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Εισαγωγή 

 

Με ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη κηα πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηεο 

έλλνηαο ηνπ θαθνχ φρη ελ γέλεη, παξά ζην πεδίν ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο θαη 

άξα, απφ ηελ ζθνπηά ηεο εζηθήο. Ζ κέρξη ηψξα ελαζρφιεζε κε ζέκαηα 

πξαθηηθήο θηινζνθίαο, κε νδήγεζε ζηε κειέηε ηεο ζεσξίαο ηνπ Ηκκάλνπει 

Καλη, θπξίσο εμαηηίαο ηεο αξηηφηεηαο θαη ηεο ζπζηεκαηηθφηεηάο ηεο, αιιά 

επηπιένλ θαη ιφγσ ηεο ζπλάθεηαο ησλ πξνζσπηθψλ κνπ πεπνηζήζεσλ – ζην 

βαζκφ πνπ κπνξνχλ λα εθηείλνληαη- κε απηήλ. Πξφθεηηαη πξαγκαηηθά γηα κία 

ζεσξία ηεο νπνίαο ηε θήκε αθνινπζεί πξψηνο απφ φινπο ν ραξαθηεξηζκφο 

«άηεγθηε». Καη αθξηβψο απηφ ην ζεκείν ζπληζηά αθεηεξία αλαξίζκεησλ 

θξηηηθψλ ελαληίνλ ηεο, αιιά θαη ζαπκαζκνχ. 

Αλαθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ ηάζε αζέηεζεο ησλ εζηθψλ  καο 

ππνρξεψζεσλ ππάξρνπλ βέβαηα ζε φια ηα ζρεηηθά γξαπηά ηνπ Καλη. Ζ ηάζε 

απηή απνξξέεη απφ ηνλ εκπεηξηθφ ραξαθηήξα ηνπ αλζξψπνπ, ν νπνίνο ηνλ 

ζπλδέεη κε ηε θπζηθή ηνπ ππφζηαζε. Ζ ηειεπηαία ζπληζηά κφλν ηε κία πηπρή 

ηνπ. Τθίζηαηαη επηπιένλ έλαο λνεηφο ραξαθηήξαο, πνπ καο επηηξέπεη λα 

εμεηάδνπκε θαη κηα έιινγε πιεπξά απηνχ ηνπ φληνο, φρη φκσο ζε ζπλάξηεζε 

κε ηηο θαηεγνξίεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, κηαο θαη απηέο ζρεηίδνληαη κε ηα 

θαηλφκελα. Ο Καλη ζηνλ αληίπνδα ηνπ εκπεηξηζκνχ, θαίλεηαη λα εηζάγεη απηφλ 

ηνλ νληνινγηθφ δπηζκφ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα ζεκειηψζεη ηελ 

εζηθφηεηα.1 

Ζ ηδέα πνπ επηηξέπεη ην ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα είλαη ε ειεπζεξία, ε 

νπνία λνείηαη ζαλ έλα άιιν είδνο αηηηφηεηαο πέξαλ ηεο θπζηθήο. Δίλαη αδχλαην 

λα γίλεη νπνηαδήπνηε κλεία ζε θάπνηνλ ή ζε θάηη ζαλ θαιφ ή θαθφ, έμσ απφ 

απηφ ην πιαίζην. Ζ εμέηαζε ησλ εμσηεξηθψλ εθθάλζεσλ ηεο δξάζεο δελ είλαη 

ζε ζέζε λα δψζεη αζθαιείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εζηθή ηεο απνηίκεζε. Μηα 

πξάμε κπνξεί λα ζπκβαίλεη σο απνηέιεζκα εμαλαγθαζκνχ. Δίλαη ζαθέο φηη ζε 

πεξηπηψζεηο ηέηνηνπ είδνπο, φπνπ ε βνχιεζε ηνπ πξάηηνληνο δελ είλαη  

παξνχζα, θάζε πξνζπάζεηα επίξξηςεο επζπλψλ ζα καξηπξνχζε αζηνρία. 

                                                           
1
 H. E. Allison, Kant’s Τheory of Freedom, Cambridge: Cambridge University Press 1990, ζει. 

35. 
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Υσξίο ηελ έλλνηα ηεο βνχιεζεο ε παξαπάλσ ζχλδεζε ζα ήηαλ αδχλαηε. 

Ζ ειεπζεξία απνηειεί ην ratio essendi ηνπ θαινχ,2 αιιά πξνθεηκέλνπ γηα ηε 

δξάζε είλαη αλαγθαία θαη ε ζπκβνιή ηνπ ιφγνπ θαηά ηελ πξαθηηθή ηνπ ρξήζε. 

Ζ Κξηηηθή ηνπ πξαθηηθνχ Λφγνπ είλαη ην «ζεκείν ζπλάληεζήο»3 ηνπο. 

Δμέρνπζαο ζεκαζίαο γηα απηή ηε ζχδεπμε είλαη ε έλλνηα ηεο απηνλνκίαο, ηελ 

νπνία ν Καλη εθζέηεη ζηα Θεκέιηα ηεο Μεηαθπζηθήο ησλ εζψλ. Πξφθεηηαη γηα 

ηελ ηθαλφηεηα ηεο ζέιεζεο λα απηνθαζνξίδεηαη, λα είλαη δειαδή ειεχζεξε απφ 

μέλα αίηηα. Ζ ελ ιφγσ ζπλζήθε παξέρεη ζην ππνθείκελν ηε δπλαηφηεηα γηα 

ελάξεηε δξάζε, ππφ ηνλ φξν φηη αθνινπζεί ηηο επηηαγέο ηνπ εζηθνχ λφκνπ. 

Σν 1793 ζηε Θξεζθεία εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Λφγνπ θαη κφλν ιακβάλεη 

ρψξα κηα αμηνιφγεζε ησλ ηζηνξηθψλ ζξεζθεηψλ θαη ε απφπεηξα 

ζηνηρεηνζέηεζεο κηαο πίζηεο πνπ ζα εθθηλεί απφ ηνλ Λφγν. Πξηλ απ’ απηφ ν 

αλαγλψζηεο έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηελ θξηηηθή ηνπ ζπγγξαθέα πάλσ ζηε 

ζχγρξνλή θαη φρη κφλν εζηθή θαηάζηαζε ηνπ θφζκνπ, αιιά θαη κε ηε ζιηβεξή 

δηαπίζησζε κηαο ζπλερηδφκελεο πνξείαο πξνο ηελ πιήξε θαηάπησζε. Σν 

θαθφ πεξηγξάθεηαη εδψ ζηηο πην αδξέο γξακκέο ηνπ. Γηαηππψλεηαη κάιηζηα 

σο ξηδηθφ, σο θάηη πνπ δελ κπνξεί λα εμεγεζεί κε απιή αλαθνξά ζηηο 

επηκέξνπο πξάμεηο. 

Ζ εξκελεία ηνπ απαηηεί κηα δηαθνξεηηθή ζεψξεζε ηεο ειεπζεξίαο, κε 

ηξφπν πνπ ζα αθήλεη πεξηζψξην ηφζν γηα θαηαινγηζκφ, φζν θαη γηα ηε 

δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ζηα ρξεζηά ήζε. Ζ πξαγκάηεπζε απηή απαηηεί ηε 

δηάθξηζε κηαο άιιεο ιεηηνπξγίαο ηεο βνχιεζεο, εθείλεο ηεο δχλακεο επηινγήο 

αλάκεζα ζην λφκν θαη ζηα εξεζίζκαηα ηεο αηζζεηηθφηεηαο. Δμεηάδεηαη έπεηηα ε 

δπλακηθή θαζεκηάο απφ ηηο δχν παξακέηξνπο ζε ζπλδπαζκφ δε κε κηα ζεσξία 

γλσκφλσλ θαη ηνπ ξφινπ ηνπο ζηε δξάζε. Σν πφξηζκα θαηαδεηθλχεη ηελ 

αδπλακία ησλ θιίζεσλ λα  πξνθαιέζνπλ αθ’ εαπηψλ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

βνχιεζεο.4 

Απηή ε εμέιημε αλαπηεξψλεη ηηο ειπίδεο ηνπ Καλη ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία 

ηνπ θξάηνπο ησλ ζθνπψλ, κηαο ελάξεηεο θνηλφηεηαο αλζξψπσλ. Γελ αλαηξεί 

σζηφζν ηελ χπαξμή ησλ ξνπψλ θαη ησλ δπζρεξεηψλ πνπ πξνθαινχλ ζηηο 

                                                           
2
 L. W. Beck, A Commentary on Kant’s Critique of Practical Reason, Chicago & London:  The 

University of Chicago Press 1960, ζει. 145. 
3
 ην ίδην, ζει. 177. 

4
 Η. Καλη, Ζ ζξεζθεία εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Λφγνπ θαη κφλν, κεηάθξ., ζεκ., επηιεγφκελα Κ. 

Αλδξνπιηδάθεο, Αζήλα: Πφιηο 2007, 35/70. 
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εζηθέο πξνζπάζεηεο ησλ αηφκσλ. Πξνθεηκέλνπ λα ηνλίζεη ηελ πξνηεξαηφηεηα 

ηνπ λφκνπ έλαληη νπνηνπδήπνηε άιινπ ειαηεξίνπ, ν Καλη ππνζηεξίδεη φηη νη 

πξνζηαγέο ηνπ νθείινπλ λα έρνπλ βαξχηεηα, φκνηα κε εθείλε ζείσλ εληνιψλ.5    

Ζ εκπινθή ηεο ηδέαο ηνπ Θενχ έρεη ππξνδνηήζεη ηηο πιένλ έληνλεο 

αληηδξάζεηο ησλ ζχγρξνλσλ θαη κεηέπεηηα κειεηεηψλ ηεο θαληηαλήο εζηθήο.6 

Δίλαη θνηλή ε πεπνίζεζε πσο πξφθεηηαη γηα ππαλαρψξεζε, αλ φρη πξνδνζία, 

ζε ζρέζε κε ηε ζεσξία ηεο ειεπζεξίαο σο απηνλνκίαο. Παξφκνηα είλαη ηα 

αηζζήκαηα θαη ζε   φ, ηη αθνξά ην ξηδηθφ θαθφ. Γεληθά, νη δηαθξίζεηο πνπ ζπρλά 

θάλεη ν Καλη αληηκεησπίδνληαη κε αξθεηή επηθχιαμε. Σέηνηα παξαδείγκαηα 

κπνξεί λα είλαη ε αληηπαξαβνιή κεηαμχ Wille θαη Willkür, εκπεηξηθνχ θαη 

λνεηνχ ραξαθηήξα. ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία εχθνια εληνπίδεη θαλείο έλα 

ζθεπηηθηζκφ γχξσ απφ ην θαηά πφζν ηέηνηεο έλλνηεο κπνξνχλ λα είλαη κεηαμχ 

ηνπο ζπκβαηέο.7 ηε ζπλέρεηα γίλνληαη αξθεηέο αλαθνξέο ζε θξηηηθέο πνπ 

έρνπλ πξνθχςεη χζηεξα απφ ηελ δηεξεχλεζε ηέηνησλ ζεκάησλ θαη γεληθψο ησλ 

ζεκείσλ εθείλσλ πνπ απαηηνχλ κηα πην πξνζεθηηθή αλάγλσζε. 

 

  

                                                           
5
 Θξεζθεία 99/184. 

6
 G. E. Michalson, Fallen Freedom: Kant on radical evil and moral regeneration, Cambridge: 

Cambridge University Press 1990, ζει. 3-4. 
7
 H. E. Allison, Kant’s Theory of Freedom, ζει. 29, 43. 
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Η ελευθερία ςτα Θεμέλια τησ Μεταφυςικήσ των ηθών και ςτην 

Κριτική του πρακτικού Λόγου 

 

Ζ ζέιεζε είλαη έλα είδνο αηηηφηεηαο ησλ δσληαλψλ φλησλ, θαηά ην κέηξν πνπ 

απηά είλαη έιινγα, θαη ε ειεπζεξία είλαη ε ηδηφηεηα απηήο ηεο αηηηφηεηαο , λα 

κπνξεί λα πξάηηεη αλεμάξηεηα απφ μέλα θαζνξηζηηθά αίηηα ͘ φπσο αθξηβψο ε 

θπζηθή αλαγθαηφηεηα είλαη ε ηδηφηεηα ηελ νπνία έρεη ε αηηηφηεηα φισλ ησλ 

άινγσλ φλησλ, λα θαζνξίδεηαη ζηε δξαζηεξηφηεηά ηεο απφ ηελ επίδξαζε 

μέλσλ αηηίσλ.8 

 

Ζ ζεσξία ηεο ειεπζεξίαο ηνπ Ηκκάλνπει Καλη απνηειεί ηνκή ζηε κέρξη ηφηε 

εζηθή ζθέςε, αθνχ πνηέ πξηλ δελ είρε ηεζεί σο αηηηφηεηα.9 Γηα θάπνηνλ πνπ 

βιέπεη ηα πξάγκαηα δνγκαηηθά, φ, ηη ζπκβαίλεη γχξσ ηνπ ζπκβαίλεη κεραληθά. 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην κηα ζεψξεζε πεξί αλεμαξηεζίαο απφ θάζε κνξθήο 

αλαγθαηφηεηα δελ έρεη ζέζε. Τπάξρεη κφλν εθείλε ε αηηηφηεηα, ε ζχκθσλε κε 

ηνπο λφκνπο ηεο θχζεο. Ο Καλη αληηηείλεη ζηε θπζηθή αλαγθαηφηεηα, ε νπνία 

κπνξεί λα είλαη εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή, λα αθνξά δειαδή ηελ αηζζεηηθφηεηα ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ηηο νξκέο ηνπ ή ηελ ίδηα ηε θχζε, ηελ αηηηφηεηα εμ ειεπζεξίαο. Σα 

δχν απηά είδε αηηηφηεηαο είλαη ηα κφλα πνπ κπνξνχκε λα ζπιιάβνπκε.10 Ο 

άλζξσπνο βέβαηα είλαη θαη ν ίδηνο κέξνο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, γεγνλφο πνπ ηνλ 

θάλεη λα ππφθεηηαη ζηνπο λφκνπο ηνπ. Ωζηφζν, ν ιφγνο ηνπ ηνλ πξηκνδνηεί κε 

ηελ ηθαλφηεηα λα ππεξβεί ηα φξηα ησλ θπζηθψλ ελζηίθησλ, εληφο ησλ νπνίσλ 

θηλνχληαη ηα άιια έκβηα φληα. Σνλ ηνπνζεηεί έηζη θαη ζε έλαλ άιιν θφζκν, ζε 

εθείλνλ ησλ ηδεψλ, ζην θξάηνο ησλ ζθνπψλ. Απηή ε δηπιή ππφζηαζε ηνπ 

είδνπο καο απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα.   

 

 

                                                           
8 Η. Καλη, Τα Θεκέιηα ηεο Μεηαθπζηθήο ησλ εζψλ, εηζαγ., κεηάθξ., ζρφιηα Γ. Σδαβάξαο, 
Αζήλα-Γηάλληλα: Γσδψλε 1984,  446/106. 
9
 Κ. Αλδξνπιηδάθεο, Καληηαλή εζηθή: Θεκειηψδε Εεηήκαηα θαη Πξννπηηθέο, Αζήλα: 

Ηδεφγξακκα, 2010, ζει. 49. 
10

 H. E. Allison, Kant’s theory of Freedom, ζει.15. 
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟ 

 

ΟΝ 

 

Έλλογο 

◦ κέινο ηνπ λνεηνχ θφζκνπ 

 

◦ κέινο ηνπ θξάηνπο ησλ ζθνπψλ 

 

 

◦ ε θχζε ππνηαγκέλε ζηε βνχιεζή 

ηνπ 

 

↓ 

 

Ηθική  βούληζη

Έμβιο 

◦ κέινο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ 

 

◦ ππφθεηηαη ζηε λνκνηέιεηα 

 

 

◦ ε βνχιεζή ηνπ ππνηαγκέλε ζηε 

θχζε 

 

↓ 

 

Δμπειπική βούληζη

 

 

ΣΟΥΟ 

 

 

Ηθικόηηηα 

↓ 

ην εζηθφ ηέινο

Εσδαιμονία 

↓ 

ην θπζηθφ ηέινο 
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Ζ ειεπζεξία είλαη κία ηδέα θαη σο ηέηνηα αλήθεη ζην πεδίν ησλ λννπκέλσλ 

θαη φρη ησλ θαηλνκέλσλ. Με ηνπο φξνπο φκσο πνπ δφζεθε παξαπάλσ δελ 

κπνξεί παξά λα ζπληζηά αξλεηηθή έθθξαζή ηεο. Μηα πιήξεο, κε ζεηηθφ 

πξφζεκν ειεπζεξία δελ κπνξεί απιψο λα ζεκαίλεη φηη είλαη αλεμάξηεηε απφ 

εμσηεξηθά θίλεηξα επεηδή ηφηε ζα ήηαλ: 

 

αθαηάιιειε ζην λα καο δηαθσηίζεη σο πξνο ηελ νπζία ηεο ͘ αιι ’ απφ απηή ηελ 

εμήγεζε πξνθχπηεη κηα ζεηηθή, πινπζηφηεξε θαη γνληκφηεξε έλλνηα ηεο 

ειεπζεξίαο. Αθνχ ε έλλνηα κηαο αηηηφηεηαο ζπλνδεχεηαη απφ ηελ έλλνηα ησλ 

λφκσλ, ζχκθσλα πξνο ηνπο νπνίνπο απφ θάηη πνπ νλνκάδεηαη αηηία, πξέπεη 

λα γίλεη θάηη άιιν πνπ νλνκάδεηαη απνηέιεζκα: ε ειεπζεξία, αλ θαη δελ είλαη ε 

ηδηφηεηα ηεο ζέιεζεο λα ππνηάζζεηαη ζε θπζηθνχο λφκνπο , δελ είλαη θαη 

εληειψο ρσξίο λφκν ͘ αληίζεηα ε ειεπζεξία πξέπεη λα είλαη κηα αηηηφηεηα πνπ 

ππφθεηηαη ζε ακεηάβιεηνπο , αιιά εηδηθνχο λφκνπο  ͘ γηαηί αιιηψο κηα ειεχζεξε 

ζέιεζε ζα ήηαλ νπηνπία. Ζ θπζηθή αλαγθαηφηεηα είλαη κηα εηεξνλνκία ησλ 

πνηεηηθψλ αηηίσλ, γηαηί θάζε απνηέιεζκα είλαη δπλαηφ κφλν ζχκθσλα κε ην 

λφκν, φηη έλα άιιν πξάγκα θαζνξίδεη ζηελ αηηηφηεηα ην πνηεηηθφ αίηην. Αιιά ηί 

άιιν κπνξεί λα είλαη ε ειεπζεξία ηεο ζέιεζεο παξά απηνλνκία, δειαδή ε 

ηδηφηεηα ηεο ζέιεζεο λα είλαη ε ίδηα λφκνο ζηνλ εαπηφ ηεο; 11 

 

Ζ ειεπζεξία ινηπφλ ζηε ζεηηθή ηεο έλλνηα ηαπηίδεηαη κε ηελ απηνλνκία, ηελ 

ηδηφηεηα ηεο βνχιεζεο λα ζέηεη ε ίδηα έλα λφκν ζηνλ εαπηφ ηεο, ρσξίο λα έρεη 

αλάγθε μέλεο επηβνιήο. Ωο αηηηφηεηα δελ ζα κπνξνχζε λα λνεζεί ρσξίο λφκν. 

Σελ εληνιή εδψ ηελ παξέρεη ζην άηνκν ν εζηθφο λφκνο, κηα εληνιή 

απαξαίηεηε πνπ δίρσο απηήλ ε βνχιεζε ζα δηαιπφηαλ κπξνζηά ζε άπεηξεο 

εηεξφθιεηεο κεηαμχ ηνπο επηινγέο. Κάζε άλζξσπνο ζηέθεηαη ζε θαζεκεξηλή 

ζρεδφλ βάζε κπξνζηά δηιήκκαηα γχξσ απφ ηε δξάζε ηνπ. Καιείηαη λα δψζεη 

απαληήζεηο ζε απιά ή ζχλζεηα δεηήκαηα εμεηάδνληαο ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ησλ θηλήζεψλ ηνπ. Ωο νλ πνπ πεξηνξίδεηαη απφ ηελ αηζζεηηθφηεηα 

ηνπ, αθνχ ην έλα κέξνο ηνπ θαιψο ή θαθψο ππφθεηηαη ζε απηήλ, δελ είλαη 

παξάμελν λα επηδεηά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ νξκψλ ηνπ, νηηδήπνηε δειαδή ζα 

                                                           
11

 ΘΜΖ 446/106. 
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ηνπ εμαζθάιηδε επραξίζηεζε. Απφ ηελ άιιε κεξηά έλαο εζηθφο βίνο απαηηεί 

ηφζεο θαη ηφζεο ζπζίεο, κηαο θαη «γηα ηελ αξεηή απαηηείηαη απηνθπξηαξρία»,12 

ρσξίο κάιηζηα λα θαηνρπξψλεηαη ε πνιππφζεηε ηέξςε ησλ αηζζήζεσλ. Ζ 

εθινγή ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη κηα αξθεηά δχζθνιε ππφζεζε. Πνηφ είλαη 

εθείλν ην ζηνηρείν πνπ ζα ππεξαθνληίζεη ηνλ αλζξψπηλν εγσηζκφ θαη ζα 

αλνίμεη ην δξφκν γηα κηα ελάξεηε δσή; Ο Καλη απαληά πσο δελ είλαη άιιν απφ 

ηνλ εζηθφ λφκν, ν νπνίνο είλαη ζπγρξφλσο «αληηθεηκεληθφο θαη ππνθεηκεληθφο 

θαζνξηζηηθφο ιφγνο ηεο πξάμεο»13 πνπ δελ εκπίπηεη κέζα ζην ζρήκα ηνπ 

ρξφλνπ, φπσο ζπκβαίλεη κε ηνλ θπζηθφ λφκν. 

  

Ο εζηθφο λφκνο είλαη πξάγκαηη γηα ηε ζέιεζε ελφο ηειεηφηαηνπ φληνο έλαο 

λφκνο ηεο αγηφηεηαο, γηα ηε ζέιεζε φκσο θάζε πεπεξαζκέλνπ έιινγνπ φληνο 

είλαη έλαο λφκνο ηνπ θαζήθνληνο, ηνπ εζηθνχ θαη ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ πξάμεψλ 

ηνπ κέζσ ηνπ ζεβαζκνχ γηα ηνλ λφκν θαη απφ ζέβαο γηα ην θαζήθνλ ηνπ. 14 

 

Ο ζεβαζκφο είλαη εθηίκεζε γηα κηα αμία πνπ ππεξηζρχεη θάζε άιιεο αμίαο πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηε ξνπή, θαη ε αλαγθαηφηεηα λα πξάηησ απφ θαζαξφ ζεβαζκφ γηα 

ηνλ πξαθηηθφ [=εζηθφ] λφκν είλαη εθείλν πνπ απνηειεί ην θαζήθνλ , ζην νπνίν 

πξέπεη λα ππνρσξεί θάζε άιιν θίλεηξν ͘ γηαηί ην θαζήθνλ είλαη ε αλαγθαία 

ζπλζήθε γηα ηε δπλαηφηεηα κηαο θαζ’ εαπηήλ θαιήο ζέιεζεο, θαη κηα ηέηνηα 

ζέιεζε αμίδεη πεξηζζφηεξν απφ φια.15 

 

ηα παξαπάλσ ρσξία νη δχν εμέρνπζεο έλλνηεο πέξα απφ ηνλ εζηθφ λφκν, 

είλαη απηέο ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηνπ θαζήθνληνο. Ο κελ ζεβαζκφο θαηέρεη ην 

μερσξηζηφ πιενλέθηεκα λα αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ Καλη σο ην κφλν εζηθφ 

ειαηήξην, θαη άξα επηηξεπηφ θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε κηα βνχιεζε πνπ 

επηζπκεί λα θαιείηαη αγαζή. Ζ ζπκβνιή ηνπ είλαη αθξηβψο απηή. Υσξίο ην 

                                                           
12

 Η. Καλη, Ζ Μεηαθπζηθή ησλ εζψλ,  κεηάθξ., ζεκ., επηιεγφκελα Κ. Αλδξνπιηδάθεο, Αζήλα:   

κίιε 2013, 407/260-1. 
13

 Η. Καλη, Κξηηηθή ηνπ πξαθηηθνχ Λφγνπ, κεηάθξ., ζεκ., επηιεγφκελα Κ. Αλδξνπιηδάθεο, 

Αζήλα: Βηβιηνπσιείνλ ηεο ‘Δζηίαο 2004, 75/114. 
14

 ην ίδην, 82/123. 
15

 ΘΜΖ 403/47. 
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ζεβαζκφ ν πξάηησλ ζα είρε θαη πάιη εζηθή γλψζε. Ωζηφζν ζα ζηεξνχληαλ 

θηλήηξνπ, αθφκε θαη παξά ην γεγνλφο φηη «απέρεη ηφζν πνιχ απφ ηνπ λα είλαη 

έλα ζπλαίζζεκα εδνλήο».16 

ηνλ νξηζκφ ηνπ θαζήθνληνο αιιεινδηαπιέθνληαη θαη νη ηξεηο έλλνηεο αθνχ 

«θαζήθνλ είλαη ε αλαγθαηφηεηα κηαο πξάμεο απφ ζεβαζκφ γηα ηνλ εζηθφ 

λφκν».17 Ζ ζεκαζία ηνπ ζηελ θαληηαλή εζηθή θηινζνθία γίλεηαη θαλεξή αθφκε 

θαη απφ ηηο ζπλερείο αλαθνξέο ηνπ ζπγγξαθέα ζε νιφθιεξε ηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία. 

 

Καζήθνλ! Όλνκα, εζχ, κεγάιν θαη πςειφ, πνπ δελ πεξηιακβάλεηο ηίπνηε 

πξνζθηιέο ην νπνίν λα ζπλεπάγεηαη θνιαθεία, αιιά απαηηείο ππνηαγή, θαη ελ 

ηνχηνηο νχηε απεηιείο ηίπνηε πνπ λα πξνμελεί θπζηθή απνζηξνθή ζηελ ςπρή 

θαη λα θνβίδεη, γηα λα παξαθηλήζεη ηελ ςπρή, αιιά κνλάρα ζεζπίδεηο έλα λφκν 

πνπ βξίζθεη κφλνο ηνπ πξφζβαζε ζηελ ςπρή θαη κνιαηαχηα απνθηά αθφκε θαη 

παξά ηε ζέιεζή καο ζεβαζκφ (αλ θαη φρη πάληνηε ππαθνή), ελψπηνλ ηνπ 

νπνίνπ βνπβαίλνληαη φιεο νη θιίζεηο, αθφκε θαη αλ αληηδξνχλ θξπθά ελαληίνλ 

ηνπ.18
 

 

Ο άλζξσπνο ν θ ε ί ι ε η   λ α   ε θ η ε ι ε ί   ην θαζήθνλ ηνπ κε πιήξε 

αληδηνηέιεηα θαη   π ξ έ π ε η   λα δηαρσξίδεη εληειψο απφ ηελ έλλνηα ηνπ 

θαζήθνληνο ηελ απαίηεζε ηνπ γηα επηπρία γηα λα έρεη θαζαξή απηή ηελ 

έλλνηα.19 

 

πλεζίδεηαη λα ζεσξνχκε εζηθή ηελ πξάμε πνπ είλαη ζχκθσλε κε θάπνηεο 

αξρέο θαη αληίζηνηρα αλήζηθε εθείλε πνπ δελ αθνινπζεί απηέο ηηο αξρέο. 

Δληνχηνηο ε ζπλέπεηα σο πξνο ηηο αξρέο δελ ζπλεπάγεηαη ππνρξεσηηθά 

αξεηή. Δίλαη αιήζεηα φηη δελ γλσξίδνπκε αλ έρεη ππάξμεη πνηέ έζησ θαη κία 

πξαγκαηηθά ελάξεηε πξάμε, θαζφζνλ εθείλν πνπ δπλάκεζα λα δηαπηζηψζνπκε 

                                                           
16

 ΚΠΛ 77/116. 
17

 ΘΜΖ 400/43. 
18

 ΚΠΛ 86/129. 
19

Η. Καλη, Γνθίκηα, εηζαγ., κεηάθξ., ζρφιηα Δ. Π . Παπαλνχηζνο, Αζήλα: Γσδψλε 1971, 
ζει.121-123. 
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εκπεηξηθά είλαη ε λνκηκφηεηα (ζχκθσλα κε ην θαζήθνλ) θαη πνηέ ε εζηθφηεηα 

(απφ θαζήθνλ) ηεο. «Γηαηί φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα εζηθή αμία, δελ πξφθεηηαη γηα 

ηηο νξαηέο πξάμεηο, αιιά γηα εθείλα ηα αφξαηα, ελδφκπρα αμηψκαηά20  ηνπο».21  

Έλαο άλζξσπνο πνπ ζέιεη λα δειεηεξηάζεη θάπνηνλ άιιν, θαηά ιάζνο ηνπ 

ρνξεγεί έλα θάξκαθν κε ην νπνίν ηειηθά ηνπ ζψδεη ηελ δσή. Ζ πξάμε απηή αλ 

θαη θαίλεηαη εμσηεξηθά ζσζηή, είλαη εζηθά αλάμηα. Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ 

πξψηε Κξηηηθή, ν θαηαινγηζκφο εδψ αθνξά ζηνλ εκπεηξηθφ ραξαθηήξα ηεο 

πξάμεο.22 Άζρεηα φκσο κε ην απνηέιεζκα ν πξάηησλ έρεη αζεηήζεη έλα 

ζεκαληηθφ θαζήθνλ. 

O Καλη πηζηεχεη φηη πξέπεη λα δεζκεχνπκε ηνπο εαπηνχο καο ζηελ εζηθή 

αλ ζέινπκε λα πεηχρνπκε θάηη ζηελ πξνζπάζεηα καο γηα δηθαηνζχλε θαη 

αξεηή. ηνλ αγψλα απηφ έρνπκε απέλαληη καο ηελ αδπζψπεηε αλάγθε θαη 

επηζπκία λα θαηαθηήζνπκε ηελ επηπρία, έηζη φπσο ν θαζέλαο ηελ νξίδεη γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ. Οη δχν φκσο απηέο δπλάκεηο, ε επηπρία θαη ην θαζήθνλ είλαη κεηαμχ 

ηνπο αληίξξνπεο. 

 

Τν αμηνζέβαζην ηνπ θαζήθνληνο δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ηελ απφιαπζε ηεο 

δσήο ͘ ην θαζήθνλ έρεη ηνλ ηδηαίηεξν λφκν ηνπ, θαη επίζεο ην ηδηαίηεξν 

δηθαζηήξηφ ηνπ, θαη φζν θαη αλ ήζειε θαλείο λα ηα αλακείμεη καδί, γηα λα ηα 

πξνζθέξεη αλαθαησκέλα ζαλ θάξκαθν ζηελ άξξσζηε ςπρή, φκσο απηά ζα 

ρσξίδνληαλ ζε ιίγν απφ κφλα ηνπο , θη αλ δελ ρσξίζνπλ , ηφηε δελ ζα δξάζεη ην 

πξψην θαζφινπ ͘ αιιά αθφκα θαη αλ θέξδηδε έηζη θάπνηα δχλακε ε θπζηθή δσή , 

εληνχηνηο ε εζηθή δσή ζα εμαθαληδφηαλ ρσξίο ζσηεξία.23 

 

Δδψ γίλεηαη ιφγνο γηα ην θαζήθνλ θαη κηα πξνζπάζεηα λα θαηαδεηρζεί ε 

ζεκαζία ηεο θαζαξφηεηάο ηνπ. Γελ πξφθεηηαη γηα κηα πνιεκηθή ελάληηα ζηελ 

επδαηκνλία. Παξά ηηο θξηηηθέο πνπ έρεη δερηεί ν Καλη πσο ζέηεη πνιχ ςειά ηνλ 

                                                           
20

 Ωο «αμίσκα» απνδίδεηαη ζηελ ειιεληθή κεηάθξαζε ησλ Θεκειίσλ ε ιέμε Prinzip. Ωζηφζν, ν 
φξνο αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηεο αξρήο. Σν αμίσκα [Αxiom] αθνξά κνλάρα ζε έλα είδνο 
αξρψλ. 
21

 ΘΜΖ 407/52. 
22

Η. Καλη, Κξηηηθή ηνπ θαζαξνχ Λφγνπ, κεηάθξ., ζρφιηα Α. Γηαλλαξάο, Αζήλα: Παπαδήζεο 
1977, ηνκ. α’, η. Η., Α551/Β579. 
23

 ΚΠΛ 89/132. 
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πήρε ζε ζρέζε κε ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρεη απφ έλα πεπεξαζκέλν νλ φπσο ν 

άλζξσπνο, είλαη γλσζηφ φηη αλαγλσξίδεη ηελ πξνζδνθία ηνπ αλζξψπνπ λα 

είλαη επηπρήο. Μάιηζηα ζην πνιχ γλσζηφ δνθίκην ηνπ 1793 «Απάλσ ζην θνηλφ 

απφθζεγκα» θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πξψην θεθάιαην, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ 

απαληά ζηηο αληηξξήζεηο ηνπ Garve ππνζηεξίδεη:  

 

 Γε δεηείηαη απφ ηνλ άλζξσπν, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ θαζήθνληνο, 

λα   πα ξ α η η ε ί η α η  απφ ηνλ θπζηθφ ηνπ ζθνπφ, ηελ επηπρία ˙ γηαηί απηφ δελ 

ην κπνξεί, νχηε απηφο νχηε θαλέλα γεληθά πεξαηφ έιινγν νλ ˙ αιιά λα θάλεη 

εληειψο  α θ α ί ξ ε ζ ε απφ ηνχηε ηελ πξφζεζε φηαλ αθνχγεηαη ην παξάγγεικα 

ηνπ θαζήθνληνο ͘ πεξηζζφηεξν αθφκε : πξέπεη, φζν ηνπ είλαη δπλαηφλ, λα 

πξνζπαζήζεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη θαλέλα  ε ι α η ή ξ η ν , ζπλνδεπφκελν 

απφ ’θείλε, δελ αλαθαηεχεηαη κέζα ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θαζήθνληνο, πξάγκα 

πνπ θαηνξζψλεηαη φηαλ θαληάδεηαη θαλείο ην θαζήθνλ ζπλδεκέλν πην πνιχ κε 

ηηο ζπζίεο πνπ θνζηίδεη ε ηήξεζή ηνπ ( ε αξεηή ) παξά κε ηα σθειήκαηα πνπ 

καο θέξλεη, γηα λα παξαζηήζεη ηελ εληνιή ηνπ θαζήθνληνο ζε νιφθιεξε ηελ 

πεξησπή ηεο, πνπ απαηηεί ππαθνή άλεπ φξσλ, είλαη απηάξθεο θαη δελ έρεη 

αλάγθε απφ θακία άιιε επηξξνή.24 

 

Σίζεηαη ινηπφλ ην αίηεκα απηνλνκίαο έλαληη κηαο «θπζηθήο δηαιεθηηθήο», 25 

φπνπ «ην πλεχκα επηρεηξεκαηνινγεί ελάληηα ζηνπο απζηεξνχο λφκνπο ηνπ 

θαζήθνληνο θαη ακθηζβεηεί ηελ ηζρχ ηνπο».26 ηελ φπνηα ελδερφκελε 

ακθηζβήηεζε γηα ην αλ θαη θαηά πφζν έλα πεπεξαζκέλν νλ, φπσο είλαη ν 

άλζξσπνο, δχλαηαη λα αληηηαρζεί ζηελ ίδηα ηνπ ηε θχζε, ε απάληεζε 

εληνπίδεηαη ζην ίδην πιαίζην. ην ζρήκα πνπ δφζεθε λσξίηεξα έγηλε ιφγνο φρη 

κφλν γηα κηα εκπεηξηθή θχζε ηνπ αλζξψπνπ αιιά θαη γηα κία έιινγε. Σν 

άηνκν πνπ δελ κπνξεί λα είλαη έξκαην ηεο αηζζεηηθφηεηάο ηνπ, νθείιεη λα 

θαηαθχγεη ζην ιφγν ηνπ, ψζηε λα πξνηάμεη ην θαζήθνλ έλαληη ησλ ελζηίθησλ 

                                                           
24

 Γνθίκηα, ζει. 115-116. 
25

 ΘΜΖ 405/49. 
26

 Σν ίδην. 



14 
 

ηνπ. «Ζ ινγηθή», γξάθεη ν Καλη, «πξνζηάδεη αιχγηζηα θαη αλππνρψξεηα, 

ρσξίο λα ππφζρεηαη ηίπνηα ζηηο ξνπέο».27
 

       Αλ σζηφζν θάπνηνο ζπλέρηδε λα είλαη δχζπηζηνο σο πξνο ην θαηά πφζν 

ζα κπνξνχζε ν ιφγνο λα ππεξηζρχζεη ηνπ αλζξψπηλνπ εγσηζκνχ θαη ηειηθά 

λα εδξαησζεί σο ν κφλνο λνκνζέηεο, φπσο ζα θαλεί θαη ζηε ζπλέρεηα, ζα ηνπ 

απαληνχζακε πσο είλαη ζέκα επηινγήο. ηνραζηέο φπσο ν Schopenhauer 

εκκέλνπλ ζηελ άπνςε φηη ν εγσηζκφο απνηειεί μεθάζαξα ην ηζρπξφηεξν 

θίλεηξν θαηά ηελ ιήςε απνθάζεσλ.  

 

Tν πξσηαξρηθφ θαη ζεκειηψδεο ειαηήξην γηα ηνπο αλζξψπνπο, φπσο θαη γηα ηα 

δψα είλαη ν εγσηζκφο, ε αθαηαλίθεηε ηάζε γηα χπαξμε θαη επεκεξία. [...] Απηφο 

ν εγσηζκφο ζηα δψα θαη ηνπο αλζξψπνπο ηαπηίδεηαη αθξηβψο κε ηνλ πην 

εζψηεξν ππξήλα θαη ηελ νπζία ηνπο. Άξα γεληθά φιεο νη αλζξψπηλεο πξάμεηο 

αλαβιχδνπλ απφ ηνλ εγσηζκφ, θαη εμ απηνχ ζα πξέπεη πξψηα απ’ φια λα 

επηρεηξνχκε λα εμεγήζνπκε θάζε πξάμε. Οκνίσο, θάπνηνο ζεκειηψλεη 

ζπλήζσο ζηνλ εγσηζκφ ηνλ ππνινγηζκφ φισλ ησλ κέζσλ, κε ηα νπνία 

πξνζπαζεί λα θαηεπζχλεη έλα άηνκν ζε θάπνηνπ είδνπο ζθνπφ. Ο εγσηζκφο 

είλαη απφ ηε θχζε ηνπ απεξηφξηζηνο: ν άλζξσπνο επηζπκεί άλεπ φξσλ λα 

δηαηεξήζεη ηελ χπαξμή ηνπ ειεχζεξνο απφ νδχλεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη αλάγθεο θαη νη ζηεξήζεηο ˙ επηζπκεί ηε  

κεγαιχηεξε δπλαηή πνζφηεηα επεκεξίαο θαη θάζε απφιαπζε γηα ηελ νπνία 

είλαη άμηνο, θαη αθφκα ςάρλεη νπνπδήπνηε γηα λα αλαπηχμεη λέεο ηθαλφηεηεο γηα 

απφιαπζε. Οηηδήπνηε αληηζηξαηεχεηαη ηνλ αγψλα ηνπ εγσηζκνχ, ηνπ πξνθαιεί 

έρζξα, νξγή, κίζνο ˙ ζα πξνζπαζήζεη λα ην εμνινζξεχζεη ζαλ ερζξφ ηνπ. 

Δπηζπκεί λα απνιακβάλεη νηηδήπνηε είλαη δπλαηφ, λα έρεη ηα πάληα ˙ επεηδή 

φκσο απηφ είλαη αδχλαην, λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ν θχξηνο ησλ πάλησλ ˙ ην ξεηφ 

ηνπ είλαη: «φια γηα κέλα θαη ηίπνηα γηα ηνπο άιινπο». Ο εγσηζκφο είλαη 

θνινζζηαίνο: αλπςψλεηαη γχξσ απφ ηνλ θφζκν. Αλ δηλφηαλ ζε θάζε άηνκν 

μερσξηζηά ε επηινγή κεηαμχ ηεο δηθήο ηνπ εμφλησζεο θαη ηνπ ππφινηπνπ 

                                                           
27

 ΘΜΖ 405/49. 
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θφζκνπ, δελ ζα ρξεηαδφηαλ λα πσ πνηά ζα ήηαλ ε έθβαζε γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο.28 

To ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα απνηειεί κέξνο ελφο θεθαιαίνπ απφ ηηο 

αθαδεκατθέο πξαγκαηείεο ηνπ Schopenhauer, γλσζηέο σο Τα δχν ζεκειηψδε 

πξνβιήκαηα ηεο εζηθήο, πνπ ηηηινθνξείηαη «Αλήζηθα Διαηήξηα». Μηα πξψηε 

αλάγλσζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζέξκε ζηα ιφγηα ηνπ 

αλαθνξηθά κε ηνλ εγσηζκφ καξηπξεί θάπνηα πξνηίκεζε ζε απηήλ ηελ 

αληηθνηλσληθή ηάζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ελ ιφγσ αλαγλψξηζε εληάζζεηαη 

ζηα πιαίζηα ηεο πνιεκηθήο ηνπ ελαληίνλ ηεο ρξήζεο ππεξβαηνινγηθψλ 

επηρεηξεκάησλ απφ ηελ θαληηαλή εζηθή,29 κε πην ραξαθηεξηζηηθφ εθείλν πνπ 

αθνξά ζηελ δξάζε απφ ζεβαζκφ ζην λφκν ελφο λνεηνχ θφζκνπ.30 Έλα λφκν 

πνπ φρη κφλν θαιείζαη λα ηνλ αλαθαιχςεηο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή λα ηνλ εθεχξεηο, 

αιιά επηπξνζζέησο, λα κπνξείο λα επηζπκείο λα πηνζεηεζεί απφ φια ηα 

έιινγα φληα. Ο Schopenhauer ζεσξεί παξάινγε ηελ αμίσζε φηη έλαο ηφζν 

αθεξεκέλνο λφκνο ζα θαηαθέξεη λα ππεξαθνληίζεη ηελ πίεζε πνπ αζθείηαη 

απφ ηηο θπζηθέο θιίζεηο. 

Μνιαηαχηα, νη ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο ζχκθσλα κε ηνλ Καλη είλαη δχν: 

κηα εηεξφλνκε, ππνηαγκέλε θαη απηάξεζθε βνχιεζε θαη κηα απηφλνκε θαη 

ειεχζεξε. Απηφο ν ηζρπξηζκφο δελ ζηνρεχεη ζην λα ππνλνκεχζεη ηε δπζθνιία 

ηνπ δεηήκαηνο, νχηε λα θαηαδηθάζεη ειαθξά ηε θαξδία ην 99% ηεο 

αλζξσπφηεηαο πνπ επηδηψθεη ηε θαηάθηεζε ηνπ θπζηθνχ ηεο ζθνπνχ. Απηφ 

απνηειεί κηα πξαγκαηηθφηεηα. Αιιά κηα άιιε πξαγκαηηθφηεηα είλαη εθείλε πνπ 

ιέεη φηη ππάξρεη θαη άιιε δπλαηφηεηα, ε νπνία πξναζπίδεη θαιχηεξα ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ ζπλφινπ. Γηφηη ν ίδηνο άλζξσπνο πνπ ζα επέιεγε ζαλ γλψκνλά 

ηνπ λα πξάηηεη θαηά βνχιεζε, ζα δπζαλαζρεηνχζε ζρεηηθά κε ην ηη ζα 

ζπλέβαηλε ζηελ πεξίπησζε πνπ φινη γχξσ ηνπ αθνινπζνχζαλ ην παξάδεηγκά 

                                                           
28

 Α. Schopenhauer, The Two Fundamental Problems of Ethics, κεηάθξ. D. E. Cartwright- E. 

E. Erdmann, Oxford: Oxford University Press 2010, ζει. 202-203. 
29 P. Guyer, «Schopenhauer, Kant and Methods», ζην The Cambridge Companion to 

Schopenhauer, επηκ. C. Janaway, Cambridge: Cambridge University Press 1999, ζει. 94. 
30

 Γπζπηζηία απέλαληη ζηελ ηδέα πεξί παξαηηήζεσο απφ πξνζσπηθέο επηδηψμεηο θαη ππαθνήο 
ζε έλαλ ηφζν απξφζσπν θαη αθεξεκέλν λφκν, έρεη εθδεισζεί επίζεο απφ ηνλ Hegel θαη ηνλ 
Bernard Williams., H. E. Allison, Kant’s Theory of Freedom, ζει. 2. 
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ηνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε εμαίξεζε πνπ θάλνπκε γηα ηνλ εαπηφ καο δελ 

επηζπκνχκε λα θαηαζηεί θαζνιηθφο λφκνο.31  

 

Αλ ηψξα εμεηάζνπκε ηνλ εαπηφ καο ζε θάζε παξάβαζε ηνπ θαζήθνληνο, ζα 

δνχκε φηη πξάγκαηη δελ ζέινπκε λα γίλεη θαζνιηθφο λφκνο, θαη κάιηζηα ζέινπκε 

λα παξακείλεη θαζνιηθφο λφκνο ην αληίζεην ηνπ γλψκνλα καο. Καηά ηε ζηηγκή 

ηεο παξάβαζεο εθκεηαιιεπφκαζηε απιά ηελ ειεπζεξία ηνπ λα θάλνπκε κηα 

εμαίξεζε γηα ηνλ εαπηφ καο (ή ηνπιάρηζην κφλν γηα απηή ηε θνξά), γηα λα 

ηθαλνπνηεζεί ε ξνπή καο.32 

 

Πξνθχπηεη κέζα απφ απηήλ ηελ πξνβιεκαηηθή ε παξάκεηξνο ηεο 

θαζνιηθφηεηαο ησλ εζηθψλ αξρψλ. Σα δχν θχξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη 

λα έρνπλ νη αξρέο, ψζηε λα έρνπλ εζηθφ θχξνο, είλαη θαηά ηνλ Καλη ε 

θαζνιηθφηεηα θαη ε αλαγθαηφηεηα. Καζνιηθφηεηα ζεκαίλεη λα κπνξεί λα 

πηνζεηεζεί απφ φια ηα έιινγα φληα θαη φρη απφ κεξηθά ή αθφκα θαη απφ φζν 

ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα, φπσο έρεη πξνηαζεί απφ άιιεο εζηθέο ζεσξίεο. Δλψ 

αλαγθαηφηεηα ζα πεη λα ηζρχεη πάληνηε θαη ζε θάζε πεξίπησζε, φρη αλάινγα 

κε ηηο ζπλζήθεο ή κε εμαηξέζεηο,33 θάηη ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί ζε 

κία ηπραία ή ελδερφκελε λνκνζεζία. Δάλ νη εζηθνί θαλφλεο δελ ηζρχνπλ γηα 

φινπο, ηφηε δελ πξφθεηηαη γηα λφκνπο, αιιά γηα πεξηγξαθηθέο δηαπηζηψζεηο 

ηνπ ηχπνπ είλαη θαιφ λα... ή θαίλεηαη ζσζηφ φηη... θ.ν.θ 

Οη εζηθνί λφκνη δελ κπνξνχλ παξά λα είλαη θαηεγνξεκαηηθνί, εθφζνλ 

πξνζηάδνπλ κηα πξάμε ρσξίο φξνπο, φρη σο κέζν πξνο έλα ζθνπφ. Γελ ηε 

ζρεηίδνπλ κε κηα δπλαηή ή πξαγκαηηθή πξφζεζε, αιιά ηελ επηβάιινπλ ζαλ 

αληηθεηκεληθά αλαγθαία γηα ηνλ εαπηφ ηεο. Ζ θαηεγνξηθή πξνζηαθηηθή έρεη ην 

θχξνο κηαο απνδεηθηηθήο πξαθηηθήο αξρήο. Δίλαη αλαγθαία ζε κηα ζέιεζε θαζ’ 

εαπηήλ ζχκθσλε κε ηνλ Λφγν. Πξφθεηηαη γηα λφκνπο ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα 

                                                           
31

 H. E. Allison, Idealism and freedom: Essays on Kant’s Theoretical and Practical 
Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press 1996, ζει.174. 
32

ΘΜΖ 423/75. 
33

 Ζ Οnora O’ Neil ππνζηεξίδεη φηη θάζε εμαίξεζε πνπ θάλνπκε γηα ηνλ εαπηφ καο, ηζνδπλακεί 

κε θαηαπάηεζε ηεο ειεπζεξίαο ησλ άιισλ. Οπφηε, αίξεηαη ε αμίσζε θαζνιίθεπζεο ελφο 
ηέηνηνπ γλψκνλα., Ο. O’ Neil, Constructions of Reason: Explorations of Kant’s Practical 
Philosophy, Cambridge: University of Essex 1989, ζει. 95. 
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ππαθνχκε, δειαδή λα ηνπο εθηεινχκε αθφκα θαη αλ νη ξνπέο ελαληηψλνληαη. 34  

Ο λφκνο επηβάιιεη ηελ έλλνηα κηαο απφιπηεο αλαγθαηφηεηαο, ε νπνία κάιηζηα 

είλαη αληηθεηκεληθή θαη άξα θαζνιηθά έγθπξε. Ηδνχ ε θαηεγνξηθή πξνζηαθηηθή 

ζηελ πξψηε ηεο δηαηχπσζε: 

 

Πξάηηε κφλν ζχκθσλα κε έλα ηέηνην γλψκνλα, κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξείο 

ζπλάκα λα ζέιεηο, απηφο ν γλψκνλαο λα γίλεη θαζνιηθφο λφκνο. 35
 

 

Ο γλψκνλαο αληηδηαζηέιιεηαη απφ ηνλ αληηθεηκεληθφ λφκν, σο «ην 

ππνθεηκεληθφ αμίσκα36 ηεο ζέιεζεο»,37 κηα αξρή «ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην 

ππνθείκελν πξάηηεη».38 Πψο ινηπφλ ε ππνθεηκεληθή απηή αξρή ζα θαηαζηεί 

θαζνιηθή; Πψο ζα θαηαθέξεη ν πεπεξαζκέλνο άλζξσπνο λα ζπληνληζηεί κε ηα 

ππφινηπα φκνηα κε απηφλ φληα, έηζη ψζηε φινη καδί λα πξνζεγγίζνπλ ην 

αλψηαην αγαζφ, ηελ αξεηή; Πξφθεηηαη γηα έλα ξεαιηζηηθφ εγρείξεκα ή κήπσο 

νη επηθξηηέο ηνπ Καλη δηθαηψλνληαη, φηαλ ηνπ επηξξίπηνπλ κεηαθπζηθφ 

παξαινγηζκφ; Μήπσο ηειηθά πξάγκαηη, φηαλ νξακαηίδεηαη έλα εζηθφ ζχζηεκα, 

έρεη θαηά λνπ «αγγέινπο» αληί γηα αλζξψπνπο;39  

Ζ «ζχγθξνπζε γλσκφλσλ»40 κπνξεί λα απνθεπρζεί, φηαλ ν θαζέλαο 

ζηξαθεί ελάληηα ζηε θηιαπηία ηνπ ζηεξψληαο ηεο ην πξνλφκην ηνπ λα είλαη 

απφιπηε πξαθηηθή αξρή θαη δίλνληαο ηελ πξσηνθαζεδξία ζηνλ εζηθφ λφκν 

πνπ: 

 

κφλνο απηφο είλαη αιεζηλά αληηθεηκεληθφο θαη απνθιείεη εληειψο ηελ επίδξαζε 

ηεο θηιαπηίαο ζηελ αλψηαηε πξαθηηθή αξρή θαη αλαθφπηεη απεξηφξηζηα ηελ 

αιαδνλεία, ε νπνία επηηάζζεη ηνπο ππνθεηκεληθνχο φξνπο ηεο θηιαπηίαο σο 

λφκνπο. Αιιά φ, ηη αλαθφπηεη, θαηά ηελ ίδηα ηε δηθή καο θξίζε, ηελ αιαδνλεία 

                                                           
34

 ΘΜΖ 416/64 
35

 ην ίδην, ζει. 15 
36

 Βι. ππνζ 20.  
37

 ΘΜΖ 400/42  
38

 ην ίδην 421/71 . 
39

 Κάηη ηέηνην κνηάδεη λα ππαηλίζζεηαη ν Schopenhauer, κηιψληαο γηα «ππεξάλζξσπα φληα». 
Δ. Π. Παπαλνχηζνο, Ζζηθή, 3

ε
 εθδ., Αζήλα: Ίθαξνο 1970, ζει. 149. 

40
ΚΠΛ 19/36. 



18 
 

καο, απηφ ηαπεηλψλεη. Σπλεπψο, ν εζηθφο λφκνο ηαπεηλψλεη αλαπνθεχθησο 

θάζε άλζξσπν, εθφζνλ ζπγθξίλεη ηελ αηζζεηεξηαθή ηάζε ηεο θχζεο ηνπ κε ηνλ 

λφκν απηφλ.41 

 

Ο εζηθφο λφκνο ινηπφλ πξνθαιεί ην ζεβαζκφ θαη ηαπηφρξνλα ην πιήγκα 

ζηελ αιαδνλεία, ε νπνία απνηειεί απεηιή γηα ηε δηαδηθαζία θαζνιίθεπζεο ηνπ 

γλψκνλα θαη εθαξκνγήο ηεο θαηεγνξηθήο πξνζηαθηηθήο. Ωζηφζν πξνθχπηεη 

θάηη πεξεηαίξσ απφ απηφλ; Πην ζπγθεθξηκέλα πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ 

θαηεγνξηθή πξνζηαθηηθή ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα γηα φπνηνλ πξνηίζεηαη λα 

πξάηηεη απφ θαζήθνλ; Σέηνηνπ είδνπο εξσηήκαηα ζπλδένληαη κε ηηο αηηηάζεηο 

πεξί θνξκαιηζκνχ ηεο θαληηαλήο εζηθήο, νη νπνίεο ηεο απνδφζεθαλ απφ ηνλ 

Hegel θαη αξγφηεξα απφ ηνπο Hartmann θαη Scheler. Μάιηζηα είλαη 

εληππσζηαθφ φηη ν ίδηνο ν Καλη έρεη παιαηφηεξα αζθήζεη θξηηηθή ζηελ εζηθή 

ηνπ δαζθάινπ ηνπ Wolff ζε ζρέζε κε ηελ ηδέα ηεο ηειεηφηεηαο.42 Μνινλφηη ηελ 

αζπάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ, θάηη πνπ γίλεηαη εμάιινπ θαλεξφ απφ ην γεγνλφο 

φηη ηελ ζεσξεί αληηθεηκεληθφ ζθνπφ, αιιά ζπγρξφλσο θαη θαζήθνλ,43 ε έλλνηα 

απηή εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο βνιθηαλήο ζεσξίαο θαίλεηαη λα ζέιεη 

ζπκπιήξσζε, επεηδή θαηέρεη κφλν εηδνινγηθφ ραξαθηήξα. Απνπζηάδεη δειαδή 

ε παξάκεηξνο απφ ηελ νπνία ζα πξνθχςνπλ νη πην ζπγθεθξηκέλεο εζηθέο 

επηηαγέο. 

Ζ έλλνηα ηεο θαζνιηθφηεηαο δε θαίλεηαη λα παξέρεη ζηνλ πξάηηνληα κία 

απάληεζε ζην ηη ζα πξέπεη λα θάλεη. Δίλαη ζαλ λα ηνπ ιέεη πσο «νη θαζνιηθέο 

θαη αλαγθαίεο αξρέο ηεο εζηθφηεηαο πξνζηάδνπλ ηελ εζηθή καο λα πεηζαξρεί 

ζε θαζνιηθέο θαη αλαγθαίεο αξρέο». Ζ πξφηαζε κνηάδεη λα είλαη αλαιπηηθή θαη 

λα νδεγεί ζε θαχιν θχθιν. Δπηπιένλ ν Hegel έρεη ππνζηεξίμεη φηη κηα ηέηνηα 

αξρή κπνξεί λα είλαη αξρή ηφζν ηεο εζηθφηεηαο, φζν θαη ηεο αλεζηθφηεηαο.44 

Ζ πξψηε δηαηχπσζε ηεο θαηεγνξηθήο πξνζηαθηηθήο φλησο αλαθέξεηαη 

ζηελ κνξθή ησλ θαλφλσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά. Δίλαη εληειψο 

μεθάζαξν πσο ν Καλη δηαρσξίδνληαο ηελ ζέζε ηνπ απφ άιιεο εζηθέο ζεσξίεο 

                                                           
41

 ΘΜΖ 447/108. 
42

 Δ. Π. Παπαλνχηζνο, Ζζηθή, ζει.183. 
43

ΘΜΖ 443/102 . 
44

 Δ. Π. Παπαλνχηζνο, Ζζηθή, ζει. 182.  
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δελ ζέιεη λα ζπλδέζεη ην ζχζηεκά ηνπ κε ηελ επδαηκνλία. Ζ ηειεπηαία 

ππνζηεξίρζεθε ζαλ ηειηθφο ζθνπφο νιφθιεξεο ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο απφ 

ηηο θηινζνθίεο ηνπ εδνληζκνχ θαη ηνπ Αξηζηνηέιε ζηελ αξραηφηεηα, απφ ηνλ 

σθειηκηζκφ θαηά ηνλ 18ν θαη 19ν αηψλα. Απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

θηλεκάησλ απηψλ άιινη ζπζρέηηζαλ ηελ επδαηκνλία κε ηελ θάξπσζε εδνλψλ 

θαη ηελ απνθπγή πφλνπ, φπσο ν Αξίζηηππνο ν Κπξελαίνο θαη ν Bentham, ελψ 

άιινη πηνζέηεζαλ κηα πην κεηξηνπαζή θαη εμεπγεληζκέλε εθδνρή. H ζθέςε ηνπ 

John Stuart Mill θαίλεηαη λα πξνζηδηάδεη κάιινλ ζε εθείλε ηνπ Αξηζηνηέιε, 

φπνπ ν θαζνξηζκφο ηεο επδαηκνλίαο εμαξηάηαη απφ πνηνηηθά θαη φρη πνζνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά.45
 

Ζ επδαηκνλία είηε λννχκελε σο εδνλή είηε σο πλεπκαηηθή θαηάζηαζε 

αηαξαμίαο ηεο ςπρήο ή ηεο κεζφηεηαο απνηειεί εηεξφλνκν θαη εμσγελή 

παξάγνληα. Ο Καλη δελ δχλαηαη λα ηελ εμνβειίζεη απφιπηα απφ ην ζχλνιν 

ησλ αλζξψπηλσλ επηδηψμεσλ, δηφηη ηφηε ζα ήηαλ αθειήο. ηελ Θξεζθεία 

αλαθέξεη ζρεηηθψο:  

 

Οη θπζηθέο θιίζεηο είλαη, ζεσξνχκελεο απηέο θαζ’ εαπηέο, θαιέο, δειαδή κε 

απνξξηπηέεο, θαη είλαη φρη κφλν κάηαην, αιιά ζα ήηαλ θαη επηδήκην θαη κεκπηφ 

ην λα ζέιεη θάπνηνο λα ηηο εθξηδψζεη αληηζέησο, πξέπεη κνλάρα λα ηηο 

ραιηλαγσγεί γηα λα κε δεκηνπξγνχληαη πξνζηξηβέο κεηαμχ ηνπο, αιιά λα 

κπνξνχλ λα ελαξκνλίδνληαη κέζα ζε έλα ζχλνιν πνπ ιέγεηαη επδαηκνλία.46 

 

Ζ αλψηαηε αξρή ηεο εζηθφηεηαο, ε θαηεγνξηθή πξνζηαθηηθή έρεη επξεηηθφ 

ραξαθηήξα,47 καο θαζνδεγεί σο πξνο ηε κνξθή ηεο δξάζεο αιιά δελ κπνξεί 

λα εκπεξηέρεη χιε. Ζ επηπρία θαη φ, ηη άιιν έρεη εκπεηξηθή πξνέιεπζε θέξνπλ 

ππνρξεσηηθά καδί ηνπο έλα a posteriori ζηνηρείν, αληίζεην κε ηηο θαζαξέο 

αξρέο. Ζ επδαηκνλία απνηειεί κελ κηα πξννπηηθή, ηελ αληακνηβή πνπ έπεηαη 
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Θ. Πειεγξίλεο, Ζζηθή Φηινζνθία, 3
ε 
έθδ., Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα 1997, ζει. 22, 80-109. 

46
 Θξεζθεία 58/111. 
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 Κ. Αλδξνπιηδάθεο, «Κξηηηθέο ηεο θαληηαλήο εζηθήο», ζπκβνιή ζην ζπιινγηθφ ηφκν 

Ηκκάλνπει Καλη- Πξαθηηθφο Λφγνο θαη Νεσηεξηθφηεηα, επηκ. Κ. Καβνπιάθνο, Αζήλα: 

Αιεμάλδξεηα 2006, ζει. 110. 
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ηεο εθπιήξσζεο ηνπ θαζήθνληνο,48 φρη φκσο πξαθηηθφ λφκν.49 ηε δεχηεξε 

Κξηηηθή αλαθέξεηαη φηη:   

ην λα είλαη επηπρηζκέλν είλαη θαη’ αλάγθελ ε απαίηεζε θάζε ειιφγνπ αιιά 

πεπεξαζκέλνπ φληνο θαη ζπλεπψο είλαη έλαο αλαπφθεπθηνο θαζνξηζηηθφο 

ιφγνο ηνπ επηζπκεηηθνχ ηνπ. Γηφηη ε επραξίζηεζε κε νιφθιεξε ηελ χπαξμε ηνπ 

δελ είλαη ι.ρ., έλα πξσηνγελέο θηήκα θαη κηα καθαξηφηεηα, ε νπνία ζα 

πξνυπέζεηε κηα ζπλείδεζε ηεο αλεμάξηεηεο απηάξθεηάο ηνπ, παξά είλαη έλα 

πξφβιεκα πνπ ηνπ επηβάιιεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ πεπεξαζκέλε θχζε ηνπ, 

επεηδή έρεη αλάγθεο ˙ θαη ε αλάγθε ηνχηε αθνξά ζηελ χιε ηνπ επηζπκεηηθνχ 

ηνπ, δειαδή θάηη πνπ αλαθέξεηαη ζε έλα ζπλαίζζεκα ηεο εδνλήο ή ηεο ιχπεο 

πνπ ππφθεηηαη ππνθεηκεληθψο σο ζεκέιην, κέζσ ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη εθείλν 

πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ επραξίζηεζε κε ηελ θαηάζηαζή ηνπ. Αιιά αθξηβψο 

επεηδή ν νπζηαζηηθφο ηνχηνο θαζνξηζηηθφο ιφγνο κπνξεί λα γλσζζεί απφ ην 

ππνθείκελν κφλνλ εκπεηξηθψο, είλαη αδχλαην λα ζεσξήζνπκε ην πξφβιεκα 

ηνχην σο λφκν, δηφηη απηφο σο αληηθεηκεληθφο ζα έπξεπε λα πεξηιακβάλεη ηνλ 

ίδην αθξηβψο θαζνξηζηηθφ ιφγν ηεο ζέιεζεο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαη γηα 

φια ηα έιινγα φληα. 50
 

 

Ζ θαηεγνξηθή πξνζηαθηηθή δελ ζέηεη φξν θακηά πξφζεζε ή ζθνπφ. Γελ 

αλαθέξεηαη ζηελ χιε, αιιά ζην είδνο θαη πξνζηάδεη κηα πξάμε ζαλ θαιή 

θαζεαπηή. Όηαλ έλα έιινγν νλ ζηνράδεηαη θαλφλεο σο πξαθηηθνχο λφκνπο, 

αλαδεηά αξρέο πνπ πεξηέρνπλ ηνλ θαζνξηζηηθφ ιφγν ηεο βνχιεζεο θαηά ηελ 

κνξθή, φρη θαηά ηελ χιε. «Σν αθξηβψο αληίζεην ηεο αξρήο ηεο εζηθφηεηαο 

είλαη φηαλ ε αξρή ηεο αηνκηθήο επδαηκνλίαο θαζίζηαηαη θαζνξηζηηθφο ιφγνο ηεο 

ζέιεζεο».51 

Ζ επηπρία ζην θαληηαλφ πιαίζην νξίδεηαη σο αμηνκηζζία. Μνπ επηηξέπεηαη 

λα ειπίδσ ζε απηήλ κφλν εθφζνλ είκαη ελάξεηνο. Γελ δξσ εζηθά κε απψηεξν 
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 Ζ επηπρία απνηειεί έλα ζρεηηθφ αγαζφ, απφ ηελ άπνςε φηη έρεη σο φξν ηεο εζηθφηεηα, ε 
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ζθνπφ ηελ θαηάθηεζή ηεο. ε απηφλ ηνλ πξαγκαηηθά ηηηάλην αγψλα θαίλεηαη λα 

ηαηξηάδεη ν ηχπνο ηνπ αλζξψπνπ πνπ ν Καλη αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ ζηηο 

Παξαηεξήζεηο πάλσ ζην αίζζεκα ηνπ σξαίνπ θαη ηνπ ππέξνρνπ ηνπ 1764. Ο 

κειαγρνιηθφο μερσξίδεη σο πξνο ηηο άιιεο ηδηνζπγθξαζίεο, θαζφηη ελψ έρεη 

ζπλείδεζε ησλ δπζρεξεηψλ, δελ παξαηηείηαη απφ απηφ πνπ νθείιεη λα πξάμεη. 

 

 Πξνηηκά ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε ραξά. Γελ ηνλ μεγεινχλ επηειή ζέιγεηξα, 

ππνηάζζεη ηα αηζζήκαηά ηνπ ζε αξρέο· φζν πην θαζνιηθέο είλαη απηέο θαη φζν 

πην γεληθφ είλαη ην πςειφ αίζζεκα πνπ δεζπφδεη, ηφζν ιηγφηεξν εθείλα 

ππφθεηληαη ζε αιιαγέο. Όηαλ ζπλαληά θάπνηνλ πνπ πάζρεη ε κπζηηθή γιψζζα 

ηεο θαξδηάο ηνπ ιέεη: «Πρέπει να βοηθήζω ασηόν ηον άνθρωπο, επειδή 

σποθέρει: ότι επειδή είναι θίλος μοσ ή ζύνηροθός μοσ ή γιαηί πιζηεύω 

όηι θα μοσ αναγνωρίζει μια μέρα ηην εσεργεζία μοσ. Δεν είναι ώρα για 

μικρολογίες. Είναι ένας άνθρωπος και ό, ηι ζσμβαίνει ζηοσς ανθρώποσς 

αθορά κι εμένα». Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ δηέπεηαη απφ ηελ πην πςειή αξρή 

θηιαιιειίαο πνπ ελππάξρεη ζηελ αλζξψπηλε θχζε θαη είλαη ζηνλ ππέξηαην 

βαζκφ ππέξνρε, αδηάθζνξε θαη θαζνιηθή. Κακηά αλνρή ζηελ ππνηέιεηα ˙ ε 

επγεληθή ςπρή ηνπ αλαπλέεη ειεχζεξα.52 

 

       Αλ θαη εμαηξεηηθά ζπάληα, θάζε ηέηνηα πεξίπησζε αλζξψπνπ ζπλεγνξεί 

πξνο ηε δπλαηφηεηα ηφζν ππαθνήο ζηνλ εζηθφ λφκν, φζν θαη πινπνίεζεο ηεο 

θαηεγνξηθήο πξνζηαθηηθήο. Σν έιινγν νλ έρεη πξφζβαζε θαη ζηηο δχν 

πξννπηηθέο, εμαηηίαο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ. Ζ ζρέζε ηεο ηειεπηαίαο κε θαζεκηά 

απφ ηηο παξαπάλσ κνηάδεη λα δηαθνξνπνηείηαη ζηα θείκελα πνπ εμεηάδνληαη ζε 

απηήλ ηελ ελφηεηα. Έηζη ζηα Θεκέιηα ε ειεπζεξία ζπληζηά ηνλ φξν παξαγσγήο 

ηνπ εζηθνχ λφκνπ,53 ελψ ζηε δεχηεξε Κξηηηθή ε ειεπζεξία απνξξέεη απφ ηε 

ζπλείδεζε ηνπ λφκνπ.54 ην έξγν ηνπ 1788, είλαη ε ζπλείδεζε ηνπ γεγνλφηνο 

ηνπ Λφγνπ (Factum), 55 πνπ εγγπάηαη ηελ χπαξμε ηεο ειεπζεξίαο. Παξά ηε 
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κεηαηφπηζε σο πξνο ην δήηεκα ηεο ζεκειίσζεο ηνπ λφκνπ ηεο εζηθήο, θαη ηα 

δχν γξαπηά «αλαγλσξίδνπλ ζαθέζηαηα ηελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη 

ηζρχ ηνπ».56 Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη: 

 

ε ΘΜΖ επηρεηξεί ηελ παξαγσγή ηεο θαηεγνξηθήο πξνζηαθηηθήο, αιιά θαη ηεο 

ειεπζεξίαο ηεο ζέιεζεο, βάζεη ηεο Ηδέαο ηεο ειεπζεξίαο, ελψ ε ΚΠΛ 

αλαιακβάλεη ηελ παξαγσγή κφλν ηεο ειεπζεξίαο βάζεη ηνπ γεγνλφηνο ηεο 

εζηθήο ζπλείδεζεο. Με άιιε δηαηχπσζε: Σηε ΘΜΖ, ε Ηδέα ηεο ειεπζεξίαο 

απνηειεί ηνλ γλσζηηθφ ιφγν (ηε ratio cognoscendi ) ηνπ εζηθνχ λφκνπ, ελψ ζηε 

δεχηεξε Κξηηηθή, ν εζηθφο λφκνο απνηειεί ηνλ γλσζηηθφ ιφγν ηεο ειεπζεξίαο. 

Αιιά θαη ζηα δχν έξγα, ε ειεπζεξία απνηειεί ηελ πξαγκαηηθή ή νληνινγηθή 

αξρή (ηε ratio essendi) ηνπ εζηθνχ λφκνπ. 57 

 

       Ο ζθεπηηθηζκφο πνπ έρεη πξνθιεζεί απφ ηελ αιιαγή ηαθηηθήο ηνπ 

ζπγγξαθέα απφ ην έλα έξγν ζην άιιν δελ είλαη ηειείσο αβάζηκνο. Με ηελ 

πξψηε αλάγλσζε, ην ράζκα πνπ αλνίγεηαη αλάκεζα ζηελ πξψηε θαη ηε 

δεχηεξε ζεψξεζε θαίλεηαη αγεθχξσην. Ωζηφζν, νη έλλνηεο ηεο ειεπζεξίαο θαη 

ηνπ εζηθνχ λφκνπ είλαη νχησο ή άιισο αιιειέλδεηεο ζηελ θαληηαλή εζηθή 

θηινζνθία. 

 

Δάλ έλα έιινγν νλ είλαη ειεχζεξν, ηφηε (νθείιεη λα) αλαγλσξίδεη ηνλ θαζαξφ 

εζηθφ λφκν σο δεζκεπηηθφ ˙ δηφηη, σο ειεχζεξν νλ, είλαη αλεμάξηεην απφ ηε 

θπζηθή αλαγθαηφηεηα, αλήθεη ζε κηα λνεηή ηάμε, θαη ν κφλνο θαλφλαο ζηνλ 

νπνίν κπνξεί λα ππφθεηηαη είλαη ν λφκνο ηεο απηνλνκίαο. Δάλ φκσο έλα νλ 

αλαγλσξίδεη ηνλ εζηθφ λφκν, ηφηε είλαη ειεχζεξν, δηφηη δελ αλήθεη κφλν ζηνλ 

αηζζεηφ θφζκν(ζην πεδίν ησλ θαηλνκέλσλ) αιιά αλήθεη ζπγρξφλσο ζηνλ 

λνεηφ θφζκν (ζην πεδίν ησλ λννπκέλσλ).58 
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Ωο αληίινγν ζηε ζχγρπζε πνπ πξνθχπηεη ιφγσ ηεο απφθιηζεο ηεο 

Κξηηηθήο ηνπ πξαθηηθνχ Λφγνπ απφ ηε Θεκειίσζε, αλαθνξηθά κε ζχλδεζε ηνπ 

εζηθνχ λφκνπ κε ηελ Ηδέα ηεο ειεπζεξίαο, θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα πξνηείλεη, 

φηη ν Καλη είρε επηζεκάλεη ηελ κεηαμχ ηνπο ακνηβαηφηεηα, ήδε απφ ην 1785. 

 

Αθελφο ππνζέηνπκε φηη είκαζηε ειεχζεξνη κέζα ηελ ηάμε ησλ πνηεηηθψλ αηηίσλ, 

γηα λα ζεσξήζνπκε ηνλ εαπηφ καο ππνθείκελν ζε εζηθνχο λφκνπο κέζα ζηελ 

ηάμε ησλ ζθνπψλ, θη έπεηηα ζεσξνχκε ηνλ εαπηφ καο ππνθείκελν ζ’ απηνχο 

ηνπο εζηθνχο λφκνπο, κφλν θαη κφλν επεηδή ζεσξήζακε ηε ζέιεζή καο 

ειεχζεξε.59 

 

Ζ ειεπζεξία ινηπφλ είλαη εθείλε πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εζηθφηεηα δίλεη 

λφεκα  ζηελ θαηεγνξηθή πξνζηαθηηθή. Καη κηα ηέηνηα ζπλζεηηθή πξφηαζε είλαη 

δπλαηή απφ ηε ζηηγκή πνπ νη δχν φξνη ηεο έξρνληαη ζε ζπλάθεηα κέζσ ελφο 

ηξίηνπ, θνηλνχ θαη ζηηο δχν, πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηε ζεηηθή έλλνηα ηεο 

ειεπζεξίαο, δειαδή ηεο απηνλνκίαο. Υσξίο ηελ ηειεπηαία θακία απφ ηηο δχν 

δελ ζα κπνξνχζε λα λνεζεί. Ζ ειεπζεξία σο αηηηφηεηα, φπσο εηπψζεθε θαη 

ζηελ αξρή, βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηεο θπζηθήο αλαγθαηφηεηαο, θαηέρνληαο 

ηνλ δηθφ ηεο λφκν. Κάηη ηέηνην σζηφζν δελ ζεκαίλεη φηη ε ειεπζεξία ζπληζηά 

απεηιή γηα ηνλ θφζκν ησλ θαηλνκέλσλ, αιιά ην ζηνηρείν εθείλν πνπ ηνλ 

ζπλδέεη κε ηνλ ππεξαηζζεηφ θφζκν θαη είλαη θνηλφ ζε φινπο καο. 

 

Γελ αξθεί λα ζεσξήζνπκε ηελ ειεπζεξία γηα έλαλ θάπνην ιφγν σο ηδηφηεηα ηεο 

ζέιεζήο καο, εάλ δελ έρνπκε έλα βάζηκν ιφγν γηα λα ζεσξήζνπκε ηελ 

ειεπζεξία θαη σο ηδηφηεηα φισλ ησλ έιινγσλ φλησλ. Μηα θαη ε εζηθφηεηα ηζρχεη 

σο λφκνο γηα εκάο κφλν σο έιινγα φληα , πξέπεη λα ηζρχεη θαη γηα φια ηα άιια 

έιινγα φληα ͘ κηα θαη ε εζηθφηεηα πξέπεη λα πεγάδεη κφλν απφ ηελ ηδηφηεηα ηεο 

ειεπζεξίαο, ε ειεπζεξία πξέπεη λα απνδεηρηεί θαη σο ηδηφηεηα ηεο ζέιεζεο 

φισλ ησλ έιινγσλ φλησλ. 60 

                                                           
59

ΘΜΖ 450/111. 
60

 ην ίδην 447/108. 



24 
 

Η ελευθερία για το κακό 
 

Δάλ ινηπφλ είλαη εμαζθαιηζκέλν γηα ηνλ θαζέλα ην αγαζφ ηεο ειεπζεξίαο, 

ε πνξεία πξνο έλαλ εζηθφ βίν κνηάδεη λα είλαη απξφζθνπηε. Ο ειεχζεξνο 

άλζξσπνο είλαη έλαο δπλάκεη ελάξεηνο άλζξσπνο, ν νπνίνο είλαη ζε ζέζε λα 

εθπιεξψζεη ηνλ αλψηαην ζθνπφ ηνπ σο έιινγν νλ. Όπσο αλαγλσξίδεη θαη ν 

ίδηνο ν Καλη ζηα Θεκέιηα, «κηα απφιπηα θαιή ζέιεζε εδξεχεη ήδε ζηνλ 

θπζηθφ πγηή λνπ», 61 αιιά θαη ζηε Θξεζθεία αλαθέξεη πσο «ν άλζξσπνο είλαη 

εθ θχζεσο θαηά ην ζψκα πγηήο, δελ ππάξρεη ιφγνο λα κελ παξαδερζνχκε φηη 

είλαη θαη θαηά ηελ ςπρή εμ ίζνπ θαη εθ θχζεσο θαιφο».62 Δθφζνλ ππάξρεη 

εληφο καο ε εζηθή πξνδηάζεζε γηα ηελ αξεηή ηη είλαη εθείλν πνπ καο νδεγεί ζην 

αληίζεηφ ηεο; Μήπσο πξφθεηηαη γηα εμσγελείο παξάγνληεο πνπ θηλνχληαη 

αληίξξνπα ησλ εζηθψλ πξνζπαζεηψλ καο; Μήπσο ε έιιεηςε ειεπζεξίαο καο 

απνπξνζαλαηνιίδεη απφ ην θαζήθνλ θαη καο ζηξέθεη ελ ηέιεη ζην θαθφ;  

Μηα ζεψξεζε ηεο χπαξμεο ηνπ θαθνχ σο επαθφινπζν αλειεπζεξίαο 

ζεθψλεη ην βάξνο ηεο εζηθήο επζχλεο απφ ηνπο ψκνπο νιφθιεξνπ ηνπ 

αλζξψπηλνπ γέλνπο. Ωζηφζν ηνπ αθαηξεί ηαπηφρξνλα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

απηφλνκνπ θαη ηνπ έιινγνπ. ην πιαίζην ηεο θαληηαλήο εζηθήο ηα δχν απηά 

ραξαθηεξηζηηθά θαζψο θαη ε ζπλεπαθφινπζε αδπλακία θαηαινγηζκνχ επζχλεο 

ζηνλ πξάηηνληα ζεσξνχληαη αδηαλφεηα. Καη κνινλφηη ε ειεπζεξία είλαη ε 

απαξαίηεηε ζπλζήθε γηα ην θαιφ, ε έιιεηςή ηεο δε ζπληζηά ηε βάζε γηα ην 

θαθφ. ηε Θξεζθεία γίλεηαη απφιπηα ζαθέο φηη «ην θαθφ πεγάδεη απφ ηελ 

ειεπζεξία». 63 

Σν εζηθφ θαθφ ζπλίζηαηαη ζηελ ππνηαγή ηνπ θαζήθνληνο κπξνζηά ζε 

θιίζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο αηζζήζεηο.64 Πξνθχπηεη αθξηβψο εμαηηίαο ηνπ 

αληαγσληζκνχ ιφγνπ θαη θχζεο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ραξαθηήξα,65 θαηά ηε 

δηαδηθαζία παξαγσγήο γλσκφλσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη απνιχησο 

θαηαλνεηφ φηη ε δηαδηθαζία απηή δηαθξίλεηαη ζε δχν θάζεηο:  
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α. πηνζέηεζε ηνπ πξσηαξρηθνχ γλψκνλα απφ ηε βνχιεζε 

β. επηινγή ησλ επηκέξνπο γλσκφλσλ 

 

ηελ πξψηε θάζε ν πξσηαξρηθφο γλψκνλαο δελ είλαη άιινο απφ ην 

θξφλεκα, ηελ πξψηε ππνθεηκεληθή αξρή απνδνρήο γλσκφλσλ,66 ηνλ θαλφλα 

εχξεζήο ηνπο. Απηφο έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: i) είλαη δεκηνχξγεκα ηνπ 

αλζξψπνπ, ii) είλαη έλαο, iii) είλαη άρξνλνο θαη ελέξγεκα ηεο ειεπζεξίαο.67 

Απηφο ν κεηαγλψκνλαο68 είλαη έκθπηνο κε ηελ έλλνηα «φηη πθίζηαηαη ζηνλ 

άλζξσπν θαηά ην ρξφλν ηεο γέλλεζήο ηνπ».69 Οχηε ε γέλλεζή ηνπ νχηε 

θάπνην άιιν εκπεηξηθφ γεγνλφο επζχλεηαη γηα απηφλ. Ζ φπνηα αλαγσγή ηνπ 

θξνλήκαηνο ζε θάηη θπζηθφ αληηβαίλεη ζηελ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο. Θα ήηαλ 

ζαλ λα αλαδεηνχζακε ηελ αηηία ηεο, ηηο πξνεγνχκελεο ζπλζήθεο ηεο θαη 

ηειηθψο ζα ηελ θαηαξγνχζακε. Παξ’ φηη «αλεμεξεχλεηνο», κηα θαη δελ είκαζηε 

ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε πνχ αθξηβψο εδξάδεηαη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

δεκηνχξγεκα ηνπ ίδηνπ ηνπ αλζξψπνπ είλαη επφκελν λα θέξεη φρη κφλν ηελ 

επζχλε γηα ηελ πνηφηεηά ηνπ αιιά θαη γηα νηηδήπνηε πξνθχπηεη απφ απηφ. Σν 

βέβαην είλαη πάλησο πσο ε πηνζέηεζε ηνπ πξσηαξρηθνχ γλψκνλα είλαη 

απνηέιεζκα λνεηήο ειεχζεξεο πξάμεο, ε νπνία είλαη αδχλαην λα αλαιπζεί κε 

θαηλνκεληθνχο φξνπο θαη λα επηξξηθζεί ζηε θχζε σο αλαγθαηφηεηα. ηελ 

Κξηηηθή ηνπ πξαθηηθνχ Λφγνπ αλαθέξεηαη ζρεηηθψο: 

 

Έλαο άλζξσπνο κπνξεί λα κεραλεχεηαη νηηδήπνηε, ψζηε λα παξαζηήζεη κηαλ 

αληίζεηε ζηνλ [εζηθφ] λφκν ζπκπεξηθνξά ηνπ πνπ αλαινγίδεηαη, σο αθνχζην 

πηαίζκα, σο απιή απξνζεμία πνπ νπδέπνηε κπνξεί θάπνηνο λα απνθχγεη 

εληειψο, ζπλεπψο σο θάηη ζην νπνίν ζπκπεξηθέξζεθε απφ ην ξεχκα ηεο 

θπζηθήο αλαγθαηφηεηαο , θαη έηζη λα δειψζεη φηη είλαη αζψνο γη ’ απηήλ ͘ 

κνιαηαχηα ζα δηαπηζηψζεη φηη ν ζπλήγνξνο πνπ κηιά ππέξ απηνχ δελ κπνξεί 

δηφινπ λα αλαγθάζεη ηνλ θαηήγνξν κέζα ηνπ λα ζησπήζεη, αξθεί κφλν λα έρεη 
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ζπλείδεζε φηη θαηά ηνλ ρξφλν πνπ δηέπξαμε ην άδηθν είρε ηα ινγηθά ηνπ, 

δειαδή είρε ηε ρξήζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ.70
 

 

Οη επηκέξνπο γλψκνλεο πνπ παξάγνληαη απφ ηνλ πξσηαξρηθφ απηφ 

γλψκνλα δε κπνξεί παξά λα είλαη ηεο ίδηαο πθήο. Απνηεινχλ θαη νη ίδηνη 

πξντφληα ειεπζεξίαο θαη δελ κπνξνχλ λα ηαπηνπνηήζνπλ κε αζθάιεηα 

θάπνηνλ σο θαιφ ή θαθφ. Έλα αζθαιέο ζπκπέξαζκα σο πξνο ην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα κπνξεί λα πξνθχςεη κφλν απφ ηελ αλάιπζε ηνπ 

κεηαγλψκνλα. Αθφκα θαη αλ πξφθεηηαη γηα ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ, φπσο 

ππνζηεξίδεη ν Καλη, θαη γλσξίδνπκε φηη ε πξάμε καο είλαη ζπλεηδεηά 

παξάλνκε, ε ζεκειίσζε κηαο θξίζεο γχξσ απφ ην εζηθφ πνηφλ θάπνηνπ 

πξέπεη λα ζηεξίδεηαη εμ νινθιήξνπ ζην θξφλεκα θαη λα ζπλάγεηαη a priori71 

απφ ηε κνξθή θαη φρη ην πεξηερφκελφ ηνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αμίσζε θαλεξψλεη 

θαη κηα επηπιένλ παξάκεηξν ηνπ εζηθνχ ραξαθηήξα. Γελ είλαη κφλν 

απνηέιεζκα ειεχζεξεο εθινγήο, αιιά θαη ζεκειησκέλνο ζηνλ νξζφ ιφγν.72
 

 

Αθνχ έγηλε θαηαλνεηφ φηη θαη ην θαθφ θαη ην θαιφ ζε φ, ηη αθνξά ζηε 

ζθαίξα ηεο εζηθήο είλαη απνηειέζκαηα απηελέξγεηαο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

έηζη ε δπλαηφηεηα θαηαινγηζκνχ, είλαη ψξα λα δνχκε πψο νξίδνληαη απφ ηνλ 

Καλη νη ελ ιφγσ έλλνηεο. Αο μεθηλήζνπκε απφ ην θαθφ. Ζ πξαγκάηεπζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ζηε Θξεζθεία εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Λφγνπ θαη κφλν, 

έρεη πξνθαιέζεη πνηθίιεο αληηδξάζεηο ζηνπο αλαγλψζηεο ηεο. Κάπνηνη απφ 

απηνχο ζεσξνχλ ηε ζεσξία ηνπ θαθνχ σο ππαλαρψξεζε ηνπ Καλη ζηα φζα 

έρνπλ κέρξη ηφηε εηπσζεί πεξί ιφγνπ θαη ειεπζεξίαο θαηά ηελ θξηηηθή πεξίνδν 

θαη σο ην 1793. Έλα δηάζεκν παξάδεηγκα απνηειεί ν Γθαίηε, πνπ δελ δηζηάδεη 

λα ηε ραξαθηεξίζεη σο «επαίζρπλην ιεθέ ζην θηινζνθηθφ ηνπ ρηηψλα» ζε έλα 

γξάκκα ηνπ πξνο ηνλ Herder.73 
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Ωζηφζν γηα κειεηεηέο φπσο ν Henry Allison θαη ν Gordon Michalson ε ελ 

ιφγσ ζεσξία δε ζπληζηά δηφξζσζε ηεο εζηθήο θηινζνθίαο ηνπ Καλη. Ο 

πξψηνο κάιηζηα αληρλεχεη ζπέξκαηα ηεο ζηα Θεκέιηα, ζην ζεκείν πνπ γίλεηαη 

ιφγνο γηα αληίδξαζε ησλ θπζηθψλ ξνπψλ ζην θαζήθνλ θαη έηζη πξνθχπηεη ε 

θπζηθή δηαιεθηηθή. Με κηα πξνζεθηηθή καηηά εληνπίδεη θαλείο εδψ ηελ 

παξαδνρή φηη «θακία εζηθή εληνιή δελ κπνξεί λα πλίμεη εληειψο ηηο ηφζν 

νξκεηηθέο θαη θαηλνκεληθά ηφζν εχινγεο αμηψζεηο ησλ ελζηίθησλ».74 Ο Αllison 

ηαπηίδεη ηνλ φξν «θπζηθή δηαιεθηηθή» κε ηε ξνπή ζην θαθφ, ηνλ αληαγσληζκφ 

εζηθψλ θαη θπζηθψλ αξρψλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξάηηνληνο θαη φρη κεηαμχ 

ιφγνπ θαη θχζεο, έλα  πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα ιπζεί κφλν κέζα απφ κηα 

θξηηηθή ηνπ πξαθηηθνχ ιφγνπ. ηε Θξεζθεία ε ξνπή γίλεηαη θαζνιηθή, αθνξά 

δειαδή φιν ην αλζξψπηλν γέλνο θαη είλαη ζπκβαηή κε ηελ ειεπζεξία,75 

γεγνλφο πνπ θαηαξξίπηεη ηα ζελάξηα πεξί ππαλαρψξεζεο. 

 

Ζ ξνπή είλαη «ε πξνδηάζεζε γηα ηελ επηζπκία κηαο απφιαπζεο, πνπ φηαλ 

ην ππνθείκελν απνθηήζεη ηελ εκπεηξία ηεο, πξνθαιεί ηελ θιίζε γη’ απηήλ»,76 Ζ 

θιίζε πξνυπνζέηεη γλσξηκία κε ην πνζεηφ αληηθείκελν, ελψ ε πξνδηάζεζε φρη, 

αθνχ απνηειεί αλζξσπνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Γηα ηελ θιίζε δελ 

ζεσξνχκαζηε ππεχζπλνη, κηα θαη δελ είλαη δεκηνχξγεκα καο,77 αληίζεηα κε ηε 

ξνπή πνπ ινγίδεηαη σο ν «ππνθεηκεληθφο ιφγνο ηεο δπλαηφηεηαο απφθιηζεο 

ησλ γλσκφλσλ απφ ηνλ εζηθφ λφκν».78 Ζ ηειεπηαία ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο πξναίξεζεο,79 άξα απνθηηέηαη θαη δε ζπλίζηαηαη ζε ηίπνηε άιιν 

απφ ην θξφλεκα,80 ηνλ πξψην ππνθεηκεληθφ ιφγν απνδνρήο γλσκφλσλ, πνπ 

είλαη ε πην έγθπξε βάζε ψζηε λα ραξαθηεξίζνπκε θάπνηνλ θαιφ ή θαθφ. Ζ 

θαθή θαξδηά ζπλάγεηαη αθξηβψο απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ βαζηθνχ πεδίνπ ησλ 

γλσκφλσλ καο. ηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη νη ηξεηο βαζκίδεο ηεο, ην εχζξαπζην, 

ε θαπιφηεηα θαη ηέινο ε θαθνήζεηα. 
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Τν εχζξαπζην (fragilitas) ηεο αλζξψπηλεο θχζεο […]  : απνδέρνκαη ην αγαζφ 

(ηνλ λφκν) ζηνλ γλψκνλα ηεο πξναίξεζεο κνπ, αιιά απηφ πνπ είλαη 

αληηθεηκεληθψο, θαηά ηελ Ηδέα (in thesi), έλα αθαηαλίθεην ειαηήξην, είλαη 

ππνθεηκεληθψο (in hypothesi), φηαλ πξφθεηηαη λα ηεξεζεί ν γλψκνλαο, ην 

αζζελέζηεξν (ζε ζχγθξηζε κε ηελ θιίζε). 81 

 

«Ζ αδπλακία ηεο αλζξψπηλεο θαξδηάο θαηά ηελ ηήξεζε ησλ γλσκφλσλ 

πνπ έρεη απνδερζεί»,82 έγθεηηαη ζην φηη ν κελ γλψκνλάο κνπ εκθνξείηαη απφ 

ην θαιφ, δελ ζπκβαίλεη φκσο ην ίδην θαη κε ηε βνχιεζή κνπ. Θα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί ζαλ έλα είδνο αθξαζίαο, αθξηβψο επεηδή ν εζηθφο γλψκνλαο 

πνπ έρσ αλαιάβεη δελ είλαη αξθεηά ηζρπξφο έλαληη ησλ θιίζεσλ, ψζηε λα κε 

θηλεηνπνηήζεη λα πξάμσ ην θαιφ. Ο Allen Wood ζεσξεί φηη ε απνηπρία 

ηήξεζεο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δε ζεκαηνδνηεί κφλν κηα ηπραία 

παξέθθιηζε, αιιά πξνδίδεη ηαπηφρξνλα θαη έλα δηαθνξεηηθφ γλψκνλα, απηφλ 

ηεο πξνηίκεζεο κε εζηθψλ θηλήηξσλ.83 Αθήλσ ηξφπνλ ηηλά ηνλ έιεγρν ηεο 

εζηθήο δξάζεο ζην θαηψηεξν επηζπκεηηθφ.84 Οπφηε δελ κπνξψ νχηε θαλ ζε 

απηφ ην πξψην ζηάδην λα ζεσξεζψ άκνηξνο επζπλψλ.85 Δγψ ν ίδηνο έρσ 

επηηξέςεη απφ ειεπζεξία ζηνλ εαπηφ κνπ λα ππνθχςεη ζηε κεραληθή θηιαπηία. 

Παξφηη ζα ήζεια ζε φ, ηη αθνξά ηε δξάζε λα θαζνξίδνκαη απφ ηνλ ιφγν κνπ, 

εληνχηνηο γίλνκαη έξκαην ησλ νξκψλ κνπ. 

 

Φαπιφηεηα (impuritas, improbitas) ηεο αλζξψπηλεο θαξδηάο: ν γλψκνλαο είλαη 

κελ θαιφο θαηά ην αληηθείκελν (θαηά ηελ ζθνπνχκελε ηήξεζε ηνπ λφκνπ), θαη 

επίζεο ίζσο αξθεηά ηζρπξφο γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ, αιιά δελ είλαη θαζαξψο 

εζηθφο, δει. δελ έρεη απνδερζεί φπσο ζα έπξεπε, εληφο ηνπ κνλάρα ηνλ λφκν 

σο επαξθέο ειαηήξην ͘ αιιά ρξεηάδεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο (ίζσο 

πάληνηε) επηπιένλ θαη άιια ειαηήξηα εθηφο απφ ηνλ λφκν, ψζηε λα θαζνξίζεη 
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κε απηά ηελ πξναίξεζε γηα εθείλν πνπ απαηηεί ην θαζήθνλ. Τνχην ζεκαίλεη κε 

άιιεο ιέμεηο, φηη νη ζχκθσλεο κε ην θαζήθνλ πξάμεηο δελ γίλνληαη θαζαξψο 

απφ θαζήθνλ.86 

 

«Ζ ξνπή γηα ηελ αλάκεημε αλήζηθσλ ειαηεξίσλ κε ηα εζηθά»,87 εκθαλίδεηαη 

ζηηο πξάμεηο πνπ είλαη λφκηκεο αλ θαη φρη εζηθέο, «πξνο ηηο νπνίεο νη 

άλζξσπνη δελ έρνπλ θακηά άκεζε ξνπή πνπ φκσο ηηο εθηεινχλ, επεηδή 

σζνχληαη πξνο απηέο απφ κηαλ άιιε ξνπή».88 Απηή δελ είλαη άιιε απφ ηελ 

αγάπε ηνπ εαπηνχ καο,89 ηελ άξλεζε καο λα παξαηηεζνχκε απφ ηελ 

επδαηκνλία καο πξνο ράξε ηεο αξεηήο. Υαξαθηεξίδεηαη σο αλεηιηθξίλεηα ηεο 

θαξδηάο, επεηδή νη πξάμεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ εδψ είλαη κφλν θαη’ επίθαζε 

εζηθέο θαη βέβαηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη εθνχζηα θαθέο. Δλψ εκθαλίδνκαη 

λα έρσ αλαιάβεη ηνλ εζηθφ λφκν ζην γλψκνλά κνπ θαη λα είκαη ζε ζέζε λα 

πξάμσ αλαιφγσο, δειαδή λα έρσ θαη ην ειαηήξην, θάηη ηέηνην δε ζπκβαίλεη. Ζ 

πξάμε δελ είλαη θαηαθξηηέα νχηε φκσο γλήζηα εζηθή. Ζ βνχιεζε δελ 

θαζνξίδεηαη κνλάρα απφ ην λφκν, αιιά εηεξνλνκείηαη απφ κε εζηθά θίλεηξα 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ έλα είδνο «δσξνδνθίαο».90 Γίρσο ηα ηειεπηαία ε πξάμε 

ζα ήηαλ αδχλαηε. Ο γλψκνλαο ινηπφλ είλαη κε θαζαξφο θαη άξα θαηαθξηηένο, 

εθφζνλ ζέηεη σο φξν γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ θαζήθνληνο θαη αλήζηθα 

ειαηήξηα.91 

Δθείλνο πνπ επεξγεηεί απφ καηαηνδνμία ή ηδηνηέιεηα αθφκα θαη αλ 

πξνζθέξεη ζην ζπλάλζξσπφ ηνπ πνπ βξίζθεηαη ζε αλάγθε, φζν θαη αλ εθ 

πξψηεο φςεσο εκθαλίδεηαη σο ελάξεηνο θαη πξφηππν κίκεζεο γηα ηνπο 

ππφινηπνπο, είλαη σζηφζν παξάδεηγκα πξνο απνθπγή.92  Ζ επεξγεζία ηνπ δελ 

έρεη θακία αιεζηλή αμία κηαο θαη «ε εζηθή αμία κηαο πξάμεο πνπ γίλεηαη απφ 

θαζήθνλ δελ έγθεηηαη ζην ζθνπφ, ν νπνίνο επηδηψθεηαη κε απηή ηελ πξάμε , 

αιιά ζην γλψκνλα , ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε πξάμε απνθαζίδεηαη ͘ ε εζηθή 
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αμία δελ εμαξηάηαη ζπλεπψο απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε  θαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πξάμεο, παξά κφλν απφ ην αμίσκα ηεο ζέιεζεο».93 Έηζη νη 

πξάμεηο πνπ γίλνληαη κε ζθνπφ λα πξνθαιέζνπλ αγάπε ή ζπκπάζεηα θαη φρη 

απφ θαζήθνλ θαη ζεβαζκφ ζην λφκν94 είλαη εζηθψο αδηάθνξεο. Ζ λνκηκφηεηα 

ηνπο είλαη θαζαξά ηπραίν γεγνλφο θαη σο εθ ηνχηνπ ζα είραλ θάιιηζηα ηηο ίδηεο 

πηζαλφηεηεο λα είλαη παξαβαηηθέο. 

 

Καθνήζεηα (vitiositas, pravitas) /δηαθζνξά (corruptio) ηεο αλζξψπηλεο θαξδηάο: 

ε ξνπή ηεο πξναίξεζεο γηα ηέηνηνπο γλψκνλεο, ψζηε λα παξαβιέπεη θαλείο ην 

ειαηήξην βάζεη ηνπ εζηθνχ λφκνπ ράξηλ άιισλ (κε εζηθψλ). Μπνξεί λα 

νλνκαζζεί επίζεο δηαζηξνθή (perversitas) ηεο αλζξψπηλεο θαξδηάο, επεηδή 

αληηζηξέθεη ηελ εζηθή ηάμε φζνλ αθνξά ζηα ειαηήξηα κηαο ειεχζεξεο 

πξναίξεζεο θαη, κνινλφηη είλαη δπλαηφλ λα εμαθνινπζνχλ λα ζπλππάξρνπλ κ’ 

απηήλ λνκηθψο θαιέο (λφκηκεο) πξάμεηο, ελ ηνχηνηο κε ηνλ ηξφπν απηφλ 

δηαθζείξεηαη ε λννηξνπία ζηελ ξίδα ηεο (φζνλ αθνξά ζην εζηθφ θξφλεκα) θαη 

ν άλζξσπνο ραξαθηεξίδεηαη γηα ηνχην θαθφο.95
 

 

«Ζ ξνπή γηα ηελ απνδνρή θαθψλ γλσκφλσλ»96 είλαη ε πην μεθάζαξε θαη 

επηθίλδπλε κνξθή αλεζηθφηεηαο. Δλψ νη δχν άιιεο εθθάλζεηο ηνπ θαθνχ, ε 

αζηάζεηα θαη ε θαπιφηεηα ππνθξχπηνληαη πίζσ απφ έλα πξνζσπείν αξεηήο, 

απηή ε ηξίηε απνθαιχπηεη θαθφ αλνηρηά, επζέσο θαη σο εθ πξνζέζεσο.97 ε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε δε γίλεηαη ιφγνο απιψο γηα ζπλέξγεηα θαη άιισλ 

ειαηεξίσλ κε ην λφκν, αιιά γηα ηελ αμίσζε ηεο αιαδνλείαο (arrogantia)98 λα 

ηνλ αληηθαηαζηήζεη, λα γίλεη ε ίδηα λνκνζεηνχζα αξρή ηεο βνχιεζεο.99 

Σν πιήξσο εθδηπισκέλν θαθφ ζπλδέεηαη κε εγσηζηηθέο θιίζεηο απηνχ ηνπ 

είδνπο. Κάπνηνο ζα κπνξνχζε λα αλαγλσξίζεη ππεξνςία ιφγνπ ράξε ζηελ 

απφθαζε εθείλνπ πνπ ζέηεη σο ππνθεηκεληθή ηνπ αξρή ηελ εθδίθεζε θάζε 
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θνξά πνπ ηνλ πξνζβάιινπλ. Μηα ηέηνηα αξρή νπδεκία ζρέζε κπνξεί λα έρεη 

κε ηελ έλλνηα ηνπ θαζήθνληνο. Ο ζεβαζκφο ζηελ ηεξφηεηα ηνπ εζηθνχ λφκνπ 

κεηαηίζεηαη έηζη ζε θάηη πνπ έρεη πξνέιεπζε ηελ αηζζεηηθφηεηα. 

Έρνληαο εμεηάζεη ηηο βαζκίδεο ηεο θαθήο θαξδηάο ν Καλη θαη αθνχ έρεη 

απνξξίςεη ηελ ηδέα πεξί αγλφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ ζηε ιεγφκελε θπζηθή 

θαηάζηαζε, κηα θαη θαηά ηελ άπνςε ηνπ ην πξφβιεκα είλαη παξφλ θαη ζε απηφ 

ην ζηάδην,100 εμεγεί φηη πξφθεηηαη γηα θάηη βαζχηεξν. Σν θαθφ εληνπίδεηαη 

επηπιένλ θαη ζηνλ πνιηηηζκέλν θφζκν, ηφζν ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ 

φζν θαη ζε εθείλεο ηηο επξχηεξεο κεηαμχ ησλ ιαψλ. Οη πξψηεο ραξαθηεξίδνληαη 

απφ θζφλν θαη ραηξεθαθία, νη δεχηεξεο απφ ηελ σκφηεηα θαη ην κφληκν θφβν 

πνπ ζα πεξηγξάςεη ζηελ Αηψληα Δηξήλε δχν ρξφληα αξγφηεξα, θξπκκέλεο 

σζηφζν θαη νη δχν πίζσ απφ κηα επίθαζε αξεηήο.101
 

Ζ παξνπζία ηνπ θαθνχ ζε φιεο απηέο ηηο θάζεηο θαηαδεηθλχεη φηη απηφ είλαη 

ξηδηθφ, «δηφηη δηαθζείξεη ην ζεκέιην φισλ ησλ γλσκφλσλ»102 θαη σο 

απνηέιεζκα ειεχζεξεο πξναίξεζεο δηθαηνινγεί ηελ ελνρή. Ζ φπνηα 

κεηαηφπηζε ηεο επζχλεο ζε άιιεο αηηίεο απνηειεί ππεθθπγή. Οχηε ε 

αηζζεηηθφηεηα, νχηε ε δήζελ θαθνήζεηα ηνπ εζηθψο λνκνζεηνχληνο ιφγνπ πνπ 

ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ ίδηνπ ηνπ θχξνπο ηνπ καο απαιιάζζεη απφ θάηη. Δηδηθά 

ζε φ, ηη αθνξά ζηε δεχηεξε ππφζεζε πεξί δηαβνιηθνχ θαθνχ ε αληίθαζε είλαη 

πξνθαλήο. Ο Allison ζπκθσλψληαο κε ηνλ  Wood αλαθέξεη ηα εμήο: 

 

γηα λα είζαη ππεχζπλνο θαη γη’ απηφ θαιφο ή θαθφο, είλαη απαξαίηεην λα 

αλαγλσξίδεηο ηελ ηζρχ ηνπ εζηθνχ λφκνπ. Όζν έλα νλ ζηεξείηαη απηή ηελ 

αλαγλψξηζε θαη ην ζπλαθφινπζν ζπλαίζζεκα ηνπ ζεβαζκνχ, δελ κπνξεί λα 

ζεσξείηαη εζηθψο ππεχζπλν, νχηε κπνξεί λα ζεσξείηαη έλα νλ πνπ έρεη 

δηαβνιηθή βνχιεζε. Αληηζέησο, ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο έλα αηπρέο πξντφλ 

ηεο θχζεο (παξά ηεο ειεπζεξίαο), έλα κε άηνκν (a non-person), εθφζνλ 

ζηεξείηαη ην θαζνξηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Έηζη, ε  
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νπζηαζηηθή ζπλζήθε πνπ θάλεη ηελ εζηθφηεηα δπλαηή, απνθιείεη ηελ πηζαλφηεηα 

κηαο πξαγκαηηθά δηαβνιηθήο βνχιεζεο.103
 

 

Ζ ζπλζήθε απηή αθνξά ζηελ πξνζσπηθφηεηα, ζηε κηα απφ ηηο ηξεηο 

θαηαβνιέο πξνο ην αγαζφ πνπ αλαδεηθλχνληαη κέζα ζηε Θξεζθεία. Οη άιιεο 

δχν αλαθέξνληαη ζηε δσψδε θαη ηελ αλζξψπηλε θχζε. Ζ πξψηε απνζθνπεί 

ζηελ απηνζπληήξεζε, ηελ αλαπαξαγσγή θαη ηελ νξκή γηα ηελ θνηλσλία. 

Πεξηγξάθεη ηνλ άλζξσπν ζαλ έλα απιψο δσληαλφ νλ· ίζσο απηφ έρεη ζην λνπ 

ηνπ ν Allison, φηαλ κηιάεη γηα κε άηνκν. Ζ δεχηεξε ηνλ παξνπζηάδεη ζαλ 

έιινγν πνπ πξνυπνζέηεη ηελ ηθαλφηεηα θξίζεο, ψζηε λα απνηηκήζεη ηνλ εαπηφ 

ηνπ σο επηπρή ή δπζηπρή, πάληα ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο. Απφ εδψ 

απνξξένπλ ειαηηψκαηα φπσο ν θζφλνο θαη ν αληαγσληζκφο, πνπ παξά ηελ 

αξλεηηθή ρξνηά ηνπο «εμαγλίδνληαη» ηξφπνλ ηηλά, εμαηηίαο ηνπ φηη απνηεινχλ 

κέξνο ηνπ ζρεδίνπ ηεο πξφλνηαο γηα ηνλ πνιηηηζκφ.104 Μνινλφηη θαη ε δσψδεο 

θαη ε αλζξψπηλε θχζε είλαη σο πξνο ην ζθνπφ ηνπιάρηζηνλ θαιέο θαη 

ζπκβαηέο κε ηελ εζηθφηεηα,105 ε θαηαβνιή γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα θαηέρεη 

μερσξηζηή ζέζε εθφζνλ καο εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα επίγλσζεο ηνπ λφκνπ 

θαη γη’ απηφ επίγλσζεο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο θαηαινγηζκνχ ησλ 

πξάμεψλ καο.106 Δίλαη ην ζηνηρείν πνπ «πςψλεη ηνλ άλζξσπν πάλσ απφ ηνλ 

εαπηφ ηνπ»107 θαη ηνλ θάλεη νλ εζηθφ. 

 

Μνλάρα ν εζηθφο λφκνο είλαη αθ’ εαπηνχ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Λφγνπ, ειαηήξην 

θαη φπνηνο ην θαζηζηά γλψκνλά ηνπ, είλαη εζηθψο θαιφο.108 

 

Αθφκα θαη ζηνλ ρεηξφηεξν άλζξσπν αλαγλσξίδεη ν Καλη απηήλ ηε 

«δεθηηθφηεηα ηνπ ζεβαζκνχ γηα ηνλ εζηθφ λφκν».109 Δθείλν πνπ ζπκβαίλεη 
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είλαη φηη ελψ ν λφκνο ηνπ «επηβάιιεηαη αθαηακάρεηα»110 ιφγσ ηεο εζηθήο ηνπ 

θχζεο, ηελ ίδηα ζηηγκή βάιιεηαη απφ ειαηήξηα ηεο αηζζεηήο. Αλ απνδερηεί θαη 

ηα δχν ζα ήηαλ ηαπηφρξνλα θαιφο θαη θαθφο, πξάγκα πνπ πξνθαλψο 

απνηειεί αληίθαζε. Σν θξίζηκν ζεκείν έγθεηηαη ζην πψο ζα ηα ηεξαξρήζεη, θαη 

ε ελ ιφγσ δηαδηθαζία αθνξά ζηε κνξθή θαη φρη ηελ χιε ησλ ειαηεξίσλ. Σν 

θαθφ πξνθχπηεη απφ ηε ζηηγκή πνπ ν λφκνο παχεη λα απνηειεί επαξθέο 

ειαηήξην δξάζεο θαη αθνχ ε ζπλχπαξμή ηνπ κε ηε θηιαπηία θξίλεηαη αδχλαηε, 

ππνηάζζεηαη ζηηο αμηψζεηο ηεο. Απφ ηελ αληηζηξνθή απηή πξνθχπηεη ε ξνπή 

ζην θαθφ.111
 

Παξαδφμσο θαη απφ εδψ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ πξάμεηο ζχκθσλεο 

πξνο ην θαζήθνλ ͘ θαιέο σο πξνο ηνλ εκπεηξηθφ ηνπο ραξαθ ηήξα, θαθέο σο 

πξνο ην λνεηφ. Δθφζνλ ν ζεβαζκφο ζην λφκν, ην κφλν ειαηήξην πνπ 

αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ Καλη σο εζηθφ, κπαίλεη ζε δεχηεξε κνίξα θαη ε 

θηιαπηία γίλεηαη αλψηαηνο φξνο, ην θξφλεκά καο κνιχλεηαη θαη ζπλζέηεη 

θαθνχο γλψκνλεο. Οθείινπκε λα παξέρνπκε ηελ πξσηνθαζεδξία ζηελ εζηθή, 

επεηδή «ε θαιή ζέιεζε είλαη ην αλψηαην αγαζφ θαη ν φξνο χπαξμεο γηα θάζε 

άιιν».112 Καζίζηαηαη γηα άιιε κηα θνξά ζαθέο φηη θάπνηνο θξίλεηαη έλνρνο φρη 

επεηδή έρεη θιίζεηο, παξά γηα ηνλ ηξφπν πνπ ηηο ζρεηίδεη κε ηα εζηθά ηνπ 

θίλεηξα.113 

 

Η  «θέςη ενςωμάτωςησ» 
 

Ζ έλλνηα ηνπ ειαηεξίνπ, φπσο θαίλεηαη, δηαδξακαηίδεη πνιχ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ εζηθή απνηίκεζε. Απνηειεί «ηνλ ηειεπηαίν θαζνξηζηηθφ ιφγν ηεο 

βνχιεζεο απφ ηνλ νπνίν έγηλε ε πξάμε».114 Δίλαη ην δπλακηθφ ζηνηρείν, ην 

νπνίν καο θηλεηνπνηεί ηειηθά πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε 

απνθιείνληαο ηηο φπνηεο ελαιιαθηηθέο. Ωο πξνο ηελ πνηφηεηά ηνπ είλαη έλα 
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ςπρνινγηθφ θαη φρη γλσζηαθφ εξέζηζκα. Παξά ηε βαξχηεηά ηνπ ην ειαηήξην 

δελ είλαη ζε ζέζε λα δξα απφ κφλν ηνπ. Πξέπεη γηα απηφλ ην ζθνπφ λα 

εγθνιπσζεί ζε έλαλ γλψκνλα. 

 

Ζ ειεπζεξία ηεο πξναίξεζεο έρεη ηελ εληειψο ηδηάδνπζα πθή λα κελ κπνξεί λα 

θαζνξηζζεί γηα κηα πξάμε απφ έλα ειαηήξην παξά κφλνλ εθ’ φζνλ ν άλζξσπνο 

ην έρεη απνδερζεί ζην γλψκνλά ηνπ (ην έρεη θαηαζηήζεη θαζνιηθφ θαλφλα 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ζέιεη λα ζπκπεξηθέξεηαη ) ͘ κφλνλ έηζη κπνξεί έλα 

ειαηήξην, φπνην θαη αλ είλαη απηφ λα ζπλππάξμεη κε ηελ απφιπηε απηελέξγεηα 

ηεο πξναίξεζεο (ηεο ειεπζεξίαο).115 

 

O Henry Allison έρεη νλνκάζεη απηφ ην επηρείξεκα «ζέζε ελζσκάησζεο» 

θαη έρεη επηζεκάλεη ηα δχν βαζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά: α) κηα θιίζε δελ 

κπνξεί λα ζπληζηά θαζ’ εαπηήλ αηηία δξάζεο, αιιά β) ζρεηίδεηαη κε έλα 

αληηθείκελν ηεο βνχιεζεο κφλν εάλ ελζσκαηψλεηαη ζε έλαλ γλψκνλα.116 

Γηαθαίλεηαη θάπνπ εδψ κηα ζρέζε αιιειεμάξηεζεο ησλ δχν ελλνηψλ. Ζ θιίζε 

δελ ζπλνδεχεηαη απφ ζχκθπηε θηλεηήξηα δχλακε, ε νπνία κφλε ηεο ζα καο 

έζηξεθε ελάληηα ζηε βνχιεζή καο.117 Αθφκα θη αλ απνηειεί ειαηήξην ζα 

πξέπεη σζηφζν λα εληαρζεί ζε κηα γεληθφηεξε αξρή. Απφ ηελ άιιε κεξηά ε 

γλψζε θαη κφλν ηνπ γλψκνλα δε καο παξέρεη επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

πθή ηεο πξάμεο. Σν πεξηζζφηεξν πνπ είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε βάζεη 

απηνχ, είλαη ε ζπκθσλία ηνπ ή φρη κε ην λφκν. Ζ εζηθφηεηα παξακέλεη 

αζαθήο, επεηδή ην πξφζεκν, είηε αξλεηηθφ είηε ζεηηθφ, εμαξηάηαη απφ ην 

ειαηήξην. 

ηηο Παξαηεξήζεηο πάλσ ζην αίζζεκα ηνπ σξαίνπ θαη ηνπ ππέξνρνπ ν 

Καλη αλαθέξεηαη ζηνλ ηχπν ηνπ αλζξψπνπ πνπ ηνλ νλνκάδεη ρνιεξηθφ. Σν 

θαηεμνρήλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη φηη ελδηαθέξεηαη ππεξβνιηθά γηα ηελ 

άπνςε πνπ έρνπλ νη γχξσ ηνπ γηα απηφλ. «Κξίλεη ηελ αμία ηνπ, ηελ αμία ησλ 

ππνζέζεσλ θαη ησλ πξάμεψλ ηνπ αλάινγα κε ηελ φςε πνπ απνθηνχλ ζηα 
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κάηηα ηνπ άιινπ. […] ηα θίλεηξα ησλ πξάμεσλ ηνλ αθήλνπλ αδηάθνξν».118 ε 

έλα ηέηνην άηνκν ζα κπνξνχζε εχθνια θαλείο λα αλαγλσξίζεη αηζζήκαηα 

θηιαιιειίαο. Με ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ελδερνκέλσο πξνζθέξεη βνήζεηα ζε 

ζπλαλζξψπνπο ηνπ πνπ βξίζθνληαη ζε αλάγθε. Ζ ππνθεηκεληθή αξρή ηεο 

δξάζεο ηνπ δελ κπνξεί παξά λα ραξαθηεξηζηεί θαιή. Όζν γηα ην αλ θαη ν ίδηνο 

ζα ζεσξνχληαλ ελάξεηνο, κέλεη λα εμεηάζνπκε ην πξαγκαηηθφ ηνπ θίλεηξν. Αλ 

απηφ είλαη ελ ηέιεη απιψο θαη κφλν νη εληππψζεηο, ε πξάμε ηνπ ππνθξχπηεη 

εγσηζκφ θαη φρη αιηξνπηζκφ. Κάηη αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε 

ηεο δεχηεξεο βαζκίδαο ηνπ θαθνχ, αλ ππνηεζεί φηη ν πξάηησλ αθνχζηα 

ελζσκαηψλεη έλα αλήζηθν ειαηήξην ζην γλψκνλά ηνπ ή ζηελ ηξίηε, εθφζνλ ην 

θάλεη εζειεκέλα. Ζ λφκηκε δξάζε δελ ζπλεπάγεηαη ηελ εζηθή. 

Σν γεγνλφο φηη θάπνηνο έρεη γλψζε ηνπ εζηθνχ λφκνπ θαη αθφκε 

πεξηζζφηεξν αηζζάλεηαη ην ζεβαζκφ πνπ εθείλνο πξνθαιεί, δελ αξθεί ψζηε λα 

θαληαδφκαζηε πσο πξφθεηηαη γηα έλαλ άλζξσπν ηνπ θαζήθνληνο. Ο 

αληηθεηκεληθφο λφκνο νθείιεη λα γίλεη θαη ππνθεηκεληθφο πξνθεηκέλνπ λα κε 

σζήζεη λα πξάμσ. Όρη κφλν λα έρσ ην αίζζεκα, αιιά θαη λα ηνπ επηηξέπσ λα 

πξνζδηνξίδεη ηνπο φξνπο ηεο δξάζεο κνπ. Ο Καλη είλαη εμηεξλαιηζηήο σο 

πξνο απηφ ην δήηεκα, ζε αληίζεζε κε ηελ αληίιεςε ηνπ σθξάηε πνπ θξίλεη ηε 

γλψζε ηνπ αγαζνχ σο επαξθή ιφγν δξάζεο.119 Φηάλεη κάιηζηα κέρξη θαη ην 

ζεκείν λα ζέηεη ππφ ζπδήηεζε ηελ θαηαβνιή πξνο ηελ αξεηή, ε νπνία αλ δελ 

θαιιηεξγεζεί θαηάιιεια απφ ηνλ ίδην ηνλ δξψληα, δχλαηαη κελ λα παξάγεη 

θαξπνχο, αιιά φρη πγηείο. 

 

Τν θαιφ, θαηά ηελ θαηαβνιή ηνπ, δέλδξν δελ είλαη αθφκε θαη εκπξάθησο θαιφ ͘ 

δηφηη, αλ ήηαλ δελ ζα κπνξνχζε βέβαηα λα θέξεη θαθνχο θαξπνχο ͘ κφλνλ φηαλ 

ν άλζξσπνο απνδερζεί ζηνλ γλψκνλά ηνπ ην ειαηήξην γηα ηνλ εζηθφ λφκν ην 
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νπνίν έρεη ηεζεί κέζα ηνπ, κφλν ηφηε ιέγεηαη θαιφο άλζξσπνο (θαη ην δέλδξν 

γεληθψο, θαιφ δέλδξν).120
 

 

Σν αληηθεηκεληθφ ειαηήξην, γηα λα γίλεη ππνθεηκεληθφ, ζα πξέπεη λα έρεη 

αληίθηππν ζηελ ςπρνινγηθή δνκή ηνπ δξψληνο, πξάγκα πνπ αδπλαηεί λα 

πξνθαιέζεη έλα γλσζηαθφ ζηνηρείν. Ο ίδηνο ν Λφγνο θαιείηαη ηψξα 

παξακεξίδνληαο θάζε εκπφδην, λα παξάζρεη απηφ ην ειαηήξην, ψζηε λα κελ 

αλαδεηεζεί έμσζελ απηνχ. ηελ Κξηηηθή ηνπ πξαθηηθνχ Λφγνπ αλαθέξεηαη φηη 

«ην ειαηήξην ηεο αλζξψπηλεο ζέιεζεο (θαη θαζελφο ειιφγνπ δεκηνπξγήκαηνο) 

νπδέπνηε κπνξεί λα είλαη θάηη άιιν απφ ηνλ εζηθφ λφκν· επνκέλσο ν 

αληηθεηκεληθφο θαζνξηζηηθφο ιφγνο πξέπεη πάληνηε θαη απνθιεηζηηθψο κφλνο 

απηφο λα είλαη ζπγρξφλσο ν ππνθεηκεληθψο επαξθήο θαζνξηζηηθφο ιφγνο ηεο 

πξάμεο, εάλ απηή νθείιεη λα αληαπνθξίλεηαη φρη κφλν ζην γξάκκα αιιά θαη 

ζην πλεχκα ηνπ λφκνπ».121 Ωζηφζν ν Allison παξαηεξεί φηη: 

 

μεθηλψληαο κε ηελ πξφηαζε φηη ν ζεβαζκφο ζην λφκν είλαη έλα ειαηήξην, ν 

Καλη ππνζηεξίδεη πσο αθνχ ε ειεπζεξία ηεο πξναίξεζεο ζπλεπάγεηαη φηη έλα 

ειαηήξην κπνξεί λα θαζνξίδεη ηε βνχιεζε κφλν εάλ «ελζσκαηψλεηαη» ζε έλαλ 

γλψκνλα, ζεκαίλεη φηη ε απνηπρία λα γίλεη ειαηήξην θάπνηνπ, είλαη ε απνηπρία 

λα γίλεη ε ηδέα ηνπ θαζήθνληνο ή ηνπ ζεβαζκνχ γηα ην λφκν ην επαξθέο θίλεηξν 

γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, πξέπεη λα ζεσξείηαη ζα λα ζηεξίδεηαη ζηελ πηνζέηεζε 

κηαο ελαιιαθηηθήο αξρήο δξάζεο. Αιιά αθνχ ε πηνζέηεζε κηαο ελαιιαθηηθήο 

αξρήο εκπεξηέρεη κηα ζαθή απφθιηζε απφ ην λφκν, κηα ηέηνηα πξάμε πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδεηαη σο «θαθή». […] νκνίσο θαη ν πξάηησλ λα ζεσξείηαη θαθφο.122 

 

Μνινλφηη πξφθεηηαη γηα κηα εηεξνλνκεκέλε βνχιεζε θαη παξά ην φηη ην 

απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη απφ απηήλ είλαη κηα θαθή πξάμε, εληνχηνηο θαλείο 

δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη πσο πξφθεηηαη γηα κηα ζπλέπεηα ειεχζεξεο 

πξναίξεζεο. Πψο αιιηψο ζα γηλφηαλ ιφγνο γηα ηε δπλαηφηεηα πηνζέηεζεο κηαο 
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ελαιιαθηηθήο αξρήο; Δθφζνλ ε πξάμε εκπεξηέρεη απηνθαζνξηζκφ ηνπ 

ππνθεηκέλνπ, αθφκα θη αλ απνθιίλεη απφ ηε λνκνζεζία, σζηφζν δελ 

κπνξνχκε λα κηιάκε γηα κεραληζκφ, αιιά κηα ζηηγκή «απηελέξγεηαο», ηεο 

νπνίαο δελ είκαζηε ζε ζέζε λα έρνπκε εκπεηξία, παξά κφλν λα ηε 

ζπιιακβάλνπκε λνεηά.123
 

Ωο έιινγνο πξάηησλ δελ κπνξψ λα ζθέθηνκαη ηνλ εαπηφ κνπ σο ηέηνην αλ 

δελ κπνξψ α) λα επηδηψθσ ζθνπνχο πνπ ζέησ ν ίδηνο σο έιινγν νλ, θαη 

ρσξίο β) λα αληηιακβάλνκαη ηνλ εαπηφ κνπ ζαλ δξψληα, ν νπνίνο έρεη 

ζπγθεθξηκέλν έιεγρν πάλσ ζηηο θιίζεηο ηνπ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

απνθαζίζεη πάλσ ζε πνηεο ζα δξάζεη θαη ζε πνηεο ζα αληηζηαζεί. Απηφ 

ζπκβαίλεη, επεηδή ν ιφγνο κνπ είλαη πξαθηηθφο, δειαδή δπλαηφο βάζεη ηεο 

ειεπζεξίαο.124
 

Σν φηη εθηφο απφ ηελ ειεπζεξία ππάξρεη θαη ε θπζηθή αηηηφηεηα θαη ην φηη 

ηα έκβηα φληα ππφθεηληαη ζε απηήλ έρεη ήδε εηπσζεί. Μέζσ ηεο εκπεηξίαο 

πξνζπαζνχκε λα εξκελεχζνπκε ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ άιισλ ή θαη ηε δηθή 

καο. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ζε πεξηπηψζεηο απφθιηζεο απφ φ, ηη νθείιεη 

θάπνηνο λα θάλεη, ζπεχζακε λα πνχκε, κε κηα δηάζεζε λα ηνλ 

δηθαηνινγήζνπκε, πσο θηαίλε νη θαθέο ζπλαλαζηξνθέο ή ηα δχζθνια παηδηθά 

ηνπ ρξφληα ή έιιεηςε δηαπαηδαγψγεζεο ή ε φπνηα άιιε θαθνηπρία ηνλ 

βαζαλίδεη ζην παξφλ θαη δελ ηνπ επηηξέπεη λα θεξζεί ζσζηά. Όιεο απηέο νη 

πηπρέο αθνξνχλ ηνλ εκπεηξηθφ ραξαθηήξα ηεο δξάζεο ηνπ. Δπεηδή φκσο 

ππάξρεη θαη ν λνεηφο ραξαθηήξαο, είκαζηε ζε ζέζε λα ηνπ θαηαινγίζνπκε 

επζχλε. Πξάγκαηη, ζε πφζεο πεξηζηάζεηο δελ έρνπκε αλαγλσξίζεη ελνρή 

ζηνπο άιινπο ή ζε εκάο παξ’ φια ηα ειαθξπληηθά πνπ κπνξεί λα έρνπκε 

παξαδερηεί; 

Κάζε πξάμε είλαη κηα λέα πξάμε. Αθφκα θαη αλ ζπλδέεηαη κε 

πξνεγνχκελεο, εθφζνλ αθνξά ζε έλα φλ πνπ πξάηηεη βάζεη ηεο ινγηθήο ηνπ 

θαη φρη κφλν βάζεη ηνπ επηζπκεηηθνχ, ζα κπνξνχζε λα έρεη γίλεη δηαθνξεηηθά. 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο. ηηο πεξηζζφηεξεο 

παξαβάζεηο ηνπ θαζήθνληνο γλσξίδνπκε φηη κπνξνχζακε λα έρνπκε πξάμεη 

δηαθνξεηηθά. Ο ιφγνο εμήγεζεο δελ ζπληζηά ιφγν δηθαηνιφγεζεο. Ο πξψηνο 
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αθνξά ζηελ έθζεζε ησλ θηλήηξσλ απφ ηα νπνία ηειηθά πξνέθπςε ε πξάμε, 

ελψ ν δεχηεξνο απιψο ζηελ πεξηγξαθή ηεο. Ζ δηθαηνιφγεζε απνηειεί έλαλ 

θαιφ ιφγν γηα ηελ εθηέιεζε κηαο πξάμεο, αιιά δελ θαλεξψλεη ην πξαγκαηηθφ 

θίλεηξν πξνο απηήλ. Μηα ηέηνηα ηαχηηζε ζα έθαλε αδχλαην ηνλ θαηαινγηζκφ 

θαη σο εθ ηνχηνπ ζα απέθιεηε ηελ πηζαλφηεηα βειηίσζεο.  

Ζ χπαξμε δχν ραξαθηήξσλ ζην ίδην νλ έρεη αληηκεησπηζηεί απφ 

νξηζκέλνπο κειεηεηέο κε δπζπηζηία. Ο Terence Irwin ππνζηεξίδεη φηη είλαη 

αδχλαην θάπνηνο λα θαζνξίδεηαη απφ δχν δηαθνξεηηθέο αηηηφηεηεο. Αλ έλα 

ζπκβάλ θαζνξίδεηαη αηηηαθά, δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη ειεχζεξν.125 Καηά ηελ 

άπνςή ηνπ ν Καλη φληαο ςπρνινγηθφο εδνληζηήο ζην ρψξν ησλ θαηλνκέλσλ, 

κε ην λα παξαδέρεηαη δειαδή φηη νη άλζξσπνη σο θπζηθά φληα επεξεάδνληαη 

απφ θιίζεηο ηεο αηζζεηηθφηεηαο, αλαγθάζηεθε λα επηλνήζεη έλαλ άιιν θφζκν, 

κε ζθνπφ λα δηαζψζεη ηελ ειεπζεξία. Ωζηφζν αθφκα θαη αλ θάζε πξάμε ζηνλ 

θφζκν ησλ θαηλνκέλσλ πξνθχπηεη βάζεη θάπνηαο εδνλήο, δε ζεκαίλεη φηη 

απνζθνπεί θαη ζε απηήλ. Ζ παξάκεηξνο πνπ βάδεη ν Αllison δηαρσξίδεη ηελ 

πξάμε απφ ηνλ πξάηηνληα θαη απαιιάζζεη ηνλ Καλη απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ 

ηνπ σο ςπρνινγηθφ εδνληζηή. 

Ο άλζξσπνο σο νληφηεηα ππφθεηηαη  ζην ρσξν-ρξφλν θαη ηαπηφρξνλα σο 

κέινο ηνπ θξάηνπο ησλ ζθνπψλ είλαη έιινγνο θαη δπλάκεη ειεχζεξνο. Αλ 

θαζνξηδφηαλ κφλν απφ εκπεηξηθά εξεζίζκαηα δε ζα δηέθεξε ζε ηίπνηε απφ ηα 

δψα. Παξ’ φηη επεξεάδεηαη απφ ηηο θιίζεηο  ηεο αηζζεηηθφηεηαο θαζνξίδεηαη απφ 

ηνλ θαζαξφ ιφγν. Σν αλ ζα δξα ζπκθψλα κε ηηο πξψηεο δε καξηπξά 

θαζνξηζκφ, αιιά ελαπφθεηηαη ζηε δχλακε επηινγήο ηνπ απέλαληη ζην λφκν,126 

ζηελ ππνθεηκεληθή ρξήζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ.127  

 

Η διάκριςη Wille - Willkür 
 

 Δδψ γίλεηαη ιφγνο γηα ην λφκν (Wille) θαη ηε δχλακε επηινγήο (Willkür) 

καο ζε ζρέζε κε απηφλ. Οη έλλνηεο απηέο είλαη πξνθαλψο αιιειέλδεηεο, αιιά 

                                                           
125

 H. E. Allison, 
 
Kant’ s Theory of Freedom, ζει. 41. 

126
 ην ίδην, ζει. 132. 

127 
Α. Wood, Kant’s Moral Religion, New York: Cornell University Press 1970, ζει. 215.

 



39 
 

γηα λα θσηηζηεί ε κεηαμχ ηνπο ζπλάθεηα είλαη απαξαίηεην λα δνζεί ν ηξίηνο 

ζπλδεηηθφο θξίθνο, πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηε βνχιεζε. Θα αλαξσηηφηαλ 

εχινγα θαλείο, πνηά είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ βνχιεζεο θαη δχλακεο επηινγήο. 

Ζ πξψηε απνηειεί ηελ εληαία ηθαλφηεηα ηεο βνχιεζεο, ε νπνία εκπεξηέρεη ηηο 

εμήο ιεηηνπξγίεο: 

 

α. απηήλ ηελ επξεία έλλνηα ηεο βνχιεζεο  

β. κηα πην ζηελή έλλνηα ηεο βνχιεζεο 

γ. ηε δχλακε επηινγήο 

 

Ζ ιεηηνπξγίεο α θαη β αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία σο Wille, ε γ 

σο  Willkür.128 ηελ Μεηαθπζηθή ησλ Ζζψλ ε Wille (α) νξίδεηαη σο ηθαλφηεηα 

επηζπκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Λφγν ηνπ ππνθεηκέλνπ, ηαπηίδεηαη κε ηνλ 

πξαθηηθφ ιφγν θαη δελ έρεη επζεία ζρέζε κε ηελ πξάμε θαη ην αληηθείκελν, 

φπσο ε Willkür. Ζ επηινγή ηψξα πνπ απνξξέεη απφ ηνλ θαζαξφ ιφγν θαιείηαη 

ειεχζεξε ελψ εθείλε πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ εκπεηξία θαη κφλν, θαη φρη 

απιψο επεξεάδεηαη απφ απηήλ, δσψδεο (arbritrium brutum).129 Ζ Wille 

ζπληζηά ηε λνκνζεηηθή ιεηηνπξγία ηεο βνχιεζεο, θαη κάιηζηα θαηά ηε ζηελή 

ηεο έλλνηα (β), θαη ε Willkür ηελ εθηειεζηηθή. Ζ πξψηε απνηειεί ηελ πεγή ησλ 

λφκσλ, ησλ θαηεγνξηθψλ θαη ππνζεηηθψλ πξνζηαθηηθψλ, ησλ εζηθψλ θαη 

θξνλεζηαθψλ αξρψλ. Οη θαηεγνξηθέο ή εζηθέο αξρέο είλαη εθείλεο πνπ 

«ραξαθηεξίδνπλ κηα πξάμε σο αληηθεηκεληθά αλαγθαία ρσξίο αλαθνξά πξνο 

θάπνηνλ άιιν ζθνπφ, θαη άξα ηζρχνπλ σο απνδεηθηηθά εζηθά αμηψκαηα».130 

«Οη ππνζεηηθέο πξνζηαθηηθέο εθθξάδνπλ ηελ πξαθηηθή αλαγθαηφηεηα κηαο 

ελδερφκελεο πξάμεο σο κέζνπ γηα θάηη άιιν».131 Καη ηα δχν είδε αξρψλ 

αλήθνπλ ζηνπο θαλφλεο αλψηεξεο βαζκίδαο θαη είλαη πξντφληα ηνπ πξαθηηθνχ 

ιφγνπ132 θαη είλαη δπλαηέο επεηδή: «νη πξνζηαθηηθέο είλαη αληηθεηκεληθά 
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αμηψκαηα πνπ εμαλαγθάδνπλ ηε ζέιεζε ζε θάηη, εθφζνλ απηή δελ είλαη πάληα 

ζχκθσλε κε ηε ινγηθή». 

Αλ ε Wille καο παξέρεη ηνπο λφκνπο, ε Willkür καο δίλεη ηνπο γλψκνλεο, 

ππφ ηελ θαζνδήγεζε απηψλ αθξηβψο ησλ λφκσλ. Καη αλ ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Wille ππάξρεη ην ζηνηρείν ηνπ εμαλαγθαζκνχ, ζηελ Willkür παξά ην γεγνλφο 

ηεο θαζνδήγεζεο ελππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα επηινγήο ησλ γλσκφλσλ θαη 

ησλ επηκέξνπο πξάμεσλ, θαη άξα έλα είδνο απηελέξγεηαο.   

Ζ βνχιεζε κε ηελ επξεία έλλνηα (α) είλαη απηφλνκε αθνχ δίλεη ε ίδηα ην 

λφκν ζηνλ εαπηφ ηεο ή αιιηψο ζπκπίπηεη κε ηνλ θαζαξφ πξαθηηθφ ιφγν. ηελ 

πην ζηελή ηεο έλλνηα, σο λνκνζεηνχζα Wille (β) δελ ραξαθηεξίδεηαη νχηε 

ειεχζεξε αιιά νχηε ην αληίζεηφ ηεο, επεηδή δελ εηεξνλνκείηαη απφ θιίζεηο. 

Όκσο απηφ ην γεγνλφο ην πεξηζζφηεξν πνπ κπνξεί λα ηεο εμαζθαιίδεη είλαη 

κηα ειεπζεξία κε αξλεηηθφ λφεκα. Γελ είλαη επίζεο απηφλνκε αθνχ δελ 

παξέρεη θάπνην λφκν ζηελ ίδηα, παξά ζηελ Willkür. Ζ ηειεπηαία (γ) επηιέγεη 

ππφ ην θσο ηνπ λφκνπ, αιιά σζηφζν έρεη ην πεξηζψξην λα επηιέμεη. Ο λφκνο 

εδψ έρεη θαζνδεγεηηθφ θαη φρη πξνζηαθηηθφ ραξαθηήξα. Δμάιινπ είλαη ήδε 

γλσζηφ φηη νη γλψκνλεο είλαη ππνθεηκεληθέο αξρέο. 

 
Ζ δηάθξηζε Wille- Willkür πξνυπνηίζεηαη απφ ηε ζέζε ελζσκάησζεο, 

φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζηε Θξεζθεία. Ο Καλη ζηε δηαηχπσζε ηεο ελ ιφγσ 

ζέζεο δελ κηιάεη γηα ηελ ειεπζεξία γεληθά, αιιά γηα ηελ ειεπζεξία ηεο 

πξναίξεζεο. ηα Θεκέιηα θαη ζηελ Κξηηηθή ηνπ πξαθηηθνχ Λφγνπ ε ειεπζεξία 

ηειεί ζε ζρέζε ακνηβαηφηεηαο κε ηνλ εζηθφ λφκν, σο Wille.133 Ζ εξκελεία ηεο 

σο Willkür, ζπληζηά αλαζεψξεζή ηεο πξνθεηκέλνπ λα εμεγεζεί ε ειεπζεξία 

πξνο ην θαθφ,134 ε ειεπζεξία λα κελ θάλσ γλψκνλα κνπ ηνλ εζηθφ λφκν, 

επηιέγνληαο ην εχζξαπζην ηεο θαξδηάο. 

Ζ επηινγή απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ άρξνλε επηινγή ηνπ θξνλήκαηνο, ηνπ 

απφιπηνπ ππνθεηκεληθνχ πεδίνπ πηνζέηεζεο γλσκφλσλ, ην νπνίν είλαη θαη ην 

ίδην έλαο γλψκνλαο (κεηαγλψκνλαο), πνπ πξνζαλαηνιίδεη ηελ εζηθή καο δσή. 

Αλ ην θξφλεκα δελ είρε απηή ηελ απνζηνιή, ην βάξνο ζα έπεθηε ζηηο θπζηθέο 

θιίζεηο, θάηη πνπ ζα εμνβέιηδε ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο ηεο ειεπζεξίαο, ηνλ 
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θαηαινγηζκφ θαη ηελ πηζαλφηεηα αιιαγήο. Οη επηινγέο ησλ επηκέξνπο 

πξάμεσλ είλαη έιινγεο ζπλέπεηεο ηνπ θξνλήκαηνο, φρη αηηηαθέο. 

Ζ αιιαγή κπνξεί λα ζεκαίλεη «επαλάζηαζε», πξάγκα πνιχ δχζθνιν, ή 

κπνξεί λα ζεκαίλεη «πηψζε». Πάλησο δελ ππάξρεη κέζε ιχζε. Καη αλ αθφκα 

ππήξρε ζα καξηπξνχζε έλα θαθφ θξφλεκα. Ζ απφθηεζε ηεο αξεηήο απαηηεί 

«αιιαγή ηεο θαξδηάο», δειαδή άκεζε θαη φρη ζηαδηαθή κεηαβνιή αξρψλ, 

ψζηε ην ππνθείκελν λα έξζεη ζε πιήξε ξήμε κε ηηο θιίζεηο. Απαηηείηαη ηξφπνλ 

ηηλά έλα άικα, κηα αλαγέλλεζε. Όρη απιψο πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε κέζσ 

ζπγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ, παξά αιιαγή ζην θξφλεκα. Να πξνηαρζεί απέλαληη 

ζην θαθφ, πνπ είλαη αλεθξίδσην, ην ηδεψδεο ηεο ηειεηφηεηαο. Καη κνινλφηη γηα 

έλα πεπεξαζκέλν νλ έλαο ηέηνηνο ζηφρνο είλαη αθαηφξζσηνο, απηφ δελ ην 

απαιιάζζεη απφ ην θαζήθνλ λα παζρίδεη γηα ηελ πξναγσγή ηεο επηπρίαο ησλ 

άιισλ θαη ηελ ηειεηνπνίεζε φισλ ηνπ ησλ αξεηψλ. 

 

Ο ρόλοσ του Θεού 
 

Ζ αγηφηεηα απνηειεί έλα αηειέο θαζήθνλ, θαζφηη δελ νινθιεξψλεηαη πνηέ 

κηα θαη δελ γλσξίδεη αλψηαην φξην. Δπηπιένλ, θαηά ηελ άπνςε ηνπ Καλη, δελ 

είκαζηε νχηε νη ίδηνη ζε ζέζε λα μερσξίζνπκε αλ δξνχκε απφ θαζήθνλ ή 

ζχκθσλα κε απηφ. Μπνξνχκε λα είκαζηε επζπλείδεηνη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

θηλήηξσλ καο, λα παξαηεξήζνπκε κηα ζηαδηαθή κεηαξξχζκηζε ησλ εζψλ, 

αιιά φρη κεηαβνιή ηεο θαξδηάο.135 Μφλν ν Θεφο πνπ δελ «πεξηνξίδεηαη απφ 

ηνπο φξνπο ηνπ ρξφλνπ» θαη δελ θξίλεη βάζεη πξάμεσλ, δειαδή θαηλνκέλσλ, 

αιιά «δηαβιέπεη ην εζψηαην βάζνο ησλ θξνλεκάησλ»,136 ζα απνθαλζεί αλ 

απηή ε κεηαζηξνθή ζπληζηά θαη έλα άικα πξνο ην θαζήθνλ. πλεπψο, ε 

επαλάζηαζε ζην θξφλεκα ινγίδεηαη κφλν απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ. 

Ο Θεφο εκθαλίδεηαη σο ζπλδξνκεηήο ζηελ πξνψζεζε ηνπ χςηζηνπ 

αγαζνχ, ηνπ ζπλδπαζκνχ δειαδή αξεηήο θαη επηπρίαο, ην νπνίν ε 
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αλζξσπφηεηα νθείιεη λα πξνζεγγίζεη κέζα απφ ηελ ηζηνξηθή πξφνδν.137 Σν 

αλψηαην αγαζφ, ε εζηθφηεηα, απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε ηεο επδαηκνλίαο θαη ν 

«θαξδηνγλψζηεο»138 Θεφο είλαη εθείλνο πνπ ζα απνλείκεη ηε δεχηεξε θαη’ 

αθξηβή αλαινγία κε ηελ πξψηε. 

 

Δπεηδή ν άλζξσπνο δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη κφλνο ηνπ ηελ 

αλαπφζπαζηα ζπλδεδεκέλε κε ην θαζαξφ εζηθφ θξφλεκα Ηδέα ηνπ χςηζηνπ 

αγαζνχ (φρη κνλάρα σο πξνο ην ζθέινο ηεο επδαηκνλίαο πνπ απνηειεί κέξνο 

ηνπ, αιιά θαη σο πξνο ην ζθέινο ηεο αλαγθαίαο έλσζεο ησλ αλζξψπσλ γηα 

ηνλ φιν ζθνπφ), θαη σζηφζν ζπλαληά κέζα ηνπ ην θαζήθνλ λα δξάζεη πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε εθείλε, γηα ηνχην δηαπηζηψλεη πσο έιθεηαη απφ ηελ πίζηε ζηελ 

ζπλεξγαζία ή ζηελ ξχζκηζε ελφο εζηθνχ θπξίαξρνπ ηνπ θφζκνπ, κέζσ ηεο 

νπνίαο θαη κφλνλ είλαη δπλαηφο ν ζθνπφο απηφο.139 

 

Δίλαη απαξαίηεηε ζε απηφ ην ζεκείν ε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηνπ Θενχ 

εληφο ηεο θαληηαλήο θηινζνθίαο ηεο ζξεζθείαο. Ζ έλλνηα απηή καδί κε ηελ 

αζαλαζία ηεο ςπρήο θαη ηελ ειεπζεξία, απνηεινχλ ηηο ηξεηο ππεξβαηηθέο Ηδέεο 

ηεο κεηαθπζηθήο. Ζ πξαγκάηεπζή ηνπο δελ κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηνπ 

ζεσξεηηθνχ ιφγνπ, αθνχ «δελ είλαη ζεσξεηηθά δφγκαηα»140 νχηε κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ θαηεγνξηψλ, κηαο θαη δελ πξφθεηηαη γηα θαηλφκελα. Ζ γλψζε 

πνπ είκαζηε ζε ζέζε λα έρνπκε γηα απηά ηα πξαθηηθά αηηήκαηα ζα είλαη θαη ε 

ίδηα πξαθηηθή. 

 

Γελ κπνξψ ινηπφλ νχηε θαλ λα δερηψ ην Θεφ, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ αζαλαζία, 

γηα λ’ αληαπνθξηζψ ζηελ αλαγθαία πξαθηηθή ρξήζε ηνπ ιφγνπ, αλ δελ θφςσ 

ζπγρξφλσο απφ ηνλ θαζαξφ ζεσξεηηθφ ιφγν ηελ έπαξζε ησλ ππέξκεηξσλ 

άκεζσλ επνπηεηψλ ηνπ. Γηα λα θηάζεη ν ιφγνο ζ’ απηέο, πξέπεη λα 
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ρξεζηκνπνηήζεη ηέηνηεο ζεκειηψδεηο αξρέο πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ 

εθηείλνληαη παξά κφλν ζε αληηθείκελα δπλαηήο εκπεηξίαο· άκα φκσο απηέο 

εθαξκνζηνχλ ζε θάηη πνπ δελ κπνξεί λα είλαη αληηθείκελν ηεο εκπεηξίαο, ηφηε 

ην κεηακνξθψλνπλ θάζε θνξά πξαγκαηηθά ζε θαηλφκελν θη έηζη θαζηζηνχλ 

αδχλαηε θάζε πξαθηηθή δηεχξπλζε ηνπ θαζαξνχ ιφγνπ.141
 

 

Δπηζηξέθνληαο ζην δήηεκα ηνπ χςηζηνπ αγαζνχ θαη ηνπ ξφινπ ηνπ Θενχ 

ζηε ζχλδεζε ησλ δχν ζπζηαηηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ - αξεηήο θαη επδαηκνλίαο – 

παξαηεξνχκε θάπνηα πνιχ ελδηαθέξνληα ζεκεία. ηελ Κξηηηθή ηνπ θαζαξνχ 

Λφγνπ ε πξννπηηθή «εμαξγχξσζεο» ηεο εζηθήο ζηάζεο ηνπ αλζξψπνπ ηίζεηαη 

ζε έλαλ άιιν θφζκν. Δίλαη πξνθαλέο θαη εδψ φηη δελ δίδεηαη πξνηεξαηφηεηα 

ζηελ αληακνηβή έλαληη ηνπ θαζήθνληνο. Οθείινπκε λα δξνχκε εζηθά αθφκα θη 

αλ δελ πξνθαιέζνπκε ακέζσο ηελ επηπρία. Ζ ηειεπηαία ζα έξζεη ˙ ίζσο φρη ζε 

απηήλ ηελ δσή αιιά ζε κηα κειινληηθή. Οη πξάμεηο καο ζα πξέπεη λα 

επηιέγνληαη πξψηα σο ελάξεηεο θη φρη επεηδή ζα απνθέξνπλ επηπρία. Μηα 

ηέηνηα επηινγή εμάιινπ ζα κπνξνχζε λα έρεη θαη αληίζεηα απνηειέζκαηα.  

ηε δεχηεξε θαη ηελ ηξίηε Κξηηηθή εγθαηαιείπεηαη ε ηδέα ηεο κεηαζαλάηηαο 

αληακνηβήο, αθνχ ε αβεβαηφηεηα απηήο ηεο ηδέαο απφ ηελ κηα κεξηά θαη ε 

αλάγθε ηθαλνπνίεζεο ηεο αηζζεηήο θχζεο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ άιιε, 

απνζαξξχλνπλ ηηο εζηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ.142 Γηα κηα αθφκε θνξά αο 

επηζεκαλζεί φηη δελ πξφθεηηαη γηα ππαλαρψξεζε ηνπ Καλη κπξνζηά ζην 

θπζηθφ ηέινο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, ην νπνίν απνηειεί κία «θινληδφκελε 

έλλνηα πνπ ν θαζέλαο ζέηεη απζαηξέησο».143 Θα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο 

αθνξά ζηε γεληθή επδαηκνλία πνπ εκπεξηέρεη θαη ηελ επηκέξνπο, εθφζνλ 

γίλεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ γλψκνλα εθείλνπ πνπ απνθαζίδεη λα πξάηηεη βάζεη 

ηνπ θαζήθνληνο. Αλ επηζπκεί λα πξνάγεη ηελ επηπρία ηνπ ζπλφινπ, ηε 

ζχκθσλε κε ηνλ εζηθφ λφκν, δελ κπνξεί λα είλαη απφιπηα επηπρήο, εθηφο θη αλ 
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νη άιινη, είλαη επίζεο επηπρείο. ε θάζε πεξίπησζε «ην πνηεηηθφ αίηην ηεο 

επδαηκνλίαο ζα είλαη ν γλψκνλαο ηεο αξεηήο»144 θαη πνηέ ην αληίζεην. 

Ο θνηλφο παξνλνκαζηήο ζηα γξαπηά ηνπ Καλη γηα ην χςηζην αγαζφ είλαη ν 

Θεφο σο «αλαγθαίν ζηνηρείν ηεο δπλαηφηεηάο ηνπ».145 ηε Θξεζθεία ν Θεφο 

κέζα απφ ηελ ελαλζξψπηζή ηνπ ζην πξφζσπν ηνπ Τηνχ ηνπ, απνηειεί ηελ 

αλαπαξάζηαζε ηεο αγαζήο αξρήο ζηε γε. Έλα πξφηππν πνπ ηίζεηαη ζηα 

πεπεξαζκέλα φληα κε ζθνπφ λα αξζνχλ νη δπζρέξεηεο ζε ζρέζε κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ. Ο άλζξσπνο ζηνρεχεη ηελ ηειεηφηεηα, 

εθθηλψληαο απφ κία εθ δηακέηξνπ αληίζεηε θαηάζηαζε. «Ζ απφζηαζε ηνπ 

αγαζνχ απφ ην θαθφ είλαη απέξαληε».146 Δπηπιένλ, αθφκα θαη αλ θαηάθεξλε 

θαλείο λα πξνζεγγίζεη κηα ηέηνηα Ηδέα, ζα πξνέθππηε ην δήηεκα ηεο 

κνληκφηεηάο ηεο. ε απηφ ην εγρείξεκα δελ πεξηνξηδφκαζηε απιψο θαη κφλν 

απφ ηνπο φξνπο ηνπ ρξφλνπ, αιιά θαη απφ ηελ πηζαλφηεηα επηζηξνθήο ζηηο 

παιηέο θαη γλψξηκέο καο ζπλήζεηεο. Γελ είλαη δηφινπ ζπάληα ηα θαηλφκελα 

νπηζζνδξφκεζεο θαη παξαίηεζεο απφ έλαλ αγψλα, ηνπ νπνίνπ ε έθβαζε 

θξίλεηαη ηφζν ακθίβνιε. Σν πξφβιεκα ηεο απφθηεζεο αγαζνχ θξνλήκαηνο 

επεθηείλεηαη θαη ζε εθείλν ηεο δηαηήξεζήο ηνπ. Σέινο ε κεγαιχηεξε θαηά ηνλ 

Καλη δπζθνιία ζπλίζηαηαη ζην φηη, αλεμάξηεηα απφ ηελ απνδνρή ηνπ εζηθνχ 

λφκνπ θαη ηε ζηαζεξή θαη ζχκθσλε κε απηφλ δηαγσγή, ε ελνρή πνπ βαξαίλεη 

ην άηνκν είλαη αδχλαην λα παξαγξαθεί. Σν ζηίγκα δελ πξφθεηηαη λα εμαιεηθζεί 

αθφκε θαη κε θάζε θαιή λέα πξάμε. Γελ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν ή αηπρέο 

πεξηζηαηηθφ. Ζ αθεηεξία εθείλεο ηεο ζπκπεξηθνξάο εληνπίδεηαη ζην ξηδηθφ 

θαθφ.147 Καη ζηε δεδνκέλε θαηάζηαζε ν άλζξσπνο πεξηήιζε «κε δηθή ηνπ 

ελνρή».148 

Ωο πξνο ην δήηεκα ηνπ ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ πνπ δπζρεξαίλεη ηελ 

επαλάζηαζε ζην θξφλεκα, ε απάληεζε έρεη ήδε δνζεί. Ζ αιιαγή ηεο θαξδηάο 

δελ απνηππψλεηαη ζην πεδίν ησλ θαηλνκέλσλ, αιιά αλαγλσξίδεηαη κέζσ ηεο 

ζείαο ράξεο. Ζ ίδηα δχλακε ζα ζπλδξάκεη θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαιήο 

δηαγσγήο. Ο ξφινο ηεο είλαη νδεγεηηθφο. Απηφ ζεκαίλεη φηη πάλσ απ’ φια 

απαηηείηαη ε αλζξψπηλε πξνζπάζεηα θαη κάιηζηα θαηά ην κέγηζην βαζκφ. Ζ 
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πηνζέηεζε ησλ εζηθψλ αξρψλ πξέπεη λα απνηειεί πξνζσπηθφ θεθηεκέλν ηνπ 

θαζελφο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηδέα δηαηξέρεη νιφθιεξε ηε Θξεζθεία. Ο Καλη 

ζεσξεί αλεπίηξεπηε ηελ απαίηεζε: 

 

αο κνπ δψζνπλ κηαλ εληειψο άγηα ζέιεζε, θαη ηφηε ζα απνηχρεη ζε κέλα αθ’ 

εαπηνχ θάζε πεηξαζκφο γηα ην θαθφ·149
 

 

Μηα αηζηφδνμε λφηα ζην δήηεκα πεξί αζηάζεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο, έξρεηαη 

λα δψζεη ε πεπνίζεζε φηη ε απνδνρή ηνπ λφκνπ ηεο αξεηήο ζην γλψκνλα 

ελφο αηφκνπ επελεξγεί ζηηο πξάμεηο ηνπ θαη θαη’ επέθηαζε ζηε ζπλείδεζή ηνπ. 

Ζ θαιή δηαγσγή ιεηηνπξγεί ινηπφλ ζαλ αλαηξνθνδφηεζε θαη ππξνδνηεί εθ 

λένπ ηε δξάζε ζην ίδην πιαίζην.150 Γεκηνπξγείηαη ε αίζζεζε φηη θηλείηαη ζε κηα 

πνξεία πνπ αλ θαη καθξά, νδεγεί πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Δλδερνκέλσο 

δελ είλαη ζε ζέζε λα μερσξίζεη θαλ ην ηέινο ηεο. Ωζηφζν ν εζηθψο δξψλ 

κπνξεί λα αληηιεθζεί κηα θάπνηα πξφνδν ζην φιν εγρείξεκά ηνπ θαη απηφ ηνπ 

δίλεη δχλακε. Δθφζνλ έρεη εγθαηαζηαζεί έλα ηέηνην θξφλεκα κέζα καο, ε 

νπηζζνρψξεζε εκθαλίδεηαη ηψξα σο ιηγφηεξν πηζαλφ ζελάξην. 

 

Όπνηνο θαηέρεη έλα θξφλεκα ηφζν αγλφ, φζν απαηηείηαη, ζα αηζζαλζεί ήδε αθ’ 

εαπηνχ φηη δελ κπνξεί πνηέ λα πέζεη ηφζν ρακειά, ψζηε λα αγαπήζεη θαη πάιη 

ην θαθφ.151 

 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ πηζαλφηεηα επαλεκθάληζεο ηεο πξνεγνχκελεο θαθήο 

δηαγσγήο, ην γεγνλφο φηη ππήξμε παξάβαζε ηνπ θαζήθνληνο επηζείεη ηηκσξία. 

«Πξέπεη  λα ηθαλνπνηεζεί ε χςηζηε δηθαηνζχλε, ελψπηνλ ηεο νπνίαο έλαο 

αμηφπνηλνο δελ κπνξεί πνηέ λα είλαη αηηκψξεηνο».152 Ζ πνηλή έρεη λα θάλεη κε 

φια ηα δεηλά απφ ηα νπνία ζα πεξάζεη κεηά «ηελ έμνδφ ηνπ απφ ην θαθφ θαη 

ηελ είζνδν ζην θαιφ».153 Πξνθαλψο δελ κπνξεί λα κεηαπεδήζεη απφ ηε κία 
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θαηάζηαζε απηνκάησο ζηελ αληίζεηή ηεο. Θα απαιιαγεί απφ ηηο ζπκθνξέο 

ηνπ αθνχ πξνεγνπκέλσο γίλεη άμηνο κηαο λέαο δσήο. Σν ηίκεκα ηεο ελνρήο ηνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ πιήξε απφξξηςε ηεο κέρξη ηφηε δξάζεο ηνπ θαη ηελ 

απνδνρή ελφο εληειψο δηαθνξεηηθνχ θξνλήκαηνο. Ζ κεηαζηξνθή δελ ζα ιάβεη 

ρψξα εληφο ελφο νξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Ζ πξνζπάζεηα αθνξά 

νιφθιεξε ηελ ππφινηπή ηνπ δσή. Δίλαη έλαο δξφκνο ρσξίο επηζηξνθή, θαη νη 

φπνηεο αληημνφηεηεο ζα πξέπεη λα εθιακβάλνληαη σο ζπλέπεηεο παιαηφηεξσλ 

άζηνρσλ επηινγψλ.  

Κξηηήο ηνπ αφξαηνπ εζηθνχ δηθαζηεξίνπ ζα είλαη θπζηθά ν θαξδηνγλψζηεο 

Θεφο. Ζ εηπκεγνξία γηα ην αλ ε ξήμε κε ην παξειζφλ είλαη νξηζηηθή αλήθεη 

απνθιεηζηηθά ζε εθείλνλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ην πεξηερφκελν ηνπ 

θξνλήκαηνο. Έλαο άιινο άλζξσπνο ζε ξφιν δηθαζηή ην πεξηζζφηεξν πνπ ζα 

εδχλαην λα επαιεζεχζεη ζα ήηαλ ε ζπκθσλία ηεο λέαο δηαγσγήο κε ην 

θαζήθνλ, ελψ ε νπζία έγθεηηαη ζηελ εηιηθξηλή κεηαβνιή ηεο θαξδηάο. 

Δπηπξνζζέησο, ιχζεηο άιινπ είδνπο φπσο αθέζεηο, παξαθιήζεηο θαη γεληθά 

φιεο εθείλεο νη πξαθηηθέο εθπξνζψπσλ ηεο εθθιεζίαο, ζεσξνχληαη παληειψο 

αθαηάιιειεο.154 

ηε Θξεζθεία εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Λφγνπ θαη κφλν ηίζεηαη μεθάζαξα ε 

βνχιεζε ηνπ ζπγγξαθέα λα παξνπζηαζηεί «κηα ζξεζθεία ζεκειησκέλε ζην 

πλεχκα θαη ηελ αιήζεηα»155 Μηα θαζαξή πίζηε, ε νπνία αληηπαξαβάιιεηαη 

ζηελ ηζηνξηθή, ηε ζπλδεφκελε κε ηα ζαχκαηα θαη ηηο δηάθνξεο ηειεηέο, πνπ 

ζηεξνχληαη έιινγσλ αξρψλ, άξα θαη αμίαο γηα ηνλ πηζηφ. Ζ αλαδήηεζε 

ππνζηεξηθηηθψλ κέζσλ έμσ απφ ην Λφγν είλαη ζε θάζε πεξίπησζε χπνπηε θαη 

απνξξηπηέα. 

 

Δάλ πξφθεηηαη λα ζεκειησζεί κηα εζηθή ζξεζθεία (ε νπνία πξέπεη λα ζπλίζηαηαη 

φρη ζε ζεζπίζκαηα θαη έζηκα αιιά ζην θξφλεκα ηεο θαξδηάο γηα ηελ ηήξεζε 

φισλ ησλ αλζξσπίλσλ θαζεθφλησλ σο ζείσλ εληνιψλ), ζα πξέπεη φια ηα 

ζαχκαηα πνπ ζπλδέεη ε ηζηνξία κε ηελ εηζαγσγή ηεο, λα θάκνπλ ηειηθψο ηελ 

ίδηα ηελ πίζηε ζε ζαχκαηα ελ γέλεη πεξηηηή· δηφηη πξνδίδεη έλαλ κεκπηφ βαζκφ 

εζηθήο απηζηίαο ην λα κε ζέιεη θαλείο λα αλαγλσξίζεη επαξθή απζεληία ζηηο 
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επηηαγέο ηνπ θαζήθνληνο, φπσο είλαη γξακκέλεο πξσηαξρηθά ζηελ θαξδηά ησλ 

αλζξψπσλ απφ ηνλ Λφγν, κε άιινλ ηξφπν παξά κφλν εάλ πηζηνπνηεζνχλ 

απηέο επηπιένλ θαη κε ζαχκαηα.156 

 

Τα ζαχκαηα είλαη ζπκβάληα ζηνλ θφζκν, ζρεηηθά κε ηα αίηηα ησλ νπνίσλ νη 

λφκνη ηεο δξάζεο είλαη θαη ζα παξακείλνπλ γηα καο θαη’ αλάγθελ απνιχησο 

άγλσζηνη.157 

 

Ο Καλη δέρεηαη φηη ε ηζηνξηθή, «ε εθθιεζηαζηηθή πίζηε πξνεγείηαη θαηά 

θπζηθφ ηξφπν απφ ηελ θαζαξή ζξεζθεπηηθή πίζηε»,158 επεηδή ν άλζξσπνο σο 

πεπεξαζκέλν νλ έρεη αλάγθε απφ θάηη πην ρεηξνπηαζηφ, πφζν δε κάιινλ ζηα 

πξψηκα ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηνπ. Όκσο πξηλ απφ φια απηά ππήξρε ε 

«θαηαβνιή γηα ηελ εζηθή ζξεζθεία».159 Ζ αιεζηλή ζξεζθεία είλαη κία160 θαη 

αλαθέξεηαη ζην εζηθφ θξφλεκα, ε πίζηε απνηειεί εμσηεξηθή έθθαλζε πνπ 

ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηε ιαηξεία. Ζ δεχηεξε κπνξεί λα εκπνδηζηεί, ε 

πξψηε φρη.161 Ζ εκπεηξηθή πίζηε ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζρεηηθφηεηα φζνλ 

αθνξά ζην πεξηερφκελφ ηεο, κηαο θαη ζηεξίδεηαη ζε γεγνλφηα πνπ ζεσξνχληαη 

αμηφπηζηα κφλν εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ θαη ρξφλνπ. Δπίζεο ζπλδέεηαη κε 

ηελ παζεηηθή ππαθνή ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο, εθφζνλ δελ ζηεξίδεηαη ζηηο 

αξρέο ηνπ Λφγνπ.162
 

Απηή ε άθξηηε, δνπιηθή, αλειεχζεξε θαη άξα αλήζηθε θαη γεκάηε 

δεηζηδαηκνλία ιαηξεία πξέπεη λα ππνρσξήζεη κπξνζηά ζηελ θαζαξή θαη κε 

θαζνιηθή εγθπξφηεηα ζξεζθεία. Έρεη νχησο ή άιισο επηηειέζεη ην ξφιν ηεο 

ζηε δηάδνζε ηεο πίζηεο ελ γέλεη.163 Οη ηεξνηειεζηίεο, ε δνμνινγία θαη νη 

ζρεηηθέο πξαθηηθέο ηεο είλαη αγαπεηέο κνλάρα ζε φζνπο αξλνχληαη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ εζηθνχ λφκνπ θαη ζηξέθνληαη ζε κεζφδνπο ηέηνηνπ είδνπο, 
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ψζηε λα θεξδίζνπλ ηελ εχλνηα ηνπ ζείνπ, θαη λα απαιιαγνχλ απφ ηηο ελνρέο 

ηνπο. 

Ο ελάξεηνο δελ έρεη αλάγθε νχηε απφ θάπνηα «απνθάιπςε», νχηε βέβαηα 

απφ «εζηθψο αδηάθνξεο»164 ηειεηέο. Αξθεί απιψο λα ζηξαθεί εληφο ηνπ θαη λα 

ξσηήζεη ην ιφγν ηνπ, ηη νθείιεη λα πξάμεη ζηελ εθάζηνηε πεξίπησζε. «Ζ 

επελέξγεηα ηνπ εζηθνχ λφκνπ γεκίδεη ηνλ άλζξσπν κε βαζχηαην ζεβαζκφ θαη 

γη’ απηφλ ην ιφγν αμίδεη λα ζεσξείηαη επίζεο σο ζεία εληνιή».165 Κάπσο έηζη 

παξνπζηάδεηαη θαη ν Θεφο «σο ζπλέπεηα ηνπ Λφγνπ»166 ζηα πιαίζηα ηεο 

θαληηαλήο θηινζνθίαο ηεο ζξεζθείαο. 

 

Ζ έλλνηα ηεο ζεφηεηαο πεγάδεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κφλνλ απφ ηελ ζπλείδεζε 

ησλ λφκσλ απηψλ [ησλ θαζαξψο εζηθψλ λφκσλ] θαη απφ ηελ έιινγε αλάγθε 

λα απνδερζεί θαλείο κηα δχλακε πνπ κπνξεί λα ηνπο πξνζδψζεη φιε ηελ 

δπλαηή ζηνλ θφζκν απνηειεζκαηηθφηεηα ε νπνία ζπλάδεη κε ηνλ εζηθφ ηειηθφ 

ζθνπφ.167
 

 

Απφ ηελ αξλεηηθή θξηηηθή ηνπ Καλη ζε φ, ηη αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο 

εθθιεζίαο, θαίλεηαη λα μεθεχγεη ε ρξήζε ηεξψλ βηβιίσλ θαη θπξίσο ηεο 

Γξαθήο. Κάζε πίζηε πνπ βαζίδεηαη ζε ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη ζεζπίζκαηα 

αξρίδεη λα ράλεη έδαθνο θαη ηειηθά εμαθαλίδεηαη. Αληίζεηε ηχρε θέξεηαη λα 

έρνπλ ηα δφγκαηα πνπ ζεκειηψλνληαλ ζε θάπνην γξαπηφ θείκελν, αθφκα θαη 

ζε πεξηφδνπο έληνλσλ πνιηηηθψλ αλαηαξαρψλ θαη αλαθαηαηάμεσλ.168 Θα ήηαλ 

άζηνρν θαη παηδαξηψδεο λα ππνζέζεη θαλείο φηη ην θχξνο κηαο εθάζηνηε 

πίζηεο εμαξηάηαη απφ ην αλ ε δηδαζθαιία ηεο είλαη θαηαγεγξακκέλε ζε θάπνην 

βηβιίν. Ζ ππφκλεζε πνπ θάλεη εδψ ν Καλη αθνξά πεξηζζφηεξν ζηνλ 

πξνζσξηλφ ραξαθηήξα πνπ δηέπεη ηηο εμ απνθαιχςεσο πίζηεηο. Πέξα θαη 

πάλσ απφ ηελ θαηαγξαθή κηαο ζξεζθεπηηθήο δηδαζθαιίαο εμεηάδεηαη ην θαηά 

πφζν ηα δηδάγκαηα ηεο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εζηθή βειηίσζε φζσλ ηελ 

αθνινπζνχλ. 
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Τν δηάβαζκα ηέηνησλ ηεξψλ θεηκέλσλ ή ε αλαδήηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο  

έρεη σο ηειηθή πξφζεζε λα δεκηνπξγήζεη θαιχηεξνπο αλζξψπνπο· αιιά ηα 

ηζηνξηθά ζηνηρεία, πνπ δελ ζπκβάιινπλ θαζφινπ ζηελ πξφζεζε απηή είλαη θάηη 

θαζ’ εαπηφ εληειψο αδηάθνξν, γηα ην νπνίν κπνξεί θαλείο λα ηεξήζεη φπνηα 

ζηάζε ζέιεη.169 

 

Ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφο ζηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ εξκελεία ηεο Γξαθήο 

αλαδεηθλχεηαη ν ξφινο ηεο βηβιηθήο ινγηνζχλεο θαη ηεο ζξεζθείαο ηνπ 

Λφγνπ.170 Ζ πίζηε ζε ζεζπίζκαηα θαη ηζηνξηθά γεγνλφηα ζηεξείηαη ηνπ 

γλσξίζκαηνο ηεο αιήζεηαο, ηεο λφκηκεο αμίσζεο γηα θαζνιηθφηεηα.171 Οη 

ιφγηνη θαινχληαη κε ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο, ψζηε λα παξαδψζνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο ηα 

πξαγκαηηθά δηδάγκαηα ησλ επίζεκσλ θεηκέλσλ, θαηαδεηθλχνληαο δε ηε 

ζπγγέλεηα ηνπο κε ην πεξηερφκελν ηεο θαζαξήο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο. 

Με βάζε απηφλ ην ζθνπφ αθνινπζεί ε εμέηαζε δχν ηζηνξηθψλ πίζηεσλ, 

ηεο ηνπδατθήο θαη ηεο ρξηζηηαληθήο. Ζ πξψηε απέρεη πνιχ ζχκθσλα κε ηνλ 

Καλη απφ ηνλ λα ραξαθηεξηζηεί σο ζξεζθεία. πληζηά κηα πνιηηηθή έλσζε θαη 

έηζη ν Θεφο αλαγλσξίδεηαη κάιινλ σο θνζκηθφο παξά ζξεζθεπηηθφο εγέηεο. 

Οη επηηαγέο ηνπ δελ απνηεινχλ ζείεο εληνιέο θαη νη ππήθννη νθείινπλ λα ηηο 

ηεξνχλ θαηά ην γξάκκα, φρη θαηά ην πλεχκα. Σν επηπιένλ παξάδνμν 

ζπλίζηαηαη ζην φηη ε ζπκθσλία ή ε παξαβίαζή ηνπο, επηθέξεη αληίζηνηρα 

αληακνηβή ή πνηλή ζε έλαλ άιιν θφζκν, ρσξίο σζηφζν λα πξνυπνηίζεηαη ε 

πηζαλφηεηα κέιινπζαο δσήο. Ο Ηνπδατζκφο ηέινο ζηεξείηαη θαζνιηθφηεηαο, 

εθφζνλ θαηά ηε θηινζνθία ηνπ ν Ηερσβάο επέιεμε κηα ζπγθεθξηκέλε ειίη, 

απνθιείνληαο «νιφθιεξν ην αλζξψπηλν γέλνο απφ ηελ θνηλφηεηά ηνπ». 172 

Ζ κφλε ίζσο ζπλεηζθνξά ηνπ είλαη φηη κέζα απφ απηφλ αλαδχζεθε ηξφπνλ 

ηηλά ν Υξηζηηαληζκφο. Ωο ηζηνξηθή πίζηε ιεηηνχξγεζε δειαδή σο νδεγεηηθφ 
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κέζν173 γηα κηα πίζηε πνπ έθεξε πξνδηαγξαθέο θαζαξήο ζξεζθείαο. Αο 

ζεκεησζεί πσο δελ επξφθεηην πιένλ γηα ηνλ παηξνπαξάδνην Ηνπδατζκφ, αιιά 

γηα ηελ κεηεμέιημή ηνπ ιφγσ ηεο επαθήο ηνπ κε ηελ ειιεληθή θηινζνθία θαη 

θάπνηεο εζηθέο δηδαζθαιίεο.174 Πάλησο θαη ν Υξηζηηαληζκφο ζηηο απαξρέο ηνπ 

απνηειεί ην κεηαβαηηθφ ζηάδην κεηαμχ ησλ δχν πίζηεσλ, νπφηε εληνπίδνληαη 

θαη εδψ δηάθνξα κειαλά ζεκεία, πνπ ζρεηίδνληαη κε δεηζηδαηκνλίεο, 

θαλαηηζκφ θ. ν.θ.  

Με ηε ζηαδηαθή εγθαηάιεηςε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαη ηελ ζπλάληεζε 

ηεο κε ηηο αξρέο ηνπ Λφγνπ, ε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία άξρηζε λα πξνζεγγίδεη 

«ηελ Δθθιεζία πνπ ελψλεη γηα πάληα φινπο ηνπο αλζξψπνπο, ε νπνία 

απνηειεί ηελ νξαηή παξάζηαζε (ην ζρήκα) κηαο αφξαηεο βαζηιείαο ηνπ Θενχ 

επί ηεο Γεο».175 Έλα ηδαληθφ, ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ νπνίνπ «ζηνλ αηζζεηφ 

θφζκν απέρεη αθφκε ζε απξνζκέηξεηε απφζηαζε».176 Γηα ηελ επίηεπμή ηνπ 

απαηηείηαη απφ ην άηνκν ε ηήξεζε ησλ εζηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ε 

ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα κέιε. Ο ζπληνληζκφο απηφο φκσο δελ κπνξεί λα 

έξζεη εηο πέξαο παξά κφλν κέζσ ηεο ζξεζθείαο. 

 

Δάλ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί κηα εζηθή θνηλφηεηα, ζα πξέπεη φια ηα άηνκα 

λα ππαρζνχλ ζε κηα δεκφζηα λνκνζεζία, θαη φινη νη λφκνη νη νπνίνη δεζκεχνπλ 

ηα άηνκα εθείλα, ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ζεσξνχληαη σο εληνιέο ελφο θνηλνχ 

λνκνζέηε.177 

 

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ χςηζηνπ αγαζνχ σο θνηλνχ αγαζνχ ζε απηφλ ηνλ 

θφζκν, θάλεη αλαγθαίν ηνλ ζπλαζπηζκφ φισλ κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία κηαο 

εζηθήο θνηλφηεηαο. Ζ ππάξρνπζα θαηάζηαζε θάζε άιιν παξά ηαηξηάδεη ζε έλα 

ηέηνην ηδεψδεο, φπσο καο πιεξνθνξεί ν Καλη κε ηελ πξψηε θηφιαο θξάζε ηεο 
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Θξεζθείαο. Διιείςεη «κηαο αξρήο πνπ λα ηνπο ζπλελψλεη»178 θαη θάησ απφ 

ηελ πίεζε ηνπ θνηλσληθνχ αληαγσληζκνχ, νη άλζξσπνη σζνχλ ν έλαο ηνλ 

άιινλ ζην θαθφ. Σν θαθφ αθνξά ζε κία θιίζε πνπ απαληά ζε νιφθιεξν ην 

αλζξψπηλν γέλνο. Σν ηειεπηαίν αλαιακβάλεη «έλα θαζήθνλ ηδηαηηέξνπ είδνπο 

πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ»,179 ηελ ππνρξέσζε λα ην ππεξβεί. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα 

έλαλ «θνηλσληθφ αγψλα»180 γηα ηελ απφθηεζε ελφο θνηλνχ αγαζνχ, ππφ ηελ 

αξρή ηνπ αλψηαηνπ εζηθνχ φληνο. Ζ Ηδέα ηνπ Θενχ σο λνκνζέηε εμππεξεηεί ζ’ 

απηφ ην πιαίζην ηηο αλάγθεο ηνπ πξαθηηθνχ ιφγνπ. Καη κε ηνλ ηξφπν απηφ ε 

Μεηαθπζηθή ππνηάζζεηαη ζηελ Ζζηθή. 

 

Η ίδρυςη τησ ηθικήσ κοινότητασ 
 

Ζ θαηάζηαζε κηαο άλνκεο εμσηεξηθήο (βάξβαξεο) ειεπζεξίαο θαη 

αλεμαξηεζίαο απφ λφκνπο ηνπ θαηαλαγθαζκνχ είλαη κηα θαηάζηαζε ηεο αδηθίαο 

θαη ηνπ πνιέκνπ φισλ ελαληίνλ φισλ, απφ ηελ νπνία ν άλζξσπνο νθείιεη λα 

εμέιζεη, γηα λα εηζέιζεη ζε κηα πνιηηηθή-αζηηθή θαηάζηαζε.181 

 

Ο Καλη επηθαιείηαη ηε ζέζε ηνπ Υνκπο ζηε Θξεζθεία γηα λα ζέζεη ηελ 

αλαινγία ζε ζρέζε κε ηελ κεηάβαζε απφ ηελ εζηθή θπζηθή θαηάζηαζε ζηελ 

εζηθή θνηλφηεηα. Ζ ελ ιφγσ κεηάβαζε δελ είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί 

κνλάρα βάζεη ηεο πξφλνηαο ηνπ Θενχ. Ζ νινθιήξσζε ηεο απαηηεί ηελ 

ζπκβνιή εθείλσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηα κέιε ηεο θνηλνπνιηηείαο.182 Απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ε αλζξσπφηεηα βαξχλεηαη κε ην ξηδηθφ θαθφ, νθείιεη λα ην 

αληηζηξαηεχεηαη κε φιεο ηεο ηηο δπλάκεηο, εθφζνλ βέβαηα πθίζηαηαη επίζεο έλα 

έδαθνο πξφζθνξν ζε κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα. Ο Καλη αληηιακβάλεηαη ηε 

γεληθεπκέλε αλεζηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ αηζζεηφ θφζκν, σο 
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«θαηαπνιέκεζε»183 ηνπ θαινχ απφ ην θαθφ. Γηα κηα θαηάζηαζε πνιέκνπ ζα 

κηιήζεη μαλά ζην έξγν ηνπ Πξνο ηελ αηψληα εηξήλε.   

 

Ζ θαηάζηαζε εηξήλεο κεηαμχ αλζξψπσλ πνπ δνπλ ν έλαο δίπιαο ηνλ άιιν δελ 

είλαη ε θπζηθή θαηάζηαζε (status naturalis)· ε θπζηθή θαηάζηαζε είλαη 

θαηάζηαζε πνιέκνπ, ε νπνία, παξφηη δελ είλαη πάληα θαηάζηαζε αλνηρηψλ 

ερζξνπξαμηψλ, σζηφζν είλαη δηαξθήο απεηιή κε ην μέζπαζκά ηνπο. Πξέπεη 

επνκέλσο λα ζεζπηζηεί.184
 

 

Με ηνλ φξν θαηάζηαζε πνιέκνπ δελ ελλννχληαη κφλν νη ερζξνπξαμίεο 

αιιά θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ εμνπιηζκψλ απφ ηα θξάηε κε ζθνπφ ηελ άκπλα 

κπξνζηά ζε ελδερφκελνπο κειινληηθνχο θηλδχλνπο. ηελ πξψηε πεξίπησζε ε 

έιιεηςε ερζξνπξαμηψλ ή ε πξφζθαηξή ηνπο θαηάπαπζε δελ ζπληζηά εηξήλε, 

ελψ αθφκα ζηε δεχηεξε θξίλεηαη ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε επηζθαιήο.185  

Απηφ ην θιίκα είλαη θάζε άιιν παξά πξφζθνξν γηα πξφνδν ηεο θνηλσλίαο, 

αθνχ ηα κέιε ηεο παιεχνπλ κε ην αίζζεκα ηεο πιήξνπο αλαζθάιεηαο θαη ηεο 

θαηαπίεζεο. Πξνθχπηεη έηζη ε αλάγθε άξζεο ηεο φπνηαο δεζπνηηθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη ε αληηθαηάζηαζή ηεο απφ θάπνην ζχζηεκα πνπ ζα 

πξναζπίδεη νπζηαζηηθά ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ. Έλα πνιίηεπκα δειαδή 

«ζχκθσλν κε ηελ έλλνηα ηνπ δηθαίνπ».186 

Απφ ηελ νπηηθή ηνπ Καλη απηφ ην πξφηππν ηαηξηάδεη απφιπηα ζην 

ξεπνπκπιηθαληθφ πνιίηεπκα, κηα θαη είλαη ην κφλν κε θπζηθή πξνδηάζεζε ζηελ 

ειεπζεξία. Απνηειεί θαζήθνλ ηνπ αηφκνπ λα πξνάγεη ηνλ ξεπνπκπιηθαληζκφ ν 

νπνίνο εζηηάδεη ζηελ λνκηθή πξφνδν. Ζ αηψληα εηξήλε είλαη «ν ηειηθφο ζθνπφο 

απηήο ηεο πξνφδνπ»,187 ην αλψηαην πνιηηηθφ αγαζφ αιιά φρη ην χςηζην. Σν 
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ηειεπηαίν έγθεηηαη ζηελ εζηθή αλάπηπμε ησλ πνιηηψλ, ε νπνία γηα λα 

επηηεπρζεί έρεη σο φξν ηελ απφιπηε, αδηάθνπε εηξήλε. 

Ζ εζηθή αλάπηπμή ηνπο πξνυπνζέηεη θαη ηελ αλάπηπμε ζηελ λνκηθή 

ζθαίξα. Ο Καλη ζπιιακβάλεη ηελ ηζηνξία σο κηα ζηαδηαθή πξνζέγγηζε ελφο 

θφζκνπ εμσηεξηθήο, δειαδή έλλνκεο θαη κηαο εζσηεξηθήο, δειαδή εζηθήο 

ειεπζεξίαο. ηελ Θξεζθεία εθθξάδεη ηελ πεπνίζεζε γηα ζηαδηαθή λίθε ηνπ 

θαινχ έλαληη ηνπ θαθνχ.188 Ζ ηεινινγία απηή έρεη ξπζκηζηηθφ θχξνο· 

πξνεηνηκάδεη, δελ παξάγεη ε ίδηα ηελ εζηθή πξφνδν. Σν θαζνξηζηηθφ βήκα 

πξέπεη λα γίλεη απφ εζηθνχο δξψληεο. 

Έλαο άιινο ζεκαληηθφηαηνο παξάγνληαο πνπ αλαδεηθλχεηαη ζην έξγν ηνπ 

1795 είλαη ν ξφινο ηεο θχζεο. Σν παξάδνμν είλαη φηη εηνχηε ε ηφζν αξλεηηθά 

θνξηηζκέλε έλλνηα ζηελ θαληηαλή εζηθή θηινζνθία έξρεηαη εδψ, λα αλαιάβεη 

ξφιν ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο αλζξσπφηεηαο. Ο πνιηηηζκφο απνηειεί ηνλ 

θπζηθφ ηέινο ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο. Ζ θχζε σζεί πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε κέζσ ηεο «παλνπξγίαο» ηεο. Υξεζηκνπνίεη ηα απαξαίηεηα σο 

πξνο απηφλ ην ζθνπφ κέζα θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο ξνπέο, ηνλ αληαγσληζκφ ησλ 

πνιηηψλ θαη ελ ηέιεη ην ίδην ην θαθφ σο δχλακε πξνφδνπ.189 Ζ ηάζε ησλ 

αλζξψπσλ φηαλ πξνζέξρνληαη ζηελ θνηλσλία ζπλνδεχεηαη απφ ηελ 

αληίξξνπε ηάζε απνκφλσζεο, ιφγσ ηεο κεηαμχ ηνπο αληηδειίαο. Πξφθεηηαη γηα 

ηελ πεξίθεκε «αληηθνηλσληθή θνηλσληθφηεηα» πνπ νδεγεί ζηελ αμηνπνίεζε 

ησλ θπζηθψλ θαηαβνιψλ θαη ηελ απνθάιπςε ησλ αλζξψπηλσλ ηαιέλησλ. «Ζ 

δεμηφηεηα δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαιά ζην αλζξψπηλν γέλνο παξά κέζσ 

ηεο αληζφηεηαο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ».190 

Ζ θχζε κεηέξρεηαη κέρξη θαη ηνλ πφιεκν πξνθεηκέλνπ λα εμσζήζεη ηνπο 

ιανχο ζηελ ίδξπζε κηαο νκνζπνλδίαο ειεχζεξσλ θξαηψλ, ηα κέιε ηεο νπνίαο 

ζα ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο βάζεη ελφο θνηλνχ δηθαίνπ. Σν πέξαζκα απφ ην 

πνιηηεηαθφ ζην Γηεζλέο Γίθαην καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα κηιάκε γηα λνκηθή 

πξφνδν, πξάγκα πνπ αλαπηεξψλεη ηηο ειπίδεο καο αλαθνξηθά κε ηελ 

αλάπηπμε ζε επίπεδν εζηθήο. Ζ επίηεπμε ηεο αηψληαο εηξήλεο αλνίγεη ην δξφκν 

γηα πξαγκαηνπνίεζε ηνπ χςηζηνπ αγαζνχ ζηε γε. Παξφηη ε λνκηθή θαη εζηθή 
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πξφνδνο ζπληεινχληαη ηαπηφρξνλα, ελ ζρέζε κε ηελ πξψηε κπνξνχκε λα 

αλαγλσξίζνπκε ηηο αιιαγέο βήκα πξνο βήκα, ελψ γηα ηε δεχηεξε απνθηνχκε 

εκπεηξία «κφλν ζηελ ηειηθή ηεο θάζε, κε ηελ ίδξπζε ηεο νξαηήο 

εθθιεζίαο».191  Σν φηη ε δπζθνιία ηνπ εγρεηξήκαηνο δελ πξέπεη λα καο 

απνζπά απφ ην θαζήθνλ έρεη ήδε ππνζηεξηρζεί ζηε Θξεζθεία εληφο ησλ 

νξίσλ ηνπ Λφγνπ θαη κφλν. 

 

Απηή είλαη ζπλεπψο ε, αλεπαίζζεηε γηα ηα αλζξψπηλα κάηηα, αιιά ζπλερψο 

πξννδεχνπζα πξνπαξαζθεπή ηεο αγαζήο αξρήο, ψζηε λα ηδξχζεη ζην 

αλζξψπηλν γέλνο, σο κηα θνηλφηεηα ζχκθσλα κε λφκνπο ηεο αξεηήο, κηαλ 

εμνπζία θαη κηα βαζηιεία ε νπνία επηβάιιεη ηελ λίθε πάλσ ζην θαθφ θαη 

δηαζθαιίδεη ππφ ηελ θπξηαξρία ηεο κηαλ αηψληα εηξήλε ζηνλ θφζκν.192
 

 

Συμπεράςματα- γενικέσ παρατηρήςεισ 
 

Ζ Αηψληα Δηξήλε δηαπλέεηαη απφ έλα πλεχκα αηζηνδνμίαο γχξσ απφ ηελ 

ηχρε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο αλαθνξηθά κε ηελ πνιηηηθή αιιά θπξίσο ηελ 

εζηθή ηνπ πξφνδν.193 Γεγνλφο πνπ πξνθαιεί ηδηαίηεξε έθπιεμε, ηφζν εμαηηίαο 

ηεο κέρξη πξφηηλνο δπζπηζηίαο ηνπ ζπγγξαθέα αθφκα θαη γηα ηελ χπαξμε 

έζησ θαη κηαο ελάξεηεο πξάμεο εληφο ηεο ηζηνξίαο, φζν θαη ιφγσ ηεο 

αλάγλσζεο ηνπ δφγκαηνο γηα ην ξηδηθφ θαθφ. Ο Καλη πεξηέγξαςε ζηε 

Θξεζθεία ην αλζξψπηλν θξφλεκα κε ηα πιένλ κειαλά γξάκκαηα. Βάζεη ηεο 

ζέζεο ηνπ «Ρηγνξηζκνχ»,194 ν ραξαθηήξαο θαη νη πξάμεηο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ απηφλ δελ κπνξεί θαηά ηελ ηειηθή απνηίκεζή ηνπο λα είλαη θαη ηα δχν 
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ηαπηφρξνλα, δειαδή  θαη θαιά θαη θαθά. Αιιά νχηε θαη θάηη νπδέηεξν. Θα είλαη 

ινηπφλ ην έλα απφ ηα δχν. Ζ δηεξεχλεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζπλεγνξεί 

πξνο ηελ άπνςε πσο ν άλζξσπνο παξ’ φηη ειεχζεξνο, είλαη θαη’ αλάγθε 

θαθφο.195 

Ζ εζηθή πξνδηάζεζε απνηειεί θαηαβνιή θαη φρη θιίζε. Αλ ζπλέβαηλε ην 

δεχηεξν ν άλζξσπνο ζα πξνζέγγηδε θαηεπζείαλ ηελ αγηφηεηα, ππεξβαίλνληαο 

ηε βαζκίδα ηεο αξεηήο.196 Ωζηφζν, φπσο έγηλε κέρξη ζηηγκήο θαλεξφ, ηφζν 

κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνδηάζεζεο, φζν θαη κέζσ ηεο αληηθνηλσληθήο 

θνηλσληθφηεηαο, ην άηνκν ζηξέθεηαη ζηελ πηνζέηεζε ζπιινγηθψλ εζηθψλ 

ζθνπψλ.197 Πξφθεηηαη γηα δχν δηαθνξεηηθνχο δξφκνπο, νδεγνχλ ζηελ ίδηα 

θαηάιεμε. Ζ χπαξμε ηεο ξνπήο δε ζπλεπάγεηαη ηε κνληκφηεηά ηεο ζην 

ραξαθηήξα, εθφζνλ είλαη δπλαηή ε αιιαγή ηεο θαξδηάο. «Σα εκπφδηα […] 

θαζηζηνχλ αθφκε βαζχηεξε ηελ ζπλέλσζε ησλ πλεπκάησλ γηα ην αγαζφ».198 

 

Τν εζηθφ θαθφ έρεη ηελ αδηαρψξηζηε απφ ηε θχζε ηνπ ηδηφηεηα λα είλαη σο 

πξνο ηηο πξνζέζεηο ηνπ (θπξίσο ζε ζρέζε κε άιινπο νκνθξνλνχληεο) ελάληην 

πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ θαη απηνθαηαζηξνθηθφ· έηζη θάλεη ηφπν ζηελ (εζηθή) αξρή 

ηνπ θαινχ, έζησ θαη αλ ε πξφνδνο πνπ ζεκεηψλεη είλαη βξαδεία.199 

 

Ζ Αηψληα Δηξήλε απνηειεί ην έξγν κε ην νπνίν ν Καλη έγηλε πεξηζζφηεξν 

γλσζηφο παξά ηελ κηθξή ηνπ έθηαζε. Έρεη ραξαθηεξηζηεί σο έλαο 

ζπλδπαζκφο εζηθήο θαη πνιηηηθήο θηινζνθίαο, θαζψο θαη θηινζνθίαο ηεο 

ηζηνξίαο. Ο θεληξηθφο ππξήλαο φζνλ αθνξά ζηελ πξψηε είλαη ε έλλνηα ηνπ 

χςηζηνπ αγαζνχ, ζηε δεχηεξε ε νκνζπνλδία ειεχζεξσλ θξαηψλ θαη ζηελ 

ηξίηε ε πξνβιεκαηηθή ηεο πξνφδνπ.200 Κάπνηνη ζρνιηαζηέο έρνπλ ππνζηεξίμεη 

πσο ην δήηεκα ηεο εζηθήο ζηνλ Καλη δελ κπνξεί εηδσζεί μερσξηζηά απφ ηηο 
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πεπνηζήζεηο ηνπ γχξσ απφ ηελ ηζηνξηθή αλάπηπμε.201 H πξφνδνο ζα 

ζπλεπηθέξεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ χςηζηνπ αγαζνχ κέζσ ηεο αηψληαο, 

αδηαζάιεπηεο εηξήλεο, πνπ «δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ ηνλ πιήξε πνιηηηθφ 

ηνπ φξν».202Ζ ίδξπζε ηεο εζηθήο θνηλνπνιηηείαο επηηάζζεη ηε δεκηνπξγία 

εληαίνπ δηθαητθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν νθείιεη σζηφζν λα πεξηθξνπξεί ηηο 

πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο. Ζ 

Sharon Anderson- Gold έρεη ζέζεη ην ζπιινγηζκφ σο εμήο: 

 

-ε αηψληα εηξήλε απαηηεί έλαλ ηέιεην πνιηηηζκφ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ 

πιήξε αλάπηπμε φισλ ησλ αλζξψπηλσλ ηθαλνηήησλ, δειαδή ησλ δηαθνξψλ 

ζηελ θνπιηνχξα 

- ε επίιπζε ησλ δηαθνξψλ απαηηεί ηελ αλάπηπμε κηαο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο 

ψζηε λα ζεζπίζεη έλα παγθφζκην θψδηθα δηθαηνζχλεο 

- κφλν έλαο παγθφζκηνο θψδηθαο δηθαηνζχλεο ζα επηηξέςεη ζην γέλνο λα 

απνθαηαζηήζεη ηελ εηξήλε κε έλαλ ηξφπν πνπ αθήλεη πεξηζψξην ζηελ 

απηνλνκία, επεηδή ε πνιηηηζκηθή δηαθνξνπνίεζε είλαη απνηέιεζκα ηνπ 

απηελεξγνχ ραξαθηήξα ηνπ Λφγνπ.203 

 

Ζ θπζηθή ηεινινγία ινηπφλ πξνυπνηίζεηαη γηα  ηελ εθπιήξσζε ηεο εζηθήο. 

Όπσο φκσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ην δηαθχβεπκα ηεο δεχηεξεο δελ είλαη έλα 

απιφ, αιιά ην πιήξεο αγαζφ. Αθνξά αθελφο ζηελ εζηθή βειηίσζε θαη 

αθεηέξνπ ζηελ πξναγσγή ηεο επδαηκνλίαο ελ γέλεη. Αο ζεκεησζεί γηα άιιε κηα 

θνξά φηη ην πξνβάδηζκα δίδεηαη ζηελ αξεηή θαη έπεηηα αθνινπζεί ε απαίηεζε 

πεξί επηπρίαο. Ζ εηεξφθιεηε πθή ησλ δχν ζπζηαηηθψλ απαηηεί ηνλ φξν πνπ ζα 

ηα θέξεη ζε ζπκθσλία, θέξλνληαο ζην πξνζθήλην ην αίηεκα ηεο χπαξμεο ηνπ 

Θενχ. Ο Θεφο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ εζηθνχ ξπζκηζηή, ηνπ λνκνζέηε ηεο 
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θνηλφηεηαο. Ζ εζηθή θνηλνπνιηηεία ζηεξίδεηαη ζε ζξεζθεπηηθά ζεκέιηα. 

Δπηπιένλ ε ελφηεηά ηεο απνξξέεη απφ ηε βνχιεζή ηνπ.204  

Οη επηθξηηέο ηνπ Καλη έρνπλ παξαγλσξίζεη ηνλ «πξαγκαηηζηηθφ ραξαθηήξα 

ηεο ζενινγίαο ηνπ».205 Σν ελδηαθέξνλ δελ είλαη ζεσξεηηθφ, δελ αλαθέξεηαη ζηε 

γλψζε· ην πξσηείν δίλεηαη ζηνλ πξαθηηθφ ιφγν. Ζ ζξεζθεία πνπ 

ππεξαζπίδεηαη ν Καλη θηλείηαη ζην θιίκα ηνπ δηαθσηηζκνχ, είλαη κηα έιινγε, 

κηα «πεθσηηζκέλε»206 ζξεζθεία. 

 

Ζ κνλαδηθή αιεζηλή ζξεζθεία δελ πεξηέρεη ηίπνηε άιιν απφ λφκνπο, δειαδή 

ηέηνηεο πξαθηηθέο αξρέο, γηα ηελ απφιπηε αλαγθαηφηεηα ησλ νπνίσλ κπνξνχκε 

λα απνθηήζνπκε ζπλείδεζε, ηηο νπνίεο επνκέλσο αλαγλσξίδνκε φηη έρνπλ 

απνθαιπθζεί κε ηνλ θαζαξφ Λφγν (φρη εκπεηξηθψο).207 

 

Όπσο θαη ζηελ πνιηηηθή ζθαίξα έηζη θαη ζε εθείλε ηεο πίζηεο θξίλεηαη 

αλαγθαία ε χπαξμε θαλφλσλ, θαη κάιηζηα θαλφλσλ ηνπ Λφγνπ. Ζ απζεληία ηνπ 

ζα θαζαξίζεη ην πεδίν απφ ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηηο ςεπδαηζζήζεηο πνπ 

αθνινπζνχλ ηελ εκπεηξηθή πίζηε. Απηφ ην έξγν εθαξκφδεηαη πην 

απνηειεζκαηηθά ζηηο ζξεζθείεο πνπ έρνπλ ζαθείο αξρέο. Ο Καλη δελ 

επηλφεζε ηε ζεσξία ηνπ ξηδηθνχ θαθνχ έρνληαο πξφζεζε λα παξνπζηάζεη κηα 

πην εθιεπηπζκέλε εθδνρή ηνπ πξνπαηνξηθνχ ακαξηήκαηνο. Οχηε 

πξνζπάζεζε κέζσ απηήο ηεο δήζελ ζπλάθεηαο λα πξνζεγγίζεη ην νξζφδνμν 

ρξηζηηαληθφ θνηλφ ζηνπο θφιπνπο ηεο θξηηηθήο θηινζνθίαο, φπσο 

θαηεγνξήζεθε απφ ηνλ Γθαίηε.208 

Σν ξηδηθφ θαθφ αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο θαη εμαηηίαο 

απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, απεηιεί ηελ παξαγσγή ηνπ εζηθνχ ζχκπαληνο.209 
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Πξνθεηκέλνπ γηα ηε δηάζσζή ηνπ, αμηψλεηαη ε ζεψξεζε ησλ επηηαγψλ ηνπ 

θαζήθνληνο, σο εληνιψλ ηνπ Θενχ, κε απψηεξν ζθνπφ δειαδή ηελ κε θάζε 

ηξφπν δηαθχιαμή ηνπο. Ζ πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζην πεδίν ηεο εζηθήο. Ο 

Υξηζηηαληζκφο πξνζεγγίδεη πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε ζξεζθεία, ην ηδεψδεο 

εθείλεο ηεο θαζαξήο πίζηεο, πνπ ζα ππνζηεξίμεη ηε δεκηνπξγία κηαο 

θνηλφηεηαο, ηεο νπνίαο ν ππξήλαο ζα είλαη κάιινλ εζηθφο παξά πνιηηηθφο. 

Αλαθνξηθά ηψξα κε ην εξψηεκα πψο «πξέπεη λα εξκελεχεηαη ε εζηθή 

ζχκθσλα κε ηε Βίβιν ή αληηζέησο ε Βίβινο ζχκθσλα κε ηελ εζηθή»,210 ε 

απάληεζε είλαη πξνθαλήο. Σα δηδάγκαηά ηεο ιεηηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά σο 

πξνο ηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο.211 Γελ 

έρνπλ επξεηηθφ ραξαθηήξα. Ο θαζέλαο γλσξίδεη ηη νθείιεη λα πξάηηεη. Σνπ ην 

απνθαιχπηεη ν ιφγνο ηνπ. Ζ γξαθή απιψο ηνπ ην ππελζπκίδεη. 

Σν φλνκα ηνπ Υξηζηνχ δελ αλαθέξεηαη πνπζελά ζηε Θξεζθεία, κνινλφηη ν 

ξφινο ηνπ δειψλεηαη ζαθψο κέζσ άιισλ ραξαθηεξηζκψλ.212 Απνπζηάδνπλ 

επίζεο νη «αιήζεηεο ηεο Βίβινπ» πνπ αθνξνχλ ζηα ζαχκαηα θαη ζηα δηάθνξα 

αλεμήγεηα θαηλφκελα.213 Ο Καλη νχηε θάλεη πξνζειπηηζκφ, νχηε επαγγειίδεηαη 

ζσηεξία κέζα απφ ηηο ζειίδεο ηνπ ηεξνχ βηβιίνπ. Αμηνπνηεί ην παξάδεηγκα ηνπ 

Υξηζηνχ σο πξφηππν δξάζεο, σο ηελ πξνζσπνπνίεζε ηεο αγαζήο αξρήο ζηε 

γε.214 Γίλεη έξεηζκα ζηελ ειπίδα πεξί αιιαγήο ηεο θαξδηάο. 

Ζ πξαγκάησζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, αλ θαη αλνινθιήξσηε, δελ είλαη 

σζηφζν αηειεχηεηε, κηαο θαη ην θαθφ έρεη αλζξσπνινγηθή φρη δηαβνιηθή 

πξνέιεπζε. Ζ ξίδα ηνπ εληνπίδεηαη ζηε βνχιεζή καο, φρη ζηελ αηζζεηή καο 

θχζε. Αξθεηνί ζηνραζηέο κνηξάδνληαη κε ηνλ Καλη ηελ άξλεζε ηεο δηαβνιηθήο 

βνχιεζεο ζηνλ άλζξσπν, αιιά παξάιιεια θαηαξξίπηνπλ ηα πεξί 

«ξηδηθφηεηαο» ηνπ θαθνχ. Θα ήζεια λα αλαθεξζψ ζηελ πεξίπησζε ηεο Υάλλα 

Άξελη. ε κηα απαληεηηθή ηεο επηζηνιή ζνλ φιεκ γξάθεη: 
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ην θαθφ δελ είλαη πνηέ ξηδηθφ, είλαη αθξαίν δελ εκπεξηέρεη νχηε ππζκέλα νχηε 

δηαβνιηθή δηάζηαζε. Μπνξεί λα απμεζεί ππεξβνιηθά θαη λα αθήζεη έξεκν φινλ 

ηνλ θφζκν, αθξηβψο επεηδή εμαπιψλεηαη ζαλ κνχρια ζε φιε ηελ επηθάλεηα. 

Αςεθά ηε ζθέςε, επεηδή ε ζθέςε ςάρλεη θάπνην ππζκέλα, λα θηάζεη ζηηο 

ξίδεο θαη ηε ζηηγκή πνπ ζπλαληηέηαη κε ην θαθφ, καηαηψλεηαη επεηδή δελ 

ππάξρεη ηίπνηα. Απηή είλαη ε θνηλνηνπία ηνπ. Μφλν ην θαιφ έρεη ππζκέλα θαη 

κπνξεί λα είλαη ξηδηθφ.215
 

 

Ζ άπνςε απηή θαλεξψλεη ηε κεηαηφπηζε ηεο Άξελη πάλσ ζην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, δεδνκέλνπ φηη θαη ε ίδηα ζην πξψηκν ηεο έξγν 

αληηκεηψπηδε ην θαθφ σο «ξηδσκέλν ζηα θίλεηξα», αθαηαλφεην φρη κφλν απφ 

ηνλ άλζξσπν αιιά αθφκα θαη απφ ην θηινζνθηθφ πλεχκα. Καηεγνξεί κάιηζηα 

ηνλ Καλη επεηδή δελ αληηιήθζεθε ηελ χπαξμή ηνπ αιιά πξνζπάζεζε λα ην 

εθινγηθεχζεη.216 

Σε κεηαζηξνθή ηεο ζεκαηνδφηεζε ην γεγνλφο φηη παξεπξέζεθε ζηε δίθε 

ηνπ Άηρκαλ, πξνθεηκέλνπ λα ηελ θαιχςεη γηα θάπνην έληππν. Ο Άηρκαλ ήηαλ 

Ναδί θαη είρε άκεζε εκπινθή ζηελ εθηέιεζε ηεο Σειηθήο Λχζεο.217 Ζ 

παξαηήξεζε ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ, ηελ νδήγεζε ζηελ ηδέα ηεο θνηλνηνπίαο. 

Δπξφθεηην γηα έλαλ ςπρξφ άλζξσπν, κε κηα παξακνξθσκέλε αληίιεςε ηεο 

εζηθήο θαη παληειή έιιεηςε έλνρεο ζπλείδεζεο. Ζ θνηλνηνπία έγθεηηαη ζην φηη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά δελ αθνξνχζαλ κφλν ζηνλ ίδην ή ζε κηα κεηνςεθία, 

αιιά φηη ηα κνηξαδφηαλ κε πάξα πνιινχο αλζξψπνπο.218  

Ο θαηεγνξνχκελνο ηζρπξηδφηαλ φηη κέρξη ηελ αλάζεζε ηεο Σειηθήο Λχζεο 

δνχζε ζχκθσλα κε ηηο θαληηαλέο αξρέο θαη γλψξηδε ηελ θαηεγνξηθή πξνζηαγή, 

ηελ έλλνηα ηνπ θαζήθνληνο θαη φηη κάιηζηα είρε δηαβάζεη ηε δεχηεξε Κξηηηθή.219 

Σελ ζηξέβισζε απηή ε Άξελη ηελ θαηαινγίδεη σο απεξηζθεςία, ε νπνία δε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην θαθφ, απαγνξεχεη ζηα ελ ιφγσ άηνκα λα δνπλ απφ ηελ 
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ζθνπηά ησλ άιισλ, λα ηνπο αλαγλσξίζνπλ αθφκε θαη φηη έρνπλ ζθνπηά, φηη 

έρνπλ πξνζσπηθφηεηα, ην ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεη ηελ αλζξψπηλε χπαξμε 

σο αμία, κέζσ ηνπ ζεβαζκνχ. Θεσξεί φηη πξφθεηηαη γηα εζηθή ηχθισζε, πνπ 

έρεη ηελ αηηία ηεο ζηελ έιιεηςε θηλήηξσλ θαη φρη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

λφκνπ απφ ηνλ θαλφλα ηεο θηιαπηίαο.220 Ζ πεπνίζεζε ησλ αλζξψπσλ ζαλ 

ηνλ Άηρκαλ ήηαλ πσο είλαη ζπλεπείο πξνο ην θαζήθνλ ηνπο. Απηφ ηνπο 

ππαγφξεπε ην εμήο : «Να ελεξγείο έηζη ψζηε, αλ ν Φχξεξ γλψξηδε ηελ πξάμε 

ζνπ, λα ηελ ελέθξηλε».221 Καη αληηζηξφθσο, ε άξλεζε ππνηαγήο ζηα ιφγηα ηνπ 

ζεσξνχληαλ άξλεζε ηνπ λφκνπ.222
 

 Ζ απεξηζθεςία έηζη φπσο ελλνείηαη εδψ δελ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ 

απηνεμαπάηεζε πνπ ίζσο πξνθχςεη ζηηο δχν πξψηεο βαζκίδεο ηνπ θαθνχ. Ο 

Άηρκαλ θσηνγξαθίδεηαη σο θάπνηνο πνπ αδπλαηεί παληειψο λα μερσξίζεη ην 

θαθφ απφ ην θαιφ.223 Πξνθαλψο είρε πείζεη θαη ηνλ εαπηφ ηνπ φηη 

αθνινπζψληαο απηφ πνπ εθείλνο ζεσξνχζε σο εθαξκνγή ηεο θαηεγνξηθήο 

πξνζηαθηηθήο, θηλείηαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε.   

Μηα πηζαλή απάληεζε ζην θελφ πνπ θαίλεηαη λα πξνθχπηεη ζε 

θαηαζηάζεηο αθξαίεο φζν απηή, αθνξά ζηελ ηδέα πεξί πξνηεξαηφηεηαο ησλ 

επηηαγψλ ηεο εζηθήο έλαληη φζσλ πξνέξρνληαη απφ ηνπο αλζξψπνπο θαη είλαη 

ζε ζχγθξηζε κε ηηο πξψηεο απιψο ζρεηηθέο.  

 

«Πξέπεη λα ππαθνχκε πεξηζζφηεξν ζηνλ Θεφ παξά ζηνπο αλζξψπνπο»[…] 

φηαλ νη άλζξσπνη επηηάζζνπλ θάηη πνπ είλαη θαζ’ εαπηφ θαθφ (αληίθεηηαη άκεζα 

ζηνλ εζηθφ λφκν), δελ επηηξέπεηαη θαη δελ πξέπεη λα ηνπο ππαθνχκε.224 

 

Ζ ππαθνή ζηνπο εζηθνχο θαλφλεο σο εάλ λα ήηαλ ζείνη λφκνη εμαζθαιίδεη 

ηελ πξνζέγγηζε ηνπ θξάηνπο ησλ ζθνπψλ απφ ηνλ άλζξσπν. ηα 

ζπκθξαδφκελα ηεο Θξεζθείαο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ιφγνπ θαη κφλν, απηή ε 
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πξνζπάζεηα κεηαζρεκαηίδεηαη ζηελ ίδξπζε ηεο εζηθήο θνηλφηεηαο. Ζ ρξήζε 

ηεο Ηδέαο ηνπ Θενχ είλαη πξαθηηθή. Ζ φπνηα ζεψξεζε ηνπ δεηήκαηνο 

θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα πσο πξφθεηηαη γηα αλαδίπισζε ηνπ Καλη ζε 

ζρέζε κε ην πξψηκφ ηνπ έξγν225 ή εμεγείηαη βάζεη ησλ πηεηηζηηθψλ ηνπ 

θαηαβνιψλ, είλαη κάιινλ πξφρεηξε θαη ρξήδεη κηαο πην πξνζεθηηθήο κειέηεο. 

Ζ πξαγκάηεπζε ηεο έλλνηαο ηνπ Θενχ δελ ζηνρεχεη ζην λα ππνζθειίζεη ην 

ξφιν ηνπ αλζξψπνπ ζηελ εζηθή ηνπ πνξεία.226 Ζ θαηεγνξηθή πξνζηαθηηθή 

απεπζχλεηαη πάληνηε ζε απηφλ. ηελ πέκπηε ηεο δηαηχπσζε αλαθέξεη: 

«πξάηηε ζαλ λα ήζνπλ πάληα, ράξε ζηνπο γλψκνλέο ζνπ, έλα λνκνζεηηθφ 

κέινο ηνπ θξάηνπο ησλ ζθνπψλ».227 ηε ζπγθεθξηκέλε έλσζε δηαθνξεηηθψλ 

έιινγσλ φλησλ, ν θαζέλαο νθείιεη λα επηιέγεη ηνπο γλψκνλεο ηνπ κε ην 

πλεχκα φηη ζα κπνξνχλ λα αθελφο λα πηνζεηεζνχλ θαη απφ ηνπο ππφινηπνπο 

θαη αθεηέξνπ, φηη απηνί ζα είλαη ζπκβαηνί κε ηελ ηδέα ηεο αλζξσπφηεηαο σο 

απηνζθνπνχ. 

Ζ απαίηεζε θαζνιηθφηεηαο ησλ γλσκφλσλ ηίζεηαη ελάληηα ζηελ πηζαλή 

ηάζε θαηάρξεζεο νξηζκέλσλ κειψλ ζε βάξνο ησλ άιισλ, πξνθεηκέλνπ λα 

εμππεξεηεζνχλ ηα ηδησηηθά ηνπο ζπκθέξνληα. Όκσο ν άλζξσπνο ζε απηήλ 

ηελ θνηλφηεηα δελ είλαη δπλαηφ αληηκεησπίδεηαη κνλάρα σο κέζν γηα θάπνηνλ 

άιιν ζθνπφ. Οη πξνζσπηθέο επηδηψμεηο απνηεινχλ ππνθεηκεληθνχο ζθνπνχο, 

ελψ ε αλζξσπφηεηα «ζπγθξνηεί σο λφκνο ηνλ αλψηαην πεξηνξηζηηθφ φξν»228 

ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο δηεθδηθήζεηο. 

Σν λα θαηαζηεί κηα ππνθεηκεληθή αξρή θαλφλαο ηεο θνηλφηεηαο ζεκαίλεη 

πξαθηηθά γηα ηνλ θάηνρφ ηεο, πσο ζα πξέπεη λα θάλεη αθαίξεζε απφ ηα φπνηα 

ηδηνηειή θίλεηξα κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ εμσηεξηθά ή εζσηεξηθά 

εξεζίζκαηα. Οθείιεη λα δηαθπιάμεη ηελ θαζαξφηεηα ηεο εζηθήο επηηαγήο έλαληη 

ηνπ ειαηεξίνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ίδηα ηνπ ηε θχζε. Καη είλαη ζε ζέζε λα 
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ην θαηνξζψζεη, εθφζνλ απηή ε θχζε αλ θαη απνηειεί κηα πιεπξά ηνπ δελ ηνλ 

ραξαθηεξίδεη ζηελ νιφηεηα ηνπ. 

Ο εκπεηξηθφο ραξαθηήξαο ζρεηίδεηαη κε ηνλ άλζξσπν ζην βαζκφ πνπ είλαη 

έκβην νλ, επεξεαδφκελν απφ ηελ εμσηεξηθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα. Παξά ην 

γεγνλφο απηφ, ε ελ ιφγσ επηξξνή ζα ήηαλ ιάζνο λα ηαπηηζηεί κε κεραληζηηθφ 

θαζνξηζκφ ηνπ αηφκνπ.229 Πέξα απφ ηε θχζε ππάξρεη θαη έλα άιιν πεδίν 

πξαγκαηηθφηεηαο, εθείλν ηεο ειεπζεξίαο. Ο άλζξσπνο εμαηηίαο ηεο χπαξμεο 

θαη ελφο λνεηνχ ραξαθηήξα αλήθεη επίζεο εδψ. ε απηφ ην πιαίζην ελεξγεί 

βάζεη ηεο βνχιεζήο ηνπ, «ηεο ηθαλφηεηαο πνπ ηνλ παξαθηλεί λα πξάμεη κε ηελ 

παξάζηαζε θάπνησλ λφκσλ. Μηα ηέηνηα ηθαλφηεηα κπνξεί λα ζπλαληεζεί κφλν 

ζε έιινγα φληα».230  

Σελ δπλαηφηεηα ππέξβαζεο απφ ηνλ θαηαλαγθαζκφ ηεο αηζζεηηθφηεηαο 

ηελ νλνκάδνπκε ππεξβαηνινγηθή ειεπζεξία. Απηνχ ηνπ είδνπο ε ειεπζεξία καο 

παξέρεη ινηπφλ ηε δπλαηφηεηα λα ζθεθηνχκε ηνπο εαπηνχο καο ζαλ έιινγνπο 

δξψληεο, νη νπνίνη είλαη ζε ζέζε λα ζέηνπλ ζθνπνχο επηηεχμηκνπο θαη λα 

έρνπλ έιεγρν πάλσ ζηα θίλεηξά ηνπο.231  Όπσο έγηλε θαλεξφ απφ ηε «ζέζε 

ελζσκάησζεο» αθφκα θαη ε πην έληνλε πίεζε πνπ κπνξεί λα αζθεί ζηε 

βνχιεζε κηα θιίζε, δελ είλαη δπλαηφ λα ηελ θαζνξίζεη αλ δελ πξνζθνιιεζεί 

ζην γλψκνλα ηνπ δξάζηε. Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη κηα δπλαηφηεηα 

εθινγήο, κηα ζηηγκή απηελέξγεηαο θαηά ηελ νπνία ε Willkür επηιέγεη ελ ηέιεη κηα 

θαιή ή κηα θαθή πξάμε. 

Ζ δηάθξηζε Wille θαη Willkür θαζψο θαη νη έλλνηεο πνπ ηηο πεξηζηνηρίδνπλ, 

φπσο ειεχζεξε, απηφλνκε, απηελεξγφο, ζπληζηνχλ έλα πιέγκα, ην νπνίν 

πξνθαιεί αξθεηή ζχγρπζε ζηνλ κειεηεηή. Ο Karl Reinhold δπζπηζηεί ζε 

ζρέζε κε ηελ ηαχηηζε βνχιεζεο θαη πξαθηηθνχ ιφγνπ θαη ηεο ειεπζεξίαο ζηελ 

ζεηηθή ηεο έλλνηα κε ηελ απηνλνκία, αθνχ θαηά ηελ άπνςε ηνπ δελ επζηαζεί 

έηζη ε δπλαηφηεηα ειεχζεξεο θαηαπάηεζεο ηνπ εζηθνχ λφκνπ. Δίηε ε ειεπζεξία 

κε ηε ζεηηθή έλλνηα ηαπηίδεηαη κε ηελ απηελέξγεηα ηνπ ιφγνπ, φπνπ ε ηθαλφηεηα 

λα δξαο αλήζηθα δελ είλαη απιψο αληθαλφηεηα αιιά θάηη αδχλαην ή ε 

ειεπζεξία σο ηθαλφηεηα απηνθαζνξηζκνχ ζχκθσλε ή ελάληηα ζηηο επηηαγέο 
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ηνπ ιφγνπ, φπνπ ε ηθαλφηεηα αλήζηθεο δξάζεο δελ είλαη απιψο αληθαλφηεηα 

αιιά κάιινλ ίδηα κε ηελ ηθαλφηεηα ρσξίο ηελ νπνία ε εζηθή δξάζε δελ 

λνείηαη.232 Αλ ε ειεπζεξία ηζρχεη δελ κέλεη  πεξηζψξην γηα αλήζηθε δξάζε. Σηο 

έλλνηεο «ηθαλφηεηα» θαη «αληθαλφηεηα» ν Reinhold δελ ηηο εθεπξίζθεη, παξά 

αλαθέξεηαη ζην ζεκείν ηεο Μεηαθπζηθήο ησλ Ζζψλ πνπ ν Καλη γξάθεη:   

 

κφλν ε ειεπζεξία κε αλαθνξά ζηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία ηνπ ιφγνπ είλαη 

πξαγκαηηθά κηα ηθαλφηεηα: ε πηζαλφηεηα απφθιηζεο απφ ην ιφγν είλαη κηα 

αληθαλφηεηα.233
 

 

Ο Reinhold ηνλ φξν «αληθαλφηεηα» ηνλ εθιακβάλεη κάιινλ σο αδπλακία 

άζθεζεο αλεζηθφηεηαο, δεδνκέλεο ηεο χπαξμεο ειεπζεξίαο. αλ θάηη πνπ δελ 

κπνξεί λα πθίζηαηαη θαλ. Απηφ πνπ ηνπ δηαθεχγεη είλαη φηη αθξηβψο επεηδή 

ππάξρεη ειεπζεξία κπνξψ λα δξσ ζχκθσλα ή ελάληηα ζην λφκν. Καη 

πξφθεηηαη γηα ηελ ειεπζεξία ππφ ηε ζεηηθή ηεο έλλνηα πνπ κνπ ην επηηξέπεη 

απηφ, πνπ επηηξέπεη ζηελ Willkür λα δξα ζχκθσλα κε ηελ Wille ππφ ηελ 

επξεία απηφλνκε έλλνηα. Μφλν σο απηνθαζνξηδφκελν νλ κπνξψ λα ζεσξεζψ 

ηθαλφ λα παξαβψ ηε λνκνζεζία θαη θαη’ επέθηαζε ηθαλφ γηα θαηαινγηζκφ. Σν 

πξφβιεκα δελ ζπλίζηαηαη ζηελ έιιεηςε ειεπζεξίαο παξά ζην πψο ζα ηε 

δηαρεηξηζηψ απηήλ ηελ ειεπζεξία. Ζ θαιή ή θαθή ρξήζε ελαπφθεηηαη ζηελ 

απηελέξγεηα ηεο Willkür.234
 

Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε επηζήκαλζε ηνπ Allison ζην ζεκείν 

πνπ αλαθέξεη πσο ζχκθσλα κε ηνλ Καλη, φιεο νη πξάμεηο ηνπ αλζξψπνπ 

εθπεγάδνπλ απφ ην ιφγν.235 Κάηη ηέηνην είλαη ζε κεγάιν βαζκφ θαηαλνεηφ, 

δεδνκέλνπ φηη δηαθνξεηηθά ζα κηινχζακε απιψο γηα ζπκβάληα θαη φρη γηα 

πξάμεηο. Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά ησλ ελάξεησλ πξάμεσλ ελ ζρέζεη κε ηηο 

εηεξνλνκεκέλεο είλαη φηη νη πξψηεο έρνπλ ηνλ ιφγν επίζεο θαη σο ειαηήξηφ 

ηνπο. Σφζν ζηελ πξψηε φζν θαη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ην ππνθείκελν 
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ξσηάεη ηνλ εαπηφ ηνπ -θαη φρη θάπνηνλ ή θάηη άιιν- πψο πξνηίζεηαη λα δξάζεη 

θαη ην απνηέιεζκα πνπ ζα πξνθχςεη ζα είλαη αλάινγν ηεο απφθξηζήο ηνπ.  

 

Τν βαζίιεην ζην νπνίν θπξηαξρνχλ νη αξρέο (είηε είλαη αγαζέο είηε είλαη θαθέο) 

δελ είλαη ην βαζίιεην ηεο θχζεο αιιά ηεο ειεπζεξίαο.236 

 

Μφλν ζε εηνχηελ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρεη ρψξνο αθελφο γηα 

θαηαινγηζκφ επζχλεο θαη αθεηέξνπ γηα ηε δπλαηφηεηα κεηαζηξνθήο ησλ 

εζψλ. Απηή είλαη ε παξάκεηξνο πνπ πξνζηίζεηαη κε ηελ εξκελεία ηεο 

βνχιεζεο σο Willkür, ζην πιαίζην ηεο δηαηχπσζεο ηεο «ζέζεο 

ελζσκάησζεο». Ζ Wille σο λνκνζεηηθή ιεηηνπξγία ζπλδέεηαη αλαιπηηθά κε ηελ 

εζηθφηεηα θαη παξαθηλεί ηελ Willkür πξνο εθείλε ηελ θαηεχζπλζε, φκσο ν 

ξφινο ηεο πεξηνξίδεηαη ζε απηφ. Γελ είλαη δπλαηφ λα ηελ ζπζρεηίζνπκε κε ηελ 

πξάμε, φπνηα θαη αλ είλαη ε πνηφηεηά ηεο ηειεπηαίαο.237 
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Επίλογοσ 
 

Ζ κειέηε ηεο ζεσξίαο ηνπ ξηδηθνχ θαθνχ ππαγνξεχζεθε απφ ην γεληθφηεξν 

ελδηαθέξνλ κνπ γηα ηα δεηήκαηα ηεο πξαθηηθήο θηινζνθίαο, θαη κάιηζηα φπσο 

απηά εξκελεχνληαη κέζα απφ ηε ζπκπαγή θαη ζπρλά δχζθνιε γξαθή ηνπ 

Ηκκάλνπει Καλη. Καηά ηε γλψκε κνπ ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν έρεη πνιχ 

ελδηαθέξνλ, φρη ηφζν απφ ζεσξεηηθή άπνςε, φζν επεηδή αγγίδεη θαζεκεξηλά 

δηιήκκαηα ηνπ αλζξψπνπ. Φπζηθά θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα επηζεκάλεη πσο 

θάηη αλάινγν ζπκβαίλεη κε φια ηα ζέκαηα κε ηα νπνία θαηαπηάλεηαη ε εζηθή. 

Αθφκα θαη κε πεδία πνπ κέρξη πξφζθαηα δελ βξίζθνληαλ ζε πξνθαλή 

ηνπιάρηζηνλ ζπλάθεηα κε απηφλ ην ρψξν. 

Θα κνπ θαηλφηαλ πεξίεξγε αλ θαη φρη απίζηεπηε, ε πεπνίζεζε φηη πνιινί 

άλζξσπνη δελ έρνπλ δηφινπ ηέηνηεο έλλνηεο. Μηα ηέηνηα ζθέςε δελ είλαη 

απφξξνηα ππεξβνιηθνχ νπηηκηζκνχ. Αθφκα θαη φζνη αληηκεησπίδνπλ κε 

παξνηκηψδε αδηαθνξία ηα θαζήθνληά ηνπο, ζα ήζειαλ αλ φρη λα αζθνχλ ηηο 

εζηθέο επηηαγέο, αλ κε ηη άιιν λα πθίζηαληαη απηφ πνπ αληαλαθινχλ εθείλεο 

ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ πξνο ηνπο ίδηνπο. Αο ρξεζηκνπνηήζνπκε σο 

παξάδεηγκα ην πξφζσπν ηνπ Άηρκαλ. Καη ζηελ  πεξίπησζε πνπ θάπνηνο δελ 

αλαζηνράζηεθε πνηέ πάλσ ζηηο ελέξγεηέο ηνπ, ζα ήηαλ δπλαηφ λα κελ ηνλ 

απαζρνιήζνπλ ζε θαλέλα ζεκείν ηεο πνξείαο ηνπ νη πξάμεηο ησλ άιισλ; Καη 

αλ έζησ ζπλέβαηλε κφλν ην δεχηεξν, δελ ζα ηνικνχζε θαλ λα απεπζχλεη ηελ 

ίδηα εξψηεζε ζηνλ εαπηφ ηνπ; Ζ δηθή κνπ αίζζεζε πάλησο είλαη, πσο νη 

ππφλνηεο πεξί «θαθήο θχζεο» ζηνλ άλζξσπν, αξρίδνπλ λα γίλνληαη βάζηκεο 

θπξίσο, θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ εαπηνχ καο θαη ησλ πξνζέζεψλ καο, ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ ελεξγήζακε σο νθείιακε. 

Ίζσο ελ ηέιεη νξηζκέλνη λα ππνιείπνληαη φλησο εθείλνπ ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο238 πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπλείδεζε ηεο ππνρξέσζεο, ην 

νπνίν ν Καλη αλαθέξεη ζηελ Κξηηηθή ηνπ πξαθηηθνχ Λφγνπ.239 Ωζηφζν φινη νη 

ππφινηπνη αθφκα θη αλ θάπνηε δελ γλσξίδνπκε ηη νθείινπκε λα πξάμνπκε, 

είκαζηε ζε ζέζε λα απαληήζνπκε ζην πψο νθείινπκε λα πξάμνπκε. Όιε ε 

                                                           
238 

ΚΠΛ 92/137. 
239 

L. W. Beck, A Commentary on Kant’s Critique of Practical Reason, ζει. 195. 
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εζηθή ζεσξία ηνπ Καλη κπνξεί λα απνθξπζηαιισζεί ζε απηήλ ηελ ηδέα. Αλ 

θνηηάμνπκε κε εηιηθξίλεηα ηα θίλεηξά καο ζα κπνξέζνπκε λα θαηαιάβνπκε αλ 

είλαη θαζαξά ή φρη. Όζν ζνβαξφ θαη αλ είλαη έλα δίιεκκα θαη φζν ζεκαληηθά 

θαη αλ είλαη φια εθείλα πνπ δηαθπβεχνληαη απφ απηφ, δελ είλαη ζε ζέζε λα 

εμαθαλίζνπλ ηειείσο ηε ζπλείδεζε φηη κπνξείο λα πξάμεηο δηαθνξεηηθά, 

επεηδή είζαη ειεχζεξνο. Αθφκα θαη ζε πεξηζηάζεηο πνπ νη ζπλζήθεο 

ππαγνξεχνπλ ην αληίζεην. 
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