτονία. Η τιμωρία που ακολουθεί στο τέλος μπορεί μεν, αν πρόκειται για απλό 
θεατρικό έργο, να επανορθώσει με την κατάληξη τα δυσάρεστα αισθήματα. Αλλά να 
στοιβάζει κανείς στην πραγματικότητα αναρίθμητες βλασφημίες (αν και με ενδιάμεσες 
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αρετές), ώστε κάποτε να μπορούν να επιβληθούν αρκετές ποινές: αυτό είναι, τουλάχιστον 
σύμφωνα με τις δικές μας έννοιες, ενάντιο ακόμη και στην ηθικότητα ενός σοφού 
δημιουργού και κυβερνήτη του κόσμου. 

Θα μου επιτραπεί λοιπόν να υποθέσω: ότι, εφόσον το ανθρώπινο γένος βρίσκεται σε 
διαρκή πρόοδο όσον αφορά την καλλιέργειά του, ως φυσικό του σκοπό, βρίσκεται επίσης 
σε πρόοδο προς το καλύτερο όσον αφορά τον ηθικό σκοπό της ύπαρξης του, καθώς και 
ότι αυτή η πρόοδος μπορεί μεν ενίοτε να διακοπεί αλλά ποτέ να παύσει. Δεν χρειάζεται 
να αποδείξω αυτήν την υπόθεση· ο αντίπαλός της πρέπει να αποδείξει το αντίθετο. Διότι 
στηρίζομαι στο έμφυτό μου καθήκον να επιδρώ με τέτοιο τρόπο σε κάθε μέλος της 
σειράς γενεών – όπου βρίσκομαι (ως άνθρωπος εν γένει), αν και όχι τόσο καλός όσο θα 
όφειλα, άρα και όσο θα μπορούσα, σύμφωνα με την ηθική μου ιδιοσυστασία – [να 
επιδρώ λοιπόν] επί των απογόνων με τέτοιο τρόπο, ώστε να βελτιώνονται διαρκώς 
(πράγμα για το οποίο πρέπει να υποθέσω ότι υπάρχει η δυνατότητα), και ότι αυτό το 
καθήκον μπορεί δίκαια να μεταβιβαστεί από ένα μέλος μιας γενιάς στο επόμενο. Όσες 
αμφιβολίες ενάντια στις ελπίδες μου και αν μπορούν να προκύψουν από την ιστορία, οι 
οποίες, αν ήταν αποδεικτικές, θα με έπειθαν ίσως να παραιτηθώ από ένα φαινομενικά 
μάταιο εγχείρημα· εντούτοις, όσο κάτι τέτοιο δεν μπορεί να καταστεί τελείως βέβαιο, δεν 
μπορώ να ανταλλάξω το καθήκον μου (ως liquidum [σαφές]) με έναν κανόνα φρόνησης 
που μου λέει να μην επιχειρώ το ανέφικτο (ως illiquidum [ασαφές], διότι είναι απλή 
υπόθεση)· όσο δε αβέβαιος [ως προς την πρόοδο του ανθρώπινου γένους] μπορεί να είμαι 
και να παραμείνω, αυτό δεν μπορεί καταλύσει το αξίωμα, άρα και την απαραίτητη 
προϋπόθεσή του από πρακτική άποψη, ότι είναι πραγματοποιήσιμο. 

Αυτή η ελπίδα καλύτερων καιρών, χωρίς τους οποίους δεν θα ζέσταινε ποτέ την 
ανθρώπινη καρδιά μια σοβαρή επιθυμία να κάνει κάτι τελεσφόρο για το γενικό καλό, 
επιδρούσε πάντα στις δραστηριότητες των ευστόχαστων ανθρώπων· και ο καλός 
Mendelssohn πρέπει να είχε υπολογίσει ο ίδιος με αυτό, καθώς κοπίαζε με ζήλο για το 
διαφωτισμό και την ευημερία του έθνους στο οποίο ανήκε. Διότι δεν θα μπορούσε 
έλλογα να ελπίζει ότι θα το επιτύχει αυτό μόνος του και μόνον για τον εαυτό του, εάν δεν 
συνέχιζαν άλλοι μετά από αυτόν στην ίδια τροχιά. Αντιμετωπίζοντας το λυπηρό θέαμα 
όχι τόσο των κακών που πιέζουν το ανθρώπινο γένος από φυσικές αιτίες, όσο, πολύ 
περισσότερο, εκείνων που οι άνθρωποι επιβάλλουν μεταξύ τους, η διάθεσή μας ευθυμεί 
από την προοπτική ότι στο μέλλον θα είναι καλύτερα: και δη, με ανιδιοτελή ευμένεια, 
όταν θα έχουμε προ πολλού πεθάνει και οι καρποί που εν μέρει σπείραμε δεν θα 
θεριστούν από εμάς. Εμπειρικές αποδείξεις ενάντια σε αυτές τις αποφάσεις, που 
λαμβάνονται στη βάση της ελπίδας, είναι εδώ άτοπες. Διότι η αντίληψη ότι εφόσον κάτι 
που μέχρι σήμερα ήταν ανεπιτυχές δεν θα επιτύχει για αυτόν το λόγο ποτέ, δεν 
δικαιολογεί καν την εγκατάλειψη μιας εμπράγματης ή τεχνικής πρόθεσης (για 
παράδειγμα, την αεροπλοΐα με αεροστατικά μπαλόνια)· πολύ λιγότερο δε [την 
εγκατάλειψη] μιας ηθικής πρόθεσης, η οποία, εφόσον η επίδρασή της δεν μπορεί να 
αποδειχθεί, καθίσταται καθήκον. Επιπλέον, μπορούν να δοθούν κάποιες αποδείξεις ότι το 
ανθρώπινο γένος στο σύνολό του έχει κάνει σήμερα, σε σύγκριση με όλες τις 
προηγούμενες περιόδους, σημαντική ηθική πρόοδο (βραχύβια εμπόδια δεν μπορούν να 
αποδείξουν τίποτε ενάντιο)· και ότι η κατακραυγή για την αδιάκοπα αυξανόμενη 
διαφθορά προέρχεται ακριβώς από το ότι όταν [το ανθρώπινο γένος] βρίσκεται σε 
υψηλότερο επίπεδο ηθικότητας, βλέπει πολύ πιο μακριά μπροστά του, και η κρίση του 
περί αυτού που είναι σε σύγκριση με αυτό που θα έπρεπε να είναι, δηλαδή η αυτομομφή 
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μας, γίνεται αυστηρότερη, όσο περισσότερα επίπεδα της ηθικότητας έχουμε ανέλθει στο 
σύνολο της γνωστής μας πορείας του κόσμου. 

Εάν τώρα ρωτήσουμε: με ποια μέσα θα μπορούσε αυτή η διαρκής πρόοδος προς το 
καλύτερο να διατηρηθεί και επιπλέον να επιταχυνθεί, τότε βλέπει κανείς συντόμως ότι 
αυτή η επιτυχία που βαίνει σε άμετρο εύρος δεν θα εξαρτηθεί τόσο από το τι κάνουμε 
εμείς (για παράδειγμα, την παιδεία που μεταδίδουμε σε νεότερες γενεές) και ποιες 
μεθόδους χρησιμοποιούμε για να την προωθήσουμε· αλλά εξαρτάται από αυτό που θα 
κάνει η ανθρώπινη φύση εντός μας και με εμάς, για να μας εξαναγκάσει σε μια πορεία, 
στην οποία δεν θα μπαίναμε εύκολα μόνοι μας. Διότι από αυτήν, ή πολύ περισσότερο 
(εφόσον απαιτείται υπέρτατη σοφία προς εκπλήρωση αυτού του σκοπού), μόνον από την 
Πρόνοια μπορούμε να προσδοκούμε μια επιτυχία που βαίνει στο όλο και από εκεί στα 
μέρη, καθώς, αντιθέτως, οι άνθρωποι με τα σχέδιά τους ξεκινούν από τα μέρη, και συχνά 
παραμένουν σε αυτά, ενώ το όλο ως τέτοιο είναι πολύ μεγάλο για αυτούς, ώστε μπορούν 
μεν να επεκτείνουν στο ίδιο τις ιδέες τους άλλα όχι την επιρροή τους: κυρίως, αφού με τα 
σχέδια τους αντιτίθενται μεταξύ τους τόσο, ώστε δύσκολα θα ενώνονταν προς αυτόν το 
στόχο από δική τους ελεύθερη πρόθεση. 

Όπως η ολόπλευρη βιαιότητα και η ανάγκη που προέρχεται από αυτήν θα πρέπει 
τελικά να ωθήσει ένα λαό στην απόφαση να υποταχθεί στον εξαναγκασμό που του 
προδιαγράφει ο Λόγος ο ίδιος ως μέσον, δηλαδή στο δημόσιο νόμο, και να εισχωρήσει σε 
ένα πολιτικό σύνταγμα: έτσι και η ανάγκη που προκαλείται από τους διαρκείς πολέμους, 
με τους οποίους τα κράτη προσπαθούν να μειώσουν ή να υποτάξουν το ένα το άλλο, θα 
πρέπει τελικά να τα ωθήσει να εισχωρήσουν, ακόμη και ενάντια στη βούλησή τους, σε 
ένα κοσμοπολίτικο σύνταγμα· ή, εάν μια τέτοια κατάσταση γενικής ειρήνης (όπως έχει 
συμβεί πολλές φορές σε υπερβολικά μεγάλα κράτη) είναι, από άλλη πλευρά, πιο 
επικίνδυνη για την ελευθερία, καθώς μπορεί να επιφέρει τον τρομερότερο δεσποτισμό, 
τότε αυτή η ανάγκη θα πρέπει να τα εξαναγκάσει προς μία κατάσταση που δεν είναι μεν 
μια κοσμοπολίτικη κοινοπολιτεία υπό έναν επικεφαλής, αλλά μια δικαιϊκή κατάσταση 
ομοσπονδίας σύμφωνα με ένα κοινώς αποδεκτό Διεθνές δίκαιο. 

Διότι, καθώς η προοδεύουσα καλλιέργεια των κρατών, με την παράλληλα αυξανόμενη 
τάση να επεκταθούν εις βάρος άλλων με πανουργία ή βία, θα πρέπει να 
πολλαπλασιάσουν τους πολέμους και να προκαλέσουν διαρκώς αυξανόμενες δαπάνες σε 
διογκωνόμενους στρατούς (με διαρκή μισθό), διατηρούμενους σε μόνιμη επιστράτευση 
και πειθαρχία, και εφοδιαζόμενους με όλο και πιο πολυάριθμα πολεμικά μέσα· εφόσον οι 
τιμές όλων των αναγκών ανεβαίνουν διαρκώς, χωρίς να υπάρχει ελπίδα για ανάλογη 
αύξηση των αντίστοιχων [προς τις τιμές] μετάλλων· καθώς καμιά ειρήνη δεν διαρκεί 
αρκετά, ώστε η αποταμίευση κατά τη διάρκειά της να ισοσταθμίζει τη δαπάνη του 
επόμενου πολέμου, ενάντια στο οποίο η εφεύρεση του δημόσιου χρέους είναι μεν 
ευρηματικό μέσον βοήθειας, αλλά τελικά αυτοκαταστροφικό: έτσι, αυτό που θα έπρεπε 
να έχει κάνει η καλή βούληση αλλά δεν έκανε, να το κάνει εντέλει η αδυναμία: ότι 
[δηλαδή] κάθε κράτος θα πρέπει να οργανωθεί εσωτερικά με τέτοιο τρόπο, ώστε όχι ο 
επικεφαλής του κράτους, για τον οποίο κατ’ουσίαν ο πόλεμος δεν κοστίζει τίποτε (καθώς 
τον διεξάγει με έξοδα άλλων, δηλαδή του λαού), αλλά ο λαός, που του κοστίζει, θα 
πρέπει να έχει την καθοριστική ψήφο αν θα πρέπει να κηρυχθεί πόλεμος ή όχι (όπου 
κατ’ανάγκη προϋποτίθεται η πραγματοποίηση της ιδέας ενός πρωταρχικού συμβολαίου). 
Διότι ο λαός δεν θα προτιμήσει να τοποθετηθεί σε κίνδυνο στερήσεων, που δεν πλήττει 
τον επικεφαλής, απλώς και μόνο από πόθο επέκτασης ή εξαιτίας κάποιας υποτιθέμενης, 
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καθαρά λεκτικής προσβολής. Έτσι οι μελλοντικές γενεές (στις οποίες δεν επιτρέπεται να 
μετακυλούνται βάρη για τα οποία δεν είναι υπεύθυνες) θα μπορούν να προοδεύουν 
διαρκώς προς το καλύτερο με την ηθική έννοια, ενώ η αιτία για αυτό δεν θα είναι η 
αγάπη προς αυτές [από τις προηγούμενες γενέες], αλλά μόνον η προσεαυτόν-αγάπη κάθε 
γενεάς: καθώς κάθε κοινοπολιτεία, ανίκανη να βλάψει μια άλλη με τη βία, θα πρέπει 
αφ’εαυτής να τηρεί το δίκαιο και θα μπορεί με βάσιμους λόγους να ελπίζει ότι επίσης και 
άλλες κοινοπολιτείες, ομοίως διαμορφωμένες, θα την βοηθήσουν.  

Αλλά αυτό δεν είναι τίποτε περισσότερο από προσωπική άποψη και απλή υπόθεση: 
είναι αβέβαιο, όπως όλες οι κρίσεις που αποσκοπούν να διατυπώσουν την κατάλληλη 
φυσική αιτία για μια προτιθέμενη επίδραση που δεν βρίσκεται πλήρως στον έλεγχο μας· 
ακόμη δε και ως τέτοια, δεν περιέχει μια αρχή, σε ένα ήδη υφιστάμενο κράτος, για τον 
υπήκοο να την εξαναγκάσει [προς επιβολή] (όπως δείχθηκε προηγουμένως), αλλά μόνον 
για επικεφαλής κρατών, που είναι πέραν εξαναγκασμού. Αν και δεν έγκειται ακριβώς 
στην ανθρώπινη φύση, σύμφωνα με τη συνήθη οργάνωση, να απέχει εκούσια από τη 
χρήση βίας, εντούτοις αυτό δεν είναι αδύνατο σε πιεστικές καταστάσεις: έτσι μπορεί 
κανείς να θεωρήσει την προσδοκία των απαιτούμενων συνθηκών από την Πρόνοια ως 
έκφραση κατάλληλη για τις ηθικές επιθυμίες και ελπίδες του ανθρώπου (έχοντας 
συνειδητοποιήσει την αδυναμία του): πράγμα που θα αποτελέσει μια διέξοδο για το 
σκοπό της ανθρωπότητας στο σύνολο του γένους της προς επίτευξη του περατού 
καθορισμού της, μέσω ελεύθερης άσκησης των δυνάμεών της, όσο αυτές φθάνουν, [μια 
διέξοδος] που αντεπιδρά ακριβώς με αντίθετη κατεύθυνση στους σκοπούς των 
ανθρώπων, εάν αυτοί θεωρηθούν χωριστά. Διότι, ακριβώς η αμοιβαία αντενέργεια των 
[ανθρώπινων] τάσεων, από όπου πηγάζει το κακό, δίνει στο Λόγο ένα ελεύθερο παιχνίδι 
να τις υποτάξει όλες, και αντί για το κακό, που αυτοκαταστρέφεται, να καταστήσει 
κυρίαρχο το καλό που, εφόσον παρουσιαστεί άπαξ, συνεχίζει να διατηρείται από μόνο 
του. 

 
* * * 

 
Η ανθρώπινη φύση δεν εμφανίζεται πουθενά λιγότερο αξιαγάπητη από ότι στις σχέσεις 
μεταξύ ολόκληρων λαών. Κανένα  κράτος δεν είναι για μια στιγμή ασφαλές απέναντι στα 
άλλα ως προς την ανεξαρτησία και τις κτήσεις του. Η βούληση προς υποταγή ή μείωση 
του άλλου είναι πάντα παρούσα· και ο εξοπλισμός για άμυνα, που συχνά κάνει την 
ειρήνη πιο καταπιεστική και πιο καταστρεπτική για την εσωτερική ευημερία από τον ίδιο 
τον πόλεμο, δεν μπορεί ποτέ να ηρεμήσει. Ενάντια δε σε αυτό δεν είναι δυνατό κανένα 
άλλο μέσον εκτός από ένα Διεθνές δίκαιο, θεμελιωμένο σε δημόσιους νόμους 
επενδυμένους με δύναμη, στους οποίους θα έπρεπε να υποταχθεί κάθε κράτος (σύμφωνα 
με την αναλογία ενός αστικού ή δημόσιου δικαίου μεταξύ μεμονωμένων ανθρώπων)· –
διότι μια μόνιμη γενική ειρήνη μέσω της λεγόμενης ισορροπίας δυνάμεων στην Ευρώπη, 
είναι καθαρή πλάνη, όπως το σπίτι που αφηγείται ο Swift ότι είχε κατασκευαστεί σε 
τέλεια αρμονία με όλους τους νόμους της ισορροπίας, ώστε κατέρρευσε μόλις κάθισε 
επάνω του ένα σπουργίτι. – Αλλά, μπορεί να αντιταχθεί, ότι κανένα κράτος δεν θα 
υποταχθεί ποτέ σε εξαναγκαστικούς νόμους τέτοιου είδους· και η πρόταση για ένα γενικό 
διεθνές κράτος, στην εξουσία του οποίου θα υποβληθούν εκουσίως όλα τα μεμονωμένα 
κράτη για να υπακούν στους νόμους του, μπορεί να ακούγεται καλά στη θεωρία ενός 
αββά St. Pierre ή ενός Rousseau, αλλά δεν ισχύει στην πράξη: όπως άλλωστε, 
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καταγελάστηκε πάντα από σπουδαίους πολιτικούς, και ακόμη περισσότερο από 
επικεφαλής κρατών, ως σχολαστική και παιδαριώδης ιδέα που βγήκε από το σχολείο. 

Από την πλευρά μου, εμπιστεύομαι εντούτοις τη θεωρία που προέρχεται από την αρχή 
του δικαίου, ως προς το ποια θα έπρεπε να είναι η σχέση μεταξύ ανθρώπων και κρατών, 
και η οποία συστήνει διαρκώς στους θεούς της γης το αξίωμα να ενεργούν με τέτοιο 
τρόπο στις διενέξεις τους, ώστε να καταστεί δυνατό ένα τέτοιο γενικό διεθνές κράτος, 
ώστε να το δέχονται ως δυνατό (in praxi) και ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί· 
παράλληλα, όμως, [εμπιστεύομαι] (in subsidium [επικουρικά]) τη φύση των πραγμάτων, 
η οποία πιέζει προς την κατεύθυνση που δεν επιλέγει κανείς πρόθυμα (fata volentem 
ducunt, nolentem trahunt [Το πεπρωμένο οδηγεί αυτόν που θέλει και προδίδει αυτόν που 
δεν θέλει]). Εδώ συμπεριλαμβάνεται και η ανθρώπινη φύση: την οποία, εφόσον ζει εντός 
της ακόμη ο σεβασμός στο δίκαιο και το καθήκον, δεν μπορώ και δεν θέλω να την 
θεωρήσω τόσο βυθισμένη στο κακό, ώστε ο ηθικός-πρακτικός Λόγος δεν θα θριάμβευε 
στο τέλος, μετά από πολλές ανεπιτυχείς προσπάθειες, αποδεικνύοντάς την αξιαγάπητη. 
Έτσι, παραμένει λοιπόν και στο κοσμοπολίτικο επίπεδο η πεποίθηση: Πως οτιδήποτε 
είναι έγκυρο στην θεωρία για λόγους του Λόγου, είναι επίσης έγκυρο και στην πράξη. 
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