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ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. 

Η ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ 

Όταν δούμε την τεράστια πρόοδο που έκαναν οι φυσικές επιστήμες 

κατά τον 19ο αι. και αντ ιληφθούμε τις υποσχέσεις που κρύβουν για το 

μέλλον, σ ίγουρα θα σκεφτούμε ότι η ανθρωπότητα εισέρχεται σε μία 

νέα εποχή προόδου. Οπωσδήποτε, έχει στη δ ιάθεσή της όλα τα στοιχεία 

για την προετοιμασία μίας τέτοιας νέας εποχής. Κατά τα εκατό περασμέ-

να χρόν ια, αναπτύχθηκαν νέοι κλάδοι γνώσης , που μας κάνουν να βλέ-

πουμε τελε ίως δ ιαφορετ ικά τους νόμους της ανάπτυξης της ανθρώπ ινης 

κο ινωνίας: ανθρωπολογ ία , προϊστορική εθνολογ ία (επιστήμη των πρω-

τόγονων κο ινων ικών θεσμών), ιστορία των θρησκε ιών κτλ. Αναπτύχθη-

καν νέοι τρόποι γ ια να μελετούμε την όλη ζωή του σύμπαντος, με βάση 

τη μορ ιακή φυσική, τη χημ ική δομή της ύλης και τη χημ ική σύνθεση 

μακρ ινών κόσμων. Οι παραδοσιακές απόψε ις γ ια τη θέση του ανθρώπου 

στο σύμπαν, την προέλευση της ζωής και τη φύση του Λόγου ανατρά-

πηκαν τελε ίως από τη γοργή ανάπτυξη της β ιολογίας, την εμφάν ιση της 

θεωρίας της εξέλ ιξης και την πρόοδο στη μελέτη της ψυχολογ ίας του 

ανθρώπου και των ζώων. 

Δεν θα ήταν αρκετό απλώς να πούμε ότι η πρόοδος της επιστήμης 

στον κάθε κλάδο της, εκτός π ιθανόν από την αστρονομία, ήταν μεγα-

λύτερη κατά τον περασμένο α ιώνα από όσο σε οποιουσδήποτε τρεις με 

τέσσερις α ιώνες των παλα ιότερων εποχών. Πρέπει να γυρ ίσουμε δύο 

χ ιλ ιάδες χρόν ια πίσω, στους ένδοξους χρόνους της γένεσης της φ ιλο-

σοφίας στην αρχαία Ελλάδα, γ ια να βρούμε μία άλλη τέτοια περίοδο 

αφύπν ισης του ανθρώπ ινου πνεύματος. Και πάλι, ακόμη και αυτή η σύ-

γκρ ιση δεν θα ήταν σωστή, επειδή σε εκε ίνη την πρώιμη περίοδο της 

ανθρώπινης ιστορίας ο άνθρωπος δεν κατείχε όλα τα θαύματα της βι-

ομηχαν ικής τεχν ικής που έχουν πρόσφατα τεθεί στην υπηρεσία μας. Η 

ανάπτυξη της β ιομηχαν ικής τεχν ικής δίνει επ ιτέλους στον άνθρωπο τη 

δυνατότητα να απελευθερωθε ί από τον δουλ ικό μόχθο. 

Συγχρόνως , η νεότερη ανθρωπότητα ανέπτυξε ένα νεαν ικό, παρά-

τολμο εφευρετ ικό πνεύμα, που κεντρίστηκε από τις πρόσφατες ανακα-

λύψε ις της επιστήμης- και οι εφευρέσε ις που ακολούθησαν σε γοργή δι-

αδοχή έχουν σε τέτοια έκταση αυξήσει την παραγωγικότητα της ανθρώ-
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πινης εργασίας, ώστε κατέστησαν επιτέλους εφικτή για τους νεότερους 

πολ ιτ ισμένους λαούς μία γεν ική ευημερία αδ ιανόητη κατά την αρχα ιότη-

τα, τον Μεσαίωνα ή και τα πρώτα χρόν ια του 19ου αι. Για πρώτη φορά 

στην ιστορία του πολιτ ισμού, η ανθρωπότητα έχει φτάσει σε σημείο στο 

οποίο, τα μέσα γ ια να ικανοποιε ί τις ανάγκες της, υπερκαλύπτουν αυτές 

τις ανάγκες . Συνεπώς , δεν χρειάζεται πια να επ ιβάλλουμε, όπως γ ινόταν 

έως τώρα, την κατάρα της αθλιότητας και του εξευτελ ισμού σε μεγάλα 

κομμάτια της ανθρωπότητας , γ ια να εξασφαλ ίσουμε την ευημερ ία και 

την περαιτέρω πνευματ ική ανάπτυξη για τους λ ίγους: η ευημερ ία μπορεί 

να εξασφαλισθε ί γ ια όλους, χωρίς να φορτώσουμε σε κανένα το βάρος 

του καταπιεστικού, εξευτελιστ ικού μόχθου, και η ανθρωπότητα μπορεί 

επ ιτέλους να ξα να κτίσει ολόκληρη την κο ινων ική της ζωή πάνω στις 

βάσεις της δ ικα ιοσύνης. Είναι δύσκολο να πούμε εκ των προτέρων εάν 

τα νεότερα πολιτ ισμένα έθνη θα βρουν μέσα τους τις κο ινων ικές εποι-

κοδομητ ικές ικανότητες, τις δημ ιουργ ικές δυνάμε ις και την τόλμη που 

χρε ιάζοντα ι γ ια να χρησ ιμοπο ιήσουν τις κατακτήσεις της ανθρώπ ινης 

νόησης προς το συμφέρον όλων. 

Δεν μπορούμε να προε ίπουμε αν ο σημερ ινός πολιτ ισμός μας είναι 

αρκετά σφρ ιγηλός και νεαν ικός ώστε να επωμιστεί ένα τόσο μεγάλο 

έργο και να το φέρει στο επιθυμητό πέρας. Αλλά ένα είναι βέβαιο: η 

πρόσφατη αναβ ίωση της επιστήμης έχει δημ ιουργήσε ι το πνευματ ικό 

κλ ίμα που χρε ιάζεται γ ια να δημ ιουργηθούν τέτοιες δυνάμε ις και μας 

έχει ήδη δώσει την αναγκα ία γνώση για την πραγμάτωση του μεγάλου 

αυτού έργου. 

Η νεότερη επιστήμη, αφού επανήλθε στη στέρεα φιλοσοφία της φύ-

σης που παραγκων ίστηκε μετά την εποχή της αρχα ίας Ελλάδας ώσπου ο 

Μπα ίηκον ξύπνησε την επ ιστημον ική έρευνα από τον μρκρύ της λήθαρ-

γο, έχει τώρα επεξεργαστε ί τα στοιχεία μίας φ ιλοσοφίας του σύμπαντος, 

η οποία, απαλλαγμένη από υπερφυσικές υποθέσεις και συγχρόνως τόσο 

μεγαλε ιώδης, τόσο ποιητική και προτρεπτική, και τόσο εκφράζουσα την 

ελευθερία, είναι ασφαλώς ικανή να γεννήσε ι τις νέες δυνάμε ις . Ο άν-

θρωπος δεν χρε ιάζεται πια να ντύνε ι τα ιδεώδη του της ηθικής ομορφιάς 

και μίας κο ινωνίας που βασίζεται στη δ ικα ιοσύνη με τον πέπλο της δεισι-

δα ιμον ίας: δεν χρειάζεται να περιμένει από την Υπέρτατη Σοφία να ανα-

μορφώσει την κο ινωνία. Μπορεί να ποριστεί τα ιδεώδη του από τη φύση 

και να αντλήσε ι την αναγκα ία δύναμη από τη μελέτη της ζωής του. 

Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της νεότερης επιστήμης ήταν 

ότι απέδε ιξε την ακαταστρεπτότητα της ενεργε ίας κατά τους ακατάπαυ-
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τους μετασχηματ ισμούς που υφίσταται στο σύμπαν. Για τον φυσικό και 

τον μαθηματ ικό η ιδέα αυτή έγ ινε η πιο γόν ιμη πηγή ανακαλύψεων . 

Πράγματι , εμπνέε ι όλη τη νεότερη έρευνα. Αλλά εξ ίσου μεγάλος είναι 

ο φ ιλοσοφικός της αντ ίκτυπος. Εξοικε ιώνει τον άνθρωπο με την ιδέα να 

συλλαμβάνε ι τη ζωή του σύμπαντος ως μία ατελεύτητη σειρά μετασχη-

ματισμών της ενεργε ίας: η μηχαν ική ενέργε ια μπορεί να μετατραπεί σε 

ήχο, φως, ηλεκτρισμό- και αντ ιστρόφως, καθεμιά από αυτές τις μορφές 

ενεργε ίας μπορεί να μετατραπεί στις άλλες . Και μέσα σε όλους αυτούς 

τους μετασχηματισμούς, η γέννηση του πλανήτη μας, η εξέλ ιξή του και 

η τελ ική, αναπόφευκτη καταστροφή του και η εκ νέου απορρόφησή του 

στον μεγάλο Κόσμο είναι ένα απε ίρως μικρό επεισόδιο —μία στ ιγμούλα 

στη ζωή των αστρ ικών κόσμων. 

Το ίδιο ισχύει και γ ια τις έρευνες που αφορούν την οργαν ική ζωή. Οι 

πρόσφατες μελέτες στην πλατιά συνορ ιακή χώρα ανάμεσα στον ανόρ-

γανο κόσμο και στον οργαν ικό , όπου οι απλούστατες δ ιαδικασίες ζωής 

στους κατώτερους μήκυτες δύσκολα δ ιακρίνονται —σ\/ διακρίνονται— 

από τη χημ ική αναδ ιάταξη των ατόμων που δ ιαρκώς συμβαίνε ι στα πιο 

σύνθετα μόρια ύλης, έχουν αφαιρέσει από τη ζωή τον μυστικιστικό της 

χαρακτήρα. Συγχρόνως , συλλαμβάνουμε πια σε τέτοιο εύρος τη ζωή, 

ώστε συνηθ ίσαμε τώρα να συλλαμβάνουμε όλα τα συμπήγματα ύλης 

στο σύμπαν —στερεά, υγρά και αέρια (όπως ορ ισμένα νεφελώματα του 

αστρικού κόσμου)— ως έμβια και δ ιερχόμενα από τους ίδιους κύκλους 

εξέλ ιξης και φθοράς όπως τα έμβια όντα. Κατόπιν, επανερχόμενη στις 

ιδέες που κάποτε μπουμπούκ ιαζαν στην αρχαία Ελλάδα, η νεότερη επι-

στήμη έχει ιχνηλατήσει βήμα προς βήμα τη θαυμαστή εξέλ ιξη της έμβιας 

ύλης, η οποία, αφού ξεκ ίνησε από τις απλούστερες μορφές που σχεδόν 

δεν άξ ι ζαν την ονομασία «οργαν ισμός», έχει σταδιακά παραγάγε ι την 

άπε ιρη ποικ ιλ ία όντων που τώρα κατοικούν και ζωντανεύουν τον πλα-

νήτη μας. Εξο ικε ιώνοντάς μας με τη σκέψη ότι κάθε οργαν ισμός είναι 

σε πολύ μεγάλο βαθμό προϊόν του περ ιβάλλοντός του, η βιολογία έχει 

λύσει έναν από τους μεγαλύτερους γρ ίφους της φύσης: εξήγησε τις 

προσαρμογές στις συνθήκες ζωής, που συναντούμε σε κάθε βήμα. 

Ακόμη και στις πιο εκπληκτ ικές εκδηλώσε ις της ζωής —στον τομέα 

του α ισθάνεσθαι και του σκέπτεσθαι , στον οποίο η ανθρώπ ινη νόηση 

πρέπει να συλλάβε ι τις δ ιαδικασίες με τις οποίες κατορθώνε ι να διατηρεί 

και να συντονίζε ι τις εντυπώσεις που δέχθηκε από τα έξω— ακόμη και 

σε αυτό τον τομέα, τον πιο α ιν ιγματ ικό από όλους, ο άνθρωπος έχει 

ήδη κατορθώσει να δ ιακρίνε ι τον μηχαν ισμό σκέψης ακολουθώντας τις 
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γραμμές έρευνας που υπέδειξε η φυσιολογ ία. Τέλος , στο ευρύ πεδίο των 

ανθρώπ ινων θεσμών, έξεων και νόμων, δε ισ ιδαιμονιών, πεπο ιθήσεων 

και ιδεωδών, έχουν ρίξει τόσο άπλετο φως οι ανθρωπολογ ικές σχολές 

της ιστορίας, του δ ικα ίου και της ο ικονομίας, ώστε μπορούμε ήδη να 

υποστηρίξουμε θετικά ότι «η μεγαλύτερη ευτυχία γ ια τους περισσότε-

ρους ανθρώπους» δεν είναι πια όνειρο, καθαρή Ουτοπία. Είναι εφικτή, 

και ε ίναι επ ίσης φανερό ότι η ευμάρεια και η ευτυχία ενός έθνους ή μίας 

κο ινων ικής τάξης δεν μπορεί να βασιστεί, ούτε καν προσωρινά, στον 

εξευτελ ισμό άλλων τάξεων, εθνών ή φυλών . 

Έτσι, η νεωτερ ική επιστήμη έχει πετύχει έναν δ ιπλό στόχο. Από τη 

μια μεριά, έχει δώσει στον άνθρωπο ένα πολύ πολύτιμο μάθημα μετρι-

οφροσύνης . Του έμαθε να θεωρεί τον εαυτό του μόνον ένα απε ίρως 

μικρό σωματίδ ιο του σύμπαντος. Τον έβγαλε από τον στενό, εγωιστ ικό 

του εγκλε ισμό και δ ιέλυσε την έπαρση με την οποία θεωρούσε πως ήταν 

το κέντρο του σύμπαντος και το αντ ικε ίμενο της ιδιαίτερης προσοχής 

του Δημ ιουργού. Του δίδαξε ότι, χωρ ί ς το όλον, το «Εγώ» δεν είναι 

τ ίποτα· ότι το «Εγώ» μας δεν μπορεί καν να ορίσει τον εαυτό του χωρ ίς 

το «Εσύ». Αλλά συγχρόνως η επιστήμη έδειξε στον άνθρωπο πόσο ισχυ-

ρή είναι η ανθρωπότητα στην πορεία της προς την πρόοδο, αν επιδέξ ια 

χρησιμοποιε ί την απεριόριστη ενέργε ια της φύσης. 

Έτσι, επ ιστήμη και φ ιλοσοφία μάς έχουν δώσει την υλ ική δύναμη 

και την ελευθερ ία σκέψης που απαιτούνται γ ια να φέρουμε στη ζωή 

τις επο ικοδομητ ικές δυνάμε ις οι οποίες θα οδηγήσουν π ιθανόν την αν-

θρωπότητα σε μία νέα εποχή προόδου. Υπάρχε ι , ωστόσο, ένας κλάδος 

γνώσης που υστερεί. Είναι η ηθική, η δ ιδασκαλία των θεμελ ιωδών αρ-

χών της ηθικότητας. Ένα σύστημα ηθικής αντάξ ιο της σημερ ινής ανα-

βίωσης της επιστήμης, που θα επωφελούνταν από όλες τις πρόσφατες 

κατακτήσεις γ ια να ανασυγκροτήσε ι τα καθαυτό θεμέλ ια της ηθικής σε 

μία ευρύτερη φιλοσοφική βάση και που θα έδινε στα πολιτ ισμένα έθνη 

την παρακ ίνηση που απαιτείται γ ια το μεγάλο έργο που καλούντα ι να 

υλοπο ιήσουν —ένα τέτοιο σύστημα δεν έχει παραχθε ί ακόμη. Αλλά πα-

ντού γίνεται α ισθητή η ανάγκη του. Σήμερα έχουμε ανάγκη από μία 

νέα, ρεαλιστ ική ηθική επιστήμη —μία επιστήμη εξ ίσου απαλλαγμένη 

από τη δεισιδαιμονία, τον θρησκευτ ικό δογματ ισμό και τη μεταφυσική 

μυθολογ ία όπως είναι ήδη η νεωτερ ική κοσμολογ ία και φιλοσοφία, και 

δ ιαποτ ισμένη συγχρόνως από εκε ίνα τα ανώτερα συνα ισθήματα και τις 

λαμπρότερες ελπίδες που εμπνέε ι η νεότερη γνώση του ανθρώπου και 

της ιστορίας του. Αυτό αξ ιώνει επ ίμονα η ανθρωπότητα. 
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Δεν μπορούμε λογ ικά να αμφιβάλλουμε ότι μία τέτοια επιστήμη εί-

ναι εφικτή. Αν η μελέτη της φύσης μάς έχει δώσει τα στοιχεία μίας 

φιλοσοφίας που αγκαλ ιάζε ι τη ζωή τού σύμπαντος κόσμου, την εξέλ ιξη 

των έμβ ιων όντων, τους νόμους της φυσικής δραστηριότητας και την 

ανάπτυξη της κο ινωνίας, πρέπει να είναι ικανή να μας δώσει και την 

ορθολογ ική καταγωγή και τις πηγές των ηθ ικών συνα ισθημάτων. Πρέ-

πει και να μπορεί να μας δείξει πού βρίσκονται οι δυνάμε ις που είναι 

ικανές να ε ξυψώνουν την ηθική α ίσθηση σε ένα ολοένα μεγαλύτερο 

ύψος και καθαρότητα. Αν η ενατέν ιση του σύμπαντος και η στενή γνω-

ριμία με τη φύση μπόρεσαν να δώσουν υψηλόφρονα έμπνευση στους 

μεγάλους φυσιοδ ίφες και ποιητές του 19ου αι. —αν μία ματιά στους 

κόλπους της φύσης επ ιτάχυνε τον ρυθμό της ζωής γ ια τον Γκαίτε, τον 

Σέλεϋ, τον Μπόυρον, τον Λερμοντοφ, εμπρός στη μα ινόμενη θύελλα, τα 

ήρεμα βουνό, το σκοτε ινό δάσος και τους κατοίκους τους— γιατί δεν θα 

έπρεπε μία βαθύτερη διε ίσδυση στη ζωή του ανθρώπου και των πεπρω-

μένων του να εμπνεύσε ι παρόμοια τον ποιητή; Όταν ο ποιητής βρει την 

κατάλληλη έκφραση γ ια την α ίσθηση της ενότητας του με τον σύμπα-

ντα κόσμο και της κο ινότητός του με τους συνανθρώπους του, γ ίνεται 

ικανός να εμφυσήσε ι σε εκατομμύρια ανθρώπους τον ενθουσιασμό του. 

Τους κάνει να ν ιώθουν ό,τι καλύτερο έχουν μέσα τους και αφυπνίζε ι 

την επιθυμία τους να γ ίνουν ακόμη καλύτεροι . Παράγε ι μέσα τους την 

ίδια έκσταση που θεωρούνταν προηγουμένως ότι ανήκε αποκλε ιστ ικά 

στην επικράτεια της θρησκε ίας . Πράγματι , τι ε ίναι οι Ψαλμοί , που συχνά 

περιγράφονται ως η ύψιστη έκφραση του θρησκευτ ικού συναισθήματος 

ή ως τα ποιητ ικότερα ιερά βιβλία της Ανατολής , αν όχι προσπάθειες να 

εκφραστεί η έκσταση του ανθρώπου όταν ατενίζε ι το σύμπαν —η πρώτη 

αφύπν ιση της α ίσθησης που αποκτά για την ποίηση της φύσης; 

Η ανάγκη για μία ρεαλιστική ηθική έγ ινε α ισθητή από τη χαραυγή 

της αναβ ίωσης της επιστήμης, όταν ο Μπαίηκον, θέτοντας τα θεμέλια 

της σημερ ινής προόδου των επ ιστημών, υπέδειξε συγχρόνως τις αδρές 

γραμμές της εμπε ιρ ικής ηθικής, π ιθανόν λ ιγότερο επ ιμελώς από όσο οι 

δ ιάδοχοι του, αλλά με ένα εύρος σύλληψης που λ ίγοι έφτασαν έκτοτε 

και πέρα από το οποίο δεν έχουμε προχωρήσε ι πολύ περισσότερο σή-

μερα. 

Οι καλύτεροι στοχαστές του 17ου και του 18ου αι. ακολούθησαν την 

ίδια πορεία, όταν επ ιχε ίρησαν να επεξεργαστούν συστήματα ανεξάρτητα 

από τις εντολές της θρησκε ίας. Στην Αγγλ ία , ο Hobbes, ο Cudworth , ο 

Locke, ο Shaftesbury, ο Paley, ο Hutcheson, ο Hume και ο Adam Smi th 
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αντ ιμετώπισαν με τόλμη όλες τις πτυχές του προβλήματος. Υπέδε ιξαν τις 

φυσικές πηγές της ηθικής α ίσθησης, και κατά τον καθορισμό των ηθ ικών 

σκοπών πάτησαν κυρ ίως (εκτός από τον Paley) στο ίδιο εμπε ιρ ικό έδα-

φος. Επ ιχε ίρησαν να συνδυάσουν με δ ιάφορους τρόπους τον «ιντελε-

κτουαλισμό» [νοησιαρχ ία] και τον ωφελ ιμ ισμό του Locke με την «ηθ ική 

α ίσθηση» και την α ίσθηση της ομορφιάς του Hutcheson, τη «θεωρία του 

συνεταιρ ίζεσθαι/ ένωσης» του Hart ley και την ηθική του α ισθόνεσθαι 

του Shaftesbury. Μιλώντας γ ια τους σκοπούς της ηθικής, ορισμένοι τους 

ανέφεραν ήδη την «αρμον ία» ανάμεσα στη φιλαυτ ία και στη μέριμνα γ ια 

τους συνανθρώπους , που απέκτησε μεγάλη σημασία στις ηθικές θεωρίες 

του 19ου αι. και εξετάστηκε σε συνδυασμό με την «αίσθηση επ ιδοκ ιμα-

σίας» του Hutcheson ή τη «συμπάθε ια» του Hume και του Adam Smi th . 

Τέλος δε, όταν δυσκολεύτηκαν να εξηγήσουν ορθολογ ικά την α ίσθηση 

του καθήκοντος , κατέφυγαν στις πρώιμες επ ιρροές της θρησκε ίας ή σε 

μια κάποια «εκ γενετής α ίσθηση» ή σε μία παραλλαγή της θεωρίας του 

Χομπς , που θεωρεί το δίκαιο κύρια αιτία σχηματ ισμού της κο ινων ίας και 

τον πρωτόγονο άνθρωπο άγριο α -κο ινων ικό ζώο. 

Οι γάλλο ι Εγκυκλοπαιδ ιστές και υλιστές αντ ιμετώπισαν παρόμοια το 

πρόβλημα, και απλώς τόν ισαν περισσότερο τη φιλαυτ ία και προσπά-

θησαν να κάνουν τη σύνθεση δύο αντ ίθετων τάσεων της ανθρώπ ινης 

φύσης: της στενά εγωιστ ικής και της κο ινων ικής . Υποστήριξαν ότι η 

κο ινων ική ζωή σταθερά ευνοεί την ανάπτυξη των καλύτερων πλευρών 

της ανθρώπ ινης φύσης. Ο Ρουσώ, με την ορθολογ ική του θρησκε ία, 

αποτέλεσε τον συνδετ ικό κρίκο ανάμεσα στους υλιστές και τους ενο-

ρατιστές [ ιντουσιονιστές], και, αντ ιμετωπίζοντας θαρραλέα τα κο ινων ι -

κά προβλήματα της εποχής του, απέκτησε μεγαλύτερο ακροατήρ ιο από 

όλους τους άλλους . Από την άλλη, ακόμη και οι μεγαλύτεροι ιδεαλιστές, 

όπως ο Ντεκάρτ [Καρτέσιος] και ο πανθεϊστής οπαδός του Σπ ινόζα, και 

γ ια ένα δ ιάστημα ακόμη και ο «υπερβατολογ ικός ιδεαλιστής» Καντ, δεν 

εμπιστεύτηκαν τελε ίως την εξ αποκαλύψεως προέλευση των ηθ ικών ιδε-

ών και προσπάθησαν να δώσουν στην ηθική ένα ευρύτερο θεμέλιο, αν 

και δεν έκοψαν εντελώς τους δεσμούς τους με την ε ξωανθρώπ ινη προ-

έλευση του ηθικού νόμου. 

Η ίδια προσπάθε ια ανεύρεσης μίας ρεαλιστ ικής βάσης γ ια την ηθική 

έγ ινε ακόμη πιο έντονη τον 19ο αι., όταν πολλά σημαντ ικά ηθικά συστή-

ματα θεμελ ιώθηκαν στις δ ιαφορετ ικές βάσεις της ορθολογ ικής φιλαυτ ί -

ας, της αγάπης γ ια την ανθρωπότητα (August Comte , Littré και πολλοί 

ήσσονες οπαδοί τους), συμπάθε ια και δ ιανοητ ική ταύτιση της προσωπι-
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κότητας ενός ανθρώπου με την ανθρωπότητα (Σοπενάουερ) , ωφελ ιμ ι -

σμός (Μπένθαμ και Μιλ) και εξέλ ιξη (Δαρβίνος, Σπένσερ, Guyau) , γ ια να 

μη μ ιλήσουμε για τα συστήματα που απορρίπτουν την ηθική, προήλθαν 

από τον La Rochefoucauld και τον Mandevi l le και αναπτύχθηκαν κατά 

τον 19ο αι. από τον Νίτσε και αρκετούς άλλους , οι οποίοι προσπάθησαν 

να εγκαθ ιδρύσουν έναν ανώτερο ηθικό γνώμονα με τις τολμηρές επιθέ-

σεις τους εναντ ίον των κρατουσών χλ ιαρών ηθ ικών συλλήψεων και με 

τη ρωμαλέα επ ιβεβαίωση των υπέρτατων δ ικα ιωμάτων του ατόμου. 

Δύο ηθικά συστήματα του 19ου αι. —ο θετικισμός του Κοντ και ο 

ωφελιμισμός του Μπένθαμ— επηρέασαν, ως γνωστόν, βαθιά τη σκέψη 

του α ιώνα, και ο πρώτος σφράγ ισε όλες τις επ ιστημονικές έρευνες που 

αποτελούν τη δόξα της νεωτερ ικής επιστήμης. Από αυτά προήλθαν και 

ποικ ίλα υποσυστήματα, έτσι ώστε οι περισσότεροι νεωτερικο ί σημαντ ικο ί 

συγγραφε ίς στην ψυχολογ ία , την εξέλιξη ή την ανθρωπολογ ία έχουν 

εμπλουτίσε ι την ηθική γραμματε ία με ορ ισμένες λ ί γο-πολύ πρωτότυπες 

έρευνες υψηλού επιπέδου, όπως ο Feuerbach, ο Bain, ο Lesl ie S tephen, 

ο Proudhon, ο Wundt , ο S idgwick, ο Guyau, ο Jodl και αρκετοί άλλο ι . 

Ιδρύθηκαν και πολλές ηθικές εταιρείες, γ ια να προπαγανδ ίσουν πιο πλα-

τιά την εμπε ιρ ική ηθική (αυτήν που δεν βασίζεται στη θρησκε ία) . Συγ -

χρόνως , ένα τεράστιο κ ίνημα, κυρ ίως ο ικονομ ικής προέλευσης, αλλά με 

βαθιά ηθική ουσία, γ εννήθηκε κατά το πρώτο ήμισυ του 19ου αι., με τις 

ονομασίες φουριερ ισμός, σα ιν-σ ιμον ισμός και οουεν ισμός, και αργότε-

ρα διεθνής σοσιαλισμός και οναρχισμός. Το κ ίνημα αυτό, που ολοένα 

εξαπλώνεται , στοχεύει , με την υποστήριξη των εργαζομένων όλων των 

εθνών, όχι μόνο να αναθεωρήσε ι τα θεμέλια των κρατουσών ηθ ικών 

συλλήψεων, αλλά και να αναδ ιαμορφώσε ι τη ζωή κατά τρόπο που να 

ανοίξει μία νέα σελίδα στην ηθική ζωή της ανθρωπότητας . 

Συνεπώς , θα νομ ί ζαμε ότι, αφού τόσο πολλά ορθολογ ικά ηθικά συ-

στήματα αναπτύχθηκαν κατά τον 18ο και τον 19ο αι., είναι αδύνατον 

να προσεγγ ίσουμε για άλλη μία φορά το ζήτημα χωρ ίς να πέσουμε στην 

επανάληψη ή στον απλό ανασυνδυασμό κομματ ιών από τα ήδη παρου-

σιασθέντα συστήματα. Εν τούτοις, το γεγονός ότι το καθένα από τα 

κύρια συστήματα που δημ ιουργήθηκαν τον 19ο αι. —ο θετικ ισμός του 

Κοντ, ο ωφελ ιμ ισμός του Μπένθαμ και του Μιλ, και ο αλτρουιστ ικός εξε-

λ ικτ ισμός του Δαρβ ίνου, του Σπένσερ και του Γκυώ, δηλαδή η θεωρία 

της κο ινων ικής εξέλ ιξης της ηθικής— έχει προσθέσει κάτι σημαντ ικό στις 

συλλήψε ις που επεξεργάστηκαν οι προκάτοχοι του, αποδε ικνύε ι ότι το 

ζήτημα έχει κάθε άλλο παρά εξαντληθεί . 
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Και αν ακόμη πάρουμε μόνο τα τρία τελευταία συστήματα, δεν μπο-

ρούμε να μη δούμε ότι ο Σπένσερ απέτυχε να επωφεληθε ί από ορισμέ-

νες νύξε ις που περ ιλαμβάνοντα ι στο αξ ιόλογο σκ ιαγρόφημα ηθικής που 

έδωσε ο Δαρβ ίνος στην Καταγωγή του ανθρώπου' ενώ ο Γκυώ ε ισήγαγε 

στην ηθική ένα πολύ σημαντ ικό στοιχείο —το πλεόνασμα ενεργε ίας στο 

συνα ίσθημα, τη σκέψη ή τη θέληση— που δεν το ε ίχαν πάρει υπ' όψη 

01 προκάτοχο ι του. Έτσι, αν κάθε νέο σύστημα συνε ισφέρε ι ένα νέο και 

πολύτιμο στοιχείο, αυτό ακρ ιβώς αποδε ικνύε ι ότι η ηθική επιστήμη δεν 

έχει ακόμη συγκροτηθε ί . Πράγματι , ποτέ δεν πρόκειται να συγκροτηθε ί , 

επε ιδή πάντα θα πρέπει να παίρνει υπ' όψη νέους παράγοντες και νέες 

τάσεις όσο εξελίσσεται η ανθρωπότητα. 

Δεν χρε ιάζεται να τον ίσουμε ότι, συγχρόνως , κανένα από τα ηθικά 

συστήματα που προβλήθηκαν κατά τον 19ο αι. δεν έχει ικανοποιήσε ι 

ούτε καν το μορφωμένο κομμάτι των πολ ιτ ισμένων εθνών. Για να μη 

μ ιλήσουμε γ ια τα πολλά φιλοσοφικά έργα στα οποία έχει εκφραστε ί ρητά 

η αν ικανοπο ίηση με τη νεότερη ηθ ι κής η καλύτερη απόδε ιξη αυτού είναι 

η αποφασιστ ική επ ιστροφή στον ιδεαλισμό κατά τα τέλη του 19ου αι. 

Η απουσία της παραμ ικρής ποιητικής έμπνευσης από τον θετικ ισμό του 

Λ ιτρέ και του Χέρμπερτ Σπένσερ, και η αδυναμ ία τους να καταπιαστούν 

με τα μεγάλα προβλήματα του πολιτ ισμού μας· η στενότητα αντ ιλήψεων 

που χαρακτηρίζε ι τον βασικό φ ιλόσοφο της εξέλ ιξης, τον Σπένσερ, σε 

ορ ισμένες απόψε ις του* και η απόρρ ιψη από τους μεταγενέστερους θε-

τικ ιστές των ανθρωπιστ ικών θεωριών που ξεχωρ ί ζουν τους Εγκυκλοπα ι -

διστές του 18ου αι. —όλα αυτά βοήθησαν να δημ ιουργηθε ί μία ισχυρή 

εναντ ίωση, προς όφελος ενός μυστ ικο-θρησκευτ ικού ιδεαλισμού. Όπως 

πολύ σωστά επισημαίνε ι ο Fouil lé [Φουιγιέ], μία μονόπλευρη ερμηνε ία 

του δαρβιν ισμού, την οποία του έδωσαν οι πιο επ ιφανε ίς εκπρόσωπο ι 

της εξελ ικτ ικής σχολής (χωρίς ούτε μία δ ιαμαρτυρία του ίδιου του Δαρ-

βίνου κατά τα πρώτα δώδεκα χρόν ια μετά τη δημοσίευση της Καταγω-

γής των ειδών), έδωσε ακόμη μεγαλύτερη δύναμη στους αντ ιπάλους 

τής φυσικής ερμηνε ίας της ηθικής φύσης του ανθρώπου —του λεγόμε-

νου «νατουραλ ισμού/ φυσιοκρατ ίας». 

Αρχ ί ζοντας ως δ ιαμαρτυρία εναντ ίον ορ ισμένων λαθών της φυσιο-

κρατ ικής/ νατουραλ ιστ ικής φιλοσοφίας, η κριτ ική έγ ινε σύντομα εκστρα-

τεία εναντ ίον της θετικής γνώσης εν γένε ι . Θρ ιαμβευτ ικά αναγγέλθηκε η 

«αποτυχία της επ ιστήμης». Εν τούτοις, οι επ ιστήμονες ξέρουν ότι κάθε 

ακρ ιβής επιστήμη κινείται από τη μία προσέγγ ιση στην άλλη, δηλαδή 

από μία πρώτη προσεγγ ιστ ική εξήγηση μίας ολόκληρης σειράς φα ινο-
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μένων στην επόμενη ακριβέστερη προσέγγιση. Αλλά οι «πιστοί», και 

γεν ικά 01 λάτρε ις του μυστικ ισμού, αγνοούν τελε ίως αυτή την απλή αλή-

θεια. Μόλις μάθουν ότι έχουν ανακαλυφθε ί ανακρίβε ιες κατά την πρώτη 

προσέγγιση, σπεύδουν να δ ιακηρύξουν τη «χρεοκοπ ία της επ ιστήμης» 

εν γένε ι . Ενώ οι επ ιστήμονες ξέρουν ότι οι πιο ακριβε ίς επιστήμες, όπως 

λόγου χάρη η αστρονομία, ακολουθούν αυτόν ακρ ιβώς τον δρόμο των 

δ ιαδοχ ικών προσεγγ ίσεων. Ήταν μεγάλη ανακάλυψη όταν βρέθηκε ότι 

όλοι 01 πλανήτες περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο, και ήταν η πρώτη 

«προσέγγ ιση» να υποθέσουμε ότι κ ινούνταν σε κυκλ ικές τροχιές. Έπε ιτα 

ανακαλύφθηκε ότι γράφουν κάπως πεπλατυσμένους κύκλους , δηλαδή 

ελλε ίψε ις , και αυτή ήταν η δεύτερη «προσέγγ ιση». Ακολούθησε η τρί-

τη προσέγγ ιση, όταν μάθαμε ότι οι πλανήτες γράφουν μία κυματοε ιδή 

τροχιά, που πάντα αποκλ ίνε ι προς τη μία ή την όλλη εστία της έλλε ιψης , 

και ποτέ δεν ξαναγράφουν την ίδια ακρ ιβώς τροχιά- τέλος, σήμερα, που 

γνωρ ί ζουμε ότι ο ήλιος δεν είναι ακ ίνητος, αλλά κινείται και αυτός στο 

διάστημα, οι αστρονόμοι επ ιχε ιρούν να καθορίσουν τη φύση και τη θέση 

των ελ ίκων κατά μήκος των οποίων ταξ ιδεύουν οι πλανήτες γράφοντας 

ελαφρώς κυματοειδε ίς ελλε ίψε ις γύρω από τον ήλιο. 

Παρόμοιες προσεγγίσε ις , από τη μία σχεδόν λύση του προβλήματος 

στην επόμενη και ακριβέστερη, ισχύουν σε όλες τις επιστήμες. Έτσι, 

λόγου χάρη, 01 φυσικές επ ιστήμες αναθεωρούν τώρα την «πρώτη προ-

σέγγ ιση» που αφορά τη ζωή, τη σωματ ική δραστηριότητα, την εξέλ ιξη 

των φυτ ικών και ζω ικών μορφών, τη δομή της ύλης κτλ., στις οποίες 

φτάσαμε τα έτη 1856-1862 , για να προχωρήσουν στις επόμενες, βαθύ-

τερες γεν ικεύσε ις . Από αυτή την αναθεώρηση επωφελήθηκαν ορισμένοι 

ημιμαθείς, γ ια να πείσουν άλλους , ακόμη ημιμαθέστερους, ότι η επιστή-

μη εν γένε ι απέτυχε να δώσει λύσεις σε όλα τα μεγάλα προβλήματα. 

Σήμερα, πάρα πολλοί επ ιχε ιρούν να αντ ικαταστήσουν την επιστήμη 

με την «ενόραση/ δ ια ίσθηση», δηλαδή με τη μαντεία και την τυφλή πί-

στη. Ανατρέχοντας πρώτα στον Καντ, έπειτα στον Σέλ ινγκ , και έως στον 

Lotze, πολλοί συγγραφε ίς κηρύσσουν τελευταία την «πνευματοκρατ ία», 

τον «αντιντετερμιν ισμό [απουσία αιτ ιοκρατίας]», τον «απριορισμό», τον 

«προσωπικό ιδεαλισμό», την «ενόραση» κτλ. — για να αποδε ίξουν ότι 

η πίστη, και όχι η επιστήμη, είναι η πηγή όλης της αληθ ινής γνώσης . 

Η ίδια η θρησκευτ ική πίστη κρίνεται ανεπαρκής . Αυτό που έχει σήμερα 

ζήτηση είναι ο μυστικ ισμός του Αγ ίου Βερνάρδου ή ο νεο-πλατων ισμός . 

Αναζητούντα ι ο «συμβολ ισμός», «το λεπτεπίλεπτο», «το ακατανόητο». 

Ξαναζωντάνεψε ώς και η πίστη στον μεσαιωνικό Σατανά^. 
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Η αλήθε ια είναι ότι κανένα από αυτά τα ρεύματα σκέψης δεν έγ ινε 

ευρύτερα αποδεκτό από τους συγκα ιρ ινούς μας- αλλά ασφαλώς βλέπου-

με την κο ινή γνώμη να κυμαίνεται ανάμεσα σε δύο άκρα —ανάμεσα σε 

μία απελπ ισμένη προσπάθε ια να εξαναγκαστε ί να επιστρέψει στα σκοτει-

νό Πιστεύω του Ι^εσαίωνα, με όλη τους τη συνοδε ία από δε ισ ιδαιμονία, 

ε ιδωλολατρ ία και μέχρι μαγεία· και, στο άλλο άκρο, μία εξύμνηση του 

«αμοραλ ισμού» και μία αναβ ίωση της λατρε ίας των «ανώτερων φύσε-

ων» / που τώρα έχουν τώρα ονομαστε ί «υπεράνθρωπο ι» ή «ανώτερα 

άτομα», που η Ευρώπη τα έζησε στα χρόν ια του βυρων ισμού και του 

πρώιμου ρομαντ ισμού. 

Συνεπώς , φαίνεται πιο αναγκα ίο από κάθε άλλη φορά να δούμε αν ο 

τωρ ινός σκεπτ ικ ισμός γ ια το κύρος της επ ιστήμης σε ηθικά ζητήματα εί-

ναι καλώς θεμελ ιωμένος , και αν η επιστήμη δεν περιέχει ήδη τα στοιχε ία 

ενός συστήματος ηθικής το οποίο, άμα δ ιατυπωθεί σωστά, θα ανταπο-

κριθεί στις σημερ ινές ανάγκες . 

Η περ ιορ ισμένη επιτυχία των δ ιάφορων ηθ ικών συστημάτων που δη-

μ ιουργήθηκαν κατά τα εκατό προηγούμενα χρόν ια δε ίχνε ι ότι ο άνθρω-

πος δεν μπορεί να ικανοποιηθε ί με μία σκέτη νατουραλ ιστ ική εξήγηση 

της προέλευσης του ηθικού ενστίκτου. Θέλε ι και μία δ ικα ιολόγησή του. 

Δεν αρκε ί απλώς να ιχνηλατήσουμε την προέλευση των ηθ ικών μας 

συνα ισθημάτων, όπως ιχνηλατούμε το ο ικογενε ιακό δένδρο ενός δομι-

κού χαρακτηρ ιστ ικού ενός λουλουδ ιού, και να πούμε ότι τα τάδε αίτια 

συντέλεσαν στη δ ιόγκωση και την εκλέπτυνση της ηθικής α ίσθησης. Ο 

άνθρωπος θέλει να έχει ένα κριτήριο, γ ια να κρίνε ι το ηθικό ένστικτο 

καθαυτό: Πού μας οδηγε ί ; Προς έναν επ ιθυμητό στόχο ή προς κάτι που, 

όπως λένε ορισμένοι κριτικοί, θα ε ίχε ως μοναδικό αποτέλεσμα την εξα-

σθένηση της φυλής και την τελ ική φθορά της; 

Αν ο αγώνας γ ια τη ζωή και η εξολόθρευση του σωματ ικά ασθενέστε-

ρου είναι ο νόμος της φύσης και αντ ιπροσωπεύε ι μία κατάσταση προό-

δου, μήπως τότε η παύση του αγώνα και το «β ιομηχαν ικό κράτος», που 

μας υπόσχοντα ι ο Κοντ και ο Σπένσερ, δεν σηματοδοτούν την απαρχή 

της φθοράς της φυλής των ανθρώπων —όπως συμπέρανε τόσο παθια-

σμένα ο Νίτσε; Και αν ένας τέτοιος σκοπός είναι ανεπ ιθύμητος, μήπως 

δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε μία επαναξ ιολόγηση όλων των ηθ ικών 

«αξ ιών» που τε ίνουν να περιορίσουν τον αγώνα ή να τον κάνουν λ ιγό-

τερο οδυνηρό; 

Έτσι, το κύριο πρόβλημα της νεότερης ρεαλιστ ικής ηθικής, όπως επι-

σήμανε ο Βουντ στην Ηθική του, είναι να καθορίσει , πρώτα απ' όλα, 
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τον επ ιδ ιωκόμενο ηθικό στόχο. Αλλά αυτός ο στόχος (ή στόχοι), όσο 

ιδεώδης και αν είναι και όσο μακρ ινή η πλήρης υλοποίησή του, πρέπει 

να ανήκε ι στον κόσμο της πραγματικότητας. 

Ο στόχος της ηθικής δεν μπορεί να είναι «υπερβατολογ ικός», όπως 

θέλουν 01 ιδεαλιστές- πρέπει να είναι πραγματ ικός. Πρέπει να βρούμε 

ηθική ικανοποίηση στη ζωή και όχι σε μία κάποια κατάσταση έξω από 

τη ζωή. 

Όταν ο Δαρβ ίνος προέβαλε την ιδέα τού «αγώνα για την ύπαρξη» 

και παρέστησε αυτό τον αγώνα ως βασική πηγή της σταδιακής εξέλ ιξης, 

έθεσε γ ια μία ακόμη φορά το παλιό ζήτημα της ηθικότητας ή της ανη-

θικότητας της φύσης. Η προέλευση των συλλήψεων του καλού και του 

κακού, που προβλημάτ ισε τα καλύτερα μυαλά από την εποχή της Ζεντ-

Αβέστα, ξανατέθηκε γ ια μία ακόμη φορά σε συζήτηση, με νέα ζέση και 

με μεγαλύτερο βάθος από κάθε άλλη φορά. Οι δαρβιν ικο ί παρέστησαν 

τη φύση ως τεράστιο πεδίο μάχης, στο οποίο το μόνο που βλέπουμε 

είναι ένας ακατάπαυτος αγώνας γ ια τη ζωή και μία εξολόθρευση των 

αδύναμων από τους ισχυρότερους, τους ταχύτερους και τους πονηρότε-

ρους: το κακό ήταν το μόνο μάθημα που μπορεί να δώσει η φύση στον 

άνθρωπο. 

Ως γνωστόν, οι ιδέες αυτές κυκλοφόρησαν ευρύτατα. Αλλά αν ισχύ-

ουν, ο εξελ ικτ ιστής φ ιλόσοφος πρέπει να λύσει μία βαθιά αντ ίφαση, την 

οποία ε ισήγαγε ο ίδιος στη φιλοσοφία του. Δεν μπορεί να αρνηθε ί ότι ο 

άνθρωπος κατέχεται από μία ανώτερη σύλληψη του «καλού» και ότι μία 

πίστη στον σταδιακό θρ ίαμβο της βασικής αρχής τού Καλού είναι βαθιά 

θρον ιασμένη στην ανθρώπ ινη φύση, και πρέπει να εξηγήσε ι από πού 

προέρχεται αυτή η σύλληψη του Καλού και αυτή η πίστη στην πρόοδο. 

Δεν μπορεί να εφησυχάζε ι αδ ιάφορος με την επ ικούρε ια ελπίδα, που 

δ ιατύπωσε ο Τένυσον: ότι «κάπως, το καλό θα είναι ο τελ ικός στόχος 

του κακού». Ούτε μπορεί να παριστά μέσα του τη φύση «με ματωμένα 

δόντια και νύχ ια» —όπως έγραψε πάλι ο Τένυσον (και ο δαρβιν ιστής 

Χάξλεϋ) , παντού σε σύγκρουση με τη βασική αρχή τού καλού— και 

συνάμα να υποστηρίζε ι ότι η βασική αρχή του καλού θα θριαμβεύσει 

«μακροπρόθεσμα». Πρέπει να εξηγήσε ι αυτή την αντ ίφαση. 

Αλλά αν ένας επ ιστήμονας υποστηρίζε ι ότι «το μοναδικό μάθημα που 

δίνει η φύση στον άνθρωπο είναι το μάθημα του κακού», τότε οφεί-

λει αναγκαστ ικά να παραδεχθε ί την ύπαρξη μίας άλλης , εξω-φυσ ικής 

ή υπερ-φυσ ικής επ ιρροής που εμπνέε ι στον άνθρωπο συλλήψε ις του 

«υπέρτατου καλού» και καθοδηγε ί την ανθρώπ ινη ανάπτυξη προς έναν 
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ανώτερο στόχο. Και έτσι εκμηδεν ίζε ι την απόπε ιρά του να εξηγήσε ι την 

εξέλ ιξη με τη δράση μόνο φυσ ικών δυνάμεων^. 

Αλλά στην πραγματ ικότητα τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα, γ ι -

ατί η θεωρία της εξέλ ιξης δεν οδηγεί καθόλου σε αντ ιφάσεις παρόμοιες 

με αυτές στις οποίες οδηγήθηκε ο Χάξλεϋ, επειδή η μελέτη της φύσης 

δεν επ ιβεβαιώνε ι καθόλου την παραπάνω απαισ ιόδοξη άποψη για την 

πορεία της, όπως επ ισήμανε ο ίδιος ο Δαρβ ίνος στο δεύτερο έργο του, 

Η καταγωγή του ανθρώπου. Οι συλλήψε ις του Τένυσον και του Χά-

ξλεϋ είναι ατελείς, μονόπλευρες και συνεπώς εσφαλμένες . Επ ιπλέον, η 

άποψή τους είναι αντ ιεπ ιστημονική, γιατί ο ίδιος ο Δαρβ ίνος επ ισήμανε 

την άλλη όψη της φύσης, σε ένα κεφάλαιο του έργου του Η καταγωγή 

του ανθρώπου. Έδε ιξε ότι υπάρχε ι στη φύση και ένα δεύτερο σύνολο 

γεγονότων, παράλληλο προς τον αγώνα των όντων μεταξύ τους, αλλά 

με τελε ίως δ ιαφορετ ικό νόημα: η αλληλοβοήθε ια των ομοε ιδών όντων, 

που συχνά είναι πιο σημαντ ική από τον μεταξύ τους αγώνα, εξ αιτίας 

της σημασίας της γ ια την ευζωία και τη δ ιατήρηση του ε ίδους. Αυτή την 

εξαιρετ ικά σημαντ ική ιδέα —την οποία εν τούτοις παραμερίζε ι ο δαρβιν ι -

σμός, και ο Άλφρεντ Ράσελ Ουάλας φτάνει να την αρνείται— επιχε ίρησα 

να αναπτύξω περισσότερο και να την στηρίξω με ακόμα περισσότερα 

στοιχεία σε ένα βιβλίο στο οποίο προσπάθησα να αναδε ί ξω την τεράστια 

σημασία της Αλληλοβοήθειας γ ια τη δ ιατήρηση των ζω ικών ε ιδών και 

του ανθρώπου, και ακόμη περισσότερο για τη σταδιακή τους εξέλιξη"^. 

Χωρ ί ς να υποτιμώ το γεγονός ότι πάρα πολλά είδη τρέφοντα ι είτε από 

είδη που ανήκουν σε μία κατώτερη υποδια ίρεση του ζωικού βασιλε ίου 

είτε από ορ ισμένα μικρότερα είδη της ίδιας τάξης με αυτά, επ ισήμανα ότι 

ο πόλεμος στη φύση περιορίζεται κυρίως σε αγώνα μεταξύ δ ιαφορετ ικών 

ε ιδών, ενώ μέσα στο ίδιο ε ίδος, και μέσα σε ομάδες δ ιαφορετ ικών ε ιδών 

που τις συναντούμε να συμβ ιώνουν, η πρακτ ική της αλληλοβοήθειας 

είναι ο κανόνας , και συνεπώς αυτή η όψη της ζωής των ζώων παίζει 

πολύ μεγαλύτερο ρόλο στην ο ικονομία της φύσης από όσο ο πόλεμος. 

Είναι και πιο γεν ική, όχι μόνον εξ αιτίας του τεράστιου αρ ιθμού των κοι-

νων ι κών ε ιδών, όπως τα μηρυκαστ ικά, τα περισσότερα τρωκτ ικά, πολλά 

πουλιά, τα μυρμήγκ ια , οι μέλισσες κτλ., που δεν κυνηγούν άλλα ζώα, 

και του συντριπτ ικού αρ ιθμού ατόμων που περ ιέχουν όλα τα κο ινων ικά 

ε ίδη, αλλά και επε ιδή σχεδόν όλα τα σαρκοφάγα και αρπακτ ικά είδη, 

ιδίως εκε ίνα που δεν παρακμάζουν λόγω της γοργής εξολόθρευσης από 

τον άνθρωπο ή για κάποια άλλη αιτία, την εφαρμόζουν και αυτά σε μια 

κάποια έκταση. Η αλληλοβοήθεια είναι το βασικό γεγονός της φύσης. 
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Αν η αλληλοϋποστήρ ι ξη είναι τόσο γεν ική στη φύση, ο λόγος είναι ότι 

προσφέρει τεράστια πλεονεκτήματα σε όλα τα ζώα που την πράττουν, 

και ανατρέπε ι τελε ίως την ισορροπία δυνάμεων σε βάρος των αρπακτ ι -

κών. Αντ ιπροσωπεύε ι το καλύτερο όπλο στον μεγάλο αγώνα για τη ζωή, 

που οφείλε ι δ ιαρκώς να διεξάγεται στη φύση εναντ ίον του κλίματος, 

των πλημμυρών, των θυελλών, του παγετού κτλ., και δ ιαρκώς απαιτεί 

νέες προσαρμογές στις ολοένα μεταβαλλόμενες συνθήκες ζωής. Συνε -

πώς, αν την δούμε συνολ ικά, η φύση δεν δε ίχνε ι καθόλου τον θρ ίαμβο 

της σωματ ικής ισχύος, ταχύτητας, πανουργ ίας ή άλλου χαρακτηρ ιστ ικού 

χρήσ ιμου στον πόλεμο. Απεναντ ίας , βλέπουμε ότι είδη σαφώς αδύναμα 

—όπως το μυρμήγκ ι , η μέλισσα, το περιστέρι, η πάπια, ο σκ ίουρος και 

άλλα τρωκτ ικά, η γαζέλα, το ελάφι κτλ., που δεν έχουν προστατευτική 

πανοπλ ία ούτε ισχυρό ράμφος ή κυνόδοντα για αυτοάμυνα, και δεν είναι 

δ ιόλου πολεμοχαρή— παρ' όλ ' αυτά τα καταφέρνουν θαυμάσια στον 

αγώνα για τη ζωή- και χάρη στην κο ινωνικότητα και την αμοιβαία προ-

στασία τους, φτάνουν να εκτοπίσουν πολύ πιο ισχυρούς ανταγωνιστές 

και εχθρούς. Τέλος , θεωρούμε αποδεδε ιγμένο ότι, ενώ ο αγώνας γ ια 

τη ζωή μπορεί να οδηγήσε ι σε προοδευτ ική ή οπ ισθοδρομική εξέλιξη, η 

πρακτ ική της αλληλοβοήθε ιας οδηγεί πάντα σε πρόοδο. Είναι ο κύριος 

παράγοντας στην προοδευτ ική εξέλ ιξη του ζωικού βασιλείου, στην ανά-

πτυξη της μακροβιότητας, της νοημοσύνης και αυτού που ονομάζουμε 

«ανώτερο τύπο» στην αλυσίδα των έμβιων όντων. Κανένας β ιολόγος 

δεν έχει ώς τώρα αντ ικρούσε ι αυτόν μου τον ισχυρισμό^ 

Έτσι, αφού είναι αναγκα ίο γ ια τη δ ιατήρηση, την ευζωία και την προ-

οδευτική ανάπτυξη όλων των ε ιδών, το ένστικτο της αλληλοβοήθε ιας 

έχει γ ίνε ι κάτι που ο Δαρβ ίνος χαρακτήρ ισε «διαρκές ένστικτο», που 

λε ιτουργε ί πάντα σε όλα τα κο ινων ικά ζώα, ιδίως στον άνθρωπο. Αφού 

έχει την καταγωγή του στις απαρχές της εξέλ ιξης του ζωικού κόσμου, 

είναι ασφαλώς ένα ένστικτο εξ ίσου βαθιά ρ ι ζωμένο στα ζώα, ανώτε-

ρα και κατώτερα, όπως το ένστικτο της μητρικής αγάπης- ίσως ακόμη 

βαθύτερο, επειδή το συναντούμε σε ζώα όπως τα μαλάκ ια, ορ ισμένα 

έντομα και τα πιο πολλά ψάρια, που δεν έχουν το μητρικό ένστικτο. Άρα 

ο Δαρβ ίνος είχε δίκιο, όταν θεωρούσε ότι το ένστικτο της «αμοιβαίας 

συμπάθε ιας» ενεργε ί πιο μόνιμα στα κο ινων ικά ζώα από όσο ακόμη και 

το καθαρά εγωιστικό ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Ως γνωστόν, είδε σ' 

αυτό τα πρώτα σπέρματα της ηθικής συνε ίδησης, πράγμα που δυστυχώς 

λησμονούν πάρα πολύ συχνά οι οπαδοί του. 

Αλλά αυτό δεν είναι όλο. Από το ίδιο ένστικτο προέρχοντα ι τα αι-
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σθήματα καλοσύνης και μερ ικής ταύτισης του ατόμου με την ομάδα, 

που αποτελούν την αφετηρία όλων των ανώτερων ηθ ικών α ισθημάτων. 

Πάνω σε αυτό ακρ ιβώς το θεμέλιο αναπτύσσεται η ανώτερη α ίσθηση 

της δικαιοσύνης (ή ισοτιμίας), καθώς και εκε ίνο που συνηθ ί ζουμε να 

ονομάζουμε αυτοθυσία. Όταν βλέπουμε ότι πολλές χ ιλ ιάδες δ ιαφορετ ικά 

παρυδάτια πουλιά έρχονται σε μεγάλα σμήνη από τον μακρ ινό Νότο για 

να φωλ ιάσουν στις υφαλοράχες των «ορν ιθοβουνών» στις ακτές του 

Αρκτ ικού ωκεανού , και ζουν εκεί χωρ ίς να μάχονται γ ια τις καλύτερες 

θέσεις· ότι αρκετά σμήνη πελεκάνων ζουν δ ίπλα-δ ίπλα στην παραλ ία, 

ενώ το κάθε σμήνος αρκείται στον δικό του ψαρότοπο- και ότι χ ιλ ιάδες 

είδη πουλ ιών και θηλαστ ικών φτάνουν με κάποιο τρόπο, χωρ ί ς να συ-

γκρούοντα ι ; σε μία δ ιευθέτηση για τις περιοχές δ ιατροφής τους, τις φω-

λιές τους, τους τόπους που περνούν τη νύχτα και τους κυνηγοτόπους 

τους· ή όταν βλέπουμε ότι ένα νεαρό πουλί που έκλεψε ένα άχυρο από 

τη φωλ ιά ενός άλλου πουλ ιού δέχεται επίθεση από όλα τα πουλ ιά της 

αποικ ίας του, αμέσως αντ ιλαμβανόμαστε την καταγωγή και την ανάπτυ-

ξη της α ίσθησης της ισοτιμίας και της δ ικα ιοσύνης σ η ς ζωικές κο ινων ίες . 

Τέλος, όσο προχωρούμε σε οποιαδήποτε τάξη ζώων προς τους ανώτε-

ρους αντ ιπροσώπους της τάξης αυτής (μυρμήγκ ια , σφήκες και μέλ ισσες 

στα έντομα, γερανο ί και παπαγάλο ι στα πτηνά, ανώτερα μηρυκαστ ικά, 

π ίθηκοι και κατόπιν άνθρωπος στα θηλαστικά), βρ ίσκουμε ότι ανάλογα 

μεγαλώνε ι η ταύτιση του ατόμου με τα συμφέροντα της ομάδας του, και 

εν τέλε ι ώς και η αυτοθυσία. Σε αυτό δεν μπορούμε να μη δούμε την 

ένδε ιξη της φυσ ικής προέλευσης όχι μόνο των σπερμάτων της ηθικής, 

αλλά και των ανώτερων ηθ ικών α ισθημάτων. 

Έτσι, φαίνεται ότι η φύση όχι μόνο δεν μας δίνει ένα μάθημα αμορα-

λ ισμού, δηλαδή αδ ιαφορίας γ ια την ηθική, που πρέπει να καταπολεμηθε ί 

από μία εξωφυσ ική επιρροή, αλλά είμαστε υποχρεωμένο ι να δεχθούμε 

ότι ίσα-ίσα από τη φύση πήραμε τις ιδέες του καλού και του κακού, και 

τις αφηρημένες ιδέες του ανθρώπου για το «υπέρτατο καλό». Είναι αντα-

νακλάσε ι ς στον νου του ανθρώπου αυτού που είδε στη ζωή των ζώων 

και στην πορεία της δ ικής του κο ινων ικής ζωής, και χάρη σ' αυτό τούτες 

01 εντυπώσε ις εξελ ίχθηκαν σε γεν ικές συλλήψε ι ς του σωστού και του 

λάθους . Θα πρέπει να επ ισημάνουμε ότι δεν εννοούμε εδώ τις προσω-

πικές απόψε ις εξα ιρετ ικών ατόμων, αλλά την άποψη της πλε ιονότητας. 

Περ ιέχουν τις θεμελ ιώδε ις βασικές αρχές της ισοτιμίας και της αμοιβαίας 

συμπάθε ιας , που ισχύουν για όλα τα ευαίσθητα όντα, όπως ακρ ιβώς οι 

βασικές αρχές της μηχαν ικής , που προήλθαν από παρατηρήσε ις στην 
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8nr9àv£ia της γης, ισχύουν για την ύλη στο αστρικό διάστημα. 

Κάτι παρόμοιο πρέπει να ισχύει και γ ια την εξέλ ιξη του ανθρώπ ινου 

χαρακτήρα και των ανθρώπ ινων θεσμών. Η ανάπτυξη του ανθρώπου 

εκτυλ ίχθηκε στο ίδιο φυσ ικό περ ιβάλλον και καθοδηγήθηκε από αυτό 

προς την ίδια κατεύθυνση, ενώ οι καθαυτό θεσμοί γ ια την αμοιβαία βο-

ήθεια και υποστήριξη, που δ ιαμορφώθηκαν στις ανθρώπινες κο ινωνίες , 

έδε ιχναν ολοένα πιο καθαρά στον άνθρωπο σε ποιαν έκταση όφε ιλε 

στους θεσμούς αυτούς τη δύναμή του. Σε ένα τέτοιο κο ινων ικό περ ιβάλ-

λον αναπτυσσόταν ολοένα περισσότερο η ηθική πτυχή του ανθρώπου. 

Στη βάση των νέων ερευνών στο πεδίο της ιστορίας είναι ήδη δυνατόν 

να συλλάβουμε την ιστορία της ανθρωπότητας ως εξέλ ιξη ενός ηθικού 

παράγοντα, ως εξέλ ιξη μίας εγγενούς τάσης του ανθρώπου να οργα-

νώνε ι τη ζωή του με βάση την αλληλοβοήθε ια , πρώτα στο εσωτερικό 

της φυλής , έπειτα στην κοινότητα του χωρ ιού και στις δημοκρατ ίες των 

ελεύθερων πόλεων —ενώ αυτές οι μορφές κο ινων ικής οργάνωσης έγι-

ναν με τη σειρά τους οι βάσεις γ ια την περαιτέρω πρόοδο, παρά ορι-

σμένες περ ιόδους οπ ισθοδρόμησης. Ασφαλώς , πρέπει να εγκαταλε ίψου-

με την άποψη που παρουσιάζε ι την ανθρώπ ινη ιστορία ως αδιάλε ιπτη 

αλυσίδα ανάπτυξης από την προϊστορική Εποχή του Λ ίθου έως σήμερα. 

Η ανάπτυξη των ανθρώπ ινων κο ινων ιών δεν ήταν συνεχής . Ξανάρχ ισε 

πολλές φορές από την αρχή —στην Ινδία, την Α ίγυπτο, τη Μεσοποταμία, 

την Ελλάδα, τη Ρώμη, τη Σκανδ ιναβ ία και τη Δυτ ική Ευρώπη, ξεκ ινώ-

ντας κάθε φορά από την πρωτόγονη φυλή και, μετά, από την κο ινότητα 

του χωριού. Αλλά αν θεωρήσουμε την κάθε γραμμή χωριστά, βρ ίσκου-

με ασφαλώς στην καθεμιά τους, και ιδίως στην ανάπτυξη της Ευρώπης 

μετά την πτώση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, μία συνεχή δ ιεύρυνση 

της σύλληψης της αμοιβαίας υποστήριξης και προστασίας, από την πα-

τριό έως τη φυλή, το έθνος και, εν τέλει, τη δ ιεθνή ένωση των εθνών. 

Από την άλλη, παρά τις πρόσκαιρες οπ ισθοδρομήσε ις που συναντούμε 

σποραδ ικά ακόμη και στα πιο πολιτ ισμένα έθνη, υπάρχε ι —τουλάχ ιστον 

στους εκπροσώπους της προχωρημένης σκέψης στον πολιτ ισμένο κόσμο 

και στα προοδευτ ικά λα ϊκά κ ινήματα— η τάση να δ ιευρύνεται σταθερά 

η παρούσα σύλληψη της ανθρώπ ινης αλληλεγγύης και δ ικα ιοσύνης, και 

να βελτιώνεται δ ιαρκώς ο χαρακτήρας των αμο ιβα ίων μας σχέσεων. Επι-

σημαίνουμε, επίσης, την εμφάνιση, με τη μορφή ιδεώδους, της σύλλη-

ψης αυτού που είναι επ ιθυμητό για την περαιτέρω ανάπτυξη. 

Το γεγονός ότι οι οπ ισθοδρομήσε ις που συμβα ίνουν κάθε τόσο θε-

ωρούντα ι από τη φωτ ισμένη μερίδα του πληθυσμού απλές προσωρινές 
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αρρώστιες του κο ινων ικού οργαν ισμού, που στο μέλλον πρέπει να εμπο-

δίσουμε την επάνοδο τους, αποδε ικνύε ι ότι ο μέσος ηθικός γνώμονας 

είναι τώρα υψηλότερος από ό,τι στο παρελθόν. Όσο βελτ ιώνονται τα 

μέσα γ ια την ικανοποίηση των αναγκών όλων των μελών των πολιτι-

σμένων κο ινοτήτων και ετοιμάζεται ο δρόμος γ ια μία ακόμη ανώτερη 

σύλληψη της δ ικα ιοσύνης γ ια όλους, ο ηθικός γνώμονας θα εκλεπτύ-

νεται ασφαλώς ολοένα πιο πολύ. Αν δούμε τα πράγματα από αυτή τη 

σκοπιά της επ ιστημον ικής ηθικής, ο άνθρωπος είναι σε θέση όχι μόνο 

να ανα-επ ιβεβα ιώσε ι την πίστη του στην ηθική πρόοδο, παρά τα απαι-

σιόδοξα μαθήματα περί του αντιθέτου, αλλά μπορεί και να την θέσει σε 

επ ιστημον ική βάση. Βλέπει ότι αυτή η πεποίθηση, αν και προήλθε μόνον 

από μία ενόραση από αυτές που πάντα προηγούντα ι της επ ιστήμης, ήταν 

τελε ίως σωστή και επ ιβεβαιώνεται τώρα από τη θετική γνώση. 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

01 ΣΤΑΔΙΑΚΑ Ε Ξ Ε Λ Ι Σ Σ Ο Μ Ε Ν Ε ! ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΗΘΙΚΗΣ 

Αν 01 εμπε ιρ ικο ί φ ιλόσοφο ι απέτυχαν μέχρι τώρα να αποδε ί ξουν πως 

έχουμε μία σταθερή πρόοδο των ηθ ικών συλλήψεων (που μπορε ί να 

ονομαστε ί καθοδηγητ ική αρχή της εξέλ ιξης) , γ ι ' αυτό ευθύνοντα ι πολύ 

περ ισσότερο οι θεωρησ ιακο ί , δηλαδή οι μη-επ ιοτημον ικο ί φ ιλόσοφο ι . 

Αρνήθηκαν με τόσο σθένος την εμπε ιρ ική προέλευση των ηθ ικών συ-

να ισθημάτων του ανθρώπου ' χρησ ιμοπο ίησαν τόσο λεπτεπ ίλεπτα επι-

χε ιρήματα γ ια να αποδώσουν υπερφυσ ική προέλευση στην ηθ ική αί-

σθηση- και μ ίλησαν τόσο πολύ γ ια «τον προορ ισμό του ανθρώπου» , 

τον «τρόπο ύπαρξή ς του» και τον «σκοπό της φύσης» , ώστε ήταν 

αναπόφευκτη η αντ ίδραση απέναντ ι στις μυθολογ ικές και μεταφυσικές 

συλλήψε ι ς που εμφαν ίσθηκαν γ ια το ζήτημα αυτό. Επ ιπλέον, οι νεότε-

ροι εξελ ικτ ιστές, αφού εγκαθ ίδρυσαν στον ζω ικό κόσμο την παρουσία 

τού σκληρού αγώνα γ ια την ύπαρξη μεταξύ των δ ιάφορων ε ιδών, δεν 

μπόρεσαν να δεχθούν ως έκφραση ενός Ανώτερου Όντος μία τέτοια 

κτηνώδη δ ιαδ ικασία, που φέρνε ι τόσο πόνο στα ευα ίσθητα όντα- συνε-

πώς αρνήθηκαν ότι μπορούσαμε να ανακαλύψουμε στον ζω ικό κόσμο 

οπο ιαδήποτε ηθ ική αρχή . Μόνο τώρα, που η εξέλ ιξη των ε ιδών, των 

ανθρώπ ι νων φυλών , των ανθρώπ ι νων θεσμών και των ίδ ιων των ηθι-

κών αξ ιών έχει αποδε ιχθε ί πως ε ίναι αποτέλεσμα φυσ ικών δυνάμεων , 

έχει γ ίνε ι δυνατόν να μελετήσουμε όλους τους παράγοντες της εξέλ ι -

ξης αυτής, περ ι λαμβανομένου του ηθ ικού παράγοντα της αμο ιβα ίας 

στήριξης και αύξουσας συμπάθε ιας , χωρ ί ς τον κ ίνδυνο να ξαναπέσου-

με σε μία υπερφυσ ική φ ιλοσοφία . Αλλά , αφού έτσι έχουν τα πράγματα, 

φτάνουμε σε ένα σημε ίο με πολύ μεγάλη φ ιλοσοφ ική σημασία. 

Έχουμε τη δυνατότητα να συμπεράνουμε ότι το μάθημα που παίρνε ι 

ο άνθρωπος από τη μελέτη της φύσης και της ιστορίας του ε ίναι η μό-

ν ιμη παρουσία μίας δ ιπλής τάσης —προς μία μεγαλύτερη ανάπτυξη της 

κο ινων ικότητας , αφ' ενός , και, αφ' ετέρου, μία συνακόλουθη αύξηση 

στην ένταση της ζωής , που οδηγε ί σε μία αύξηση της ευτυχ ίας γ ια τα 

άτομα και στη σωματ ική , δ ιανοητ ική και ηθ ική πρόοδο. 

Αυτή η δ ιπλή τάση ε ίναι χαρακτηρ ιστ ικό γνώρ ισμα της ζωής εν γέ -

νει . Υπάρχε ι πάντα και ανήκε ι στη ζωή ως μία ιδ ιότητά της, όποιες 

όψε ις και αν πάρει η ζωή στον πλανήτη μας ή αλλού . Αυτό δεν ε ίναι μία 
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μεταφυσ ική δ ιαβεβα ίωση της «ο ικουμεν ικότητας του ηθ ικού νόμου» , 

ούτε σκέτη ε ικασία. Χωρ ί ς τη συνεχή αύξηση της κο ινων ικότητας , και 

συνεπώς της έντασης και της πο ικ ιλ ίας των α ισθήσεων, η ζωή ε ίναι 

αδύνατη. Σ ' αυτό έγκε ιτα ι η ουσία της. Αν λε ίπε ι αυτό το στοιχε ίο, η 

ζωή τε ίνε ι να υποχωρε ί , να αποσυντ ίθετα ι , να παύει . Αυτό μπορε ί να 

αναγνωρ ισθε ί ως νόμος της φύσης που ανακαλύφθηκε εμπε ιρ ικό . 

Φαίνετα ι έτσι ότι η επ ιστήμη όχι μόνο δεν καταστρέφε ι τα θεμέλ ια 

της ηθ ικής , αλλά , απεναντ ίας , δίνε ι συγκεκρ ιμένο περ ι εχόμενο στις 

ν εφελώδε ι ς μεταφυσ ικές ε ικασίες που συνηθ ί ζοντα ι στην υπερβατολο-

γ ική ε ξωφυσ ική ηθ ική. Όσο πιο πολύ εμβαθύνε ι η επ ιστήμη στη ζωή 

της φύσης , δ ίνε ι στην εξελ ικτ ική ηθ ική μία φ ι λοσοφ ική βεβαιότητα, 

εκε ί που ο υπερβατολογ ικός στοχαστής ε ίχε να στηρ ιχθε ί μόνο σε μία 

αόρ ιστη ενόραση/ δ ια ίσθηση. 

Ακόμη λ ι γότερο θεμελ ιώνετα ι μία άλλη επαναλαμβανόμενη μομφή 

προς την εμπε ιρ ική σκέψη —δηλαδή ότι η μελέτη της φύσης μπορε ί να 

μας οδηγήσε ι μόνο στη γνώση ψυχρών και μαθηματ ι κών αληθε ιών , 

και ότι τέτοιες αλήθε ι ες έχουν μ ικρόν αντ ίκτυπο στις πράξε ις μας. Μας 

λένε ότι η μελέτη της φύσης μπορε ί , στην καλύτερη περ ίπτωση, να μας 

εμπνεύσε ι την αγάπη γ ια την αλήθεια* αλλά η έμπνευση γ ια ανώτερα 

α ισθήματα, όπως γ ια την «άπε ιρη καλοσύνη» , μπορε ί να δοθε ί μόνον 

από τη θρησκε ία . Μπορούμε εύκολα να δε ί ξουμε ότι ο ισχυρ ισμός αυ-

τός δεν βασίζεται στα γεγονότα και συνεπώς ε ίναι τελε ίως εσφαλμένος . 

Πρώτα-πρώτα , η αγάπη της αλήθε ιας ε ίναι ήδη το ήμισυ —το καλύτερο 

ήμισυ— όλης της ηθ ικής δ ιδασκαλ ίας . Αυτό το καταλαβα ίνουν πολύ 

καλά 01 έξυπνο ι θρησκευόμενο ι . Όσο γ ια τη σύλληψη του «καλού» και 

την προσπάθε ια γ ι ' αυτό , η «αλήθε ια» την οποία μόλ ις μνημονεύσαμε , 

δηλαδή η αναγνώρ ιση της αλληλοβοήθε ια ς ως θεμελ ιώδους χαρακτη -

ριστ ικού της ζωής , ε ίναι ασφαλώς μία παροτρυντ ική αλήθε ια , η οπο ία 

ασφαλώς μια μέρα θα εκφραστε ί στην πο ίηση της φύσης , γ ιατ ί δ ίνε ι 

μία επ ιπλέον ανθρωπ ιστ ική π ινελ ιά στον τρόπο που συλλαμβάνουμε 

τη φύση. 

Ο Γκαίτε, με τη δ ια ίσθηση του πανθε ϊστ ικού του πνεύματος , αμέ-

σως συνέλαβε όλο το φ ιλοσοφ ικό βάρος αυτής της αλήθε ια , από την 

πρώτη νύξη που άκουσε από τον ζωολόγο Έκερμαν^. Επ ιπλέον , όσο 

πιο βαθιά προχωρούμε στη μελέτη του πρωτόγονου ανθρώπου , τόσο 

περ ισσότερο συνε ιδητοπο ιούμε ότι ίσα- ίσα από τη ζωή των ζώων , με 

τα οπο ία βρέθηκε σε στενή επαφή, πήρε τα πρώτα μαθήματα της γεν -

να ίας υπεράσπ ισης των συνανθρώπων του, την αυτοθυσ ία γ ια το καλό 
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της ομάδας , την απερ ιόρ ιστη γον ι κή αγάπη και τα πλεονεκτήματα της 

κο ινων ικότητας εν γένε ι . Οι συλλήψε ι ς της «αρετής» και της «αμαρτω-

λότητας» ε ίναι ζωολογ ι κές , και όχι μόνον ανθρώπ ινες . 

Όσο γ ια τη δύναμη που ασκούν στις κρατούσες ηθ ικές συλλήψε ι ς 

01 ιδέες και τα ιδαν ικά που συνελήφθησαν με το μυαλό, και γ ια το πώς 

01 συλλήψε ι ς αυτές επηρεάζουν με τη σε ιρά τους την πνευματ ική όψη 

μίας εποχής , ε ίναι ένα ζήτημα στο οποίο δεν χρε ιάζετα ι να επ ιμε ίνου-

με. Η πνευματ ική εξέλ ι ξη μίας δεδομένης κο ινων ίας ενδέχετα ι κατά 

κα ιρούς να πάρει , υπό την επ ιρροή των κάθε ε ίδους περ ιστάσεων, μία 

τελε ίως λάθος κατεύθυνση ή, απεναντ ίας , να ανέβε ι ψηλά. Α λ λά και 

στις δύο περ ιπτώσε ις , οι καθοδηγητ ικές ιδέες της εποχής ποτέ δεν θα 

αφήσουν ανεπηρέαστη την ηθ ική ζωή. Το ίδιο ισχύει και γ ια το άτομο. 

Βεβαιότατα οι ιδέες εινοι δυνάμεις, όπως λέε ι ο Φουιγιέ^· και εί-

να ι ηθ ικές δυνάμε ι ς , αν οι ιδέες ε ίναι σωστές και αρκετά πλατ ιές γ ια 

να αντ ιπροσωπεύουν την πραγματ ική ζωή της φύσης στο σύνολό της 

—όχ ι μόνο μία πλευρά της. Συνεπώς , το πρώτο βήμα προς την επε-

ξεργασ ία μίας ηθ ικής που θα ασκε ί μία ανθεκτ ική στον χρόνο επ ιρροή 

στην κο ινων ία , ε ίναι να βασ ίσουμε αυτή την ηθ ική σε στέρεα εδρα ιω-

μένες αλήθε ιες . Πράγματ ι , ένα από τα κύρια εμπόδ ια στην επεξεργασ ία 

ενός ολοκληρωμένου ηθ ικού συστήματος που αντ ιστοιχε ί στις παρού-

σες ανάγκε ς ε ίναι το γ εγονός ότι η επ ιστήμη της κο ινων ίας βρίσκεται 

ακόμη σε νηπ ιακό στάδιο. Αφού μόλ ις ολοκλήρωσε την καταγραφή 

των υλ ι κών της, η κο ι νων ιολογ ία αρχ ίζε ι τώρα να τα ερευνά, με σκοπό 

να αντ ιληφθε ί τ ις π ιθανές γραμμές μίας μελλοντ ικής ανάπτυξης . Αλλά 

συνεχώς συναντά στο πεδίο αυτό πολλές βαθιά ρ ι ζωμένες προκαταλή-

ψεις . 

Το κύριο α ίτημα που απευθύνετα ι τώρα στην ηθ ική ε ίναι να προ-

σπαθήσε ι να βρει, με την επ ιστημον ική μελέτη του ζητήματος, το κοι-

νό στοιχε ίο στα δύο σύνολα εκ δ ιαμέτρου εναντ ιούμενων α ισθημάτων 

που υπάρχουν στον άνθρωπο και έτσι να βοηθήσε ι την ανθρωπότητα 

να προχωρήσε ι σε μια σύνθεση των δύο, και όχι σε έναν συμβ ιβασμό 

τους. Το ένα σύνολο περιέχε ι τα α ισθήματα που παρακ ινούν τον άν-

θρωπο να υποτάξε ι άλλους ανθρώπους γ ια να τους χρησ ιμοπο ιήσε ι γ ια 

τους ατομ ικούς του σκοπούς , ενώ το δεύτερο εκε ίνα που παρακ ινούν 

τους ανθρώπους να ενώνοντα ι γ ια να πετύχουν με κο ινή προσπάθε ια 

κο ινούς στόχους- το πρώτο σύνολο ανταποκρ ίνετα ι σε μία θεμελ ιώδη 

ανάγκη της ανθρώπ ι νης φύσης , τον αγώνα , ενώ το δεύτερο αντ ιπρο-

σωπεύε ι μία άλλη εξ ίσου θεμελ ιώδη τάση, την επ ιθυμ ία γ ια ενότητα 
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και αμο ιβα ία συμπάθε ια . Αυτά τα δύο σύνολα α ισθημάτων πρέπε ι φυ-

σικά να ανων ί ζοντα ι το ένα εναντ ίον του άλλου , αλλά εΙνάι απολύτως 

ουσ ιώδες να πετύχουμε τη σύνθεσή τους, όπο ια μορφή και αν πάρει . 

Μία τέτοια σύνθεση ε ίναι ακόμη πιο αναγκα ία , επε ιδή ο σημερ ινός πο-

λ ιτ ισμένος άνθρωπος , αφού δεν έχε ι εδρα ιωμένες πεπο ιθήσε ις γ ια το 

ζήτημα αυτό, δεν μπορε ί να δράσει . Δεν μπορε ί να παραδεχθε ί ότι ο 

αγώνας μέχρ ις εσχάτων γ ια την επ ικράτηση, που συνεχ ί ζετα ι μεταξύ 

ατόμων και εθνών , ε ίναι η τελευτα ία λέξη της επ ιστήμης- συγχρόνως , 

δεν πιστεύει ότι μπορε ί να λύσε ι το πρόβλημα κηρύσσοντας την αδελ -

φοσύνη και την αυταπάρνηση τις οποίες κήρυττε ο χρ ιστ ιαν ισμός επί 

πολλούς α ιώνες χωρ ί ς να κατορθώσε ι να πετύχε ι την αδελφοσύνη των 

ανθρώπων και των εθνών , ούτε καν την ανοχή μεταξύ των δ ιαφόρων 

χρ ιστ ιαν ικών α ιρέσεων. Όσο γ ια τη δ ιδασκαλ ία των κομουν ιστών, η 

μεγάλη πλε ιονότητα των ανθρώπων , γ ια τον ίδιο λόγο , δεν πιστεύει 

στον κομουν ισμό. 

Έτσι , το κύριο πρόβλημα της ηθ ικής σήμερα ε ίναι να βοηθήσε ι την 

ανθρωπότητα να ξεπεράσε ι αυτή τη θεμελ ιώδη αντ ίφαση. ΓΓ αυτό, 

πρέπε ι σοβαρά να μελετήσουμε σε ποια μέσα κατέφυγαν οι άνθρωπο ι 

σε δ ιάφορες περ ιόδους της εξέλ ι ξής τους, γ ια να κατευθύνουν έτσι τις 

ατομ ικές δυνάμε ι ς τους , ώστε να αποσπάσουν απ' αυτές το μεγαλύτερο 

όφελος γ ια την ευζω ία όλων , χωρ ί ς συγχρόνως να παραλύσουν την 

ατομ ική πρωτοβουλ ία . Πρέπε ι να μελετήσουμε τις τάσε ις προς αυτή 

την κατεύθυνση που υπάρχουν την παρούσα στ ιγμή —με τη μορφή 

δε ι λών αποπε ιρών που γ ίνοντα ι , καθώς και με τη μορφή των δυνατοτή-

των που κρύβε ι η νεότερη κο ινων ία και μπορούν να χρησ ιμοπο ιηθούν 

γ ια να πετύχουμε αυτή τη σύνθεση. Ι^ετά, καθώς καμία νέα κ ίνηση 

στον πολ ιτ ισμό δεν έχει γ ίνε ι ποτέ χωρ ί ς να προκαλέσε ι έναν ορ ισμένο 

ενθουσ ιασμό γ ια να ξεπεραστούν οι πρώτες δυσκολ ί ες της αδράνε ιας 

και της εναντ ίωσης , η νέα ηθ ική έχει χρέος να ενσταλάξε ι στους αν-

θρώπους τα ιδαν ικά που θα τους ενθουσ ιάσουν και να τους δώσει τ ις 

αναγκα ί ε ς δυνάμε ι ς γ ια να κτ ίσουν μία μορφή ζωής που θα συνδυάζε ι 

τ ις ενέργε ι ες των ατόμων με την εργασ ία γ ια το κο ινό καλό. 

Η ανάγκη γ ια ένα ρεαλ ιστ ικό ιδαν ικό μάς φέρνε ι στη βασική μομφή 

που απευθυνόταν ανέκαθεν σε όλα τα μη θρησκευτ ικά συστήματα ηθι-

κής. Μας λένε ότι τα συμπεράσματά τους δεν θα έχουν ποτέ το ανα-

γκα ίο κύρος γ ια να επηρεάσουν τις πράξε ις των ανθρώπων , επε ιδή δεν 

μπορούν να επενδυθούν με την α ίσθηση του καθήκοντος , της υποχρέ-

ωσης . Είναι απολύτως αλήθε ια ότι η εμπε ιρ ική ηθ ική δεν ισχυρ ίστηκε 
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ποτέ ότι κατέχε ι τον επ ιτακτ ικό χαρακτήρα του Μωσα ϊκού Δεκαλόγου , 

λόγου χάρη. Αλήθε ια , αυτό που προέβαλε ο Καντ ως «κατηγορ ική επι-

ταγή» όλης της ηθ ικής , τον κανόνα «Να ενεργε ί ς έτσι ώστε τα όσα 

θέλε ις να μπορούν συγχρόνως να χρησ ιμεύσουν ως βασική αρχή της 

ο ικουμεν ικής νομοθεσ ίας»^ δεν απαίτησε καμία κύρωση εκ των άνω 

για να αναγνωρ ιστε ί γ εν ι κά ως υποχρεωτ ική . Υποστήρ ιξε πως ήταν μία 

αναγκα ία μορφή συλλογ ισμού , μία «κατηγορ ία» της νόησής μας, και 

δεν προήλθε από οπο ιεσδήποτε ωφελ ιμ ιστ ικές σκέψε ις . 

Εν τούτοις , η νεότερη κριτ ική, αρχής γενομένης από τον Σοπενό -

ουερ, έδε ιξε ότι ο Καντ έσφαλε . Ασφαλώς , απέτυχε να αποδε ίξε ι γ ιατί 

θα έπρεπε να ε ίναι καθήκον να ενεργούμε σύμφωνα με την «επ ιταγή» 

του. Παραδόξως , έπεται από τη συλλογ ιστ ική του ίδιου του Καντ ότι ο 

μόνος λόγος γ ια τον οποίο η «επ ιταγή» του μπορούσε να αξ ιώσε ι τη 

γεν ι κή αποδοχή είναι η κο ι νων ική της ωφελ ιμότητα, αν και ορ ισμένες 

από τις καλύτερες σελ ίδες που έγραψε ο Καντ ε ίναι ακρ ιβώς εκε ίνες 

στις οπο ίες εναντ ιώθηκε σθεναρά σε οπο ιεσδήποτε σκέψε ι ς ωφελ ι -

μότητας έμελλε να ληφθούν ως θεμέλ ιο της ηθ ικής. Στο κάτω-κότω, 

έγραψε έναν ωρα ίο πανηγυρ ι κό γ ια την α ίσθηση του καθήκοντος , αλλό 

απέτυχε να δώσει σε αυτή την α ίσθηση οπο ιοδήποτε θεμέλ ιο άλλο από 

την εσωτερ ική συνε ίδηση του ανθρώπου και την επ ιθυμ ία του να δ ια-

τηρήσε ι την αρμον ία ανάμεσα στις δ ιανοητ ικές συλλήψε ι ς και τ ις πρά-

ξεις του"^. 

Η εμπε ιρ ική ηθ ική δεν ισχυρίζεται καθόλου ότι βρίσκει ένα υποκα-

τάστατο γ ια τη θρησκευτ ική επ ι ταγή που εκφράζετα ι στα λόγ ια «Εγώ 

ειμί Κύρ ιος ο Θεός», αλλό η οδυνηρή ασυμφων ία ανάμεσα στις ηθ ικές 

εντολές της χρ ιστ ιαν ικής θρησκε ίας και στη ζωή των κο ινων ιών που 

αυτοαποκαλούντα ι χρ ιστ ιαν ικές , αφαιρε ί από την παραπάνω μομφή 

την αξ ία της. Εν τούτοις , ακόμη και η εμπε ιρ ική ηθ ική έχε ι μια κάπο ια 

α ίσθηση τής υπό όρους υποχρέωσης . Τα δ ιαφορετ ικά α ισθήματα και 

πράξε ις , που περ ιγράφοντα ι συνήθως από την εποχή του Αύγουστου 

Κοντ ως «αλτρου ιστ ικά», μπορούν εύκολα να καταταγούν σε δύο κα-

τηγορ ίες . Υπάρχουν πράξε ις που μπορούν να θεωρηθούν απολύτως 

απαρα ίτητες από τη στ ιγμή που επ ιλέγουμε να ζούμε σε κο ινων ία και 

στις οποίες , συνεπώς , δεν θα έπρεπε ποτέ να δίδεται το όνομα «αλ-

τρου ιστ ικές»· έχουν τον χαρακτήρα της αμο ιβα ιότητας και ε ίναι προς 

το συμφέρον του ατόμου όπως κάθε πράξη αυτοσυντήρησης . Από την 

άλλη, υπάρχουν πράξε ις που δεν έχουν κανένα χαρακτήρα αμο ιβα ι -

ότητας. Ένας άνθρωπος που κάνε ι τέτοιες πράξε ις δίνε ι τις δυνάμε ι ς 
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του, την ενεργητ ικότητα και τον ενθουσ ιασμό του, και περ ιμένε ι σε 

αντάλλαγμα μία επ ιβράβευση, και μολονότ ι τέτοιες πράξε ις ε ίναι οι 

πραγματ ικές πηγές της ηθ ικής προόδου, δεν μπορούν ασφαλώς να 

έχουν κανένα χαρακτηρ ιστ ικό υποχρέωσης . Εν τούτοις , αυτές τις δύο 

τάξε ις πράξεων τις μπερδεύουν συνεχώς οι συγγραφε ί ς β ιβλ ίων γ ια 

την ηθική, με αποτέλεσμα να εμφαν ί ζοντα ι πολλές αντ ιφάσε ις κατό την 

πραγμότευση ηθ ικών ζητημάτων. 

Ωστόσο, η σύγχυση αυτή μπορε ί εύκολα να αποφευχθε ί . Πρώτα απ' 

όλα, ε ίναι προφανές ότι ε ίναι προτ ιμότερο να δ ιαχωρ ί ζουμε τα ηθ ικά 

προβλήματα από τα νομ ικά . Η ηθ ική επ ιστήμη δεν απάντησε καν στο 

ζήτημα αν ε ίναι αναγκα ία ή όχ ι η νομοθεσ ία . Στέκε ι υπεράνω αυτού. 

Πράγματ ι , γ νωρ ί ζουμε συγγραφε ί ς περί ηθ ικής —που ε ίχαν μεγάλη 

επ ιρροή κατά τα πρώτα χρόν ια της Μεταρρύθμ ισης— που αρνήθηκαν 

την ανάγκη γ ια οπο ιαδήποτε νομοθεσ ία και απευθύνθηκαν κατ' ευθε ί -

αν στην ανθρώπ ι νη συνε ίδηση. Η λε ιτουργ ία της ηθ ικής δεν ε ίναι τόσο 

να τον ί ζε ι τα ελαττώματα του ανθρώπου και να τον κατηγορε ί γ ια τα 

«αμαρτήματά» του, όσο να ενεργε ί σε θετ ική κατεύθυνση, απευθυνό -

μενη στα καλύτερα ένστ ικτα τ ου ανθρώπου . Καθορ ί ζε ι και εξηγε ί τ ις 

λ ί γες θεμελ ιώδε ι ς αρχές , που, χωρ ί ς αυτές, τα ζώα και οι άνθρωπο ι 

δεν θα μπορούσαν να ζουν σε κο ινωνία- αλλά μετά απευθύνετα ι και 

σε κάτι ανώτερο απ' αυτό: στην αγάπη, το θάρρος , την αδελφοσύνη , 

τον αυτοσεβασμό, τη συμφων ία ενός ανθρώπου με το ιδαν ικό του. Λέε ι 

στον άνθρωπο ότι, αν θέλε ι να ζήσε ι μία ζωή στην οπο ία θα ασκε ί π ιθα-

νόν πλήρως όλες του τις σωματ ικές , δ ιανοητ ικές και συνα ισθηματ ικές 

δυνάμε ι ς , πρέπε ι μια γ ια πάντα να εγκαταλε ίψε ι την ιδέα ότι μπορε ί να 

την κατακτήσε ι αδ ιαφορώντας γ ια τους άλλους . 

Μόνον εγκαθ ιδρύοντας μία ορ ισμένη αρμον ία ανάμεσα στο άτομο 

και σε όλους τους άλλους θα ε ίναι εφικτή η προσέγγ ιση σε μία τέτοια 

ο λοκληρωμένη ζωή, λέε ι η Ηθική, και προσθέτε ι : «Κο ιτάξτε τη φύση! 

Μελετήστε το παρελθόν της ανθρωπότητας ! Αυτό θα σας αποδε ίξε ι ότι 

έτσι έχουν τα πράγματα!» Και όταν το άτομο, γ ια τον άλφα ή βήτα 

λόγο , αμφιταλαντεύετα ι σε μία ορ ισμένη περ ίπτωση γ ια το ποιος ε ίναι 

ο καλύτερος δρόμος γ ια να ακολουθήσε ι , η ηθ ική έρχετα ι σε βοήθε ιά 

του και δε ίχνε ι πώς θα ήθελε να ενεργήσουν οι άλλο ι σε σχέση μ' αυ-

τόν, σε παρόμο ια περίσταση^ Αλ λά ακόμη και τότε η αληθ ινή ηθ ική 

δεν χαράσσε ι μία άκαμπτη γραμμή συμπερ ιφοράς , επε ιδή το ίδιο το 

άτομο πρέπε ι να σταθμίσε ι τη σχετ ική αξ ία των δ ιαφορετ ικών κ ινήτρων 

που τον επηρεάζουν . Δεν έχει νόημα να συμβουλεύε ι ς κάπο ιον , που 
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δεν αντέχε ι τ ις αντ ιξοότητες , να δ ιακ ινδυνεύσε ι , ούτε να μ ιλήσε ις γ ια 

τη σωφροσύνη του γέροντα σε έναν νεαρό γεμάτο ενεργητ ικότητα. Θα 

έδ ινε την απάντηση —τη βαθ ιά αληθ ινή και ωρα ία απάντηση που δ ίνε ι 

ο Έ γ κμο ν τ στη συμβουλή του γηρα ιού κόμητα Ολ ίβα στο δράμα του 

Γκαίτε— και θα ε ίχε δ ίκ ιο: «Σαν να τα κεντρ ί ζουν αόρατα πνεύματα, τα 

ηλ ιακά άλογα του χ ρόνου τρέχουν με την ελαφρ ιά άμαξα της μο ίρας 

μας· και απομένε ι σ' εμάς με τόλμη να κρατήσουμε τα χαλ ι νάρ ια και 

ν α προστατεύσουμε τ ις ρόδες, εδώ από μια πέτρα στα αρ ιστερά μας, 

εκε ί από το χαντάκ ι στα δεξ ιά μας. Προς τα πού πηγα ίνε ι η άμαξα; 

Ποιος ξέρε ι ; Μπορούμε , άραγε , να θυμηθούμε από πού ήρθαμε;» «Το 

λουλούδ ι πρέπε ι ν ' ανθ ίσε ι», όπως λέε ι ο Γκυώ®, έστω και αν η άνθησή 

του σημα ίνε ι θάνατο. 

Εν τούτοις , ο κύρ ιος στόχος της ηθ ικής δεν ε ίναι ν α συμβουλεύε ι 

τον κάθε άνθρωπο χωρ ιστά. Είναι μάλλον να προβάλλε ι στους ανθρώ-

πους ως σύνολο μία ανώτερη επ ιδ ίωξη, ένα ιδαν ικό που, καλύτερα 

από οπο ιαδήποτε συμβουλή , θα τους κάνε ι να ενεργούν ενστ ι κτωδώς 

προς τη σωστή κατεύθυνση. Όπως ακρ ιβώς ο στόχος της πνευματ ι -

κής εκπα ίδευσης ε ίνα ι να μας μάθε ι να εκτελούμε πάμπολλες νοητ ι -

κές εργασ ίες σχεδόν ασύνε ιδα, έτσι και ο στόχος της ηθ ικής ε ίναι να 

δημ ιουργήσε ι μία τέτο ια ατμόσφα ιρα στην κο ινων ία ώστε να παράγε ι 

στους πολλούς , τελε ίως παρορμητ ικά , τ ις πράξε ις που οδηγούν με τον 

καλύτερο τρόπο στην ευζω ία όλων και στην πληρέστερη ευτυχ ία του 

καθενός χωρ ιστά. 

Αυτός ς ίνα ι ο τελ ικός στόχος της ηθικής- αλλά γ ια να τον πετύχουμε , 

πρέπε ι να καθαρ ίσουμε τις ηθ ικές μας δ ιδασκαλ ίες από τ ις αντ ιφάσε ι ς 

που περ ιέχουν. Λόγου χάρη , μία ηθ ική που κηρύσσε ι «φ ιλανθρωπ ία» , 

συμπόν ια και ο ίκτο, περιέχε ι αναγκαστ ικά μία θανάσ ιμη αντ ίφαση. Ξε-

κ ινά με τη δ ιαβεβα ίωση της πλήρους ισότητας και δ ικα ιοσύνης , ή της 

πλήρους αδελφοσύνης , αλλά μετά σπεύδε ι να προσθέσε ι ότι δεν χρε ι -

άζεται να σκοτ ι ζόμαστε γ ια καμία από αυτές. Η πρώτη ε ίναι ανεπ ίτευ-

κτη. Όσο γ ια την αδελφοσύνη των ανθρώπων , που ε ίναι η θεμελ ιώδης 

βασ ική αρχή όλων των θρησκε ιών , δεν πρέπε ι να την εκλαμβάνουμε 

κυρ ιολεκτ ικά- ήταν μία ποιητ ική φράση ενθουσ ιωδών ι εροκηρύκων . 

«Η αν ισότητα ε ίνα ι ο κανόνας της φύσης» , μας λένε οι θρησκευτ ικο ί 

κήρυκες , που μπορούν σ' αυτό να επ ικαλεστούν τη φύση προς βοήθε ιά 

τους- από αυτή την άποψη, μας δ ιδάσκουν, θα έπρεπε να πα ίρνουμε 

μαθήματα από τη φύση, όχι από τη θρησκε ία που πάντα αντ ιμαχόταν 

τη φύση. Α λ λά όταν οι αν ισότητες στον τρόπο ζωής των ανθρώπων 
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παραγ ίνοντα ι έκδηλες , και το σύνολο του παραγόμενου πλούτου μοι-

ράζεται ώστε να έχει ως αποτέλεσμα την πιο ελεε ινή αθλ ιότητα γ ια 

τους πολλούς , τότε γ ίνετα ι ιερό καθήκον το να μο ιράζεσαι με τους 

φτωχούς «ό,τι μπορε ί να μοιραστε ί» χωρ ί ς να χάνε ι ς την προνομ ιούχο 

θέση σου. 

Μία τέτοια ηθ ική μπορε ί ασφαλώς να επ ικρατε ί σε μία κο ινων ία γ ια 

ένα δ ιάστημα, ή και γ ια πολύ καιρό, αν έχε ι την επ ι κύρωση της θρη-

σκε ίας όπως την ερμηνεύε ι η κυρ ίαρχη εκκλησ ία . Α λ λά από τη στ ιγμή 

που ο άνθρωπος αρχ ίζε ι να εξετάζε ι κριτ ικά τις εντολές της θρησκε ίας 

και απαιτε ί μία λογ ι κή πίστη αντί γ ια σκέτη υπακοή και φόβο, μία τέτοια 

εσωτερ ική αντ ίφαση δεν μπορε ί να δ ιατηρηθε ί γ ια πολύ κα ιρό ακόμη. 

Πρέπε ι να εγκαταλε ιφθε ί —και όσο γρηγορότερα , τόσο το καλύτερο. Η 

εσωτερ ική αντ ίφαση είναι η θανατ ική καταδ ίκη όλης της ηθ ικής και ένα 

σκουλήκ ι που υπονομεύε ι την ανθρώπ ινη ενεργητ ικότητα. 

Μία πάρα πολύ σημαντ ική προϋπόθεση που πρέπε ι να ικανοποιε ί 

ένα νεωτερ ικό ηθικό σύστημα είναι ότι δεν πρέπει να εμποδίζε ι την 

ατομ ική πρωτοβουλ ία , όταν έχει ως υψηλή επ ιδ ίωξη την ευημερ ία της 

κο ινότητας ή του ε ίδους. Ο Βουντ, στην έξοχη ανασκόπηση των ηθι-

κών συστημάτων που κάνε ι , επ ισημαίνε ι ότι, με αφετηρ ία την περ ίοδο 

του Δ ιαφωτ ισμού του 18ου αι., σχεδόν όλα έγ ιναν ατομικ ιστ ικά. Αυτό, 

εν τούτοις , αληθεύε ι μόνον εν μέρει , επε ιδή τα δ ικα ιώματα του ανθρώ-

που επ ιβεβα ιώθηκαν με μεγάλη ενεργητ ικότητα μόνο σε έναν τομέα: 

στην ο ικονομ ία . Ακόμη και στην ο ικονομ ία , η ατομ ική ελευθερ ία παρέ-

μεινε, στη θεωρ ία και στην πράξη, περ ισσότερο απατηλή παρά πραγ-

ματική. Όσο γ ια τους άλλους τομε ίς —πολ ιτ ικό, δ ιανοητ ικό , καλλ ιτε-

χν ι κό— μπορούμε να πούμε ότι, όσο πιο εμφατ ικά επ ιβεβα ιωνόταν ο 

ο ι κονομ ικός ατομ ικ ισμός, τόσο αύξανε σταθερά η υποταγή του ατόμου 

στην πολεμ ική μηχανή του κράτους, στο εκπα ιδευτ ικό σύστημα, στη 

νοητ ική πε ιθαρχ ία που απαιτε ίται γ ια τη στήρ ιξη των κρατούντων θε-

σμών κτλ. Ακόμη και οι περ ισσότεροι πιο προωθημένο ι μεταρρυθμ ιστές 

της εποχής μας, όταν κάνουν προβλέψε ι ς γ ια το μέλλον , υποθέτουν 

μία ακόμη μεγαλύτερη απορρόφηση του ατόμου στην κο ινων ία . 

Η τάση αυτή προκάλεσε αναγκαστ ικά μία δ ιαμαρτυρ ία , την οπο ία 

δ ιατύπωσε ο Γκόντγου ιν στις αρχές του 19ου αι. και ο Σπένσερ προς 

το τέλος του, και οδήγησε τον Νίτσε στο συμπέρασμα ότι πρέπε ι να 

ξ εφορτωθούμε όλη την ηθική, αν δεν μπορέσε ι να βρει θεμέλ ιο κα-

λύτερο από τη θυσία του ατόμου προς το συμφέρον της φυλής των 

ανθρώπων . Αυτή η κριτ ική των κρατούντων ηθ ικών συστημάτων ε ίναι 
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π ιθανόν το πιο χαρακτηρ ιστ ικό γνώρ ισμα της εποχής μας, αφού επι-

πλέον πηγάζε ι όχι τόσο από μία ατομική προσπάθε ια γ ια ο ι κονομ ική 

ανεξαρτησ ία (όπως συνέβα ινε με τους ατομικ ιστές του 18ου αι., με 

εξα ίρεση τον Γκόντγου ιν ) όσο από μία παθ ιασμένη επ ιθυμ ία γ ια προ-

σωπ ική ανεξαρτησ ία με σκοπό τη δημ ιουργ ία μίας νέας , καλύτερης 

κο ινων ίας , στην οποία η ευημερ ία όλων θα γ ίνε ι το θεμέλ ιο γ ια την 

πληρέστερη ανάπτυξη της προσωπικότητας^. 

Η μη ανάπτυξη της προσωπικότητας (που οδηγε ί στην ψυχολογ ία 

της αγέλης ) και η έλλε ιψη ατομ ικής δημ ιουργ ικότητας και πρωτοβουλ ί -

ας ε ίναι ασφαλώς μία από τ ις βασικές ατέλε ιες της εποχής μας. Ο ο ικο-

νομ ικός ατομ ικ ισμός δεν κράτησε την υπόσχεσή του- δεν οδήγησε σε 

εντυπωσ ιακή ανάπτυξη της ατομικότητας. Η δημ ιουργ ική εργασ ία στο 

πεδίο της κο ι νων ιολογ ίας ε ίναι εξα ιρετ ικά αργή, και η μ ίμηση παρα-

μένει το κύριο μέσον γ ια τη δ ιάδοση προοδευτ ικών κα ινοτομ ιών στην 

ανθρωπότητα . Τα νεωτερ ικά έθνη επαναλαμβάνουν την ιστορία των 

βαρβαρ ικών φυλών και των μεσα ιων ικών πόλεων, όταν αντέγραφαν η 

μία από την άλλη τα ίδια πολ ιτ ικά, θρησκευτ ικά και ο ικονομ ικά κ ινή-

ματα, και τ ις «χάρτες της ελευθερ ίας». Έθνη ολόκληρα έχουν προσοι-

κε ιωθε ί πρόσφατα με εκπληκτ ι κή ταχύτητα τα αποτελέσματα του δυ-

τ ι κοευρωπα ϊκού β ιομηχαν ικού και στρατ ιωτ ικού πολιτ ισμού- σε αυτές 

τις μη αναθεωρημένε ς νέες εκδόσε ις των παλα ιών προτύπων βλέπουμε 

με τον καλύτερο τρόπο πόσο επ ιφανε ιακό ε ίναι αυτό που ονομάζουμε 

κουλτούρα, πόσο πολύ ε ίναι απλή μίμηση. 

Συνεπώς , ε ίναι φυσ ικό να αναρωτηθούμε μήπως οι κρατούσες ηθ ικές 

δ ιδασκαλ ίες βοηθούν να δ ιατηρηθε ί αυτή η μ ιμητ ική υποταγή. Μήπως 

δεν στόχευσαν πάρα πολύ να μετατρέψουν τον άνθρωπο στο «ιδεατ ικό 

αυτόματο» του Χέρμπαρτ , που ε ίναι απορροφημένο στην ενατέν ιση και 

φοβάτα ι πιο πολύ απ' όλα τις θύελλες του πάθους; Δεν ε ίναι κα ιρός 

να υπερασπ ιστούμε τα δ ικα ιώματα του αληθ ινού ανθρώπου , που ε ίναι 

γεμάτος σφρ ίγος και ι κανός να αγαπά πραγματ ικά ό,τι αξίζε ι να αγαπη-

θεί και να μισεί ό,τι αξ ίζε ι να μισηθεί —του ανθρώπου που είναι πάντα 

έτοιμος να αγωνιστε ί γ ια ένα ιδαν ικό που εξευγεν ί ζε ι την αγάπη του και 

δ ικα ιολογε ί τ ις έχθρες του; Από την εποχή των φ ι λοσόφων της αρχα ι -

ότητας υπήρχε μία τάση των ανθρώπων να αντ ιλαμβάνοντα ι την «αρε-

τή» ως ένα ε ίδος «σοφίας» που παρακ ινε ί τον άνθρωπο να «καλλ ι εργε ί 

την ομορφιά της ψυχής του», και όχι να ενώνετα ι με τους «άσοφους/ 

άφρονες» στους αγώνες τους εναντ ίον των δε ινών της εποχής . Αργό -

τερα, αυτή η αρετή έγ ινε «μη αντ ίσταση στο κακό», και γ ια πολλούς 
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α ιώνες η ατομ ική «σωτηρ ία», μαζί με την παρα ίτηση και την παθητ ική 

στάση απέναντ ι στο κακό, ήταν η ουσία της χρ ιστ ιαν ικής ηθ ικής· το 

αποτέλεσμα ήταν η κουλτούρα τής μοναστ ικής αδ ιαφορ ίας γ ια το κοι-

νων ι κό καλό και κακό, και η επεξεργασ ία μίας επ ιχε ιρηματολογ ίας γ ια 

την υπεράσπ ιση του «ενάρετου ατομ ικ ισμού». Ευτυχώς , η αντ ίδραση 

εναντ ίον μίας τέτο ιας εγωιστ ικής αρετής εμφαν ίστηκε ήδη, και τ ίθεται 

το ερώτημα εάν μία παθητ ική στάση απέναντ ι στο κακό δεν σημα ίνε ι 

απλώς ηθ ική δε ιλ ία —αν, όπως δ ίδαξε η Ζεντ-Αβέστο, μία ενεργητ ι κή 

πάλη ενάντ ια στον κακό Αρ ιμάν δεν ε ίναι η πρώτη προϋπόθεση της 

αρετής®. Χρε ιαζόμαστε ηθ ική πρόοδο, αλλά χωρ ί ς ηθ ικό θάρρος δεν 

ε ίναι δυνατή καμία ηθ ική πρόοδος. 

Αυτές ε ίναι ορ ισμένες απαιτήσε ις από την ηθ ική, τ ις οπο ίες μπο-

ρούμε να δ ιακρ ίνουμε μέσα στην παρούσα σύγχυση . Όλ ε ς συγκλ ί νουν 

προς μία καθοδηγητ ική ιδέα. Αυτό που θέλουν σήμερα οι άνθρωπο ι 

ε ίναι μία νέα σύλληψη της ηθικής —των θεμελ ιωδών αρχών της, που 

πρέπε ι να ε ίναι αρκετά πλατ ιές γ ια να εμφυσήσουν νέα ζωή στον πο-

λ ιτ ισμό μας, και των εφαρμογών της, που πρέπε ι να απαλλαγούν από 

τ ις επ ιβ ιώσε ις της υπερβατολογ ικής σκέψης και από τη στενότητα του 

μ ικροαστ ικού ωφελ ιμ ισμού. 

Τα στοιχε ία γ ια μία τέτοια νέα σύλληψη της ηθ ικής ε ίναι ήδη στη 

δ ιάθεσή μας. Η σημασία της κοινωνικότητας, της αλληλοβοήθειας στην 

εξέλ ι ξη του ζω ικού κόσμου και στην ανθρώπ ι νη ιστορία, π ιστεύω ότι 

μπορε ί να θεωρηθε ί θετ ικά εδρα ιωμένη επ ιστημον ική αλήθε ια , και όχ ι 

ε ικασία. Το επόμενο που μπορούμε π ιθανόν να θεωρήσουμε δεδομένο 

ε ίναι ότι όσο η αλληλοβοήθε ια εδρα ιώνετα ι στην ανθρώπ ι νη κο ινότη-

τα ως έξη, ενστ ικτώδης κατά κάπο ιο τρόπο, οδηγε ί σε μία παράλληλη 

ανάπτυξη της αίσθησης της δικαιοσύνης, με το αναγκα ίο της συνο-

δευτ ικό, την αίσθηση της ισοτιμίας και τον εξισωτικό αυτοπεριορισμό. 

Η άποψη ότι τα ατομ ικά δ ικα ιώματα του καθενός ε ίναι εξ ίσου απα-

ραβίαστα όσο τα ίδια δ ικα ιώματα κάθε άλλου ατόμου, εν ισχύετα ι όσο 

σβήνουν 01 ταξ ικές δ ιακρίσε ις- και η σκέψη αυτή επ ιβάλλετα ι γεν ικά , 

όταν 01 θεσμοί μίας δεδομένης κο ινότητας αλλά ζουν δ ιαρκώς προς 

αυτή την κατεύθυνση. Έ ν α ς ορ ισμένος βαθμός ταύτ ισης του ατόμου 

με τα συμφέροντα της ομάδας στην οπο ία ανήκε ι υπήρξε αναγκαστ ι κά 

από τ ις απαρχές της κο ι νων ικής ζωής , και εκδηλώνετα ι ώς και στα κα-

τώτερα ζώα. Α λ λά όσο οι σχέσε ις ισοτιμίας και δ ι κα ιοσύνης εδρα ιώνο-

νται στέρεα στην ανθρώπ ι νη κο ινων ία , προετο ιμάζετα ι το έδαφος γ ια 

την περα ιτέρω και γεν ι κότερη ανάπτυξη πιο ε κλεπτυσμένων σχέσεων . 
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στις οποίες ο άνθρωπος καταλαβα ίνε ι και α ισθάνετα ι τόσο καλά τον 

αντ ίκτυπο της δράσης του σε όλη την κο ινων ία ώστε αποφεύγε ι να 

προσβάλλε ι άλλους , έστω και αν, γι ' αυτό, χρε ιάζετα ι π ιθανόν να πα-

ραιτηθε ί από την ι κανοπο ίηση ορ ισμένων επ ιθυμ ιών του, και όταν τόσο 

πλήρως ταυτίζε ι τα α ισθήματά του με των άλλων ώστε ε ίναι έτο ιμος να 

θυσιάσει τ ις δυνάμε ι ς του προς όφελός τους χωρ ί ς να περ ιμένε ι τ ίποτε 

σε αντάλλαγμα . Αυτά τα μη-εγωιστ ικά α ισθήματα και έξε ις, που συνή-

θως ανακρ ιβώς ονομάζοντα ι αλτρουισμός και αυτοθυσία, μόνον αυτά 

αξ ί ζουν, κατά τη γ νώμη μου, κυρ ιολεκτ ικά το όνομα ηθική, αν και οι 

περ ισσότεροι συγγραφε ί ς , ονομάζοντάς τα αλτρου ισμό, τα μπερδεύουν 

με την απλή α ίσθηση της δ ικα ιοσύνης . 

Έτσ ι , αλληλοβοήθεια, δικαιοσύνη, ηθική ε ίναι οι δ ιαδοχ ικές βαθ-

μίδες μίας ανοδ ικής σε ιράς, που μας φανέρωσε η μελέτη του ζω ικού 

κόσμου και του ανθρώπου . Αποτελούν μία οργαν ι κή αναγκα ιότητα που 

εμπερ ιέχε ι τη δ ι κα ιολόγησή της , επ ιβεβα ιώνετα ι από όλη την εξέλ ι ξη 

του ζω ικού βασιλε ίου, αρχ ί ζοντας από τα πιο πρώ ιμα στάδια (με τη 

μορφή απο ικ ιών στους πιο πρωτόγονους οργαν ισμούς) και σταδ ιακά 

υψώνετα ι στις πολ ιτ ισμένες ανθρώπ ινε ς κο ινότητές μας. Αν μ ιλήσουμε 

μεταφορ ικά , ε ίναι ένας ο ι κουμεν ικός νόμος της οργαν ι κής εξέλ ιξης , 

και γι ' αυτό η α ίσθηση της Αλληλοβοήθε ια ς , της Δ ι κα ιοσύνης και της 

Ηθ ικής ε ίναι ρ ι ζωμένες στο μυαλό του ανθρώπου με όλη τη δύναμη 

ενός έμφυτου ενστ ίκτου —όπου το πρώτο ένστ ικτο, της Αλληλοβοή -

θειας, ε ίναι προφανώς το ισχυρότερο, ε νώ το τρίτο, που αναπτύχθηκε 

αργότερα από τα άλλα , ε ίναι ένα ασταθές α ίσθημα και το λ ιγότερο 

επ ιτακτ ικό από τα τρία. 

Όπως η ανάγκη γ ια τροφή, στέγη ή ύπνο, τα ένστ ικτα αυτά ε ίναι 

ένστ ικτα αυτοσυντήρησης . Βέβαια, μπορε ί μερ ικές φορές να εξασθε-

νήσουν , και γ νωρ ί ζουμε πολλές περ ιπτώσε ις που η δύναμη αυτών των 

ενστ ίκτων χαλαρώνε ι , γ ια τον άλφα ή βήτα λόγο , σε μία ζω ική ομάδα 

ή σε μία ανθρώπ ι νη κοινότητα- αλλά τότε η ομάδα αναγκαστ ικά αρχ ίζε ι 

να μην τα βγάζε ι πέρα στον αγώνα γ ια τη ζωή- οδεύε ι προς την παρακ-

μή της. Και αν η ομάδα αυτή δεν στραφεί στις αναγκα ί ε ς προϋποθέ-

σεις της συμβ ίωσης και της προοδευτ ικής ανάπτυξης —αλληλοβοήθε ια , 

δ ι κα ιοσύνη κάι ηθ ική— τότε η ομάδα, η φυλή ή το ε ίδος σβήνε ι και 

εξαφαν ί ζετα ι . Αφού δεν εκπλήρωσε τις αναγκα ί ε ς προϋποθέσε ι ς της 

εξέλ ιξης , οφε ίλε ι αναπόφευκτα να παρακμάσε ι και να αφανιστε ί . 

Αυτά τα στέρεα θεμέλ ια μας δίνε ι η επ ιστήμη γ ια να επεξεργαστού-

με ένα νέο σύστημα ηθ ικής και τη δ ι κα ιολόγησή του* συνεπώς , αντί 
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να κηρύσσουμε τη «χρεοκοπ ία της επ ιστήμης», αυτό που πρέπε ι τώρα 

να κάνουμε ε ίναι να εξετάσουμε πώς η επ ιστημον ική ηθ ική μπορε ί να 

ο ικοδομηθε ί από τα υλ ικά που έχει συσσωρεύσε ι γ ια τον σκοπό αυτό η 

νεωτερ ική έρευνα, παρακ ι νημένη από την ιδέα της εξέλ ιξης . 
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ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 

Η ΒΑΣ ΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ 

Το έργο του Δαρβ ί νου δεν περ ιορ ίστηκε οτη β ιολογ ία. Ήδη το 1837, 

όταν ε ίχε μόλ ις σκ ιαγραφήσε ι αδρά τη θεωρία του γ ια την καταγωγή 

των ε ιδών, έ γραψε στο σημε ιωματάρ ιο του την ακόλουθη σημαντ ική 

παρατήρηση: «Η θεωρ ία μου θα οδηγήσε ι σε μία νέα φ ιλοσοφία». Αυτό 

πράγματ ι έκανε . Ε ισάγοντας την ιδέα της εξέλ ι ξης στη μελέτη της ορ-

γαν ι κής ζωής , άνο ι ξε μία νέα εποχή στη φ ιλοσοφία^ και το μετέπειτα 

σκ ιαγράφημά του γ ια την ανάπτυξη της ηθ ικής α ίσθησης άνο ιξε μία 

νέα σελ ίδα στην ηθ ική. Στο σκ ιαγράφημα αυτό ο Δαρβ ί νος φώτ ισε με 

κα ινούργ ιο τρόπο την αληθ ινή καταγωγή της ηθ ικής α ίσθησης και το-

ποθέτησε το όλο ζήτημα σε μία τόσο στέρεη επ ιστημον ική βάση, ώστε, 

αν και 01 καθοδηγητ ικές του ιδέες μπορούν να θεωρηθούν μία περαιτέ-

ρω ανάπτυξη των ιδεών του Sha f tesbury και του Hutcheson, θα πρέπει 

εν τούτο ις να του αναγνωρ ίσουμε πως άνο ιξε ένα νέο δρόμο γ ια την 

επ ιστήμη προς την κατεύθυνση που αχνά υπέδε ιξε ο Μπα ίηκον . Έτσι , 

έγ ινε ένας από τους ιδρυτές των ηθ ικών σχολών , μαζί με τον Χ ιούμ, 

τον Χομπς ή τον Καντ. 

Εύκολα μπορούμε να συνοψ ίσουμε τις καθοδηγητ ικές ιδέες της ηθι-

κής του Δαρβ ίνου . Στην πρώτη κ ιόλας πρόταση του δοκ ιμ ίου του δ ια-

τυπώνε ι σαφώς την επ ιδ ίωξή του. Αρχ ί ζε ι επα ινώντας την α ίσθηση του 

καθήκοντος , που την χαρακτηρ ί ζε ι με τα πασ ίγνωστα ποιητ ικά λόγ ια : 

«Καθήκον ! Θαυμάσ ια σκέψη που δεν λε ιτουργε ί από στοργή, ούτε από 

κολακε ία , ούτε με οπο ιαδήποτε απε ιλή. . .» κτλ. Επιχε ιρε ί να εξηγήσε ι 

αυτή την α ίσθηση του καθήκοντος , ή ηθ ική συνε ίδηση, «αποκλε ιστ ικά 

από τη σκοπ ιά της φυσ ικής ιστορίας» —μία εξήγηση, προσθέτε ι , την 

οποία κανένας άγγλος συγγραφέας δεν ε ίχε ώς τότε επ ιχε ιρήσε ι να 

δώσει2. 

Το να αποκτά το κάθε άτομο ξεχωρ ιστά στο δ ιάβα της ζωής του την 

ηθ ική α ίσθηση, το θεωρε ί φυσ ικά «εξα ιρετ ικά απ ίθανο υπό το πρίσμα 

της γεν ι κής θεωρ ίας της εξέλ ι ξης»· και αντλε ί την α ίσθηση αυτή από 

το κο ινων ικό α ίσθημα που είναι ενστ ικτώδες ή έμφυτο στα κατώτερα 

ζώα, π ιθανόν και στον άνθρωπο (σ. 150-51) . Ο Δαρβ ίνος θεωρε ί γ νή -

σιο θεμέλ ιο όλων των ηθ ικών α ισθημάτων «τα κο ινων ικά ένστ ικτα που 
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οδηγούν ΤΟ ζώο να απολαμβάνε ι τη συντροφιά των συντρόφων του, 

να ν ιώθε ι γι ' αυτούς μια κάπο ια συμπάθε ια και να εκτελε ί γι ' αυτούς 

δ ιάφορες υπηρεσ ί ε ς» ' η συμπάθε ια λαμβάνετα ι εδώ με την ακρ ιβή της 

έννο ια : όχ ι ως α ίσθημα λύπης γ ια τον άλλο ή «αγάπης» , α λλά ως «αί-

σθημα συντροφ ικότητας» ή «αμο ιβα ίας ευα ισθησ ίας», με την έννο ια 

της ικανότητας να επηρεαζόμαστε από τα α ισθήματα ενός άλλου . 

Αυτή ε ίνα ι η πρώτη πρόταση του Δαρβ ίνου- η δεύτερη ε ίνα ι ότι 

μόλ ι ς 01 νοητ ικές ικανότητες ενός ε ίδους φτάσουν σε υψηλή ανάπτυ-

ξη, όπως στον άνθρωπο , θα αναπτυχθε ί αναγκαστ ικά και το κο ι νων ι κό 

ένστ ικτο. Αν δεν αναπτύξουμε αυτό το ένστ ικτο, το άτομο οπωσδήποτε 

θα ν ιώθε ι μ ία α ίσθηση αν ικανοπο ίησης , ή και αθλ ιότητας , όποτε [το 

άτομο] , αναλογ ι ζόμενο τις παρελθούσες πράξε ι ς του, βλέπε ι ότι , σε 

ορ ισμένες απ' αυτές, «το ανθεκτ ικό και πάντα παρόν κο ι νων ι κό ένστ ι -

κτο ε ίχε υποχωρήσε ι εμπρός σε ένα άλλο ένστ ικτο, τότε ισχυρότερο, 

αλλά που δεν ήταν ανθεκτ ικό στον χρόνο ούτε άφηνε π ίσω του μία 

πολύ ζωηρή εντύπωση». 

Έτσι , γ ια τον Δαρβ ίνο , η ηθ ική α ίσθηση δεν ε ίναι ένα μυστηρ ιώδες 

δώρο άγνωστης προέλευσης , όπως ήταν γ ια τον Καντ . Λέε ι : «Οπο ιο-

δήποτε ζώο, προ ικ ισμένο με εμφανή κο ινων ικά ένστ ικτα, στα οπο ία 

περ ιλαμβάνοντα ι η αγάπη του πατέρα και των πα ιδ ιών, θα αποκτήσε ι 

αναπόφευκτα μία ηθ ική α ίσθηση ή συνε ίδηση («γνώση του καθήκο-

ντος» , κατά Καντ) , μόλ ι ς οι δ ιανοητ ικές του δυνάμε ι ς αναπτυχθούν 

όσο, ή σχεδόν όσο, του ανθρώπου» (κεφ. 4, σ. 149 -150 ) . 

Στ ις δύο αυτές θεμελ ιώδε ι ς προτάσε ις ο Δαρβ ί νος προσθέτε ι δύο 

δευτερεύουσες . Αφού αποκτηθε ί η ομ ι λούμενη γλώσσα , ώστε να μπο - . 

ρούν να εκφραστούν οι επ ιθυμίες της κο ινότητας, «η κο ινή άποψη γ ια 

το πώς πρέπε ι να ενεργε ί το κάθε μέλος γ ια το κο ινό καλό θα γ ίνε ι 

φυσ ικά , σε καθορ ιστ ικό βαθμό, ο οδηγός της δράσης» . Εν τούτοις , 

το αποτέλεσμα της δημόσ ιας επ ιδοκ ιμασ ίας και αποδοκ ιμασ ίας εξαρτά-

ται αποκλε ιστ ικά από την ανάπτυξη της αμο ιβα ίας συμπάθε ιας . Επε ιδή 

ακρ ιβώς α ισθανόμαστε συμπάθε ια γ ια τους άλλους , επ ιδοκ ιμάζουμε τις 

απόψε ι ς τους· και η κο ινή γ νώμη ενεργε ί προς μία ηθ ική κατεύθυνση 

μόνον όπου το κο ινων ικό ένστ ικτο ε ίναι αρκετά ισχυρά αναπτυγμένο . 

Η αλήθε ια της παρατήρησης αυτής ε ίνα ι προφανής . Αντ ικρούε ι τ ις θε-

ωρίες του Μαντεβ ίλ (συγγραφέα του έργου Ο μύθος των μελισσών) 

και τους λ ί γο -πολύ δ ιακηρυγμένους συνεχ ιστές του του 18ου αι., που 

επ ιχε ίρησαν να παραστήσουν την ηθ ική ως απλώς ένα σύνολο συμ-

βατ ικών κανόνων . Τέλος , ο Δαρβ ίνος αναφέρε ι κα ι τη συνήθε ια / έξη 
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ως ισχυρό παράγοντα που δ ιαμορφώνε ι τη στάση μας απέναντ ι στους 

άλλους . Αυτή εν ισχύε ι το κο ινων ικό ένστ ικτο και την αμο ιβα ία συμπά-

θεια, καθώς και την υπακοή στην κρ ίση της κο ινότητας. 

Αφού έτσι ε ξέφρασε την ουσία των απόψεών του στις τέσσερις αυ-

τές προτάσε ις , ο Δαρβ ί νος τις αναπτύσσε ι περα ιτέρω. Εξετάζε ι πρώτα 

την κο ινων ικότητα στα ζώα, την αγάπη τους γ ια τη συντροφιά και την 

αθλ ιότητα που α ισθάνετα ι το καθένα όταν μένε ι μόνο του* τη συνεχή 

τους κο ι νων ική συναναστροφή" τ ις αμο ιβα ίες τους προε ιδοπο ιήσε ις και 

τις υπηρεσ ίες που προσφέρουν το ένα στο άλλο στο κυνήγ ι και στην 

αυτοάμυνα. Λέε ι : «Είναι βέβαιο ότι τα συνεργαζόμενα ζώα έχουν ένα 

α ίσθημα αγάπης το ένα γ ια το άλλο , που δεν το α ισθάνοντα ι τα μη-κο ι -

νων ι κά ενήλ ικα ζώα». Ίσως να μην α ισθάνοντα ι και μεγάλη συμπάθε ια 

το ένα γ ια τις απολαύσε ι ς του άλλου" αλλά περ ιπτώσε ις συμπάθε ιας 

στη δυστυχ ία ή στον κ ί νδυνο του άλλου ε ίναι μάλλον κο ινές, και ο 

Δαρβ ί νος παραθέτε ι λ ί γα εντυπωσιακότατα παραδε ίγματα. Ορ ισμένα, 

όπως ο τυφλός πελεκάνος του Στάνσμπερυ ή ο τυφλός αρουρα ίος , που 

και τους δύο τούς τα ΐ ζουν οι σύντροφο ί τους, έχουν γ ίνε ι πια κλασ ικά . 

Και συνεχ ί ζε ι ο Δαρβ ί νος : «Επ ιπλέον , εκτός από αγάπη και συμπάθε ια , 

τα ζώα ε κδηλώνουν και άλλες ιδ ιότητες που συνδέοντα ι με κο ι νων ικά 

ένστ ικτα τα οποία σε εμάς θα τα ονομάζαμε ηθ ικά», και δίνε ι λ ίγα πα-

ραδε ίγματα της ηθ ικής α ίσθησης στα σκυλ ιά και στους ελέφαντες^. 

Γ εν ικά, ε ίναι προφανές ότι κάθε πράξη από κο ινού —και σε ορ ισμέ-

να ζώα έχουμε πολλές τέτοιες πράξεις" όλη τους η ζωή αποτελε ίτα ι από 

τέτοιες πράξε ις— απαιτε ί έναν κάποιο καταναγκασμό . Εν τούτοις , θα 

πρέπε ι να πούμε ότι ο Δαρβ ί νος δεν ανέλυσε το ζήτημα της κο ινων ι -

κότητας στα ζώα και τα αρχόμενα ηθ ικά τους α ισθήματα στην έκταση 

που άξ ιζε με βάση την κεντρ ική θέση που κατέχουν στη θεωρ ία της 

ηθ ικής του. 

Εξετάζοντας κατόπιν την ανθρώπ ι νη ηθ ική, ο Δαρβ ίνος επ ισημαίνε ι 

ότι, αν και ο άνθρωπος , όπως ε ίναι τώρα , έχει μόνο λ ίγα κο ινων ικά 

ένστ ικτα, ε ίνα ι εν τούτο ις κο ινων ικό ον που πρέπε ι να έχει δ ιατηρήσε ι 

από πολύ παλ ιά μια κάπο ια ενστ ικτώδη αγάπη και συμπάθε ια γ ια τους 

συντρόφους τους . Τα α ισθήματα αυτά ενεργούν ως ενορμησ ιακό έν-

στικτο, που υποβοηθε ίτα ι από τη λογ ική , την πε ίρα και την επ ιθυμ ία 

γ ια έγκρ ιση. Και καταλήγε ι : «Έτσι, τα κο ινων ικά ένστ ικτα, που πρέπει 

να απέκτησε ο άνθρωπος σε πολύ ακατέργαστη κατάσταση, και π ιθα-

νόν κατε ίχαν ώς και οι π ιθηκοε ιδε ίς του πρόγονο ι , δ ίνουν ακόμη την 

ώθηση γ ια ορ ισμένες από τις καλύτερες πράξε ις του». Τα υπόλο ιπα 
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είναι αποτέλεσμα της σταθερά αυξανόμενης νοημοσύνης του και της 

συλλογ ι κής εκπα ίδευσης . 

Είναι προφανές ότι οι απόψε ι ς αυτές ε ίναι σωστές μόνον αν ε ίμα-

στε έτοιμοι να αναγνωρ ίσουμε ότι οι δ ιανοητ ικές ικανότητες των ζώων 

δ ιαφέρουν από του ανθρώπου ως προς τον βαθμό, αλλά όχι ως προς 

την ουσία. Α λ λά αυτό το παραδέχοντα ι τώρα οι περ ισσότερο ι μελετητές 

της συγκρ ιτ ι κής ψυχολογ ίας - και δεν έχουν τελεσφορήσε ι οι απόπε ιρες 

που έγ ιναν πρόσφατα, γ ια να αποδε ί ξουν ότι υπάρχε ι «χάσμα» ανάμε -

σα στα ένστ ικτα και τ ις δ ιανοητ ικές ικανότητες του ανθρώπου και των 

ζώων^. Εν τούτοις , από αυτή την ομοιότητα δεν έπεται ότι θα πρέπε ι να 

ε ίναι ταυτόσημα τα ηθικά ένστ ικτα που αναπτύσσοντα ι σε δ ιαφορετ ικά 

ε ίδη, και ακόμη περ ισσότερο σε ε ίδη που ανήκουν σε δύο δ ιαφορετ ικές 

ομοταξ ίες ζώων . Αν συγκρ ί νουμε τα έντομα με τα θηλαστ ικά , δεν πρέ-

πει ποτέ να ξ εχνούμε ότι οι εξελ ικτ ικές γραμμές τους απέκλ ι ναν σε μία 

πολύ πρώιμη περ ίοδο της ζω ικής εξέλ ιξης . Η συνέπε ια ήταν ότι επήλ -

θε μία βαθιά δ ιαφοροπο ίηση της φυσ ιολογ ίας ανάμεσα σε δ ιαφορετ ι -

κές υποδ ια ιρέσε ις του ίδιου ε ίδους (εργάτριες , κηφήνες , βασίλ ισσες) 

στα μυρμήγκ ια , στις μέλ ισσες, στις σφήκες κτλ., που αντ ιστο ιχούσε σε 

μία μόν ιμη φυσ ιολογ ι κή δ ια ίρεση της εργασ ίας στις κο ινων ίες τους (ή 

ακρ ιβέστερα, δ ια ίρεση της εργασ ίας και μία φυσ ιολογ ι κή δ ια ίρεση στη 

δομή) . Δεν υπάρχε ι τέτοια δ ια ίρεση στα θηλαστ ικά . Συνεπώς , μάλλον 

ε ίναι αδύνατον να κρ ί νουν οι άνθρωπο ι την «ηθ ική» των εργατρ ιών-

μελ ισσών όταν σκοτώνουν τους κηφήνες στην κυψέλη τους- και γι ' 

αυτό η ε ικόνα που παρουσ ίασε ο Δαρβ ί νος γ ια το ζήτημα αυτό αντ ιμε-

τωπ ίστηκε τόσο εχθρ ικά από το θρησκευτ ικό στρατόπεδο. Οι κο ι νων ί -

ες των μελ ισσών, των σφηκών και των μυρμηγκ ιών , και οι κο ινων ίες 

των θηλαστ ι κών έχουν από τόσον καιρό ε ισέλθε ι στο μονοπάτ ι της 

ανεξάρτητης ανάπτυξής τους, ώστε έχουν χάσε ι από πολλές απόψε ι ς 

την αμο ιβα ία κατανόηση. Παρόμο ια , αν και όχι τόσο έκδηλη , έλλε ι -

ψη αμο ιβα ίας κατανόησης παρατηρε ίτα ι και σε ανθρώπ ινε ς κο ινων ίες 

σε δ ιαφορετ ικά στάδια εξέλ ιξης . Εν τούτοις , οι ηθ ικές συλλήψε ι ς του 

ανθρώπου και οι δράσε ις των κο ι νων ι κών εντόμων έχουν τόσο πολλά 

κο ινά, ώστε οι μεγαλύτερο ι ηθικοί δάσκαλο ι της ανθρωπότητας δεν 

δ ίστασαν να συστήσουν στους ανθρώπους να μ ιμηθούν ορ ισμένα χα -

ρακτηρ ιστ ικά της ζωής των μυρμηγκ ιών και των μελ ισσών. Σαφώς , η 

δ ική τους αφοσ ίωση στην ομάδα ε ίναι μεγαλύτερη από τη δ ική μας· 

και, από την άλλη , γ ια να μη μ ιλήσουμε γ ια τους πολέμους μας ή γ ι α 

τις κατά περ ιόδους εξολοθρεύσε ι ς θρησκευτ ι κών δ ι αφωνούντων και 
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πολ ιτ ικών αντ ιπάλων, ο ανθρώπ ινος κώδ ικας ηθ ικής υπέστη με τον 

κα ιρό βαθύτατες αλλαγέ ς και δ ιαστρεβλώσε ις . Αρκε ί να επ ισημάνουμε 

τις ανθρωποθυσ ί ε ς στη θεότητα, την αρχή του Δεκάλογου («οφθαλ-

μόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος») , τα βασαν ιστήρ ια και 

τ ις εκτελέσε ις , και να συγκρ ί νουμε την «ηθ ική» αυτή με τον βαθύ 

σεβασμό γ ια όλα τα έμβια που κηρύσσουν οι Μποντ ισότβα και τη συγ-

χώρεση όλων των προσβολών που δ ίδαξαν οι πρώτοι χρ ιστ ιανο ί , γ ια 

να αντ ι ληφθούμε ότι οι ηθ ικές αρχές , όπως όλα τα άλλα , υφίσταντα ι 

«ανάπτυξη» και εν ίοτε δ ιαστρέβλωση. Έτσι, ε ίμαστε υποχρεωμένο ι να 

συμπεράνουμε ότι, ενώ οι δ ιαφορές ανάμεσα στην ηθ ική της μέλ ισσας 

και του ανθρώπου οφε ίλοντα ι σε μία βαθιά δ ιαφορά στη φυσ ιολογ ία , 

01 εντυπωσ ιακές ομοιότητες ανάμεσα στους δύο σε άλλα ουσ ιώδη χα -

ρακτηρ ιστ ικά δε ί χνουν μία κο ινή προέλευση. 

Έτσι , ο Δαρβ ί νος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το κοινωνικό ένστι-

κτο ε ίναι η κο ινή πηγή από την οποία έρχεται όλη η ηθική- και επ ιχε ί -

ρησε να ορίσει επ ιστημον ικά το ένστικτο. Δυστυχώς , η επ ιστημον ική 

ψυχολογ ία των ζώων βρίσκεται ακόμη στο νηπ ιακό της στάδιο και συ-

ν επώς ε ίναι εξα ιρετ ικά δύσκολο να ξεμπλέξουμε τις περ ίπλοκες σχέσε ις 

που υπάρχουν ανάμεσα στο καθαυτό κο ινων ικό ένστ ικτο, και τα γον ι -

κά, υ ικά, αδελφ ικά ένστ ικτα, καθώς και άλλα ένστ ικτα και ιδ ιότητες, 

όπως η αμο ιβα ία συμπάθε ια αφ' ενός και η λογ ική , η πε ίρα και μία 

μ ιμητ ική τάση αφ' ετέρου. Ο Δαρβ ίνος συνε ιδητοπο ίησε εν τέλε ι αυτή 

τη δυσκολ ία και συνεπώς εκφράστηκε πολύ επ ιφυλακτ ικά . Είπε ότι τα 

γον ικά και υ ικά ένστ ικτα «βρ ίσκοντα ι προφανώς στη βάση των κο ινω-

ν ι κών ενστ ίκτων»· και έ γραψε αλλού: «Το α ίσθημα της απόλαυσης της 

συντροφιάς ε ίναι π ιθανόν επέκταση των γον ι κών ή υ ικών α ισθημάτων 

αγάπης , αφού το κο ινων ικό ένστ ικτο φαίνετα ι να αναπτύχθηκε από τα 

νεαρά άτομα που έμε ιναν πολύ καιρό με τους γονε ί ς τους» . 

Η επ ιφύλαξη αυτή ήταν πλήρως δ ι κα ιολογημένη , επε ιδή σε άλλα 

σημε ία ο Δαρβ ί νος επ ισήμανε ότι το κο ινων ικό ένστ ικτο ε ίναι ένα ξ εχω-

ριστό ένστ ικτο, που δ ιαφέρε ι από τα άλλα , ένα ένστ ικτο που έχε ι ανα-

πτυχθε ί με φυσ ική επ ιλογή ως αυτοσκοπός , καθώς ήταν χρήσ ιμο γ ια 

την ευζω ία και τη δ ιατήρηση του ε ίδους. Είναι τόσο θεμελ ιώδες , ώστε 

όταν εναντ ιώνετα ι σε ένα άλλο ένστ ικτο, ακόμη και σε ένα τόσο ισχυρό 

όπως η προσκόλληση των γονέων στα παιδιά τους, συχνά υπερτερε ί . 

Τα πτηνά, λόγου χάρη , όταν έρθε ι ο κα ιρός γ ια τη φθ ι νοπωρ ινή τους 

αποδημ ία , θα αφήσουν πίσω τα τρυφερά μ ικρά τους (της δεύτερης 

φουρν ιάς ) που δεν έχουν ακόμη δυναμώσε ι αρκετά γ ια μία πτήση με-
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γάλης δ ιαρκε ίας και θα ακολουθήσουν τους συντρόφους τους . 

Σ ' αυτό το πολύ σημαντ ικό γεγονός θα προσθέσω ότι π ιθανόν το 

κο ι νων ικό ένστ ικτο ε ίναι ισχυρό αναπτυγμένο και σε πολλά κατώτερα 

ζώα, όπως τα καβούρ ια , και σε ορ ισμένα ψόρ ια στα οπο ία δύσκολα 

μπορε ί να θεωρηθε ί επέκταση των υ ικών ή γον ι κών συνα ισθημάτων . 

Στ ις περ ιπτώσε ις αυτές εμφαν ί ζετα ι μάλλον ως μία επέκταση των αδελ -

φ ι κών σχέσεων ή α ισθημάτων συντροφικότητας , που π ιθανόν ανα-

πτύσσοντα ι κάθε φορά που πολλά νεαρά πλάσματα, αφού γ ε ννήθηκαν 

σε έναν συγκεκρ ιμένο τόπο μία συγκεκρ ιμένη χρον ι κή στ ιγμή (έντομα 

ή πουλ ιά δ ιαφορετ ικών ε ιδών) , συνεχ ί ζουν να συμβ ιώνουν , είτε ε ίναι 

μαζί με τους γονε ί ς τους είτε όχι . Συνεπώς , θα φα ινόταν πιο σωστό να 

θεωρούμε το κο ινων ικό , το γον ι κό και το συντροφ ικό ένστ ικτο ως στε-

νά συνδεδεμένα ένστ ικτα, από τα οπο ία το κο ι νων ικό ε ίναι π ιθανόν το 

πρωιμότερο, και άρα το ισχυρότερο, αλλά όλα αναπτύχθηκαν μαζί κατά 

την εξέλ ι ξη του ζω ικού κόσμου. Φυσικά, η ε νδυνάμωσή τους βοηθή-

θηκε από τη φυσ ική επ ιλογή, η οποία, μόλ ις έρχοντα ι σε σύγκρουση , 

κρατά την ισορροπία ανάμεσά τους γ ια το ύστατο καλό του είδους^. 

Το πιο σημαντ ικό στην περί ηθ ικής θεωρ ία του Δαρβ ί νου ε ίναι φυσ ι -

κά η ε ξήγηση που έδωσε γ ια την ηθ ική συνε ίδηση του ανθρώπου , την 

α ίσθηση του καθήκοντος και τις τύψε ι ς συνε ίδησης . Στο σημε ίο αυτό 

σκόνταφταν ανέκαθεν όλες οι ηθ ικές θεωρίες . Ως γνωστόν , ο Καντ 

απέτυχε , στο κατά τα άλλα εξα ίρετο βιβλ ίο του περί ηθ ικής , να ε ξηγή-

σει γ ιατ ί έπρεπε όλοι να υπακούουν στην «κατηγορ ική επ ιταγή» του -

αυτό γ ινόταν μόνον αν το επ ιθυμούσε μία ανώτερη δύναμη . Μπορούμε 

π ιθανόν να δεχθούμε ότι ο «ηθ ικός νόμος» του Καντ, αν λ ίγο αλλάξου -

με τη δ ιατύπωσή του δ ιατηρώντας το πνεύμα του, ε ίναι κάτι στο οπο ίο 

αναγκαστ ι κά καταλήγε ι η ανθρώπ ι νη λογ ική . Δεν δεχόμαστε , βέβαια, 

τη μεταφυσ ική μορφή που του έδωσε ο Καντ- αλλά , εν τέλε ι , η ουσία, 

την οπο ία δυστυχώς δεν δ ιατύπωσε ο Καντ, ε ίναι η ισοτιμία, η δικαιο-

σύνη. Αν μεταφράσουμε τη μεταφυσ ική γλώσσα του Καντ στη γλώσσα 

της επαγωγ ι κής επ ιστήμης, π ιθανόν θα βρούμε σημε ία επαφής ανάμε -

σα στη σύλληψή του γ ια την προέλευση του ηθ ικού νόμου και στην 

άποψη του φυσ ιοδ ίφη γ ια την προέλευση της ηθ ικής α ίσθησης. Α λ λά 

αυτό ε ίναι μόνο το μισό πρόβλημα. Έστω, γ ια να κάνουμε συζήτηση, 

ότι ο καντ ιανός «καθαρός Λόγος» , ανεξάρτητος από κάθε παρατήρηση, 

συνα ίσθημα και ένστ ικτο, αλλά εξ αιτ ίας των ε γγ ενών ιδ ιοτήτων του, 

πρέπε ι αναπόφευκτα να φτάσει να δ ιατυπώσε ι έναν νόμο της δ ικα ιο-

σύνης παρόμο ιο με την «κατηγορ ική επ ιταγή» του Καντ, και αν ακόμη 
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δεχθούμε ότι καμ ία συλλογ ιστ ική δεν θα φτάσει ποτέ σε οπο ιοδήποτε 

άλλο συμπέρασμα, επε ιδή τέτοιες ε ίναι οι εγγενε ί ς ιδ ιότητες του Λόγου 

—αν τα δεχθούμε όλα αυτό και αν αναγνωρ ίσουμε πλήρως τον ε ξυψω-

τ ικό χαρακτήρα της ηθ ικής φ ιλοσοφίας του Καντ, το μεγάλο ερώτημα 

όλης της ηθ ικής παραμένε ι , εν τούτοις , ακέρα ιο : «Γιατί να υπακούε ι 

ο άνθρωπος στον ηθ ικό νόμο (ή βασική αρχή) τον οποίο δ ιατύπωσε ο 

Λόγος του;» Ή τουλάχ ιστον : «Από πού έρχετα ι αυτό το α ίσθημα υπο-

χρέωσης το οποίο συνε ιδητοπο ιούν οι άνθρωπο ι ;» 

Αρκετο ί κριτ ικοί της ηθ ικής φ ιλοσοφίας του Καντ έχουν ήδη επι-

σημάνε ι ότι άφησε αναπάντητο το μεγάλο αυτό θεμελ ιώδες ερώτημα. 

Α λ λά θα μπορούσαν π ιθανόν να προσθέσουν ότι και ο ίδιος ο Καντ 

αναγνώρ ισε την αδυναμ ία του να το απαντήσε ι . Αφού σκέφτηκε εντα-

τ ικά το ζήτημα και έγραφε γι ' αυτό επί τέσσερα χρόν ια , παραδέχθηκε 

στο βιβλίο του —που γ ια άγνωστο λόγο έχει γεν ικά παραμεληθε ί— Φι-

λοσοφική θεωρία της Θρησκείας (Πρώτο μέρος, «Για το ριζ ικό κακό 

της ανθρώπ ι νης φύσης» , που δημοσ ιεύτηκε το 1792) ότι αδυνατούσε 

να εξηγήσε ι την προέλευση του ηθ ικού νόμου . Πράγματ ι , παράτησε το 

όλο πρόβλημα, αναγνωρ ί ζοντας πως ε ίναι «ακατανόητη η ικανότητα 

αυτή, που φαίνετα ι πως έχει θε ϊκή προέλευση». Η ακατανοητότητα 

αυτή, έγραψε , πρέπε ι να ενθουσ ιάζε ι το πνεύμα του ανθρώπου και να 

του δίνε ι δύναμη γ ια οπο ιεσδήποτε θυσίες ενδέχετα ι να του επ ιβάλλε ι η 

μέρ ιμνα γ ια το καθήκον του^. Ι^ία τέτοια απόφαση, έπε ιτα από τέσσερα 

χρόν ια σκέψης , ισοδυναμε ί με πλήρη εγκατάλε ιψη του προβλήματος 

από τη φ ιλοσοφ ία και παράδοσή του στα χέρ ια της θρησκε ίας . 

Αφού η ενορατ ική φ ιλοσοφία αναγνώρ ισε έτσι την αδυναμ ία της να 

λύσε ι το πρόβλημα, ας δούμε πώς το έλυσε ο Δαρβ ί νος από τη σκοπ ιά 

του φυσ ιοδ ίφη. Ιδού, ε ίπε, ένας άνθρωπος που υπάκουσε στο α ίσθημα 

της αυτοπροστασ ίας και δεν δ ιακ ινδύνευσε τη ζωή του γ ια έναν συνάν -

θρωπό του- ή έ κλεψε φαγητό λόγω πε ίνας. Και στις δύο περ ιπτώσε ις 

υπάκουσε σε ένα τελε ίως φυσ ικό ένστικτο, οπότε το ερώτημα ε ίναι: 

Γιατί ν ιώθε ι στενόχωρα; Γιατί σκέφτετα ι ότι θα έπρεπε να ε ίχε υπακού-

σει σε ένα άλλο ένστ ικτο και να ε ίχε ενεργήσε ι δ ιαφορετ ικά; Επειδή, 

απαντά ο Δαρβ ίνος , στην ανθρώπ ι νη φύση «τα πιο ανθεκτ ικά κο ινων ι -

κά ένστ ικτα καταν ικούν τα λ ιγότερο επ ίμονα ένστ ικτα». Η ηθ ική συνε ί -

δηση, συνεχ ί ζε ι ο Δαρβ ίνος , έχει πάντα αναδρομ ικό χαρακτήρα· μ ιλά 

μέσα μας όταν σκεφτόμαστε τις παρελθούσες πράξε ις μας- και ε ίναι το 

αποτέλεσμα του αγώνα στον οποίο το λ ιγότερο επ ίμονο, το λ ιγότερο 

δ ιαρκές ατομ ικό ένστ ικτο υποχωρε ί μπρος στο πιο ανθεκτ ικό κο ινων ικό 
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ένστ ικτο. Στα ζώα που πάντα ζουν σε κο ινων ία , «τα κο ινων ικά ένστι-

κτα ε ίναι πάντα παρόντα και επ ίμονα». Τέτοια ζώα είναι πάντα έτοιμα 

να υπερασπ ιστούν μαζί με τα άλλα την ομάδα και να αλληλοβοηθη -

θούν με δ ιάφορους τρόπους . Α ισθάνοντα ι άσχημα, αν χωρ ιστούν από 

τα άλλα . Το ίδιο ισχύει γ ια τον άνθρωπο: «Ένας άνθρωπος που δεν θα 

κατε ίχε καθόλου αυτά τα ένστ ικτα, θα ήταν τέρας». 

Από την άλλη , η επ ιθυμ ία του ανθρώπου να κορέσε ι την πε ίνα του ή 

να αφεθε ί στην οργή του ή να δ ιαφύγε ι τον κ ίνδυνο ή να σφετεριστε ί 

τα κτήματα ενός άλλου , ε ίναι εκ φύσεως προσωρινή . Η ικανοπο ίηση 

εδώ ε ίναι πάντα ασθενέστερη από την επ ιθυμία. Όταν την σκεφτόμα-

στε αφού την ι κανοπο ιήσουμε , δεν μπορούμε να την ξανα ζωντανέψου -

με με την ένταση που ε ίχε πριν την ικανοπο ιήσουμε. Συνεπώς , αν ένας 

άνθρωπος , γ ια να ικανοπο ιήσε ι μία τέτοια επ ιθυμία, ενέργησε αντ ίθετα 

προς το κο ινων ικό του ένστικτο, και έπειτα αναστοχάζετα ι την πράξη 

του —πράγμα που κάνουμε δ ιαρκώς— θα οδηγηθε ί «να συγκρ ίνε ι τις 

εντυπώσε ι ς της παρελθούσας πε ίνας, της ι κανοπο ιηθε ίσης εκδ ίκησης 

ή του κ ι νδύνου που δ ι έφυγε σε βάρος άλλων , με το σχεδόν μον ίμως 

παρόν ένστ ικτο της συμπάθε ιας και με την πρότερη γνώση τού τι θεω-

ρούν 01 άλλο ι αξ ιέπα ινο ή μεμπτό». Από τη στ ιγμή που θα κάνε ι αυτή 

τη σύγκρ ιση , θα ν ιώθε ι «σαν να ε ίχε υποχωρήσε ι ακολουθώντας ένα 

παροδ ικό ένστ ικτο ή συνήθε ια , και αυτό προκαλε ί σε όλα τα ζώα δυ-

σφορ ία και στον άνθρωπο έως αθλ ιότητα». 

Κατόπιν ο Δαρβ ί νο ς δε ίχνε ι πώς τα κεντρ ίσματα μίας τέτο ιας συ-

νε ίδησης , η οποία πάντα «κοιτάζε ι π ίσω και χρησ ιμεύε ι ως οδηγός γ ια 

το μέλλον» , ενδέχετα ι στην περ ίπτωση του ανθρώπου να πάρουν τη 

μορφή ντροπής , λύπης , μεταμέλε ιας ή και άγρ ιας τύψης , αν το α ίσθη-

μα εν ισχυθε ί από τη σκέψη γ ια το πώς θα τον κρ ίνουν εκε ίνο ι τους 

οπο ίους συμπαθε ί . Σταδ ιακά, η συνήθε ια θα αυξήσε ι αναπόφευκτα τη 

δύναμη αυτής της συνε ίδησης στις πράξε ις του ανθρώπου , ενώ συγ-

χρόνως θα τε ίνε ι να εναρμον ί ζε ι ολοένα περ ισσότερο τις επ ιθυμίες και 

τα πάθη του ατόμου με τις κο ινων ικές του συμπάθε ιες και ένστικτα»^. 

Η βασική δυσκολ ία , κο ινή σε όλα τα συστήματα ηθ ικής φ ιλοσοφίας , 

ε ίναι να ερμηνεύσουμε τα πρώτα σπέρματα της α ίσθησης του καθή-

κοντος και να ε ξηγήσουμε γιατί το ανθρώπ ινο μυαλό πρέπει αναγκα -

στικά να φτάσει στη σύλληψη του καθήκοντος . Αν εξηγηθε ί αυτό, η 

συσσωρευμένη πείρα της κο ινότητας και η συλλογ ι κή της νοημοσύνη 

αναλαμβάνουν τα υπόλο ιπα. 

Έτσι έχουμε , στον Δαρβ ίνο γ ια πρώτη φορά, μία ερμηνε ία της αί-
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σθησης του καθήκοντος σε φυσ ιοκρατ ική βάση. Η αλήθε ια ε ίναι ότι 

εναντ ιώνετα ι στις κρατούσες ιδέες γ ια τη ζω ική και την ανθρώπ ι νη 

φύση- αλλά ε ίναι σωστή. Σχεδόν όλοι όσοι έ γραψαν γ ια την ηθ ική 

έχουν έως τώρα βασιστεί στο αναπόδε ικτο αξ ίωμα ότι το ισχυρότερο 

ένστ ικτο από όλα στον άνθρωπο , και ακόμη περισσότερο στα ζώα, ε ίναι 

το ένστ ικτο της αυτοσυντήρησης , που, εξ αιτ ίας μίας κάπο ιας ασάφε ι -

ας στην ορολογ ία μας, έχει ταυτιστεί με την αυτοεπ ιβεβα ίωση ή με 

τον καθαυτό εγωισμό. Συνέλαβαν το ένστ ικτο αυτό ως ένστ ικτο που 

περ ιλαμβάνε ι , αφ' ενός , πρωταρχ ικές ενορμήσε ι ς όπως η αυτοάμυνα , 

η αυτοσυντήρηση και η ι κανοπο ίηση της πε ίνας, και, αφ' ετέρου, ορι-

σμένα παράγωγα συνα ισθήματα όπως το πάθος γ ια κυρ ιαρχ ία , η πλεο-

νεξ ία, το μίσος, η επ ιθυμ ία γ ια εκδ ίκηση κτλ. Αυτό το με ίγμα, αυτό το 

συνονθύλευμα των ενστ ίκτων και συνα ισθημάτων στα ζώα και στους 

σύγχρονους πολ ιτ ισμένους ανθρώπους , το παρέστησαν ως παν ίσχυρη 

και κατακυρ ιευτ ική δύναμη, που δεν συναντά εναντ ίωση στη ζω ική και 

στην ανθρώπ ι νη φύση, με εξα ίρεση ένα κάπο ιο α ίσθημα καλοσύνης ή 

ο ίκτου. Α λ λά από τη στ ιγμή που η φύση όλων των ζώων και του αν-

θρώπου αναγνωρ ίστηκε ως τέτοια, η μοναδ ική προφανής στάση ήταν 

να τον ίσουν ιδ ιαίτερα τη μετριαστ ική επ ιρροή εκε ί νων των ηθ ικών δα-

σκάλων που απευθύνθηκαν στον ο ίκτο και δανε ίστηκαν το πνεύμα της 

δ ιδασκαλ ίας τους από έναν κόσμο που βρίσκεται έξω από τη φύση 

—έξω και πάνω από τον κόσμο που είναι προσιτός στις α ισθήσε ις μας. 

Και επ ιχε ίρησαν να εν ισχύσουν την επ ιρροή των δ ιδαχών τους με την 

υποστήρ ιξη μίας υπερφυσ ικής δύναμης . Αν κάπο ιος αρν ιόταν να δεχθε ί 

την άποψη αυτή, όπως έκανε ο Χομπς λόγου χάρη , η μόνη εναλλακτ ι -

κή δυνατότητα ήταν να δώσει ιδ ια ίτερη σημασία στην εξαναγκαστ ική 

δράση του κράτους, που εμπνέετα ι από νομοθέτες εξα ιρετ ικής ευφυ ίας 

—δηλαδή , απλώς να αποδώσε ι την κατοχή της αλήθε ιας όχι στον ιερο-

κήρυκα αλλά στον νομοθέτη . 

Αρχή ς γ ενομένης από τον Μεσα ίωνα, οι ιδρυτές των ηθ ικών σχο-

λών , που 01 περ ισσότεροι αγνοούσαν τη φύση —αφού προτ ιμούσαν τη 

μεταφυσική από τη μελέτη της φύσης— έβλεπαν το ένστ ικτο αυτοεπ ι -

βεβα ίωσης του ατόμου ως πρωταρχ ική προϋπόθεση της ύπαρξης των 

ζώων και του ανθρώπου . Η υπακοή στις παροτρύνσε ι ς αυτού του εν-

στίκτου θεωρήθηκε θεμελ ιώδης νόμος της φύσης · η ανυπακοή σ' αυτό, 

θα οδηγούσε σε σ ίγουρη ήττα και στην τελ ική εξαφάν ιση του ε ίδους. 

Συνεπώς , η καταπολέμηση αυτών των εγω ιστ ικών παροτρύνσεων ήταν 

εφικτή μόνον αν ο άνθρωπος καλούσε σε βοήθε ιά του τις υπερφυσ ικές 
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δυνάμε ι ς . Ο θρ ίαμβος των ηθ ικών αρχών παρ ιστανόταν έτσι ως θρί-

αμβος του ανθρώπου πάνω στη φύση, που μπορούσαμε να ελπ ίσουμε 

πως θα τον αποκτούσαμε μόνο με έ ξωθεν βοήθε ια η οπο ία θα ερχόταν 

ως επ ιβράβευση γ ια τις καλές μας προθέσε ις . 

Μας λένε , λ όγου χάρη , ότι δεν υπάρχε ι μεγαλύτερη αρετή, μεγα-

λύτερος θρ ίαμβος του πνεύματος επ ί της ύλης, από την αυτοθυσ ία 

γ ια το καλό των συνανθρώπων μας. Α λ λά η αυτοθυσ ία γ ια χάρη της 

μυρμηγκοφωλ ιά ς ή ενός σμήνους πουλ ιών , μίας αγέλης αντ ι λοπών ή 

μίας ομάδας π ιθήκων, ε ίνα ι ένα ζωολογ ι κό γ εγονός που παρατηρε ίτα ι 

καθημερ ινά στη φύση, ένα γεγονός το οποίο σε εκατοντάδες χ ιλ ιάδες 

ζω ι κών ε ιδών απαιτε ί απλώς τη φυσ ικά ε ξελ ι γμένη συμπάθε ια γ ια τα 

συν -πλάσματά τους, τ η σταθερή πρακτ ική της αλληλοβοήθε ια ς και τη 

συνε ίδηση της ζωτ ικής ενέργε ιας . Ο Δαρβ ίνος , που ήξερε τη φύση, ε ίχε 

το θάρρος να βεβα ιώσε ι τολμηρά ότι από τα δύο ένστ ικτα, το κο ινω-

ν ι κό και το ατομικό, ισχυρότερο, πιο επ ίμονο και πιο μον ίμως παρόν 

ε ίναι το κο ινων ικό . Ε ίχε απόλυτο δίκ ιο. Όλο ι οι φυσ ιοδ ίφες που έχουν 

μελετήσε ι τη ζω ι κή ζωή στη φύση, ιδ ίως στις ακόμα αρα ιοκατο ικημένες 

ηπε ίρους, θα τάσσονταν ανεπ ιφύλακτα με το μέρος του Δαρβ ί νου . Το 

ένστ ικτο της αλληλοβοήθε ιας δ ιέπε ι τον ζω ικό κόσμο, επε ιδή η φυσ ική 

επ ιλογή εργάζετα ι γ ια να το δ ιατηρήσε ι και περα ιτέρω να το αναπτύ-

ξει, και ανελέητα καταστρέφε ι τα ε ίδη στα οπο ία γ ια κάπο ιο λ ό γ ο εξα-

σθενε ί . Στον μεγάλο αγώνα γ ια τη ζωή, τον οπο ίο δ ιεξάγε ι κάθε ζώο 

εναντ ίον της αντ ιξοότητας του κλ ίματος, του περ ιβάλλοντος και των 

φυσ ικών εχθρών , μεγάλων και μ ικρών, τα ε ίδη που με τη μεγαλύτερη 

συνέπε ια εφαρμόζουν τη βασική αρχή της αλληλοβοήθε ια ς έχουν τις 

περ ισσότερες δυνατότητες να επ ιβ ιώσουν, ενώ άλλα πεθα ίνουν . Την 

ίδια βασ ική αρχή επ ιβεβα ιώνε ι και η ιστορία της ανθρωπότητας . 

Είναι πολύ αξ ιοσημε ίωτο ότι, αν παρουσ ιάσουμε έτσι το κο ινων ικό 

ένστ ικτο, επ ιστρέφουμε πράγματ ι σε κάτι που ε ίχε ήδη αντ ιληφθε ί ο 

ιδρυτής της επαγωγ ι κής επ ιστήμης Ι^ίπαίηκον. Στο μεγάλο του έργο 

Instauratio Magna [Η μεγάλη εγκαθ ίδρυση των επ ιστημών] έγραψε : 

«Όλα τα πράγματα είναι προικ ισμένα με μία όρεξη γ ια δύο ε ιδών καλά 

—το ένα γ ια ένα πράγμα που είναι ένα όλον καθαυτό, το άλλο για κάτι 

που είναι μέρος ενός μεγαλύτερου όλου· και αυτό το δεύτερο είναι πιο 

πολύτιμο και πιο ισχυρό από το πρώτο, αφού τείνε ι προς τη δ ιατήρηση 

μίας ευρύτερης μορφής. Το πρώτο μπορεί να ονομαστε ί ατομικό, ή καλό 

του εαυτού, και το δεύτερο καλό της κοινότητας. . . Και έτσι, γεν ικά, ίσα-

ίσα η συντήρηση της πιο γεν ικής μορφής ρυθμίζε ι τις ορέξεις»®. 
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Σε ένα άλλο σημε ίο επανέρχετα ι στην ίδια ιδέα. Μιλά γ ια «δύο ορέ-

ξεις (ένστ ικτα) των πλασμάτων»: (1) το ένστ ικτο της αυτοσυντήρησης 

και άμυνας , και (2) το ένστ ικτο του πολλαπλασ ιασμού και της δ ιάδο-

σης, και προσθέτε ι : «Το δεύτερο, που ε ίναι ενεργητ ικό , φαίνετα ι πως 

ε ίναι πιο ισχυρό και πιο αξ ιόλογο από το πρώτο, που ε ίναι παθητ ικό». 

Μπορε ί βέβαια κάπο ιος να ρωτήσε ι αν μία τέτοια σύλληψη συνάδε ι με 

τη θεωρ ία της φυσ ικής επ ιλογής , σύμφωνα με την οποία ο αγώνας γ ια 

τη ζωή, μέσα στο ίδιο ε ίδος, θεωρε ίτα ι αναγκα ία προϋπόθεση γ ια την 

εμφάν ιση ν έων ε ιδών και γ ια την εξέλ ι ξη εν γένε ι . 

Αφού έχω ήδη εξετάσει δ ιεξοδ ικά το ζήτημα αυτό στο έργο μου Η 

αλληλοβοήθεια, δεν θα ε ισέλθω εδώ σε λεπτομέρε ιες και απλώς θα 

προσθέσω την ακόλουθη παρατήρηση. Τα πρώτα λ ίγα χρόν ια μετά τη 

δημοσ ίευση της Καταγωγής των ειδών του Δαρβ ίνου , τε ίναμε όλο ι να 

π ιστεύουμε ότι ένας άγρ ιος αγώνας γ ια τα μέσα της ύπαρξης μεταξύ 

των μελών του ίδιου ε ίδους ήταν αναγκα ίος , γ ια να οξύνε ι τ ις παραλ-

λαγές και γ ια να γεννήσε ι τα νέα υποε ίδη και ε ίδη. Εν τούτοις , οι πα-

ρατηρήσε ις της φύσης που έκανα στη Σ ιβηρ ία , γ έννησαν μέσα μου την 

αμφιβολ ία αν δ ι εξαγόταν ένας τέτοιος σφοδρός αγώνας στο εσωτερ ικό 

του ε ίδους- απεναντ ίας , έδε ιξαν την τεράστ ια σημασία της αλληλοβο -

ήθε ιας σε εποχές μετανάστευσης των ζώων και γ ια τη δ ιατήρηση του 

ε ίδους εν γένε ι . Α λ λά όσο η β ιολογ ία εμβάθυνε στα ε ίδη της έμβ ιας 

φύσης και γνώρ ι ζ ε το φα ινόμενο της άμεσης επ ιρροής του περ ιβάλλο-

ντος γ ια την παραγωγή παραλλαγής προς μία ορ ισμένη κατεύθυνση, 

ιδ ίως σε περ ιπτώσε ις στις οποίες μέλη του ε ίδους χωρ ί ζοντα ι από το 

κυρ ίως σώμα ως συνέπε ια των μεταναστεύσεών τους, ήταν δυνατόν 

να καταλάβουμε τον «αγώνα γ ια τη ζωή» με ευρύτερη και βαθύτερη 

έννο ια . Οι β ιολόγο ι αναγκάστηκαν να παραδεχθούν ότι ομάδες ζώων 

ενεργούν συχνά ως σύνολο , όταν αγων ί ζοντα ι εναντ ίον αντ ί ξοων συν-

θηκών ή εναντ ίον ενός εχθρού όπως ένα συγγενές ε ίδος, με όπλο 

την αμο ιβα ία στήριξη των μελών της ομάδας . Έτσι αποκτώντα ι έξε ις 

που περ ιορ ί ζουν τον αγώνα στο εσωτερ ικό του ε ίδους, ενώ συγχρόνως 

οδηγούν σε ανώτερη ανάπτυξη της νοημοσύνης στα ε ίδη που πράτ-

τουν την αλληλοβοήθε ια . Αφθονούν στη φύση τέτοια παραδε ίγματα, 

και σε κάθε τάξη ζώων τα ε ίδη στο ανώτερο στάδιο ανάπτυξης ε ίναι 

και τα πιο κο ινων ικά . Έτσι , η αλληλοβοήθε ια στο εσωτερ ικό του εί-

δους αντ ιπροσωπεύε ι (όπως ήδη συνοπτ ικά επ ισήμανε ο Κέσλερ^) τον 

βασικό παράγοντα , τον κυρ ιότερο ενεργητ ικό παράγοντα σε αυτό που 

μπορούμε να ονομάσουμε «εξέλ ιξη». 
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Έτσι , η φύση θα πρέπει να αναγνωρ ιστε ί ως ο πρώτος ηθ ικός δά-

σκαλος του ανθρώπου . Το κοινωνικό ένστικτο, εγγενές στον άνθρωπο 

και σε όλα τα άλλα κο ινων ικό ζώα: αυτό ε ίναι η πηγή όλων των ηθ ικών 

συλλήψεων και όλης της συνακόλουθης ανάπτυξης της ηθ ικής . 

Η αφετηρ ία γ ια τη μελέτη της ηθ ικής τέθηκε από τον Δαρβ ίνο , τρ ια-

κόσια χρόν ια έπε ιτα από τότε που έκανε τις πρώτες απόπε ιρες προς την 

κατεύθυνση αυτή ο Μπα ίηκον , και εν μέρει από τον Σπ ι νό ζα και τον 

Γκαίτε^®. Με το κο ι νων ικό ένστ ικτο ως βάση γ ια την περα ιτέρω ανάπτυ-

ξη των ηθ ικών συνα ισθημάτων, έγ ινε εφικτό, αφού πρώτα εν ισχύθηκε 

η βάση αυτή με περα ιτέρω στοιχε ία, να κτ ίσουμε πάνω σ' αυτήν ολό-

κληρο το ο ι κοδόμημα της ηθ ικής . Εν τούτοις , το έργο αυτό δεν έχε ι 

ακόμη ολοκληρωθε ί . Οι εξελ ικτ ιστές που έθ ιξαν το ζήτημα της ηθ ικής 

ακολούθησαν , κατά το πιο μεγάλο μέρος, γ ια τον άλφα ή βήτα λόγο , 

τ ις γραμμές της προ-δαρβ ίνε ιας και προ -λαμαρκ ι κής ηθ ικής σκέψης , 

αλλά όχι εκε ίνες τις οπο ίες υπέδε ιξε ο Δαρβ ίνος , π ιθανόν πάρα πολύ 

συνοπτ ικά , στην Καταγωγή του ανθρώπου. 

Αυτό ισχύει και γ ια τον Χέρμπερτ Σπένσερ . Δεν θα εξετάσω εδώ την 

ηθ ική του (θα την εξετάσω πιο κάτω), αλλά απλώς θα επ ισημάνω ότι η 

ηθ ική φ ιλοσοφία του Σπένσερ συντέθηκε με βάση ένα άλλο σχέδ ιο. Τα 

ηθ ικά και κο ι νων ιολογ ι κά μέρη της Συνθετικής φιλοσοφίας γ ράφηκαν 

πολύ πριν το δοκ ίμ ιο του Δαρβ ίνου γ ια την ηθ ική α ίσθηση, υπό την 

επ ιρροή εν μέρει του Αύγουστου Κοντ και εν μέρει του ωφελ ιμ ισμού 

του Ι^πένθαμ και των α ισθησ ιοκρατών του 18ου αι.^^ 

Μόνο στα πρώτα κεφάλα ια του κε ιμένου «Δ ικα ιοσύνη» (που δημο-

σ ι εύθηκε στο περ ιοδ ικό Nineteenth Century, τεύχ. Μαρτ.-Απρ. 1890) 

βρ ίσκουμε στο έργο του Σπένσερ μία αναφορά στη «ζω ική ηθ ική» και 

την «υπο -ανθρώπ ι νη δ ικα ιοσύνη», στις οπο ίες ο Δαρβ ί νος ε ίχε δώ-

σει τόσο μεγάλη σημασία γ ια την ανάπτυξη της ηθ ικής α ίσθησης στον 

άνθρωπο . Αξ ί ζε ι να επ ισημάνουμε ότι η αναφορά αυτή δεν συνδέετα ι 

καθόλου με την υπόλο ιπη ηθ ική του Σπένσερ , επε ιδή δεν θεωρε ί τους 

πρωτόγονους ανθρώπους κο ι νων ικά όντα που οι κο ινων ίες τους απο-

τελούν συνέχε ια των ομάδων και των φυλών των ζώων . Μένοντας πι-

στός στον Χομπς , τ ις θεωρε ί χαλαρά συμπήγματα ατόμων ξ ένων μετα-

ξύ τους, που τσακώνονταν και φ ι λον ι κούσαν δ ιαρκώς , και αναδύθηκαν 

από αυτή τη χαοτ ική κατάσταση μόνον όταν ένας ανώτερος άνθρωπος , 

πα ίρνοντας την εξουσία στα χέρ ια του, οργάνωσε την κο ι νων ική ζωή. 

Έτσι , το κεφάλα ιο γ ια την ηθ ική των ζώων , που πρόσθεσε αργότερα 

ο Σπένσερ , ε ίναι σαν ξ εκάρφωτο στο γεν ι κό ηθ ικό του σύστημα, και 
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δεν εξήγησε γιατί έκρ ινε απαρα ίτητο να τροποπο ιήσε ι τις προηγούμε -

νες απόψε ι ς του στο σημε ίο αυτό. Όπως και αν έχει , δεν παρουσιάζε ι 

την ηθ ική α ίσθηση του ανθρώπου ως μία περα ιτέρω ανάπτυξη των 

α ισθημάτων κο ινων ικότητας που υπήρχαν στους πιο μακρ ινούς προ-

ανθρώπ ινους προγόνους του. Σύμφωνα με τον Σπένσερ , αυτή εμφα-

ν ίστηκε αργότερα, και προήλθε από τους ε ξαναγκασμούς που επέβαλ-

λαν στους ανθρώπους οι πολ ιτ ικές , κο ινων ικές και θρησκευτ ικές τους 

αρχές {Στοιχεία Ηθικής, § 45) . Η α ίσθηση του καθήκοντος , όπως ε ίχε 

υποδε ίξε ι ο Ba in μετά τον Χομπς , ε ίναι ένα προϊόν, ή μάλλον «μία ανά-

μνηση», του καταναγκασμού που άσκησαν κατά τα πρώτα στάδια της 

ανθρωπότητας οι πρώτοι , προσωρινο ί αρχηγο ί . 

Η ε ικασία αυτή —που, παρεμπ ιπτόντως, δύσκολα θα την υποστήρ ι ζε 

η σύγχρονη έρευνα— σφραγ ί ζε ι όλες τις περα ιτέρω αναπτύξε ι ς της ηθι-

κής του Σπένσερ . Χωρ ί ζε ι την ιστορία της ανθρωπότητας σε δύο στά-

δια: το «μαχητ ικό», που επ ικρατε ί ακόμη, και το «β ιομηχαν ικό» , που 

ε ισάγεται αργά -αργά σήμερα, και που το καθένα απαιτε ί την ιδ ια ίτερη 

ηθ ική του. Στο μαχητ ικό στάδιο, ο καταναγκασμός ήταν παραπάνω από 

απαρα ίτητος: ήταν η προϋπόθεση της προόδου. Ήταν και αναγκα ίο , 

στο στάδιο αυτό, να θυσιάζετα ι το άτομο γ ια την κο ινότητα και να γ ίνε ι 

η επεξεργασ ία ενός αντ ίστο ιχου ηθ ικού κώδ ικα. Αυτή η αναγκα ιότητα 

καταναγκασμού και θυσίας του ατόμου θα συνεχ ίσε ι να υπάρχε ι όσο 

το β ιομηχαν ικό κράτος δεν θα έχε ι πάρει ακόμη τη θέση του μαχητ ικού 

κράτους. Έτσι , δέχεται (Στοιχεία Ηθικής, § 48 -50 ) δύο δ ιαφορετ ικά 

ε ίδη ηθ ικής , που εναρμον ί ζοντα ι με αυτά τα δύο δ ιαφορετ ικά κράτη, 

και η παραδοχή αυτή οδηγε ί τον Σπένσερ σε δ ιάφορα άλλα συμπερά-

σματα, που στέκουν όρθια ή πέφτουν μαζί με την αρχ ική ε ικασία. 

Συνεπώς , η επ ιστήμη της ηθ ικής παρουσιάζετα ι ως επ ιδ ίωξη ενός 

συμβ ιβασμού ανάμεσα σε έναν κώδ ικα εχθρότητας και έναν κώδ ικα 

φ ιλ ικότητας , ανάμεσα σε ισότητα και αν ισότητα (§ 85) . Και αφού δεν 

υπάρχε ι δ ιέξοδος από αυτή τη δ ιαμάχη —επε ιδή το β ιομηχαν ικό κράτος 

θα έλθε ι μόνον αφού πάψει η δ ιαμάχη του με το μαχητ ικό κράτος— τί-

ποτε δεν μπορε ί να γ ίνε ι προς το παρόν, εκτός από το να ε ισαγάγουμε 

στις ανθρώπ ινε ς σχέσε ις μία ορ ισμένη «καλοσύνη» που μπορε ί κάπως 

να μαλακώσε ι το νεωτερ ικό σύστημα το οποίο βασίζεται στις ατομικ ι -

στ ικές βασικές αρχές . Συνεπώς , όλες του οι απόπε ιρες να εγκαθ ιδρύ-

σει επ ιστημον ικά τις θεμελ ιώδε ι ς αρχές της ηθ ικής αποτυγχάνουν , και 

καταλήγε ι στο απροσδόκητο συμπέρασμα ότι όλα τα ηθ ι κά συστήματα, 

φ ιλοσοφ ικά και θρησκευτ ικά , αλληλοσυμπληρώνοντα ι . Α λ λά η άπο-
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ψη του Δαρβ ί νου ήταν εκ δ ιαμέτρου αντ ίθετη: υποστήρ ιξε ότι η κο ινή 

πηγή από την οπο ία προήλθαν όλα τα συστήματα και οι δ ιδασκαλ ί ες 

της ηθ ικής , καθώς και οι τομε ίς της ηθ ικής των δ ι άφορων θρησκε ιών , 

ήταν η κο ινων ικότητα , η δύναμη του κο ι νων ικού ενστ ίκτου, που εκδη-

λώνετα ι ακόμη και στον ζω ικό κόσμο και ασφαλώς πολύ περ ισσότερο 

στους πιο πρωτόγονους άγρ ιους . Ο Σπένσερ , όπως ο Χάξλεϋ , ταλα -

ντεύετα ι ανάμεσα στις θεωρίες του καταναγκασμού , του ωφελ ιμ ισμού 

και της θρησκε ίας , αδυνατώντας να βρει έξω από αυτές την πηγή της 

ηθ ικής . 

Θα μπορούσαμε εν κατακλε ίδ ι να προσθέσουμε ότι, αν και η σύλ-

λ ηψη από τον Σπένσερ του αγώνα ανάμεσα στον εγω ισμό και τον αλ-

τρου ισμό μοιάζε ι πολύ με την αντ ιμετώπιση του ζητήματος από τον 

Κοντ, 01 απόψε ι ς του θετ ικ ιστή φ ιλοσόφου γ ια το κο ι νων ικό ένστ ικτο 

—παρά την εναντ ίωσή του στον μετασχηματ ισμό των ε ιδών— ήταν πιο 

κοντό στις απόψε ι ς του Δαρβ ί νου παρά στου Σπένσερ . Εξετάζοντας 

τη σχετ ική σπουδα ιότητα των δύο συνόλων ενστ ίκτων, κο ι νων ικό και 

ατομ ικό, ο Κοντ δεν δ ίστασε να αναγνωρ ίσε ι τα πρωτε ία του πρώτου. 

Είδε μάλ ιστα στην αναγνώρ ιση των πρωτε ίων του κο ι νων ικού ενστ ί -

κτου το δ ιακρ ιτ ικό γνώρ ισμα μίας ηθ ικής φ ιλοσοφ ίας που ε ίχε σπάσε ι 

τους δεσμούς της με τη θεολογ ία και τη μεταφυσ ική , αλλά δεν οδήγη -

σε τη δ ιαβεβα ίωση αυτή στη λογ ι κή της κατάληξη^^^ 

Όπως ήδη ε ίπαμε, κανένας από τους άμεσους δ ιαδόχους του Δαρβ ί -

νου δεν επ ιχε ίρησε να αναπτύξε ι περα ιτέρω την ηθ ική του φ ιλοσοφία . 

Ο Geo rge Romanes θα αποτελούσε π ιθανόν εξα ίρεση, επε ιδή ε ίχε την 

πρόθεση, αφού ε ίχε μελετήσε ι τη ζω ική νοημοσύνη , να εξετάσει την 

ηθ ική στα ζώα και την π ιθανή γένεση της ηθ ικής α ίσθησης- γ ια τον 

σκοπό αυτό συγκέντρωνε υλικό^^. Δυστυχώς , τον χάσαμε πριν προχω-

ρήσει αρκετά σε αυτό του το έργο. 

Όσο γ ια τους άλλους εξελ ικτ ιστές, είτε υ ιοθέτησαν στην ηθ ική από-

ψεις πολύ δ ιαφορετ ικές από του Δαρβ ί νου —όπως ο Χάξλ εϋ στη δ ιάλεξή 

του «Εξέλ ι ξη και ηθ ική»— είτε εργάστηκαν προς τελε ίως δ ιαφορετ ικές 

κατευθύνσε ι ς , αφού έλαβαν ως βάση την κεντρ ική ιδέα της εξέλ ιξης . 

Τέτο ια ε ίναι η ηθ ική φ ιλοσοφία του Γκυώ^" ,̂ που πραγματεύετα ι κυρ ίως 

τ ις ανώτερες πτυχές της ηθ ικής και δεν εξετάζε ι την ηθ ική των ζώων . 

Γι' αυτό και έκρ ινα απαρα ίτητο να εξετάσω εκ νέου το ζήτημα στο 

έργο μου Αλληλοβοήθεια: ένας παράγοντας της εξέλιξης, στο οποίο το 

αποτέλεσμα των ενστ ίκτων και των έξεων της αλληλοβοήθε ια ς ανα-

λύθηκε ως παράγοντας της προοδευτ ικής εξέλ ι ξης . Τώρα πρέπε ι να 
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εξετάσουμε τις ίδιες κο ι νων ικές έξε ις από δύο ακόμη σκοπ ιές : των κλη -

ρονομημένων ηθ ικών τάσεων και των ηθ ικών μαθημάτων που πήραν 

από τη μελέτη της φύσης οι πρωτόγονο ι πρόγονο ι μας- συνεπώς , ας με 

συγχωρήσε ι ο αναγνώστης , αν επαναλάβω εδώ επ ιτροχάδην ορ ισμένα 

γεγονότα —που ανέφερα ήδη στο έργο μου Αλληλοβοήθεια— γ ια να 

δε ίξω την ηθ ική τους σημασία . Αφού εξέτασα την αλληλοβοήθε ια ως 

όπλο που χρησ ιμοπο ιε ί το ε ίδος στον αγώνα του γ ια την ύπαρξη, δη-

λαδή «από την άποψη που παρουσ ιάζε ι ιδ ια ίτερο ενδ ιαφέρον γ ια τον 

φυσ ιοδ ίφη», θα την εξετάσω τώρα συνοπτ ικά ως πρωταρχ ι κή πηγή της 

ηθ ικής α ίσθησης στον άνθρωπο , δηλαδή από την άποψη που παρουσ ι -

άζει ιδ ια ίτερο ενδ ιαφέρον γ ια την ηθ ική φ ιλοσοφία . 

Ο πρωτόγονος άνθρωπος ε ίχε στενές σχέσε ις με τα ζώα. Με ορι-

σμένα π ιθανόν μο ιράστηκε το καταφύγ ιό του κάτω από προεξέχοντα 

βράχ ια, σε σχ ισμές βράχων και μερ ικές φορές σε σπήλαια- πολύ συχνά 

μο ιραζόταν μ' αυτά και την τροφή του. Έως και πριν περ ίπου εκατόν 

πενήντα χρόν ια οι ιθαγενε ί ς της Σ ιβηρ ίας και της Αμερ ι κής κατέπληξαν 

τους φυσ ιοδ ίφες μας με τη βαθιά γ νώση των συνηθε ιών των ζώων 

και πτηνών που ε ίχαν. Α λ λά ο πρωτόγονος άνθρωπος ε ίχε ακόμη πιο 

στενές σχέσε ις με τα ζώα και τα γνώρ ι ζ ε ακόμα καλύτερα. Δεν ε ίχε 

αρχίσε ι ακόμη η ολοκληρωτ ι κή εξολόθρευση της ζωής με τις φωτ ι -

ές στα δάση και στα λ ιβάδ ια , τα δηλητηρ ιασμένα βέλη κτλ.· και από 

την εκπληκτ ι κή αφθον ία των ζώων που βρήκαν οι λευκο ί έπο ικο ι που 

πρώτοι κατο ίκησαν την αμερ ικαν ι κή ήπε ιρο και που περ ι έγραψαν τόσο 

καλά δ ιαπρεπέστατο ι φυσ ιοδ ίφες , όπως ο Audubon , ο Azara , ο Wied κ. 

ά., μπορούμε να υπολογ ίσουμε την πυκνότητα του ζω ικού πληθυσμού 

κατά τη μεταπαγετων ική περίοδο. 

Ο παλα ιολ ιθ ικός και ο νεολ ιθ ι κός άνθρωπος ζούσαν περ ι κυκλωμέ -

νοι από τους βωβούς αδελφούς τους —όπως ακρ ιβώς ο Ι^Ιπέρινγκ και 

01 ναυαγ ισμένο ι του ναυτ ικο ί , που αναγκάστηκαν να περάσουν τον 

χε ιμώνα σε ένα νησί κοντά στην Αλάσκα , έζησαν ανάμεσα σε μεγάλα 

πλήθη πολ ι κών αλεπούδων που κυκλοφορούσαν ανάμεσα στους ναυ -

τ ικούς , έ τρωγαν το φαγητό τους και έ ξυναν τη νύχτα τις γούνες με τις 

οποίες σκεπασμένο ι κο ιμούνταν οι άνθρωπο ι . Οι πρωτόγονο ι πρόγονο ί 

μας ζούσαν μαζί με τα ζώα, ανάμεσα στα ζώα. Και μόλ ις άρχ ι ζαν να 

βάζουν σε μια κάπο ια τάξη τις παρατηρήσε ις της φύσης που έκαναν , 

και να τις μεταβ ιβάζουν στους απογόνους τους, τα ζώα και η ζωή τους 

τους έδ ιναν τα κύρια υλ ικά γ ια τ ις άγραφες εγκυκλοπα ίδε ι ε ς της γ νώ -

σης τους, καθώς και γ ια τη σοφία τους, που την ε ξέφραζαν με παροι -
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μίες και γ νωμ ι κά . Η ψυχολογ ία των ζώων ήταν η πρώτη ψυχολογ ία 

που μελέτησε ο άνθρωπος —και εξακολουθε ί να ε ίναι προσφιλές θέμα 

συζήτησης γύρω από τη φωτ ιά του καταυλ ισμού • κα ι η ζωή των ζώων , 

αλληλένδετη με τη ζωή του ανθρώπου , ήταν το θέμα των πρώτων 

έργων τέχνης , αφού ενέπνευσε τους πρώτους χαράκτες και γλύπτες , 

και ε ισήλθε ατούς παλα ιότερους επ ικούς θρύλους και κοσμογον ι κούς 

μύθους^^ 

Το πρώτο που μαθα ίνουν τα παιδιά μας στη ζωολογ ία ε ίναι γ ια τα 

αρπακτ ικά ζώα: τα λ ιοντάρ ια και τις τ ίγρε ις . Αλλά το πρώτο που πρέπε ι 

να μάθα ιναν γ ια τη φύση οι πρωτόγονο ι άγρ ιο ι ήταν ότι αντ ιπροσωπεύ-

ει μία τεράστ ια συνάθρο ιση ζω ικών ομάδων και φυλών : της φυλής των 

π ιθήκων, που συγγενεύε ι πολύ με τον άνθρωπο, της αρπακτ ι κής φυλής 

των λύκων , της τ ιτ ιβ ί ζουσας φυλής των πουλ ιών , της πολυάσχολης 

φυλής των μυρμηγκ ιών κ τ λ . Γ ι ' αυτούς, τα ζώα ήταν μία προέκταση 

του ε ίδους τους —μόνο που ήταν σοφότερα απ' αυτούς . Η πρώτη αόρ ι -

στη γεν ί κευση που πρέπει να έκαναν οι άνθρωπο ι γ ια τη φύση —τόσο 

αόριστη, ώστε μοιάζε ι με απλή εντύπωση— ήταν ότι τα έμβ ια όντα και 

η ομάδα ή η φυλή τους ήταν αδ ιαχώριστα. Εμείς μπορούμε να τα δι-

αχωρ ίσουμε , εκε ίνο ι δεν μ π ο ρ ο ύ σ α ν και φαίνετα ι πολύ αμφ ίβολο αν 

μπορούσαν να δ ιανοηθούν μία ζωή χωρ ί ς ομάδα ή φυλή . 

Εκε ίνο τον κα ιρό ήταν αναπόφευκτη μία τέτοια εντύπωση γ ια τη 

φύση. Ανάμεσα στους πλησιέστερους συγγενε ί ς του, τους π ιθήκους 

και τ ις μα ϊμούδες , ο άνθρωπος είδε εκατοντάδες είδη^^ να ζουν σε 

πολυμελε ί ς κο ινων ίες , δεμένα πολύ στενά μεταξύ τους στο εσωτερ ικό 

της κάθε ομάδας . Είδε πώς αλληλοϋποστηρ ί ζονταν κατά τις λεηλατ ικές 

επ ιδρομές τους- πόσο προσεκτ ικά μετακ ινούνταν από τόπο σε τόπο, 

πώς συνεργάζονταν εναντ ίον των κο ινών εχθρών τους και αλληλοε -

ξυπηρετούνταν , έβγαζαν τα αγκάθ ια το ένα από το δέρμα του άλλου , 

φώλ ια ζαν μαζί όταν ε ίχε κρύο κτλ. Βέβαια, συχνά τ σ α κ ώ ν ο ν τ α ν αλλά 

τότε, όπως και τώρα, σ' αυτούς τους καβγάδες ήταν πιο πολύς ο σα-

ματάς παρά η πραγματ ική ζημιά και κατά κα ιρούς, σε περ ίπτωση κ ιν-

δύνου, έδε ι χναν εντυπωσιακότατη αμοιβα ία προσκόλληση- γ ι α να μη 

μ ιλήσουμε γ ια την ισχυρή αφοσ ίωση των μητέρων στα μ ικρά τους και 

των γηρα ιών αρρένων στην ομάδα τους. Έτσι, η κο ινων ικότητα ήταν ο 

κανόνας στη φυλή των π ι θ ή κ ω ν και αν σήμερα υπάρχουν δύο ομάδες 

μεγάλων π ιθήκων, ο γορ ίλας και ο ουρανγκουτάνγκος , που δεν ε ίναι 

ιδ ια ίτερα κο ινων ικο ί αλλά ζουν σε μ ικρές ο ικογένε ιες , η πολύ μ ικρή 

έκταση των περ ιοχών τις οποίες κατο ικούν είναι μία απόδε ι ξη τού ότι 
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είναι τώρα ένα ε ίδος που παρακμάζε ι —παρακμάζε ι π ιθανόν εξ αιτ ίας 

του ανελέητου πολέμου που εξαπέλυσε εναντ ίον τους ο άνθρωπος ως 

συνέπε ια της μεγάλης ομο ιότητας των δύο ε ιδών. 

Κατόπιν , ο πρωτόγονος άνθρωπος ε ίδε ότι ακόμη και στα σαρκο-

φάγα ζώα ισχύει ένας γεν ι κός κανόνας : ποτέ δεν αλληλοσκοτώνοντα ι . 

Ορ ισμένα ε ίναι πολύ κο ινων ικά , όπως ολόκληρη η φυλή των σκύλων : 

τα τσακάλ ια , οι σκύλο ι κολσούν στην Ινδία, οι ύα ινες . Ορ ισμένα άλλα 

ζουν σε μ ικρές ο ικογένε ιες- αλλά ακόμη και σε αυτά, τα πιο έξυπνα, 

όπως τα λ ιοντάρ ια και οι λεοπαρδάλε ι ς , συγκεντρώνοντα ι γ ια το κυνή-

γι, όπως μία φυλή σκύλων . Όσο γ ια τα λ ιγοστά που ζουν —τουλάχ ι -

στον σήμερα— μοναχ ική ζωή, όπως οι τ ίγρε ις , ή σε μ ικρές ο ικογένε ιες , 

σέβοντα ι τον ίδιο γεν ικό κανόνα: δεν αλληλοσκοτώνοντα ι . Ακόμη κα ι 

σήμερα, που τα αναρ ίθμητα κοπάδ ια μηρυκαστ ικών που γέμ ι ζαν κάπο-

τε τα λ ιβάδ ια έχουν εξολοθρευθε ί και οι τ ίγρε ις τρέφοντα ι κυρ ίως με 

ε ξημερωμένα ζώα, και συνεπώς υποχρεώνοντα ι να μένουν κοντά στα 

χωρ ιά , ακόμη και τώρα οι αυτόχθονες της Ινδ ίας μάς λένε ότι οι τ ίγρε ις 

κατορθώνουν να μένουν στους δ ιαφορετ ικούς χώρους τους χωρ ί ς να 

δ ι ε ξάγουν α ιματηρές συγκρούσε ι ς μεταξύ τους γ ια να τους εξασφαλ ί -

σουν. Άλλωστε , φαίνετα ι εξα ιρετ ικά π ιθανό ότι ακόμη και τα λ ιγοστά 

ζώα που ζουν τώρα μοναχ ική ζωή —όπως οι τ ίγρε ις , τα μ ικρότερα ε ίδη 

γάτας (σχεδόν όλα νυκτόβ ια) , οι αρκούδες , οι νυφίτσες , οι αλεπούδες , 

01 σκαντζόχο ιρο ι και λ ί γα άλλα , δεν ήταν ανέκαθεν μοναχ ικά ζώα. Για 

ορ ισμένα από αυτά (αλεπούδες , αρκούδες) βρήκα σαφή στοιχε ία ότι 

παρέμε ιναν κο ι νων ικά ώσπου άρχ ισε η ε ξολόθρευσή τους από τον άν-

θρωπο, και άλλα ζουν ακόμη σήμερα κο ινων ική ζωή σε ακατο ίκητες 

περ ιοχές , οπότε έχουμε λόγους να π ιστεύουμε ότι σχεδόν όλα ζούσαν 

κάποτε σε κοινωνίες^®. Αλλά και αν ακόμη υπήρχαν ανέκαθεν ορ ισμένα 

μη κο ινων ικά ε ίδη, μπορούμε θετ ικά να βεβα ιώσουμε ότι ήταν η εξα ί -

ρεση στον γεν ι κό κανόνα . 

Έτσι, το μάθημα που έδ ινε η φύση ήταν ότι ακόμη και τα ισχυρό-

τερα ζώα ζουν συνεργαζόμενα . Ο άνθρωπος που είδε, μία φορά στη 

ζωή του, μία επ ίθεση άγρ ιων σκύλων σε μεγαλύτερα αρπακτ ικά ζώα, 

ασφαλώς συνε ιδητοπο ίησε , μια γ ια πάντα, την ακαταμάχητη δύναμη 

των φυλετ ι κών ομάδων και την αυτοπεπο ίθηση και το θάρρος που 

εμπνέουν στο κάθε άτομο. 

Στα λ ιβάδ ια και στα δάση οι παλα ιότερο ι πρόγονο ι μας έβλεπαν μυ-

ριάδες ζώα, που ζούσαν όλα σε μεγάλες κο ινων ίες : ομάδες και φυλές . 

Αναρ ίθμητα κοπάδ ια από ελάφια , ταράνδους , αντ ιλόπες , χ ιλ ιάδες κο-
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πάδια β ισώνων, και λ εγεώνες από άγρ ια άλογα , γα ϊδούρ ια , ζ έμπρες 

κτλ. μετακ ινούνταν στις αχανε ί ς πεδ ιάδες και βοσκούσαν ε ιρην ικά 

όλα μαζί . Μόλ ις πρόσφατα παρατήρησαν οι περ ιηγητές στην κεντρ ι -

κή Αφρ ι κή καμηλοπαρδόλε ι ς , γαζέλες και αντ ιλόπες να βόσκουν μαζί. 

Α κόμη και στα ξηρό οροπέδ ια της Ασ ίας και της Αμερ ι κής ε ίχε κοπάδ ια 

από λάμα , άγρ ιες καμήλες και ολόκληρες φυλές μαύρες αρκούδες , που 

συμβ ίωναν στα όρη του Θιβέτ. Όσο ο άνθρωπος εξο ικε ιωνόταν με τη 

ζωή αυτών των ζώων , αντ ι λαμβανόταν πόσο στενά ενωμένα ήταν αυτά 

τα πλάσματα. Ακόμη και όταν φα ίνονταν εντελώς απορροφημένα στη 

βοσκή και φα ινομεν ι κά αγνοούσαν τους άλλους , παρακολουθούσαν με 

προσοχή το ένα τις κ ινήσε ις του άλλου , πάντα έτοιμα να αναλάβουν 

κο ινή δράση; Ο άνθρωπος είδε ότι όλες οι φυλές ελαφ ιών και κατσι-

κ ιών, είτε βοσκούσαν είτε κάθονταν κάπου, έβαζαν πάντα φρουρούς 

που ποτέ δεν έπαυαν να επαγρυπνούν και ηοτέ δεν αργούσαν να ε ιδο-

πο ιήσουν όταν πλησ ίαζε ένα σαρκοφάγο ζώο* ε ίδε πώς, σε περ ίπτωση 

α ιφν ίδ ιας επ ίθεσης, τα αρσεν ικά και τα θηλυκά περ ι κύκλωναν τα μ ικρά 

τους και αντ ιμετώπ ι ζαν τον εχθρό, δ ιακ ι νδυνεύοντας τη ζωή τους γ ια 

την ασφάλε ια των ασθενέστερων. Είδε και ότι τα κοπάδ ια των ά λλων 

ζώων ακολουθούν παρόμο ιες τακτ ικές όταν υποχωρούν . 

Ο πρωτόγονος άνθρωπος τα ήξερε όλα αυτά, που εμε ίς τα αγνο -

ούμε ή εύκολα τα λησμονούμε , και επανέλαβε αυτούς τους άθλους 

των ζώων στα παραμύθ ια του, ε ξωρα ΐ ζοντας τις πράξε ι ς θάρρους και 

αυτοθυσ ίας με την πρωτόγονη ποίησή του και απομ ιμούμενος τα ζώα 

στα θρησκευτ ικά του τελετουργ ικά , που τώρα εσφαλμένα ονομάζοντα ι 

χορο ί . Ακόμη λ ιγότερο μπορούσε ο πρωτόγονος άγρ ιος να αγνοήσε ι 

τ ις μεγάλες μεταναστεύσε ις των ζώων , γ ιατί μάλ ιστα τα ακολουθούσε 

KdTÔ κα ιρούς —όπως ακρ ιβώς οι Τσούκ ι ακολουθούν ακόμη τα κοπάδ ια 

των άγρ ιων ταράνδων , όταν τα σμήνη των κουνουπ ιών τα δ ιώχνουν 

από το ένα μέρος της χερσονήσου Τσούκ ι σε ένα άλλο , ή όπως οι Λά -

πωνες ακολουθούν τα κοπάδ ια των ημ ι ε ξημερωμένων ταράνδων στις 

ανεξέλεγκτες περ ιπλανήσε ι ς τους . Και αν εμείς , με όλη τη β ιβλ ιακή 

μας γ νώση και την άγνο ια της φύσης , α ισθανόμαστε αν ίκανο ι να κα-

ταλάβουμε πώς ζώα δ ιάσπαρτα σε μία τεράστ ια έκταση κατορθώνουν 

να συγκεντρωθούν κατά χ ιλ ιάδες σε μία συγκεκρ ιμένη τοποθεσ ία γ ια 

να περάσουν έναν ποταμό (όπως είδα οτον ποταμό Αμούρ) ή γ ια να 

ξ εκ ι νήσουν την πορε ία τους προς τα βόρε ια, τα νότ ια ή τα δυτ ικά, 

01 πρόγονο ί μας, που θεωρούσαν τα ζώα πιο σοφά απ' αυτούς, δεν 

ξαφν ιά ζονταν καθόλου με τέτοιες συντον ισμένες πράξε ις , όπως δεν 
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ξαφν ιάζοντα ι και οι άγρ ιο ι της εποχής μας. ΓΓ αυτούς , όλα τα ζώα, 

πτηνά και ψάρ ια ήταν σε συνεχή επ ικο ινων ία , προε ιδοπο ιούσαν το ένα 

το άλλο με ανεπα ίσθητα σήματα ή ήχους , αλληλοενημερώνονταν γ ια 

κάθε ε ίδους συμβάντα και έτσι συγκροτούσαν μία τεράστια κο ινότητα, 

που ε ίχε τους δ ικούς της κανόνες ιδ ιοκτησίας και καλών σχέσεων με-

ταξύ γε ι τόνων. Ακόμη και σήμερα, βαθιά ίχνη αυτής της σύλληψης της 

φύσης επ ιβ ιώνουν στη λαογραφ ία όλων των εθνών . 

Από τα πολυπρόσωπα , ζωηρά και εύθυμα χωρ ιά των σκ ίουρων, 

των κυνομυών , των τρωκτ ι κών ιάκουλων κτλ., και από τ ις απο ικ ίες 

των καστόρων που αφθονούσαν στους μεταπαγετων ικούς ποταμούς , 

ο πρωτόγονος άνθρωπος , που ζούσε ακόμη νομαδ ική ζωή, δ ιδάχθη-

κε τα πλεονεκτήματα της εδρα ίας ζωής , της μόν ιμης κατο ίκησης και 

της συνεργασ ίας . Ακόμη και τώρα βλέπουμε (όπως είδα πριν πενήντα 

χρόν ια στην Υπερβα ϊκαλ ία) ότι οι νομάδες βοοτρόφοι της Μογγολ ίας , 

που η απρονοησ ία τους ε ίναι παρο ιμ ιώδης , μαθα ίνουν από το τρωκτ ικό 

Tamias s t r ia tus τα πλεονεκτήματα της γεωργ ίας και της προνοητ ικό-

τητας, γ ιατί κάθε φθ ι νόπωρο λεηλατούν τις υπόγε ιες αποθήκες αυτών 

των τρωκτ ι κών και τους αρπάζουν τους αποθηκευμένους εδώδ ιμους 

βολβούς . Ο Δαρβ ίνος μάς λέε ι ότι σε μία χρον ιά πε ίνας, οι άγρ ιο ι έμα-

θαν από τις μα ϊμούδες ποια φρούτα και μούρα τρώγονταν . Δεν υπάρχε ι 

αμφιβολ ία ότι οι αποθήκες των μ ικρών τρωκτ ι κών , γεμάτες με κάθε 

λογής τρόφιμα, θα πρέπε ι να υπέδε ι ξαν στον άνθρωπο την καλλ ι έργε ια 

των δημητρ ιακών . Πράγματ ι , τα ιερά βιβλία της Ανατολής περ ιέχουν 

πολλές παραπομπές στην προνοητ ικότητα και την εργατ ικότητα των 

ζώων , που προβάλλοντα ι ως παράδε ιγμα στους ανθρώπους . 

Με τη σε ιρά τους, σχεδόν όλα τα πουλ ιά έδωσαν στους προγόνους 

μας το μάθημα της πιο εγκάρδ ιας κο ινων ικότητας , των τ έρψεων της 

κο ι νων ικής ζωής και των τεράστ ιων πλεονεκτημάτων της. Οι ενώσε ις 

των παρυδάτ ιων πουλ ιών γ ια το φώλ ιασμα και η συνεργασ ία τους γ ια 

την προστασία των νεοσσών και των αυγών τους, ε ίναι πολύ γνωστά 

στον άνθρωπο . Το φθ ινόπωρο , οι άνθρωπο ι που ζούσαν στα δάση και 

δ ίπλα στα ρυάκ ια των δασών, ε ίχαν κάθε ευκα ιρ ία να παρατηρήσουν 

τη ζωή των νεοσσών που συγκεντρώνονταν σε μεγάλα σμήνη και ξό-

δευαν ένα μ ικρό μέρος της ημέρας γ ια να βρουν τροφή ενώ την υπό-

λο ιπη μέρα κελαηδούσαν και έπαιζαν^^. Ποιος ξέρει αν η ιδέα των με-

γάλων φθ ι νοπωρ ι νών συνάξεων ολόκληρων φυλών γ ια κο ινό κυνήγ ι 

(Αμπά στους Μογγόλους , Καντά στους Τουνγκούζ ιους ) δεν ήρθε από 

την παρατήρηση των φθ ι νοπωρ ι νών συνάξεων των πουλ ιών; Αυτές οι 
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συνάξε ι ς της φυλής δ ιαρκούν έναν -δύο μήνες , ε ίναι εποχή γ ιορτής γ ια 

όλη τη φυλή και ε νδυναμώνουν συγχρόνως τη φ υ λ ε ρ κ ή συγγένε ια και 

την ομοσπονδ ιακή ένωση των δ ιάφορων φυλών . 

Ο άνθρωπος παρατήρησε και το παιχν ίδ ι των ζώων , που δίνε ι με-

γάλη χαρά σε ορ ισμένα ε ίδη, τις συναυλ ί ες και τους χορούς τους (βλ. 

Παράρτημα στην Αλληλοβοήθεια) και τ ις ομαδ ικές πτήσεις ορ ισμένων 

πουλ ιών το σούρουπο . Ήταν εξο ικε ιωμένος με τ ις θορυβώδε ι ς συνά-

ξεις των χελ ι δον ιών και των άλλων αποδημητ ι κών πουλ ιών , που γ ί -

νοντα ι το φθ ι νόπωρο , στον ίδιο τόπο, κάθε χρόνο , πριν κ ι νήσουν γ ια 

το μακρ ινό τους ταξ ίδ ι στον Νότο. Πόσο συχνά ο άνθρωπος θα πρέ-

πει να στάθηκε κατάπληκτος όταν έβλεπε τις τεράστ ιες φάλαγγε ς των 

αποδημητ ι κών πουλ ιών να περνούν πάνω από το κεφάλ ι του ώρες 

ολόκληρες , ή τις αναρ ίθμητες χ ιλ ιάδες β ισώνων, ελαφ ιών ή σκ ίουρων 

που έφραζαν τον δρόμο του και μερ ικές φορές τον εμπόδ ι ζαν μέρες 

ολόκληρες , έτσι πυκνές που ήταν οι τάξε ις τους στην πορε ία τους προς 

τον βορρά ή τον νότο. Ο «άξεστος άγρ ιος» γνώρ ι ζ ε όλες αυτές τις 

ομορφιές της φύσης , που εμείς τ ις έχουμε ξεχάσε ι στις πόλε ις και τα 

πανεπ ιστήμ ιά μας και που δεν τις συναντούμε ούτε στα πεθαμένα βι-

βλ ία μας της «φυσ ικής ιστορίας»· ενώ οι αφηγήσε ι ς των μεγάλων εξε-

ρευνητών, του Humbo ld t , του Audubon , του Azara , του B rehm, του 

Nikola i Syevertc lnef [Syever tcho f f ] και πολλών άλλων μουχλ ιά ζουν 

στις β ιβλ ιοθήκες μας. 

Τον κα ιρό εκε ίνο, ο πλατύς κόσμος των τρεχούμενων ν ε ρ ώ ν και των 

λ ι μνών δεν ήταν γ ια τον άνθρωπο κλε ιστό β ιβλ ίο. Ο άνθρωπος ήταν 

εξο ικε ιωμένος με τους κατο ίκους του. Α κόμη και τώρα , λόγου χάρη , 

πολλο ί ημ ιάγρ ιο ι ιθαγενε ίς της Αφρ ι κής σέβοντα ι ιδ ια ίτερα τον κροκό-

δε ιλο. Τον θεωρούν κοντοσυγγενή του ανθρώπου , κάτι σαν πρόγονο . 

Αποφεύγουν μάλ ιστα να τον κατονομάζουν στις συνομ ιλ ί ε ς τους και, αν 

πρέπε ι να τον αναφέρουν , τον αποκαλούν ο «γεροπαππούς» ή χρησ ι -

μοπο ιούν κάπο ια άλλη έκφραση που μαρτυρε ί συγγένε ια και σεβασμό. 

Ισχυρ ί ζοντα ι ότι ο κροκόδε ιλος ενεργε ί όπως αυτοί . Ποτέ δεν θα φάει 

τη λε ία του χωρ ί ς να καλέσε ι συγγενε ί ς και φ ίλους να σ υ μ φ ά γ ο υ ν και 

αν ένας της φυλής τους σκοτωθε ί από άνθρωπο , γ ια άλλο λόγο και όχι 

γ ια εκδ ίκηση, θα εκδ ι κηθούν τους φον ιάδες . Συνεπώς , αν ένας νέγρος 

φαγώθηκε από έναν κροκόδε ιλο , η φυλή θα φροντ ίσε ι να σκοτώσε ι τον 

συγκεκρ ιμένο κροκόδε ιλο που έφαγε τον δ ικό τους άνθρωπο , επε ιδή 

φοβούντα ι ότι, αν σκοτώσουν έναν αθώο κροκόδε ιλο , θα προκαλέσουν 

την εκδ ίκηση των συντρόφων του σκοτωμένου ζώου, αφού μία τέτοια 
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εκδ ίκηση απα ιτούν οι νόμο ι της βεντέτας. Γι' αυτό οι νέγρο ι , αφού σκο-

τώσουν τον υποτ ιθέμενο ένοχο κροκόδε ιλο , θα εξετάσουν επ ιμελώς τα 

εντόσθια του γ ια να βρουν τα υπολε ίμματα του συντρόφου τους και έτσι 

να βεβα ιωθούν ότι δεν έκαναν λάθος και ότι ίσα- ίσα ο συγκεκρ ιμένος 

κροκόδε ιλος άξ ι ζε τον θάνατο. Α λ λά αν δεν βρουν καμία απόδε ι ξη της 

ενοχής του συγκεκρ ιμένου ζώου, θα κάνουν όλες τις πράξε ις εξ ι λέωσης 

προς τη φυλή των κροκοδε ί λων , γ ια να καθησυχάσουν τους συγγενε ί ς 

του φονευθέντος ζώου· και θα συνεχ ίσουν να αναζητούν τον πραγμα-

τικό ένοχο. Η ίδια πεπο ίθηση επ ικρατε ί στους Ερυθρόδερμους σε σχέση 

με τον κροταλ ία και τον λύκο , στους Οστ ιάκ γ ια την αρκούδα κτλ. Είναι 

πασ ίδηλη η σύνδεση τέτο ιων πεπο ιθήσεων με τη συνακόλουθη ανάπτυξη 

της έννο ιας της δικαιοσύνης^^. 

Τα κοπάδ ια των ψαρ ιών και οι κ ινήσε ις τους στα δ ιάφανα νερά, ο 

έλεγχος των προπομπών πριν κ ινηθε ί όλο το κοπάδι προς μία συγκεκρ ι -

μένη κατεύθυνση, θα πρέπε ι να εντυπωσ ίασαν βαθιά τον άνθρωπο από 

πολύ παλ ιά. Ί χ νη του εντυπωσ ιασμού του συναντούμε στους θρύλους 

των αγρ ίων σε πολλά μέρη του κόσμου. Έτσι , λόγου χάρη , ο θρυλ ικός 

νομοθέτης των Ερυθρόδερμων Ντεκαναβ ίντε , που υποτίθεται ότι τους 

έδωσε την οργάνωση σε πατριές, παρουσιάζετα ι ότι έχε ι απομακρυνθε ί 

από τον λαό, γ ια να σκεφτε ί κοντά στη φύση: «Έφτασε στην όχθη ενός 

ομαλού, καθάρ ιου ρυακ ιού, δ ιάφανου και γεμάτου ψάρια. Κάθησε κάτω, 

έγε ιρε στην κατηφορ ική όχθη, κο ιτάζοντας έντονα το νερό, παρατηρώ-

ντας τα ψάρ ια να πα ί ζουν σε απόλυτη αρμον ία . . .» . Τότε συνέλαβε την 

ιδέα να χωρίσε ι τον λαό του σε ομάδες και τάξε ις ή τοτέμ^^. Σε άλλους 

θρύλους , ο σοφός της φυλής μαθαίνε ι τη σοφία από τον κάστορα, τον 

σκ ίουρο ή ένα πουλί . 

Γεν ικά, γ ια τον πρωτόγονο , τα ζώα είναι μυστηρ ιώδη, α ιν ιγματ ικά 

πλάσματα, που γνωρ ί ζουν πάρα πολύ καλά τη φύση. Γνωρ ί ζουν πολύ 

περ ισσότερα από όσα ε ίναι δ ιατεθε ιμένα να μας πουν. Με τον άλφα ή 

βήτα τρόπο, με τη βοήθε ια α ισθήσεων πολύ πιο εκλεπτυσμένων από τις 

δ ικές μας, και λ έγοντας το ένα στο άλλο όλα όσα προσέχουν κατά τις 

περ ιπλανήσε ι ς και τ ις πτήσεις τους, γνωρ ί ζουν τα πάντα γ ια μία αρκετά 

μεγάλη περ ιοχή. Α ν ο άνθρωπος ε ίναι «δ ίκα ιος» απέναντ ι τους, θα τον 

προε ιδοπο ιήσουν γ ια έναν επ ικε ίμενο κ ίνδυνο, όπως ε ιδοπο ιούντα ι με-

ταξύ τους- αλλά δεν θα ενδ ιαφερθούν γι ' αυτόν, εάν συμπερ ιφέρετα ι 

ύπουλα. Φίδ ια και πουλ ιά (η κουκουβάγ ια θεωρε ίτα ι αρχηγός των που-

λ ιών) , θηλαστ ικά και έντομα, σαύρες και ψάρ ια —όλα καταλαβα ίνουν 

το ένα το άλλο και συνεχώς ανταλλάσσουν πληροφορ ίες μεταξύ τους. 

Α νήκουν όλα σε μία αδελφότητα , στην οπο ία μπορε ί , σε ορ ισμένες περι-
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πτώσεις , να δεχθούν τον άνθρωπο . 

Μέσα σ' αυτή την απέραντη αδελφότητα, υπάρχουν φυσ ικά οι ακόμη 

στενότερες αδελφότητες των «ομοα ίματων». Οι π ίθηκοι , οι αρκούδες , 

01 λύκο ι , 01 ελέφαντες και οι ρ ινόκεροι , τα περ ισσότερα μηρυκαστ ικά , 

01 λαγο ί και τα περ ισσότερα τρωκτ ικά , οι κροκόδε ιλο ι κτλ., γ νωρ ί ζουν 

τέλε ια το σόι τους και δεν θα ανεχθούν να σκοτώσε ι ο άνθρωπος έναν 

συγγενή τους χωρ ί ς να πάρουν με τον άλφα ή βήτα τρόπο «τίμ ια» 

εκδ ίκηση. Αυτό πρέπε ι να έχει πολύ παλα ιά προέλευση. Πρέπε ι να ανα-

πτύχθηκε σε μία εποχή που ο άνθρωπος δεν ε ίχε γ ίνε ι ακόμη παμφάγος 

και δεν ε ίχε αρχ ίσε ι ακόμη να κυνηγά πουλ ιά και ζώα γ ια να τα φάε ι . 

Π ιθανότατα, ο άνθρωπος έγ ινε παμφάγος κατά την Παγετων ική περί-

οδο, όταν η βλάστηση εξαφαν ι ζόταν όσο προχωρούσε η παγων ιά . Εν 

τούτοις , η ίδια σύλληψη δ ιατηρήθηκε έως σήμερα. Ακόμη και τώρα, 

όταν ένας άγρ ιος κυνηγά , οφε ίλε ι να σέβεται ορ ισμένους κανόνες ευ-

πρέπε ιας απέναντ ι στα ζώα και πρέπει να τελε ί ορ ισμένες τελετουργ ίες 

ε ξαγν ισμού μετά το κυνήγ ι . Ορ ισμένες τελετουργ ί ες τελούντα ι με αυ-

στηρότητα, ακόμη και σήμερα, στις άγρ ιες φυλές , ιδ ίως σε σχέση με 

τα ζώα που θεωρούντα ι σύμμαχο ι του ανθρώπου , όπως λόγου χάρη η 

αρκούδα (στους Οροσόν του ποταμού Αμούρ) . 

Είναι γνωστό έθ ιμο δύο άνδρες από δύο δ ιαφορετ ικές πατριές να γ ί -

νοντα ι αδελφοπο ιητο ί αναμε ι γνύοντας το α ίμα τους, που κυλά από δύο 

μ ικρές τομές που έγ ιναν γ ια τον σκοπό αυτό. Τέτο ιες ενώσε ι ς ήταν κάτι 

συνηθ ισμένο σε παλα ιότερες εποχές , και μαθα ίνουμε από τις παραδό-

σεις όλων των εθνών , ιδ ίως από τις σκανδ ιναβ ικές σάγκες [έπη], με τι 

θρησκευτ ική ευλάβε ια τηρούνταν αυτή η αδελφοσύνη . Α λ λά ήταν συ-

νηθ ισμένο γ ια τον άνθρωπο να έχε ι τέτοιες αδελφ ικές σχέσε ις με ένα 

ζώο. Συχνά αναφέρουν κάτι τέτοιο τα παραμύθ ια . Ένα ζώο ζητά από 

τον κυνηγό να του χαρ ίσε ι τη ζωή και, αν ο κυνηγός τού την χαρ ίσε ι , οι 

δυο τους γ ίνοντα ι αδέλφια . Έπε ιτα ο π ίθηκος , η αρκούδα , η ελαφ ίνα , 

το πουλ ί , ο κροκόδε ιλος ή και η μέλ ισσα (οπο ιοδήποτε κο ι νων ικό ζώο) 

θα φροντ ίσε ι όσο γ ίνετα ι περ ισσότερο τον άνθρωπο -αδελφό του στις 

κρ ίσ ιμες περιστάσεις της ζωής του, στέλνοντας τα ζώα-αδέλφ ια του 

από τη δ ική του ή μία άλλη φυλή να τον προε ιδοπο ιήσουν ή να τον 

βοηθήσουν . Αν η προε ιδοπο ίηση αργήσε ι να φτάσει , ή παρανοηθε ί , και 

ο άνθρωπος χάσε ι τη ζωή του, όλα αυτά τα ζώα θα προσπαθήσουν να 

τον επαναφέρουν στη ζωή και, αν αποτύχουν , θα πάρουν τη δέουσα 

εκδ ίκηση, σαν να ήταν ο άνθρωπος συγγενής τους . 

Κατά τις περ ιηγήσε ις μου στη Σ ιβηρ ία πρόσεξα πολλές φορές πόσο 
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φρόντ ι ζε ο μογγόλος ή τουνγκούζ ι ο ς οδηγός μου να μη σκοτώσε ι ανώ-

φελα ένα ζώο. Γεγονός ε ίναι ότι κάθε ζωή ε ίναι σεβαστή από τον άγρ ιο , 

ή μάλλον ήταν πριν έρθε ι σε επαφή με τους Ευρωπα ίους . Αν σκοτώσε ι 

ένα ζώο, ε ίναι γ ια τροφή ή γ ια ρουχ ισμό, αλλά δεν καταστρέφε ι ζωή 

γ ια σκέτη δ ιασκέδαση ούτε από πόθος γ ια καταστροφή. Η αλήθε ια ε ίνα ι 

ότι 01 Ερυθρόδερμο ι ε ξόντωναν χωρ ί ς λόγο τους β ίσωνες· αλλά μόνον 

αφού πρώτα ε ίχαν έρθε ι σε επαφή με τους λ ευκούς και ε ίχαν πάρει απ' 

αυτούς την καραμπ ίνα και το περ ίστροφο. Βέβαια, υπάρχουν ορ ισμένα 

ζώα που θεωρούντα ι εχθρο ί του ανθρώπου , όπως η ύα ινα ή η τ ίγρης-

αλλά γεν ι κά ο άγρ ιος φέρετα ι με σεβασμό στον μεγάλο ζω ικό κόσμο 

στο σύνολό του και με αυτό το πνεύμα εκπα ιδεύε ι τα παιδιά του. 

Έτσι , η ιδέα της «δ ικα ιοσύνης», που συνελήφθη αρχ ικά ως εκδ ί -

κηση, συνδέετα ι με παρατηρήσε ι ς που έγ ιναν στα ζώα. Α λ λά φαίνετα ι 

εξα ιρετ ικά π ιθανό ότι η ιδέα της ανταπόδοσης γ ια το «δ ίκα ιο» και το 

«άδ ικο» φέρσ ιμο προήλθε , στην πρωτόγονη ανθρωπότητα , και από 

την ιδέα ότι τα ζώα εκδ ικούντα ι τον άνθρωπο άμα δεν τους φερθε ί 

σωστά. Η ιδέα αυτή ε ίναι τόσο βαθιά ρ ι ζωμένη στο μυαλό των αγρ ί -

ων όλου του κόσμου, ώστε μπορε ί να θεωρηθε ί μία από τ ις θεμελ ιώ-

δεις συλλήψε ι ς της ανθρωπότητας . Σταδ ιακά δ ι ογκώθηκε και έγ ινε μία 

σύλληψη του μεγάλου όλου, που το συνδέουν συγκεκρ ιμένο ι δεσμοί 

αλληλοστήρ ι ξης · αυτό το μεγάλο όλον επ ιβλέπε ι όλες τις πράξε ις των 

έμβ ιων όντων και, χάρη στην αμο ιβα ιότητα όλων των σχέσεων στο 

σύμπαν , τ ιμωρε ί τα κακά έργα. Η ιδέα αυτή εξελ ί χθηκε στη σύλληψη 

του Επ ιμεν ίδη και των Μο ιρών στους Έλληνε ς , των Parcae [Ι^οιρών] 

στους Ρωμα ίους και του Κάρμα στους ινδουιστές. Ο ελλην ι κός θρύλος 

των γ ερανών του Ίβυκου , που συνδέε ι ανθρώπους και πουλ ιά , και 

αναρ ίθμητο ι ανατολ ικο ί θρύλο ι , ε ίναι πο ιητ ικές ενσαρκώσε ι ς της ίδι-

ας σύλληψης . Αργότερα , η σύλληψη αυτή επεκτάθηκε στον ουρανό. 

Σύμφωνα με τα αρχα ιότερα βιβλία της Ινδ ίας, τις Βέδες, τα σύννεφα 

θεωρούνταν έμβια όντα όπως τα ζώα. 

Αυτά είδε ο πρωτόγονος άνθρωπος στη φύση και αυτά έμαθε από 

αυτήν. Με τη σχολαστ ική μας εκπα ίδευση, που συστηματ ικά αγνοε ί τη 

φύση και προσπαθε ί να εξηγήσε ι τα πιο κο ινά της γεγονότα με μετα-

φυσ ικές λεπτολογ ί ες , αρχ ίσαμε να ξεχνούμε αυτό το μεγάλο μάθημα. 

Αλλά γ ια τους προγόνους μας της εποχής του Λ ίθου, κο ινων ικότητα 

και αλληλοβοήθε ια στο εσωτερ ικό της φυλής πρέπε ι να ήταν κάτι τόσο 

γεν ικό στη φύση, τόσο συνηθ ισμένο , ώστε ασφαλώς δεν μπορούσαν 

να φανταστούν αλλ ιώς τη ζωή. 
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Η σύλληψη του ανθρώπου ως απομονωμένου όντος ε ίναι μεταγενέ-

στερο προ ϊόν του πολ ιτ ισμού, προϊόν ανατολ ι κών θρύλων νιο ανθρώ-

πους που αποτραβήχθηκαν από την κο ινων ία . Σε έναν πρωτόγονο , η 

απομονωμένη ζωή φαίνετα ι τόσο αλλόκοτη , τόσο έξω από τη συνηθ ι -

σμ έ νη πορε ία της φύσης , ώστε όταν βλέπε ι μία τ ίγρη, έναν ασβό, μία 

μυγαλή που ζουν μοναχ ικά , ή ακόμη και όταν βλέπε ι ένα δένδρο που 

στέκε ι μονάχο, μακρ ιά από το δάσος, δημ ιουργε ί έναν θρύλο γ ια να 

εξηγήσε ι το παράξενο αυτό γεγονός . Δεν δημ ιουργε ί θρύλους γ ια να 

εξηγήσε ι τη ζωή σε κο ινων ίες , αλλά έχε ι από έναν θρύλο γ ια κάθε πε-

ρ ίπτωση μοναξ ιάς . Ο ερημίτης, αν δεν ε ίναι σοφός που έχε ι προσωρ ινά 

αποτραβηχτε ί από τον κόσμο γ ια να συλλογ ιστε ί το πεπρωμένο του, ή 

παραξεν ιαρης , ε ίναι στις περ ισσότερες περ ιπτώσε ις ένας αποσυνάγω-

γος , που έχε ι εκδ ιωχθε ί επε ιδή δ ιέπραξε ένα βαρύ παράπτωμα παραβ ι -

άζοντας τον κώδ ικα της κο ι νων ικής ζωής . Έκαν ε κάτι τόσο ενάντ ιο στη 

συνηθ ισμένη πορε ία της ζωής , ώστε τον έχουν δ ιώξε ι από την κο ινω-

ν ία. Πολύ συχνά ε ίναι μάγος , που κυβερνά κάθε λογής κακοπο ιές δυ-

νάμε ι ς και έχει μια κάπο ια σχέση με τα πανουκλ ιασμένα πτώματα που 

μολύνουν τον κόσμο. Γι' αυτό και περ ιφέρετα ι τη νύχτα, και υλοποιε ί 

τα ποταπά του σχέδ ια υπό το κάλυμμα του σκότους . Όλα τα άλλα όντα 

ζουν σε κο ινων ίες , και η ανθρώπ ι νη σκέψη κυλάε ι σ' αυτό το αυλάκ ι . Η 

κο ι νων ι κή ζωή —δηλαδή το «Εμε ίς», όχ ι το «Εγώ»— είναι η κανον ι κή 

μορφή ζωής . Είναι η ζωή. Συνεπώς , «Εμε ίς» πρέπε ι να ήταν η συνη-

θ ισμένη σκέψη γ ια τον πρωτόγονο , μία «κατηγορ ία» της σκέψης του, 

όπως θα έλεγε ο Καντ. 

Εδώ, σε αυτή την ταύτ ιση ή, μ' άλλα λόγ ια , σε αυτή την απορρό-

φηση του «Εγώ» από την πατριό ή τη φυλή , βρ ίσκεται η ρίζα όλης 

της ηθ ικής σκέψης . Η αυτοεπ ιβεβα ίωση της «προσωπ ικότητας» ήρθε 

πολύ αργότερα. Ακόμη και τώρα, η ψυχολογ ία των κατώτερων αγρ ίων 

δεν γνωρ ί ζ ε ι «άτομο» ή «προσωπ ικότητα». Η δεσπόζουσα σύλληψη 

στο μυαλό τους ε ίναι η φυλή , με τους αυστηρούς κανόνες της, δε ισ ι-

δα ιμον ίες , ταμπού, έξε ις και συμφέροντα . Σε αυτή τη σταθερή, πάντα 

παρούσα ταύτ ιση της μονάδας με το όλον , βρ ίσκεται η πηγή όλης της 

ηθ ικής , το σπέρμα από το οπο ίο ε ξ ελ ί χθηκαν όλες οι μετέπειτα συλλή -

ψεις της δ ικα ιοσύνης και οι ακόμη ανώτερες συλλήψε ι ς της ηθ ικής. 

Στα επόμενα κεφάλα ια θα εξετάσουμε αυτές τ ις μεταγενέστερες 

βαθμίδες στην εξέλ ι ξη της ηθ ικής. 
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΓΟΝΟΥΣ ΛΑΟΥΣ 

Η πρόοδος των φυσ ι κών επ ιστημών τον 19ο αι. γ έννησε στους σύγ-

χρονους στοχαστές την επ ιθυμ ία να επεξεργαστούν ένα σύστημα ηθι-

κής σε θετ ικές βάσεις. Αφού εγκαθ ίδρυσαν τις θεμελ ιώδε ι ς αρχές μίας 

ο ι κουμεν ικής φ ιλοσοφ ίας χωρ ί ς υπερφυσ ικές δυνάμε ι ς και συγχρόνως 

μεγαλε ιώδους , πο ιητ ικής και ι κανής να δ ιεγε ίρε ι στους ανθρώπους τα 

υψηλότερα κ ίνητρα, η νεωτερ ική επ ιστήμη δεν χρε ιάζετα ι πια να κα-

ταφύγε ι στο υπερφυσ ικό γ ια να δ ικα ιολογήσε ι τα ιδεώδη της ηθ ικής 

ομορφιάς . Άλλωστε , η επ ιστήμη προβλέπε ι ότι, στο εγγύς μέλλον , η 

ανθρώπ ινη κο ινων ία , απαλλαγμένη , εξ αιτ ίας της προόδου της επ ιστή-

μης, από τη φτώχε ια των παλα ιότερων εποχών , και οργανωμένη με 

βάση τις αρχές της δ ικα ιοσύνης και της αλληλοβοήθε ιας , θα μπορεί να 

εξασφαλ ίσε ι στον άνθρωπο την ελεύθερη έκφραση των δ ιανοητ ικών, 

τ εχν ι κών και καλλ ι τ εχν ι κών δημ ιουργ ι κών του ενορμήσεων . Η πρό-

βλεψη αυτή ανο ίγε ι τέτοιες ευρε ίες ηθ ικές δυνατότητες γ ια τ ο μέλλον , 

που γ ια την πραγμότωσή τους δεν χρε ιάζετα ι πια ούτε η επ ιρροή του 

υπερφυσ ικού κόσμου ούτε ο φόβος της μεταθανάτ ιας τ ιμωρίας . Συνε -

πώς, υπάρχε ι α νάγκη γ ια μία νέα ηθική, σε νέα βάση. Αφ ι ερώσαμε το 

πρώτο κεφάλα ιο αυτής της έρευνας στην κατάδε ιξη της ανάγκης γ ια 

τη νέα ηθ ική. 

Αφού αφυπν ίστηκε από μία περ ίοδο πρόσκα ιρης στασιμότητας, η 

νεωτερ ική επ ιστήμη, στα τέλη της δεκαετ ίας του 1850, άρχ ισε να προ-

ετοιμάζε ι τα υλ ικά γ ια να επεξεργαστε ί αυτή τη νέα, ορθολογ ι κή ηθι-

κή. Στα έργα του Jodl , του Wundt , του Paulsen και πολλών άλλων , 

έχουμε εξα ίρετες επ ισκοπήσε ι ς όλων των προηγούμενων αποπε ιρών 

που έγ ιναν γ ια να βασιστεί η ηθ ική σε δ ιάφορα θεμέλ ια: θρησκευτ ι -

κό, μεταφυσ ικό και υλ ικό. Καθ' όλη τη δ ιάρκε ια του 19ου αι., έγ ι ναν 

πολλές απόπε ιρες να βασιστεί η ηθ ική φύση του ανθρώπου στην ορθο-

λογ ι κή φιλαυτ ία , στην αγάπη γ ια την ανθρωπότητα (Αύγουστος Κοντ 

και 01 οπαδο ί του) , στην αμο ιβα ία συμπάθε ια και νοητ ική ταύτ ιση της 

συμπερ ιφοράς του ατόμου με την ανθρωπότητα (Σοπενάουερ) , στην 

ωφελ ιμότητα (ωφελ ιμ ισμός του Μπένθαμ και του Ι^ιλ) και στη θεωρ ία 

της εξέλ ι ξης (Δαρβ ίνος , Σπένσερ και Γκυώ). 
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Τα θεμέλ ια αυτής της τελευτα ίας ηθ ικής τ έθηκαν από τον Δαρβ ί νο · 

επ ιχε ίρησε να ποριστεί τα πρώτιστα στηρ ίγματα της ηθ ικής α ίσθησης 

από το κο ι νων ικό ένστ ικτο, που ε ίναι έμφυτο σε όλα τα κο ι νων ικά 

ζώα. Αφού οι περ ισσότεροι που γράφουν γ ια την ηθ ική αγνόησαν αυτή 

την απόπε ιρα και αφού την αποσ ιώπησαν οι περ ισσότεροι δαρβ ιν ικο ί , 

την ανέπτυξα δ ιεξοδ ικά στο προηγούμενο κεφάλα ιο («Η βασ ική αρχή 

της ηθ ικής στη φύση») . Στο βιβλίο μου Αλληλοβοήθεια επ ισήμανα ήδη 

πόσο ευρύτατα δ ιαδεδομένο ε ίναι το κο ι νων ικό ένστ ικτο στα περ ισσό-

τερα ζώα όλων των ε ιδών και υπο-ε ιδών, ενώ ε ίδαμε, λ ί γο παραπάνω, 

πώς 01 πιο πρωτόγονο ι άνθρωπο ι της Παγετων ικής και της πρώ ιμης 

Μεταπαγετων ικής περ ιόδου έμαθαν τους τρόπους της κο ι νων ικής ζωής 

και την ηθ ική της από τα ζώα, με τα οποία ζούσαν τότε πάρα πολύ κο-

ντά. Κάι α νακαλύψαμε πώς, στα πολύ παλ ιά παραμύθ ια και θρύλους , 

ο άνθρωπος μεταβ ίβαζε από γεν ιά σε γεν ιά τα πρακτ ικά δ ι δάγματα που 

πορ ίστηκε από αυτή τη γ νώση της ζωής των ζώων . 

Έτσι , ο πρώτος ηθ ικός δάσκαλος του ανθρώπου ήταν η φύση. Όχ ι 

η φύση την οπο ία περ ι γράφουν οι φ ιλόσοφο ι του γραφε ίου που δεν 

ε ίναι εξο ικε ιωμένο ι μ' αυτήν ή οι φυσ ιοδ ίφες που έχουν μελετήσε ι τη 

φύση μόνον από τα ν εκρά δε ίγματα των μουσε ίων. Α λ λά η φύση μέσα 

στην οπο ία ζούσαν και εργάζονταν , στην τότε αρα ιοκατο ι κημένη Αμε -

ρική, στην Αφρ ι κή και στην Ασία, οι μεγάλο ι ιδρυτές της περ ιγραφ ικής 

ζωολογ ία ς : ο Audubon , ο Azara , ο B rehm κ. ά. Κοντολογ ί ς , η φύση την 

οπο ία ε ίχε στο μυαλό του ο Δαρβ ίνος όταν στο β ιβλ ίο του Η καταγωγή 

του ανθρώπου έκανε μία σύντομη ανασκόπηση της προέλευσης της 

ηθ ικής α ίσθησης στον άνθρωπο . 

Δεν υπάρχε ι αμφιβολ ία ότι το κο ι νων ικό ένστ ικτο, που κληρονόμη -

σε ο άνθρωπος και συνεπώς ε ίναι βαθιά ρ ι ζωμένο μέσα του, ενε ίχε τα 

σπέρματα της μετέπειτα ανάπτυξης και εν ίσχυσης , παρά τον σκληρό 

αγώνα γ ια την ύπαρξη. Έδε ι ξα επ ίσης στο έργο μου Αλληλοβοήθεια, 

και πάλ ι βασ ι ζόμενος στα έργα των ι κανών ερευνητών , πόσο πολύ 

ανεπτυγμένη ε ίναι η κο ι νων ική ζωή στους άγρ ιους και πώς το α ίσθη-

μα της ισοτιμίας αναπτύχθηκε στους πιο πρωτόγονους αντ ιπροσώπους 

της φυλής των ανθρώπων . Έδε ι ξα και πώς, χάρη στην κο ινων ικότητα, 

έγ ινε εφ ικτή η ανάπτυξη των ανθρώπ ι νων κο ι νων ιών , παρά τη σκληρή 

ζωή τους στη φύση. 

Θα επ ιχε ιρήσω τώρα να δε ίξω πόσο ακόμη αναπτύχθηκαν οι ηθι-

κές συλλήψε ι ς στις κο ινων ίες των πρωτόγονων αγρ ίων και τι επ ιρροή 

ε ίχαν 01 συλλήψε ι ς αυτές στη μετέπειτα εξέλ ιξη της ηθ ικής (βλ. και 
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Αλληλοβοήθεια). 

Δεν ξέρουμε τ ίποτε γ ια τη ζωή των παλα ιότατων ανθρώπων της Πα-

γετων ικής περ ιόδου και του τέλους της Τρ ιτογενούς περ ιόδου, εκτός 

από το ότι ζούσαν σε μ ικρές ομάδες , αποσπώντας με μεγάλη δυσκολ ία 

γλ ΐσχρα μέσα ύπαρξης από τις λ ίμνες και τα δάση, και κατασκευάζο-

ντας γΓ αυτό εργαλε ία με κόκαλα και πέτρα. 

Α λ λά ήδη σ' εκε ίνη τη μορφή ζωής ο πρωτόγονος άνθρωπος έπρεπε 

να συνηθ ίσε ι να ταυτίζε ι το «Εγώ» του με το κο ινων ικό «Εμε ίς». Έτσι 

επεξεργαζόταν τα πρωταρχ ικά θεμέλ ια της ηθ ικής. Μεγάλωνε συνηθ ι -

σμένος να σκέφτετα ι τη φυλή του σαν κάτι του οπο ίου αποτελούσε μό-

νον ένα μέρος, και μάλ ιστα όχι βασικό, γιατί ε ίδε πόσο ασήμαντος απο-

δε ικνυόταν ο κάθε μεμονωμένος σύντροφός του απέναντ ι στη σκληρή , 

απε ιλητ ική φύση, αν έπαυε να ε ίναι μέλος της φυλής . Χάρη σε αυτές 

τις σκέψε ις , συνήθ ισε να περιορίζε ι τη θέλησή του πα ίρνοντας υπ' όψη 

του τη θέληση των άλλων , πράγμα που αποτελε ί την πρώτη βάση όλης 

της ηθ ικής . Πράγματ ι , γ νωρ ί ζουμε ότι οι παλα ιότερο ι πρωτόγονο ι της 

Παγετων ικής και της πρώιμης Μεταπαγετων ικής περ ιόδου ζούσαν ήδη 

ομαδ ικά, σε σπήλα ια , σε σχ ισμές βράχων ή κάτω από προεξέχοντες 

βράχους , και ότι κυνηγούσαν και ψάρευαν με τα σύνεργά τους . Μία 

τέτοια συμβ ίωση και συνεργασ ία προϋποθέτε ι ήδη την επεξεργασ ία 

ορ ισμένων κανόνων κο ινων ικής ηθ ικής . 

Αυτή η «ενηλ ικ ίωση» του πρωτόγονου ανθρώπου συνεχ ίστηκε επί 

δεκάδες χ ιλ ιάδες χρόν ια και, έτσι, το κο ινων ικό ένστ ικτο ε ξακολούθη-

σε να αναπτύσσετα ι και έγ ινε με τον κα ιρό ισχυρότερο από τις εγωιστ ι -

κές σκέψε ις . Ο άνθρωπος μάθα ινε να σκέφτετα ι το Εγώ του μόνο δια 

μέσου της ομάδας του. Θα καταλάβουμε την υψηλή εκπα ιδευτ ική αξ ία 

αυτού του τρόπου σκέψης όσο θα προχωρούμε στη μελέτη μας^. 

Ήδη στον ζω ικό κόσμο βλέπουμε πώς η προσωπ ική θέληση των 

ατόμων συνδυάζετα ι με την κο ινή θέληση. Τα κο ινων ικά ζώα το μαθαί-

νουν αυτό σε πολύ μ ικρή ηλ ικ ία —στο παιχν ίδ ι τους^, όταν μαθα ίνουν 

να υποτάσσοντα ι στους συγκεκρ ιμένους κανόνες του πα ιχν ιδ ιού: δεν 

επ ιτρέπεται να χτυπούν στα σοβαρά με τα κέρατα, να δαγκώνουν στα 

σοβαρά ή να εμποδ ί ζουν τον άλλο να παίξει όταν ε ίναι η σε ιρά του. 

Όταν φτάνουν στην ώρ ιμη ηλ ικ ία, η υποταγή της προσωπ ικής θέλησης 

στην κο ι νων ική θέληση φαίνετα ι καθαρά σε πολλές περ ιπτώσεις . Οι 

προετο ιμασίες των πτηνών γ ια τις μεταναστεύσε ις τους από τον βορρά 

στον νότο, και πάλι π ίσω· οι πτήσεις «εξάσκησης» που κάνουν το σού-

ρουπο, λ ίγες μέρες πριν τη μετανάστευση- ο συντον ισμός των ενεργε ί -
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ών των άγρ ιων ζώων και των αρπακτ ι κών πουλ ιών κατά το κυνήγ ι - η 

κο ινή άμυνα όλων των αγελα ΐων ζώων απέναντ ι στα αρπακτ ι κά ' οι με-

ταναστεύσε ι ς ζώων και, επ ίσης, ολόκληρη η κο ι νων ική ζωή των μελ ισ-

σών, σφηκών , μυρμηγκ ιών , τερμ ιτών, σχεδόν όλων των καλοβατ ι κών 

πτηνών, παπαγάλων , καστόρων, π ιθήκων κτλ. —όλα αυτά αποτελούν 

έκδηλα παραδε ίγματα τέτο ιας καθυπόταξης της προσωπ ικής θέλησης . 

Δε ί χνουν καθαρά τον συντον ισμό της ατομ ικής θέλησης με τη θέληση 

και την επ ιδ ίωξη του συνόλου , και ο συντον ισμός αυτός έχει ήδη γ ίνε ι 

κληρονομ ι κή έξη, δηλαδή έ ν σ τ ι κ τ ο ι 

Ήδη το 1625 ο Hugo Grot ius κατάλαβε ξεκάθαρα ότι ένα τέτοιο έν-

στικτο περιέχε ι τ ις υποτυπώδε ι ς μορφές του δ ικα ίου. Αλλά αναμφ ίβολα 

01 άνθρωπο ι της Τεταρτογενούς περ ιόδου βρ ίσκονταν στο ίδιο τουλά -

χ ιστον στάδιο κο ι νων ικής ανάπτυξης και π ιθανότατα σε ένα αξ ιοπρόσε-

κτα υψηλότερο επ ίπεδο. Από τη στ ιγμή που καθ ιερώνετα ι η συμβ ίωση, 

οδηγε ί αναπόφευκτα σε ορ ισμένες μορφές ζωής , ορ ισμένα έθ ιμα και 

παραδόσε ις , που, αφού αναγνωρ ιστε ί πως ε ίναι ωφέλ ιμα και γ ί νουν 

συνηθ ισμένο ι τρόπο ι σκέψης , εξελ ίσσοντα ι αρχ ικά σε ενστ ικτώδε ις 

έξε ις και μετά σε κανόνες ζωής . Έτσι η ομάδα εξελ ίσσε ι την ηθ ική της, 

την οποία οι πρεσβύτερο ι —οι φύλακες των φυλετ ι κών εθ ίμων— θέ-

τουν υπό την προστασία των δε ισ ιδα ιμον ιών και της θρησκε ίας , δηλα -

δή ουσιαστ ικά υπό την προστασία των ν εκρών προγόνων^. 

Ορ ισμένο ι δ ιαπρεπε ίς φυσ ιοδ ίφες έκαναν πρόσφατα παρατηρήσε ι ς 

και πε ιράματα, γ ια να δουν αν τα σκυλ ιά , τα άλογα και άλλα ζώα που 

ζουν πολύ κοντά στον άνθρωπο έχουν συνε ιδητές ηθ ικές συλλήψε ι ς . 

Τα αποτελέσματα έδωσαν μάλλον σαφή καταφατ ική απάντηση. Έτσι , 

λόγου χάρη , τα όσα αναφέρε ι ο Σπένσερ στον δεύτερο τόμο του έργου 

του Βασικές αρχές της ηθικής ε ίναι ιδ ια ίτερα πε ιστ ικά και οδηγούν σε 

μάλλον σημαντ ικά συμπεράσματα. Παρόμο ια , υπάρχουν αρκετά πολύ 

πειστικά στοιχε ία στο έργο του Romanes που αναφέραμε πιο πάνω. 

Α λλά δεν θα επ ιμε ίνουμε σ' αυτά. Αρκε ί να καταλάβουμε ότι ήδη στις 

ζω ικές κο ινων ίες , και άρα ακόμη περ ισσότερο στις ανθρώπ ινε ς κο ινω-

ν ίες χάρη στην κο ι νων ική έξη, αναπτύσσοντα ι αναπόφευκτα συλλήψε ι ς 

που ταυτ ί ζουν το προσωπ ικό «Εγώ» με το κο ι νων ικό «Εμε ίς» και, όσο 

01 συλλήψε ι ς αυτές εξελ ίσσοντα ι σε κο ινων ικό ένστ ικτο, το προσωπ ικό 

«Εγώ» φτάνε ι να υποταχθε ί στο κο ινων ικό «Εμείς»^. 

Από τη στ ιγμή που καταλαβα ίνουμε ότι μία τέτοια ταύτ ιση του ατό-

μου με την κο ινων ία γ ινόταν, έστω και σε πολύ μ ικρό βαθμό, στους 

ανθρώπους , έπεται ότι, αν αυτή η στάση ήταν ωφέλ ιμη στην ανθρωπό -
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τητα, θα έτε ινε αναπόφευκτα να ισχυροποιηθε ί και να αναπτυχθε ί πε-

ραιτέρω, ιδ ίως αφού ο άνθρωπος απέκτησε το χάρ ισμα του λόγου , που 

οδηγε ί στην εγκαθ ίδρυση της παράδοσης . Τέλος , αυτή η στάση έμελλε 

να οδηγήσε ι στη δημ ιουργ ία ενός μόν ιμου ηθ ικού ενστ ίκτου. 

Εν τούτοις , αυτό θα γεννήσε ι π ιθανόν ορ ισμένες αμφιβολ ίες , και 

πολλο ί π ιθανόν θα ρωτήσουν: «Είναι δυνατόν, χωρ ί ς την παρεμβο-

λή μίας κάπο ιας υπερφυσ ικής δύναμης , μία ημ ι - ζω ική κο ινων ικότητα 

να μπόρεσε να εξελ ιχθε ί σε τόσο υψηλές ηθικές δ ιδασκαλ ίες , όπως 

του Σωκράτη , του Πλάτωνα, του Κομφούκ ιου , του Βούδα και του Χρ ι -

στού;» Η ηθική πρέπει να απαντήσε ι στο ερώτημα αυτό. Δεν θα ήταν 

αρκετό να το παραπέμψε ι στη β ιολογ ία, που δε ίχνε ι πώς οι μ ικροσκο-

πικοί μονοκύτταρο ι οργαν ισμο ί εξελ ίσσονται , σε χρον ι κό δ ιάστημα δε-

κάδων χ ι λ ιάδων χρόνων , σε ανώτερα αναπτυγμένους οργαν ισμούς , 

έως τα ανώτερα θηλαστ ικά και τον άνθρωπο . Άρα η ηθ ική θα πρέπε ι 

να εκτελέσς ι ένα έργο όπως εκε ίνο που έκαναν ο Κοντ και ο Σπένσερ 

στη β ιολογ ία, και πολλο ί ερευνητές στην ιστορία του δ ικα ίου. Η ηθ ική 

πρέπει να αποδε ίξε ι πώς μπόρεσαν οι ηθ ικές συλλήψε ι ς να εξελ ιχθούν , 

από την κο ινων ικότητα την εγγενή στα ανώτερα ζώα και στους πρωτό-

γονους , σε πολύ ιδεαλιστ ικές ηθ ικές δ ιδασκαλ ίες . 

Οι κανόνες που δ ιέπουν τον τρόπο ζωής των δ ιάφορων άγρ ιων 

φυλών της εποχής μας ε ίναι δ ιαφορετ ικο ί . Σε δ ιαφορετ ικά κλ ίματα, 

σε φυλές που ζουν σε δ ιαφορετ ικά περ ιβάλλοντα, αναπτύχθηκαν δι-

αφορετ ικά έθ ιμα και παραδόσε ις . Άλλωστε , οι περ ιγραφές αυτών των 

εθ ίμων και παραδόσεων από τους περ ιηγητές δ ιαφέρουν πάρα πολύ 

μεταξύ τους, ο νάλογα με τη φύση του παρατηρητή και τη γεν ικότε-

ρη στάση του απέναντ ι στους «κατώτερους αδελφούς» του. Άρα ε ίναι 

λάθος να συνδυάζουμε ανάκατα τις περ ιγραφές όλων των ε ιδών των 

πρωτόγονων φυλών , χωρ ί ς να εξετάζουμε το επ ίπεδο ανάπτυξης της 

κάθε φυλής , και χωρ ί ς να σταθμ ί ζουμε κριτ ικά τα λ εγόμενα των συγ-

γραφέων των δ ιάφορων περ ιγραφών. Το λάθος αυτό δ ι έπραξαν ορι-

σμένο ι αρχάρ ιο ι ανθρωπολόγο ι , και ώς και ο Σπένσερ δεν το απέφυγε 

στην εκτενή συλλογή ανθρωπολογ ι κών στο ιχε ίων που έκανε®, ούτε 

στο μεταγενέστερο έργο του Ηθική, Από την άλλη , ο Waitz , στο έργο 

του Anthropology of Primitive Peopies, και πολλο ί ανθρωπολόγο ι όπως 

ο Ι^όργκαν, ο i^aine, ο Μ. Kova levsky, ο Post και άλλο ι , δεν δ ιέπρα-

ξαν αυτό το λάθος . Γεν ικά, από τις πολλές αφηγήσε ι ς γ ια τη ζωή των 

αγρ ίων , χρήσ ιμες μπορούν να ε ίναι μόνον εκε ίνες που γράφηκαν από 

περ ιηγητές και ι εραποστόλους οι οποίο ι έ ζησαν αρκετό καιρό μαζί με 
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τους αγρ ίους που π ε ρ ι γ ρ ά φ ο υ ν η δ ιάρκε ια της συμβ ίωσής τους ε ίναι 

από μόνη της, ώς έναν βαθμό, ένδε ιξη αμο ιβα ίας κατανόησης . Μετά, 

αν θέλουμε να μάθουμε κάτι γ ια τις πρωταρχές των ηθ ικών συλλήψε -

ων, πρέπε ι να μελετήσουμε εκε ίνους τους αγρ ίους που κατόρθωσαν να 

δ ιατηρήσουν καλύτερα από άλλους ορ ισμένα χαρακτηρ ιστ ι κά του φυ-

λετ ικού τρόπου ζωής από την παλα ιότερη Ι^εταπαγετωνική περ ίοδο. 

Δεν υπάρχουν φυσ ικά φυλές που δ ιατήρησαν εξ ο λοκλήρου τον 

τρόπο ζωής εκε ίνης της περ ιόδου. Εν τούτοις , τον δ ιατήρησαν καλύτε-

ρα 01 πρωτόγονο ι του άπω Βορρά —οι Αλεούτ ιο ι , ρι Τσούκ ι και οι Εσκι -

μώοι , που ζουν μέχρ ι σήμερα στο ίδιο φυσ ικό περ ιβάλλον στο οπο ίο 

ζούσαν όταν άρχ ισαν να λ ιώνουν οι πάγοι^— και ορ ισμένες φυλές του 

άπω Νότρυ, δηλαδή της Παταγον ίας και της Νέας Γου ινέας , και τα μι-

κρά υπολε ίμματα φυλών που επ ιβ ίωσαν σε ορε ινές περ ιοχές , ιδ ίως στα 

Ιμαλά ια. 

Έχουμε αξ ιόπ ιστες πληροφορ ίες γ ια αυτές ακρ ιβώς τ ις φυλές του 

άπω Βορρά από ανθρώπους που έζησαν ανάμεσά τους· ιδ ίως γ ια τους 

Αλεούτ ιους της βόρε ιας Αλάσκας , από τον πολύ αξ ιόλογο κο ι νων ικό 

ιστορικό, τον ι εραπόστολο Βεν ιαμ ίνοφ- και γ ια τους Εσκ ιμώους , από 

δ ιάφορες αποστολές που πέρασαν τον χ ε ι μώνα στη Γρηλανδ ία . Ιδιαί-

τερα δ ιαφωτ ιστ ική ε ίναι η περ ιγραφή των Αλεούτ ιων από τον Βεν ια-

μ ίνοφ. 

Πρώτα απ' όλα θα πρέπε ι να επ ισημάνουμε ότι υπάρχουν δύο ε ίδη 

εθ ίμων στην ηθ ική των Αλεούτ ιων και των ά λλων πρωτόγονων λαών . 

Η τήρηση των εθ ίμων του πρώτου ε ίδους, συνεπώς των ηθ ικών ρυθμί -

σεων, ε ίναι απολύτως υποχρεωτ ική- η τήρηση των εθ ίμων του δεύτε-

ρου ε ίδους απλώς συστήνετα ι ως επ ιθυμητή, και οι παραβάτες απλώς 

γελο ιοπο ιούντα ι ή δέχοντα ι συστάσεις . Οι Αλεούτ ιο ι , λόγου χάρη , λένε 

ότι ε ίναι «ντροπή» να κάνουμε ορ ισμένα πράγματα®. 

Ό π ω ς έγραψε ο Βεν ιαμ ίνοφ, «είναι , λόγου χάρη , ' ' ντροπή" να φοβά-

σαι τον αναπόφευκτο θάνατο· ε ίναι ντροπή να παρακαλε ί ς έναν εχθρό 

να σε λυπηθεί* ε ίναι ντροπή να σε π ιάνουν να κλέβε ι ς · ή να βουλ ιάζε ι η 

βάρκα σου στο λ ιμάν ι . Είναι ντροπή να φοβάσα ι να μπεις στη θάλασσα 

σε μία θύελλα- να είσαι ο πρώτος που κουράζετα ι σε ένα μακρύ ταξ ίδ ι 

ή να δε ίχνε ις πλεονεξ ία όταν μο ιράζοντα ι τα λάφυρα (σε μία τέτοια 

περ ίπτωση, όλο ι οι υπόλο ιπο ι δ ίνουν στον πλεονέκτη το μερίδ ιό τους , 

γ ια να τον ντροπ ιάσουν) · ε ίναι ντροπή να φανερώνε ι ς στη γυνα ί κα σου 

τα μυστ ικά της φυλής · ε ίναι ντροπή, όταν κυνηγάς με κάπο ιον άλλο , 

να μην του δ ίνε ις το καλύτερο κομμάτ ι του ζώου που σκοτώσατε· ε ίναι 
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ντροπή να καμαρώνε ι ς ν ιο τα κοτορθώμοτά σου, ιδ ίως τα φανταοτ ικά , 

ή να χλευάζε ι ς κάπο ιον άλλο . Είναι ντροπή να ζητάς ελεημοσύνη· να 

χα ϊδεύε ις τη νυνα ί κα σου μπροστά σε άλλους ή να χορεύε ι ς μαζί της · 

ή να παζαρεύε ι ς με έναν αγοραστή, αφού η τ ιμή γ ια τα προσφερόμενα 

αγαθά θα καθοριστε ί από έναν τρίτο. Για τη γυνα ίκα , ε ίναι ντροπή να 

μην ξέρει να ράβει ή να χορεύε ι ή, γεν ικά , να μην ξέρε ι να εκτελε ί τα 

θεωρούμενα γυνα ικε ία καθήκοντα- ε ίναι ντροπή να χα ϊδεύε ι τον άνδρα 

της ή και απλώς να του μ ιλά μπροστά σε άλλους»®. 

Ο Βεν ιαμ ίνοφ δεν μας πληροφορε ί πώς δ ιατηρούντα ι αυτά τα χαρα -

κτηριστ ικά της αλεούτ ιας ηθ ικής . Α λ λά μία αποστολή, που πέρασε έναν 

χε ιμώνα στη Γρηλανδ ία , περ ιγράφε ι πώς ζουν οι Εσκ ιμώοι —πολλές 

ο ικογένε ιες σε ένα σπίτι . Κάθε ο ικογένε ια χωρί ζετα ι από τις άλλες με 

ένα παραπέτασμα από τομάρ ια ζώων . Αυτές οι κατοικ ίες που μο ιάζουν 

με δ ιάδρομο κατασκευάζοντα ι μερ ικές φορές σε σχήμα σταυρού, που 

στο κέντρο του βρίσκεται η εστία, η φωτιά. Τις μακρ ιές νύχτες του 

χε ιμώνα οι γυνα ί κ ε ς τραγουδούν τραγούδ ια τα οποία συχνά ε ιρωνεύο-

νται εκε ίνους που παραβ ίασαν τους κανόνες της καλή ς συμπερ ιφοράς . 

Αλλά υπάρχουν και κανον ισμο ί απολύτως υποχρεωτ ικο ί : πρώτα-πρώ-

τα, βέβαια, ε ίναι η απόλυτη απαγόρευση της αδελφοκτον ίας , δηλαδή 

του φόνου στο εσωτερ ικό της φυλής . Είναι εξ ίσου ανυπόφορο να γ ίνε ι 

ένας φόνος , ή ένας τραυματ ισμός , από ένα μέλος άλλης φυλής , χωρ ί ς 

να πάρουν εκδ ίκηση οι συγγενε ί ς του θύματος . 

Υπάρχε ι , κατόπιν , μία ολόκληρη σειρά πράξεων που ε ίναι τόσο αυ-

στηρά υποχρεωτ ικές , ώστε η μη τέλεσή τους φέρνε ι στον παραβάτη 

την περ ιφρόνηση ολόκληρης της φυλής , και δ ιατρέχε ι τον κ ίνδυνο να 

γ ίνε ι αποσυνάγωγος και να εκδ ιωχθε ί από την πατριό του. Αλλ ιώς , ο 

παραβάτης των κανόνων αυτών θα μπορούσε να φέρε ι σε όλη τη φυλή 

τη δυσφορ ία των αδ ι κηθέντων ζώων , όπως , λόγου χάρη, των κροκο-

δε ίλων, των αρκούδων ή των αόρατων πνευμάτων των προγόνων που 

προστατεύουν τη φυλή . 

Ως παράδε ιγμα , αναφέρε ι ο Βεν ιαμ ίνοφ το ακόλουθο περιστατικό. 

Όταν κάποτε σάλπαρε γ ια ένα ταξ ίδ ι , οι ιθαγενε ίς συνοδο ί του ξέχασαν 

να πάρουν τα παστά ψάρ ια που του ε ίχαν δοθεί γ ια δώρο. Όταν έπειτα 

από έξι μήνες επέτρεψε στον ίδιο τόπο, έμαθε ότι κατά την απουσία του 

η φυλή ε ίχε περάσε ι μία περ ίοδο πολύ μεγάλης πε ίνας. Α λ λά τα ψάρ ια 

που του ε ίχαν δωρίσε ι δεν τα πε ίραξαν και του τα παρέδωσαν άθικτα. 

Αν ενεργούσαν δ ιαφορετ ικά , θα έφερναν δε ινά στη φυλή . Παρόμοια, ο 

Μ ίλεντορφ έγραψε ότι στις ελώδε ι ς πεδ ιάδες της βόρε ιας Σ ιβηρ ίας κα-
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νένας δεν παίρνε ι οτ ιδήποτε από ένα έλκηθρο που παράτησε κάπο ιος 

οτους βάλτους , ακόμη και αν περιέχε ι τρόφιμα. Είναι πασ ίγνωστο ότι οι 

κάτοικο ι του άπω Βορρά έχουν πολύ συχνά έλλε ιψη τροφ ίμων , αλλά η 

ο ικε ιοπο ίηση των τροφ ίμων που κάποιος παράτησε θα ήταν έγκλημα , 

και ένα τέτοιο έ γκλημα θα μπορούσε να φέρε ι στη φυλή κάθε λογής 

δε ινά. Το άτομο ταυτ ίζετα ι στην προκε ιμένη περ ίπτωση με τη φυλή . 

Επ ιπλέον, 01 Αλεούτ ιο ι , όπως όλοι οι άλλο ι πρωτόγονο ι , έχουν και 

ένα σύνολο κανόνων που ε ίναι απολύτως υποχρεωτ ικο ί , αν όχι ιεροί. 

Περ ι λαμβάνουν όλα όσα σχετ ί ζοντα ι με τη δ ιατήρηση του φυλετ ι κού 

τρόπου ζωής : η δ ια ίρεση σε κο ινων ικές τάξε ις , οι γαμ ικές ρυθμίσε ις , 

01 συλλήψε ι ς της φυλετ ικής και της ο ι κογενε ιακής ιδ ιοκτησίας, οι κα-

νόνες πού πρέπε ι να τηρούντα ι στο (ατομικό ή συλλογ ι κό ) ψάρεμα και 

κυνήγ ι , 01 μεταναστεύσε ις κτλ.· τέλος , υπάρχε ι ένα σύνολο φυλετ ι κών 

τελετουργ ιών καθαρά θρησκευτ ικού χαρακτήρα . Έχουμε εδώ έναν αυ-

στηρό νόμο, που η παραβ ίασή του θα έφερνε δυστυχ ία σε ολόκληρη 

την πατριό ή και σε ολόκληρη τη φυλή , και άρα η μη -συμμόρφωση σε 

έναν τέτοιο νόμο ε ίναι αδ ιανόητη ή ανέφ ικτη . Αν κάποτε παραβιαστε ί 

ένας τέτο ιος νόμος , τ ιμωρε ίτα ι ως προδοσία, με εκδ ίωξη από τη φυλή 

ή με θάνατο. Πρέπε ι , εν τούτοις , να πούμε ότι η παραβ ίαση αυτών των 

νόμων ε ίναι τόσο σπάν ια ώστε θεωρείτα ι αδ ιανόητη, όπως ο Ρωμα ϊκός 

Νόμος θεωρούσε την πατροκτον ία αδ ιανόητη και συνεπώς δεν προέ-

βλεπε πο ινή γ ια αυτό το έγκλημα . 

Γεν ικά, όλοι οι γνωστο ί σ' εμάς πρωτόγονο ι λαο ί έχουν αναπτύξε ι 

έναν πολύ περ ίπλοκο τρόπο φυλετ ικής ζωής . Συνεπώς , έχουν τη δ ική 

τους ηθ ική. Σε όλα δε αυτά τα άγραφα «καταστατ ικά», που τα προστα-

τεύε ι η παράδοση, συναντούμε τρεις βασικές κατηγορ ίες φυλετ ι κών 

κανόνων . 

Ορ ισμένο ι απ' αυτούς δ ιατηρούν τις συνήθε ιες που εγκαθ ιδρύθηκαν 

γ ια την προμήθε ια των αναγκα ίων γ ια το κάθε άτομο και γ ια όλη τη 

φυλή . Ό ι κανόν ε ς αυτοί ορ ί ζουν τις βασικές αρχές της χρήσης αυτών 

που ανήκουν σε όλη τη φυλή: υδατ ικών πόρων, δασών , μερ ικές φορές 

των άγρ ιων ή καλλ ι εργημένων οπωροφόρων δένδρων , των κυνηγοτό-

πων και των πλο ιαρ ίων. Υπάρχουν και αυστηρο ί κανόνες γ ια το κυνήγ ι , 

γ ια τη μετανάστευση, γ ια τη δ ιαφύλαξη της φωτ ιάς κτλ.^°. 

Έπε ιτα καθορ ί ζοντα ι τα ατομ ικά δ ικα ιώματα και σχέσε ις : η υποδια ί -

ρεση της φυλής σε πατριές, και το σύστημα επ ιτρεπτών γαμ ι κών σχέ-

σεων —μία άλλη πολύ περ ίπλοκη δ ια ίρεση, στην οπο ία οι απαγορεύσε ι ς 

ε ίναι σχεδόν θρησκευτ ικές . Στην ίδια κατηγορ ία ανήκουν οι κανόνες 
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της ανατροφής των νέων , μερ ικές φορές στις ε ιδ ικές «μακρ ιές καλύ-

βες», όπως στους πρωτόγονους των νησ ιών του Ε ιρην ικού- οι σχέσε ις 

με τους γέροντες και τα νεογέννητα- και τέλος οι τρόπο ι παρεμπόδ ισης 

των οξέων προσωπ ικών συγκρούσεων , δηλαδή τι πρέπε ι να γ ίνε ι όταν 

ο πολλαπλασ ιασμός των ξ έ χωρων ο ικογενε ιών κάνε ι εφικτή τη βία στο 

εσωτερ ικό της φυλής , καθώς και σε περ ίπτωση δ ιένεξης ενός ατόμου 

με μία γε ι τον ική φυλή , ιδ ίως αν η δ ιένεξη μπορεί να οδηγήσε ι σε πόλε-

μο. Εδώ εγκαθ ιδρύετα ι ένα σύνολο κανόνων που, όπως έδε ιξε ο βέλ-

γος καθηγητής Ernèt Nys, αναπτύχθηκε αργότερα και έδωσε τα πρώ-

τα στοιχε ία του δ ι εθνούς δ ικα ίου. Τέλος , υπάρχε ι μία τρίτη κατηγορ ία 

ρυθμ ίσεων, που θεωρούντα ι ιερές και σχετ ί ζοντα ι με τις θρησκευτ ικές 

δε ισ ιδα ιμον ίες , και τα δ ικα ιώματα που συνδέοντα ι με την εποχή του 

έτους, το κυνήγ ι , τ ις μεταναστεύσε ις κτλ. 

Όλα τα ζητήματα αυτά τα ρυθμ ί ζουν τελεσ ίδ ικα οι γέροντες κάθε 

φυλής . Βέβαια, οι απαντήσε ι ς τους δ ιαφέρουν ανάλογα με τις πατρι-

ές και τις φυλές , όπως ακρ ιβώς δ ιαφέρουν και οι τελετουργ ίες . Εν 

τούτοις , το σημαντ ικό εδώ ε ίναι το γεγονός ότι κάθε πατριό ή φυλή , 

ανεξάρτητα από το πόσο χαμηλό ε ίναι το στάδιο ανόπτυξής της, έχε ι 

ήδη την πολύ περ ίπλοκη ηθ ική της, το δ ικό της σύστημα γ ια το τι ε ίναι 

ηθικό και τι ανήθ ικο . 

Ό π ω ς έχουμε δει, η απαρχή αυτής της ηθ ικής έγκε ιτα ι στο α ίσθημα 

κο ινων ικότητας , στο αγελα ίο ένστικτο, και στην ανάγκη της αλληλοβο -

ήθειας, που αναπτύχθηκε σε όλα τα κο ινων ικά ζώα και ακόμη περ ισσό-

τερο στις πρωτόγονες ανθρώπ ινε ς κο ινων ίες . Είναι φυσ ικό ο άνθρωπος , 

χάρη στο χάρ ισμα του λόγου που βοηθά την ανάπτυξη της μνήμης και 

δημ ιουργε ί την παράδοση, να επεξεργάζετα ι πιο περ ίπλοκους κανόνες 

ζωής από τα ζώα. Επ ιπλέον, με την εμφάν ιση της θρησκε ίας , ακόμη και 

στην πιο ακατέργαστη μορφή της, η ανθρώπ ινη ηθ ική εμπλουτ ίστηκε 

με ένα νέο στοιχε ίο, που έδωσε σε αυτή την ηθ ική μία ορ ισμένη σταθε-

ρότητα, και αργότερα της έδωσε πνοή και μία δόση ιδεαλ ισμού. 

Κατόπιν , με την περα ιτέρω ανάπτυξη της κο ι νων ικής ζωής , η σύλ-

ληψη της δ ι κα ιοσύνης στις αμο ιβα ίες σχέσε ις έμελλε να γ ίνετα ι ολοένα 

πιο εμφανής . Τα πρώτα σημάδ ια της δ ικα ιοσύνης με την έννο ια της 

ισοτιμίας μπορούν να παρατηρηθούν στα ζώα, ιδ ίως στα θηλαστ ικά, σε 

περ ιπτώσε ις που η μητέρα ταΐζε ι αρκετά μ ικρά ή στο παιχν ίδ ι πολλών 

ζώων , όπου πάντα τηρούντα ι ορ ισμένο ι κανόνες του πα ιχν ιδ ιού. Α λ λά 

η αναπόφευκτη μετάβαση από το κο ινων ικό ένστ ικτο, δηλαδή από την 

απλή επ ιθυμ ία ή ανάγκη να συμβ ιώνουμε με όμοιά μας πλάσματα, στο 
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συμπέρασμα ότι η δ ικα ιοσύνη ε ίναι αναγκα ία στις αμο ιβα ίες σχέσε ις , 

έμελλε να γ ίνε ι από τον άνθρωπο γ ια χάρη της δ ιατήρησης της κο ι νω-

ν ικής ζωής . Αληθ ι νά , σε όλες τις κο ινων ίες οι επ ιθυμ ίες και τα πάθη 

των ανθρώπων συγκρούοντα ι αναπόφευκτα με τ ις επ ιθυμ ίες των άλ -

λων μελών της κο ινων ίας . Τέτο ιες συγκρούσε ι ς θα οδηγούσαν αναπό -

φευκτα σε ατελεύτητες έχθρες και στην αποσύνθεση της κο ινων ίας , αν 

συγχρόνως οι άνθρωπο ι δεν ανέπτυσσαν —όπως ήδη αναπτύσσουν και 

ορ ισμένα αγελα ία ζώα— μία σύλληψη της ισότητας των δ ι κα ιωμάτων 

όλων των μελών της κο ινων ίας . Η ίδια σύλληψη έμελλε να εξελ ιχθε ί 

σταδ ιακά στη σύλληψη της δ ικα ιοσύνης , όπως δε ίχνε ι η προέλευση της 

λέξης Aequ i tas , Équi té, που ορίζε ι τη σύλληψη της δ ικα ιοσύνης , της 

ισότητας. Γι ' αυτό οι αρχα ίο ι παρ ίσταναν τη δ ικα ιοσύνη τυφλή και με 

μία ζυγαρ ιά στα χέρ ια . 

Ας πάρουμε ένα παράδε ιγμα από την πραγματ ική ζωή. Υπάρχουν , 

λόγου χάρη , δύο άνθρωπο ι που έχουν τσακωθε ί . Κουβέντα στην κου-

βέντα, ο ένας κατηγορε ί τον άλλο ότι τον πρόσβαλε . Ο άλλος προ-

σπαθε ί να αποδε ίξε ι πως ε ίχε δ ίκ ιο, πως δ ι κα ιολογημένα ε ίπε ό,τι ε ίπε. 

Πράγματ ι , με αυτό που ε ίπε πρόσβαλε τον άλλο , αλλά η προσβολή του 

ήταν ανταπόδοση της προσβολής που του έγ ινε, και ήταν ίση, ισοδύ-

ναμη με αυτήν, και όχι μεγαλύτερη. 

Αν μία τέτοια δ ιαφων ία οξυνθε ί και καταλήξε ι σε καβγά, και οι δύο 

θα προσπαθήσουν να αποδε ί ξουν ότι το πρώτο χτύπημα ήταν ανταπό-

δοση της βαριάς προσβολής και ότι κάθε επόμενο χτύπημα ήταν αντα-

πόδοση του ακρ ιβώς ισοδύναμου χτυπήματος του αντ ιπάλου . Έπε ιτα , 

αν φτάσουμε σε τραυματ ισμό και σε δ ίκη, οι δ ικαστές θα εξετάσουν 

την έκταση των προσβολών , και όπο ιος έκανε τη μεγαλύτερη προσβο-

λή θα πληρώσε ι το πρόστιμο, γ ια να αποκαταστήσε ι την ισότητα των 

προσβολών . Αυτό συνέβα ινε επ ί πολλούς α ιώνες , όποτε η δ ιαφορά δύο 

ανθρώπων παραπεμπόταν στην κρ ίση της κο ινότητας . 

Φαίνετα ι καθαρά από το παραπάνω παράδε ιγμα, που δεν το έβγαλα 

από το μυαλό μου αλλά το πήρα από την πραγματ ική ζωή, τι καταλά-

βα ιναν 01 πιο πρωτόγονο ι άγριο ι ως «δ ικα ιοσύνη» και τι καταλαβα ίνουν 

01 πιο φωτ ισμένο ι λαο ί σήμερα ως fa i rness, jus t i ce , Aequ i tas , équi té, 

Recht igke i t κτλ. Βλέπουν σε αυτές τις συλλήψε ι ς την αποκατάσταση 

της δ ιαταραχθε ίσας ισότητας. Κανένας δεν πρέπει να δ ιαταράσσε ι την 

ισότητα δύο μελών της κο ινων ίας · και από τη στ ιγμή που αυτή δ ιατα-

ράσσεται , πρέπε ι να αποκατασταθε ί με την παρέμβαση της κο ινων ίας . 

Αυτό δ ιακήρυξε ο Ι^ωσαϊκός Νόμος: «Οφθαλμόν αντί οφθαλμού , οδό-
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ντα αντί οδόντος , τραύμα αντί τραύματος», αλλά τ ίποτα περ ισσότερο. 

Έτσι ενεργούσε η ρωμα ϊκή δ ικα ιοσύνη, έτσι ενεργούν και σήμερα όλο ι 

01 πρωτόγονο ι —και πολλές έννο ιες από αυτές δ ιατηρεί η νεωτερ ική 

νομ ική επ ιστήμη. 

Βέβαια, σε οπο ιαδήποτε κο ινων ία , ανεξάρτητα από το στάδιο ανό -

π τυ ξή ς τη ς , θα υπάρχουν πάντα άτομα που επ ιδ ιώκουν να εκμεταλλευ-

θούν τη δύναμη , τη σβελτάδα, την εξυπνάδα, το θάρρος τους, γ ια να 

υποτάξουν τη θέληση των άλλων στη δ ική τους θέληση, και ορ ισμένα 

από αυτά τα άτομα πετυχα ίνουν τον στόχο τους. Φυσ ικά , τέτοια άτομα 

συναντώντα ι και στους πιο πρωτόγονους λαούς , και τα βρ ίσκουμε σε 

όλες τ ις φυλές και λαούς , σε όλα τα στάδια της κο ι νων ικής εξέλ ιξης . 

Αλλά γ ια να αντ ισταθμ ίσουν κάτι τέτοιες τάσε ις ε ξελ ί χθηκαν τα έθ ιμα, 

σε λαούς σε όλα τα στάδια ανάπτυξης , που έτε ιναν να αντ ισταθούν στη 

μεγαλοπο ίηση ενός ατόμου σε βάρος ολόκληρης της κο ινων ίας . Όλο ι 

01 θεσμοί που ανέπτυξε σε δ ιάφορες χρον ι κέ ς στ ιγμές η ανθρώπ ι νη 

φυλή —ο φυλετ ικός κώδ ικας ζωής , η κο ινότητα του χωρ ιού , η πόλη, 

01 αβασ ίλευτες δημοκρατ ί ες με τα κο ινά τους συμβούλ ια , η αυτοδ ια-

κυβέρνηση των ενορ ιών και των επαρχ ιών , η αντ ιπροσωπευτ ική κυ-

βέρνηση κτλ.— όλοι αυτοί προορ ί ζονταν πράγματ ι να προστατεύσουν 

τις κο ινων ίες από τις αυθα ίρετες πράξε ις τέτο ιων ατόμων και από την 

αυξανόμενη ισχύ τους . 

Ακόμη και οι πιο πρωτόγονο ι άγριο ι , όπως ε ίδαμε λ ίγο πιο πάνω, 

έχουν σύνολα εθ ίμων που εξελ ί χθηκαν γ ια τον σκοπό αυτό. Από τη μία, 

το έθ ιμο εδρα ιώνε ι την ισότητα των δ ικα ιωμάτων. Έτσι , λόγου χάρη , ο 

Δαρβ ίνος , παρατηρώντας τους άγρ ιους της Παταγον ίας , ξαφν ιάστηκε 

σαν είδε ότι, όποτε ένας λευκός έδ ινε σε έναν άγρ ιο κάτι φαγώσ ιμο , 

ο άγρ ιος αμέσως το μο ιραζόταν ισότιμα με όλους τους παρόντες . Το 

ίδιο αναφέρουν πολλο ί παρατηρητές γ ια δ ιάφορες πρωτόγονες φυλές , 

και ε ίχα την ευκα ιρ ία να το παρατηρήσω και εγώ σε ανθρώπους σε πιο 

προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης —στους ί^πουριάτες, που ζουν σε μα-

κρ ινές περ ιοχές της Σιβηρίας^^ 

Υπάρχουν πολλά τέτοια περιστατ ικά σε όλες τις σοβαρές περ ιγρα-

φές των πρωτόγονων λαών^2_ Όπου και αν μελετώντα ι , οι παρατηρητές 

βρ ίσκουν πάντα τις ίδιες κο ι νων ικές τάσεις , το ίδιο κο ινων ικό πνεύμα, 

την ίδια προθυμ ία να κάμψουν το πείσμα τους προς όφελος της στή-

ριξης της κο ι νων ικής ζωής . Και όταν επ ιχε ιρούμε να καταλάβουμε τη 

ζωή του ανθρώπου κατά τα πιο πρωτόγονα στάδια της ανάπτυξής του, 

βρ ίσκουμε την ίδια φυλετ ική ζωή, τις ίδιες συμμαχ ίες του ανθρώπου 
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γ ια αλληλοβοήθε ια . Και υποχρεωνόμαστε να αναγνωρ ίσουμε ότι οι κοι-

νων ι κέ ς ιδ ιότητες του ανθρώπου αποτελούν τον κυρ ιότερο παράγοντα 

στην παρελθούσα ανάπτυξη και στη μέλλουσα πρόοδό του. 

Τον 18ο αι., υπό την επ ιρροή της πρώτης γνωρ ιμ ίας με τους άγρ ι -

ους του Ε ιρην ικού ωκεανού , αναπτύχθηκε μία τάση εξ ιδαν ίκευσης των 

αγρ ίων που ζούσαν «σε φυσ ική κατάσταση» —π ιθανόν γ ια να αντ ι -

σταθμιστε ί η φ ιλοσοφία του Χομπς και των συνεχ ιστών του, που πα-

ρουσ ίαζαν τους πρωτόγονους σαν άγρ ια θηρ ία έτοιμα να αλληλοκα -

τασπαραχθούν . Εν τούτοις , και οι δύο αυτές συλλήψε ι ς αποδε ί χθηκαν 

εσφαλμένες , όπως γνωρ ί ζουμε από πολλούς ευσυνε ίδητους παρατηρη-

τές. Ο πρωτόγονος άνθρωπος δεν ε ίναι πρότυπο αρετής , αλλά ούτε και 

σαρκοβόρο θηρίσ σαν τ ίγρη. Εν τούτοις , ζούσε ανέκαθεν και συνεχ ί ζε ι 

να ζει σε κο ινων ίες , όπως χ ιλ ιάδες άλλα πλάσματα. Στ ις κο ινων ίες αυ-

τές έχει αναπτύξε ι όχ ι μόνο τις κο ινων ικές ιδ ιότητες που ε ίναι εγγενε ί ς 

σε όλα τα κο ινων ικά ζώα, αλλά , χάρη στο χάρ ισμα του λόγου και συνε -

πώς σε μία πιο αναπτυγμένη νόηση, έχει αναπτύξε ι ακόμη περ ισσότερο 

την κο ινων ίκότητά του και παράλληλα έχει εξελ ίξε ι τους κανόνες της 

κο ι νων ικής ζωής , τους οπο ίους ονομάζουμε ηθική. 

Στο φυλετ ικό στάδιο, ο άνθρωπος έμαθε πρώτα απ' όλα τον θεμελ ι -

ώδη κανόνα κάθε κο ι νων ικής ζωής : μην κάνε ι ς στους άλλους ό,τ ι δεν 

θα ήθελες να σου κ ά ν ο υ ν έμαθε να συγκρατε ί με δ ιάφορους τρόπους 

όσους δεν ήθελαν να υποταχθούν σε αυτό τον κανόνα . Κατόπ ιν ανέ -

πτυξε την ικανότητα να ταυτίζε ι την προσωπ ική του ζωή με τη ζωή της 

φυλής του. Όταν μελετούμε τους πρωτογόνους , πρώτα-πρώτα αυτούς 

που δ ιατηρούν ακόμη τον τρόπο ζωής της Παγετων ικής και της πρώι -

μης Μεταπαγετων ικής περ ιόδου, και εν τέλε ι εκε ίνους που βρ ίσκοντα ι 

στα πιο τελευτα ία στάδια ανάπτυξης του φυλετ ι κού συστήματος , μας 

εντυπωσιάζε ι περ ισσότερο το ακόλουθο χαρακτηρ ιστ ικό: η ταύτ ιση του 

ατόμου με τη φυλή του. Αυτή η βασική αρχή μπορε ί να ιχνηλατηθε ί σε 

ολόκληρη την πρώιμη ιστορία της ανάπτυξης της ανθρώπ ι νης φυλής 

και δ ιαφυλάσσετα ι ιδ ια ίτερα από εκε ίνους που δ ιατηρούν ακόμη τις 

πρωτόγονες μορφές του φυλετ ικού συστήματος και τους πιο πρωτόγο-

νους μηχαν ισμούς γ ια να πολεμούν τη μητριά τους, τη φύση. Μιλώ γ ια 

τους Εσκ ιμώους , τους Αλεούτ ιους , τους κατο ίκους της Γης του ί ΐ υρός 

και ορ ισμένες ορεσίβ ιες φυλές . Όσο περ ισσότερο μελετούμε τον πρω-

τόγονο , τόσο περ ισσότερο πε ιθόμαστε ότι, ακόμη και στις ασήμαντες 

πράξε ις του, ταύτ ι ζε και ακόμη ταυτίζε ι τη ζωή του με τη ζωή της φυ-

λής του. 
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Έτσι , 01 συλλήψε ι ς του καλού και του κακού ε ξελ ί χθηκαν όχι με 

βάση το τι αντ ιπροσώπευε το καλό και το κακό γ ια ένα κεχωρ ισμέ-

νο άτομο, αλλά το τι αντ ιπροσώπευε το καλό και το κακό γ ια όλη τη 

φυλή. Βέβαια, οι συλλήψε ι ς αυτές δ ι έφεραν ανάλογα με την εποχή και 

τον τόπο, και ορ ισμένο ι κανόνες , όπως λόγου χάρη οι ανθρωποθυσ ί ε ς 

γ ια την καταπράυνση των φοβερών δυνάμεων της φύσης —ηφαιστε ί -

ων, θαλασσοταραχών , σε ισμών—, ήταν απλώς παράλογο ι . Α λλά από 

τη στ ιγμή που η φυλή θέσπιζε τον άλφα ή βήτα κανόνα , το άτομο 

υποτασσόταν σ' αυτόν, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρό ήταν να τον 

τηρήσε ι . 

Γεν ικά, ρ πρωτόγονος ταυτ ι ζόταν με τη φυλή του. Δυστυχούσε 

πράγματ ι , αν έκανε μία πράξη που ήταν π ιθανό να φέρε ι στη φυλή 

του την κατάρα του αδ ικηθέντος ή την εκδ ίκηση των «πολυπληθών» 

προγόνων ή μίας φυλής ζώων : κροκοδε ί λων , αρκούδων , τ ί γρεων κτλ. 

Ο «κώδ ικας του εθ ίμου» σημαίνε ι γ ια τον άγρ ιο περ ισσότερα από όσο 

η θρησκε ία γ ια τον σύγχρονο άνθρωπο —αποτελε ί το θεμέλ ιο της ζωής 

του, και άρα ο αυτοπερ ιορ ισμός προς το συμφέρον της φυλής , και γ ια 

ορ ισμένους έως η αυτοθυσ ία γ ια τον ίδιο λόγο , ε ίναι κάτι που συνα-

ντάται πολύ συχνά^^. 

Κοντολογ ί ς , όσο πιο κοντά ε ίναι η πρωτόγονη κο ινων ία στις παλα ι -

ότερες μορφές της, τόσο πιο αυστηρά τηρε ίτα ι ο κανόνας «ο καθένας 

γ ια όλους» . Και μόνον επε ιδή αγνοούσαν ολοκληρωτ ι κά την πραγμα-

τ ική ζωή των πρωτογόνων , στοχαστές όπως ο Χομπς , ο Ρουσώ και οι 

οπαδο ί τους βεβα ίωσαν ότι η ηθ ική προήλθε από μία φανταστ ική «ηθι-

κή συμφων ία» , ενώ άλλο ι ε ξήγησαν την εμφάν ισή της με την «άνωθεν 

έμπνευση» που ήρθε σε έναν μυθ ικό νομοθέτη. Στην πραγματ ικότητα, 

η ηθ ική πηγάζε ι από μία κο ινων ικότητα εγγενή στα ανώτερα ζώα και 

κατά με ί ζονα λόγο στον άνθρωπο . 

Δυστυχώς , στο φυλετ ικό σύστημα, ο κανόνας «ο καθένας γ ια όλους» 

δεν επεκτάθηκε πιο πέρα από τη συγκεκρ ιμένη φυλή . Μία φυλή δεν 

α ισθάνετα ι υποχρεωμένη να μοιραστεί τα τρόφιμά της με άλλες φυλές . 

Επ ιπλέον, η επ ικράτε ια χωρ ί ζετα ι στις δ ιάφορες φυλές , όπως συμβαίνε ι 

και σε ορ ισμένα θηλαστ ικά και πουλ ιά, και κάθε φυλή έχει τον δ ικό της 

ψαρότοπο ή κυνηγότοπο . Έτσι , από τα πιο παλ ιά χρόν ια ο άνθρωπος 

ανέπτυσσε δύο ε ιδών σχέσε ις : στο εσωτερ ικό της φυλής του, και με τις 

άλλες φυλές με τις οπο ίες δημ ιουργήθηκε ένα κλ ίμα δ ι ενέξεων και πο-

λέμων . Η αλήθε ια ε ίναι ότι ήδη στο φυλετ ικό στάδιο οι γε ιτον ικές φυ-

λές έκαναν απόπε ιρες , και ακόμη κάνουν , να βελτ ιώσουν τις αμο ιβα ίες 
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σχέσε ις τους . Όταν κάπο ιος μπαίνε ι σε ένα σπίτι, υποχρεώνετα ι να 

αφήσε ι όλα του τα όπλα έξω, στην είσοδο- και ακόμη και σε περ ίπτω-

ση πολέμου ανάμεσα σε δυο φυλές , οφε ίλουν να τηρούντα ι ορ ισμένο ι 

κανόνες , σχετ ικο ί με τα πηγάδ ια και τα μονοπάτ ια που χρησ ιμοπο ιούν 

01 γυνα ί κε ς γ ια να κουβαλούν το νερό. Α λ λά γεν ικά , οι δ ιαφυλετ ικές 

σχέσε ις (εκτός αν γ ίνε ι μία ομοσπονδ ία μεταξύ γε ι τον ικών φυλών ) εί-

ναι τελε ίως δ ιαφορετ ικές από τις σχέσε ις στο εσωτερ ικό της φυλής . 

Στη συνακόλουθη ανάπτυξη της ανθρώπ ινης φυλής καμία θρησκε ία 

δεν μπόρεσε να ξερ ι ζώσε ι τη σύλληψη του «ξένου». Πράγματ ι , οι θρη-

σκε ίες συχνότατα γ ί νονταν πηγή άγρ ιας έχθρας , που μεγάλωνε όσο 

αναπτυσσόταν το κράτος. Ως αποτέλεσμα, αναπτύχθηκε ένας δ ιπλός 

γ νώμονα ς ηθ ικής , που ακόμη υπάρχε ι στην εποχή μας και οδηγε ί σε 

φρ ικωδ ίες όπως ο Α ' Παγκόσμ ιος πόλεμος . 

Αρχ ι κά , όλη η φυλή αποτελούσε μία ο ικογένε ια και, όπως αποδε ί -

χθηκε κατά τους νεότερους χρόνους , οι χωρ ιστές ο ικογένε ι ες στο εσω-

τερ ικό της φυλής άρχ ισαν να εμφαν ί ζοντα ι μόνο σταδ ιακά, ενώ τις γυ -

να ίκες στις ο ικογένε ι ες αυτές έπρεπε να τις πα ίρνουν από άλλη φυλή . 

Θα πρέπε ι να επ ισημάνουμε ότι το σύστημα των χωρ ιστών ο ικογε -

νε ιών οδήγησε στην αποσύνθεση του κο ι νοκτημον ικού συστήματος , 

γ ιατ ί έδωσε τη δυνατότητα να συσσωρευθε ί ο ι κογενε ιακός πλούτος . 

Εν τούτοις , η ανάγκη γ ια κο ινων ικότητα, που ε ίχε αναπτυχθε ί κατά 

το προηγούμενο στάδιο, άρχ ισε να αποκτά νέες μορφές . Στα χωρ ιά 

αναπτύχθηκε η κο ινότητα του χωρ ιού , και στις πόλε ις οι συντεχν ί ες 

των τεχν ι τών και των εμπόρων , από τις οπο ίες προήλθαν οι μεσα ιω-

ν ικές ελεύθερες πόλε ις . Με τη βοήθε ια των θεσμών αυτών, οι μάζες 

δημ ιουργούσαν ένα νέο σύστημα ζωής , στο οπο ίο γ ε ννήθηκε μία νέου 

τύπου ενότητα, γ ια να πάρει τη θέση της φυλετ ι κής ενότητας . 

Από την άλλη , η μεγάλη μετανάστευση των λαών και οι συνεχε ί ς 

επ ιδρομές γε ι τον ικών φυλών , οδήγησαν αναπόφευκτα στον σχηματ ι -

σμό της στρατ ιωτ ικής τάξης , που κέρδ ιζε περα ιτέρω εξουσία όσο ξε-

μάθα ινε τη στρατ ιωτ ική τέχνη ο φ ιλε ιρην ικός πληθυσμός των αγρών 

και των πόλεων . Συγχρόνως , οι πρεσβύτερο ι , οι φύλακε ς των φυλε -

τ ι κών παραδόσεων, οι παρατηρητές της φύσης που συσσώρευαν τις 

υποτυπώδε ι ς γνώσε ι ς και οι τελούντες τις θρησκευτ ικές ιεροτελεστίες , 

άρχ ισαν να σχηματ ί ζουν μυστικές εταιρε ίες, γ ια να εν ισχύσουν τη δύ-

ναμή τους στο πλαίσ ιο των αγροτ ι κών κο ινοτήτων και των ελεύθερων 

πόλεων . Αργότερα , με την εγκαθ ίδρυση του κράτους , η στρατ ιωτ ική 

και η θρησκευτ ική εξουσία συμμάχησαν , επε ιδή υποτάχθηκαν και οι 
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δύο στην εξουσία του βασιλέα. 

Θα πρέπε ι εν τούτο ις να προσθέσουμε ότι, παρ' όλες τις εξελ ίξε ις 

που περ ι γράψαμε πιο πάνω, ποτέ δεν υπήρξε μία περ ίοδος στη ζωή των 

ανθρώπων κατά την οπο ία οι πόλεμο ι να αποτελούσαν τη φυσ ιολογ ι κή 

κατάσταση ζωής . Ενώ οι αντ ιμαχόμενο ι αλληλοεξοντώνονταν και οι 

ιερείς ευλογούσαν τ ις αλληλοσφαγές , οι μεγάλες μάζες στα χωρ ιά και 

στις πόλε ις συνέχ ι ζαν την κανον ι κή τους ζωή. Συνέχ ι ζαν τις συνηθ ι -

σμένες εργασ ίες τους και συγχρόνως επ ιχε ιρούσαν να δυναμώσουν 

τις οργανώσε ι ς που βασ ί ζονταν στην αλληλοβοήθε ια και στην αλλη -

λοστήρ ιξη , δηλαδή τον κώδ ικό τους που προερχόταν από το έθιμο. Η 

δ ιαδ ικασία αυτή συνεχ ίστηκε και αργότερα, αφού ο λαός υποτάχθηκε 

στην εξουσία του κλήρου και των βασ ιλέων. 

Στο κότω-κότω, όλη η ιστορία της ανθρώπ ινης φυλής μπορε ί να 

θεωρηθε ί α φ ' ε ν ό ς μία μεγάλη προσπάθε ια γ ια κατάληψη της εξουσ ίας 

από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες γ ια να υποτάξουν όσο περ ισσότερους 

ανθρώπους γ ινόταν , και αφ' ετέρου ένας αγώνας , τουλάχ ιστον των 

ανδρών , γ ια τη δ ιατήρηση της ισότητας των δ ικα ιωμάτων και την αντ ί-

σταση στην αρπαγή της εξουσ ίας ή τουλάχ ιστον στον περ ιορ ισμό της. 

Μ ' ά λ λ α λόγ ια , μία μεγάλη προσπάθε ια γ ια τη δ ιατήρηση της δ ικα ιοσύ-

νης στο εσωτερ ικό της φυλής ή της ομοσπονδ ίας φυλών . 

Η ίδια μεγάλη προσπάθε ια ε κδηλώθηκε έντονα στις μεσα ιων ικές 

ελεύθερες πόλε ις , ιδ ίως κατά τους λ ί γου ς α ιώνες αμέσως μετά την 

απελευθέρωσή τους από τους φεουδάρχες κυρ ίους τους. Πράγματ ι , οι 

ελεύθερες πόλε ις ήταν οι αμυντ ικές συμμαχ ίες των χε ι ραφετημένων 

αστών, δηλαδή των κατο ίκων του άστεως, εναντ ίον των γύρω φεου-

δαρχών κυρ ίων. 

Α λ λά σ ιγά-σ ιγά η δ ια ίρεση του πληθυσμού σε τάξε ις άρχ ισε να εμ-

φαν ί ζετα ι και στις ελεύθερες πόλε ις . Στην αρχή, το εμπόρ ιο το ασκού-

σε ολόκληρη η πόλη. Τα προ ϊόντα της β ιοτεχν ίας της πόλης ή τα αγαθά 

που αγοράζονταν στα χωρ ιά , ε ξάγονταν από την πόλη ως σύνολο, με 

έμπιστούς της, και τα κέρδη ανήκαν σε όλη την αστεακή κο ινότητα. 

Αλλά σ ιγά-σ ιγά το εμπόρ ιο άρχ ισε να μετατρέπεται από κο ινοτ ικό σε 

ιδ ιωτικό και άρχ ισε να πλουτ ίζε ι όχι μόνο τις πόλε ις αλλά και άτομα, 

και ανεξάρτητους εμπόρους (mercator i l ibri), ιδ ίως από την εποχή των 

Σταυροφορ ιών που ζωντάνεψε το εμπόρ ιο με τον Λεβάντε , την Εγ-

γύς Ανατολή . Άρχ ισε να σχηματ ίζετα ι μία τάξη τραπεζ ι τών. Σε κα ιρούς 

ανάγκης , οι άνθρωπο ι απευθύνονταν σε αυτούς τους τραπεζ ίτες γ ια 

δάνε ια , αρχ ικά οι ευγενε ί ς - ιππότες και αργότερα και οι πόλε ις . 
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Έτσι , στην καθεμ ιά από τις κάποτε ελεύθερες πόλε ις άρχ ισε να ανα-

πτύσσεται μία εμπορ ική αριστοκρατία,, που ε ίχε στο χέρ ι τις πόλε ις , 

υποστηρ ί ζοντας μία τον Πάπα και μία τον αυτοκράτορα όταν αγων ί -

ζονταν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους μία πόλη, ή δάνε ι ζαν σε έναν 

βασιλέα ή ηγεμόνα γ ια να κατακτήσε ι μία πόλη, μερ ικές φορές με τη 

βοήθε ια των πλούσ ιων εμπόρων και άλλοτε με της φτωχολογ ιάς . Έτσι , 

ετο ιμάστηκε το έδαφος γ ια το νεότερο συγκεντρωτ ικό κράτος. Το έργο 

της συγκεντροπο ίησης ολοκληρώθηκε όταν η Ευρώπη αναγκάστηκε να 

αμυνθε ί στις ε ισβολές των Μαυρ ιτανών στην Ισπαν ία (9ο, 10ο και 11ο 

αι.)/ των Μογγόλων στη Ρωσία (13ο αι.) και των Τούρκων (15ο αι.). 

Οι πόλε ις και οι μ ικρές ηγεμον ίες , που ε ίχαν συνεχε ί ς δ ιαμάχες μεταξύ 

τους, αποδε ί χθηκαν αν ίσχυρες απέναντ ι σε τέτοιες μαζ ικές ε ισβολές , 

και έτσι η δ ιαδ ικασ ία της καθυπόταξης των μ ικρών οντοτήτων από τις 

μεγάλες , και συνεπώς η δ ιαδ ικασία της συγκέντρωσης της εξουσίας , 

κορυφώθηκε στον σχηματ ισμό μεγάλων πολ ιτ ικών κρατών. 

Εξυπακούετα ι ότι τέτοιες θεμελ ιώδε ις αλλαγές στην κο ι νων ική ζωή, 

καθώς και οι θρησκευτ ικές εξεγέρσε ις και πόλεμο ι , σφράγ ισαν ολό-

κληρη τη δομή των ηθ ικών συλλήψεων στις δ ιάφορες χώρες σε δ ια-

φορετ ικές εποχές . Κάποτε, θα ξεκ ινήσε ι π ιθανόν μία εκτενής έρευνα 

στην οποία η εξέλ ιξη της ηθ ικής θα μελετηθε ί σε σχέση με τ ις αλλαγές 

στον τρόπο κο ι νων ικής ζωής . Μπα ίνουμε εδώ σε ένα πεδίο στο οποίο 

η επ ιστήμη των ηθ ικών συλλήψεων και δ ιδασκαλ ιών , η Ηθική, συμπ ί -

πτει συχνά με την Κο ινων ιολογ ία , δηλαδή την επ ιστήμη της ζωής και 

της ανάπτυξης των κο ινων ιών . Άρα , γ ια να αποφύγουμε τη μετάβαση 

από το ένα πεδίο στο άλλο , θα ε ίναι προτ ιμότερο να επ ισημάνουμε εκ 

των προτέρων σε ποια ζητήματα πρέπει να περιορ ίζετα ι η σφα ίρα της 

Ηθ ικής . 

Έχουμε δει ότι σε όλους τους ανθρώπους , ακόμη και στα κατώτερα 

στάδια ανάπτυξης , και σε ορ ισμένα αγελα ία ζώα, υπάρχουν ορ ισμένα 

εμφανή χαρακτηρ ιστ ικά που τα ονομάζουμε ηθικά. Σε όλες τις βαθμίδες 

της ανθρώπ ι νης ανάπτυξης βρ ίσκουμε την κο ινων ικότητα και το ομαδ ι -

κό ένστ ικτο, και ορ ισμένα άτομα εκδηλώνουν την τάση να βοηθήσουν 

τους άλλους , μερ ικές φορές και με κ ίνδυνο της ζωής τους . Αφού δε 

τα χαρακτηρ ιστ ικά αυτά βοηθούν στη δ ιατήρηση και στην ανάπτυξη 

της κο ι νων ικής ζωής , που με τη σε ιρά της εξασφαλ ί ζε ι τη ζωή και την 

ευημερ ία όλων , κάτι τέτοιες ιδ ιότητες θεωρούνταν από τις ανθρώπ ινε ς 

κο ινων ίες ήδη από τα πιο παλ ιά χρόν ια όχ ι μόνον επ ιθυμητές , αλλά 

υποχρεωτ ικές . Οι πρεσβύτερο ι , οι σοφοί , οι μάγο ι των πρωτόγονων 
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φυλών και αργότερα οι ιερείς και οι κληρ ικο ί , ισχυρ ίστηκαν ότι αυτές 

01 ιδ ιότητες της ανθρώπ ι νης φύσης ήταν εντολές από επάνω, από τις 

μυστηρ ιώδε ις δυνάμε ι ς της φύσης , δηλαδή από τους θεούς, ή από τον 

ένα Δημ ιουργό του σύμπαντος . Αλλά ακόμη και στο πολύ μακρ ινό πα-

ρελθόν, και ιδ ίως από την εποχή της γένεσης των επ ιστημών —στην 

αρχα ία Ελλάδα πριν πάνω από 2 .500 χρόν ια— οι στοχαστές άρχ ισαν να 

εξετάζουν το ζήτημα της φυσ ικής προέλευσης των ηθ ικών συνα ισθη-

μάτων και συλλήψεων , εκε ί νων των συνα ισθημάτων που αποτρέπουν 

τους ανθρώπους από κακές πράξε ις εναντ ίον των συνανθρώπων τους 

και γεν ι κά από πράξε ις που τε ίνουν να εξασθενήσουν τον κο ινων ικό 

ιστό. Μ' άλλα λόγ ια , προσπάθησαν να βρουν μία φυσ ική εξήγηση γ ια 

εκε ίνο το στοιχε ίο στην ανθρώπ ι νη φύση που είθισται να το ονομάζου-

με ηθικό και θεωρε ίτα ι αναμφισβήτητα επ ιθυμητό σε μία κο ινων ία . 

Φαίνετα ι ότι τέτοιες απόπε ιρες έγ ιναν και κατά την πιο μακρ ινή αρ-

χα ιότητα, γ ιατί συναντούμε ίχνη τους στην Κίνα και στην Ινδία. Αλλά 

με επ ιστημον ική μορφή έφτασαν σ' εμάς μόνον από την αρχα ία Ελλά-

δα. Εδώ, μία σε ιρά στοχαστές σε δ ιάστημα τεσσάρων α ιώνων , ο Σω -

κράτης, ο Πλάτων, ο Αρ ιστοτέλης , ο Επ ίκουρος και αργότερα οι στωι-

κοί, εξέτασαν βαθιά και φ ιλοσοφ ικά τα ακόλουθα ζητήματα: 

Από πού προέρχοντα ι στον άνθρωπο οι ηθ ικές αρχές , που εναντ ιώ-

νοντα ι στα πάθη του και συχνά τα ελέγχουν κ ιόλας; 

Από πού προέρχετα ι η α ίσθηση της υποχρεωτ ικής φύσης των ηθι-

κών αρχών , που εκδηλώνετα ι ακόμη και σε ανθρώπους που αρνούντα ι 

τις ηθ ικές αρχές της ζωής ; 

Είναι απλώς αποτέλεσμα της ανατροφής μας —αποτέλεσμα που δεν 

τολμούμε να απαρνηθούμε— όπως υποστηρ ί ζουν τώρα ορ ισμένο ι συγ-

γραφε ί ς και όπως στο παρελθόν βεβα ίωσαν μερ ικές φορές ορ ισμένο ι 

αρνητές της ηθ ικής; 

Ή μήπως ε ίναι η ηθ ική συνε ίδηση στον άνθρωπο αποτέλεσμα της 

φύσης του; Σε μια τέτοια περ ίπτωση, δεν θα μπορούσε να ε ίναι μία 

ιδιότητα που αναπτύχθηκε εξ αιτ ίας της κο ι νων ικής του ζωής στο δ ιάβα 

πολλών χ ι λ ιάδων ετών; 

Τέλος , αν η παραπάνω υπόθεση είναι σωστή, θα πρέπει η ηθ ική 

συνε ίδηση να ενθαρρύνετα ι και να αναπτύσσετα ι , ή θα ήταν καλύτερο 

να την ξερ ι ζώσουμε Και να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη του αντ ίθετου 

συνα ισθήματος , της ιδ ιοτέλε ιας, του εγωισμού, που θεωρε ί επ ιθυμητή 

την άρνηση κάθε ηθ ικής; Και θα ήταν καλό να θεωρήσουμε αυτή την 

άρνηση ιδαν ικό του αναπτυγμένου ανθρώπου; 
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Αυτά ε ίναι τα προβλήματα που γ ια τη λύση τους οι στοχαστές ερ-

γάζονταν επί πάνω από δύο χ ιλ ιάδες χρόν ια , δ ίνοντας απαντήσε ι ς που 

οδηγούσαν άλλοτε προς τη μία και άλλοτε προς την άλλη κατεύθυνση. 

Οι έρευνες αυτές οδήγησαν στον σχηματ ισμό μίας ιδ ια ίτερης επ ιστή-

μης, της Ηθ ικής , που συνδέετα ι στενά αφ' ενός με την κο ινων ιολογ ία 

και αφ' ετέρου με την ψυχολογ ία , δηλαδή την επ ιστήμη τ ω ν συγκ ι νη -

σ ιακών και δ ιανοητ ικών ιδ ιοτήτων του ανθρώπου . 

Εν τέλε ι στην Ηθ ική όλα τα παραπάνω ερωτήματα συνοψ ί ζοντα ι σε 

δύο θεμελ ιώδη προβλήματα: (1) Να εγκαθ ιδρύσουμε την προέλευση 

των ηθ ικών συλλήψεων και συνα ισθημάτων. (2) Να καθορ ίσουμε τις 

θεμελ ιώδε ι ς αρχές της ηθ ικής και να επεξεργαστούμε έτσι ένα σωστό 

(δηλαδή που ανταποκρ ίνετα ι στην επ ιδ ίωξή του) ηθ ικό ιδεώδες. 

Οι στοχαστές όλων των εθνών εργάστηκαν και ε ξακολουθούν να 

εργάζοντα ι πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Συνεπώς , πριν εκθέσω τα δ ικά 

μου συμπεράσματα , θα επ ιχε ιρήσω να επ ισκοπήσω τα συμπεράσματα 

στα οπο ία κατέληξαν οι στοχαστές των δ ιάφορων σχολών . 

Θα δώσω ιδ ια ίτερη προσοχή στην ανάπτυξη των συλλήψεων της 

δ ικα ιοσύνης , η οποία, αν δεν κάνω λάθος , βρ ίσκεται στη ρ ίζα όλης της 

ηθ ικής και αποτελε ί την αφετηρ ία γ ια όλα τα συμπεράσματα της ηθ ικής 

φ ιλοσοφίας , αν και αυτό έχει κάθε άλλο παρά αναγνωρ ιστε ί από τους 

περ ισσότερους στοχαστές που έχουν γράψε ι γ ια την ηθ ική. 
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ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ . 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ Τ Ω Ν ΗΘΙΚΩΝ Δ ΙΔΑΣΚΑΛ ΙΩΝ . ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Είδαμε στο προηγούμενο κεφάλα ιο ότι οι πιο πρωτόγονο ι λαο ί ανα-

πτύσσουν τον δ ικό τους τρόπο κο ινων ικής ζωής και εξελ ίσσουν τα επ ι -

μελώς δ ιατηρούμενα ήθη και παραδόσε ις , τις συλλήψε ι ς τους γ ια το τι 

ε ίναι καλό και τι κακό, γ ια το τι δεν πρέπει να κάνουν και ποιο ε ίναι 

το σωστό σε δ ιαφορετ ικές περ ιπτώσεις . Κοντολογ ί ς , εξελ ίσσουν την 

ηθ ική τους . 

Ένα μέρος αυτών των κανόνων συμπερ ιφοράς τ ίθεται υπό την προ-

στασία του εθ ίμου. Ορ ισμένες πράξε ις οφε ίλουν να αποφεύγοντα ι επε ι -

δή ε ίναι «λάθος» ή «ντροπή», και θα έδε ιχναν μία φυσ ική αδυναμ ία 

ή αδυναμ ία χαρακτήρα . Α λ λά υπάρχουν και πιο σοβαρές παραβ ιάσε ις 

και πιο αυστηρο ί κανόνες . Όπο ιος παραβιάζε ι αυτούς τους κανόνες , όχι 

μόνον επ ιδε ικνύε ι ανεπ ιθύμητα γνωρ ίσματα του χαρακτήρα , αλλά και 

θίγε ι τη φυλή του. Α λ λά η ευζωία της φυλής βρίσκεται υπό την επ ιτή-

ρηση των «πολυπληθών» προγόνων , και αν οπο ιοσδήποτε παραβιάσε ι 

τους κανόνες συμπερ ιφοράς , που εγκαθ ιδρύθηκαν με τα χρόν ια , οι 

νεκρο ί πρόγονο ι εκδ ικούντα ι όχι μόνο τον παραβάτη των κανόνων που 

έχουν ορίσει , αλλά και ο λόκληρη τη φυλή που επέτρεψε την παραβ ί -

αση των παλα ιών παραδόσεων. Το ζω ικό βασίλε ιο, όπως ε ίδαμε στο 

δεύτερο κεφ., συμπαραστέκετα ι στον καλό και τον δ ίκα ιο άνθρωπο , και 

με όλους τους τρόπους εναντ ιώνετα ι στον κακό και τον ά δ ι κ ο ι Α λ λά 

σε περ ιπτώσε ις στις οπο ίες ολόκληρη η φυλή δ ιαπράττε ι το κακό, τότε 

παρεμβα ίνουν οι δυνάμε ι ς της φύσης , με τη μορφή ευμενών ή μοχθη-

ρών πλασμάτων με τα οπο ία επ ι κο ι νωνούν οι νεκρο ί πρόγονο ι των 

ανθρώπων . Γ εν ικά, στους πρωτόγονους λαούς πολύ περ ισσότερο από 

όσο στους πολ ιτ ισμένους, κάθε μέλος της φυλής ταυτίζεται με τη φυλή 

του. Στην εκδ ίκηση των πατρ ιών, που υπάρχε ι σήμερα, και υπήρχε , 

όπως ε ίναι γνωστό από την ιστορία, σε όλους τους πρωτόγονους λα -

ούς, ο καθένας ε ίναι υπεύθυνος γ ια όλους και όλοι γ ια τον καθένα της 

φυλής τους . 

Συνεπώς , το έθιμο, δηλαδή η συνήθε ια του ανθρώπου να ζει σύμ-

φωνα με τις καθ ι ερωμένες παραδόσε ις , ο φόβος γ ια την αλλαγή και 

η αδράνε ια της σκέψης πα ί ζουν τον κύριο ρόλο στη δ ιατήρηση των 
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εδρα ιωμένων κανόνων της κο ινων ικής ζωής. Α λ λά ε ίναι πάντα π ιθανές 

01 τυχα ίες αποκλ ίσε ι ς , και γ ια να δ ιατηρήσουν άθ ικτο τον καθ ι ερωμένο 

τρόπο ζωής , οι πρεσβύτερο ι , οι προφήτες και οι μάγοι καταφεύγουν 

στον εκφοβ ισμό. Απε ι λούν τους παραβάτες του εθ ίμου με την εκδ ίκηση 

των προγόνων και δ ιάφορων πνευμάτων που κατο ικούν στους α ιθέ-

ρες. Το βουνό, τα πνεύματα των δασών, χ ιονοστ ιβάδες , χ ι ονοθύελλες , 

πλημμύρες , αρρώστ ιες κτλ., όλα εγε ίροντα ι γ ια να υπερασπ ιστούν το 

παραβ ιασθέν έθιμο. Για να δ ιατηρήσουν αυτό τον φόβο τής ανταπόδο-

σης γ ια την παραβ ίαση των κανόνων και εθ ίμων, εγκαθ ιδρύουν ιερό 

τελετουργ ικό γ ια τη λατρε ία των δυνάμεων της φύσης και δ ι ε ξάγουν 

δ ιάφορες ημ ιθεατρ ικές τελετές^. 

Έτσι , η ηθ ική τ ίθεται υπό την προστασία των θεοπο ιημένων δυνά -

μεων, και η λατρε ία των δυνάμεων αυτών εξελ ίσσεται σε θρησκε ία , 

που ιεροποιε ί και ε νδυναμώνε ι τ ις ηθ ικές συλλήψε ι ς^ 

Σε ένα τέτοιο κλ ίμα, τα ηθικά στοιχε ία στον άνθρωπο ε ίναι τόσο 

σφιχτά αλληλένδετα με τη μυθολογ ία και τη θρησκε ία , ώστε ε ίναι εξα ι -

ρετ ικά δύσκολο να δ ιαχωρ ίσουμε το ηθικό στοιχε ίο από τις μυστικ ιστ ι -

κές εντολές που έρχοντα ι από επάνω, και από τη θρησκε ία εν γένε ι . 

Χάρη σ' αυτό, η σύνδεση της ηθ ικής με τη θρησκε ία δ ιατηρήθηκε μέχρι 

σήμερα. 

Ό π ω ς όλοι οι πρωτόγονο ι λαο ί , οι αρχαίο ι Έλ λην ε ς γ ια πολύ κα ιρό 

φαντάζονταν τα ουράν ια σώματα και τα φοβερά φα ι νόμενα της φύσης 

σαν ισχυρά ανθρωπόμορφα όντα, που δ ιαρκώς μπλέκονταν στη ζωή 

των ανθρώπων . Ένα έξοχο μνημε ίο των εποχών εκε ί νων έχε ι φτάσει 

ώς εμάς με την Ιλιάδα, που μας δε ίχνε ι καθαρά ότι οι ηθ ικές συλλήψε ι ς 

της εποχής ήταν της ίδιας φύσης με αυτές που συναντούμε σήμερα σε 

πολλούς άγρ ιους λαούς . 

Η παραβ ίαση όσων θεωρούνταν τότε ηθικά τ ιμωρούνταν από τους 

θεούς, καθώς ο κάθε θεός ήταν ανθρωπομορφ ική απε ικόν ιση της άλφα 

ή της βήτα δύναμης της φύσης . 

Α λ λά ενώ πολλο ί λαο ί έμε ιναν γ ια πολύ κα ιρό σε αυτή τη βαθμ ίδα 

ανάπτυξης , στην αρχα ία Ελλάδα, λ ί γους α ιώνες μετά την εποχή που 

απε ικον ί ζε ι η Ιλιάδα, περί τον 7ο με 6ο αι. π.Χ., άρχ ισαν να εμφαν ί ζο -

νται στοχαστές που πάσχ ισαν να βασίσουν τις ηθ ικές συλλήψε ι ς του 

ανθρώπου όχι μόνο στον φόβο των θεών, αλλά και στην κατανόηση 

της φύσης του ανθρώπου : στον αυτοσεβασμό, στην α ίσθηση αξ ιοπρέ-

πειας και στην κατανόηση των ανώτερων δ ιανοητ ικών και ηθ ικών στό-

χων . 
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Εκε ίνη την παλα ιά εποχή, οι στοχαστές ανήκαν ήδη σε δ ιαφορετ ικές 

σχολές . Ορ ισμένο ι επ ιχε ίρησαν να εξηγήσουν όλη τη φύση, και συ-

νεπώς το ηθικό στοιχε ίο στον άνθρωπο , φυσ ιοκρατ ικά , δηλαδή με τη 

μελέτη της φύσης και με το πε ίραμα, όπως γ ίνετα ι στις φυσ ικές επ ιστή-

μες. Άλλο ι , εν τούτοις , υποστήρ ιξαν ότι η προέλευση του σύμπαντος 

και της ζωής δεν μπορε ί να εξηγηθε ί φυσ ιοκρατ ικά , επε ιδή ο ορατός 

κόσμος ε ίναι δημ ιούργημα υπερφυσ ικών δυνάμεων . Αποτελε ί την εν-

σάρκωση κάπο ιου πράγματος , ορ ισμένων δυνάμεων ή «ουσ ιών», που 

κείνται έξω από την περ ιοχή την προσιτή στην ανθρώπ ινη παρατήρη-

ση. Άρα ο άνθρωπος μπορε ί να γνωρ ίσε ι το σύμπαν όχι δια μέσου των 

εντυπώσεων που λαμβάνε ι από τον εξωτερ ικό κόσμο, αλλά μόνο με 

τον αφηρημένο δ ιαλογ ισμό, με τη «μεταφυσική»'^. 

Παρ' όλ ' αυτά, σε όλες αυτές τις ουσίες που ε ίναι κρυμμένες από τα 

μάτια ή την κατανόησή μας, οι στοχαστές της εποχής εκε ίνης ε ίδαν την 

προσωποπο ίηση της «Υπέρτατης Νόησης», του «Λόγου», της «Υπέρ-

τατης Θέλησης» ή της «Ο ικουμεν ικής Ψυχής» , που μπορούσε να την 

συλλάβε ι ο άνθρωπος μόνο γνωρ ί ζοντας τον εαυτό του. Ανεξάρτητα 

από το πώς ο αφηρημένος στοχαστής, ο μεταφυσικός , προσπάθησε να 

εκπνευματ ίσε ι τις ιδ ιότητες αυτές και να τους αποδώσε ι μία υπεράν-

θρωπη ή και υπερφυσ ική ύπαρξη, πάντα τις απε ικόν ι ζε μέσα του, όπως 

τους θεούς της αρχα ιότητας , με ανθρώπ ινη μορφή και με ανθρώπ ινο 

λογ ι κό και συνα ισθήματα, και οτ ιδήποτε μάθαινε γι ' αυτές τις ιδ ιότητες 

και συνα ισθήματα προερχόταν μόνον από την παρατήρηση του εαυ-

τού του και των άλλων ανθρώπων . Έτσι , η σύλληψη του πνευματ ικού 

υπερφυσ ικού κόσμου συνέχ ισε να φέρε ι τα ίχνη του πιο πρωτόγονου 

ανθρωπομορφ ισμού της φύσης . Οι ομηρ ικο ί θεοί επέστρεψαν, μόνο με 

πιο εκπνευματ ισμένη μορφή. 

Πρέπει , εν τούτοις , να πούμε ότι από την εποχή της αρχα ίας Ελ-

λάδας και μέχρι σήμερα η μεταφυσική φ ιλοσοφία βρήκε πολύ προικ ι -

σμένους υποστηρ ικτές . Δεν αρκούνταν στις περ ιγραφές των ουράν ιων 

σωμάτων και των κ ι νήσεών τους, της αστραπής , του κεραυνού, των 

δ ιαττόντων ή των πλανητών και των ζώων , αλλά πάσχ ι ζαν να κατα-

λάβουν την περ ιβάλλουσα φύση ως ένα σύνολο: το σύμπαν . Γι' αυτό 

συντέλεσαν αξ ιόλογα στην ανάπτυξη της γεν ι κής γνώσης . Ακόμη και 

01 πρώτοι στοχαστές της μεταφυσικής σχολής κατάλαβαν —και εδώ 

έγκε ιτα ι η μεγάλη τους αξ ία— ότι, όποια εξήγηση και αν δ ινόταν στα 

φυσ ικά φα ινόμενα , δεν μπορούσαν να θεωρηθούν αυθα ιρεσ ίες κάπο ι -

ων κυβερνητών του σύμπαντος . Η αυθα ιρεσ ία , τα πάθη των θεών, η 
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τυφλή τύχη δεν μπορούν να ε ξηγήσουν τη ζωή της φύσης . Ε ίμαστε 

υποχρεωμένο ι να αναγνωρ ίσουμε ότι κάθε φυσ ικό φα ινόμενο —η πτώ-

ση μίας πέτρας, η ροή ενός ποταμού ή η ζωή οπο ιουδήποτε δένδρου ή 

ζώου— αποτελε ί αναγκα ία εκδήλωση των ιδ ιοτήτων του συνόλου της 

έμβ ιας και άβ ιας φύσης . Είναι οι αναπόφευκτες και λογ ι κές συνέπε ι ες 

της ανάπτυξης θεμελ ιωδών ιδ ιοτήτων στη φύση και όλης της προη-

γούμενης ζωής της. Η ανθρώπ ι νη νόηση μπορε ί να ανακαλύψε ι αυτούς 

τους νόμους . Έτσι , οι «μεταφυσικο ί» συχνό προανόγγε ι λαν τις ανακα -

λύψε ι ς της επ ιστήμης, εκφρόζοντός τες με πο ιητ ική μορφή. Πράγματ ι , 

χάρη σε μία τέτοια ερμηνε ία της ο ι κουμεν ικής ζωής , ήδη από τον 5ο 

αι. π.Χ., ορ ισμένο ι έλληνες στοχαστές, παρά τη μεταφυσ ική τους, δι-

ατύπωσαν ορ ισμένες ε ικασίες γ ια τα φυσ ικά φα ι νόμενα και μπορούν 

να θεωρηθούν πρόδρομο ι της σύγχρονης επ ιστημον ικής φυσ ικής και 

χημε ίας . Παρόμο ια , κατά τον Μεσα ίωνα και αργότερα, μέχρ ι τον 18ο 

αι., ορ ισμένες σημαντ ικές ανακαλύψε ι ς έκαναν οι ε ξερευνητές οι οπο ί -

οι, ενώ δ ιατηρούσαν τις μεταφυσικές ή θρησκευτ ικές εξηγήσε ι ς γ ια να 

ερμηνεύσουν τη δ ιανοητ ική και ιδ ίως την ηθ ική ζωή του ανθρώπου , 

υ ιοθέτησαν την επ ιστημον ική μέθοδο όταν μελετούσαν τ ις φυσ ικές 

επ ιστήμες. 

Συγχρόνως , η θρησκε ία άρχ ισε να αποκτά πιο πνευματ ικό χαρα -

κτήρα. Αντ ί γ ια τη σύλληψη κεχωρ ισμένων , α νθρωπόμορφων θεών, 

εμφαν ίστηκαν στην Ελλάδα, ιδ ίως στους Πυθαγόρε ιους , συλλήψε ι ς 

ορ ισμένων γεν ι κών δυνάμεων που δημ ιουργούν τη ζωή του σύμπα-

ντος. Τέτο ιες συλλήψε ι ς ήταν η «φωτιά» («θερμ ική») που αγκάλ ια ζε 

ολόκληρο τον κόσμο, οι «αρ ιθμο ί» (οι μαθηματ ικο ί νόμο ι της κ ίνησης) , 

η «αρμον ία» (μία ορθολογ ι κή ουσία της ζωής της φύσης) · ενώ, από 

την άλλη , γ ε ννήθηκε η σύλληψη ενός Μοναδ ικού Όντος που κυβερνά 

το σύμπαν . Έγ ι ναν και νύξε ι ς στην «Ο ικουμεν ι κή Αλήθε ι α» και τη «Δι-

κα ιοσύνη». 

Εν τούτοις , η ελλην ι κή φ ιλοσοφία δεν μπόρεσε να αρκεστε ί γ ια 

πολύ καιρό σε τέτοιες αφηρημένε ς συλλήψε ι ς . Περί τον 4ο π.Χ. αι., 

εμφαν ίστηκαν αφ' ενός οι σοφιστές και οι αμοραλ ιοτές (ηδον ιστές κτλ. 

που δεν αναγνώρ ι ζαν την υποχρεωτ ική φύση των ηθ ικών αρχών) και 

αφ' ετέρου στοχαστές όπως ο Σωκράτης και ο Πλάτων (τον 5ο π.Χ. 

αι.), ο Αρ ιστοτέλης (τον 4ο) και ο Επ ίκουρος (τον 3ο) που έθεσαν τα 

θεμέλ ια της ηθ ικής ως επ ιστήμης- τα θεμέλ ια αυτά δεν έχουν χάσε ι τη 

σημασία τους έως σήμερα. 



ΗΘΙΚΗ 85 

Τα γραπτά του σοφιστή Πρωταγόρα (που γ εννήθηκε περί το 480 

π.Χ.) έφτασαν σ' εμάς ως αποσπάσματα και συνεπώς δεν μπορούμε να 

έχουμε πλήρη ε ικόνα της φ ιλοσοφίας του. Γνωρ ί ζουμε μόνον ότι τήρη-

σε αρνητ ική στάση απέναντ ι στη θρησκε ία , την δε ηθ ική την θεωρούσε 

θεσμό που προήλθε από την ανθρώπ ινη κο ινων ία . Κατ' αυτόν, η ηθ ική 

καθορ ι ζόταν από την ολόπλευρη ανάπτυξη κάθε λαού σε μία δεδομένη 

περίοδο. Αυτό εξηγε ί τ ις δ ιαφορές στις ηθ ικές αρχές των δ ιαφορετ ικών 

λαών . Έπετα ι ότι το «καλό» και το «κακό» είναι σχετ ικές συλλήψε ι ς . 

Τέτο ιες ιδέες υποστήρ ιξε ο Πρωταγόρας , αλλά σύντομα σχηματ ί -

στηκε και μία ολόκληρη σχολή σοφιστών με αυτές τις απόψε ις . 

Γεν ικά, δεν συναντούμε στην αρχα ία Ελλάδα καμία κλ ίση προς την 

ιδεαλ ιστ ική φ ιλοσοφία· το επ ικρατούν στοιχε ίο στην Ελλάδα ήταν η 

σφοδρή επ ιθυμ ία γ ια δράση και γ ια εκπα ίδευση της θέλησης , γ ια ενερ-

γό συμμετοχή στη ζωή της κο ινων ίας και γ ια την ανάπτυξη ανθρώπων 

πνευματ ικά ισχυρών και ενεργητ ι κών . Έφθ ι ν ε η πίστη στους θεούς ως 

κυβερνήτες των πράξεων των ανθρώπων . Ολόκληροίς ο τρόπος ζωής 

της αρχα ίας Ελλάδας —η οποία αποτελούνταν τότε από μ ικρές ανεξάρ-

τητες πολιτε ίες, τ ις πόλε ι ς -κράτη—, η δ ίψα γ ια κατανόηση της φύσης , 

η αυξανόμενη γνωρ ιμ ία με τον περ ιβάλλοντα κόσμο χάρη στα ταξ ίδ ια 

και τον απο ικ ισμό, ώθησαν τον άνθρωπο προς την επ ιβεβα ίωση της 

ατομ ικότητάς του, προς την άρνηση της εξουσίας του εθ ίμου και της 

πίστης, προς την απελευθέρωση της νόησης . Παράλληλα προς αυτή τη 

δ ιαδ ικασία, ε ίχαμε τη ραγδα ία ανάπτυξη των επ ιστημών. Η ανάπτυξη 

αυτή ήταν ακόμη πιο αξ ιοσημε ίωτη επε ιδή, μόνο λ ίγους α ιώνες αργό-

τερα, κατά τους χρόνους της Ρωμα ϊκής αυτοκρατορ ίας , και ιδ ίως μετά 

την ε ισβολή στην Ευρώπη των βαρβάρων από την Ασία, η επ ιστημον ι -

κή πρόοδος σταμάτησε παντού. Για πολλούς α ιώνες η επ ιστήμη έμε ινε 

στάσιμη. 

Το πνευματ ικό κ ίνημα που προήλθε από τους σοφιστές δεν μπο-

ρούσε να παραμε ίνε ι γ ια πολύ καιρό με την ίδια μορφή. Οδήγησε ανα-

πόφευκτα σε μία βαθύτερη μελέτη του ανθρώπου —της σκέψης , των 

συνα ισθημάτων , της θέλησης και των κο ι νων ι κών θεσμών του— και 

όλης της ζωής του σύμπαντος κόσμου, δηλαδή της φύσης εν γένε ι . 

Αποτέλεσμα αυτής της μελέτης ήταν ότι η επ ιφανε ιακή στάση των σο-

φιστών απέναντ ι στα ηθ ικά ζητήματα σύντομα έπαψε να ικανοποιε ί 

τους σκεπτόμενους ανθρώπους . Από την άλλη, η ανάπτυξη των επι-

στημών, απελευθερώνοντας τον άνθρωπο από τη δουλ ική υπακοή στη 

θρησκε ία και στο έθιμο, οδήγησε στην καλλ ιέργε ια των ηθ ικών αρχών 
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με την πε ιραματ ική γ νώση και με τρόπο πολύ πληρέστερο από αυτόν 

που ε ίχαν πετύχε ι οι σοφιστές με τη δ ιαλεκτ ική τους . 

Ό λ α αυτό μαζί υπονόμευσαν τη φ ιλοσοφία της σκέτης άρνησης . 

Ο Σωκράτης ( 469 -399 π.Χ.) εναντ ιώθηκε στους σοφιστές εν ονό-

ματι της αληθ ι νής γνώσης . Συμμερ ίστηκε τις επαναστατ ικές τους τά-

σεις, αλλά αναζήτησε μία πιο ισχυρή βάση από την επ ιφανε ιακή κριτ ική 

των σοφιστών γ ια να θεμελ ιώσε ι την ηθική. Ενώ έμε ινε επαναστάτης 

στη θρησκε ία και τη φ ιλοσοφία , στήριξε τα πάντα στο ανώτερο λογ ικό 

του ανθρώπου και στην κατάκτηση, από τον άνθρωπο , της εσωτερ ι -

κής αρμον ίας ανάμεσα στο λογ ι κό και στα δ ιάφορα συνα ισθήματα και 

πάθη. Άλλωστε , ο Σωκράτης δεν «αρνήθηκε την αρετή», αλλά απλώς 

την ερμήνευσε ευρύτερα, ως ικανότητα του ανθρώπου να βελτ ιώνε ι τη 

δ ιανοητ ι κή του ανάπτυξη , τ ις τέχνες και τη δημ ιουργ ική εργασ ία . Για 

τον σκοπό αυτό ε ίναι αναγκα ία πρώτα από όλα η γνώση- όχ ι τόσο η 

επ ιστημον ική γνώση , όσο η κατανόηση της κο ι νων ικής ζωής και των 

αμο ιβα ίων σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων . Δ ίδαξε ότι η αρετή δεν 

ε ίναι κάτι που μας αποκαλύπτουν οι θεοί, αλλά μία ορθολογ ι κή έμφυτη 

γ νώση τού τι ε ίναι αληθ ινά καλό και κάνε ι τον άνθρωπο ικανό να ζει 

χωρ ί ς να καταπιέζε ι τους άλλους αλλά να τους συμπερ ιφέρετα ι σωστά/ 

δ ίκα ια· τι τον κάνε ι ικανό να υπηρετε ί την κο ινων ία και όχ ι μόνο τον 

εαυτό του. Χωρ ί ς αυτήν, η κο ινων ία ε ίναι αδ ιανόητη. 

Ο μαθητής του Σωκράτη Πλάτων (428 -348 π.Χ.) εξέθεσε πληρέστε-

ρα αυτές τις απόψε ι ς και τ ις εκπνευμάτ ισε σε μία ιδεαλ ιστ ική σύλληψη 

της ηθ ικής . Ερεύνησε ακόμη πιο βαθιά την ουσία της ηθ ικής , αν και ο 

τρόπος σκέψης του ήταν μεταφυσικός . Δεν θα επ ιχε ιρήσω να παρου-

σ ιάσω τις κύρ ιες ιδέες του Πλάτωνα με την αφηρημένη μορφή τους , 

αλλά θα τον ίσω απλώς την ουσία τους· ιδού η δ ιδασκαλ ία του: οι βα-

σ ικές αρχές του καλού/ αγαθού και της δ ικα ιοσύνης περ ιέχοντα ι στη 

φύση. Υπάρχε ι πολύ κακό και αδ ικ ία στη συμπαντ ική ζωή, αλλά δ ίπλα 

τους στήνοντα ι τα θεμέλ ια όλου του καλού/ αγαθού . Αυτό ακρ ιβώς το 

στοιχε ίο του Καλού/ Αγαθού και της Δ ι κα ιοσύνης επ ιχε ίρησε να φανε -

ρώσει ο Πλάτων και να το προβάλλε ι με όλη του την ισχύ, έτσι ώστε να 

γ ίνε ι η καθοδηγητ ική αρχή της ανθρώπ ινης ζωής . 

Δυστυχώς , αντί να ακολουθήσε ι τον δρόμο που ε ίχε ήδη χαραχθε ί 

στην Ελλάδα, αντί να δείξε ι σε ποια μορφή προέρχοντα ι οι θεμελ ιώ-

δεις αρχές της ηθ ικής από τη φύση, από την κο ινων ικότητα και από 

τη νοημοσύνη του ανθρώπου , από την έμφυτη νοημοσύνη και από 

αυτή την οπο ία αναπτύσσε ι η κο ινων ική ζωή, ο Πλάτων αναζήτησε τα 
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θεμέλ ια της ηθ ικής έξω από το σύμπαν , οτην « ιδέα» που υποβαστάζε ι 

τη δομή της συμπαντ ικής ζωής , αλλά δεν εκφράζετα ι εντελώς καθαρά 

σ' αυτήν. 

Παρά τις αναρ ίθμητες ερμηνε ί ες της αφηρημένης σκέψης του Πλά-

τωνα, ε ίναι δύσκολο να συλλάβουμε την ουσία της φ ιλοσοφίας του. 

Αλλά δεν θα κάνουμε λάθος , αν πούμε ότι ο μεγάλος έλληνας στοχα-

στής, παρά τη βαθιά του κατανόηση της στενής σχέσης της ανθρώ-

πινης ζωής και της ζωής της φύσης εν γένε ι , δεν απέδωσε το ηθικό 

στοιχε ίο στον άνθρωπο στην προσπάθε ια γ ια το ιδ ιωτ ικώς αποδεκτό, 

όπως έκαναν οι σοφιστές . Ούτε θεώρησε την ηθ ική τυχα ίο προ ϊόν της 

κο ινων ικής ζωής , επε ιδή η ηθ ική έπα ιρνε δ ιαφορετ ική μορφή στους 

δ ιάφορους τόπους και στις δ ιάφορες εποχές . Θα μπορούσε να ανα -

ρωτηθε ί , όπως π ιθανόν έκανε : πώς γ ίνετα ι και ο άνθρωπος , αν και 

προσπαθε ί γι ' αυτό που ε ίναι αποδεκτό από τον ίδιο προσωπικά , φτάνε ι 

εν τούτο ις σε ηθ ικές συλλήψε ι ς που ε ίναι εν τέλε ι παρόμο ιες σε δ ιαφο-

ρετ ικούς λαούς και σε δ ιαφορετ ικές εποχές , αφού όλοι θεωρούν επι-

θυμητή την ευτυχ ία όλων ; Γιατί, σε τελευτα ία ανάλυση, η ευτυχ ία του 

ατόμου ταυτ ίζετα ι με την ευτυχ ία της πλε ιονότητας των ανθρώπων ; 

Γιατί η μεν δεν ε ίναι εφ ικτή χωρ ί ς τη δε; Και τι μετατρέπε ι τον άνθρω-

πο από εγωιστ ικό πλάσμα σε ον ικανό να νο ιάζετα ι γ ια τα συμφέροντα 

των άλλων και όχι σπάν ια να θυσιάζε ι γι ' αυτούς την προσωπ ική του 

ευτυχ ία και μέχρ ι τη ζωή του; 

Ως μαθητής του Σωκράτη , ο Πλάτων δεν μπορούσε πια να αποδίδε ι 

τη σύλληψη του καλού/ αγαθού στην αποκάλυψη από τους θεούς Κε-

ραυνό, Ήλ ιο , Σ ε λήνη κτλ., δηλαδή τις δυνάμε ι ς της φύσης τις προικ ι -

σμένες με ανθρώπ ινε ς ιδ ιότητες. Από την άλλη , χάρη στην υποτυπώδη 

κατάσταση της γ νώσης γ ια τις ανθρώπ ινε ς κο ινων ίες , δεν μπόρεσε να 

αναζητήσε ι την εξήγηση του καλού/ αγαθού —όπως την αναζητούμε 

εμείς τώρα και την βρ ίσκουμε— στη σταδ ιακή ανάπτυξη της κο ινων ικό -

τητας και στη συνε ιδητοπο ίηση της ισοτιμίας. Άρα βρήκε την εξήγηση 

του καλού/ αγαθού στην Ιδέα, σε κάτι αφηρημένο που διαποτίζε ι όλο 

το σύμπαν , συνεπώς και τον άνθρωπο . «Τίποτε δεν μπορε ί να εκδηλω-

θεί σ' αυτό τον κόσμο που δεν υπονοε ίτα ι ήδη στη ζωή του όλου», ήταν 

η θεμελ ιώδης σκέψη του, μία γνησ ιότατη φ ιλοσοφ ική σκέψη. Αλλά δεν 

την οδήγησε ώς το τέρμα της. Θα έπρεπε τότε να φτάσει στο συμπέ-

ρασμα ότι, αν το ανθρώπ ινο λογ ι κό αναζητά το καλό/ αγαθό, τη δ ικα ι -

οσύνη, την τάξη, στη μορφή των «νόμων της ζωής» , το κάνε ι επε ιδή 

όλα αυτά τα στοιχε ία περ ιέχοντα ι στη ζωή της φύσης* θα έπρεπε να 
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θα έπρεπε να συμπεράνε ι ότι ο νους του ανθρώπου αντλε ί από τη 

φύση τις συλλήψε ι ς του γ ια τις βασικές αρχές του καλού/ αγαθού , της 

δ ικα ιοσύνης , της κο ι νων ικής ζωής . Αντ ί γι ' αυτό, αν και προσπάθησε 

να μην κάνε ι το λάθος των προκατόχων του, ο Πλάτων έφτασε στο 

συμπέρασμα ότι η αναζήτηση από τον άνθρωπο κάτι ανώτερου από 

την καθημερ ινή ζωή, δηλαδή η αναζήτηση του καλού/ αγαθού και της 

δ ικα ιοσύνης , έχει την εξήγηση και τη βάση της όχι στη φύση, αλλά σε 

κάτι που βρίσκεται πέρα από τα όρια της γνώσης , των α ισθήσεων και 

της εμπε ιρ ίας μας: στην Ο ικουμεν ι κή Ιδέα. 

Εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε πώς, σε μεταγενέστερα χρόν ια , 

01 «νεοπλατων ικο ί» και αργότερα ο χρ ιστ ιαν ισμός επωφελήθηκαν από 

αυτό το συμπέρασμα του λαμπρού και ερεθ ιστ ικού έλληνα στοχαστή, 

πρώτα γ ια την εν ίσχυση του μυστ ικ ισμού και έπε ιτα γ ια τη δ ι κα ιολόγη-

ση του μονοθε ϊσμού και γ ια την εξήγηση όλων των ηθ ικών στο ιχε ίων 

στον άνθρωπο : αυτά προέρχοντα ι όχι από τη φυσ ική ανάπτυξη των 

κο ι νων ι κών συνα ισθημάτων και της λογ ικής , αλλά από την αποκάλυ -

ψη, δηλαδή την επ ιφο ίτηση από επάνω, από ένα Υπέρτατο Ον. 

Εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε και πώς, αφού δεν εξέτασε την 

αναγκα ιότητα να εδρα ιώσε ι την ηθ ική στο γ εγονός της κο ι νων ικής 

ζωής —πράγμα που π ιθανόν θα τον ε ίχε οδηγήσε ι να αναγνωρ ίσε ι την 

ισότητα των ανθρώπων—, αφού δεν τον ε ίχε δ ιαποτίσε ι η ιδέα ότι όλες 

01 ηθ ικές δ ιδασκαλ ίες θα ε ίναι αν ίσχυρες αν αντ ιφάσκουν προς το συ-

γκεκρ ιμένο σύστημα κο ινων ικής ζωής , ο Πλάτων, όπως οι προκάτοχο ι 

του, απε ικόν ισε στην Πολιτεία, ως ιδεώδες κο ι νων ικό σύστημα, μία 

αυστηρά ταξ ική πολιτε ία, που βασίζεται στην καθυπόταξη ορ ισμένων 

τάξεων από άλλες , στη δουλε ία και στη θανατ ική πο ινή. 

Αυτό εξηγε ί και γ ιατί αργότερα, σε ολόκληρη την ιστορία της Ηθ ικής 

ως επ ιστήμης της ανάπτυξης των ηθ ικών συλλήψεων στον άνθρωπο , 

αρχής γ ενομένης από την αρχα ία Ελλάδα και μέχρι την εποχή του 

Μπα ίηκον και του Σπ ινόζα , επ ικρατε ί η ίδια θεμελ ιώδης ιδέα της εξω-

ανθρώπ ι νη ς και ε ξωφυσ ικής προέλευσης της ηθ ικής . 

Η αλήθε ια ε ίναι ότι ορ ισμένο ι σοφιστές, προκάτοχο ι του Πλάτωνα, 

έφτασαν σε μία φυσ ική εξήγηση των φα ι νομένων . Ήδη από τόσο πα-

λ ιά, προσπάθησαν να ε ξηγήσουν τη ζωή της φύσης με μηχαν ικά αίτια, 

όπως ακρ ιβώς την εξηγε ί τώρα η «θετ ικ ιστ ική» φ ιλοσοφία· ορ ισμένο ι 

σοφιστές μάλ ιστα έφτασαν να θεωρήσουν τις ηθ ικές συλλήψε ι ς ανα-

γκα ία συνέπε ια της φυσ ικής δομής του ανθρώπου . Α λ λά η επ ιστημο-

ν ική γ νώση των ανθρώπων την εποχή εκε ίνη δεν ήταν αρκετή γ ια 
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να καταστήσει αποδεκτές κάτι τέτοιες ερμηνε ίες της ηθ ικής , και γ ια 

πολλούς α ιώνες η ηθ ική παρέμε ινε υπό την κηδεμον ία της θρησκε ίας . 

Μόνο τώρα αρχ ί ζε ι να ο ικοδομε ίτα ι πάνω στη βάση των φυσ ικών επι-

στημών. 

Χάρη στο γεγονός ότι η μελέτη της φύσης ε ίχε κάνε ι μόνο μ ικρή 

πρόοδο την εποχή εκε ίνη, η δ ιδασκαλ ία του Πλάτωνα ήταν φυσ ικά η 

πιο προσιτή στους περ ισσότερους μορφωμένους . Π ιθανόν εναρμον ί -

στηκε και με τις νέες θρησκευτ ικές επ ιρροές από την Ανατολή , όπου 

αναπτυσσόταν ήδη ο βουδ ισμός . Αλλά μόνον αυτά δεν αρκούν γ ια να 

εξηγήσουν την επ ιρροή του Πλάτωνα, που κράτησε έως την εποχή 

μας. Η ουσία ε ίναι ότι ο Πλάτων ε ισήγαγε στην ηθ ική τις ιδεαλ ιστ ικές 

ερμηνε ίες της ηθ ικής . Η «ψυχή» ήταν γι ' αυτόν μία ανάμε ι ξη λογ ικής , 

συνα ισθήματος και θέλησης , από την οποία έρχοντα ι σοφία, θάρρος και 

μετρ ιασμός του πάθους. Το ιδεώδες του ήταν η Α γ ά π η / Έ ρ ω ς , η Φιλ ία· 

αλλά η λέξη Αγάπη / Έρως ε ίχε τότε ευρύτερη έννο ια από σήμερα, και ο 

Πλάτων εννοούσε με τη λέξη αυτή όχι μόνο την αμο ιβα ία προσκόλληση 

δύο όντων, αλλά και την κο ινων ικότητα που βασίζεται στη συμφων ία 

ανάμεσα στις επ ιθυμίες του ατόμου και τ ις επ ιθυμίες όλων των άλλων 

μελών της κο ινων ίας . Ο Έρως του ήταν αυτό που ονομάζουμε σήμερα 

κοινωνικότητα, αμο ιβα ία συμπάθε ια , το συνα ίσθημα που, όπως μπο-

ρούμε να δούμε από όσα αναφέραμε προηγουμένως και πήραμε από τη 

ζωή των ζώων και των ανθρώπων , δ ιαποτίζε ι ολόκληρο τον κόσμο των 

έμβ ιων όντων και ε ίναι εξ ίσου αναγκα ίο γ ια τη ζωή όπως το ένστ ικτο 

της αυτοσυντήρησης . Ο Πλάτων δεν το ήξερε αυτό, αλλά έν ιωσε ήδη 

τη σημασία αυτού του θεμελ ιώδους παράγοντα όλης της προοδευτ ικής 

ανάπτυξης , δηλαδή αυτού που ονομάζουμε σήμερα Εξέλ ιξη. 

Επ ιπλέον, αν και ο Πλάτων δεν αντ ι λήφθηκε τη σημασία της δι-

κα ιοσύνης στην ανάπτυξη της ηθ ικής, παρουσ ίασε τη δ ικα ιοσύνη με 

τέτοια μορφή ώστε αναρωτ ιόμαστε γιατί οι μετέπειτα στοχαστές δεν 

την έθεσαν στη βάση της ηθ ικής. Έτσι, στον διάΚογο Αλκιβιάδης^, που 

αποδίδετα ι στον νεαρό Πλάτωνα, ο Σωκράτης οδηγε ί τον Αλκ ιβ ιάδη 

να αναγνωρ ίσε ι ότι, παρ' όλο που οι άνθρωπο ι ε ίναι ικανοί να δ ιεξά-

γουν απελπ ισμένους πολέμους , υποτίθεται γ ια χάρη της δ ικα ιοσύνης , 

αγων ί ζοντα ι στην πραγματ ικότητα γ ια ό,τι θεωρούν πιο ωφέλ ιμο γ ια 

τον εαυτό τους . Εν τούτοις , το σωστό/ δ ίκα ιο ε ίναι πάντα ωρα ίο· ε ίναι 

πάντα καλό/ αγαθό, δηλαδή πάντα πρόσφορο· έτσι, δεν μπορεί να 

υπάρξουν «ζητήματα ανώτερα από το σωστό/ δ ίκα ιο, το τ ιμημένο, το 

καλό/ αγαθό και το πρόσφορο». 
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Αξ ίζε ι να επ ισημάνουμε ότι όταν ο Πλάτων, στον ίδιο δ ιάλογο, μ ιλά 

με το στόμα του Σωκράτη γ ια την ψυχή και τη θε ϊκή της πτυχή, θεωρε ί 

«θε ϊκό» εκε ίνο το μέρος της ψυχής «που σχετ ίζεται με τη σοφία και τη 

γνώση» , δηλαδή όχι με τα συνα ισθήματα αλλά με το λογ ικό . Κλε ίνε ι 

τον δ ιάλογο με τα ακόλουθα λόγ ια του Σωκράτη : «Εσύ και η πολιτε ία, 

αν ενεργε ίτε σοφό και δ ίκα ια, ενεργε ίτε σύμφωνα με τη θέληση του 

Θεού» —και «θα βλέπετε μόνον ό,τι ε ίναι λαμπρό και θε ϊκό» (δηλαδή 

το λογ ι κό που δίνε ι δύναμη στην ψυχή) και «σε εκε ίνο τον καθρέφτη 

θα δείτε και θα γνωρ ίσετε τον εαυτό σας και το καλό/ αγαθό σας» {Αλ-

κιβιάδης, I § 134). 

Ο Πλάτων έγραψε ακόμη πιο κατηγορηματ ικά γ ια τη δ ικα ιοσύνη, 

και την ηθ ική εν γένε ι , στον δ ιόλογό του Συμπόσιον, στον οπο ίο οι 

συμμετέχοντες στο συμπόσ ιο εγκωμ ιά ζουν τον θεό Έρωτα . Όχ ι στο 

πρώτο μέρος του δ ιαλόγου, στο οποίο λέγοντα ι κο ινοτοπ ίες γ ια τον 

θεό, αλλά στο δεύτερο μέρος, στη συζήτηση του ποιητή Α γάθωνα με 

τον Σωκράτη . 

Οι αρετές του Έρωτα , λέε ι ο ποιητής, ε ίναι η δ ικα ιοσύνη, η σωφρο-

σύνη και η γεννα ιότητα- η αγάπη γ ια το κάλλος- δεν ανέχετα ι ασχήμ ια . 

Είναι ο θεός «που αφαιρε ί από τους ανθρώπους την εχθρότητα και 

τους γεμ ίζε ι με ο ικε ιότητα ... που στέλνε ι με ιλ ιχ ιότητα και δ ιώχνε ι την 

αγριότητα- που δίνε ι παντοτ ινά καλοσύνη και δεν δίνε ι ποτέ κακότη-

τα» κτλ. {Συμπόσιον, § 197). 

Στο ίδιο έργο ο Πλάτων βεβαιώνε ι , και αποδε ικνύε ι με τα λόγ ια 

του Σωκράτη , ότι ο Έρως ε ίναι αδ ιαχώρ ιστος από την καλοσύνη και 

το κάλλος . Ο έρως, λέε ι ο Σωκράτης , ε ίναι «γέννηση στο κάλλος , του 

σώματος ή της ψυχής» . Ο έρως πασχίζε ι να προσχωρήσε ι στο καλό/ 

αγαθό και στο ωραίο, και έτσι, σε τελευτα ία ανάλυση , ο έρως φτάνε ι 

να ε ίναι η αναζήτηση του καλού/ αγαθού και του ωρα ίου . «Το κάλλος 

μίας μορφής συγγενεύε ι με το κάλλος της άλλης» . Όταν ένας άνθρω-

πος το αντ ιληφθε ί αυτό, «θα γ ίνε ι εραστής όλων των ωρα ίων μορ-

φών- στο επόμενο στάδιο, θα θεωρε ί ότι το κάλλος του νου ε ίναι πιο 

τ ιμημένο από το κάλλος της εξωτερ ικής μορφής» και έτσι θα φτάσει 

στην ενατέν ιση του κάλλους που συνίσταται στο να κάνε ι το καθήκον 

του και τότε θα καταλάβε ι ότι «το κάλλος σε οπο ιαδήποτε μορφή ε ίναι 

ένα και το αυτό», και το κάλλος της μορφής δεν θα ε ίναι πια γι ' αυτόν 

τόσο σημαντ ικό . Αφού φτάσει σε αυτό το στάδιο στην ερμηνε ία του 

κάλλους —λέε ι ο Πλάτων— ο άνθρωπος «θα αντ ιληφθε ί ένα κάλλος 

θαυμάσ ιας φύσεως. . . που ε ίναι α ιών ιο, δεν μεγαλώνε ι και δεν μαρα ίνε-



ΗΘΙΚΗ 91 

ται, ούτε αυξάνετα ι και φθ ίνε ι» , αλλά «είναι απόλυτο χωρ ί ς με ίωση και 

χωρ ί ς αύξηση και χωρ ί ς καμία αλλαγή» σε όλα του τα μέρη, όλες τ ις 

εποχές , από όλες τις απόψε ι ς , σε όλους τους τόπους , γ ια όλους τους 

ανθρώπους . Ο Πλάτων φτάνε ι στην ανώτατη βαθμίδα ιδεαλ ισμού, όταν 

προσθέτε ι : αυτό το κάλλος δεν θα εμφαν ί ζετα ι ως κάτι που περιέχεται 

σε κάτι άλλο , ως κάτι «που υπάρχε ι λόγου χάρη σε ένα ζώο ή στον 

ουρανό ή στη γη ή σε οπο ιονδήποτε άλλο τόπο»· αλλά ως κάτι «που 

υπάρχε ι μόνο του, αυτοτελώς , με τον εαυτό του, εν ια ίο στη μορφή, 

α ιών ιο» {Συμπόσιον, § 211) . 

Τέτο ιος ε ίναι ο ιδεαλ ισμός του Πλάτωνα, και συνεπώς δεν ε ίναι να 

απορούμε που έχει οπαδούς και σήμερα. Από τη μία πλευρά, ανο ί -

γε ι τον δρόμο γ ια την πολυπληθή σχολή των «ευδα ιμον ιστών» που 

αποτελούν ακόμη την πλε ιονότητα στην ηθ ική και βεβα ιώνουν (όπως 

01 σοφιστές πριν τον Πλάτωνα , και μετά απ' αυτόν ο Επ ίκουρος και 

01 οπαδο ί του) πως ό,τι κάνε ι ο άνθρωπος , το κάνε ι «για την ηδονή 

του». Εξυπακούετα ι ότι ο Πλάτων κατανοούσε την «ηδονή» όχι με τη 

στενή έννο ια των ζωωδών απολαύσεων τού ανθρώπου , αλλά με την 

ανώτερη έννο ια την οποίσ όρ ισε στον Αάχητα και στο Συμπόσιο, Α λλά 

από την άλλη , ε ισάγοντας συγχρόνως τις συλλήψε ι ς «ψυχή» και «κάλ-

λος», ως κάτι που με μία έννο ια περιέχεται στη φύση και εν τούτο ις 

στέκει πάνω απ' αυτήν, ετο ίμασε το έδαφος γ ια τη θρησκευτ ική ηθ ική 

και συνεπώς παραμένε ι και σήμερα ο αγαπημένος των θρησκευτ ικών 

στοχαστών. Ήταν ο πρόδρομό ς του ς . Είναι εν τούτο ις αξ ιοπρόσεκτο ότι 

η από μέρους του υψηλή σύλληψη της φύσης και του ηθ ικού κάλλους 

στη φύση —που εκτ ιμάται ανεπαρκώς έως σήμερα από τη θρησκευτ ική 

και τη μη θρησκευτ ική ηθ ική— τον δ ιαφοροπο ιε ί και από τ ις δύο. 

Στο δεύτερο ήμισυ της ζωής του, όταν ο Πλάτων βρέθηκε υπό την 

επ ιρροή των πυθαγορε ίων , επ ιχε ίρησε, με τη βοήθε ια του τυράννου 

των Συρακουσών Δ ιονυσ ίου , να εγκαθ ιδρύσε ι μία πολιτε ία σύμφωνα 

με το σχέδ ιο που εξέθεσε στα έργα του Πολιτικός και Νόμοι (έργο ενός 

μυαλού που ε ίχε ήδη αρχίσε ι να γερνάε ι ) . Εκε ίνο τον καιρό δεν ήταν 

πια ο ίδιος ιδεαλ ιστής όπως κατά την πρώτη περ ίοδο της ζωής και της 

δ ιδασκαλ ίας του. Στην Πολιτεία, όπως επ ισημαίνε ι με π ίκρα ο μεγάλος 

θαυμαστής του Βλαντ ιμ ίρ Σολοβ ιόφ, ο Πλάτων δ ιατήρησε όχι μόνο τη 

δουλε ία , αλλά και τ η θανατ ική ποινή γ ια δούλους που δεν ανέφεραν 

τις παραβάσε ι ς άλλων , και γ ια τους πολίτες εν γένε ι όταν ασεβού-

σαν προς την εδρα ιωμένη θρησκε ία . Έτσι , κάλεσε τους ανθρώπους 

να δ ιαπράξουν το ίδιο έ γκλημα που τόσο τον ε ίχε αγανακτήσε ι όταν ο 
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δάσκαλος του Σωκράτης εκτελέστηκε εξ αιτ ίας της ίδ ιας θρησκευτ ικής 

μ ισαλλοδοξ ίας . Ο Έρως , τον οποίο κήρυττε ο Πλάτων τόσο υπέροχα, 

δεν τον εμπόδ ισε να εγκρ ίνε ι αυτά τα εγκλήματα . Αργότερα , τα ίδια 

εγκλήματα δ ιέπραξε και η χρ ιστ ιαν ική εκκλησ ία , παρά το ευαγγέλ ιο της 

αγάπης που κήρυξε ο ιδρυτής της . 

Την ενδ ιάμεση θέση ανάμεσα στη φυσ ική-επ ιστημον ική και τη με-

ταφυσ ική κατανόηση της ηθ ικής κατέχε ι η δ ιδασκαλ ία του Αρ ιστοτέλη 

(384 -322 π.Χ.) . 

Ο Αρ ιστοτέλης αναζήτησε την εξήγηση των ηθ ικών μας συλλήψεων 

όχι στον Υπέρτατο Λόγο ούτε στην Ο ικουμεν ική Ιδέα όπως ο Πλάτων, 

αλλά στην πραγματ ική ζωή των ανθρώπων : στην προσπάθε ια τους 

γ ια ευτυχ ία και γι ' αυτό που τους ε ίναι ωφέλ ιμο —και στο ανθρώπ ι νο 

λογ ικό . Δ ίδαξε ότι σ' αυτή την προσπάθε ια εξελ ίσσονταν δύο βασι-

κές κο ι νων ικές αρετές: η φιλ ία (η αγάπη γ ια τον συνάνθρωπό μας, η 

κο ινων ικότητα όπως λέμε σήμερα) και η δ ικα ιοσύνη. Αλλά , όπως θα 

δούμε πιο κάτω, λέγοντας δ ικα ιοσύνη δεν εννοούσε την ισότητα των 

δ ικα ιωμάτων. 

Έτσι , στη φ ιλοσοφία του Αρ ιστοτέλη βρ ίσκουμε γ ια πρώτη φορά 

το δόγμα της αυτάρκε ιας του ανθρώπ ινου λογ ικού . Όπως ο Πλάτων, 

έκρ ινε ότι η πηγή του λογ ι κού ε ίναι η Θεότητα, αλλά η Θεότητα αυτή, 

αν και ε ίναι η πηγή τού «λογ ικού και της κ ίνησης στο σύμπαν» δεν 

παρεμβα ίνε ι στην ο ι κουμεν ι κή ζωή. Γεν ικά, ενώ ο Πλάτων πάσχ ισε να 

εγκαθ ιδρύσε ι την ύπαρξη δύο ξεχωρ ιστών κόσμων —του α ισθητού τον 

οποίο γνωρ ί ζουμε με τις α ισθήσε ις μας και του υπερα ισθητού που ε ίναι 

απρόσιτος στις α ισθήσε ις μας— ο Αρ ιστοτέλης πάσχ ισε να τους ενώσε ι . 

Δεν υπάρχε ι χώρος γ ια την πίστη στη δ ιδασκαλ ία του, και δεν ανα-

γνώρ ισε την ατομ ική αθανασ ία . Ο Αρ ιστοτέλης δ ίδαξε ότι μπορούμε να 

φτάσουμε στην αληθ ι νή κατανόηση της ζωής μας μόνο μέσα από την 

κατανόηση του σύμπαντος . 

Είδε ότι 01 ηθ ικές συλλήψε ι ς του ανθρώπου θεμελ ιώνοντα ι στην 

πραγματ ική ζωή. Όλο ι πασχ ί ζουν γ ια τη μέγ ιστη ευτυχ ία/ευδα ιμον ία . 

Η ευτυχ ία κάνε ι τη ζωή «άξια και να μην της λε ίπε ι τ ίποτε». Ο άξεστος 

όχλος αναζητά την ευτυχ ία στη δ ιασκέδαση, ενώ οι φωτ ισμένο ι άν -

θρωπο ι την αναζητούν σε κάτι ανώτερο, όχι στην « ιδέα», όπως δ ίδαξε 

ο Πλάτων, αλλά σε «μία ενέργε ια της ψυχής και των πράξεων που 

τελέστηκαν με το λογικό»^ ή τουλάχ ιστον όχι κόντρα στο λογ ικό . «Το 

κυρ ιότερο καλό/ αγαθό του ανθρώπου είναι μία ενέργε ια της ψυχής 

σύμφωνη με την αρετή» και, πρέπε ι να προσθέσουμε , στη δ ιάρκε ια 
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όλης της ζωής του ανθρώπου —μία ενεργητ ική αρετή συνδυασμένη 

με ενέργε ια . Η ευτυχ ία/ευδα ιμον ία αποκτάτα ι με μία ζωή σε συμφων ία 

με τις απαιτήσε ις της δ ικα ιοσύνης , και μία τέτοια ζωή ε ίναι ωρα ιότερη 

από οτ ιδήποτε άλλο : συνδυάζε ι με τα ανωτέρω οφέλη και την υγε ία και 

την «απόκτηση όσων αγαπούμε» {Ηθ. Νικομ., β ιβλ. I, κεφ. 7 -8 ) . «Παρ' 

όλ ' αυτό —προσθέτε ι ο Αρ ιστοτέλης— φαίνετα ι να έχε ι την ανάγκη 

και επ ιπλέον εξωτερ ικών αγαθών / καλών» , στα οποία περ ιλαμβάνε ι 

«φίλους , πλούτο, πολ ιτ ική επ ιρροή, ευγενή γεν ιά , καλά παιδιά και κάλ-

λος». Χωρ ί ς αυτά τα «εξωτερ ικά αγαθά», η ευτυχ ία δεν ε ίναι πλήρης 

(κεφ. 8, 12). Η τύχη παίζε ι ρόλο στην απόκτηση της ευτυχ ίας , αλλά 

«είναι δυνατόν , με μια κάπο ια δ ιδασκαλ ία και φροντ ίδα, να υπάρχε ι σε 

κάθε άνθρωπο που δεν ε ίναι αν ί κανος γ ια αρετή» (κεφ. 13, 3), γ ιατί 

ακόμη και το ανορθολογ ι κό μέρος της ψυχής του ανθρώπου (τα πάθη 

μας) «με κάποια έννο ια μετέχε ι του Λόγου/ λογ ι κού» (κεφ. 13, 13). 

Γ εν ικά, ο Αρ ιστοτέλης απέδ ιδε τεράστ ια σημασία στο λογ ι κό / Λόγο γ ια 

την ανάπτυξη του ατόμου· η λε ιτουργ ία του λογ ι κού ε ίναι να συγκρα-

τεί τα πάθη- χάρη στο λογ ι κό ε ίμαστε ικανοί να καταλαβα ίνουμε ότι η 

προσπάθε ια γ ια το καλό της κο ινων ίας δίνει μία πολύ ανώτερη, πολύ 

πιο «ωρα ία ευτυχ ία» από όσο η προσπάθε ια γ ια την ι κανοπο ίηση των 

ενορμήσεών μας. 

Μπορούμε π ιθανόν να δούμε από τα αποσπάσματα αυτά ότι, αντί να 

αναζητήσε ι τη βάση των ηθ ικών συλλήψεων του ανθρώπου στις αποκα-

λύψε ι ς εκ των άνω, ο Αρ ιστοτέλης περ ιόρ ισε τις συλλήψε ι ς αυτές στην 

απόφαση του λογ ι κού/ Λόγου που επ ιδ ιώκε ι την ύψιστη ικανοπο ίηση 

και ευτυχ ία, και κατάλαβε ότι η ευτυχ ία ενός ατόμου συνδέετα ι στενά 

με την ευτυχ ία της κο ινων ίας (της «πολ ιτε ίας», της οργανωμένης κοι-

νότητας) . Έτσι , ο Αρ ιστοτέλης ε ίναι ο πρόδρομος της μεγάλης σχολής 

των «ευδα ιμον ιστών», που αργότερα εξήγησαν τα ηθικά ένστικτα, συ-

να ισθήματα και πράξε ις του ανθρώπου ως προσπάθε ια γ ια την ιδ ιωτική 

ευτυχ ία, και της νεότερης σχολής των «ωφελ ιμ ιστών», που ξεκ ινά από 

τον Μπένθαμ και τον Μιλ και φτάνε ι έως τον Χέρμπερτ Σπένσερ . 

Τα Ηθικά Νικομάχεια του Αρ ιστοτέλη, ως προς τη μορφή και την 

επ ιμελή ανάπτυξη κάθε ξ έχωρης σκέψης , ε ίναι αναμφισβήτητα εξ ίσου 

αξ ιοθαύμαστο μνημε ίο της ανάπτυξης της αρχα ίας Ελλάδας όπως και 

τα υπόλο ιπα, επ ιστημον ικά και πολ ιτ ικά του έργα. Α λ λά στα Ηθικά Νι-

κομάχεια και στα Πολιτικά πληρώνε ι βαρύ φόρο σε αυτό που λέμε σή-

μερα οπορτουν ισμό. Αυτό φαίνετα ι στον περ ίφημο ορ ισμό της αρετής: 

ε ίναι «έξη, ενεργητ ι κή ψυχ ι κή δ ιάθεση, που γ ίνετα ι με προαίρεση, με 
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ελεύθερη εκλογή , που βρίσκεται στη μεσότητα σε σχέση με εμάς τους 

ανθρώπους . Η μεσότητα αυτή καθορίζετα ι από το λογ ικό , όπως θα το 

καθόρ ι ζε ο σώφρων άνθρωπος . Η αρετή ε ίναι μεσότητα ανάμεσα σε 

δύο κακ ίες , η μια από υπερβολή , η άλλη από έλλε ιψη» (β ιβλ. II, κεφ. 

6,10). 
Το ίδιο μπορούμε να πούμε γ ια τη σύλληψη της δικαιοσύνης®. Αν 

και ο Αρ ιστοτέλης της αφ ιέρωσε ένα ξεχωριστό κεφάλα ιο στα Ηθικά Νι-

κομόχειο, την όρ ισε με το ίδιο πνεύμα όπως όρισε την αρετή εν γένε ι , 

δηλαδή ως μεσότητα ανάμεσα σε δύο άκρα, και την κατανοούσε όχι ως 

βασ ική αρχή της ισότητας των ανθρώπων , αλλά με πολύ περ ιορ ισμένη 

έννοια^. 

Αυτή την ερμηνε ία της δ ικα ιοσύνης αξίζε ι να την προσέξουμε ιδιαί-

τερα, επε ιδή θεώρησε τη δ ικα ιοσύνη τη μεγαλύτερη αρετή από όλες , 

«κα ι δεν ε ίναι τόσο αξ ιοθαύμαστα [όσο η δ ικα ιοσύνη] ούτε το πρω ινό 

αστέρι ούτε το βραδ ινό». 

«Στη δ ικα ιοσύνη περ ιλαμβάνοντα ι όλες οι αρετές», λέε ι μια παρο ι -

μία της εποχής . Ο Αρ ιστοτέλης αναμφ ίβολα κατάλαβε την ηθ ική σημα-

σία της δ ικα ιοσύνης , επε ιδή δ ίδαξε ότι «μόνη η δ ικα ιοσύνη από όλες 

τ ις αρετές φαίνετα ι πως ε ίναι ένα καλό/ αγαθό σε σχέση με έναν άλλο 

άνθρωπο» (βιβ. 5, κεφ. 1, 13)· μ' άλλα λόγ ια , ε ίναι μία μη εγωιστ ι -

κή αρετήδ. Επ ιπλέον, ο Αρ ιστοτέλης πολύ σωστά συμπέρανε ότι «σε 

όλες τ ις άλλες πράξε ις αδ ικ ίας ε ίναι δυνατόν πάντα να αναφέρουμε 

την πράξη σε ένα επ ιμέρους ελάττωμα» (βιβλ. 5, κεφ. 2, 3). Από αυτό 

μπορούμε να υποθέσουμε ότι οπο ιαδήποτε πράξη την οπο ία θεωρούμε 

κακή, σχεδόν πάντα αποδε ικνύετα ι πως ε ίναι μία πράξη αδ ικ ίας ενάντ ια 

σε κάπο ιον . 

Συγχρόνως , ενώ κάνε ι τη δ ιάκρ ιση ανάμεσα σε δύο δ ιαφορετ ικούς 

τύπους αδ ικ ίας —την ο ικουμεν ική , που συνίσταται στην παραβ ίαση του 

νόμου, και την «επ ιμέρους αδ ικ ία», που συνίσταται σε μία άν ιση στάση 

απέναντ ι στους ανθρώπους— και τη δ ιάκρ ιση ανάμεσα σε δύο αντ ίστοι-

χους τύπους δ ικα ιοσύνης , ο Αρ ιστοτέλης αναγνώρ ισε δύο άλλα ε ίδη 

«επ ιμέρους δ ι κα ιοσύνης» («δ ιανεμητ ική» και «δ ιορθωτ ική») . «Ένα εί-

δος ε ίναι αυτό που ενδ ιαφέρετα ι γ ια τ ις δ ιανομές τ ιμών , ίση ή άν ιση, 

και πλούτου ή οπο ιουδήποτε άλλου πράγματος που μπορε ί π ιθανόν να 

δ ιανεμηθε ί στα μέλη μίας πολ ιτ ικής κο ινότητας», «το άλλο ε ίναι αυτό 

που ε ίναι επανορθωτ ικό και δ ιέπει τις συναλλαγέ ς μεταξύ των ανθρώ-

πων» (βιβ. 5, κεφ. 3, 8, 9) . Και σ' αυτό, ο μεγάλος στοχαστής του 

αρχα ίου κόσμου προσθέτε ι αμέσως ότι στην ισοτιμία («επ ιε ίκε ια») , συ-
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νεπώς και στη δ ικα ιοσύνη, πρέπε ι να υπάρχε ι το «μέσον» («μεσότης») . 

Αφού το «μέσον» ε ίναι μία καθαρά σχετ ική σύλληψη , κατέστρεψε με 

αυτό την καθαυτό σύλληψη της δ ικα ιοσύνης ως γνήσ ιας λύσης των πε-

ρ ίπλοκων, αμφ ι λ εγόμενων ηθ ικών ζητημάτων, στα οποία ο άνθρωπος 

αμφιταλαντεύετα ι ανάμεσα σε δύο π ιθανές αποφάσε ι ς . Πράγματ ι , ο 

Αρ ιστοτέλης δεν αναγνώρ ισε την ισότητα στη «δ ιανομή», αλλά απλώς 

ζήτησε «επανορθωτ ική» δικαιοσύνη^. 

Έτσι , ε ίναι φανερό ότι, ζώντας σε μία κο ινων ία στην οποία υπήρχε 

δουλε ία , ο Αρ ιστοτέλης δεν τόλμησε να αναγνωρ ίσε ι ότι η δικαιοσύνη 

συνίσταται στην ισότητα των ανθρώπων . Περ ιορ ίστηκε στην εμπορ ική 

δ ικα ιοσύνη, και ούτε καν κήρυξε την ισότητα ως ιδεώδες της κο ινω-

ν ικής ζωής . Η ανθρωπότητα χρε ιάστηκε να ζήσει περ ίπου άλλα δύο 

χ ιλ ιάδες χρόν ια σε οργανωμένε ς κο ινότητες, πριν, σε μία χώρα —τη 

Γαλλ ία— ανακηρυχθε ί η ισότητα κεντρ ική ιδέα της κο ινων ικής ζωής , 

μαζί με την ελευθερ ία και την αδελφοσύνη . 

Γεν ικά, σε ζητήματα ηθ ικής και πολ ιτ ικής, ο Αρ ιστοτέλης δεν προ-

ηγήθηκε της εποχής του. Α λ λά στους ορ ισμούς του γ ια την επ ιστήμη, 

τη σοφία και την τέχνη (βιβ. 6, κεφ. 3, 4, 6) ήταν πρόδρομος της 

φ ιλοσοφίας του Ι^παίηκον. Στην εξέταση των δ ιάφορων τύπων του 

«καλού/ αγαθού» και στην ταξ ι νόμηση των ηδονών ήταν προπομπός 

του Μπένθαμ. Επ ιπλέον, κατάλαβε τη σημασία της απλής κο ινων ικότη-

τας, την οποία εν τούτο ις συνέχεε με τη φιλ ία και την αμο ιβα ία αγάπη 

(βιβ. 8, κεφ. 6) και, από την άλλη , ήταν ο πρώτος που συνε ιδητοπο ί -

ησε κάτι που πολύ συχνά παραβλέπουν οι περ ισσότεροι στοχαστές της 

εποχής μας, δηλαδή ότι, όταν μ ιλούμε γ ια ηθική, πρέπε ι να κάνουμε 

τη δ ιάκρ ιση ανάμεσα σε αυτό που έχουμε το δ ικα ίωμα να ζητούμε από 

όλους και στην ηρωική αρετή που υπερβαίνε ι τ ις δυνάμε ι ς του συνη-

θ ισμένου ανθρώπου (βιβ. 5, κεφ 1). Αυτή ακρ ιβώς η ιδιότητα, την 

οποία ονομάζουμε αυτοθυσ ία ή γεννα ιοδωρ ία , κινεί την ανθρωπότητα 

προς τα εμπρός και αναπτύσσε ι την προσπάθε ια γ ια το ωραίο, πράγμα 

που επ ιδ ιώκε ι να αναπτύξε ι ο Αρ ιστοτέλης στην ηθ ική του (ολόκληρο 

το κεφ. 8 του 9ου βιβ.) Αλλά , βέβαια, δ εν έχουμε το δ ικα ίωμα να το 

απα ιτούμε από τον καθένα. 

Αυτή ήταν η ηθ ική φ ιλοσοφία ενός μεγάλου και βαθυστόχαστου 

δ ιανοητή, που δ ιακρ ίθηκε στην εποχή του και άσκησε επί τρε ις α ιώνες 

(από την Αναγ έ ννηση κατά τον 16ο έως τον 19ο αι.) πολύ μεγάλη 

επ ιρροή στην επ ιστήμη εν γένε ι και στην ηθ ική φ ιλοσοφία . 

Έτσι , η δ ιδασκαλ ία του Πλάτωνα και η δ ιδασκαλ ία του Αρ ιστοτέλη 
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αντ ιπροσώπευσαν δύο σχολές που δ ι έφεραν μάλλον ρ ιζ ικά στην ερ-

μηνε ία της ηθ ικής . Οι δ ιενέξε ις μεταξύ τους δεν σταμάτησαν και γ ια 

πολλούς α ιώνες μετά τον θάνατο των ιδρυτών τους . Σ ιγά-σ ιγά , όμως , 

01 δ ιενέξε ις αυτές έχασαν το ενδ ιαφέρον τους, επε ιδή και οι δύο σχολές 

ε ίχαν ήδη συμφωνήσε ι ότι το ηθικό στοιχε ίο στον άνθρωπο δεν ε ίναι 

τυχα ίο φα ι νόμενο αλλά ε ίναι βαθιά θεμελ ιωμένο στην ανθρώπ ι νη φύση 

και ότι υπάρχουν ηθ ικές συλλήψε ι ς κο ινές σε όλες τ ις ανθρώπ ινε ς κοι-

νων ίες . 

Τον 3ο π.Χ. αι. εμφαν ίστηκαν δύο νέες σχολές , οι στωικοί και οι επι-

κούρειοι. Οι στωικοί , σε συμφων ία με τους προκατόχους τους Πλάτωνα 

και Αρ ιστοτέλη, δ ίδασκαν ότι ο άνθρωπος πρέπε ι να ζει σε συμφων ία 

με τη φύση του, δηλαδή με τη νοημοσύνη και τ ις ικανότητές του, επε ι -

δή μόνο μια τέτοια ζωή μπορε ί να δώσει την ύψιστη ευτυχ ία. Αλλά , 

ως γνωστόν , επέμε ιναν ιδ ιαίτερα ότι ο άνθρωπος βρίσκε ι την ευτυχ ία 

(ευδα ιμον ία) όχ ι στην επ ιδ ίωξη εξωτερ ικών οφελών —πλούτου, τ ιμών 

κτλ.— αλλά όταν πασχίζε ι γ ια κάτι ανώτερο, κάτι ιδεώδες· στην ανά -

πτυξη μίας πνευματ ικής ζωής γ ια το καλό του ίδιου του ανθρώπου , της 

ο ικογενε ίας του και της κο ινων ίας- και κυρ ίως , στην κατάκτηση της 

εσωτερ ικής ελευθερ ίας . Θα εξετάσουμε τη δ ιδασκαλ ία των στω ικών πιο 

κάτω. Εδώ θα αρκεστώ να επ ισημάνω ότι, αν και οι στωικο ί απέρρ ιψαν 

στη δ ιδασκαλ ία τους τη σωκρατ ική μεταφυσ ική της ηθ ικής , συνέχ ισαν 

εν τούτο ις το έργο του Σωκράτη , γ ιατί ε ισήγαγαν τη σύλληψη της γ νώ -

σης, που δίνε ι στον άνθρωπο τη δυνατότητα να κάνε ι τη δ ιάκρ ιση ανά-

μεσα σε δ ιαφορετ ικούς τρόπους να χα ίρετα ι τη ζωή και να επ ιζητά την 

ευτυχ ία στην πιο τέλε ια και πνευματ ική της μορφή. Όπως θα δούμε, 

η επ ιρροή των στωικών ήταν τεράστια, ιδ ίως αργότερα, στον ρωμα ϊκό 

κόσμο- ετο ίμασε τα μυαλά γ ια την αποδοχή του χρ ιστ ιαν ισμού, και την 

α ισθανόμαστε και στην εποχή μας. Αυτό ισχύει ιδ ια ίτερα γ ια τη δ ιδα-

σκαλ ία του Επ ίκτητου (τέλη του 2ου και αρχές του 1ου αι. π.Χ.) , που 

η ουσία της απορροφήθηκε από τον θετ ικ ισμό και τη νεότερη φυσ ικο-

επ ιστημον ική σχολή ηθ ικής . 

Σε αντ ίθεση προς τους στωικούς , οι σοφιστές, ο ιδρυτής της ατο-

μ ικής φυσ ικής Δημόκρ ι τος ( 470 -380 π.Χ.) και η σχολή των Κυρηνα-

ϊ κών εν γένε ι , θεώρησαν θεμελ ιώδες χαρακτηρ ιστ ικό του ανθρώπου 

ή οπο ιουδήποτε έμβ ιου πλάσματος την επ ιδ ίωξη της ηδονής , της ευ-

τυχ ίας («ηδον ισμός») . Εν τούτοις , δεν τόν ισαν όσο έπρεπε τη σκέψη 

ότι υπάρχουν π ιθανόν πολλο ί τρόπο ι να επ ιδ ιώκουμε την ηδονή, από 

την καθαρά ζω ική ε κπλήρωση της επ ιθυμ ίας έως την πιο αλτρου ιστ ική 
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αυτοθυσία- από τις στενά προσωπ ικές βλέψε ι ς έως τις βλέψε ι ς πλάτ ια 

κο ι νων ικής φύσης . Α λ λά αυτό ακρ ιβώς ε ίναι το πρόβλημα της ηθ ικής 

—να αναλύσε ι τ ις δ ιαφορετ ικές μορφές της επ ιδ ίωξης της ευτυχ ίας και 

να δείξε ι πού οδηγούν και πόση ικανοπο ίηση δίνει η καθεμιά. Αυτό 

έκανε πολύ ευσυνε ίδητα ο Επ ίκουρος (3ος αι. π.Χ.) , που έγ ινε πολύ 

δημοφ ιλής στον τοτ ινό ελληνορωμα ϊ κό κόσμο χάρη στον καλοδουλε -

μένο του ευδα ιμον ισμό, δηλαδή μία ηθ ική δ ιδασκαλ ία που βασιζόταν 

μεν στην επ ιδ ίωξη της ευτυχ ίας , αλλά με προσεκτ ική επ ιλογή των μέ-

σων που οδηγούν στην ευτυχ ία. 

«Ο σκοπός της ζωής τον οποίο επ ιδ ιώκουν ασύνε ιδα όλα τα έμ-

βια ε ίναι η ευτυχ ία», δ ίδαξε ο Επ ίκουρος· «επε ιδή μόλις γενν ιούντα ι , 

επ ιθυμούν ήδη την ε κπλήρωση της επ ιθυμ ίας και αντ ιστέκοντα ι στον 

πόνο». Το λογ ι κό / Λόγος δεν έχει καμία σχέση μ' αυτό: η φύση τούς 

οδηγε ί σε αυτή την κατεύθυνση. Το λογ ικό και το συνα ίσθημα αναμε ι -

γνύοντα ι στην προκε ιμένη περ ίπτωση, και το λογ ι κό υποτάσσεται στο 

συνα ίσθημα. Κοντολογ ί ς , «η ηδονή ε ίναι η ουσία και ο στόχος μίας 

ευτυχ ισμένης ζωής —το πρώτιστο και φυσ ικό καλό/ αγαθό». Η αρετή 

ε ίναι επ ιθυμητή μόνον αν οδηγε ί σε αυτό το καλό/ αγαθό, ενώ η φ ιλο-

σοφία^ο είναι ενέργε ια που, με τη σκέψη, δίνει μία ευτυχ ισμένη ζωή. 

Έπε ιτα ο Επ ίκουρος εκφράζε ι τη θεμελ ιώδη του σκέψη, π ιθανόν 

σκόπ ιμα, με μάλλον ασαφή μορφή. «Η προέλευση και η ρίζα όλου του 

καλού/ αγαθού ε ίναι η ι κανοπο ίηση του στομαχ ιού». Οι αντ ίπαλο ι του 

επωφελήθηκαν απ' αυτό και απαξ ίωσαν τον επ ικουρ ισμό. Ενώ ο Επί-

κουρος προφανώς εννοούσε ότι η ηδονή του φαγητού ε ίναι η αφετηρ ία 

όλων των ευχάρ ιστων α ισθήσεων, από την οποία αργότερα εξελ ίσσο-

νται όλες 01 ταπε ινές αλλά και οι ανώτερες α ισθήσεις . Σ ιγά-σ ιγά , αυτή 

η θεμελ ιώδης ηδονή εμφαν ί ζε ι χ ιλ ιάδες παραλλαγές , μετασχηματ ίζετα ι 

σε ηδονή της γεύσης , της όρασης , της φαντασ ίας —αλλά η αφετηρ ία 

όλων των ηδον ι κών α ισθήσεων στον άνθρωπο και στο ζώο είναι η 

ηδον ική α ίσθηση που β ιώνε ι όταν τρώει . Οι νεότερο ι β ιολόγοι , που 

ερευνούν τα πρώτα βήματα της συνε ιδητής ζωής , πρόθυμα θα συμφω-

νήσουν με την άποψη αυτή, ιδ ίως αν πάρουν υπ' όψη τις περα ιτέρω 

εξηγήσε ι ς των επ ικούρε ιων . 

Όπως έγραψε ο Επ ίκουρος , «τα σοφά και ωρα ία πράγματα συν-

δέονται με αυτή την ηδονή». Βέβαια, η ηδονή αυτή δεν αποτελε ί τον 

τελ ικό στόχο της ευτυχ ίας , αλλά μπορε ί να ληφθε ί ως αφετηρ ία , επε ι-

δή η ζωή ε ίναι αδύνατη χωρ ί ς τροφή. Η ευτυχ ία, εν τούτοις , απορρέε ι 

από το άθρο ισμα των η δ ο ν ώ ν και ενώ άλλο ι ηδον ιστές (ο Αρ ίστ ιππος 
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Ο Νεότερος, λόγου χάρη) , δεν έκαναν επαρκή δ ιάκρ ιση ανάμεσα στις 

δ ιάφορες ηδονές , ο Επ ίκουρος ε ισήγαγε μία αξ ιολόγηση των ηδονών , 

ανάλογα με την επ ιρροή τους στη ζωή μας συνολ ικά . Τα βάσανά μας — 

δ ίδαξε— μπορε ί να ε ίναι ωφέλ ιμα και μπορε ί να οδηγήσουν στο καλό/ 

αγαθό. Έτσι , η επ ικούρε ια ηθ ική υψώνετα ι πολύ ψηλότερα από την 

ηθ ική της σκέτης ηδονής^^· έφτασε εκεί που πορεύτηκαν τον 19ο αι. ο 

Μπένθαμ και ο Τζον Στ ιούαρτ Μιλ. 

Θέτοντας ως στόχο τού ανθρώπου την ευτυχ ισμένη ζωή συνολ ικά , 

και όχι την ε κπλήρωση των ιδ ιοτροπιών και των παθών της στ ιγμής, ο 

Επ ίκουρος έδε ιξε τον δρόμο γ ια να κατακτήσουμε την ευτυχ ία. Πρώτα 

απ' όλα, ο άνθρωπος πρέπει να περιορίζε ι τις επ ιθυμ ίες του και να αρ-

κείται στα λ ίγα . Ο Επ ίκουρος , που στη ζωή του ήταν ι κανοπο ιημένος 

και με ένα κομμάτ ι κρ ιθαρόψωμο και λ ίγο νερό, μιλάει εδώ όπως ο πιο 

αυστηρός στωικός^2_ Έπε ιτα, πρέπε ι ο άνθρωπος να ζει χωρ ί ς εσωτε-

ρ ικές συγκρούσε ι ς , μία ο λοκληρωμένη ζωή, σε αρμον ία με τον εαυτό 

του, και πρέπε ι να ν ιώθε ι ότι ζει με αυτάρκε ια και όχι υποδουλωμένος 

σ η ς εξωτερ ικές επιρροές^^. 

Στη βάση της ανθρώπ ι νης δ ιαγωγής θα έπρεπε να ε ίναι αυτό που 

δίνει στον άνθρωπο την ύψιστη ικανοπο ίηση. Αλλά οι φ ιλοδοξ ί ες γ ια 

προσωπ ικό όφελος δεν μπορούν να χρησ ιμεύσουν ως τέτοια βάση, 

επε ιδή η ύψιστη ευτυχ ία κατακτάται όταν οι προσωπ ικές φ ιλοδοξ ί ες 

εναρμον ί ζοντα ι με τις φ ιλοδοξ ίες των άλλων . Η ευτυχ ία ε ίναι ελευ-

θερ ία/ απαλλαγή από το κακό- αλλά η ελευθερ ία αυτή δεν μπορε ί να 

κατακτηθε ί , αν η ζωή του καθενός δεν εναρμον ί ζετα ι με τα συμφέρο-

ντα όλων . Η ζωή μάς δ ιδάσκε ι αυτό το μάθημα, και ο άνθρωπος , ως 

σκεπτόμενο ον, ικανό να επωφελε ίτα ι από τα μαθήματα της εμπε ιρ ίας , 

δ ιαλέγε ι ανάμεσα στις πράξε ις που οδηγούν σε αυτή τη συμφων ία και 

στις πράξε ις που απομακρύνουν από αυτήν. Έτσι εξελ ίσσεται το ηθικό 

ο ι κοδόμημα της κο ινων ίας , η ηθ ική της. 

Τώρα ε ίναι εύκολο να καταλάβουμε πώς, ξ εκ ι νώντας από τη δήλωση 

ότι η αρετή καθαυτή ή η αδ ιαφορ ία με το κυρ ιολεκτ ικό νόημα της λέξης 

δεν υπάρχε ι , και ότι το όλον τής ηθ ικής ε ίναι απλώς μία εκλογ ι κ ευμένη 

ιδ ιοτέλεια, ο Επ ίκουρος έφτασε σε μία ηθ ική δ ιδασκαλ ία που δεν ε ίναι 

δ ιόλου κατώτερη, ως προς τα συμπεράσματά της, από τη δ ιδασκαλ ία 

του Σωκράτη ή και των στωικών. Η καθαρά σωματ ική ηδονή δεν αγκα -

λ ιάζε ι όλη τη ζωή του ανθρώπου- τέτοια ηδονή ε ίναι πρόσκα ιρη. Α λ λά 

υπάρχε ι μία ζωή του μύαλού και της καρδ ιάς , μία ζωή ανάμνησης και 

ελπ ίδων, μνήμης και πρόβλεψης , που ανο ίγε ι στον άνθρωπο έναν ολό-
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κλήρο παράδε ισο ν έων απολαύσεων . 

Ο Επ ίκουρος επ ιχε ίρησε και να ελευθερώσε ι τους ανθρώπους από 

τους φόβους που ενσταλάζουν σ' αυτούς οι θεοί οι προ ικ ισμένο ι με 

κάθε ε ίδους κακές ιδ ιότητες· προσπάθησε να τους ελευθερώσε ι από 

τον φόβο γ ια τις φρ ικωδ ίες τής μετά θάνατον ζωής και από την πίστη 

στην επ ιρροή του «πεπρωμένου» —μία πίστη που στήρ ιζαν ώς και οι 

δ ιδασκαλ ίες του Δημόκρ ι του . Για να ελευθερώσε ι τους ανθρώπους από 

όλους αυτούς τους φόβους , ήταν ανάγκη , πρώτα απ' όλα, να τους 

ελευθερώσε ι από τον φόβο του θανάτου ή μάλλον από τον φόβο τής 

μετά θάνατον ζωής . Ο φόβος αυτός ήταν πολύ ισχυρός στην αρχα ι -

ότητα, γιατί η μετά θάνατον ζωή παρουσ ιαζόταν τότε ως ύπνος στο 

υπόγε ιο σκότος, κατά τον οποίο ο άνθρωπος δ ιατηρούσα κάτι σαν συ-

νε ίδηση, γ ια να τον τυραννά^"^. Συγχρόνως ο Επ ίκουρος καταπολέμησε 

τον πεσιμ ισμό [απαισ ιοδοξ ία] που κήρυττε ο Ηγησίας (που ο πεσιμι-

σμός του συγγένευε με του Σοπενάουερ) , δηλαδή την επ ιθυμητότητα 

του θανάτου, απέναντ ι στο απέραντο κακό και τα άπε ιρα βάσανα του 

κόσμου τούτου. 

Γεν ικά, όλη η δ ιδασκαλ ία του Επ ίκουρου πάσχ ι ζε γ ια τη δ ιανοητ ική 

και ηθ ική απελευθέρωση του ανθρώπου . Αλλά της έλε ιπε κάτι σημαντ ι -

κό: δεν παρε ίχε ανώτερες ηθικές επ ιδ ιώξε ις , ούτε καν την αυτοθυσία 

γ ια το καλό της κο ινότητας. Ο Επ ίκουρος δεν προέβλεψε επ ιδ ιώξε ις 

όπως η ισότητα δ ικα ιωμάτων όλων των μελών της κο ινων ίας ή έστω 

η κατάργηση της δουλε ίας . Το θάρρος , λόγου χάρη, ήταν γι ' αυτόν 

όχι η επ ι ζήτηση του κ ινδύνου, αλλά η ικανότητα του ανθρώπου να 

τον αποφεύγε ι . Τα ίδια και γ ια τον έρωτα/ αγάπη: ο σοφός πρέπει να 

αποφεύγε ι τον παθ ιασμένο έρωτα/ αγάπη, γιατί δεν έχει τ ίποτε φυσ ικό 

και ορθολογ ικό- αυτό περιορίζε ι τον έρωτα/ αγάπη σε μία ψυχολογ ι κή 

αυταπάτη και ε ίναι μία μορφή θρησκευτ ικής λατρε ίας —που δεν ε ίναι 

ανεκτή. Εναντ ιωνόταν στον γάμο, επε ιδή ο γάμος , και αργότερα τα 

παιδιά, φέρνουν πάρα πολλούς μπελάδες (αλλά αγαπούσε τα παιδ ιά). 

Εκτ ιμούσε πάρα πολύ τη φιλ ία. Στη φιλ ία ο άνθρωπος ξεχνά την ιδιο-

τέλε ιά του· κάνοντας κάτι που ευχαριστε ί τον φίλο μας, ευχαρ ιστούμε 

τον εαυτό μας. Ο Επ ίκουρος περ ιτρ ιγυρ ι ζόταν μον ίμως από φ ίλους , 

και 01 μαθητές του προσέλκυαν τόσο πολλούς οπαδούς με το πνεύμα 

συντροφικότητας στην κο ινή ζωή τους, ώστε, όπως έγραψε ο συγκα ι -

ρ ινός τους Δ ιογένης Λαέρτ ιος , «μία ολόκληρη πόλη δεν μπορούσε να 

δώσει στέγη σε όλους τους». Οι σημερ ινο ί συγγραφε ί ς δεν τον ί ζουν 

όσο πρέπει την πίστη των επ ικούρε ιων στη φιλ ία. 
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Αναλύοντας τις δ ιδασκαλ ίες των επ ικούρε ιων , ο Γκυώ επ ισήμανε σ' 

αυτές μία ενδ ιαφέρουσα ιδ ια ιτερότητα. Σε πρώτη ματιά, η φιλ ία και η 

αυτοθυσ ία γ ια χάρη του φ ίλου φαίνετα ι πως εναντ ιώνοντα ι στη βασική 

ορχή της ιδ ιοτέλε ιας η οποία πρέπε ι να καθοδηγε ί τον λογ ι κό άνθρωπο , 

σύμφωνα με τη θεωρ ία του Επ ίκουρου. Για να αποφύγουν την αντ ί -

φαση αυτή, 01 οπαδοί του Επ ίκουρου εξήγησαν τη φιλ ία ως σ ιωπηρή 

κατανόηση που βασίζεται στη δ ικα ιοσύνη (αμοιβα ιότητα ή ισοτιμία, θα 

προσθέταμε) . Η κατανόηση αυτή διατηρείται με τη συνήθε ια / έξη. Αρ -

χ ικά , η σχέση προέρχετα ι από μία αμο ιβα ία προσωπ ική ευχαρ ίστηση, 

αλλά σ ιγό-σ ιγά κάτι τέτοιες σχέσε ις μεταβάλλοντα ι σε συνήθε ια/ έξη· 

αναδύετα ι η αγάπη , και μετά αγαπούμε τους φ ίλους μας χωρ ί ς να εξε-

τάζουμε άμα μας ε ίναι χρήσ ιμο ι . Έτσι , οι επ ικούρε ιο ι δ ι κα ιολόγησαν τη 

φιλ ία, αποδε ι κνύοντας πως δεν εναντ ιώνετα ι στη βασ ική τους αρχή : 

στην επ ιδ ίωξη της προσωπ ικής ευτυχ ίας . 

Α λ λά τέθηκε το ερώτημα: «Ποια θέση θα πάρει ο επ ικούρε ιος σε 

σχέση με ο λόκληρη την κο ινων ία ;» Όπως λέε ι ο Γκυώ, ο Πλάτων (στον 

Γοργία) ε ίχε ήδη δ ιατυπώσε ι τη σκέψη ότι ο μοναδ ικός νόμος της φύ-

σης ε ίναι το δ ίκα ιο του ισχυρότερου. Μετά τον Πλάτωνα , οι σκεπτ ικ ι -

στές και ο Δημόκρ ι τος αρνήθηκαν τη «φυσ ική δ ικα ιοσύνη», και πολλο ί 

στοχαστές της εποχής εκε ίνης αναγνώρ ισαν ότι οι κανόνες της ζωής 

στην πολιτε ία εγκαθ ιδρύθηκαν με τη δύναμη και κατόπ ιν εμφυτεύθη-

καν στέρεα με τη συνήθε ια/ έξη. 

Ο Γκυώ βεβα ιώνε ι ότι ο Επ ίκουρος ήταν ο πρώτος που δ ιατύπωσε 

τη σκέψη την οπο ία ανέπτυξε αργότερα 6 Χομπς , και μετά απ' αυτόν 

πολλο ί άλλο ι , ότι ο λ εγόμενος «φυσ ικός νόμος» ήταν απλώς και μόνο 

μία «αμο ιβα ία συμφων ία να μη βλάπτουμε τους άλλους και να μη μας 

βλάπτουν 01 άλλο ι» . . . «Η δ ικα ιοσύνη δεν έχε ι αφ' εαυτής αξ ία· υπάρχε ι 

μόνο στις αμο ιβα ίες συμφων ί ε ς και εγκαθ ιδρύετα ι όποτε αναλαμβά -

νουμε μία αμο ιβα ία υποχρέωση να μη βλάπτουμε τους άλλους και να 

μη μας βλάπτουν οι άλλο ι» . «Τέτοιες συμφων ί ε ς ε ισάγοντα ι από τους 

σοφούς» , λέε ι ο Επ ίκουρος . «Όχι γ ια να αποφύγουν να δ ιαπράξουν 

αδικ ία, αλλά γ ια να μην την υποστούν από τους άλλους» . Χάρη στην 

αμο ιβα ιότητα, αποδε ικνύετα ι ότι, προστατεύοντας τον εαυτό μας από 

τους άλλους , προστατεύουμε και τους άλλους από εμάς. Χωρ ί ς τέτοιες 

συμφων ί ε ς και νόμους , η κο ινων ία θα ήταν αδύνατη· οι άνθρωπο ι θα 

αλληλοκατασπαράζονταν , λέε ι ο επ ικούρε ιος Ι^ητρόδωρος (Γκυώ, βιβ. 

3, κεφ. 2). 

Συνεπώς , το συμπέρασμα από όλη την επ ικούρε ια δ ιδασκαλ ία ήταν 
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ότι αυτό που ονομάζουμε καθήκον και αρετή ταυτ ίζετα ι με τα συμφέ-

ροντα του ατόμου. Η αρετή ε ίναι το ασφαλέστερο μέσον γ ια να κατα-

κτήσουμε την ευτυχ ία, και, σε περ ίπτωση αμφιβολ ίας γ ια το πώς να 

ενεργήσουμε , το καλύτερο ε ίναι να ακολουθούμε πάντα την οδό της 

αρετής. 

Α λ λά η αρετή αυτή δεν περ ιε ίχε ούτε τα στο ιχε ιώδη της ανθρώπ ι νης 

ισότητας. Η δουλε ία δεν προκαλούσε την αγανάκτηση του Επ ίκουρου. 

Ο ίδιος συμπερ ιφερόταν καλό στους δούλους του, αλλά δεν τους ανα-

γνώρ ι ζ ε δ ικα ιώματα: προφανώς , ούτε που του περνούσε από το μυαλό 

η ισότητα των ανθρώπων . Χρε ιάστηκε να περάσουν πολλο ί α ιώνες , 

πριν 01 στοχαστές που αφ ι ερώθηκαν στα ηθικό προβλήματα τολμήσουν 

να προβόλλουν ως βάση της ηθ ικής τα ίσα δ ικα ιώματα, την ισότητα 

όλων των ανθρώπων . 

Θα πρέπει , εν τούτοις , να επ ισημάνουμε , γ ια να ακρ ιβολογήσουμε , 

ότι στα γραπτά ενός επ ικούρε ιου βρ ίσκουμε την πληρέστερη έκθεση 

της δ ιδασκαλ ίας του Επ ίκουρου- στο περ ίφημο ποίημα Περί της φύσε-

ως των πραγμάτων TOU ρωμα ίου συγγραφέα Λουκρήτ ιου (1ος αι. π.Χ.) 

βρ ίσκουμε ήδη να εκφράζετα ι η ιδέα της προοδευτ ικής ανάπτυξης , δη-

λαδή της εξέλ ιξης , που αποτελε ί τη βάση της νεότερης φ ιλοσοφίας . 

Εκθέτει και την επ ιστημον ική, υλ ιστ ική κατανόηση της ζωής της φύσης , 

όπως την ερμηνεύε ι η νεότερη επιστήμη. Γενικά, η σύλληψη της φύ-

σης και του σύμπαντος από τον Επ ίκουρο ο ικοδομήθηκε , όπως και η 

ηθική του, χωρ ί ς να αναγνωρ ίσε ι την πίστη, ενώ οι στωικοί , ως πανθε-

ϊστές, συνέχ ισαν να π ιστεύουν στη σταθερή παρέμβαση υπερφυσ ικών 

δυνάμεων στη ζωή μας. Οι οπαδο ί του Πλάτωνα, ιδίως οι φ ιλόσοφοι 

της αλεξανδρ ινής σχολής που π ίστευαν στα θαύματα και στη μαγεία, 

αναγκάστηκαν να υποκύψουν στη χρ ιστ ιαν ική πίστη. Μόνον οι επ ικού-

ρειοι συνέχ ισαν να αρνούντα ι τον χρ ιστ ιαν ισμό, και η δ ιδασκαλ ία τους 

άντεξε πολύ καιρό —πάνω από πέντε α ιώνες . Ι^έχρι την εμφάν ιση του 

χρ ιστ ιαν ισμού, ήταν η ευρύτερα δ ιαδεδομένη δ ιδασκαλ ία στον αρχα ίο 

κόσμο, και έμε ινε και μετά δημοφιλής γ ια περίπου τέσσερις α ιώνες . Και 

όταν τον 12ο αι., και αργότερα κατά την Αναγέννηση , άρχ ισαν στην 

Ευρώπη τα ορθολογ ικά κ ινήματα, τα πρώτα τους βήματα στην Ιταλία τα 

καθοδηγούσαν 01 δ ιδασκαλ ίες του Επ ίκουρου (Γκυώ, βιβ. 4, κεφ. 1). 

Η επ ικούρε ια δ ιδασκαλ ία επηρέασε πολύ τον ορθολογ ιστή Gassend i 

( 1592 -1655 ) , τον μαθητή του Χομπς και μέχρι τον Λοκ , που ετο ίμασε 

το έδαφος γ ια τους Εγκυκλοπα ιδ ιστές και τη νεότερη φυσ ιοκρατ ική 

φ ιλοσοφία . Η επ ιρροή της ήταν ισχυρή και στη φ ιλοσοφία των «νεγκα -
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σ ιον ιστών» [αρνητ ικ ιστών] όπως ο Λα Ροσφουκώ και ο Μαντεβ ίλ , και 

κατά τον 19ο αι. στον Στ ίρνερ, στον Νίτσε και στους μ ιμητές τους . 

Τέλος , η τέταρτη σχολή που αναπτύχθηκε στην αρχα ία Ελλάδα και 

πήγε αργότερα στη Ρώμη και άφησε έως σήμερα βαθιά ίχνη στην ηθ ική 

σκέψη, ήταν η σχολή των στωικών. Η ίδρυση της σχολής αυτής αποδ ί -

δεται στον Ζή νωνα ( 340 -265 π.Χ.) και τον Χρύσ ιππο (281 ή 276 -208 

ή 204 π.Χ.) · και αργότερα, στη ρωμα ϊκή αυτοκρατορ ία , τις ίδιες δ ιδα-

σκαλ ίες ανέπτυξαν ο Σενέκας (54 π.Χ. - 36 μ.Χ.) και ιδ ίως ο Επ ίκτητος 

(τέλη 1ου με αρχές 2ου αι. μ.Χ.) και ο Ι^όρκος Αυρήλ ιο ς ( 121 -180 

μ.Χ.) . 

Οι στωικο ί επ ιδ ίωξαν να καθοδηγήσουν τους ανθρώπους καλλ ι ερ-

γώντας μέσα τους την αρετή, δηλαδή μία ζωή σε συμφων ία με τη 

φύση, και με την ανάπτυξη της λογ ι κής και τη γ νώση της ζωής του 

σύμπαντος . Δεν αναζήτησαν την προέλευση των ηθ ικών συλλήψεων 

και βλ έψεων του ανθρώπου σε υπερφυσ ικέ ς δυνάμε ι ς : απεναντ ίας , 

βεβα ίωσαν ότι η ίδια η φύση περιέχε ι ηθ ικούς νόμους και συνεπώς το 

υπόδε ιγμα της ηθ ικής . Αυτό που οι άνθρωπο ι ονομάζουν φυσ ικό νόμο 

ε ίναι η συνέπε ια των ο ι κουμεν ι κών νόμων που δ ι έπουν τη ζωή της 

φύσης , ε ίπαν. Συνεπώς , η σκοπ ιά τους βρίσκεται σε συμφων ία με τις 

ιδέες τ ις εμφανε ί ς στη νεότερη ηθ ική του Μπα ίηκον , του Σπ ινόζα , του 

Κοντ και του Δαρβ ίνου . Θα πρέπει μόνο να επ ισημάνουμε ότι, όταν 

01 στωικο ί μ ίλησαν γ ια την πρωταρχ ική θεμελ ίωση της ηθ ικής και της 

ζωής της φύσης εν γένε ι , έντυναν συχνά τα λ εγόμενά τους με λέξε ι ς 

μεταφυσικές . Έτσι , δ ίδαξαν ότι ο Λόγος ( ελλην ι κή λέξη) δ ιαποτίζε ι το 

Σύμπαν ως Γεν ικός Ο ικουμεν ι κός Λόγος και ότι αυτό που οι άνθρωπο ι 

ονομάζουν ηθ ικό νόμο ε ίναι η συνέπε ια των ο ι κουμεν ι κών νόμων που 

δ ι έπουν τη ζωή της φύσης^^ Το ανθρώπ ινο λογ ι κό / Λόγος , ε ίπαν οι 

στωικο ί , και συνεπώς ο τρόπος που συλλαμβάνουμε την ηθ ική, ε ίναι 

απλώς και μόνο μία ε κδήλωση των δυνάμεων της φύσης · αυτό, βέ-

βαια, δεν εμπόδ ισε τους στωικούς να υποστηρ ί ξουν ότι το υλ ικό και 

ηθ ικό κακό στη φύση και στον άνθρωπο ε ίναι εξ ίσου φυσ ική συνέπε ια 

της ζωής της φύσης όπως το καλό. Συνακόλουθα , όλη η δ ιδασκαλ ία 

τους επ ιδ ίωκε να βοηθήσε ι τους ανθρώπους να αναπτύξουν μέσα τους 

το καλό και να πολεμήσουν το κακό, και έτσι να κατακτήσουν τη μέ-

γ ιστη ευτυχ ία . 

Πολλο ί αντ ίπαλο ι των στω ικών επ ισήμαναν ότι η δ ιδασκαλ ία τους 

εκμηδεν ί ζε ι τη δ ιάκρ ιση ανάμεσα στο καλό και το κακό, και πρέπε ι να 

δεχθούμε ότι, αν και στην πραγματ ική ζωή οι περ ισσότεροι στωικο ί δεν 
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μπέρδευαν τα δύο πράγματα, εν τούτο ις δεν κατόρθωσαν να δώσουν 

ένα σαφές κρ ιτήριο γ ια να κάνουμε τη δ ιάκρ ιση ανάμεσα στο καλό και 

στο κακό, όπως έκαναν , λόγου χάρη , τον 19ο αι. οι ωφελ ιμ ιστές , που 

όρ ισαν ως ηθικό στόχο τη μεγαλύτερη ευτυχ ία των περ ισσότερων αν-

θρώπων (Μπένθαμ) ή εκε ίνο ι που αναφέροντα ι στη φυσ ική υπεροχή 

του κο ι νων ικού ενστ ίκτου σε σχέση με το προσωπικό (Μπα ΐηκον , Δαρ -

βίνος) ή εκε ίνο ι που ε ισάγουν στην ηθ ική την έννο ια της δ ικα ιοσύνης , 

δηλαδή της ισότητας. 

Γεν ικά, ε ιπώθηκε σωστά ότι οι στωικοί δεν φτάνουν να ο ικοδομή-

σουν τη θεωρ ία της ηθ ικής πάνω στη βάση της φύσης . Η αλήθε ια ε ίναι 

ότι όταν 01 στωικο ί βεβα ίωσαν ότι ο άνθρωπος πρέπει να ζει σε συμφω-

ν ία με τους νόμους της φύσης , ορ ισμένο ι ε ίχαν κατά νουν το γ εγονός 

ότι ο άνθρωπος ε ίναι κο ι νων ικό ζώο και συνεπώς πρέπε ι να υποτάσσει 

τ ις ενορμήσε ι ς του στο λογ ι κό / Λόγο και στις επ ιδ ιώξε ις της κο ινων ίας 

ως συνόλου , και ο Κ ι κέρων (106 -143 μ.Χ.) ανέφερε τη δ ικα ιοσύνη 

ως θεμέλ ιο της ηθ ικής . Ο άνθρωπος μπορε ί να κατακτήσε ι τη σοφία, 

την αρετή και την ευτυχ ία, ε ίπαν οι στωικοί , μόνο ζώντας σε συμφω-

νία με τον ο ι κουμεν ικό Λόγο , και η φύση μάς ενσταλάζε ι υγ ιή ηθ ικά 

ένστ ικτα. «Αλλά πόσο λ ίγο ήξεραν οι στωικοί πώς να βρουν το ηθικό 

στο φυσ ικό , και το φυσ ικό στο ηθ ικό!», λέε ι σωστά ο Jodl στη δ ίτομη 

Ιστορία της ηθικής (1912) . Εξ αιτ ίας αυτής της έλλε ιψης στη δ ιδασκα-

λ ία τους, έλλε ιψης που στο κάτω-κάτω ήταν αναπόφευκτη την εποχή 

εκε ίνη, ορ ισμένο ι στωικο ί , όπως ο Επίκτητος, έφτασαν στη χρ ιστ ιαν ική 

ηθική, που αναγνωρ ί ζ ε ι την ανάγκη τής εκ Θεού αποκάλυψης γ ια να 

γνωρ ίσουμε το ηθ ικό· ενώ άλλο ι , όπως ο Κ ικέρων, αμφ ιταλαντεύονταν 

ανάμεσα στη φυσ ική και τη θε ϊκή προέλευση της ηθικής- και ο Μάρκος 

Αυρήλ ιος , που ε ίχε γράψε ι τόσο ωρα ίες ηθ ικές ρήσεις , επέτρεψε τον 

άγρ ιο δ ιωγμό των χρ ιστ ιανών (υπερασπ ί ζοντας τους επ ίσημα αναγνω -

ρ ισμένους θεούς) . Ο στωικ ισμός του ε ίχε ήδη μετατραπε ί σε θρησκευ-

τ ικό φανατ ισμό. 

Γεν ικά, 01 δ ιδασκαλ ίες των στω ικών περ ιε ίχαν πολλά αποσπασματ ι -

κά στοιχε ία και πολλές αντ ιφάσε ις . Εν τούτοις , ανεξάρτητα από αυτό, 

σφράγ ισαν βαθιά τη φ ιλοσοφία της ηθ ικής . Ορ ισμένα λεγόμενά τους 

έφτασαν στα ύψη του ευαγγελ ίου της ο ι κουμεν ικής αδελφοσύνης · 

αλλά συγχρόνως δεν απέρρ ιψαν τον ατομικ ισμό, την απάθε ια και την 

απάρνηση του κόσμου. Ο δάσκαλος του Νέρωνα Σενέκας (που αργότε-

ρα εκτελέστηκε από τον μαθητή του) συνδύασε τον στωικ ισμό με την 

πλατων ική μεταφυσική, και ανέμε ι ξε σ' αυτά και δ ιδασκαλ ίες του Επί-
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κουρου και των πυθαγορε ίων . Από την άλλη , ο Κ ι κέρων έρεπε σαφώς 

στη θρησκευτ ική ερμηνε ί α της ηθ ικής, δηλαδή την έβλεπε ως έκφραση 

των φυσ ι κών και θε ϊκών νόμων^®. Αλλά η θεμελ ιώδης σκέψη των Στω-

ικών ήταν ότι το θεμέλ ιο της ηθ ικής βρίσκεται στο λογ ι κό του ανθρώ-

που. Την προσπάθε ια γ ια το κο ινων ικό καλό την θεώρησαν έμφυτη 

ιδιότητα, που αναπτυσσόταν στον άνθρωπο όσο πιο πολύ δ ι ευρύνο-

νταν 01 ορ ί ζοντες της σκέψης του. Πρόσθεταν ότι ήταν σοφή εκε ίνη η 

συμπερ ιφορά που ε ίναι σε συμφων ία με την ανθρώπ ι νη φύση και με τη 

φύση «όλων των πραγμάτων» , δηλαδή με τη φύση εν γένε ι . Ο άνθρω-

πος πρέπε ι να βασίζε ι όλη του τη φ ιλοσοφία και την ηθ ική στη γνώση : 

στη γ νώση του εαυτού του και όλης της φύσης . Να ζε ις σε συμφων ία 

με τη φύση σημαίνε ι , κατά τον Κ ικέρωνα, πρώτα απ' όλα, να γνωρ ί ζ ε ι ς 

τη φύση και να καλλ ι εργε ί ς στον εαυτό σου την κο ι νων ική ενόρμηση , 

δηλαδή την ικανότητα να ελέγχε ι ς τις ενορμήσε ι ς που οδηγούν στην 

αδικ ία, μ' άλλα λόγ ια να αναπτύσσε ις στον εαυτό σου δ ικα ιοσύνη, θάρ-

ρος και τις λ εγόμενες αρετές του πολίτη εν γένε ι . Εύκολα καταλαβα ί -

νουμε τώρα γιατί ο Κ ι κέρων έγ ινε ο αγαπημένος συγγραφέας από την 

Αναγ έ ννηση και μετά, ιδ ίως κατά τον 17ο αι., και γ ιατί άσκησε τόσο 

μεγάλη επ ιρροή στον Λοκ , στον Χομπς , στον Shaf tesbury , και στους 

προδρόμους της Γαλλ ικής επανάστασης , Μοντεσκ ιέ , Mab ly και Ρουσώ. 

Έτσι , ο Eucken έχε ι απόλυτο δ ίκ ιο όταν λέε ι ότι η θεμελ ιώδης ιδέα 

του στωικ ισμού, δηλαδή η ερμηνε ία της ηθ ικής από επ ιστημον ική σκο-

πιά, η α νύψωση της ηθ ικής στη σωστή υψηλή θέση της και η ανεξαρ-

τησία της σε σχέση με την ύπαρξη του σύμπαντος ως εν ια ίου όλου, 

δ ιατηρε ίτα ι μέχρι σήμερα^^ Να ζε ις στον κόσμο και να του υποτάσ-

σεσαι σσύνε ιδα δεν ε ίναι άξ ιο του ανθρώπου . Πρέπε ι να φτάνουμε να 

κατανοούμε την ο ικουμεν ική ζωή και να την ερμηνεύουμε ως συνεχή 

ανάπτυξη (εξέλ ιξη) , και πρέπε ι να ζούμε σύμφωνα με τους νόμους της 

εξέλ ι ξης αυτής . Έτσι κατανοούσαν την ηθ ική οι καλύτερο ι στωικο ί , και 

με αυτή την ερμηνε ία ο στωικ ισμός βοήθησε πολύ να προοδεύσε ι η 

επ ιστήμη της ηθ ικής . 

Επ ιπλέον , 01 στωικοί προέτρεπαν τον άνθρωπο να τηρε ί όχ ι αδ ιά-

φορη αλλά ενεργητ ική στάση απέναντ ι στην κο ι νων ική ζωή. ΓΓ αυτό 

ανέπτυξαν δύναμη χαρακτήρα , και αυτή τη βασική αρχή ανέπτυξε ιδι-

α ίτερα ο Επ ίκτητος. Ο Paulsen γράφε ι στο Σύστημα Ηθικής του (1899) 

ότι «πουθενά δεν θα βρούμε πιο ισχυρές παρακ ινήσε ι ς να γ ί νουμε ανε-

ξάρτητο ι από τα πράγματα που δεν περνούν από το χέρ ι μας και να 

εξαρτώμαστε από τον εαυτό μας με εσωτερ ική ελευθερ ία , όπως στο 
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συνοπτ ικό Εγχειρίδιο του Επ ίκτητου». 

Η ζωή απαιτε ί αυστηρότητα, έ γραψαν οι στωικοί , δηλαδή αυστη-

ρότητα απέναντ ι στις αδυναμ ί ε ς μας. Η ζωή είναι αγώνας , και όχι η 

επ ικούρε ια απόλαυση των κάθε ε ίδους ηδονών. Ο χε ιρότερος εχθρός 

του ανθρώπου ε ίναι η απουσ ία ενός ανώτερου σκοπού. Η ευτυχ ισμένη 

ζωή απαιτε ί εσωτερ ικό θάρρος , ε ξυψωμένη ψυχή , ηρωισμό. Οι ιδέες 

αυτές τους οδήγησαν στη σκέψη της ο ι κουμεν ικής αδελφοσύνης , της 

«ανθρωπότητας» , δηλαδή σε μία σκέψη που δεν ε ίχαν κάνε ι οι προ-

κάτοχοι τους . 

Αλλά δ ίπλα σε αυτές τ ις ωρα ίες βλέψε ις , βρ ίσκουμε σε όλους τους 

δ ιαπρεπε ίς στωικούς αναποφασιστ ικότητα, αντ ινομ ία. Στη δ ιακυβέρνη-

ση του σύμπαντος ε ίδαν όχι μόνο τους νόμους της φύσης , αλλά και τη 

θέληση του Υπέρτατου Λόγου , και μία τέτοια ομολογ ία αναπόφευκτα 

παρέλυσε την επ ιστημον ική μελέτη της φύσης . Η φ ιλοσοφία τους πε-

ριε ίχε μία αντ ινομ ία , και η αντ ινομ ία αυτή οδήγησε σε συμβ ιβασμούς 

που εναντ ιώνονταν στις θεμελ ιώδε ι ς αρχές της ηθ ικής τους —σε συμ-

φ ιλ ίωση με ό,τι απέρρ ιπτε το ιδεώδες τους. Η θεμελ ιώδης αντ ινομ ία 

οδήγησε έναν στοχαστή όπως ο Ι^όρκος Αυρήλ ιο ς σε άγρ ιο δ ιωγμό 

των χρ ιστ ιανών. Η απόπε ιρα να συνδυάσουν την προσωπ ική ζωή με 

την περ ιβάλλουσα ζωή οδήγησε σε ο ικτρούς συμβ ιβασμούς , σε συμφι -

λ ίωση με την άξεστη, άθλ ια πραγματ ικότητα, και ως αποτέλεσμα, ήδη 

βρ ίσκουμε στα γραπτά των στω ικών τις πρώτες κραυγές απελπ ισ ίας : 

πεσιμ ισμό/ απα ισ ιοδοξ ία . Α λ λά ανεξάρτητα απ' αυτά, οι στωικο ί άσκη-

σαν πολύ μεγάλη επ ιρροή. Προετο ίμασαν πολλά μυαλά γ ια την αποδο-

χή του χρ ιστ ιαν ισμού, και α ισθανόμαστε την επ ιρροή τους ακόμη και 

στους ορθολογ ιστές . 
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ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΧΡ ΙΣΤ ΙΑΝΙΣΜΟΣ . ΜΕΣΑ ΙΩΝΑΣ . ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

Συνοψ ί ζοντας την προχρ ιστ ιαν ική ηθ ική της αρχα ίας Ελλάδας , βλέ-

πουμε ότι, παρά τις δ ιαφορετ ικές ερμηνε ίες της ηθ ικής από τους έλλη -

νες στοχαστές , όλο ι συμφώνησαν σε κάτι: ε ίδαν ως πηγή της ηθ ικής 

τον άνθρωπο , τ ις φυσ ικές του τάσε ις και το λογ ι κό του. Δεν ε ίχαν 

βέβαια σαφή ιδέα γ ια την αληθ ινή φύση αυτών των τάσεων. Α λ λά 

δ ίδαξαν ότι, χάρη στο λογ ικό και στον κο ινων ικό τρόπο ζωής του, ο 

άνθρωπος αναπτύσσε ι φυσ ικά και εν ισχύε ι τις ηθ ικές τάσεις , που ε ίναι 

χρήσ ιμες γ ια τη δ ιατήρηση της κο ινων ικότητας η οπο ία του ε ίναι απα-

ραίτητη. Γι' αυτό 01 έλληνες στοχαστές δεν αναζήτησαν εξωτερ ικές , 

υπερφυσ ικές δυνάμε ι ς , που να βοηθούν τον άνθρωπο . 

Αυτή ήταν η ουσία της δ ιδασκαλ ίας του Σωκράτη , του Αρ ιστοτέλη 

και εν μέρει του Πλάτωνα και των πρώ ιμων στω ικών, αν και ο Αρ ι -

στοτέλης ήδη επ ιχε ίρησε να βασίσει την ηθ ική σε φυσ ική-επ ιστημον ι -

κή βάση. Μόνον ο Πλάτων ε ισήγαγε στην ηθ ική ένα ημ ιθρησκευτ ικό 

στοιχε ίο. Από την άλλη , ο Επ ίκουρος , π ιθανόν ως αντ ίδραση προς τον 

Πλάτωνα, πρόβαλε ένα νέο δόγμα: την ορθολογ ι κή προσπάθε ια του 

ανθρώπου να κατακτήσε ι την ευτυχ ία, την ηδονή, και προσπάθησε να 

παρουσιάσε ι αυτή την επ ι ζήτηση της ευτυχ ίας ως κύρια πηγή της ηθι-

κής στον σκεπτόμενο άνθρωπο . 

Ο Επ ίκουρος ε ίχε αναμφισβήτητα δίκ ιο, όταν βεβα ίωνε ότι η προ-

σπάθε ια του ανθρώπου γ ια προσωπ ική ευτυχ ία, γ ια πληρότητα ζωής , 

αν γ ι νόταν κατανοητή σωστά, ήταν μία ηθ ική κ ινητήρ ια δύναμη . Πράγ -

ματι, ένας άνθρωπος που αντ ιλαμβάνετα ι πόσο η κο ινων ικότητα, η δι-

κα ιοσύνη και μία ήπια, ισότιμη στάση προς τους συνανθρώπους του 

συντελούν στην ευτυχ ία του κάθε ατόμου και της κο ινων ίας ως όλου, 

δεν θα ε ίναι ανήθ ικος . Μ' άλλα λόγ ια , ένας άνθρωπος που έχε ι ανα-

γνωρ ίσε ι τη βασ ική αρχή της ισότητας και έχει δ ιδαχθε ί από την πε ίρα 

του να ταυτίζε ι τα συμφέροντά του με τα συμφέροντα όλων , πρέπε ι 

αναμφ ίβολα να βρει σε μία τέτοια ερμηνε ία της προσωπ ικής ευτυχ ίας 

ένα στήρ ιγμα γ ια την ηθ ική του. Α λ λά ο Επ ίκουρος στένεψε χωρ ί ς 

λόγο τα πραγματ ικά θεμέλ ια της ηθ ικής , βεβα ιώνοντας ότι η ορθολο -

γ ι κή επ ι ζήτηση της ευτυχ ίας θα οδηγήσε ι από μόνη της τον άνθρωπο 
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στην ηθ ική στάση προς τους άλλους . Λησμόνησε ότι, ανεξάρτητα από 

το πόσο μεγάλο τ ίμημα πληρώνε ι ο άνθρωπος στον εγωισμό, δ ιατηρε ί 

ακόμη τις συνήθε ι ες της κο ινων ικότητας · έχε ι και μία σύλληψη της δι-

κα ιοσύνης που οδηγε ί στην αναγνώρ ιση , ώς έναν βαθμό, της ισότητας 

των ανθρώπων , ενώ υπάρχε ι , ακόμη και σε ανθρώπους που έχουν πέ-

σει σε πολύ χαμηλό ηθ ικό επ ίπεδο, μία ασαφής σύλληψη του ιδεώδους 

και του ηθ ικού κάλλους . 

Έτσι , ο Επ ίκουρος ελαχ ιστοπο ίησε τη σημασία των κο ι νων ι κών εν-

στ ίκτων στον άνθρωπο και βοήθησε τον άνθρωπο να θέσει την πρα-

κτ ική «λογ ική» στη θέση του Λόγου που βασίζεται στη δ ικα ιοσύνη, η 

οπο ία ε ίναι η αναγκα ία προϋπόθεση γ ια την προοδευτ ική ανάπτυξη της 

κο ινων ίας . Συγχρόνως , παρέβλεψε την επ ιρροή του περ ιβάλλοντος και 

της δ ια ίρεσης σε κο ινων ικές τάξε ις , που ε ίναι εχθρ ική προς την ηθ ική 

όταν η πυραμ ιδ ική δομή της κο ινων ίας επ ιτρέπε ι σε ορ ισμένους κάτι 

που απαγορεύε ι σε άλλους . 

Πράγματ ι , οι οπαδο ί του Επ ίκουρου, πολυάρ ιθμο ι στην αυτοκρα-

τορία του Ι^εγάλου Αλε ξάνδρου και αργότερα στη Ρωμα ϊκή αυτοκρα-

τορία, βρήκαν μία δ ικα ιολογ ία γ ια την αδ ιαφορ ία τους απέναντ ι στα 

δε ινά του κο ι νων ικού συστήματος σε αυτή την απουσία ενός ηθ ικού 

ιδεώδους που θα προέβαλε ως στόχο της ηθ ικής τη δ ικα ιοσύνη και την 

ισότητα των ανθρώπων^. 

Η δ ιαμαρτυρ ία εναντ ίον των κο ι νων ι κών φρ ι κωδ ιών της εποχής 

εκε ίνης και εναντ ίον της παρακμής της κο ινων ικότητας ήταν αναπό-

φευκτη. Ό π ω ς ε ίδαμε, αυτή η δ ιαμαρτυρ ία ε κδηλώθηκε πρώτα στη 

δ ιδασκαλ ία των στω ικών και αργότερα στον χρ ιστ ιαν ισμό. 

Τον 5ο αι. π.Χ. άρχ ισαν οι πόλεμο ι ανάμεσα στην Ελλάδα και την 

Περσία, οι οποίο ι σταδ ιακά οδήγησαν στην πλήρη παρακμή του συστή-

ματος των ελεύθερων πόλεων -κρατών της αρχα ίας Ελλάδας , στο οποίο 

επ ιστήμη, τ έχνη και φ ιλοσοφία έφτασαν σε υψηλό επ ίπεδο ανάπτυξης . 

Έπε ιτα, τον 4ο αι. π.Χ., δημ ιουργήθηκε το βασίλε ιο των Μακεδόνων 

και άρχ ισαν οι στρατ ιωτ ικές εκστρατε ίες του Μεγάλου Αλε ξάνδρου 

στην Ασία. Οι ανθηρές , ανεξάρτητες δημοκρατ ί ες της Ελλάδας μετα-

τράπηκαν τότε σε επαρχ ίες υποταγμένες στη νέα, κατακτητ ική αυτο-

κρατορ ία. Οι κατακτητές έφεραν τους δούλους και τα λεηλατημένα 

πλούτη από την Ανατολή και συγχρόνως ε ισήγαγαν τον συγκεντρωτ ι -

σμό και τ ις αναπόφευκτες επ ιπτώσεις του: τον πολ ιτ ικό δεσποτ ισμό και 

το πνεύμα της αραπακτ ι κής πλεονεξ ίας . Επ ιπλέον, τα πλούτη που συ-

γκ εντρώθηκαν στην Ελλάδα προσέλκυσαν σε αυτήν τους λεηλατητές 
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από τη Δύση, και ήδη τον 3ο αι. π .Χ. άρχ ισε η κατάκτηση της Ελλάδας 

από τους Ρωμα ίους . 

Η αρχα ία Ελλάδα, κάποτε φυτώρ ιο γνώσης και τέχνης , έγ ινε τώρα 

μία επαρχ ία της επεκτατ ικής Ρωμα ϊκής αυτοκρατορ ίας . Ο πυρσός της 

επ ιστήμης που ε ίχε λάμψε ι στην Ελλάδα έσβησε γ ια πολλούς α ιώνες , 

ενώ η Ρώμη επεξέτε ινε προς όλες τ ις κατευθύνσε ι ς το συγκεντρωτ ικό , 

λεηλατ ικό κράτος της, στο οποίο η πολυτελής ζωή των ανώτερων τά-

ξεων βασιζόταν στη δουλ ική εργασ ία των κατακτημένων λαών , ενώ 

τα ελαττώματα των ανώτερων , αρχουσών τάξεων έφτασαν σε ακρα ίες 

μορφές . 

Στ ις συνθήκες αυτές μία δ ιαμαρτυρ ία ήταν αναπόφευκτη , και ήρθε 

πρώτα με τη μορφή απομ ιμήσεων της νέας θρησκε ίας —του βουδ ισμού, 

που γ ε ννήθηκε στην Ινδ ία στην οπο ία ε ίχαμε μία κο ι νων ική αποσύν -

θεση παρόμο ια με της Ρωμα ϊκής αυτοκρατορ ίας— και μετά, περ ίπου 

τέσσερ ις α ιώνες αργότερα, με τη μορφή του χρ ιστ ιαν ισμού, που γ εννή -

θηκε στην Ιουδαία, από όπου σύντομα δ ιαδόθηκε στη Μικρά Ασία, με 

τις πολλές ελλην ι κέ ς απο ικ ίες , και από κει στο επ ίκεντρο της ρωμα ϊκής 

κυρ ιαρχ ίας , στην Ιταλία. 

Είναι εύκολο να φανταστούμε πόσο βαθιά εντύπωση, ιδ ίως στις 

φτωχές τάξε ις , έκανε η εμφάν ιση αυτών των δύο δ ιδασκαλ ιών που 

ε ίχαν τόσο πολλά κο ινά. Ε ιδήσεις γ ια τη νέα θρησκε ία άρχ ισαν να δι-

ε ισδύουν από τη χώρα καταγωγής της, την Ινδία, στην Ιουδαία και 

τη Μικρά Ασ ία κατά τους δυό τελευτα ίους α ιώνες π.Χ. Κυκλοφόρησε 

μία φήμη ότι ο γ ιός του βασιλέα, ο Γκαουτάμα, κεντρ ισμένος από την 

ανάγκη μίας νέας πίστης, ε ίχε χωρ ίσε ι τη νεαρή του γυνα ί κα και ε ίχε 

παρατήσε ι το παλάτ ι του, ε ίχε αποβάλε ι τα βασιλ ικά του ενδύματα, 

ε ίχε απαρνηθε ί τα πλούτη και την εξουσία, και ε ίχε γ ίνε ι υπηρέτης του 

λαού του. Ζώντας από ελεημοσύνες , δ ίδασκε την περ ιφρόνηση γ ια τα 

πλούτη και την εξουσία, την αγάπη γ ια όλους , φ ίλους και εχθρούς-

δ ίδασκε τη συμπόν ια γ ια όλα τα ζωντανά πλάσματα, κήρυττε την κα-

λοσύνη και αναγνώρ ι ζ ε την ισότητα όλων των κο ι νων ι κών τάξεων , ώς 

και της κατώτερης . 

Η δ ιδασκαλ ία του Βούδα Γκαουτάμα [Βούδας σημα ίνε ι δάσκαλος ] 

βρήκε γρήγορα πολυάρ ιθμους οπαδούς στους λαούς τους οπο ίους εί-

χαν κουράσε ι οι πόλεμο ι και οι φόρο ι , και τους ε ίχαν συμπερ ιφερθε ί 

απαξ ιωτ ικά οι άρχουσες τάξε ις . Σταδ ιακά, η δ ιδασκαλ ία του επεκτάθη-

κε από τη βόρειο Ινδ ία προς νότον και ανατολ ικά προς όλη την Ασία. 

Δεκάδες εκατομμύρ ια άνθρωπο ι ασπάστηκαν τον βουδ ισμό. 
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Παρόμο ια κατάσταση ε ίχαμε και περ ίπου τέσσερις α ιώνες αρνότερα, 

όταν μία παρόμοια , αλλά ακόμη ανώτερη δ ιδασκαλ ία , ο χρ ιστ ιαν ισμός, 

άρχ ισε να εξαπλώνετα ι από την Ιουδαία στις ελλην ικές απο ικ ίες της 

Μικρός Ασ ίας και κατόπιν ε ισέδυσε στην κυρ ίως Ελλάδα και από αυτήν 

στη Σ ικελ ία και στην Ιταλία. 

Το έδαφος ήταν καλό προετο ιμασμένο για τη νέα θρησκε ία των 

φτωχών , που εξεγέρθηκαν εναντ ίον της αχρε ιότητας των πλουσ ίων. 

Άλλωστε , οι τεράστιες μεταναστεύσε ις ολόκληρων λαών από την Ασία 

στην Ευρώπη, που άρχ ισαν περ ίπου τον ίδιο καιρό και δ ιάρκεσαν δώδε-

κα ολόκληρους α ιώνες , δημ ιούργησαν μία τέτοια φρ ίκη στα μυαλά των 

ανθρώπων , ώστε έν ιωσαν οξύτατα την ανάγκη γ ια μία νέα θρησκεία^. 

Οι φρ ικωδ ίες που έζησαν τότε οι άνθρωπο ι , έ καναν ακόμη και νη -

φάλ ιους στοχαστές να χάσουν την πίστη τους σε ένα καλύτερο μέλλον 

της ανθρωπότητας , ενώ οι μάζες τις θεώρησαν έργο μίας Κακής Δύνα -

μης. Η ιδέα «της συντέλε ιας του κόσμου» γ εννήθηκε άθελά τους στα 

μυαλά των ανθρώπων , και οι άνθρωπο ι προθυμότατα αναζήτησαν τη 

σωτηρ ία στη θρησκε ία . / 

Το βασικό σημε ίο στο οποίο χρ ιστ ιαν ισμός και βουδ ισμός δ ι έφεραν 

από όλες τις προηγούμενες θρησκε ίες ήταν στο ότι, αντί γ ια τους άγρ ι -

ους, εκδ ικητ ικούς θεούς που στη θέλησή τους έπρεπε να υποτάσσοντα ι 

01 άνθρωπο ι , αυτές οι δύο θρησκε ίες πρόβαλαν —ως παράδε ιγμα γ ια 

τους ανθρώπους και όχι ως φόβητρο— έναν ιδεώδη θεάνθρωπο . Στην 

περ ίπτωση του χρ ιστ ιαν ισμού, η αγάπη του θε ϊκού δασκάλου γ ια τους 

ανθρώπους —για όλους τους ανθρώπους , χωρ ί ς δ ιάκρ ιση έθνους ή 

κατάστασης, και ιδ ίως γ ια τους κατώτερους— οδήγησε στην υψηλότε -

ρη ηρωική θυσία: στον θάνατο πάνω στον σταυρό γ ια τη σωτηρία της 

ανθρωπότητας από το Κακό. 

Αντ ί γ ια τον φόβο γ ια έναν εκδ ικητ ικό Γ ιαχβέ ή γ ια θεούς που ήταν 

προσωποπο ίηση των κακών δυνάμεων της φύσης , ο χρ ιστ ιαν ισμός κή-

ρυξε την αγάπη γ ια τα θύματα της καταπίεσης. Ο ηθ ικός δάσκαλος 

στον χρ ιστ ιαν ισμό δεν ήταν μία εκδ ι κητ ι κή θεότητα, ούτε ένας ιερέας, 

ούτε ένας από την ιερατ ική κάστα, ούτε και ένας στοχαστής από τους 

σοφούς · ήταν ένας απλός άνθρωπος του λαού. Ενώ ο ιδρυτής του βου-

δ ισμού, ο Γκαουτάμα, ήταν βασ ιλόπουλο που απαρνήθηκε τα πλούτη 

του και έγ ινε με τη θέλησή του φτωχός , ο ιδρυτής του χρ ιστ ιαν ισμού 

ήταν ένας ξυλουργός , που άφησε το σπίτι του και τους ομο ίους του, 

και έζησε «όπως ζουν τα πετε ινό του ουρανού» , προσμένοντας την 

επ ικε ίμενη «Ημέρα της Κρ ίσεως». Οι δύο αυτοί δάσκαλο ι δεν έζησαν σε 
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ναούς ούτε σε ακαδημ ίες , αλλά ανάμεσα στους φτωχούς , και οι από-

στολοι του Χρ ιστού προήλθαν από αυτούς τους φτωχούς και όχι από 

τους ιερείς. Αν ο μεταγενέστερος χρ ιστ ιαν ισμός, όπως και ο βουδισμός, 

ε ξελ ί χθηκε σε «εκκλησ ία» , δηλαδή στην κυβέρνηση των «εκλεκτών», 

με τα αναπόφευκτα ελαττώματα όλων των κυβερνήσεων , μία τέτοια 

ανάπτυξη ήταν εντυπωσ ιακή παρέκκλ ιση από τη θέληση των δύο ιδρυ-

τών των θρησκε ιών , παρ' όλες τις προσπάθε ιες που καταβλήθηκαν αρ-

γότερα γ ια να δ ικα ιολογηθε ί αυτή η παρέκκλ ιση με παραθέματα από 

βιβλία που γράφηκαν πόλλό χρόν ια μετά τον θάνατο των δασκάλων . 

Ένα όλλο θεμελ ιώδες γνώρ ισμα του χρ ιστ ιαν ισμού ήταν πως η κύ-

ρια πηγή της δύναμής του ήταν το ότι πρόβαλε ως καθοδηγητ ική αρχή 

της ζωής του ανθρώπου όχι την προσωπ ική του ευτυχ ία, αλλά την ευ-

τυχ ία της κο ινων ίας , και συνεπώς ένα ιδεώδες, ένα κο ινων ικό ιδεώδες, 

γ ια το οποίο ο άνθρωπος θα ήταν έτοιμος να θυσιάσει τη ζωή του (βλ., 

λόγου χάρη , το Κατά Μάρκον Ευαγγέλ ιο , κεφ. I και ΙΓ). Το ιδεώδες 

του χρ ιστ ιαν ισμού δεν ήταν ο αποτραβηγμένος έλληνας σοφός, ούτε 

ο στρατ ιωτ ικός ή άλλου τύπου ήρωας της αρχα ίας Ελλάδας ή της Ρώ-

μης, αλλά ένας κήρυκας που ξ εσηκώθηκε εναντ ίον των καταχρήσεων 

της κο ινων ίας του και ήταν έτοιμος να αντ ιμετωπίσε ι τον θάνατο γ ια 

το ευαγγέλ ιο της πίστης του, που πρέσβευε τη δ ικα ιοσύνη γ ια όλους , 

την ισότητα όλων των ανθρώπων , την αγάπη γ ια όλους , φ ίλους και 

ξένους , και τέλος τη συγχώρεση των προσβολών , σε αντ ίθεση προς 

τον γεν ικό κανόνα της εποχής εκε ίνης που ήθελε υποχρεωτ ικά την 

εκδ ίκηση γ ια τις προσβολές . 

Δυστυχώς , αυτά ακρ ιβώς τα θεμελ ιώδη χαρακτηρ ιστ ικά του χριστ ι -

αν ισμού —ιδ ίως η ισότητα και η συγχώρεση των προσβολών— άρχ ισαν 

πολύ σύντομα να υποτ ιμώντα ι και να αλλο ιώνοντα ι κατά τη δ ιάδοση της 

νέας θρησκε ίας , και αργότερα λησμονήθηκαν τελε ίως . Ο χρ ιστ ιαν ισμός 

—όπως όλες οι άλλες ηθ ικές δ ιδασκαλ ίες— πολύ σύντομα, ήδη από 

την εποχή των Αποστόλων , μολύνθηκε από τον οπορτουν ισμό/ κα ιρο-

σκοπ ισμό, δηλαδή από τη δ ιδασκαλ ία της «ευτυχ ισμένης μεσότητας». 

Η δ ιαδ ικασ ία αυτή δ ι ευκολύνθηκε από τον σχηματ ισμό στον χρ ιστ ια-

ν ισμό, όπως και σε όλες τις άλλες θρησκε ίες , μίας ομάδας ανθρώπων 

που βεβα ίωναν ότι μόνον αυτοί , που καθήκον τους ε ίχαν να τελούν τις 

ιεροτελεστίες και τα ιερά μυστήρια, δ ιατηρούν τη δ ιδασκαλ ία του Χρ ι -

στού σε όλη της την αγνότητα και οφε ίλουν να πολεμούν τις συνεχώς 

αναφα ινόμενες λαθεμένες ερμηνε ίες της δ ιδασκαλ ίας αυτής. 

Δεν υπάρχε ι αμφιβολ ία ότι αυτή η ενδοτ ικότητα από τη μεριά των 
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Αποστόλων εξηγε ίτα ι , ώς έναν βαθμό, από τους άγρ ιους δ ιωγμούς που 

εξαπέλυσε εναντ ίον των πρώτων χρ ιστ ιανών η Ρωμα ϊκή αυτοκρατορ ία 

—ώσπου ο χρ ιστ ιαν ισμός έγ ινε επ ίσημη θρησκε ία του κρότους· και εί-

ναι επ ίσης π ιθανό ότι οι παραχωρήσε ι ς έγ ιναν μόνο γ ια τα μάτια, ενώ 

ο εσωτερ ικός πυρήνας των χρ ιστ ιαν ικών κο ινοτήτων έμενε προσκολ-

λημένος στη δ ιδασκαλ ία με όλη της την καθαρότητα. Πράγματ ι , έχε ι 

τώρα εδρα ιωθε ί , έπειτα από πολλές επ ιμελε ίς έρευνες , ότι τα τέσσερα 

Ευαγγέλ ια , που αναγνωρ ίστηκαν από την Εκκλησ ία ως οι πιο αληθε ί ς 

αφηγήσε ι ς της ζωής και της δ ιδασκαλ ίας του Χρ ιστού, και οι «Πράξε ι ς 

των Αποστόλων» και οι «Επ ιστολές» τους στις εκδοχές που έχουν φτά-

σει έως εμάς, γ ράφηκαν όλα τουλάχ ιστον το 60 -90 μ.Χ., και π ιθανόν 

αργότερα, μεταξύ 90 -120 μ.Χ. Α λ λά ακόμη και τότε, τα Ευαγγέλ ια και 

01 Επιστολές ήταν ήδη αντ ί γραφα παλα ιότερων κε ιμένων, τα οποία οι 

αντ ιγραφε ί ς συμπλήρωναν συνήθως με θρύλους που έφταναν στ' αυ-

τιά τους3. Α λ λά εκε ίνα ακρ ιβώς τα χρόν ια ε ίχαμε και τους πιο άγρ ιους 

δ ιωγμούς των χρ ιστ ιανών από το ρωμα ϊκό κράτος. Οι εκτελέσε ις στη 

Γαλιλα ίο άρχ ισαν μόνο μετά την εξέγερση του Ιούδα του Γαλ ιλα ίου 

εναντ ίον της ρωμα ϊκής κυρ ιαρχ ίας (το 9 μ.Χ.) , ενώ αργότερα άρχ ισε 

ακόμη πιο άγρ ιος δ ιωγμός των Εβρα ίων μετά τον ξ εσηκωμό τους (66 

με 71 μ.Χ.) , και οι εκτελέσε ις ήταν εκατοντάδες^. 

Απέναντ ι σε αυτούς τους δ ιωγμούς , οι χρ ιστ ιανο ί ι εροκήρυκες , που 

ήταν έτοιμοι να πεθάνουν στον σταυρό ή στην πυρά, έκαναν φυσ ικά 

ορ ισμένες ήσσονες παραχωρήσε ι ς στις επ ιστολές τους προς τους πι-

στούς, π ιθανόν γ ια να μην εκθέσουν στους δ ιωγμούς τις ακόμη νεαρές 

χρ ιστ ιαν ικές κο ινότητες . Έτσι , λόγου χάρη, τα λόγ ια που με τόση κα-

κοήθη ικανοπο ίηση παραθέτουν οι άρχουσες τάξε ις : «Δώσετε τα του 

Κα ίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ» (Κατά Μάρκον , ΙΒ, 17), 

π ιθανόν να ε ισήλθαν στα Ευαγγέλ ια ως ασήμαντες παραχωρήσε ι ς , που 

δεν επηρέαζαν την ουσία της δ ιδασκαλ ίας , αφού άλλωστε ο χρ ιστ ια-

ν ισμός υποστήρ ι ζε την παραίτηση από τα εγκόσμ ια αγαθά. Επ ιπλέον, 

αφού προήλθε από την Ανατολή , ο χρ ιστ ιαν ισμός επηρεάστηκε από 

τις ανατολ ίτ ικες πεπο ιθήσε ις προς μία πολύ σημαντ ική κατεύθυνση. 

Οι θρησκε ίες της Α ιγύπτου, της Περσίας και της Ινδ ίας δεν αρκού-

νταν να ε ξανθρωπ ί ζουν τις δυνάμε ι ς της φύσης , όπως έκαναν οι έλ-

ληνες και 01 ρωμαίο ι ε ιδωλολάτρες . Έβλεπαν στο σύμπαν έναν αγώνα 

δύο ισοδύναμων δυνάμεων —του Καλού και του Κακού, του Φωτός 

και του Σκότους— και μετέφεραν αυτόν τον αγώνα μέσα στην καρδιά 

του ανθρώπου . Αυτή η σύλληψη των δύο ανταγων ιστ ι κών δυνάμεων , 
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που αγων ί ζονταν γ ια την επ ικράτηση στον κόσμο, δ ιε ίσδυσε σταδ ιακά 

στον χρ ιστ ιαν ισμό και έγ ινε θεμελ ιώδης αρχή του. Έπε ιτα, επί πολλούς 

α ιώνες , η χρ ιστ ιαν ική εκκλησ ία , γ ια να εκμηδεν ίσε ι με απερ ίγραπτη 

σκληρότητα όλους όσοι τολμούσαν να επ ικρ ίνουν τα ανομήματά της , 

χρησ ιμοπο ίησε κατά κόρον αυτή τη σύλληψη του ισχυρού σατανά που 

παίρνε ι στην κατοχή του την ανθρώπ ινη ψυχή . 

Έτσι , η εκκλησ ία απέρρ ιψε ευθέως την καλοσύνη και τη συγχώρεση 

που κήρυξε ο ιδρυτής του χρ ιστ ιαν ισμού και αποτελούσαν τη δ ιαφορά 

του από όλες τις άλλες θρησκε ίες , με εξα ίρεση τον βουδ ισμό. Επι-

πλέον: κατά τον δ ιωγμό των ανταγων ιστών της επέδε ιξε πρωτοφανή 

σκληρότητα . 

Αργότερα , οι οπαδο ί του Χρ ιστού, ακόμη και οι πιο πιστοί, απομα-

κρύνθηκαν ακόμη περ ισσότερο από τη δ ιδασκαλ ία του. Ολοένα πιο αλ-

λοτρ ιωμένη από την αρχ ι κή δ ιδασκαλ ία , η χρ ιστ ιαν ική εκκλησ ία έφτα-

σε στο σημε ίο να συμμαχήσε ι ανεπ ιφύλακτα με τους κυβερνώντες , 

έτσι ώστε στα μάτια των «ηγεμόνων της εκκλησ ίας» οι αληθ ινές δ ιδα-

σκαλ ίες του Χρ ιστού έφτασαν να θεωρούντα ι επ ικ ί νδυνες , και μάλ ιστα 

τόσο επ ικ ί νδυνες ώστε η Δυτ ική εκκλησ ία απαγόρευσε την έκδοση της 

Κα ινής Δ ιαθήκης σε γλώσσα άλλη από τη λατ ιν ική , που ήταν ακατα-

νόητη από τον λαό, και στη Ρωσία σε γλώσσα άλλη από την ελάχ ιστα 

κατανοητή παλαιο-σλαβονική^. 

Α λ λά το χε ιρότερο απ' όλα ήταν το γ εγονός ότι, καθώς μετατρά-

πηκε σε κρατ ική εκκλησ ία , ο επ ίσημος χρ ιστ ιαν ισμός λησμόνησε τη 

θεμελ ιώδη δ ιαφορά του από όλες τις προηγούμενες θρησκε ί ες —με 

εξα ίρεση τον βουδ ισμό. Λησμόνησε τη συγχώρεση των προσβολών και 

εκδ ι κούνταν την κάθε προσβολή σύμφωνα με το πνεύμα του Ανατο-

λ ικού δεσποτ ισμού. Τέλος , οι εκπρόσωπο ι της εκκλησ ίας δεν άργησαν 

να γ ί νουν ιδ ιοκτήτες δουλοπάρο ι κων όπως οι κοσμικο ί άρχοντες , και 

σταδ ιακά απέκτησαν την ίδια νομ ική εξουσία όπως οι κόμητες , οι δού-

κες και 01 βασιλε ίς · και στη χρήση αυτής τους της εξουσίας , οι ηγε-

μόνες της εκκλησ ίας αποδε ί χθηκαν εξ ίσου άπληστο ι και εκδ ικητ ικο ί 

όπως 01 κοσμικο ί ηγεμόνες . Αργότερα , τον 15ο και τον 16ο αι., όταν 

η συγκεντροπο ιημένη εξουσία των βασ ιλέων και των τσάρων άρχ ισε 

να επεκτε ίνετα ι στα κράτη που σχηματ ί ζονταν τότε, η εκκλησ ία ποτέ 

δεν παρέλε ιψε να βοηθήσε ι με την επ ιρροή της και τα πλούτη της την 

ο ι κοδόμηση και την επέκταση της εξουσίας αυτής, και ευλόγησε με τον 

σταυρό κτηνώδε ι ς κυβερνήτες όπως ο Λουδοβ ί κος Ι Α ' , ο Φ ίλ ιππος Β ' 

και ο Ιβάν ο Τρομερός . Η εκκλησ ία τ ιμωρούσε οπο ιαδήποτε εναντ ίωση 
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(Γτην εξουσία της με καθαρά Ανατολ ίτ ι κη σκληρότητα —με βασαν ιστή-

ρια και πυρά— ενώ η Δυτ ική εκκλησ ία έφτασε να δημ ιουργήσε ι μία 

ιδ ιαίτερη αστυνομ ία: την «Ιερά» Εξέταση. 

Έτσι , 01 παραχωρήσε ι ς στις κοσμ ικές εξουσίες που έκαναν οι πρώ-

τοι οπαδο ί του Χρ ιστού απομάκρυναν πολύ τον χρ ιστ ιαν ισμό από τη 

δ ιδασκαλ ία του ιδρυτή του. Η συγχώρεση των προσωπ ικών προσβο-

λών καταργήθηκε ως περιττή, και έτσι απορρ ίφθηκε ό,τι αποτέλεσε 

τη θεμελ ιώδη δ ιαφορά του χρ ιστ ιαν ισμού από όλες τις προηγούμενες 

θρησκε ίες , με εξα ίρεση τον βουδισμό®. 

Πράγματ ι , αν εξετάσουμε απροκατάληπτα όχι μόνο τις παλα ιότερες 

θρησκε ίες αλλά και τα ήθη και τα έθ ιμα του παλα ιότατου φυλετ ικού 

τρόπου ζωής των άγρ ιων φυλών , θα βρούμε ότι σε όλες τις πρωτόγο-

νες θρησκε ίες και στις πιο πρωτόγονες ανθρώπ ινε ς ομάδες π ίστευαν, 

και π ιστεύουν ακόμη σήμερα, ότι πρέπει να μην κάνεις στους άλλους 

—δηλαδή στους ανθρώπους της φυλής σου— ό,τι δεν Θέλεις νο σου 

κάνουν. Επ] χ ιλ ιάδες χρόν ια όλες οΓ ανθρώπ ινες κο ινων ίες χτ ίστηκαν 

με βάση αυτόν τον κανόνα- όρα ο χρ ιστ ιαν ισμός, δ ιδάσκοντας να αντ ι -

μετωπ ί ζουμε ως ισότ ιμους τους συνανθρώπους μας, δεν έκανε τ ίποτα 

καινούργιο^. 

Πράγματ ι , σε ένα παλα ιό μνημε ίο του φυλετ ικού συστήματος όπως 

η Παλα ιά Δ ιαθήκη , δ ιαβάζουμε: «Δεν θα εκδ ικηθε ίς , δεν θα παραπονε-

θείς εναντ ίον των πα ιδ ιών του λαού σου, αλλά θα αγαπάς τον πλησ ίον 

σου όπως τον εαυτό σου». Αυτό αναγράφετα ι στο τρίτο βιβλίο της 

Πεντατεύχου (Λευτ ικόν, ΙΘ, 18: και ουκ εκδικε ίτα ι σου η χε ιρ, και ου 

μηνιε ίς τοις υιοίς του λαού σου, και αγαπήσε ι ς τον πλησίον σου ως 

σεαυτόν) . Ο ίδιος κανόνας ισχύει και γ ια τους ξένους: «Ο ξένος που 

κατοικε ί μαζί σας θα ε ίναι σαν να έχει γεννηθε ί ανάμεσά σας, και θα 

τον αγαπάτε όπως τον εαυτό σας: γ ιατί και εσείς ήσασταν ξένοι στη 

χώρα της Α ι γύπτου» (Λευτ ικόν, ΙΘ, 34: ως ο αυτόχθων εν υμίν έσται 

ο προσήλυτος ο προπορευόμενος προς υμάς, και αγαπήσε ι ς αυτόν ως 

σεαυτόν, ότι προσήλυτο ι εγεννήθητε εν γη Α ιγύπτω) . Παρόμο ια , η 

δήλωση των Ευαγγελ ιστών, που τόσο ποιητ ικά εκφράζετα ι στο Κατά 

Μάρκον Ευαγγέλ ιο (κεφ. ΙΗ), ότι δεν υπάρχε ι πιο αξ ιέπα ινο πράγμα 

από το να δ ίνε ις τη ζωή σου γ ια τον λαό σου, ακόμη και αυτό δεν 

μπορεί να θεωρηθε ί δ ιακρ ιτ ικό γνώρ ισμα του χρ ιστ ιαν ισμού, επε ιδή η 

αυτοθυσ ία ενός ανθρώπου γ ια τον λαό του υμνήθηκε από όλους τους 

ε ιδωλολάτρες και η υπεράσπ ιση των δ ι κών του με κ ίνδυνο της ζωής 

του ε ίναι κο ινό φα ινόμενο όχι μόνο στις πιο άγρ ιες φυλές αλλά και στα 
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περ ισσότερα κο ι νων ικά ζώα. 

Το ίδιο ισχύει γ ια την ευσπλαχν ία / φ ιλανθρωπ ία , που συχνά θεω-

ρείται δ ιακρ ιτ ικό γνώρ ισμα του χρ ιστ ιαν ισμού και αντ ίθετη προς την 

παγαν ιστ ική αρχα ιότητα. Α λ λά η ουσία ε ίναι ότι ακόμη και στο φυλε -

τ ικό σύστημα θεωρούνταν , και θεωρείτα ι ακόμη, έ γκλημα να αρνηθε ί ς 

καταφύγ ιο σε έναν άνθρωπο της φυλής σου —ή και σε έναν άγνωστο 

περ ιπλανώμενο— ή να μη μοιραστε ίς μαζί του το γεύμα σου. Έ χ ω ήδη 

αναφέρε ι , στο τρίτο κεφ., ότι ένας Ι^πουριάτης που έτυχε να φτωχύνε ι 

έχει δ ικα ίωμα να τα ΐζετα ι με τη σε ιρά από όλα τα μέλη της φυλής του, 

και ότι 01 κάτοικο ι της Γης του Πυρός, οι Οτεντότοι και όλο ι οι άλλο ι 

«άγρ ιο ι» μο ιράζοντα ι ισότιμα μεταξύ τους όλα τα τρόφ ιμα που τους 

δωρ ί ζοντα ι . Συνεπώς , αν στη Ρωμα ϊκή αυτοκρατορ ία , ιδ ίως στις πόλε ις , 

ε ίχαν πρακτ ικά εξαφαν ιστε ί κάτι τέτοια ήθη του φυλετ ι κού συστήμα-

τος, δεν έφτα ιγε η ε ιδωλολατρ ία , αλλά το πολ ιτ ικό σύστημα της κα-

τακτητ ικής αυτοκρατορ ίας . Θα επ ισημάνω, ωστόσο, ότι στην ε ιδωλο-

λατρ ική Ιταλία, την εποχή του Νουμά Πομπίλ ιου, και πολύ αργότερα, 

κατά τους χρόνους της αυτοκρατορ ίας , ήταν ισχυρά αναπτυγμένα τα 

λ εγόμενα «κολέγ ια» , δηλαδή οι ενώσε ις που έγ ιναν γνωστές κατά τον 

Ι^εσαίωνα ως «συντεχν ί ες» , των τεχν ιτών. Τα κολέγ ια αυτά ασκούσαν 

την ίδια υποχρεωτ ική αλληλοβοήθε ια - ορ ισμένες ημέρες οργάνωναν 

συσσίτ ια κτλ., συνήθε ια που μεταβ ιβάστηκε αργότερα και στις συντε-

χν ίες . Συνεπώς , τ ίθεται το ερώτημα: ήταν η αλληλοβοήθε ια κάτι αλη -

θ ινά ξένο στη ρωμα ϊκή προχρ ιστ ιαν ική κο ινων ία , όπως βεβα ιώνουν 

ορ ισμένο ι συγγραφε ί ς , που επ ισημα ίνουν την απουσ ία της κρατ ικής και 

της εκκλησ ιαστ ικής φ ι λανθρωπ ίας ; Ή μήπως η ανάγκη γ ια φ ι λανθρω-

πία εμφαν ίστηκε όταν εξασθένησαν οι συντεχν ί ες ή κολέγ ια εξ αιτ ίας 

της συγκεντροπο ίησης του κράτους; 

Συνεπώς , πρέπε ι να αναγνωρ ίσουμε ότι κηρύσσοντας την αδελφο-

σύνη και την αλληλοβοήθε ια προς τους συνανθρώπους μας, προς τα 

μέλη του λαού μας, ο χρ ιστ ιαν ισμός δεν ε ισήγαγε καμ ία νέα ηθ ική 

αρχή . Α λ λά ο χρ ιστ ιαν ισμός και ο βουδ ισμός ε ισήγαγαν όντως μία νέα 

βασική αρχή στη ζωή της ανθρωπότητας , όταν ζήτησαν από τον άν -

θρωπο να συγχωρε ί μία προσβολή που του έγ ινε . Έως τότε, η φυλετ ι κή 

ηθ ική όλων των λαών αξ ίωνε εκδ ίκηση, προσωπ ική ή και φυλετ ική , 

γ ια κάθε προσβολή: γ ια φόνο , γ ια τραυματ ισμό, γ ια εξύβρ ιση. Α λ λά η 

δ ιδασκαλ ία του Χρ ιστού στην αρχ ι κή της μορφή απέρρ ιπτε την εκδ ίκη-

ση και τη νομ ι κή δ ίωξη, και ζητούσε από τον ζημ ιωμένο να απαρνε ίτα ι 

οπο ιαδήποτε «ανταπόδοση» και να συγχωρε ί την προσβολή , όχι μόνο 
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μία ή δύο φορές , αλλά πάντα, σε όλες τις περ ιπτώσεις . Το αληθ ινό 

μεγαλε ίο του χρ ιστ ιαν ισμού βρίσκεται στα λόγ ια : «Μην εκδ ικε ίσα ι τους 

εχθρούς σου»®. 

Αλλά η κύρ ια εντολή του Χρ ιστού, που αξ ίωνε την παρα ίτηση από 

κάθε εκδ ίκηση, απορρ ίφθηκε πολύ σύντομα από τους χρ ιστ ιανούς . 

Ακόμη και οι Απόστολο ι την δ ιατύπωσαν σε πολύ πιο μετρ ιασμένη μορ-

φή: «Μην αποδίδε ις κακό αντί κακού, ούτε κακότητα αντί κακότητας , 

αλλά ευλογ ία», έ γραψε ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη του Επ ιστολή 

(Γ, 9). Ο Παύλος υπαιν ίσσεται ανεπα ίσθητα τη συγχώρεση των προ-

σβολών , α λλά την εκφράζε ι με εγωιστ ική μορφή: «Άρα είσαι αδ ικα ιο-

λόγητος , άνθρωπε , όπο ιος και αν είσαι, που κρ ίνε ις έναν άλλο : γιατί 

κρ ίνοντας έναν άλλο , καταδ ικάζε ι ς τον εαυτό σου» (Προς Ρωμαίους , 

Β, 1). Γεν ικά, αντί γ ια τις σαφε ίς εντολές του Χρ ιστού, που απέρρ ιπταν 

την εκδ ίκηση, οι Απόστολο ι συστήνουν άτολμα να «αναβάλλουμε την 

εκδ ίκηση» και προβάλλουν ένα γεν ι κόλογο ευαγγέλ ιο αγάπης . Έτσι , 

τελ ικά, η εκδ ίκηση δια μέσου των δ ικαστηρ ίων, ακόμη και στις πιο 

άγρ ιες μορφές της, έγ ινε αναγκα ία ουσία αυτού που ε ίναι γνωστό ως 

δ ικα ιοσύνη στα χρ ιστ ιαν ικά κράτη και στη χρ ιστ ιαν ική εκκλησ ία . Είναι 

αξ ιοσημε ίωτο ότι ο ιερέας και ο δήμ ιος ε ίναι μαζί πάνω στο ικρ ίωμα. 

Παρόμο ιο ήταν το πεπρωμένο και μίας άλλης θεμελ ιώδους αρχής 

της δ ιδασκαλ ίας του Χρ ιστού. Η δ ιδασκαλ ία του ήταν δ ιδασκαλ ία της 

ισότητας. Ένας δούλος και ένας ρωμαίος πολ ίτης ήταν γι ' αυτόν ίσα 

αδέλφια , τ έκνα του Θεού. «Και όπο ιος από εσάς ε ίναι ο ανώτερος , θα 

ε ίναι υπηρέτης όλων» , δ ίδαξε ο Χρ ιστός (Κατά Μάρκον , I, 44) . Α λ λά 

στους Αποστόλους συναντούμε ήδη δ ιαφορετ ικές ιδέες. Οι δούλο ι και 

01 υπήκοο ι ε ίναι ίσοι με τους κυρ ίους τους ... αλλά «εν Χρ ιστώ». Στην 

πραγματ ικότητα, οι Απόστολο ι Πέτρος και Παύλος παρουσ ιάζουν ως 

θεμελ ιώδη χρ ιστ ιαν ική αρετή την υπακοή των υπηκόων στους κατε-

στημένους άρχοντες , ως χρ ισμένους από τον Θεό με «φόβο και τρό-

μο», και την υπακοή των δούλων στους κυρ ίους τους . Οι δύο αυτοί 

Απόστολο ι απλώς σύστησαν στους κατόχους δούλων να συμπερ ιφέ-

ρονται καλύτερα στους δούλους τους και όχι να παρα ιτηθούν από το 

δ ικα ίωμα να έχουν δούλους , ακόμη και σε περ ιπτώσε ις που οι κάτοχοι 

των δούλων τύχα ινε να ε ίναι «πιστοί και αγαπημένο ι» , δηλαδή προση-

λυτ ισμένο ι στον χριστιανισμό®. 

Αυτή η συμβουλή των Αποστόλων εξηγε ίτα ι εύκολα: δεν ήθελαν 

να εκθέσουν τους οπαδούς τους στην κτηνώδη ωμότητα των ρωμα ίων 

αυτοκρατόρων . Α λ λά κηρύσσοντας την υπακοή στους κτηνώδε ι ς Κα ί -
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σαρες ως χρ ισμένους από τον Θεό, ο χρ ιστ ιαν ισμός έδωσε στον εαυτό 

του ένα χτύπημα από το οποίο δεν έχει συνέλθε ι έως σήμερα. Έγ ι ν ε η 

επ ίσημη θρησκε ία του κράτους. 

Αποτέλεσμα ε ίναι ότι η δουλε ία , και η δουλ ική υπακοή στους κυ-

βερνώντες , που και τις δύο τις υποστήρ ιξε ο χρ ιστ ιαν ισμός , άντεξαν 

επί ένδεκα α ιώνες , έως τις πρώτες εξεγέρσε ις των χωρ ι κών και των 

κατο ίκων των πόλεων, τον 11ο και τον 12ο αι. 

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος , ο Πάπας Γρηγόρ ιος (που η εκκλησ ία τον 

ονόμασε Μεγάλο) και πολλο ί άλλο ι που η εκκλησ ία ανακήρυξε αγ ίους , 

ενέκρ ι ναν τη δουλε ία , και ο Αυγουστ ίνος έφτασε να την υπερασπ ι -

στεί, βεβα ιώνοντας ότι οι αμαρτωλο ί γ ίνοντα ι δούλο ι ως τ ιμωρία γ ια τις 

αμαρτ ίες τους . Ακόμη και ο σχετ ικά φ ι λ ελεύθερος φ ιλόσοφος Θωμάς 

Ακ ι νάτης βεβα ίωσε ότι η δουλε ία ε ίναι «θε ϊκός νόμος» . Πολύ λ ίγο ι κά-

τοχο ι δούλων ελευθέρωσαν τους δούλους τους, και ορ ισμένο ι επ ίσκο-

ποι μάζευαν χρήματα γ ια να ε ξαγοράσουν την ελευθερ ία ορ ισμένων 

δούλων . Ι^όνο με το ξεκ ί νημα των Σταυροφορ ιών οι κύριο ι απελευθέ -

ρωναν τους δούλους τους, αν έραβαν στο μαν ίκ ι τους έναν σταυρό και 

πήγα ιναν στην Ανατολή γ ια να κατακτήσουν την Ι ερουσαλήμ. 

Οι περ ισσότεροι φ ιλόσοφο ι ακολουθούσαν ανο ιχτά ή σ ιωπηρά την 

εκκλησ ία . Μόνο τον 18ο αι., την παραμονή της Γαλλ ικής επανάστα-

σης, υψώθηκαν ορ ισμένες φωνέ ς των ε λ ευθεροφρόνων εναντ ίον της 

δουλε ίας . Η Επανάσταση και όχι η εκκλησ ία κατάργησε τη δουλε ία 

στις γαλλ ι κ έ ς απο ικ ίες και τη δουλοπαρο ικ ία στη Γαλλ ία . Α λ λά κατά 

το πρώτο ήμισυ του 19ου αι., το εμπόρ ιο των ν έ γρων δούλων άκμαζε 

στην Ευρώπη και την Αμερ ική , και η εκκλησ ία σ ιωπούσε . Στη Ρωσία, 

η κατάργηση της δουλε ίας , της δουλοπαρο ικ ίας των χωρ ι κών , έγ ίνε 

μόλ ις το 1861. Προετο ιμάστηκε από τις συνωμοσ ί ε ς των Δεκεμβρ ι -

στών (1825) και των Πετρασεβ ιστών (1848) , καθώς και από τους ξε-

σηκωμούς των χωρ ι κών της δεκαετ ίας του 1850, που αφύπν ισαν πάλι 

στην αρ ιστοκρατ ία τον φόβο γ ια μία άλλη εξέγερση όπως του Πουγκα-

σέφ. Το 1863 καταργήθηκε η δουλε ία και στις «βαθιά θρησκευόμενες» 

Η.Π.Α. Έπε ιτα από α ιματηρό αγώνα |Jε τους δουλοκτήτες , οι δούλο ι 

ε λ ε υ θ ε ρ ώ θ η κ α ν εν τούτοις , δεν τους δόθηκε γ ια να συντηρούντα ι 

ούτε ένα κομματάκ ι γης από αυτήν που καλλ ι εργούσαν . 

Ο χρ ιστ ιαν ισμός αποδε ί χθηκε αδύναμος στην πάλη εναντ ίον της 

πλεονεξ ίας των δουλεμπόρων και των δουλοκτητών . Η δουλε ία άντεξε 

έως ότου οι ίδιοι οι δούλο ι άρχ ισαν να εξεγε ίροντα ι και έως ότου η ανά-

πτυξη της μηχανοκ ί νητης παραγωγής πρόσφερε τη δυνατότητα στους 



ΗΘΙΚΗ 117 

β ιομηχάνους να αποσπούν πιο πολλά κέρδη από τη μ ισθωτή εργασ ία 

από όσο από την εργασ ία των δουλοπάρο ι κων ή των δούλων . 

Έτσι , 01 δύο θεμελ ιώδε ι ς αρχές του χρ ιστ ιαν ισμού —η ισότητα και 

η συγχώρεση των προσβολών— απορρ ίφθηκαν από τους οπαδούς και 

τους κήρυκές του. Πέρασαν δεκαπέντε α ιώνες πριν ορ ισμένο ι συγγρα-

φείς σπάσουν τους δεσμούς τους με τη θρησκε ία και τολμήσουν να 

αναγνωρ ίσουν ως θεμέλ ιο της κο ινων ίας των πολ ιτών τη μία από τις 

παραπάνω αρχές : την ισότητα των δικαιωμάτων. 

Τέλος , πρέπε ι να επ ισημάνουμε ότι ο χρ ιστ ιαν ισμός επ ικύρωσε και 

την πίστη στον σατανά και τα πρωτοπαλλήκαρά του ως ισχυρούς αντ ι -

πάλους του Θεού. Η πίστη στην ισχύ της Κακής Δύναμης εν ισχύθηκε 

ιδ ιαίτερα την εποχή των μεγάλων μεταναστεύσεων των λαών . Αργό -

τερα, η εκκλησ ία εκμεταλλεύθηκε πλήρως την πίστη αυτή, γ ια να εκ-

μηδεν ίσε ι τους «υπηρέτες του σατανά» που τολμούσαν να επ ικρ ίνουν 

τους ηγέτες της. Επ ιπλέον: η ρωμα ϊκή εκκλησ ία έφτασε να θεωρήσε ι 

λάθος ενός υπερβολ ικά καλού Δασκάλου τη χρ ιστ ιαν ική απαγόρευση 

της εκδ ίκησης , και αντ ικατέστησε το έλεος με το ξ ίφος και τ ις πυρές 

της, γ ια να αφαν ίσε ι όσους χαρακτήρ ι ζ ε αιρετικούς^°. 

Παρά τους δ ιωγμούς των χρ ιστ ιανών στη Ρωμα ϊκή αυτοκρατορ ία 

και παρά τον μ ικρό αρ ιθμό των πρώτων χρ ιστ ιαν ικών κο ινοτήτων κατά 

τους πρώτους α ιώνες , ο χρ ιοτ ιαν ισμός συνέχ ισε να διαδίδεται , πρώτα 

στη Μικρά Ασ ία και μετά στην Ελλάδα, τη Σ ικελ ία , την Ιταλία και γεν ι κά 

στη δυτ ική Ευρώπη. Ο χρ ιστ ιαν ισμός ήταν μία δ ιαμαρτυρ ία εναντ ίον 

ολόκληρου του τρόπου ζωής στη Ρωμα ϊκή αυτοκρατορ ία της εποχής 

εκε ίνης και εναντ ίον των ιδεωδών της ζωής εκε ίνης , όπου ο πλούτος 

των αρχουσών τάξεων βασιζόταν στην απελπ ιστ ική φτώχε ια των γε -

ωργών και του προλεταρ ιάτου των πόλεων και όπου η «κουλτούρα» 

των εύπορων περ ιορ ι ζόταν στην ανάπτυξη των ανέσεων της ζωής και 

σε μία ορ ισμένη κομψότητα, και αμελούσε τελε ίως τις ανώτερες πνευ-

ματ ικές, νοητ ικές και ηθ ικές ανάγκες^^. Αλλά ήδη τότε πολλο ί έν ιωθαν 

δυσαρέσκε ια με τις εκλεπτύνσε ι ς των απολαύσεων των ανώτερων τά-

ξεων που συμβάδ ι ζαν με τη γεν ι κή εξαθλ ίωση· και συνεπώς , όχι μόνον 

01 φτωχο ί , στους οπο ίους ο χρ ιστ ιαν ισμός υποσχόταν απελευθέρωση, 

αλλά και μεμονωμένα άτομα από τις ελεύθερες και εύπορες τάξε ις ανα-

ζήτησαν στον χρ ιστ ιαν ισμό τον δρόμο γ ια μία πιο πνευματ ική ζωή. 

Συγχρόνως , αυξανόταν η δυσπιστ ία προς την ανθρώπ ινη φύση, που 

ε ίχε αρχ ίσε ι να εκδηλώνετα ι ήδη στον ελληνο -ρωμα ϊ κό κόσμο της επο-

χής του Πλάτωνα και των δ ιαδόχων του. Τώρα , υπό την επ ιρροή των 
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σκληρών συνθηκών ζωής την εποχή των μεγάλων μεταναστεύσεων 

των λαών , εμπρός στα δε ινά της ρωμα ϊκής κο ινων ίας και υπό την επ ιρ-

ροή της Ανατολής άρχ ισε να αναπτύσσετα ι ο πεσιμ ισμός, η απα ισ ιοδο-

ξία- έφθ ινε η πίστη των ανθρώπων στη δυνατότητα να κατακτήσουν 

ένα καλύτερο μέλλον με τις προσπάθε ιές τους . Οι άνθρωπο ι βεβα ιώ-

θηκαν ότι η Κακή Δύναμη θρ ιάμβευε στη γη και πρόθυμα αναζητούσαν 

παρηγορ ιά στην πίστη στη μετά θάνατον ζωή, στην οπο ία δεν υπάρχε ι 

γή ι νο κακό ή βάσανο. 

Στ ις περ ιστάσε ις αυτές, ο χρ ιστ ιαν ισμός απέκτησε ολοένα μεγαλύ-

τερη εξουσία πάνω στο μυαλό του ανθρώπου . Είναι , εν τούτοις , αξ ι -

οσημε ίωτο ότι δεν έφερε καμία ουσ ιώδη αλλαγή στον γεν ι κό τρόπο 

ζωής . Πράγματ ι , όχ ι μόνον απέτυχε να δημ ιουργήσε ι νέες μορφές ζωής 

πλατ ιά δ ιαδεδομένες , αλλά και έφτασε να συμφιλ ιωθε ί , όπως ο παγα-

ν ισμός παλα ιότερα, με τη ρωμα ϊκή δουλε ία , τη νορμανδ ι κή δουλοπα-

ροικ ία και τ ις καταχρήσε ι ς της ρωμα ϊκής απολυταρχ ίας . Οι χρ ιστ ιανο ί 

ιερείς σύντομα έγ ιναν υποστηρ ικτές των αυτοκρατόρων . Αν ισότητα 

ιδ ιοκτησίας και πολ ιτ ική καταπίεση παρέμε ιναν ίδιες όπως παλα ιότερα, 

και η πνευματ ική ανάπτυξη της κο ινων ίας ήταν αξ ιοσημε ίωτα κατώτε-

ρη. Ο χρ ιστ ιαν ισμός δεν ανέπτυξε νέες κο ινων ικές μορφές . Πράγματ ι , 

αναμένοντας σύντομα τη Συντέλε ια του κόσμου, ενδ ιαφέρθηκε πολύ 

λ ίγο γ ια τέτοιες μεταρρυθμίσε ις , έτσι ώστε πέρασαν πάνω από χ ίλ ια 

χρόν ια πριν, από τελε ίως δ ιαφορετ ικές πηγές , αρχ ίσουν να αναπτύσ-

σονται στην Ευρώπη νέα συστήματα ζωής στις πόλε ις που κηρύχθηκαν 

ανεξάρτητες , πρώτα στα παράλ ια της Μεσογε ίου και μετά στα ηπε ιρω-

τ ικά. Σ ' αυτά τα νέα κέντρα ελεύθερης ζωής , που έμο ιαζαν από την 

άποψη αυτή με τις ελεύθερες πόλε ις της αρχα ίας Ελλάδας , άρχ ισε και 

η αναβ ίωση των επ ιστημών, που ε ίχαν παρακμάσε ι κατά τους χρόνους 

της Μακεδον ι κής και της Ρωμα ϊκής αυτοκρατορ ίας . 

Την εποχή των Αποστόλων , οι οπαδο ί του Χρ ιστού, που έζησαν 

αναμένοντας σύντομα την έλευση της Δευτέρας Παρουσ ίας , ενδ ια-

φέρονταν κυρ ίως να δ ιαδώσουν τη δ ιδασκαλ ία που υποσχόταν στους 

ανθρώπους τη σωτηρία. Έσπευσαν να δ ιαδώσουν τις «χαρμόσυνες ει-

δήσε ις», τα «καλά νέα» και, αν ήταν ανάγκη , να πεθάνουν μαρτυρ ικά. 

Α λ λά ήδη τον 2ο μ.Χ. αι. άρχ ισε να αναπτύσσετα ι η χρ ιστ ιαν ική «εκ-

κλησ ία». Είναι πασ ίγνωστο πόσο εύκολα οι νέες θρησκε ί ες δ ιασπώνταν 

σε πολυάρ ιθμες σέκτες στην Ανατολή . Η καθεμ ιά ερμηνεύε ι τη νέα δι-

δασκαλ ία με τον τρόπο της και προσκολλάτα ι φανατ ι κά στην ερμηνε ία 

της. Ο χρ ιστ ιαν ισμός κ ι νδύνευσε και αυτός από μία τέτοια δ ιάσπαση 
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σε μ ικρά κομμάτ ια, αφού επ ιπλέον στη Μικρά Ασ ία και στην Α ίγυπτο, 

στις οποίες δ ιαδ ιδόταν γοργά , αναμε ί χθηκε με άλλες θρησκε ίες : τον 

βουδισμό και τον αρχα ίο παγανισμό^^. Γι' αυτό, από τα πρώτα χρόν ια 

του χρ ιστ ιαν ισμού, οι δάσκαλο ι του προσπάθησαν να δημ ιουργήσουν , 

σε συμφων ία με την αρχα ία παράδοση, μία «εκκλησ ία» , δηλαδή μία 

κλε ιστή ομάδα δασκάλων που έπρεπε να δ ιατηρούν τη δ ιδασκαλ ία σε 

όλη της την καθαρότητα ή τουλάχ ιστον χονδρ ικά αναλλο ίωτη . 

Α λ λά με την ανάπτυξη των εκκλησ ιών ως φυλάκων της δ ιδασκαλ ίας 

και των ιεροτελεστ ιών της, γ εννήθηκαν , όπως στον βουδισμό, αφ' ενός 

ο μοναστ ικός θεσμός, δηλαδή η απομάκρυνση ορ ισμένων δασκάλων 

από την κο ινων ία , και αφ' ετέρου μία ιδ ιαίτερη, ισχυρή κάστα, ο κλή-

ρος, και η προσέγγ ιση αυτής της κάστας με την κοσμ ική εξουσία με-

γάλωνε σταθερά. Φυλάσσοντας ό,τι θεωρούσε καθαρότητα της πίστης 

και δ ιώκοντας ό,τι θεωρούσε δ ιαστρέβλωση και εγκληματ ι κή α ίρεση, η 

εκκλησ ία σύντομα επέδε ιξε πρωτοφανή σκληρότητα στον δ ιωγμό των 

«αποστατών». Πα να ν ικήσε ι σ' αυτό τον αγώνα , πρώτα επ ι ζήτησε και 

κατόπιν απα ίτησε την υποστήρ ιξη από τις κοσμ ικές εξουσίες , οι οπο ίες 

με τη σε ιρά τους ζήτησαν από την εκκλησ ία μία ευμενή στάση απέναντ ί 

τους και από τη θρησκε ία υποστήρ ιξη της τυρανν ι κής εξουσίας τους 

πάνω στον λαό. 

Έτσι , η θεμελ ιώδης σκέψη τής χρ ιστ ιαν ικής δ ιδασκαλ ίας , η μετριο-

πάθειά της, το «πνεύμα ήπιας σοφίας», λησμονήθηκε . Το κ ίνημα που 

άρχ ισε ως δ ιαμαρτυρ ία ενάντ ια στις καταχρήσε ις της άρχουσας εξου-

σίας, έγ ινε τώρα όργανο αυτής της εξουσίας . Η ευλογ ία της εκκλησ ί -

ας όχι μόνο συγχώρεσε στους κυβερνώντες τα εγκλήματά τους, αλλά 

έφτασε μέχρι να παρουσιάζε ι τα εγκλήματα αυτά ως εκπλήρωση της 

θέλησης του Θεού. 

Συγχρόνως , η χρ ιστ ιαν ική εκκλησ ία έκανε ό,τι μπορούσε γ ια να 

εμποδίσε ι τη μελέτη της «παγαν ιστ ικής αρχα ιότητας» από τους χρ ιστ ι -

ανούς . Τα μνημε ία και τα χε ι ρόγραφα της αρχα ίας Ελλάδας , οι μοναδ ι -

κές πηγές γ νώσης την εποχή εκε ίνη, καταστράφηκαν , γιατί η εκκλησ ία 

ε ίδε σ' αυτά μόνο «περηφάν ια» και «απιστ ία» που υπέβαλε ο σατανάς . 

Η απαγόρευση αυτή ήταν τόσο αυστηρή, και τα ίρ ιαζε τόσο καλά στο μι-

σαλλόδοξο πνεύμα του χρ ιστ ιαν ισμού, ώστε ορ ισμένα γραπτά των ελ-

λήνων στοχαστών εξαφαν ίστηκαν τελε ίως και έφτασαν στη δυτ ική Ευ-

ρώπη μόνον επε ιδή τα δ ιατήρησαν οι Άραβες σε αραβ ικές μεταφράσε ις . 

Έτσι , με ζήλο ο χρ ιστ ιαν ισμός εξαφάν ισε την «ελλην ι κή σοφία»^^ 

Αλλά στο μεταξύ, το φεουδαλ ικό σύστημα, με τη δουλοπαρο ικ ία . 
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που εγκαθ ιδρύθηκε στην Ευρώπη μετά τη δ ιάλυση της Ρωμα ϊκής αυτο-

κρατορ ίας , άρχ ισε να αποσυντ ίθετα ι , ιδ ίως από την εποχή των Σταυρο-

φορ ιών και έπε ιτα, από μία σε ιρά σοβαρών ξ εσηκωμών των χωρ ι κών 

και ε ξεγέρσεων στις πόλεις^^^ 

Χάρη στην επ ικο ινων ία με την Ανατολή , και χάρη στην αυξανόμενη 

εμπορ ική δραστηρ ιότητα στη στεριά και τη θάλασσα, στην Ευρώπη 

σταδ ιακά εμφαν ίστηκαν πόλε ις στις οποίες , παράλληλα με την ανάπτυ-

ξη του εμπορ ίου, της χε ιροτεχν ίας και των τ εχνών , αναπτύχθηκε και 

το πνεύμα της ελευθερ ίας . Αρχή ς γενομένης από τον 10ο αι., οι πόλε ις 

αυτές άρχ ισαν να αποτ ινάσσουν την εξουσία των κοσμ ικών κυβερνη-

τών και των επ ισκόπων τους . Οι εξεγέρσε ις αυτές επεκτάθηκαν γοργά . 

Οι πολίτες των ε ξ εγερμένων πόλεων συνέταξαν μόνοι τους τις «χάρ-

τες» ή «καταστατ ικά» των δ ικα ιωμάτων τους, και είτε ανάγκασαν τους 

κυβερνώντες να αναγνωρ ίσουν και να υπογράψουν αυτές τις χάρτες 

είτε απλώς εκδ ίωξαν τους κυβερνώντες και ορκ ίστηκαν να τηρούν τις 

αρχές αυτών των ν έων καταστατ ικών ελευθερ ίας . Οι πολίτες αρνήθη -

καν πρώτα απ' όλα να αναγνωρ ίσουν τα δ ικαστήρ ια των επ ισκόπων 

ή των ηγεμόνων , και εξέλεξαν τους δ ικαστές τους* δημ ιούργησαν τη 

δημοτ ική πολ ι τοφυλακή τους γ ια την άμυνα της πόλης και δ ιόρ ισαν οι 

ίδιοι τον δ ιο ικητή της, και τέλος σχημάτ ισαν συμμαχ ί ες και ομοσπονδ ί -

ες με άλλες ελεύθερες πόλε ις . Πολλές πόλε ις , επ ίσης, απελευθέρωσαν 

από τον ζυγό των κοσμ ικών και εκκλησ ιαστ ικών αρχόντων τούς χω -

ρ ικούς των γε ι τον ικών περ ιοχών, στέλνοντας την πολ ι τοφυλακή τους 

να βοηθήσε ι τους χωρ ικούς . Η Γένοβα, λόγου χάρη , ενέργησε έτσι ήδη 

τον 10ο αι. Σταδ ιακά η απελευθέρωση των πόλεων και ο σχηματ ισμός 

ελεύθερων κο ινοτήτων ε ξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη: πρώτα 

στην Ιταλία και την Ισπαν ία, έπειτα, τον 12ο αι., στη Γαλλ ία, στις Κάτω 

Χώρες και στην Αγγλ ία , και εν τέλε ι σε ολόκληρη την κεντρ ική Ευρώ-

πη, έως τη Βοημ ία [Τσεχία], την Πολων ία και τη βορε ιοδυτ ική Ρωσία, 

όπου το Νόβγκοροντ και το Πσκοφ, με τις απο ικ ίες τους στη Βιάτκα, τη 

Βολογκντά κτλ., έ ζησαν γ ια λ ί γους α ιώνες ως ελεύθερες δημοκρατ ίες . 

Έτσι , 01 ελεύθερες πόλε ις ξανα ζωντάνεψαν το ελεύθερο πολ ιτ ικό σύ-

στημα, χάρη στο οποίο, πριν δεκαπέντε α ιώνες , ο δ ιαφωτ ισμός ε ίχε αν-

θήσει τόσο λαμπρά στην αρχα ία Ελλάδα. Το ίδιο επαναλήφθηκε τώρα 

στις ελεύθερες πόλε ι ς της δυτ ικής και κεντρ ικής Ευρώπης^^ 

Συγχρόνως με τη γ έννηση της νέας ελεύθερης ζωής , ήρθε και η 

αναβ ίωση της γνώσης , της τέχνης και της ελευθερ ίας της σκέψης που 

ονομάστηκε «Αναγέννηση» . 
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Αλλά δεν θα επεκταθώ εδώ στην ανάλυση των αιτ ίων που προκά-

λεσαν την «Αναγέννηση» της Ευρώπης και έπειτα τη λ εγόμενη «Εποχή 

του Δ ιαφωτ ισμού». Υπάρχουν πολλά έξοχα έργα γι ' αυτή την εκ νέου 

αφύπν ιση του ανθρώπ ινου πνεύματος από τον μακρύ του ύπνο, και 

ακόμη και μία σύντομη επ ισκόπησή τους θα μας απομάκρυνε πολύ 

από το θέμα μας. Επ ιπλέον, θα πρέπει να εξετάσω πολύ πληρέστερα 

από όσο έχει γ ίνε ι μέχρι τώρα όχι μόνο την επ ιρροή που άσκησε στην 

ανάπτυξη της επ ιστήμης και της τέχνης η ανακάλυψη των μνημε ίων 

της αρχα ίας ελλην ι κής τέχνης και φ ιλοσοφίας , καθώς και η επ ιρροή 

των μακρ ι νών ταξ ιδ ιών που επ ιχε ιρήθηκαν κατ' αυτή την περίοδο στο 

εμπόρ ιο με την Ανατολή , την α νακάλυψη της Αμερ ι κής κτλ., αλλά θα 

πρέπει να εξετάσω και την επ ιρροή των νέων μορφών κο ινων ικής ζωής 

που αναπτύχθηκαν στις ελεύθερες πόλε ις . Ι^ετά, θα δε ίξω πώς αυτές οι 

συνθήκες της αστεακής ζωής και η αφύπν ιση των χωρ ι κών οδήγησαν 

σε μία νέα κατανόηση του χρ ιστ ιαν ισμού και σε βαθιά ρ ι ζωμένα λα ϊ -

κά κ ινήματα, στα οπο ία η δ ιαμαρτυρ ία γ ια την εξουσία της εκκλησ ίας 

συνδυαζόταν με την προσπάθε ια γ ια αποτ ίναξη του ζυγού της δουλο-

παροικ ίας . 

Τέτο ιες εξεγέρσε ις επεκτάθηκαν σαν ισχυρό κύμα σε ολόκληρη την 

Ευρώπη. Ξεκ ί νησαν με το κ ίνημα των Αλβ ι γένσ ιων [Αλβ ιγηνών , Καθα-

ρών] στη νότ ιο Γαλλ ία τον 11ο και 12ο αι. Έπε ιτα, στα τέλη του 14ου 

αι. στην Αγγλ ία , έγ ιναν οι αγροτ ικές εξεγέρσε ις του John Bai l, του Wat 

Tyler και των Λολάρδων , που κατευθύνονταν ενάντ ια στους λόρδους 

και ενάντ ια στο κράτος, σε συνδυασμό με το προτεσταντ ικό κ ίνημα του 

Ου ίκλ ιφ. Στη Βοημία, αναπτύχθηκε η δ ιδασκαλ ία του μεγάλου μεταρ-

ρυθμιστή και μάρτυρα Παν Χους (που τον έκαψε στην πυρά η ε κκλη -

σία το 1415) , που 01 πολυπληθε ί ς οπαδο ί του ε ξεγέρθηκαν εναντ ίον 

της Καθολ ικής εκκλησ ίας και εναντ ίον του ζυγού των φεουδαρχών 

αρχόντων . Μετά άρχ ισε το κο ινοκτημον ικό/ κομουν ιστ ικό κ ίνημα των 

Μοραβών Αδ ε λφών στη Μοραβ ία και των Αναβαπτ ιστών στην Ολλαν -

δία, τη δυτ ική Γερμαν ία και την Ελβετία. Όλα αυτά τα κ ινήματα απο-

σκοπούσαν όχι μόνο στην κάθαρση του χρ ιστ ιαν ισμού από τα κακά που 

του ε ίχε φέρε ι η κοσμ ική εξουσία του κλήρου, αλλά και στην αλλαγή 

ολόκληρου του κο ινων ικού συστήματος σε ένα σύστημα ισότητας και 

κο ι νοκτημοσύνης . Τέλος , θα πρέπει να τον ίσουμε τους μεγάλους πο-

λέμους των χωρ ι κών στη Γερμαν ία κατά τον 16ο αι., που άρχ ισαν σε 

συνδυασμό με το Προτεσταντ ικό κίνημα^^^ —καθώς και τ ι ς εξεγέρσε ις 

εναντ ίον της εξουσίας του Πάπα, των φεουδαρχών και των βασ ιλέων. 
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που ε ξαπλώθηκαν σε όλη την Αγγλ ί α από το 1639 έως το 1648 και κα-

τέληξαν στην εκτέλεση του βασιλέα και στην κατάργηση του φεουδαρ-

χ ικού συστήματος. Βέβαια, κανένα από τα κ ινήματα αυτό δεν πέτυχε 

τους πολ ιτ ικούς, ο ι κονομ ικούς και ηθ ικούς στόχους του. Α λ λά δημ ι -

ούργησαν στην Ευρώπη δύο συγκρ ιτ ικό ελεύθερες ομοσπονδ ίες , την 

Ελβετ ία και την Ολλανδ ία , και έπειτα δύο συγκρ ιτ ικό ελεύθερες χώρες , 

την Αγγλ ί α και τη Γαλλ ία , όπου τα μυαλό ήταν ήδη προετο ιμασμένα 

σε τέτοια έκταση, ώστε οι δ ιδασκαλ ίες των ελ ευθεροφρόνων βρήκαν 

πολυόρ ιθμους οπαδούς και οι στοχαστές μπορούσαν να γρόφουν , και 

μερ ικές φορές ακόμη και να τυπώνουν , τα έργα τους , χωρ ί ς τον κ ίνδυ-

νο να τους κόψουν στην πυρό οι ηγεμόνες της χρ ιστ ιαν ικής εκκλησ ίας 

ή να περόσρυν όλη τους τη ζωή στη φυλακή . 

Συνεπώς , γ ια να ε ξηγήσουμε πλήρως την αναβ ίωση της φ ιλοσοφι -

κής σκέψης που χαρακτήρ ισε τον 17ο αι., θα πρέπε ι να ι χνηλατήσουμε 

την επ ιρροή αυτών των επαναστατ ικών λα ϊ κών κ ι νημότων μαζί με την 

επ ιρροή των τότε ν εοανακαλυφθέντων υπολε ιμμότων της αρχα ίας ελ-

λην ι κής γραμματε ίας —των έργων εκε ί νων γ ια τα οπο ία γ ίνετα ι τόση 

συζήτηση σε όλες τις ιστορίες της Αναγέννησης , χωρ ί ς να γ ίνε ι καμία 

μνε ία των λα ϊ κών κ ι νημότων. Αλλό μία τέτοια έρευνα στη σφα ίρα της 

γεν ι κής φ ιλοσοφίας της ιστορίας θα μας οδηγούσε πολύ μακριό από το 

θέμα μας. Συν επώς θα περ ιορ ιστώ να επ ισημάνω ότι όλα αυτό τα αίτια, 

συνδυασμένα , βοήθησαν να αναπτυχθε ί ένας νέος και πιο ελεύθερος 

τρόπος ζωής . Δ ί νοντας νέα κατεύθυνση στη σκέψη, βοήθησαν σταδι-

ακό να αναπτυχθε ί μία νέα επ ιστήμη, που σ ιγό-σ ιγό απελευθερωνόταν 

από την κηδεμον ία της θεολογ ίας- βοήθησαν να αναπτυχθε ί μία νέα 

φ ιλοσοφία που πόσχ ι ζε να αγκαλ ιόσε ι . τη ζωή όλης της φύσης και να 

την εξηγήσε ι με μία φυσ ική βόση· τέλος , βοήθησαν να αφυπν ιστούν 

01 δημ ιουργ ικές δυνόμε ι ς του ανθρώπ ινου μυαλού. Συγχρόνως , θα 

επ ιχε ιρήσω να δε ί ξω την ολοένα αυξανόμενη επ ιρροή που απέκτησε 

στο εξής στο ηθικό πεδίο η ελεύθερη προσωπικότητα, που κήρυξε την 

ανεξαρτησ ία της από την εκκλησ ία , το κράτος και τ ις καθ ι ερωμένες 

παραδόσε ις . 

Κατά τους πρώτους δέκα μ.Χ. α ιώνες , η χρ ιστ ιαν ική εκκλησ ία ε ίδε 

τη μελέτη τής φύσης ως κάτι περιττό, ή και επ ιβλαβές , που οδηγού-

σε σε έπαρση και «περηφάν ια» , και η περηφάν ια δ ιωκόταν ως πηγή 

απιστ ίας. Το ηθικό στοιχε ίο στον άνθρωπο , βεβα ίωνε η εκκλησ ία , προ-

έρχετα ι όχ ι από τη φύση του, που μπορε ί μόνο να τον ωθήσε ι στο 

κακό, αλλά αποκλε ιστ ικά από τη θε ϊκή αποκάλυψη . Όλε ς οι έρευνες 
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γ ια τις φυσ ικές πηγές της ηθ ικής στον άνθρωπο απορρ ίπτονταν , και 

συνεπώς η ελλην ι κή επ ιστήμη, που επ ιχε ίρησε να βασίσει την ηθ ική σε 

φυσ ικά θεμέλ ια , απορρ ίφθηκε κατηγορηματ ικά . Ευτυχώς, οι επ ιστήμες 

που προήλθαν από την Ελλάδα βρήκαν καταφύγ ιο στους Άραβες , που 

μετέφρασαν τους αρχα ίους έλληνες συγγραφε ί ς στη γλώσσα τους και 

συνε ισέφεραν και αυτοί στις γνώσε ι ς μας, ιδ ίως γ ια την υδρόγε ιο και 

τα ουράν ια σώματα, τα μαθηματ ικά εν γένε ι και την ιατρική. Η γνώση 

της ηθ ικής θεωρήθηκε από την αραβ ική επ ιστήμη, όπως και από την 

αρχα ία ελλην ι κή παλα ιότερα, μέρος της γνώσης της φύσης . Α λ λά η 

χρ ιστ ιαν ική εκκλησ ία απέρρ ιψε αυτή τη γ νώση ως α ιρετ ική. Η κατά-

σταση αυτή δ ιάρκεσε πάνω από χ ίλ ια χρόν ια , κα ι μόνο τον 11ο αι., 

όταν άρχ ισαν στην Ευρώπη οι εξεγέρσε ις των πόλεων, άρχ ισε και το 

κ ίνημα της ελευθεροφροσύνης (του ορθολογ ισμού) . Άρχ ισε η επ ιμελής 

μελέτη των δ ιάσπαρτων επ ιβ ιωνόντων μνημε ίων της αρχα ίας ελλην ι -

κής επ ιστήμης και φ ιλοσοφίας · και από αυτές τις πηγές , άρχ ισαν να 

μελετώντα ι η γεωμετρ ία , η φυσ ική , η αστρονομ ία και η φ ιλοσοφία . 

Μέσα στο βαθύ σκοτάδ ι που ε ίχε επ ικρατήσε ι στην Ευρώπη επί τόσους 

α ιώνες , η α νακάλυψη και η μετάφραση ενός χε ι ρογράφου του Πλά-

τωνα ή του Αρ ιστοτέλη έγ ινε κοσμοϊστορ ικό γεγονός · άνο ιξε νέους , 

άγνωστους ορ ί ζοντες , αφύπν ισε μυαλά, αναβ ίωσε το συνα ίσθημα της 

χαράς με τη φύση και συγχρόνως ανέπτυξε την πίστη στη δύναμη του 

ανθρώπ ι νου λογ ι κού —την πίστη που τόσο πάσχ ισε να αποθαρρύνε ι η 

χρ ιστ ιαν ική εκκλησ ία . Α π ό τότε άρχ ισε η αναβ ίωση, πρώτα των επ ιστη-

μών και έπειτα της γ νώσης εν γένε ι , καθώς και οι έρευνες της ουσίας 

και των θεμελ ίων της ηθ ικής . Ο Αβελάρδος ( 1079 -1142 ) τόλμησε να 

βεβαιώσει , σε συμφων ία με τους στοχαστές της αρχα ία ς Ελλάδας , ότι 

ο άνθρωπος φέρε ι μέσα του τα πρώτα στοιχε ία των ηθ ικών εννο ιών . 

Δεν βρήκε, όμως , καμία υποστήρ ιξη σε αυτή του την α ίρεση, και μόνο 

τον επόμενο α ιώνα εμφαν ίστηκε στη Γαλλ ία ο στοχαστής Θωμάς Ακ ι -

νάτης ( 1225 -1278 ) που προσπάθησε να συνδυάσε ι τη δ ιδασκαλ ία της 

χρ ιστ ιαν ικής εκκλησ ίας με ένα μέρος της δ ιδασκαλ ίας του Αρ ιστοτέλη. 

Την ίδια περ ίπου εποχή στην Αγγλ ί α ο Ρότζερ ί^παίηκον ( 1214 -1294 ) 

επ ιχε ίρησε επ ιτέλους να απορρ ίψε ι τις υπερφυσ ικές δυνάμε ι ς γ ια την 

ερμηνε ία της φύσης εν γένε ι και των ηθ ικών συλλήψεων του ανθρώ-

που. 

Αυτή η τάση, εν τούτοις , σύντομα καταπν ίχθηκε , και χρε ιάστηκαν 

τα λα ϊκά κ ινήματα που ήδη αναφέραμε (στη Βοημία, τη Μολδαβ ία , τ ις 

χώρες που αποτελούν σήμερα τη Γερμαν ία , την Ελβετ ία, τη Γαλλ ία 
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—ιδ ίως τη νότ ιο— τις Κάτω Χώρες και την Αγγλ ία ) —χρε ιάστηκε εκα-

τοντάδες χ ιλ ιάδες άνθρωπο ι να σκοτωθούν με τη φωτ ιά και το ξ ίφος 

ενώ 01 ηγέτες τους υποβλήθηκαν σε φρικτά βασαν ιστήρ ια, κοντολογ ί ς 

χρε ιάστηκε ο τρομερός ξ εσηκωμός που σταδ ιακά ε ξαπλώθηκε σε όλη 

την Ευρώπη από τον 12ο έως τον 16ο αι., πριν η εκκλησ ία και οι κο-

σμικο ί ηγεμόνες , που καθοδηγούνταν από αυτήν, επ ι τρέψουν στους 

στοχαστές να μ ιλούν και να γράφουν γ ια το κο ι νων ικό ένστ ικτο του 

ανθρώπου ως πηγή των ηθ ικών εννο ιών και γ ια τη σημασία του αν-

θρώπ ινου λογ ι κού στην επεξεργασ ία των ηθ ικών αρχών . Α λ λά ακόμη 

και τότε η σκέψη , καθώς απελευθερωνόταν από τον ζυγό της εκκλησ ί -

ας, προτ ίμησε να αποδώσε ι σε σοφούς κυβερνήτες και νομοθέτες ό,τι 

ε ίχε παλα ιότέρα αποδοθε ί στην εκ Θεού αποκάλυψη , ώσπου επ ιτέλους 

ένα νέο ρεύμα σκέψης τόλμησε να αναγνωρ ίσε ι ότι η επεξεργασ ία των 

ηθ ικών αρχών ήταν δημ ιουργ ικό έργο ολόκληρης της ανθρωπότητας . 

Στα μέσα του 16ου αι., λ ίγο πριν τον θάνατο του Κοπέρν ι κου (1473 -

1543) , εκδόθηκε το βιβλίο του γ ια τη δομή του πλανητ ικού μας συστή-

ματος. Το βιβλίο αυτό έδωσε ισχυρή ώθηση στην επ ιστημον ική σκέψη. 

Απέδε ι ξε ότι η Γη δεν βρίσκεται στο κέντρο του σύμπαντος , και ούτε 

καν στο κέντρο του πλανητ ικού μας συστήματος- ότι ο ήλ ιος και τα 

αστέρια δεν περ ιστρέφοντα ι γύρω από τη Γη, όπως νομ ί ζουμε- και ότι 

όχι μόνον η Γη μας αλλά και ο ήλ ιος, γύρω από τον οποίο κ ινε ίται η Γη, 

ε ίναι απλώς κόκκο ι άμμου ανάμεσα στους άπε ιρους κόσμους . Οι ιδέες 

αυτές δ ι έφεραν θεμελ ιωδώς από τη δ ιδασκαλ ία της εκκλησ ίας , που βε-

βα ίωνε ότι η Γη ε ίναι το κέντρο του σύμπαντος και ο άνθρωπος ε ίναι το 

αντ ικε ίμενο ιδ ια ίτερης φροντ ίδας του Δημ ιουργού της Φύσης . Φυσ ικά, 

η εκκλησ ία άρχ ισε να καταδ ιώκε ι άγρ ια αυτή τη δ ιδασκαλ ία , και πολλά 

ήταν τα θύματα των δ ιωγμών αυτών. Έτσι , στη Ρώμη, η Ιερά Εξέταση 

έστε ιλε στην πυρά τον Τζ ιορντάνο Ι^προύνο ( 1548 -1600 ) γ ια το έργο 

του Spaccio délia bestia trionfante, που υποστήρ ι ζε την κοπερν ίκε ια 

α ίρεση. Α λ λά η νέα τάση ε ίχε ήδη δ ιαδοθε ί από τους αστρονόμους , 

και γεν ικά οι άνθρωπο ι συνε ιδητοπο ίησαν τη σημασία των επακρ ιβών 

παρατηρήσεων και της μαθηματ ικής ανάλυσης , και της γ νώσης που 

βασίζεται στο πε ίραμα, σε αντ ίθεση με συμπεράσματα που βασίζονται 

στη μεταφυσική. Στη Φλορεντ ία μάλιστα οργανώθηκε μία Ακαδημ ία 

του Πε ιράματος, del C imento . 

Λ ίγο αργότερα, το 1609 και το 1619, η δ ιεξοδ ική έρευνα των νό-

μων της κ ίνησης των πλανητών γύρω από τον ήλιο που έκανε ο Κέ-

πλερ ( 1571 -1630 ) επ ι κύρωσαν τα συμπεράσματα του Κοπέρν ικου , και 



ΗΘΙΚΗ 125 

ε ίκοσι χρόν ια αργότερα ο ιταλός επ ιστήμονας Γαλ ιλέος ( 1564 -1642 ) 

δημοσίευσε τα κυρ ιότερα έργα του, τα οποία όχι μόνον επ ιβεβα ίωσαν 

τη δ ιδασκαλ ία του Κοπέρν ι κου αλλά και έδε ιξαν επ ιπλέον πού οδηγε ί η 

φυσ ική που βασίζεται στο πε ίραμα. Για τ η ν υ ιοθέτηση της δ ιδασκαλ ίας 

του Κοπέρν ικου , η εκκλησ ία τον υπέβαλε σε βασαν ιστήρ ια το 1633, και 

ο Γαλ ιλέος αναγκάστηκε να αποκηρύξε ι τ ις «α ιρετ ικές» απόψε ι ς του. 

Αλλά η σκέψη ε ίχε ήδη ελευθερωθε ί από τον ζυγό της χρ ιστ ιαν ικής και 

της παλα ιάς εβρα ϊκής δ ιδασκαλ ίας , και στον άγγλο στοχαστή και πε ιρα-

ματιστή Φράνσ ι ς Μπα ίηκον ( 1561 -1626 ) η επ ιστήμη βρήκε όχι μόνον 

έναν συνεχ ιστή των τολμηρών ερευνών του Κοπέρν ικου , του Κέπλερ 

και του Γαλ ιλέου, αλλά και τον θεμελ ιωτή μίας νέας μεθόδου επιστη-

μον ικής έρευνας —της μεθόδου της λογ ι κής παραγωγής [από το επ ιμέ-

ρους στο γεν ικό] , που βασίζεται στην επ ιμελή μελέτη των γεγονότων 

της φύσης και στην άντληση συμπερασμάτων από τα γεγονότα αυτά, 

σε αντ ίθεση προς την επαγωγ ι κή ερμηνε ία της φύσης [από το γεν ικό 

στο επ ιμέρους] , δηλαδή με βάση προϋποτ ιθέμενες αφηρημένες αρχές . 

Επ ιπλέον, ο Μπα ίηκον σκ ιαγράφησε τα ουσ ιώδη της νέας επ ιστήμης, 

που βασιζόταν, σε όλους τους κλάδους της, στην παρατήρηση και το 

πε ίραμα. Ήδη εκε ίνο τον κα ιρό επ ικρατούσε μεγάλη αναταραχή στην 

Αγγλ ία , που σύντομα κορυφώθηκε στην επανάσταση των χωρ ι κών και 

ιδ ίως των μεσα ίων τάξεων (1632 -1648 ) , και κατέληξε στην ανακήρυ -

ξη της αβασ ίλευτης δημοκρατ ίας και στην εκτέλεση του βασιλέα. Πλάι 

σ' αυτή την ο ι κονομ ική και πολ ιτ ική ανατροπή, δηλαδή την κατάργη-

ση της εξουσ ίας των φεουδαρχών γα ιοκτημόνων και την άνοδο στην 

εξουσία των αστεακών μεσα ίων τάξεων, ήρθε και η απελευθέρωση των 

μυαλών από τον ζυγό των εκκλησ ιών και η ανάπτυξη μίας νέας φ ιλο-

σοφίας , μίας νέας ερμηνε ίας της φύσης , που βασιζόταν όχι στη νοητ ι -

κή ε ικοτολογ ία αλλά στη σοβαρή μελέτη της φύσης και στη σταδ ιακή 

ανάπτυξη της ζωής , δηλαδή στην εξέλιξη, που αποτελε ί την ουσία της 

νεότερης επ ιστήμης. 

Ο Μπα ίηκον και ο Γαλ ιλέος ήταν οι πρόδρομο ι αυτής της επ ιστήμης 

που, κατά το δεύτερο ήμισυ του 17ου αι., ολοένα περισσότερο συνε ι -

δητοπο ιούσε τη δύναμή της και την ανάγκη να απελευθερωθε ί πλήρως 

από την Καθολ ική και από τη νέα Προτεσταντ ική εκκλησ ία . Γι' αυτό οι 

επ ιστήμονες άρχ ισαν να συνεργάζοντα ι και να ιδρύουν επ ιστημον ικές 

«Ακαδημ ίες» , δηλαδή συλλόγους γ ια την ελεύθερη μελέτη της φύσης . 

Η θεμελ ιώδης αρχή των άκαδημ ιών αυτών ήταν η πε ιραματ ική έρευ-

να, αντί των παλα ιότερων λογομαχ ιών . Αυτούς τους στόχους ε ίχαν οι 
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ακαδημ ίες , που πρωτο ϊδρύθηκαν στην Ιταλία, και η Βασ ιλ ική Εταιρεία, 

που ιδρύθηκε στην Αγγλ ί α τον 17ο αι. και έγ ινε το προπύργ ιο της 

επ ιστημον ικής γ νώσης και το πρότυπο γ ια παρόμο ιους συλλόγους στη 

Γαλλ ία, την Ολλανδ ία , την Πρωσία κτλ. 

Αυτή η τόση της επ ιστήμης επηρέασε φυσ ικά και την επ ιστήμη της 

ηθ ικής. Α ί γα χρόν ια πριν την Αγγλ ι κή επανάσταση, ο Φράνσ ι ς Μπα ίη-

κον έκανε μία πολύ προσεκτ ική απόπε ιρα να αποσπάσε ι από τη θρη-

σκε ία το ζήτημα της προέλευσης και της ουσίας των ηθ ικών συλλή -

ψεων. Τόλμησε να εκφράσε ι την άποψη ότι ε ίναι λ άθο ς να θεωρούμε 

την απουσ ία θρησκευτ ικής πίστης κακό γ ια την ηθική- υποστήρ ιξε ότι 

ακόμη και ένας άθεος μπορε ί να ε ίναι έντ ιμος πολ ίτης, ενώ, από την 

άλλη, η δε ισ ίδα ιμον ική θρησκε ία ε ίναι πραγματ ικός κ ί νδυνος όταν ανα-

λαμβάνε ι να καθοδηγε ί την ηθ ική δ ιαγωγή του ανθρώπου . Ο Μπα ίηκον 

εκφράστηκε πολύ προσεκτ ικά —ήταν αδύνατον να μ ιλήσε ις δ ιαφορετ ι -

κά τότε— αλλά η ουσία της σκέψης του έγ ινε κατανοητή, και στο εξής 

η ιδέα αυτή άρχ ισε να εκφράζετα ι ολοένα πιο φωναχτά και καθαρά 

στην Αγγλ ί α και στη Γαλλ ία. Έπε ιτα οι σοφοί θυμήθηκαν τη φ ιλοσοφία 

του Επ ίκουρου και των στωικών, και άρχ ισε η ανάπτυξη της ορθολογ ι -

κής ηθ ικής, δηλαδή της ηθ ικής που βασιζόταν στην επ ιστήμη, στα έργα 

του Χομπς , του Αοκ , του Shaf tesbury , του Cudwor th , του Hutcheson, 

του Χ ιούμ , του Άνταμ Σμ ιθ κ. ά. στην Αγγλ ί α και στη Σκοτ ία , και του 

Gassend i , τ ουΈλβέτ ι ου , του Holbach και πολλών άλλων στη Γαλλία^®. 

Αξ ίζε ι να επ ισημάνουμε ότι το κύριο σημείο στην ερμηνε ία της ηθ ικής 

από τον Ι^παίηκον (για το οποίο μ ίλησα στο δεύτερο κεφ.) , δηλαδή το 

γεγονός ότι ακόμη και στα ζώα το ένστικτο της κο ινων ικότητας μπορεί 

να αποδε ιχθε ί ισχυρότερο και πιο σταθερό από το ένστικτο της αυτο-

συντήρησης , αγνοήθηκε από τους οπαδούς του και μέχρι και από τους 

τολμηρούς υποστηρικτές της φυσ ιοκρατ ικής ερμηνε ίας της ηθικής^^. 

Μόνον ο Δαρβ ίνος , περί τα τέλη της ζωής του, τόλμησε να επανα-

λάβε ι τη σκέψη του Μπα ίηκον στη βάση των δ ι κών του παρατηρήσεων 

της φύσης , και ανέπτυξε αυτή την ιδέα σε λ ίγες αξ ιοπρόσεκτες σελ ίδες 

γ ια την προέλευση του ηθ ικού συνα ισθήματος στο βιβλ ίο του Η κατα-

γωγή του ανθρώπου (βλ. πιο πάνω, στο δεύτερο κεφ.) . Α λ λά ακόμη 

και τώρα, όσοι γράφουν γ ια την ηθ ική δεν τον ί ζουν αυτή τη σκέψη, 

που θα έπρεπε να αποτελε ί το θεμέλ ιο της ορθολογ ι κής ηθ ικής , επε ιδή 

επ ιπλέον , αν και με λ ιγότερο σαφή μορφή, υπονοούνταν σε όλες τις 

δ ιδασκαλ ίες που επ ιδ ίωξαν να βρουν την εξήγηση της ηθ ικής του αν-

θρώπου στη φύση τού ανθρώπου . 
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Μετά τον Μπα ίηκον , η ίδια ιδέα έγ ινε καλά κατανοητή από τους 

φ ιλοσόφους του 17ου αι. και εκφράστηκε ακόμη σαφέστερα από τον 

Χούγκο Γκρότ ιους στο έργο του De Jure bellis (1625) . Μετά από λ ί γα 

σχόλ ια γ ια τον Δημ ιουργό και την επ ιρροή του στην ανάπτυξη των 

ηθ ικών συλλήψεων —όχ ι άμεσα, αλλά δια μέσου της φύσης , «αν και 

δημ ιουργημένης από Εκε ίνον, εν τούτο ις αναλλο ίωτης και ορθολογ ι -

κής φύσης»— ο Γκρότ ιους δεν δ ίστασε να αναγνωρ ίσε ι ότι οι πηγές τού 

«νόμου», και των ηθ ικών συλλήψεων που συνδέονταν τόσο στενά με 

αυτόν, ήταν: η φύση και ο Λόγος που την ερμηνεύε ι . 

Απέκλε ισε τη θρησκευτ ική ηθ ική και τ ις τελετουργ ικές ρυθμίσε ις 

από τη σφα ίρα της φυσ ιοκρατ ικής ηθ ικής, και ασχολήθηκε μόνο με τη 

μελέτη της φυσ ιοκρατ ικής ηθ ικής . Λέγοντας «φύση» εννοούσε την αν -

θρώπ ινη φύση, και αρνήθηκε πως η ανθρώπ ινη φύση αδυνατε ί να ξε-

χωρίσε ι το σωστό και το λάθος , επε ιδή ο άνθρωπος και τα ζώα έχουν το 

ένστ ικτο της κοινωνικότητας, που αναπόφευκτα ωθεί τον άνθρωπο να 

εγκαθ ιδρύσε ι έναν ε ιρην ικό τρόπο ζωής με τους συνανθρώπους του. 

Εκτός από τις ισχυρές κο ι νων ικές του τάσεις , συνέχ ισε ο Γκρότ ιους, 

ο άνθρωπος , χάρη στη γλώσσα του, έχει την ικανότητα να δημ ιουρ-

γεί γ εν ι κούς κανόνες γ ια τη δ ιατήρηση της κο ινων ικής ζωής , και την 

επ ιθυμ ία να ενεργε ί σε συμφων ία με αυτούς τους κανόνες . Αυτή η 

έγνο ια γ ια την κο ινων ία γ ίνετα ι η πηγή των εδρα ιωμένων εθ ίμων και 

του λ εγόμενου φυσ ικού νόμου ή του νόμου που βασίζεται στο έθιμο. 

Η ανάπτυξη των συλλήψεων αυτών βοηθείται και από τη σύλληψη του 

κο ινού οφέλους , από την οποία απορρέε ι η σύλληψη του τι θεωρείτα ι 

σωστό/ δ ίκα ιο. Α λ λά ε ίναι τελε ίως λαθεμένο να βεβα ιώνουμε —έγρα-

ψε— ότι 01 άνθρωπο ι ε ξαναγκάζονταν από τους κυβερνώντες τους να 

ενδ ιαφέροντα ι γ ια τον νόμο ή ότι ενδ ιαφέρονταν γι ' αυτόν απλώς γ ια 

το όφελος . Η φύση τού ανθρώπου τον υποχρέωνε να ενεργε ί έτσι. 

«Επε ιδή —έγραψε ο Γκρότ ιους— ακόμη και στα ζώα υπάρχουν ορι-

σμένα που, γ ια χάρη των παιδ ιών ή των συντρόφων τους, θα προσέ-

ξουν λ ιγότερο τις δ ικές τους ανάγκες ή και θα λησμονήσουν τον εαυτό 

τους. Αυτό, κατά τη γ νώμη μας, οφείλεται σε ένα ε ίδος γνώσης που έρ-

χεται από τα έσω και συγκροτε ί τη βασική αρχή τέτο ιων πράξεων, αφού 

σε άλλες , απλούστερες πράξε ις το ένστικτο αυτό δεν παρατηρείται»^®. 

Ι^ία παρόμο ια τάση να κάνουν καλές πράξε ις απέναντ ι στους άλλους 

συναντούμε ώς έναν βαθμό και στα παιδιά. Το λογ ικό ενεργε ί σταθερά 

προς την ίδια κατεύθυνση (§ 9). «Ο φυσ ικός νόμος —έγραψε ο Γκρότι-

ους— ε ίναι ένας κανόνας που μας τον υποβάλλε ι το λογ ι κό μας, και με 
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αυτόν κρ ίνουμε την ηθ ική αναγκα ιότητα ή το ηθ ικώς απαράδεκτο μίας 

πράξης , ανάλογα με το αν συμφωνε ί ή όχι με την ορθολογ ι κή φύση (με 

τη φύση του Λόγου)» . 

«Επ ιπλέον —συνεχ ί ζε ι ο Γκρότ ιους— ο φυσ ικός νόμος ε ίναι τόσο 

αναλλο ίωτος , ώστε δεν μπορε ί να τον αλλάξε ι ούτε ο ίδιος ο Θεός . 

Γιατί, αν και η δύναμη του Θεού είναι υπέρτατη, μπορούμε να πούμε 

ότι υπάρχουν πράγματα στα οποία δεν εκτε ίνετα ι» (βιβ. I, κεφ. I, § 

10, 5). 

Μ' άλλα λόγ ια , αν συνδυάσουμε τις δ ιδασκαλ ίες του ί^παίηκον και 

του Γκρότ ιους, η προέλευση των ηθ ικών συλλήψεων γ ίνετα ι σαφής , 

εάν αναγνωρ ίσουμε το ένστ ικτο της κο ινων ικότητας ω ς θεμελ ιώδες 

χαρακτηρκπΊκό του ανθρώπου . Το ένστικτο αυτό οδηγε ί στην ανάπτυ-

ξη της κο ι νων ικής ζωής , με ορ ισμένες αναπόφευκτες παραχωρήσε ι ς 

στον προσωπ ικό εγωισμό. Ι^ε τη σειρά της, η κο ι νων ική ζωή βοηθά 

την ανάπτυξη των συλλήψεων της φυλετ ικής ηθ ικής , την οπο ία συ-

ναντούμε σε όλους τους πρωτόγονους . Επ ιπλέον, στο πεδίο της ζωής 

που δ ιαμορφώνετα ι υπό την επ ιρροή τού αναμφισβήτητα ισχυρού εν-

στ ίκτου της κο ινων ικότητας , υπάρχε ι μία συνεχής δραστηρ ιότητα του 

Λόγου / λογ ικού , που οδηγε ί τον άνθρωπο να αναπτύσσε ι ολοένα πιο 

περ ίπλοκους κανόνες ζωής , οι οποίο ι με τη σε ιρά τους χρησ ιμεύουν γ ια 

να εν ισχύσουν τις εντολές τού κο ινων ικού ενστ ίκτου και τ ις συνήθε ι ες 

που αυτό υπέβαλλε . Έτσι εξελ ίσσεται , φυσ ικά, αυτό που ονομάζουμε 

δι KO 10. 

Έτσι, ε ίναι φανερό ότι η ηθ ική φύση και οι ηθ ικές συλλήψε ι ς του 

ανθρώπου δεν έχουν καμία ανάγκη υπερφυσ ικής ε ξήγησης . Πράγματ ι , 

κατά το δεύτερο ήμισυ του 18ου αι. και κατά τον 19ο αι., οι περ ισσό-

τεροι που έγραψαν γ ια την ηθ ική επ ισήμαναν ότι προέρχετα ι από δύο 

πηγές : από το έμφυτο συνοίσθημο, δηλαδή το ένστ ικτο της κο ινων ι -

κότητας, και από το λογικό/ Λόγο, που εν ισχύε ι και αναπτύσσε ι ό,τι 

του παραδ ίδουν η κληρονομ ικότητα και οι έξε ις που έχουν εξελ ιχθε ί 

σε ένστ ικτο. 

Από την άλλη , όσοι επέμεναν να ε ισάγουν σΤην ηθ ική ένα υπερφυ-

σικό, «θε ϊκό» στοιχε ίο, ε ξηγούσαν το ένστ ικτο της κο ινων ικότητας και 

τις κο ινων ικές έξεις του ανθρώπου με τη θε ϊκή υποβολή και παραμέρ ι -

ζαν τελε ίως το γ εγονός ότι το ένστ ικτο και οι έξε ις της κο ινων ικότητας 

ε ίναι κο ινά στα περ ισσότερα ζώα. Θα προσθέσω εδώ ότι έχουμε τώρα 

μάθει πως οι έξε ις της κο ινων ικότητας ε ίναι το ασφαλέστερο όπλο στον 

αγώνα γ ια την ύπαρξη, και γι ' αυτό εν ισχύοντα ι ολοένα περ ισσότερο 
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erra κο ινων ικά ε ίδη. 

Α λ λά η ερμηνε ία της ηθ ικής που δόθηκε από τον Μπα ίηκον και τον 

Γκρότ ιους οδήγησε αναπόφευκτα στο ερώτημα: σε τι βασίζε ι το λογ ι -

κό/ Λόγος τα συμπερόσματό του, όταν εξελ ίσσει τ ις βασικές αρχές της 

ηθ ικής; 

Το ερώτημα αυτό τέθηκε κατά κάποιο τρόπο ακόμη και στην αρχαία 

Ελλάδα, και εκε ίνη την εποχή τού δόθηκαν δ ιάφορες απαντήσεις . Ο 

Πλάτων —ιδίως κατά την ύστερη περίοδο της ζωής του— και οι οπαδοί 

του, θεωρώντας ότι οι ηθικές συλλήψε ις του ανθρώπου οφείλονται στην 

«αγάπη/ έρωτα» την οποία υποβάλλουν στον άνθρωπο ορισμένες υπερ-

φυσικές δυνάμε ις , έδωσαν φυσικά στο λογ ικό/ Λόγο πολύ ταπε ινή θέση. 

Το λογ ικό του ανθρώπου χρησ ίμευε απλώς ως δ ιερμηνέας του «Λόγου 

της φύσης», δηλαδή των υποβολών της υπερφυσικής δύναμης . 

Η αλήθε ια ε ίναι ότι οι σκεπτ ικ ιστ ικές σχολές των σοφιστών, και αρ-

γότερα ο Επ ίκουρος και η σχολή του, βοήθησαν τους στοχαστές της 

αρχα ίας Ελλάδας να απαλλαγούν απ' αυτή τη θρησκευτ ική ηθική. Α λ λά 

αυτές οι δύο σχολές , και άλλες που δεν αναγνώρ ισαν την παρέμβαση 

της Υπερφυσ ικής Θέλησης (λόγου χάρη, οι Κυρηνα ϊκο ί και οι οπαδο ί 

του Αρ ιστοτέλη) , ενώ έδωσαν μεγάλη σημασία στον Λόγο / λογ ικό , του 

έδωσαν εν τούτο ις πολύ περ ιορ ισμένο ρόλο —μόνο στην αξ ιολόγηση 

των δ ιάφορων πράξεων και τρόπων ζωής προκε ιμένου να καθορίσε ι 

ποιος από αυτούς ε ίναι η ασφαλέστερη οδός προς την ευτυχ ία τού αν-

θρώπου. Ο ηθ ικός τρόπος ζωής —λένε— είναι αυτός που δίνει τη μεγα-

λύτερη προσωπ ική ευτυχ ία και τηγ κατάσταση μέγ ιστης ι κανοπο ίησης , 

όχι μόνο στο άτομο αλλά σε όλους . Η ευτυχ ία ε ίναι ελευθερ ία από το 

κακό ' και χάρη στο λογ ι κό / Λόγο μας, απαρνούμενο ι τις απολαύσε ι ς 

της στ ιγμής γ ια πιο δ ιαρκε ίς , μελλοντ ικές χαρές , μπορούμε να επ ιλέ-

ξουμε στη ζωή μας αυτό που μας οδηγε ί ασφαλέστερα στην κατάσταση 

της νοητ ικής ισορροπίας , στη γεν ι κή ικανοπο ίηση, στην αρμον ική ζωή 

σε συμφων ία με τον εαυτό μας, και στην ανάπτυξη της προσωπ ικότη-

τάς μας σε συμφων ία με τις ιδ ια ιτερότητές της. 

Συνεπώς , αυτή η θέαση της ηθ ικής απορρίπτε ι την επ ιδ ίωξη της 

δ ικα ιοσύνης —της λ εγόμενης αρετής— ως αυτοσκοπού. Δ ίνε ι πολύ μι-

κρή προσοχή σε μία ζωή που καθοδηγε ίτα ι από το ιδεώδες τής αγάπης / 

έρωτα, όπως το κήρυξε ο Πλάτων. Ο Αρ ιστοτέλης έδωσε πολύ μεγάλη 

σημασία στον Λόγο . Αλλά βλέπε ι τη δραστηριότητα του Λόγου στη 

λογ ικότητα και στη φρόνηση , και όχι στην παράτολμη απόφαση της 

ελεύθερης σκέψης . Το ιδεώδες του ε ίναι η «σωστή» σκέψη, η συ-
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γκράτηση των πράξεων που είναι έτοιμος να δ ιαπράξε ι ο άνθρωπος 

υπό την επ ιρροή της ισχυρής συγκ ίνησης , και μία θέληση που εμμένε ι 

στον «ορθολογ ι κό μέσο όρο» όπως καθορίζετα ι από τη φύση του κάθε 

ατόμου ξεχωρ ιστά. 

Ο Αρ ιστοτέλης απέρρ ιψε τη μεταφυσική και στηρ ίχθηκε σε μία πρα-

κτ ική βάση, ορ ί ζοντας ως αφετηρ ία όλης της δραστηρ ιότητας την προ-

σπάθε ια γ ια την ευτυχ ία, τον εγωισμό. Την ίδια άποψη —ακόμη πιο 

έντονα— ε ίχαν, όπως ε ίδαμε, και ο Επ ίκουρος και αργότερα οι οπαδο ί 

του επί πέντε με έξι α ιώνες . Από την εποχή της Αναγέννησης , δηλαδή 

από τον 16ο αι., αυτή την άποψη ε ίχαν και πολλο ί στοχαστές , περι-

λαμβανομένων των Εγκυκλοπα ιδ ιστών του 18ου αι. και των συγκα ι -

ρ ινών μας ωφελ ιμ ιστών (Μπένθαμ, Μιλ) και φυσ ιοκρατών (Δαρβ ίνος 

και Σπένσερ) . 

Α λ λά ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη μπορε ί να ήταν η επ ιτυχ ία 

αυτών των δ ιδασκαλ ιών , ιδ ίως την εποχή που η ανθρωπότητα έν ιωθε 

την ανάγκη να ελευθερωθε ί από τον ζυγό της εκκλησ ίας και προσπα-

θούσε να ανο ίξε ι νέους δρόμους γ ια την ανάπτυξη ν έων μορφών κοι-

νων ι κή ς ζωής , εν τούτο ις οι δ ιδασκαλ ίες αυτές απέτυχαν να λύσουν το 

πρόβλημα της προέλευσης των ηθ ικών συλλήψεων του ανθρώπου . 

Να λέμε ότι ο άνθρωπος πάντα πασχίζε ι γ ια την ευτυχ ία και γ ια 

τη μεγαλύτερη δυνατή απομάκρυνση από το κακό, σημαίνε ι απλώς 

να δ ιατυπώνουμε μία πάντα προφανή, επ ιφανε ιακή αλήθε ια , που την 

εκφράζουν ώς και οι παροιμ ίες . Πράγματ ι , έχε ι συχνά επ ισημανθε ί ότι, 

αν η ηθ ική ζωή οδηγούσε τον άνθρωπο στη δυστυχ ία , όλη η ηθ ική θα 

ε ίχε εξαφαν ιστε ί προ κα ιρού από τον κόσμο. Α λ λά μία τέτοια γεν ί κευ -

ση ε ίναι ανεπαρκής . Αναμφ ίβολα , η επ ιθυμ ία γ ια τη μέγ ιστη ευτυχ ία 

ε ίναι έμφυτη σε όλα τα έμβια" εν τέλε ι και ο άνθρωπος καθοδηγε ίτα ι 

από αυτή την επ ιθυμ ία. Α λ λά αυτή ακρ ιβώς ε ίναι η ουσία τού ζητήμα-

τος που μας απασχολε ί . «Γιατί —χάρη σε ποια νοητ ική ή α ισθητηρ ια-

κή δ ιδαδ ικασ ία , σε συνδυασμό με ορ ισμένες σκέψε ι ς που ονομάζουμε 

«ηθ ικές»— απαρνε ίτα ι ο άνθρωπος τόσο συχνά κάτι που αναμφ ίβολα 

θα του προσπόρ ι ζε απόλαυση; Γιατί συχνά υπομένε ι πάσης φύσεως 

στερήσε ις γ ια να μην παραβιάσε ι το ηθικό ιδεώδες του;» Δεν μας ικα-

νοπο ιε ί η απάντηση που έδωσαν οι προαναφερθέντες στοχαστές της 

αρχα ίας Ελλάδας και αργότερα μία σε ιρά ωφελ ιμ ιστές στοχαστές- ν ι -

ώθουμε ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στο συνετό ζύγ ιασμα των 

απολαύσεων και στην απάρνηση των προσωπ ικών απολαύσεων προς 

όφελος άλλων εντονότερων και πιο δ ιαρκών απολαύσεων . Ν ιώθουμε 
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ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι πιο περ ίπλοκο, και συγχρόνως πιο 

γεν ικό . ν 

Ο Αρ ιστοτέλης εν μέρει το κατάλαβε αυτό, όταν έγραψε ότι ένας 

άνθρωπος που έχει δύο εναλλακτ ι κές δυνατότητες ενεργε ί σοφό αν 

λάβε ι εκε ίνη την απόφαση που δεν δ ιχάζε ι τον εσώτερο εαυτό του 

και του δίνει μεγαλύτερη ικανοπο ίηση με τον εαυτό του. Πασχ ί ζουμε 

γ ια χαρά, τ ιμή, σεβασμό κτλ. —έγραψε— όχι μόνον ως αυτοσκοπούς , 

αλλά κυρ ίως γ ια την α ίσθηση ικανοπο ίησης που δ ίνουν στο λογ ι κό μας. 

Όπως ε ίδαμε, την ίδια άποψη επανέλαβε ακόμη σαφέστερα ο Επ ίκου-

ρος. Α λ λά αν ο ρόλος που παίζει το λογ ι κό / Λόγος γ ίνε ι αποδεκτός με 

αυτή τη μορφή, τ ίθεται το ερώτημα: «Τι ακρ ιβώς στο λογ ικό/ Λόγο 

μας ικανοποιε ίτα ι σε τέτοιες περ ιπτώσε ις ;» Αν το ερώτημα τεθεί έτσι, 

τότε, όπως θα δούμε παρακάτω, η απάντηση αναγκαστ ικά θα ε ίναι: «η 

ανάγκη γ ια δ ικα ιοσύνη», δηλαδή για ισοτιμία. Εν τούτοις , αν δεχθούμε 

ότι ο Αρ ιστοτέλης και ο Επ ίκουρος έθεσαν στον εαυτό τους το ερώτημα 

αυτό, δεν του έδωσαν αυτή την απάντηση. Η όλη δομή της κο ινων ίας 

της εποχής τους, που βασιζόταν στη δουλε ία των περ ισσοτέρων, το 

όλο πνεύμα τής κο ινων ίας , ήταν τόσο απομακρυσμένα από τη δ ικα ιο-

σύνη και το αναπόφευκτο επακόλουθό της, την ισοτιμία ( ισότητα δι-

κα ιωμάτων) , ώστε ε ίναι πολύ π ιθανό ότι ο Αρ ιστοτέλης και ο Επ ίκουρος 

ούτε καν σκέφτηκαν να υποβάλλουν το ερώτημα. 

Σήμερα , όμως , που έχε ι παρέλθε ι η παλα ιά φ ιλοσοφία , δεν μπορού-

με πια να αρκεστούμε στα συμπεράσματα των δύο αυτών στοχαστών 

και αναρωτ ιόμαστε: «Γιατί ένα πιο αναπτυγμένο μυαλό βρίσκει μεγα-

λύτερη ι κανοπο ίηση ακρ ιβώς σ' εκε ίνες τις αποφάσε ις που αποδε ικνύ-

εται πως ε ίναι οι καλύτερες γ ια τ α συμφέροντα όλων; Δεν υπάρχε ι μία 

βαθύτερη, φυσ ιολογ ική αιτία γ ια το γεγονός αυτό;» 

Έχουμε ήδη δει (δεύτερο κεφ.) την απάντηση που έδωσαν στο πα-

ραπάνω ερώτημα ο Μπα ίηκον και κατόπιν ο Δαρβ ίνος . Στον άνθρωπο , 

λένε , όπως σε όλα τα αγελα ία ζώα, το ένστικτο της κο ινων ικότητας 

ε ίναι αναπτυγμένο σε τέτοιο βαθμό ώστε να ε ίναι ισχυρότερο και δι-

αρκέστερο από τα άλλα ένστ ικτα που μπορούν να υπαχθούν μαζί στην 

κο ινή ονομασ ία «ένστ ικτο της αυτοσυντήρησης» . Επ ιπλέον, στον άν-

θρωπο, όπως σε ένα ορθολογ ικό ον που έχει ζήσει κο ινων ικά επί δεκά-

δες χ ιλ ιάδες χρόν ια , το λογ ι κό/ Λόγος βοήθησε την ανάπτυξη και την 

τήρηση τέτο ιων έξεων, εθ ίμων και κανόνων ζωής , που οδήγησαν σε 

πληρέστερη ανάπτυξη της κο ινων ικής ζωής —και ως συνέπε ια ήρθε η 

ανάπτυξη του κάθε ατόμου ξεχωριστά. 
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Αλλά ακόμη και αυτή η απάντηση δεν μπορε ί να μας ικανοπο ιήσε ι 

πλήρως . Γνωρ ί ζουμε από την πείρα μας πόσο συχνό , στον αγώνα ανά-

μεσα σε συγκρουόμενε ς ενορμήσε ι ς , τα στενό εγωιστ ικό συνα ισθήματα 

καταν ικούν τα συνα ισθήματα κο ινων ικής φύσεως . Το βλέπουμε αυτό 

σε ότομα και σε ολόκληρες κο ινων ίες . Συν επώς φτόνουμε να πιστέ-

ψουμε ότι αν το ανθρώπ ινο λογ ι κό / Λόγος δεν ε ίχε την έμφυτη τόση 

να ε ισόγε ι στις αποφόσε ι ς του έναν δ ιορθωτ ικό κο ι νων ικό παρόγο-

ντα, τότε οι στενό εγωιστ ικές αποφάσε ι ς θα επ ικρατούσαν πάντα πόνω 

στις κρίσε ις κο ι νων ικής φύσεως . Όπως θα δούμε παρακότω, ενεργε ί 

πράγματ ι ένας τέτο ιος παρόγοντας . Πηγόζε ι , αφ' ενός , από το βαθιό 

ρ ι ζωμένο μέσα μας ένστ ικτο της κο ινων ικότητας , και από τη συμπόθε ια 

προς εκε ίνους με τους οπο ίους μο ιραζόμαστε τη μοίρα μας, συμπόθε ια 

που αναπτύσσετα ι μέσα μας ως αποτέλεσμα της κο ι νων ικής ζωής . Αφ ' 

ετέρου, απορρέε ι από τη σύλληψη της δ ικα ιοσύνης που ε ίναι ε γγενής 

στο λ ο γ ι κ ό / Λ ό γ ο μας. 

Η περα ιτέρω ιστορία των ηθ ικών δ ιδασκαλ ιών θα επ ιβεβα ιώσε ι το 

παραπόνω συμπέρασμα. 
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ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ . 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ Τ Ω Ν ΗΘΙΚΩΝ Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Ω Ν ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ 

ΧΡΟΝΟΥΣ 

(17ος και 18ος αι.) 

Τα ίδια δύο ρεύματα στην ηθ ική που εμφαν ίστηκαν στην αρχα ία 

Ελλάδα συνέχ ισαν να υπάρχουν στους στοχαστές των μεταγενέστε-

ρων χρόνων μέχρ ι τα μέσα του 18ου αι. Οι περισσότεροι φ ιλόσοφο ι 

και στοχαστές αναζητούσαν ακόμη την προέλευση της ηθ ικής σε κάτι 

υπερφυσ ικό , που αποκαλύφθηκε στον άνθρωπο εκ των άνω. Οι ιδέες 

του Πλάτωνα , που τ ις ανέπτυξε και τ ις εν ίσχυσε η χρ ιστ ιαν ική ε κκλη -

σία, αποτέλεσαν και ε ξακολουθούν να αποτελούν την ουσία τέτο ιων 

δ ιδασκαλ ιών , αν και θεωρούντα ι αξ ιοσημε ίωτα στενές. Ο Πλάτων και ο 

Σωκράτης θεωρούσαν τη γ νώση του καλού πραγματ ική κ ινητήρια δύ-

ναμη όλης της ηθ ικής . Α λ λά ο Πλάτων δεν παρουσ ίασε τη γ νώση αυτή 

ως κάτι που αποκτήθηκε από το μηδέν/ τ ίποτα. Στη βάση της δ ιδασκα-

λ ίας του Πλάτωνα, και ιδ ίως της δ ιδασκαλ ίας των στωικών, βρ ισκόταν 

η άποψη ότι η ηθ ική α ίσθηση, που εκδηλώνετα ι στον άνθρωπο , και αν 

ακόμη ε ίναι σε ατελή μορφή, ε ίναι μέρος μίας κάπο ιας θεμελ ιώδους 

αρχής του σύμπαντος . Α ν το στοιχε ίο αυτό δεν υπήρχε στη φύση, δεν 

θα εκδηλωνόταν στον άνθρωπο . 

Έτσι , υπήρχε μία ορ ισμένη συγγένε ια ανάμεσα στη φ ιλοσοφία της 

αρχα ίας Ελλάδας και στη νεότερη επ ιστήμη, αλλά η χρ ιστ ιαν ική εκ-

κλησ ία και 01 δ ιδασκαλ ίες που ενέπνευσε έκαναν ό,τι μπορούσαν γ ια 

να ξερ ι ζώσουν αυτή την ιδέα από την κοσμοθεώρησή μας. Η αλήθε ια 

ε ίναι ότι ο χρ ιστ ιαν ισμός έφερε στην ηθ ική ή, ακρ ιβέστερα, εν ίσχυσε 

σ' αυτήν, το ιδεώδες της αυτοθυσ ίας γ ια το καλό των συνανθρώπων 

μας- και ε νσαρκώνοντας το ιδεώδες αυτό στον άνθρωπο-Χρ ιστό , ο χρ ι -

στ ιαν ισμός, όπως ο βουδ ισμός, έδωσε στον άνθρωπο ένα υψηλό ηθ ικό 

μάθημα. Α λ λά οι οπαδο ί της δ ιδασκαλ ίας αυτής, και ιδ ίως η εκκλησ ία , 

σύντομα άρχ ισαν να κηρύττουν ότι οι αρετές εκε ί νων που επ ιχε ιρούν 

να πραγματώσουν αυτό το ιδεώδες ζωής δεν έχουν ανθρώπ ινη προ-

έλευση. «Ο κόσμος ε ίναι βουτηγμένος στο κακό», ε ίπαν, σε αντ ίθεση 

προς τους στοχαστές της αρχα ίας Ελλάδας . Εκφράζοντας το πεσιμιστι-

κό/ απα ισ ιόδοξο πνεύμα της εποχής τους, οι ηγέτες της χρ ιστ ιαν ικής 
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εκκλησ ίας βεβα ίωσαν ότι ο άνθρωπος ε ίναι τόσο ανήθ ικο πλάσμα, και 

ο κόσμος ε ίναι τόσο υποταγμένος στο κακό, ώστε ο Δημ ιουργός του 

κόσμου χρε ιάστηκε να στείλε ι στη γη τον γ ιο του, γ ια να δείξε ι στους 

ανθρώπους τον δρόμο προς την καλοσύνη και να «λυτρώσε ι τον κό-

σμο» από το κακό με τα βάσανα και τον θόνατό του. 

Όπως ε ίδαμε, η δ ιδασκαλ ία αυτή εδρα ιώθηκε τόσο στέρεα, ώστε 

χρε ιάστηκε να περάσουν χ ίλ ια πεντακόσια χρόν ια , πριν, ανάμεσα στις 

νέες μορφές ζωής που εμφαν ίστηκαν στην Ευρώπη, αρχ ίσουν να υψώ-

νοντα ι φωνές που βεβα ίωναν ότι τα σπέρματα της ηθ ικής υπάρχουν 

στη φύση. Τ ις έχουμε ήδη αναφέρε ι στο προηγούμενο κεφάλα ιο . Α λ λά 

ακόμη και σήμερα τέτοιες φωνές τις σκεπάζουν εκε ίνο ι που συνεχ ί ζουν 

να βεβα ιώνουν με μεγάλη αυτοπεπο ίθηση, αλλά κόντρα στα έγκυρα 

στοιχεία,^ ότι η φύση μπορε ί να μας δώσε ι μαθήματα μόνο γ ια το κακό. 

Υποστηρ ί ζουν ότι η λε ιτουργ ία του Λόγου στα ηθ ικά ζητήματα θα έπρε-

πε να ε ίναι η αξ ιολόγηση τού τι μας δίνει τη μεγαλύτερη ι κανοπο ίηση 

στο δεδομένο κο ινων ικό σύστημα και συνεπώς ότι, όταν εκδηλώνετα ι 

στον άνθρωπο το ηθικό στοιχε ίο, έχει υπερφυσ ική προέλευση. 

Εν τούτοις , το νέο ρεύμα στην ηθική, που ε ίδε ως πηγή των ηθ ικών 

συλλήψεων τον άνθρωπο και τη φύση που τον περ ιλαμβάνε ι , δυνάμω-

νε ολοένα κατά τον α ιώνα που μας πέρασε, παρά τα εμπόδ ια που πα-

ρενέβαλλαν η εκκλησ ία και το κράτος, και τόν ι ζε ολοένα περ ισσότερο 

ότι όλες 01 ηθ ικές μας συλλήψε ι ς αναπτύχθηκαν τελε ίως φυσ ικά από το 

α ίσθημα της κοινωνικότητας που ε ίναι έμφυτο στον άνθρωπο και στα 

περ ισσότερα ζώα. 

Θα προχωρήσουμε τώρα και θα αναλύσουμε αυτή τη νέα δ ιδασκα-

λ ία και θα δούμε πώς αναγκάστηκε να αγων ί ζετα ι δ ιαρκώς εναντ ίον 

της αντ ίθετης δ ιδασκαλ ίας , που παίρνε ι ολοένα νέες και πιο επ ιδέξ ια 

μεταμφιεσμένες μορφές . Α λ λά αφού η φυσ ικο-επ ιστημον ική ερμηνε ία 

της ηθ ικής ακολουθε ί κάπως δ ιαφορετ ικούς δρόμους στην Αγγλ ί α και 

στη Γαλλ ία , θα εξετάσουμε αυτή την εξέλ ιξη χωρ ιστά στις δύο χώρες . 

Θα αρχ ίσουμε από την Αγγλ ία , όπου ο Μπα ίηκον ήταν ο πατέρας του 

νέου κ ινήματος- μετά από αυτόν, ο Χομπς έγ ινε γ ια κα ιρό ο πιο σημα-

ντ ικός του εκπρόσωπος . 

Ε ίδαμε ότι οι έ λληνες φ ιλόσοφοι , παρά τις δ ιαφορές μεταξύ των 

σχολών , όλο ι αναγνώρ ι ζαν ότι οι ηθ ικές συλλήψε ι ς του ανθρώπου ε ίναι 

κάτι που εξελ ίσσεται από τις φυσ ικές του τάσε ις και ότι οι συλλήψε ι ς 

αυτές εφαρμόζοντα ι στη ζωή με τις προσπάθε ιες του ανθρώπου ανά-

λογα με την ανάπτυξη της ορθολογ ι κής κατανόησης της κο ινων ικότη-
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τας. Ε ίδαμε και πώς ο Μπα ΐηκον και ο συγκα ιρ ινός του Hugo Grot ius 

άντλησαν ρητά τη βασική αρχή της ηθ ικής από το κο ινων ικό ένστ ικτο. 

Έτσι , η ιδέα των στω ικών, που βεβα ίωναν ότι το ηθικό στοιχε ίο στον 

άνθρωπο ε ίναι εγγενές στη φύση του, ξανα ζωντάνεψε στη νέα φυσ ικο-

επ ιστημον ική φ ιλοσοφία . 

Αλλά ο Χομπς πήρε εκ δ ιαμέτρου αντ ίθετη στάση. Οι απόψε ι ς του 

επηρεάστηκαν αναμφ ίβολα από τις ιδέες του γάλλου φ ίλου του Γκα-

σεντί (θα εξετάσουμε την ηθ ική δ ιδασκαλ ία του Γκασεντ ί στο επόμενο 

κεφάλα ιο) . Α λ λά η περ ιφρονητ ική του στάση απέναντ ι στον άνθρωπο , 

που τον θεωρούσε φαύλο ζώο με αχαλ ίνωτα πάθη, δ ιατυπώθηκε αναμ-

φ ίβολα στην Αγγλ ί α κατά τους αναστατωμένους κα ιρούς της Επανά-

στασης που άρχ ισε το 1639 και κορυφώθηκε στην εκθρόν ιση και την 

εκτέλεση του βασιλέα το 1649. Ήδη τότε ο Χομπς έβλεπε με μίσος τους 

επαναστάτες και αναγκάστηκε να καταφύγε ι στη Γαλλ ία όπου έγραψε 

το πρώτο του έργο De Cive [Περί πολιτε ίας]^ 

Επε ιδή εκε ίνη την εποχή δεν γνώρ ι ζαν καθόλου οι άνθρωπο ι τη 

ζωή των πρωτόγονων αγρ ίων , ο Χομπς φαντάστηκε τη ζωή του πρω-

τόγονου ανθρώπου ως «πόλεμο όλων εναντ ίον όλων» από τον οποίο 

01 άνθρωπο ι ξ έφυγαν μόνον αφού ενώθηκαν σε κο ινων ία και σύναψαν 

γ ια τον σκοπό αυτό ένα «κο ινων ικό συμβόλα ιο» . Οπότε ο Χομπς ξεκ ινά 

το έργο του γ ια το κράτος με τη δ ιαβεβα ίωση ότι ο άνθρωπος δεν ε ίναι 

καθόλου «κο ι νων ικό ζώο», που γενν ιέτα ι με τις έξε ις της κο ινων ικό -

τητας, όπως φρονούσε ο Αρ ιστοτέλης · απεναντ ίας , ο άνθρωπος ε ίναι 

απέναντ ι στον συνάνθρωπό του λύκος : Homo homin i lupus. 

Α ν 01 άνθρωπο ι επ ιδ ιώκουν συντροφιά , δεν το κάνουν εξ αιτ ίας μίας 

έμφυτης κο ινων ικότητας , αλλά γ ια τα οφέλη που περ ιμένουν από τους 

άλλους ή από τον φόβο γ ια τους άλλους (κεφ. I και II). 

«Γιατί αν εκ φύσεως ο άνθρωπος έπρεπε να αγαπά τον άνθρωπο ως 

άνθρωπο , δεν θα υπήρχε λόγος γιατί κάθε άνθρωπος δεν θα έπρεπε να 

αγαπά κάθε άνθρωπο ή γ ιατ ί θα έπρεπε μάλλον ν α συναναστρέφετα ι 

εκε ίνους στους οπο ίους η κο ινων ία αποδίδε ι τ ιμές ή κέρδη» (II, 2). 

Όταν 01 άνθρωπο ι συναντ ιούντα ι «για πνευματ ική απόλαυση και ψυ-

χαγωγ ία , ο καθένας θα ευχαριστ ιέτα ι περ ισσότερο με εκε ίνα τα αστεία 

που έχουν ως αντ ικε ίμενο τα κουσούρ ια και τ ις αναπηρ ί ες ενός άλλου» 

(II, 2). «Συνεπώς όλες οι συντροφιές γ ίνοντα ι γ ια το κέρδος ή γ ια τη 

δόξα, δηλαδή όχι γ ια την αγάπη προς τους συνανθρώπους μας αλλά 

γ ια την αγάπη προς τον εαυτό μας». Και καταλήγε ι : «Άρα πρέπει να 

δεχθούμε ότι όλες οι μεγάλες και ανθεκτ ικές στον χρόνο κο ινων ίες 
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προέρχοντα ι όχι από την καλή θέληση που ε ίχαν οι άνθρωπο ι ο ένας 

προς τον άλλο , αλλά από τον αμο ιβα ίο φόβο που ε ίχαν ο ένας ν·ο τον 

άλλο» (I, 2). 

Το όλο ηθ ικό σύστημα του Χομπς βασίζεται σ' αυτή την επ ιφανε ιακή 

παράσταση της ανθρώπ ι νης φύσης . Θεώρησε αυτές τις απόψε ι ς θεμε-

λ ιώδε ι ς και τ ις επ ιβεβα ίωσε εκ νέου σ η ς μεταγενέστερες σημε ιώσε ι ς 

του στο κε ίμενο —σημε ιώσε ι ς που προφανώς γράφηκαν ως απάντηση 

σε ενστάσε ις γ ια τους ορ ισμούς και τα συμπεράσματά του^. 

Σύμφωνα με τον Χομπς , η συμβ ίωση ορ ισμένων ζώων και των αγρ ί -

ων δεν αποτελε ί ακόμη πολιτε ία. Η νοητ ική/ ψυχ ι κή συγκρότηση του 

ανθρώπου τον εμποδίζε ι να συνδυαστε ί σε κο ινων ία . Χάρη σε αυτή την 

έμφυτη κλ ίση τους οι άνθρωπο ι ε ίναι εχθρο ί ο ένας προς τον άλλο , και 

ώς και η κο ινων ικότητα που επ ιδε ικνύε ι ο άνθρωπος δεν ε ίναι φυσ ική 

του ιδιότητα αλλά του έχει εμφυτευθε ί με την ανατροφή του. Εκ φύ-

σεως, κάθε άνθρωπος θεωρε ί πως ε ίναι ίσος με οπο ιονδήποτε άλλο , 

γ ια όσο κα ιρό η ανατροφή του δεν ξερ ι ζώνε ι από μέσα του αυτή την 

ιδέα, και θεωρε ί πως δ ικα ιολογε ίτα ι να κάνε ι κακό στους άλλους και 

να τους αρπάζε ι την περ ιουσία. Εξ ου και η κατάσταση πολέμου όλων 

εναντ ίον όλων . Ο άνθρωπος ξεφεύγε ι από αυτή την κατάσταση μόνον 

όταν υποτάσσετα ι σε άλλους που ε ίναι πιο δυνατο ί ή πιο πανούργο ι 

από τον ίδιο, ή όταν μία ομάδα ανθρώπων , αφού αντ ιλαμβάνετα ι τους 

κ ι νδύνους από τη μεταξύ τους σύγκρουση , συνάπτε ι συμφων ία και 

ιδρύει κοινωνία^. 

Προφανώς , η σύλληψη του πρωτόγονου ανθρώπου από τον Χομπς 

ε ίναι απολύτως εσφαλμένη —τώρα που έχουμε μελετήσε ι τη ζωή των 

πρωτόγονων αγρ ίων και των περ ισσότερων ζώων που ζουν στις ακόμη 

αρα ιοκατο ικημένες ηπε ίρους. Βλέπουμε τώρα καθαρά ότι η κο ι νων ικό -

τητα αποτελε ί τόσο ισχυρό όπλο στον αγώνα εναντ ίον των εχθρ ι κών 

δυνάμεων της φύσης και εναντ ίον των άλλων ζώων , ώστε αναπτύχθη-

κε σε πολλά αγελα ία ζώα πολύ πριν εμφαν ιστούν στη γη τα ανθρωπο -

ειδή. Συνεπώς , γ ια να αναπτύξε ι την κο ινων ικότητα, ο άνθρωπος δεν 

χρε ιαζόταν ούτε το «κο ινων ικό συμβόλα ιο» ούτε το «κράτος -Λεβ ιά -

θαν». 

Είναι φανερό ότι ο Χομπς ξεκ ίνησε πάλι από τις ίδιες βάσεις της αν -

θρώπ ινης κο ινων ίας γ ια να συναγάγε ι τους «φυσ ικούς νόμους» , στους 

οπο ίους βάσισε την άποψή του γ ια το κο ινων ικό σύστημα. Και αφού 

ήταν υπερ-συντηρητ ικός με μ ικρή συμπάθε ια γ ια τον λαό (υποστήρ ιξε 

τον μονάρχη και τον Δ ι εκδ ικητή του θρόνου την εποχή της δημοκρατ ί -
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ας του Κρόμνουελ) , παρουσ ίασε ως βάση του κράτους τις φεουδαλ ι κέ ς 

βλέψε ις του κόμματος του, αφ' ενός , και λ ίγες γεν ικό αποδεκτές κοι-

νοτοπίες , αφ' ετέρου. 

Για εκε ίνους που γνωρ ί ζουν κόπως τη ζωή των ζώων και των αγρ ί -

ων, 01 απόψε ι ς του Χομπς ε ίναι προφανώς εσφαλμένες . Κότι τέτο ιες 

απόψε ι ς έστεκαν περί τα μέσα του 17ου αι., τότε που ε ίχαμε λ ίγες γ νώ -

σεις γ ια τη ζωή των «άγρ ιων» λαών , αλλά δυσκολευόμαστε να καταλά-

βουμε πώς τέτοιες απόψε ι ς επ ιβ ιώνουν σήμερα, παρά τις εξηγήσε ι ς και 

τις ανακαλύψε ι ς του 18ου και του 19ου αι. Ίσως να μπορούμε ακόμη 

να αποδώσουμε στις λ ιγοστές πληροφορ ίες τ ι ς παρόμο ιες απόψε ι ς του 

Ρουσώ γ ια την προέλευση της ανθρώπ ι νης κο ινων ίας , αλλά ε ίναι τελε ί -

ως ακατανόητο πώς έφτασε να συμμερ ίζετα ι τ ις ίδιες απόψε ι ς ο σύγ-

χρονος φυσ ιοδ ίφης Χάξλεϋ , στον οπο ίο αναγκάστηκα να υπενθυμ ίσω, 

όταν άρχ ισε να δ ιατυπώνε ι απόψε ι ς παρόμο ιες με του Χομπς , ότι στη 

γη εμφαν ίστηκαν κο ινων ίες πριν εμφανιστε ί ο άνθρωπος . 

Το λάθος του Χομπς μπορε ί να εξηγηθε ί μόνον από το γεγονός ότι 

έ γραψε σε μία εποχή που ήταν αναγκα ίο να εναντ ιωθε ί στην ευρέως 

δ ιαδεδομένη τότε άποψη της ε ιδυλλ ιακής «πρωτόγονης κατάστασης». 

Η σύλληψή του συνδεόταν με τον θρύλο του Παραδε ίσου και της πτώ-

σης του ανθρώπου , και την ασπάστηκαν η Καθολ ική και η νεοεγκαθ ι -

δρυθε ίσα Προτεσταντ ική εκκλησ ία , η οποία, ακόμη πιο αυστηρά από 

την Καθολ ική , θεωρούσε τη λύτρωση θεμελ ιώδες δόγμα. 

Στ ις περιστάσεις αυτές, ένας συγγραφέας που κατηγορηματ ικά αρν ι -

όταν την «πρωτόγονη κατάσταση» και που αντλούσε τις ηθ ικές συλλή -

ψεις του πρωτόγονου ζωώδους ανθρώπου από τη σκέψη ότι η ε ιρην ική 

συμβ ίωση προσφέρε ι πιο πολλά πλεονεκτήματα από τον δ ιαρκή πόλεμο 

—ένας τέτο ιος συγγραφέας ε ίχε εξασφαλ ίσε ι την επ ιτυχ ία. Το «κο ινω-

ν ικό συμβόλα ιο» ή η καθυπόταξη από έναν κατακτητή που περιορίζε ι 

με τη βία την αχαλ ί νωτη ελευθερ ία των ανθρώπων : αυτό ήταν, κατά 

τον Χομπς , το πρώτο στάδιο στην ανάπτυξη της ηθ ικής και του δ ικα ίου. 

Έπε ιτα ο Λόγος προχώρησε και περ ιόρ ισε τα φυσ ικά δ ικα ιώματα των 

ατόμων προς το συμφέρον τους, και έτσι αναπτύχθηκαν με τον κα ιρό 

όλες 01 «ηθ ικές» αρετές: συμπόν ια , τ ιμ ιότητα, ευγνωμοσύνη κτλ. 

Σ ύμφωνα με τον Χομπς , οι ηθ ικές συλλήψε ι ς προέκυψαν με πολ-

λούς δ ιαφορετ ικούς τρόπους , ανάλογα με τον τόπο και την εποχή-

συνεπώς οι ηθικο ί κανόνες δεν περ ιέχουν τ ίποτε γεν ικό , τ ίποτε απόλυ-

το^. Επ ιπλέον, παρατηρούντα ι μόνο σε περ ιπτώσε ις στις οποίες υπάρχε ι 

αμο ιβα ιότητα και ο Λόγος πρέπε ι να ε ίναι ο μόνος καθοδηγητής στη 
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λήψη όλων των αποφάσεων . Αλλά δεν ε ίναι λογ ι κό να τηρούμε ηθι-

κούς κανόνες απέναντ ι σε ανθρώπους με τους οπο ίους δεν μας συνδέε ι 

η αμοιβα ιότητα. Γεν ικά, δεν ε ίναι ασφαλές να βασιζόμαστε στον κο ινω-

ν ικό Λόγο / λογ ι κή γ ια την εγκαθ ίδρυση της ηθ ικής. Η ηθ ική απαιτε ί μία 

κυβερνώσα εξουσία/ ισχύ που δημ ιουργε ί την κο ι νων ική ηθ ική με τον 

φόβο της τ ιμωρίας , και σ' αυτή την εξουσία/ ισχύ ενός ατόμου ή μίας 

ομάδας οφε ίλουν όλοι να υπακούουν χωρ ί ς όρους . Στο κράτος, όπως 

και στη φύση, το δ ίκα ιο ε ίναι η δύναμη . Η φυσ ική κατάσταση του αν-

θρώπου ε ίναι ο πόλεμος όλων εναντ ίον όλων . Το κράτος προστατεύε ι 

τη ζωή και την περιουσία όλων των υπηκόων του με αντ ίτ ιμο την από-

λυτη υπακοή τους . Η θέληση του κράτους ε ίναι ο υπέρτατος νόμος . Η 

υποταγή στην εξουσία του παντοδύναμου «κράτους -Λεβ ιάθαν» ε ίναι η 

βάση της κο ινων ικότητας . Αυτός ε ίναι ο μόνος τρόπος γ ια να πετύχου-

με την ε ιρην ική συμβ ίωση, την οποία επ ιδ ιώκουν να εγκαθ ιδρύσουν οι 

ηθικο ί νόμο ι και ρυθμίσε ις μας. Όσο γ ια το κληρονομ ι κό ένστ ικτο της 

κο ινων ικότητας , δεν έχει σημασία, γ ιατί ε ίναι αν επαρκώς αναπτυγμέ -

νο στον πρωτόγονο άνθρωπο και δεν μπορεί να αποτελέσε ι την πηγή 

των ηθ ικών αρχών . Παρόμο ια , ο Λόγος δεν έχει καμία επ ίπτωση στην 

ανάπτυξη των κανόνων της κο ι νων ικής ζωής : ο άνθρωπος δεν έχει έμ-

φυτη σύλληψη της δ ικα ιοσύνης- το ανθρώπ ινο λογ ικό , απόλυτα κα ιρο-

σκοπ ικό , εγκαθ ιδρύε ι τους κανόνες της κο ι νων ικής ζωής σε συμφων ία 

με τις απαιτήσε ις της εποχής . Ο ν ικητής έχει δ ίκ ιο —γιατ ί η ν ί κη του 

αποδε ικνύε ι ότι προέβλεψε τις απαιτήσε ις των συγκα ιρ ι νών του. Έτσι 

ερμήνευσε ο Χομπς την ηθική- και έτσι την βλέπουν μέχρι σήμερα οι 

άρχουσες τάξε ις στη συντρ ιπτ ική τους πλε ιονότητα. 

Από την άλλη , επε ιδή ο Χομπς ερμήνευσε την ηθ ική απορρ ίπτοντας 

κατηγορηματ ικά τη θρησκε ία και τη μεταφυσική, προσέλκυσε πολλούς 

οπαδούς . Την εποχή που μα ίνονταν με ξ έφρενη αγρ ιότητα στην Αγγλ ί α 

01 συγκρούσε ι ς της Καθολ ικής εκκλησ ίας με τους Προτεστάντες , και 

που η απελευθέρωση της προσωπικότητας και της σκέψης ε ίχε γ ίνε ι 

επ ιτακτ ική ανάγκη , η δ ιδασκαλ ία που έθετε σε ορθολογ ι κή βάση ένα 

τόσο σημαντ ικό ζήτημα —την ηθ ική— ήταν ιδ ια ίτερα πολύτ ιμη. Γεν ικά, 

η απελευθέρωση της ηθ ικής και της φ ιλοσοφίας από τη θρησκε ία ήταν 

ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός , και τα έργα του Χομπς άσκησαν 

αξ ιοσημε ίωτη επ ιρροή προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε ο Χομπς , 

ακολουθώντας τον Επ ίκουρο, υποστήρ ιξε ότι, αν και το άτομο καθο-

δηγε ίτα ι πάντα από τα προσωπ ικά του συμφέροντα , ο άνθρωπος παρ' 

όλ ' αυτά φτάνε ι στο συμπέρασμα ότι τα συμφέροντά του βρ ίσκοντα ι 
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προς την κατεύθυνση της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ανάπτυξης της 

κο ινων ικότητας και των ε ιρην ικών αμο ιβα ίων σχέσεων. Έτσι έπεται ότι, 

αν και 01 ηθ ικές συλλήψε ι ς προέρχοντα ι από τον προσωπ ικό εγωισμό, 

γ ίνοντα ι παρ' όλ ' αυτά η βάση γ ια την επέκταση της κο ινων ικότητας και 

καλύτερων αμο ιβα ίων σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων . 

Για τους λόγους που προαναφέραμε , η δ ιδασκαλ ία του Χομπς γ νώ -

ρισε μεγάλη και ανθεκτ ική στον χρόνο επ ιτυχ ία στην Αγγλ ία . Α λ λά 

πολλο ί δεν ήταν ι κανοπο ιημένο ι απ' αυτήν, και δεν άργησαν να εμφα -

ν ιστούν πολλο ί σοβαρο ί αντ ίπαλο ί της- μεταξύ αυτών, ο δ ιάσημος άγ-

γλος ποιητής της εποχής εκε ίνης Τζον Μίλτον, ορκ ισμένος αβασ ίλευτος 

δημοκράτης και υποστηρ ικτής της ελευθερ ίας της συνε ίδησης και του 

Τύπου, και ο Τζα ίημς Χόρ ι νγκτον , που εξέδωσε το 1656 την ουτοπ ική 

του Ωκεάνα στην οποία, σε αντ ίθεση προς τον Χομπς , εγκωμ ία ζε το 

αβασίλευτο δημοκρατ ικό καθεστώς. Α λ λά η βασική κριτ ική στην ηθ ική 

δ ιδασκαλ ία του Χομπς προήλθε από μία ομάδα επ ιστημόνων που συν-

δέονταν με το πανεπ ιστήμ ιο Καίμπριτζ . Η ομάδα αυτή έβλεπε εξ ίσου 

εχθρ ικά τον αβασίλευτο δημοκρατ ικό πουρ ιταν ισμό του Κρόμγουελ και 

τη φυσ ικο-επ ιστημον ική τάση των δ ιδασκαλ ιών του Χομπς . Εν τούτοις , 

αν και αυτοί οι αντ ίπαλο ι του Χομπς δεν συμμερ ί ζονταν τις στενές 

αντ ιλήψε ι ς των άγγλων θεολόγων , η φ ιλοσοφία τους ήταν αδύνατον 

να συμφιλ ιωθε ί με την ορθολογ ικότητα/ λογοκρατ ία γεν ι κά και με τις 

απόψε ι ς του Χομπς ε ιδ ικότερα, τ ις οπο ίες θεώρησαν άμεση απε ιλή 

προς όλη την ανασχετ ική ηθ ική δύναμη . Ο Cudwor th [Κάντγουερθ] 

υποστήρ ιξε πως ε ίναι αδύνατον να αντλήσουμε την υποχρεωτ ική φύση 

ορ ισμένων ηθ ικών μας κρ ίσεων από θεωρήσε ι ς του προσωπ ικού μας 

οφέλους . Επ ιπλέον, η ηθ ική δεν ε ίναι δημ ιούργημα των ανθρώπων : οι 

ρ ίζες της βρ ίσκοντα ι στη φύση των πραγμάτων, την οποία αδυνατε ί να 

αλλάξε ι ακόμη και η θέληση του Θεού" οι ηθ ικές αρχές ε ίναι εξ ίσου 

απόλυτες με τις μαθηματ ικές αλήθε ιες . Ο άνθρωπος ανακαλύπτε ι τις 

ιδ ιότητες του τρ ι γώνου , αλλά δεν τις δημιουργε ί - ε ίναι εγγενε ί ς στις 

αναλλο ίωτες ιδ ιότητες των πραγμάτων . Οι ηθ ικές αρχές θα παρέμεναν 

αληθ ινές , και αν ακόμη χανόταν ο κόσμος μας. 

Συνακόλουθα , βρ ίσκουμε σε αυτές τις ιδέες του Cudwor t i i μία προ-

σέγγ ιση σε μία σύλληψη της σημαντ ικότητας της ηθ ικής γ ια όλους 

τους ανθρώπους και της ισότητας των δ ικα ιωμάτων όλων των ανθρώ-

πων που αρχ ί ζε ι να εκδηλώνετα ι καθαρά στη σύγχρονη ορθολογ ιστ ική 

ηθική. Α λ λά ο Cudwor th ήταν πρωτίστως θεολόγος , και γι ' αυτόν η 

φ ιλοσοφία δεν ε ίχε περ ι εχόμενο χωρ ί ς τη θεόπνευστη δύναμη της θρη-



140 ΠΙΟΤΡ ΚΡΟΠΟΤΚΙΝ 

σκε ίας και χωρ ί ς τον φόβο που εμφυτεύε ι στον άνθρωπο η θρησκε ία . 

Πολύ πιο κοντά στις σύγχρονες ηθ ικές τάσε ις βρ ίσκεται ένας άλλος 

εκπρόσωπος της σχολής του Καίμπριτζ , ο R ichard Cumbe r l and (Κά-

μπερλαντ , 1632 -1718 ) . Στο έργο του De legibus naturae disquisitio 

phUosophica (Φ ιλοσοφική πραγματε ία γ ια τους νόμους της φύσης) , 

που εκδόθηκε στα λατ ιν ικά στο Λονδ ί νο το 1672, δ ιατυπώνε ι τ ις από-

ψεις του ως εξής: «Το καλό της κο ινων ίας ε ίναι ο υπέρτατος ηθ ικός 

νόμος . Όλα όσα οδηγούν σ' αυτό ε ίναι ηθ ικά». 

Ο άνθρωπος φτάνε ι σ' αυτό το συμπέρασμα, επε ιδή όλα τα της φύ-

σης τον ωθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Η κο ινων ικότητα ε ίναι μία 

ιδ ιότητα αδ ιαχώρ ιστη από την ανθρώπ ινη φύση —αναπόφευκτη συ-

νέπε ια της οργάνωσης και της κατάστασης του ανθρώπου . Όσο γ ια 

τ ις απόψε ι ς του Χομπς , που επ ιχε ίρησε να αποδε ίξε ι το αντ ίθετο, ε ίναι 

εσφαλμένες , επε ιδή η κο ινων ικότητα θα πρέπει να υπήρχε ήδη από τ ις 

πρωταρχές του ανθρώπου . 

Η αλήθε ια ε ίναι ότι ο Cumbe r l and δεν ε ίχε στη δ ιάθεσή του τ ις 

αποδε ίξε ι ς που κατέχουμε σήμερα, τώρα που τα μεγάλα ταξ ίδ ια και 

η συμβ ίωση των ε ξερευνητών με τους άγρ ιους λαούς μάς έδωσαν 

να καταλάβουμε τον τρόπο ζωής των πρωτογόνων . Συνακόλουθα , ο 

Cumbe r l and στήριξε τ ις ε ικασίες του μόνο σε γεν ι κούς συλλογ ισμούς 

που πορ ίστηκε από τη δομή του κόσμου και του ανθρώπου , και από τη 

σχέση του με άλλα πλάσματα προ ικ ισμένα με λογ ικό . Σ ' αυτή την έκτα-

ση, έ γραψε (προφανώς ως παραχώρηση στις απαιτήσε ις της εποχής 

του) , ε ίναι το ηθ ικό στοιχε ίο ε κδήλωση της Θέλησης του Θεού* αλλά 

καθόλου δεν έπεται ότι ε ίναι αυθα ίρετο ή μεταβαλλόμενο . 

Έτσι , 01 ε ικασίες του Cumbe r l and γ ια την προέλευση των ηθ ικών 

συλλήψεων του ανθρώπου από την ανάπτυξη της α ίσθησης της κοι-

νων ικότητας ήταν σωστές. Δυστυχώς , δεν ερεύνησε περ ισσότερο την 

ανάπτυξη αυτής της α ίσθησης. Απλώς επ ισήμανε ότι το α ίσθημα της 

γεν ι κής καλοσύνης που αναπτύσσετα ι από την α ίσθηση της κο ινων ι -

κότητας, αφού εν ισχύετα ι και αναπτύσσετα ι από το λογ ικό , έχε ι ως 

αποτέλεσμα τόσο καλό γ ια όλα τα λογ ι κά όντα, ώστε ο άνθρωπος , 

χωρ ί ς καμ ία παρέμβαση της θε ϊκής εξουσίας , θεωρε ί υποχρεωτ ικούς 

τους ηθ ικούς κανόνες . Βέβαια, ακολουθώντας την παρόρμηση της κοι-

νων ικότητας , ο άνθρωπος πασχίζε ι συγχρόνως γ ια την προσωπ ική του 

ευτυχία- αλλά υπό την επ ιρροή της κο ινων ικότητας αυτή η επ ιδ ίωξη 

της προσωπ ικής ευτυχ ίας οδηγε ί στο κο ίνό καλό. Άρα η υπακοή στην 

α ίσθηση της κο ινων ικότητας γ ίνετα ι πηγή χαράς και ι κανοπο ίησης . 
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αφού οδηγε ί σε έναν ανώτερο στόχο. 

Εδώ σταμάτησε ο Cumber l and . Δεν επ ιχε ίρησε να εξηγήσε ι πώς και 

γ ιατί , με αφετηρ ία το ένστ ικτο της κο ινων ικότητας , ο άνθρωπος κατόρ-

θωσε να αναπτύξε ι τα ηθ ικά του ιδεώδη έως το σημερ ινό τους επ ίπεδο 

και εύρος, ούτε και εξέτασε τη σύλληψη της δ ικα ιοσύνης , που οδηγε ί 

στην ισοτιμία, και τα περα ιτέρω συμπεράσματα που βασίζονται στην 

ιδέα αυτή. 

Αυτό το έκαναν αφ' ενός ο Τζον Λοκ και οι υποστηρ ικτές του, που 

επ ιχε ίρησαν να βασ ίσουν την ηθ ική στην ωφελ ιμότητα, και αφ' ετέρου 

ο Sha f tesbury και οι υποστηρ ικτές του, που θεώρησαν πηγή της ηθ ικής 

τα έμφυτα ένστ ικτα και συνα ισθήματα. Α λ λά πριν εξετάσουμε τα συ-

στήματα αυτό, πρέπε ι να δούμε την Ηθική του Σπ ινόζα , που επηρέασε 

πολύ την περα ιτέρω ανάπτυξη των ηθ ικών δ ιδασκαλ ιών . 

Η Ηθική του Σπ ινόζα έχει ένα κοινό σημείο με του Χομπς: αρνείται 

την εξω-φυσ ική προέλευση της ηθικής. Συγχρόνως , δ ιαφέρει ριζ ικά απ' 

αυτήν ως προς τις θεμελ ιώδε ις συλλήψε ι ς της. Για τον Σπ ινόζα, ο Θεός 

είναι η φύση. «Έξω από τον Θεό δεν υπάρχε ι υπόσταση, ούτε και μπο-

ρούμε να συλλάβουμε άλλη υπόσταση» {Ηθική, μέρος I, Θεώρημα 15). 

Η υλ ική υπόσταση δεν μπορε ί να δ ιαχωριστε ί από τη θε ϊκή υπόστα-

ση, γ ιατί ο Θεός ε ίναι το αποτελεσματ ικό αίτιο όλων των πραγμάτων , 

αλλά ενεργε ί μόνον εξ αιτ ίας των νόμων της φύσης Του. Είναι λάθος 

να φανταζόμαστε ότι μπορε ί να κάνε ι εκε ίνα τα πράγματα που ε ίνα ι 

στην εξουσ ία/ δύναμή Του να μην ε ίναι . Εξ ίσου λάθος θα ήταν να 

βεβα ιώσουμε ότι η νόηση της ανώτατης τάξεως και η «ελευθερ ία της 

βούλησης» ανήκουν στη φύση του Θεού (I, 17). Στη φύση δεν υπάρ-

χει τ ίποτε ενδεχομεν ικό/τυχα ίο , αλλά όλα ε ίναι καθορ ισμένα από την 

αναγκα ιότητα της θε ϊκής φύσης να υπάρχουν και να ενεργούν με έναν 

ορ ισμένο τρόπο (I, 29) . Κοντολογ ί ς , αυτό που οι άνθρωπο ι ονομάζουν 

Θεό ε ίναι η φύση, που την παρανοε ί ο άνθρωπος . Η βούληση είναι μό-

νον ένας ορ ισμένος τρόπος σκέψης , όπως η νόηση, και συνεπώς δεν 

μπορεί να υπάρχε ι βούληση, ούτε μπορεί να πιεστεί να δράσει , εκτός 

αν καθορίζετα ι από ένα άλλο αίτιο, και αυτό πάλι από ένα άλλο, και 

ούτω καθεξής επ' άπε ιρον (I, 32). Απ ' αυτό έπεται ότι «ο Θεός παρήγα-

γε τα πράγματα μόνο με τον τρόπο και μόνο με την τάξη που παράχθη-

καν» (I, 33) . Η δύναμη/ ισχύς την οποία οι κοινοί άνθρωπο ι αποδ ίδουν 

στον Θεό όχι μόνον ε ίναι μία ανθρώπ ινη δύναμη/ ισχύς (που δε ίχνε ι 

ότι βλέπουν τον Θεό σαν άνθρωπο ή σαν ον όπως ο άνθρωπος) , αλλά 

και υπονοε ί αδυναμ ία (II, 3). Γεν ικά, ο Σπ ινόζα αναλύε ι πολύ καλά τα 
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αίτια που οδηγούν τους ανθρώπους να αποδώσουν δ ιάφορα συμβάντα 

της ζωής τους στην υπέρτατη δύναμη (I, 36). 

Συνεπώς , ο Σπ ι νό ζα ήταν οπαδός του Ντεκάρτ (για τον οποίο θα 

μ ιλήσουμε στο επόμενο κεφάλα ιο) και ανέπτυξε περα ιτέρω τις απόψε ι ς 

του γ ια τη φύση- και συγγένευε με τον Χομπς , κατά το ότι αρνήθηκε 

τη θε ϊκή προέλευση της ηθ ικής . Αλλά με την τολμηρή ανάπτυξη των 

επ ιστημον ικών του απόψεων και με την απόλυτη ελευθερ ία του από 

τον χρ ιστ ιαν ικό μυστ ικ ισμό, ο Σπ ινόζα κατάλαβε πάρα πολύ καλά τον 

άνθρωπο και τη φύση, οπότε δεν ακολούθησε τον Χομπς στην ερμη-

νε ία της ηθ ικής . Α σ φ α λ ώ ς δεν συνέλαβε την ηθ ική ω ς κάτι που βασι-

ζόταν στον ε ξαναγκασμό από το κράτος. Απεναντ ίας , έδε ιξε ότι, χωρ ί ς 

κανένα φόβο γ ια ένα Υπέρτατο Ον ή γ ια την κυβέρνηση, το ανθρώπ ινο 

λογ ικό ελεύθερα και αναπόφευκτα θα φτάσει σε μία ηθ ική στάση απέ-

ναντ ι στους άλλους , και ότι, κάνοντας αυτό, ο άνθρωπος βρίσκε ι τ η ν 

υπέρτατη ευτυχ ία, επε ιδή τέτοιες ε ίναι οι απαιτήσε ις τού ελεύθερα και 

ορθολογ ι κά σκεπτόμενου λογ ι κού του. 

Έτσι , ο Σπ ινόζα δημ ιούργησε μία γνήσ ια ηθ ική δ ιδασκαλ ία , δ ιαπο-

τ ισμένη από βαθύ ηθικό συνα ίσθημα. Παρόμο ια ήταν και η προσωπ ική 

του ζωή. 

Η νοητ ική δ ιαδ ικασ ία με την οποία ο Σπ ινόζα έφτασε στα συμπερά-

σματά του μπορε ί να ιχνηλατηθε ί ως εξής: «Η βούληση και η νόηση εί-

ναι ένα και το αυτό. Είναι αμφότερες επ ιθυμίες και ιδέες του ατόμου. Η 

σφαλερότητα συνίσταται στην άγνο ια , που προέρχετα ι από ανεπαρκή 

γνώση των πραγμάτων ή από ανεπαρκε ί ς και συγκεχυμένες ιδέες» (II, 

35)· από την ίδια πηγή απορρέουν και οι κακές πράξε ις . Γεν ικά, «στο 

κάθε ανθρώπ ι νο μυαλό ορ ισμένες ιδέες ε ίναι επαρκε ί ς και άλλες ε ίναι 

ελλ ιπε ί ς και συγκεχυμένες» . Στην πρώτη περ ίπτωση η ιδέα ακολουθε ί -

ται από τη δράση, ενώ στη δεύτερη ο νους μας υποφέρε ι . Επ ιπλέον, «ο 

νους ε ίναι υποταγμένος σε πάθη, σε ευθε ία αναλογ ία προς τον αρ ιθμό 

των ατελών ιδεών που έχε ι» (III, 1). 

Σ ύμφωνα με τον Σπ ινόζα , «ο ν ου ς /ψυχή και το σώμα ε ίναι ένα και 

το αυτό, που συλλαμβάνετα ι τη μία φορά με την ιδ ιότητα της σκέψης , 

και την ά λ λη με την ιδιότητα της έκτασης» (III, 2). Ο Σπ ινόζα αποδε ι -

κνύε ι εκτενώς την παραπάνω πρόταση και απορρίπτε ι την τρέχουσα 

άποψη που βεβα ιώνε ι ότι «αυτή ή εκε ίνη η δράση του σώματος πηγάζε ι 

από τον νου /ψυχή που κυβερνά το σώμα». Όταν οι άνθρωπο ι λ ένε 

αυτό, απλώς ομολογούν ότι αγνοούν το πραγματ ικό αίτιο των πράξεών 

τους (III, 2). Οι αποφάσε ι ς του νου /ψυχής «αναφα ίνοντα ι στον νου 
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από την ίδια αναγκα ιότητα όπως οι ιδέες των πραγμάτων που όντως 

υπάρχουν» (III, 2). Επ ιπλέον, «αν κάτι αυξάνε ι και βοηθά την ισχύ 

δράσης του σώματός μας, η ιδέα αυτού του πράγματος αυξάνε ι και 

βοηθά την ισχύ σκέψης του νου μας» (III, 11). Χαρά, ευθυμία , ευεξ ία 

οδηγούν τον νου μας σε μεγαλύτερη τελε ιότητα, ενώ η λύπη έχει το 

αντ ίθετο αποτέλεσμα (III, 11). Κοντολογ ί ς , σώμα και ν ου ς /ψυχή είναι 

αδ ιαχώριστα. 

«Η αγάπη/έρως δεν ε ίναι τ ίποτε άλλο παρά χαρά που συνοδεύετα ι 

από την ιδέα ενός εξωτερ ικού αιτ ίου, και το μίσος δεν ε ίναι τ ίποτε άλλο 

παρά λύπη που συνοδεύετα ι από την ιδέα ενός εξωτερ ικού αιτ ίου» (III, 

13). Αυτό μας εξηγε ί τη φύση της ελπ ίδας , του φόβου, της εμπιστο-

σύνης , της απελπ ισ ίας , της ευθυμ ίας («χαρά που απορρέε ι από την 

ε ικόνα ενός παρελθόντος ή μέλλοντος πράγματος γ ια την έκβαση του 

οπο ίου αμφ ιβάλλουμε») και των τύψεων , της μεταμέλε ιας («η λύπη 

που εναντ ιώνετα ι στην ευχαρ ίστηση») (III, 18). 

Από αυτούς τους ορ ισμούς ο Σπ ινόζα πορ ίστηκε όλες τις θεμελ ιώ-

δεις αρχές της ηθ ικής . Έτσι , λόγου χάρη , «επ ιχε ιρούμε να βεβα ιώσου-

με τα πάντα, και όσα αφορούν εμάς και όσα αφορούν το αγαπημένο 

αντ ικε ίμενο, που φανταζόμαστε ότι θα δώσει σε εμάς ή στο αντ ικε ίμε-

νο αυτό χαρά» , και επ ιχε ιρούμε να αρνηθούμε τα αντ ίθετα πράγματα 

(άψυχα αντ ικε ίμενα ή έμβια όντα) . Αφού «η επ ιθυμ ία του νου/ ψυχής 

ή η ισχύς της σκέψης ε ίναι ίση και ταυτόχρονη με την επ ιθυμ ία και 

την ισχύ δράσης του σώματος , επ ιχε ιρούμε να δημ ιουργήσουμε ό,τι 

φανταζόμαστε πως οδηγε ί στη χαρά» —τη δ ική μας και των αγαπημέ -

νων μας. Από αυτές τις θεμελ ιώδε ι ς προτάσε ις ο Σπ ινόζα πορίζεται τον 

υψηλότερο τύπο ηθ ικής . 

Δεν υπάρχε ι στη φύση τ ίποτε το υποχρεωτ ικό , έγραψε ο Σπ ινόζα · 

υπάρχε ι μόνο το αναγκα ίο . «Η γνώση του καλού και του κακού είναι 

μόνο και μόνο ένα α ίσθημα χαράς ή λύπης στον βαθμό που έχουμε συ-

νε ίδηση αυτού». «Ονομάζουμε ένα πράγμα καλό ή κακό ανάλογα με το 

αν βοηθά ή παρεμποδ ί ζε ι τη δ ιατήρηση της ύπαρξής μας, και ανάλογα 

με το αν αυξάνε ι ή με ιώνε ι , βοηθά ή κωλύε ι την ισχύ δράσης μας» (IV, 

8). Α λλά «κανένα συνα ίσθημα δεν μπορεί να παρεμποδιστε ί από την 

αληθ ινή γ νώση του καλού και του κακού στον βαθμό που είναι αληθ ι -

νό, αλλα μόνο στον βαθμό που θεωρείτα ι συνα ίσθημα», δηλαδή όταν 

γ ίνετα ι επ ιθυμ ία γ ια δράση. Στη δεύτερη περ ίπτωση «θα παρεμποδ ίσε ι 

όλα τα άλλα α ισθήματα, αρκε ί το δεύτερο να ε ίναι το πιο αδύναμο από 

τα δύο» (IV, 14). 
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Εύκολα μπορούμε να φανταοτούμε με πόση εχθρότητα ε ίδαν οι θε-

ολόγο ι αυτές τ ις απόψε ι ς του Σπ ινόζα . Ο Σπ ι νό ζα αρνήθηκε την ιδέα 

της «αντ ινομ ίας» που πρέσβευαν οι θεολόγο ι , σύμφωνα με την οπο ία 

«ο Θεός ε ίναι ο κάτοχος της α ιών ιας αλήθε ιας , ενώ ο κόσμος τον οποίο 

Αυτός δημ ιούργησε ε ίναι η όρνησή της». 

Ο Σπ ι νό ζα ο ικοδόμησε την Ηθική του στην ευδα ιμον ιστ ική βάση, 

δηλαδή στην προσπάθε ια του ανθρώπου να κατακτήσε ι την ευτυχ ία . 

Ο άνθρωπος , έγραψε , όπως όλα τα άλλα πλάσματα, πασχίζε ι γ ια τη 

μέγ ιστη ευτυχ ία, και από αυτή την προσπάθε ια το λογ ι κό του πορίζεται 

τους ηθ ικούς κανόνες της ζωής : εν τούτοις , κάνοντας αυτό, ο άνθρω-

πος δεν ε ίναι ελεύθερος , γ ιατί μπορε ί να κάνε ι μόνον ό,τι απορρέε ι 

αναγκα ία απ' τη φύση του^. 

Αναμφ ίβολα , ο Σπ ι νό ζα επ ιδ ίωκε κυρ ίως να ελευθερώσε ι την ηθ ική 

μας από την τυρανν ία των συνα ισθημάτων που μας εμφύτευε η θρη-

σκε ία και ήθελε να αποδε ίξε ι ότι τα πάθη και οι ψυχ ικές καταστάσε ις 

μας δεν εξαρτώντα ι από τις καλές ή κακές προθέσε ις μας. Επ ιδ ίωκε να 

παραστήσε ι την ηθ ική ζωή του ανθρώπου σαν να κυβερνάτα ι τελε ίως 

από το λογ ι κό του, που η ισχύς/ δύναμή του αυξάνε ι όσο αναπτύσσετα ι 

η γνώση . Ο Σπ ι νό ζα αφ ιερώνε ι στο ζήτημα αυτό πολλές σελ ίδες του 

τέταρτου μέρους της Ηθικής, όπου μιλά «Για την ανθρώπ ι νη δουλε ία». 

Ολόκληρο το πέμπτο μέρος πραγματεύετα ι «την ισχύ/ δύναμη της νό -

ησης ή την ανθρώπ ι νη ελευθερ ία» . Σε όλη του την κεφαλα ιώδη πραγ-

ματεία ο Σπ ι νό ζα παρακ ινε ί με κάθε τρόπο τον άνθρωπο στη δράση, 

αποδε ι κνύοντας ότι πετυχα ίνουμε την πλήρη εκπλήρωση του Εγώ μας 

μόνον όταν ενεργητ ικά , και όχι παθητ ικά, αντ ιδρούμε στο περ ιβάλλον 

μας. Δυστυχώς , απέτυχε να εξετάσει αν η ικανότητα να αποφασ ί ζουμε 

τι ε ίναι σωστό και τι μη σωστό ε ίναι μία έκφραση του θεμελ ιώδους τρό-

που σκέψης μας, που χωρ ί ς αυτήν η σκέψη ε ίναι ανέφ ικτη . 

Η ηθ ική του Σπ ινόζα ε ίναι απολύτως επ ιστημον ική . Δεν γνωρ ί ζε ι 

μεταφυσικές λεπτολογ ί ες , ούτε αποκαλύψε ι ς εκ των άνω. Τα συμπε-

ράσματά του απορρέουν από τη γ νώση του ανθρώπου και της φύσης 

εν γένε ι . Α λ λά τι βλέπε ι στη φύση; Τι δ ιδάσκε ι η φύση στο λογ ικό 

μας, το οποίο αποφασίζε ι γ ια τα ηθικά ζητήματα; Σε ποια κατεύθυνση 

μας οδηγε ί ; Δ ιδάσκε ι , έ γραψε ο Σπ ινόζα , να μην αρκούμαστε στην ευ-

σπλαχν ία / συμπόν ια , να μην κο ιτάζουμε από μακρ ιά τις χαρές και τις 

λύπες των ανθρώπων , αλλά να ε ίμαστε ενεργητ ικο ί . Α λλά προς ποια 

κατεύθυνση πρέπε ι να εκδηλώνετα ι η ενεργητ ικότητα αυτή; Δυστυ-

χώς,ι ο Σπ ινόζα άφησε αναπάντητο αυτό το ερώτημα. Έ γραψε κατά το 
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δεύτερο ήμισυ του 17ου αι., και η Ηθική του πρωτοεκδόθηκε μετά τον 

θάνατο του το 1676. Τότε ε ίχαν ήδη γ ίνε ι δύο επαναστάσε ις : η Με-

ταρρύθμ ιση και η Αγγλ ι κή επανάσταση. Και οι δύο αυτές επαναστάσε ι ς 

ήταν κάτι περ ισσότερο από έναν αγώνα απλώς εναντ ίον της θεολογ ίας 

και της εκκλησ ίας . Ε ίχαν και οι δύο βαθιά κο ινων ικό χαρακτήρα , και 

η ισότητα των ανθρώπων ήταν το κύριο σύνθημα αυτών των λα ϊ κών 

κ ινημάτων. Α λ λά αυτά τα δύο πολύ σημαντ ικά φα ινόμενα δεν άγγ ι ξαν 

τον Σπ ινόζα . 

Όπως πολύ σωστά επ ισημαίνε ι ο Jodl, «ο Σπ ινόζα ε ίχε δει βαθύτερα 

από όλους τους άλλους την ηθική. Κατ' αυτόν, η ηθ ική ε ίναι συγχρό-

νως το θε ϊκό και το ανθρώπ ινο , εγω ισμός και αυτοθυσία, λογ ι κό και συ-

να ίσθημα (δηλ. επ ιθυμ ία) , ελευθερ ία και αναγκα ιότητα». Συγχρόνως , 

προσθέτε ι ο Jodl, βασ ί ζοντας σκόπ ιμα την ηθ ική του στον εγωισμό, ο 

Σπ ινόζα αγνόησε εξ ολοκλήρου τις κο ινων ικές τάσε ις του ανθρώπου . 

Βέβαια, αναγνώρ ισε τις επ ιθυμ ίες που παρήγε η κο ινων ική ζωή και το 

γεγονός ότι ξ επερνούν τις καθαρά εγωιστ ικές επ ιθυμίες , αλλά θεώρησε 

την ένωση σε κο ινων ία κάτι δευτερεύον, και έθεσε την αυτάρκε ια μίας 

προσωπικότητας , τέλε ιας από μόνης της, πάνω από την ιδέα τής συ-

νεργασ ίας και της κοινωνικότητας®. Μάλλον , το ψεγάδ ι αυτό εξηγε ίτα ι 

από το γ εγονός ότι κατά τον 17ο αι., τότε που μα ίνονταν οι σφαγές 

στο όνομα της «αληθ ινής π ίστης», η πιο επε ίγουσα επ ιδ ίωξη της ηθι-

κής ήταν να δ ιαχωρίσε ι την ηθ ική από κάθε ανάμε ι ξη με χρ ιστ ιαν ικές 

αρετές και, έχοντας κάνε ι αυτό, ο Σπ ινόζα π ιθανόν δ ίστασε να επ ισύρε ι 

πάνω του ακόμη πιο βαριές κρ ιτ ικές υπερασπ ι ζόμενος μία κο ινων ική 

ηθική, δηλαδή υπεραμυνόμενος των κο ι νοκτημον ι κών/ κομουν ιστ ικών 

ιδεών που προωθούσαν τότε τα νέα θρησκευτ ικά κ ινήματα. Ήταν κυ-

ρίως απαρα ίτητο να ανα-εγκαθ ιδρύσε ι τα δ ικα ιώματα του προσωπ ικού , 

ανεξάρτητου, αυτόνομου λογ ικού . Συνεπώς , βασίζοντας την ηθ ική στη 

βασική αρχή τής μέγ ιστης ευτυχ ίας , την οποία παρουσιάζε ι χωρ ί ς καμία 

επ ιβράβευση του τύπου «πολλαπλασ ιασμός των κοπαδ ιών» ή «ευδαι -

μονία στον παράδε ισο», ήταν ανάγκη να σπάσει τελε ίως τους δεσμούς 

του με τη θεολογ ική ηθική, χωρ ί ς να πέσει στον «ωφελ ιμ ισμό» ούτε 

στην ηθ ική του Χομπς και των οπαδών του. Όπως και αν έχει , η πα-

ράλε ιψη της ηθ ικής του Σπ ινόζα , την οπο ία επ ισήμανε ο Jodl , ήταν 

ουσ ιώδης παράλε ιψη. 

Η φ ιλοσοφία του Φράνσ ι ς Μπα ίηκον , οι τολμηρές γεν ικεύσε ι ς του 

Ντεκάρτ, που επ ιδ ίωξε να αποκαλύψε ι τη φυσ ική ζωή όλου του Σύ -

μπαντος, η ηθ ική του Σπ ινόζα , που εξήγησε το ηθικό στοιχε ίο στον 
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άνθρωπο χωρ ί ς να επ ικαλεστε ί μυστηρ ιώδε ις δυνάμε ι ς , και η απόπε ιρα 

του Γκρότ ιους να εξηγήσε ι την ανάπτυξη της κο ινων ικότητας χωρ ί ς 

την παρεμβολή ενός υπερφυσ ικού νομοθέτη —όλες αυτές οι δ ιδασκα-

λ ίες ετο ίμασαν το έδαφος γ ια μία νέα φ ιλοσοφία , η οποία βρήκε τον πιο 

δ ιακεκρ ιμένο της εκπρόσωπο στον άγγλο στοχαστή Λοκ . 

Ο Λοκ δεν έ γραψε ιδ ια ίτερη πραγματε ία γ ια την ηθική. Α λ λά στο 

έργο του Δοκίμιο για την ανθρώπινη (κατα)νόηση'^ ανέλυσε τόσο βαθιά 

τα θεμέλ ια της γ νώσης μας, ώστε η ανόλυσή του έγ ινε γ ια μία ολόκλη -

ρη γεν ιά η βάση μίας νέας φ ιλοσοφίας . Εξετάζοντας σε άλλα βιβλία® 

την πρακτ ική εφαρμογή της έρευνάς του στην πολ ιτ ική και στη ζωή εν 

γένε ι , δ ιατύπωσε τόσο πολλές σημαντ ικές σκέψε ι ς γ ια την προέλευ-

ση των ηθ ικών συλλήψεων , ώστε οι απόψε ι ς του σφράγ ισαν όλα όσα 

γράφηκαν γ ια την ηθ ική κατά τον 18ο αι. Το γ εγονός ότι ο Λοκ δεν 

ήταν ιδρυτής μίας νέας θεωρ ίας με αυστηρά προσδ ιορ ισμένες απόψε ι ς 

εξηγε ί εν μέρει την επ ιρροή του. Δ ίνοντας τη δ ική του ερμηνε ία της 

ανθρώπ ινης σκέψης , της λ εγόμενης ελευθερ ίας της βούλησης και της 

ηθ ικής εν γένε ι , τήρησε πολύ ανεκτ ική στάση προς τις άλλες δ ιδασκα-

λ ίες , προσπαθώντας να δείξε ι τι στοιχε ίο αλήθε ιας περ ιε ίχε η καθεμ ιά, 

έστω και αν εκφραζόταν εσφαλμένα . 

Ο Λοκ , όπως ο Σπ ινόζα , ήταν κυρ ίως υποστηρ ικτής του Ντεκάρτ 

στην ερμηνε ία της γ νώσης μας, δηλαδή των δ ιαδ ικασ ιών της σκέψης 

μας και των τρόπων με τους οπο ίους ο άνθρωπος φτάνε ι σε συμπερά-

σματα. Όπως ο Ντεκάρτ, απέρρ ιψε τη μεταφυσική και πάτησε σε αυ-

στηρά επ ιστημον ική βάση. Α λ λά ο Λοκ δ ιαφωνε ί με τον Ντεκάρτ γ ια τις 

έμφυτες ιδέες που υπάρχουν στον άνθρωπο , τις οποίες ο Ντεκάρτ και 

άλλο ι πρόδρομο ι του Λοκ θεώρησαν πηγή των ηθ ικών συλλήψεων του 

ανθρώπου . Ο Λοκ βεβα ίωσε ότι δεν υπάρχουν έμφυτες ιδέες ούτε στην 

ηθ ική ούτε στο λογ ι κό εν γένε ι . Ρώτησε: «Πού είναι εκε ίνη η πρακτ ική 

αλήθε ια που γ ίνετα ι ο ι κουμεν ικά δεκτή χωρ ί ς αμφ ιβολ ία ούτε ερώτη-

ση, όπως θα πρέπε ι να συμβαίνε ι αν ε ίναι έμφυτη; Η δ ικα ιοσύνη, και η 

τήρηση των συμβολα ίων , ε ίναι κάτι στο οποίο φα ίνετα ι να συμφωνούν 

01 περισσότεροι άνθρωπο ι . Αυτή ε ίναι μία βασική αρχή που θεωρε ίτα ι 

ότι ισχύει έως και στις συμμορ ίες των ληστών και των μεγαλύτερων 

παλ ιανθρώπων . . . Δέχομα ι ότι οι εκτός νόμου την τηρούν μεταξύ τους-

αλλά το κάνουν χωρ ί ς να την θεωρούν έμφυτο νόμο της φύσης . Την 

εφαρμόζουν ως συμβατ ικό κανόνα στις κο ινότητές τους. . . Δ ι κα ιοσύνη 

και αλήθε ια ε ίναι οι κοινοί δεσμοί της κο ινων ίας- και συνεπώς ακόμη 

και 01 εκτός νόμου και οι ληστές πρέπει να δ ιατηρούν μεταξύ τους 
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πίστη και κανόνες ισοτιμίας, γ ιατί αλλ ιώς θα δ ιαλυθε ί η ομάδα τους . 

Αλλά αυτό σημαίνε ι ότι εκε ίνο ι που ζουν με την απάτη ή την αρπαγή 

έχουν έμφυτες αρχές αλήθε ιας και δ ικα ιοσύνης που τις δέχοντα ι και 

τις τηρούν ;» . Σ ' εκε ίνους που θα επ ισήμα ιναν τη συνήθη απόκλ ιση 

ανάμεσα σε σκέψε ι ς και πράξε ις στους ανθρώπους , ο Λοκ απαντά, όχ ι 

τελε ίως ικανοπο ιητ ικό, ότι οι πράξε ις των ανθρώπων είναι οι καλύτερο ι 

εκφραστές των σκέψεών τους . Αφού οι βασικές αρχές της δ ικα ιοσύνης 

και της ηθ ικής δεν γ ίνοντα ι δεκτές από πολλούς , και, μολονότ ι ανα-

γνωρ ί ζοντα ι από άλλους , δεν εφαρμόζοντα ι στη ζωή, «είναι πολύ πα-

ράξενο και ανορθολογ ι κό να υποθέτουμε πως ε ίναι έμφυτες ορ ισμένες 

πρακτ ικές αρχές που καταλήγουν μόνο σε δ ιαλογ ισμό» (στο ίδιο, 3). 

Ένα ς σημερ ινός αναγνώστης , εξο ικε ιωμένος με τη θεωρία της εξέλ ι -

ξης, π ιθανότατα θα επ ισημάνε ι ότι η συλλογ ιστ ική του Λοκ ε ίναι επ ιφα-

νε ιακή. Βέβαια, δ ι κα ιολογημένα αρνήθηκε την ύπαρξη στον άνθρωπο 

έμφυτων ιδεών ή συμπερασμάτων , περ ι λαμβανομένων των ηθ ικών, 

και δ ι κα ιολογημένα ε ίπε ότι στην ηθική, όπως και σε όλα τα άλλα , ο 

άνθρωπος φτάνε ι στα συμπεράσματά του με την πε ίρα/ εμπε ιρ ία. Α λ λά 

αν γνώρ ι ζ ε τους νόμους της κληρονομ ικότητας , όπως τους γνωρ ί ζουμε 

εμείς, ή αν ε ίχε έστω σκεφτε ί το ζήτημα αυτό, δεν θα ε ίχε αρνηθε ί ότι 

ένα κο ινων ικό πλάσμα όπως ο άνθρωπος , ή τα άλλα αγελα ία ζώα, μπο-

ρούσε και προορ ι ζόταν να εξελ ίξε ι δια μέσου της κληρονομ ικότητας όχι 

μόνο μία τάση προς την ομαδ ική ζωή αλλά και προς την ισοτιμία και 

τη δικαιοσύνη^®. 

Παρ' όλ ' αυτά, τον 17ο αι., η σταυροφορ ία του Λοκ εναντ ίον των 

«έμφυτων» ηθ ικών συλλήψεων ήταν σημαντ ικό βήμα προς τα εμπρός , 

επε ιδή αυτή η εναντ ίωση ελευθέρωσε τη φ ιλοσοφία από την υποταγή 

στις δ ιδαχές της εκκλησ ίας γ ια την πτώση του ανθρώπου και τον χα -

μένο Παράδε ισο. 

Μετά απ' αυτή την ε ισαγωγή, που ο Λοκ την χρε ιαζόταν γ ια να απο-

δείξε ι ότι 01 ηθ ικές συλλήψε ι ς δεν μπορεί να θεωρηθε ί ότι εμφυσώντα ι 

εκ των άνω, προχώρησε στο κύριο θέμα της πραγματε ίας του: στην 

απόδε ι ξη της προέλευσης των ιδεών και των συμπερασμάτων μας από 

την παρατήρηση —από την εμπε ιρ ία/ πείρα. Στον τομέα αυτό η έρευνά 

του ήταν τόσο εξαντλητ ική , ώστε έγ ινε αργότερα αποδεκτή από τους 

κυρ ιότερους στοχαστές του 18ου αι. και την δέχοντα ι μέχρι σήμερα οι 

θετ ικ ιστές. Ο Λοκ αποδε ί κνυε ρητά ότι όλες μας οι ιδέες (συλλήψε ι ς , 

σκέψε ι ς ) προέρχοντα ι είτε άμεσα από τις α ισθήσε ις μας (τις συλλαμβά-

νουμε με τα α ισθητήρια όργανα) είτε από αυτά που αντ ιλαμβάνοντα ι οι 
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α ισθήσε ις μας. Ό λ ο το υλ ικό γ ια τη σκέψη το παρέχε ι η εμπε ιρ ία , και 

ο νους / μυαλό δεν περιέχε ι τ ίποτε που δεν το έχουν προηγουμένως 

αντ ιληφθε ί οι α ισθήσε ις . 

«Αυτή τη μεγάλη πηγή των περ ισσότερων ιδεών που έχουμε , που 

εξαρτάται τελε ίως από τις α ισθήσε ις μας και οδηγε ί από αυτές στην 

κατανόηση, την ονομάζω α ίσθηση», έ γραψε ο Λοκ (βιβ. II, κεφ. I, 3). 

Α λ λά βέβαια δεν αρνήθηκε ότι υπάρχουν ορ ισμένο ι τρόπο ι σκέπτεσθα ι , 

έμφυτο ι στο λογ ι κό μας, που μας δ ίνουν τη δυνατότητα να ανακαλύ -

πτουμε αλήθε ιες . Τέτοιο ι ε ίναι , λόγου χάρη , η ταυτότητα και η δ ιαφορά 

δύο πραγμάτων που δ ιακρ ίνε ι το λογ ικό , η ισότητα ή αν ισότητά τους· 

η εγγύτητά τους σε χρόνο και σε χώρο , ή η μεταξύ τους απόσταση· 

παρόμο ια ε ίναι και η ιδέα του αιτ ίου και αποτελέσματος . 

Σ ύμφωνα με τον Λοκ , υπάρχουν δύο κύριες δ ια ιρέσε ις στις απλές 

ιδέες μας που τ ις πορ ι ζόμαστε από τις α ισθήσε ις , και από αυτά που 

αντ ιλαμβάνοντα ι οι α ισθήσε ις μας. Ορ ισμένες συνδέοντα ι με την από-

λαυση, άλλες με τον πόνο, άλλες με τη χαρά , άλλες με τη λύπη , και 

δεν υπάρχε ι α ίσθηση ή αντ ί ληψη μίας α ίσθησης που να μην ανήκε ι στη 

μία ή την άλλη κατηγορ ία (βιβ. II, κεφ. XX , 1). «Ώστε τα πράγματα 

ε ίναι καλά ή κακά μόνο σε σχέση με την απόλαυση ή τον πόνο. Ονο-

μάζουμε καλό αυτό που προκαλε ί ή αυξάνε ι την απόλαυση , ή με ιώνε ι 

τον πόνο». Οι α ισθήσε ις παράγουν μέσα μας τις αντ ίστο ιχες προς αυτές 

επ ιθυμ ίες και πάθη, που τη φύση τους την γνωρ ί ζουμε παρατηρώντας 

τα. Γεν ικά, ο άνθρωπος επ ιζητά ό,τι του δίνε ι ευχαρ ίστηση και αποφεύ-

γε ι ό,τι του δίνε ι πόνο (§ 3). Επ ιπλέον, ο Λοκ επ ισήμανε ότι απόλαυση 

και πόνος μπορε ί να μην ε ίναι μόνο σωματ ικά αλλά και ψυχ ικά , και έτσι 

έθεσε τα θεμέλ ια της δ ιδασκαλ ίας που αναπτύχθηκε λαμπρά κατά τον 

19ο αι. από τον Τζον Στ ιούαρτ Μιλ και ονομάστηκε «ωφελ ιμ ισμός» . 

Επ ιπλέον , παρατηρώντας τ ις αλλαγές στις απλές ιδέες μας (υπό την 

επ ιρροή της αυξανόμενης εμπε ιρ ίας/ πε ίρας) , φτάνουμε στη σύλληψη 

της ισχύος μας, δηλαδή της ικανότητάς μας να ενεργούμε με τον άλφα 

ή βήτα τρόπο· και από αυτές τις παρατηρήσε ι ς απορρέε ι η σύλληψη 

της «ελεύθερης βούλησης [ l iberty]» (βιβ. II. κεφ. XXI , 1 -2 ) . Γράφει 

ο Λοκ : «Βρ ίσκουμε μέσα μας μία δύναμη να αρχ ί ζουμε ή να αποφεύ-

γουμε κάτι, να συνεχ ί ζουμε ή να τελε ιώνουμε αρκετές πράξε ις του 

μυαλού/ νου μας, και κ ινήσε ις του σώματός μας, απλώς με μία σκέψη 

ή προτ ίμηση του μυαλού/ νου που δ ιατάσσει ή κατά κάπο ιο τρόπο επι-

τάσσει να κάνουμε την άλφα ή τη βήτα συγκεκρ ιμένη πράξη» (§ 5). 

Από τη θεώρηση της έκτασης της ισχύος του νου/ μυαλού πάνω στις 
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πράξε ις του ανθρώπου προέρχετα ι η ιδέα της ελεύθερης βούλησης» 

(§ 7). Α λλά στην πραγματ ικότητα το ερώτημα «Είναι η βούλησή μας 

ελεύθερη;» δ ιατυπώνετα ι εσφαλμένα . Θα ήταν πιο σωστή η ερώτηση: 

«Είναι ο άνθρωπος ελεύθερος στις πράξε ις του;» Η απάντηση στην 

ερώτηση αυτή θα ήταν ότι ο άνθρωπος μπορε ί βέβαια να ενεργε ί όπως 

θέλει . Α λλά ε ίναι ελεύθερος να θέλε ι ; (§ 22) . Στην ερώτηση αυτή ο 

Λ ο κ δίνει αρνητ ική απάντηση, επε ιδή η βούληση του ανθρώπου καθο-

ρίζεται από μία ολόκληρη σειρά προγενέστερων επ ιρροών. 

Παρακάτω, εξετάζοντας πώς το μυαλό/ νους καθορίζε ι τη βούληση, 

ο Λοκ επ ισήμανε ότι η προσδοκ ία του πόνου ή έστω της απλής δυσα-

ρέσκε ιας, επηρεάζε ι τη βούλησή μας περ ισσότερο από την προσδοκ ία 

των μεγαλύτερων μελλοντ ι κών χαρών . Γεν ικά, ο Λοκ εξέτασε τόσο 

επ ισταμένα τ ις σχέσε ις του νου/ μυαλού μας με τις πράξε ις μας, ώστε 

στον τομέα αυτό μπορε ί να θεωρηθε ί πατέρας όλης της μεταγενέστερη 

φ ιλοσοφίας . 

Εν τούτοις , πρέπε ι να επ ισημάνουμε ότι, αν και η επ ιρροή του Λοκ 

έγ ινε α ισθητή κυρ ίως στη σκεπτ ικ ιστ ική φ ιλοσοφία του 18ου αι., ε ίναι 

εμφανής και στη συμφιλ ιωτ ική στάση της φ ιλοσοφίας προς τη θρη-

σκε ία, που εκφράστηκε αργότερα στον Καντ και στη γερμαν ι κή φ ιλο-

σοφία του πρώτου μισού του 19ου αι. 

Ελευθερώνοντας την ηθ ική φ ιλοσοφία από τον ζυγό της εκκλησ ίας , 

ο Λοκ έθεσε συγχρόνως την ηθ ική υπό την προστασία τρ ιών τύπων 

νόμου: του θε ϊκού νόμου, του νόμου της πολιτε ίας και του νόμου της 

γ νώμης ή υπόληψης (βιβ. II, κεφ XXVI , § 7). 'Ετσι, δεν έσπασε τον 

δεσμό με την εκκλησ ιαστ ική ηθική, που βασίζεται στην υπόσχεση της 

ευτυχ ίας στη μέλλουσα ζωή. Απλώς περιόρ ισε τη σημασία της υπόσχε-

σης αυτής. 

Συμπερασματ ικά , στο τελευτα ίο μέρος του ίδιου δοκ ιμ ίου ο Λοκ 

αφ ιέρωσε λ ίγα κεφάλα ια στην ανάπτυξη της ιδέας που συναντάτα ι συ-

χνά σε γραπτά γ ια την ηθική, δηλαδή ότι οι ηθ ικές αλήθε ιες , όταν 

απαλλάσσοντα ι από τις περ ιπλοκές και περ ιορ ίζοντα ι σε θεμελ ιώδε ι ς 

συλλήψε ι ς , μπορούν να αποδε ιχθούν όπως ακρ ιβώς οι μαθηματ ικές 

αλήθε ιες . «Η ηθική γ νώση είναι εξ ίσου ικανή να μας δώσει πραγματ ική 

βεβαιότητα όπως τα μαθηματ ικά», έ γραψε ο Λοκ , «οι ηθ ικές μας ιδέες, 

όπως 01 μαθηματ ικές , αφού ε ίναι αρχέτυπα, και ε ίναι τόσο επαρκε ίς και 

ο λοκληρωμένε ς ιδέες, όλη η συμφων ία ή δ ιαφων ία που θα βρούμε σ' 

αυτές θα δ ίνουν πραγματ ική γνώση , όπως τα μαθηματ ικά σχήματα» 

(βιβ. IV, κεφ. IV, § 7). Ό λ ο αυτό το μέρος, και ιδ ίως το τμήμα «Ηθ ική 
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ικανή γ ια απόδε ι ξη» (κεφ. III, § 18), παρουσιάζε ι ιδ ιαίτερο ενδ ιαφέ-

ρον. Δε ίχνε ι καθαρά ότι ο Λοκ πλησίασε πολύ στην αναγνώρ ιση της 

δ ικα ιοσύνης ως βάσης των ηθ ικών συλλήψεων . Α λ λά όταν επ ιχε ίρησε 

να ορίσει τη δ ικα ιοσύνη, εντελώς περιττά περ ιόρ ισε αυτή τη σύλληψη , 

και την περ ιέστε ιλε στη σύλληψη της ιδ ιοκτησίας: «Εκε ί που δεν υπάρ-

χει ιδ ιοκτησία δεν υπάρχε ι αδ ικ ία, ε ίναι μία πρόταση εξ ίσου σ ίγουρη 

με μία απόδε ι ξη του Ευκλε ίδη» (βιβ. IV, κεφ. III, § 18). Έτσι , αφα ίρεσε 

από τη σύλληψη της δ ικα ιοσύνης και της ισοτιμίας την πρώτιστη ση-

μασία την οποία έχει , όπως θα δούμε πιο κάτω, γ ια την ανάπτυξη των 

ηθ ικών ιδεών. 

Η φ ιλοσοφία του Λοκ επηρέασε πολύ τη μετέπειτα εξέλ ιξή της φι-

λοσοφίας . Γραμμένη σε απλή γλώσσα, χωρ ί ς τη βάρβαρη, στρυφνή 

ορολογ ία των γ ερμανών φ ιλοσόφων, δεν τύλ ι ξε τις θεμελ ιώδε ι ς αρ-

χές της σε ένα σύννεφο μεταφυσικής φρασεολογ ίας που κατά κα ιρούς 

εμποδίζε ι και τον ίδιο τον συγγραφέα να σχηματ ίσε ι σαφή ιδέα των 

όσων επ ιδ ιώκε ι να εκφράσε ι . Ο Λοκ δ ιατύπωσε σαφώς τα θεμελ ιώδη 

της φυσ ιοκρατ ικής , επ ιστημον ικής ερμηνε ίας του σύμπαντος στο ση-

μαντ ικό πεδίο της ηθ ικής. Συνεπώς , όλη η μετέπειτα φ ιλοσοφία , από 

τη μεταφυσική του Καντ έως τον αγγλ ι κό «ωφελ ιμ ισμό», τον «θετι-

κ ισμό» του Αύγουστου Κοντ και τον σημερ ινό «υλ ισμό», συνε ιδητά ή 

όχι επανέρχετα ι στον Λοκ και στον Ντεκάρτ. Θα το δούμε πιο κάτω, 

όταν εξετάσουμε αρχ ικά τη φ ιλοσοφία των Εγκυκλοπα ιδ ιστών και μετά 

τη φ ιλοσοφία του 19ου αι. Τώρα θα εξετάσουμε τη συνε ισφορά των 

άγγλων δ ιαδόχων του Λοκ . 

Από εκε ίνους που έγραψαν γ ια την ομοιότητα των ηθ ικών κανόνων 

με τους μαθηματ ικούς , με την έννο ια ότι αμφότερο ι μπορούν να εξα-

χθούν επακρ ιβώς από λ ίγες θεμελ ιώδε ις προκε ίμενες , θα δούμε τον 

Samue l C larke , μαθητή του Ντεκάρτ και του Νεύτωνα. Στο έργο του 

«Ομιλ ία που αφορά τις αναλλο ίωτες υποχρεώσε ι ς της φυσ ικής θρη-

σκε ίας» [Discourse Concerning the Unchangable Obligations ofNatural 

Religion, London 1708] αποδίδε ι σε εκε ίνη την ιδέα πολύ μεγάλη σημα-

σία, αφού επ ιπλέον σθεναρά υποστήριξε ότι οι ηθ ικές αρχές ε ίναι ανε -

ξάρτητες από τη βούληση του Υπέρτατου Όντος , και ότι ο άνθρωπος 

δέχεται την ηθ ική ως υποχρεωτ ική ανεξάρτητα από όλες τις σκέψε ι ς 

γ ια τις συνέπε ιες των ανήθ ι κων πράξεων. Συνεπώς , θα μπορούσαμε 

να υποθέσουμε ότι ο Clarl<e θα επεξεργαζόταν περα ιτέρω την ιδέα του 

Μπα ίηκον γ ια την κληρονομ ική φύση των ηθ ικών ενστ ίκτων και θα 

έδε ιχνε πώς αναπτύσσοντα ι . Αναγνωρ ί ζοντας ότι υπάρχουν δ ίπλα σε 
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αυτά και τα αντ ι κο ι νων ικά ένστ ικτα, συχνά ελκυστ ικά γ ια τον άνθρω-

πο, ο C la rke θα μπορούσε να εξετάσει τον ρόλο που παίζει το λογ ι κό 

στην επ ιλογή μεταξύ των δύο, και να δείξε ι τη σταδ ιακή σωρευτ ική 

επ ιρροή των κο ι νων ι κών ενστ ίκτων. Δεν το έκανε , όμως. Ο κα ιρός δεν 

ήταν ακόμη ώρ ιμος γ ια τη θεωρία της εξέλ ιξης , και μολονότ ι αυτό ήταν 

το τελευτα ίο πράγμα που θα περ ιμέναμε από έναν αντ ίπαλο του Λοκ , ο 

C larke, όπως ο Λοκ , στράφηκε στην εκ Θεού αποκάλυψη . Επ ιπλέον, ο 

C larke, όπως ο Λοκ και οι ωφελ ιμ ιστές οπαδο ί του, κατέφυγε σε θεω-

ρήσεις ωφελ ιμότητας , και μ' αυτό αδυνάτ ισε ακόμη περισσότερο το μέ-

ρος της δ ιδασκαλ ίας του στο οποίο αντλε ί τις ηθ ικές συλλήψε ι ς από τα 

κληρονομ ικά ένστικτα. Αποτέλεσμα είναι ότι η επ ιρροή του στην ηθ ική 

φ ιλοσοφία ήταν πολύ μ ικρότερη από όσο θα ήταν αν ε ίχε περιοριστεί 

στην επ ισταμένη επεξεργασ ία του πρώτου μέρους της θεωρ ίας του. 

Πολύ πληρέστερη ήταν η ηθ ική φ ιλοσοφία του Shaf tesbury . Από 

όλους όσοι έ γραψαν τον 17ο αι. μετά τον Μπα ίηκον , ο Sha f tesbury 

έφτασε πιο κοντά από όλους στην ιδέα του μεγάλου ιδρυτή της επα-

γωγ ι κής σκέψης . Ο Sha f tesbury μ ίλησε γ ια την καταγωγή των ηθ ικών 

συλλήψεων πολύ πιο τολμηρά και ξ εκάθαρα από τους προκατόχους 

του, αν και ήταν υποχρεωμένος να καλύπτε ι τις θεμελ ιώδε ι ς σκέψε ι ς 

του με παραχωρήσε ι ς στη θρησκευτ ική δ ιδασκαλ ία , γ ιατί τότε ήταν 

αδύνατον να προχωρήσε ι χωρ ί ς να κάνε ι παραχωρήσεις^^. 

Ο Sha f tesbury πρώτα απ' όλα επ ιχε ίρησε να δείξει ότι η ηθ ική αί-

σθηση δεν ε ίναι παράγωγη , αλλά εγγενής στην ανθρώπ ινη φύση. Δεν 

ε ίναι το αποτέλεσμα της αξ ιολόγησης που κάνουμε των ωφέλ ιμων και 

των βλαβερών επ ιπτώσεων των πράξεών μας- και «αυτός ο πρωταρχ ι -

κός και αυθόρμητος χαρακτήρας της ηθ ικής μας α ίσθησης αποδε ικνύε ι 

ότι η ηθ ική βασίζεται σε ψυχ ικές καταστάσεις και ιδ ιότητες που η πηγή 

τους βρίσκεται στη φύση του ανθρώπου και μπορεί να την κρίνε ι μόνο 

δευτερευόντως , δηλαδή αφού εκδηλωθούν . Κρ ίνοντας τις εκδηλώσε ι ς 

των α ισθημάτων και των ενστ ίκτων του, ο άνθρωπος τα ονομάζε ι ηθι-

κά ή ανήθ ικα» . 

Έτσι , η εγκαθ ίδρυση των βάσεων της ηθ ικής αξ ιώνε ι να υπάρχε ι το 

λογ ικό- γ ια να καταλάβουμε τι ε ίναι σωστό και τι λάθος , γ ια να μας 

δοθεί η δυνατότητα να κάνουμε σωστές κρίσεις, έτσι ώστε «τίποτε φρι -

κτό ή αφύσ ικο , τ ίποτε μη παραδε ιγματ ικό , τ ίποτε που να καταστρέφε ι 

εκε ίνη τη φυσ ική συμπάθε ια που στηρίζε ι την κο ινων ία ή το ανθρώπ ινο 

ε ίδος, να μη μπορε ί γ ια οπο ιοδήποτε λόγο , ή δια μέσου οπο ιασδήποτε 

βασ ικής αρχής ή έννο ιας της τ ιμής ή της θρησκε ίας , να πλήττεται ή 
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να δ ιώκετα ι την οπο ιαδήποτε στ ιγμή ως «καλό και σωστό αντ ικε ίμενο 

εκτ ίμησης». 

Ο Sha f tesbury αγνόησε τη θρησκε ία γ ια την ενδυνάμωση των ηθι-

κών συλλήψεων . Ένα ς άνθρωπος που έγ ινε ηθ ικός υπό την επ ιρροή 

της θρησκε ίας , έγραψε , δεν έχει «περισσότερη χρηστότητα, ευσέβε ια 

και αγ ιότητα, από όση ημερότητα ή ηπιότητα έχει μία γερό αλυσοδε-

μένη τ ίγρης» (βιβ. I, μέρος III, τμ. III, σ. 297. Βλ. και βιβ. II, μέρος 

II, τμ. I). Γεν ικά, ο Sha f tesbury εκφράστηκε καθαρά, όταν εξέτασε τη 

θρησκε ία και την αθε ΐα . 

Ο Sha f tesbury εξήγησε την προέλευση των ηθ ικών συλλήψεων 

αποκλε ιστ ικά με το έμφυτο κο ινων ικό ένστικτο, που ελέγχετα ι από το 

λογ ικό . Από αυτές αναπτύχθηκαν οι συλλήψε ι ς «της ισοτιμίας και του 

δ ικα ίου», και η ανάπτυξή τους επηρεάστηκε από την ακόλουθη σκέψη: 

«Για να αξίζε ι να ονομάζετα ι καλό ή ενάρετο, ένα πλάσμα πρέπει να 

έχε ι όλες τις κλ ίσε ις και ψυχ ικές δ ιαθέσεις του, τις νοητ ικές και ιδιο-

συγκρασ ιακές προδ ιαθέσε ις του, κατάλληλες και σύμφωνες με το καλό 

του ε ίδους του, ή του συστήματος στο οποίο περ ιλαμβάνετα ι και του 

οπο ίου αποτελε ί μέρος» (βιβ. II, μέρος I, τμ. I, σ. 280) . 

Επ ιπλέον, ο Sha f tesbu ry απέδε ιξε ότι τα συμφέροντα της κο ινων ίας 

και τα ΟΜμφέροντα του ατόμου όχι μόνο συμπ ίπτουν, αλλά ε ίναι αδ ια-

χώρ ιστα. Η αγάπη γ ια τη ζωή και η επ ιθυμία γ ια ζωή, όταν τις τραβή-

ξουμε ώς τα άκρα, δεν ε ίναι καθόλου προς το συμφέρον του ατόμου-

γ ίνοντα ι εμπόδ ιο στην ευτυχ ία του» (βιβ. II, μέρος II, τμ. II, σ. 318) . 

Στον Sha f te sbu ry βρ ίσκουμε και τις απαρχές της ωφελ ιμ ιστ ικής αξ ι -

ολόγησης των απολαύσεων , την οποία ανέπτυξαν αργότερα ο Τζον 

Στ ιούαρτ Μιλ και άλλο ι ωφελ ιμ ιστές , στο χωρ ίο στο οποίο λέε ι ότι 

01 νοητ ικές απολαύσε ι ς ε ίναι προτιμότερες από τις α ισθησ ιακές (Συ-

μπέρασμα, σ. 337. Βλ. και βιβ. II, μέρος II, τμ. I, σ. 296) . Και στο 

κε ίμενό του The Moralists: A Philosophical Rhapsody, being a récital 

of certain Conversations on Natura! and Moral Subjects (τομ. II του 

Characteristics...), που εκδόθηκε το 1709, όπου υποστήρ ιξε τις θεω-

ρίες του που εξέθεσε στο "Απ Inqui ry Concern ing V i r tue or Ment" και 

χλεύασε «τη φυσ ική κατάσταση» στην οποία, όπως υπέθετε ο Χομπς , 

όλο ι 01 άνθρωπο ι ήταν μεταξύ τους εχθροί^^ 

Αξ ίζε ι ν α επ ισημάνουμε ότι ο Shaf tesbury , απορρ ίπτοντας την άπο-

ψη του Χομπς , («ο άνθρωπος ε ίναι λύκος γ ια τον άνθρωπο») ήταν 

ο πρώτος που επ ισήμανε την ύπαρξη της αλληλοβοήθε ιας στα ζώα. 

Έγραψε : «Οι μορφωμένο ι αρέσκοντα ι να μ ιλούν γι ' αυτή τη φανταστ ι -
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κή φυσ ική κατάσταση». . . αλλά «να λέμε απαξ ιωτ ικά γ ια τον άνθρωπο 

πως ε ίναι λύκος γ ια τον άλλον άνθρωπο φαίνετα ι κάπως παράλογο , 

εάν σκεφτούμε ότι οι λύκο ι ε ίναι πολύ ευγεν ικο ί και στοργ ικο ί προς 

τους άλλους λύκους . Και τα δύο φύλα φροντ ί ζουν και θρέφουν τα μι-

κρά, και η στενή σχέση τους συνεχ ί ζετα ι και μετά. Ουρλ ιά ζουν ο ένας 

στον άλλο γ ια να μαζέψουν συντροφιά ή γ ια να κυνηγήσουν ή γ ια να 

επ ιτεθούν στη λε ία τους, ή συγκεντρώνοντα ι όταν κάπο ιος ανακαλύψε ι 

ένα μεγάλο κουφάρ ι . Ακόμη και τα επ ιθετ ικά ε ίδη έχουν την α ίσθηση 

της κο ινότητας και τρέχουν αγεληδόν γ ια να βοηθήσουν συντρόφους 

τους που βρ ίσκοντα ι σε δύσκολη θέση» (αυτόθι , σ. 83 -84) . 

Έτσι , αυτό που ε ίπαν ο Μπα ίηκον , ο Γκρότ ιους και ο Σπ ινόζα 

C 'mu tuam juven tum" , δηλ. αλληλοβοήθεια) δεν χάθηκε και, με τον 

Shaf tesbury , εντάχθηκε στο σύστημα της ηθ ικής. Τώρα, οι σοβαρές 

παρατηρήσε ις των καλύτερων ζωολόγων μας, ιδ ίως στα αρα ιοκατο ι -

κημένα εδάφη της Αμερ ικής , και οι σοβαρές μελέτες της ζωής των 

πρωτόγονων φυλών κατά τον 19ο αι., μας έπε ισαν ότι ο Sha f tesbury 

ε ίχε δίκ ιο. Δυστυχώς , μέχρι σήμερα υπάρχουν πολλο ί «φυσ ιοδ ίφες» 

και «εθνολόγο ι» του γραφε ίου που επαναλαμβάνουν την παράλογη 

ρήση του Χομπς . 

Οι απόψε ι ς του Sha f tesbury ήταν τόσο παράτολμες γ ια την εποχή 

του και σε πολλά σημε ία πλησ ίαζαν τόσο πολύ τα συμπεράσματα των 

σύγχρονων στοχαστών, ώστε θα πρέπει να πούμε λ ίγα ακόμη γ ια τη 

δ ιδασκαλ ία του. Ο Sha f tesbury χώρ ισε τις ανθρώπ ινε ς τάσεις σε κοι-

νων ικές , σε εγωιστ ικές και σε εκε ίνες που ε ίναι ουσιαστ ικά μη «έμφυ-

τες». Τέτοιες, έγραψε , ε ίναι το μίσος, η μοχθηρ ία , τα πάθη. Η ηθ ική 

ε ίναι μόνον η σωστή σχέση ανάμεσα στις κο ινων ικές και τις εγωιστ ικές 

τάσεις («συνα ισθήματα») . Γεν ικά, ο Sha f tesbury τόν ισε την ανεξαρτη-

σία της ηθ ικής από τη θρησκε ία , και από τα θεωρησ ιακά κ ίνητρα, γιατί 

η πρωταρχ ική πηγή της βρίσκεται όχι στη σκέψη γ ια τις πράξε ις μας, 

αλλά στη φύση του ανθρώπου , στις ψυχ ικές δ ιαθέσε ις που ανέπτυξε 

στο δ ιάβα των α ιώνων . Επ ιπλέον, η ηθ ική ε ίναι ανεξάρτητη και από 

τις επ ιδ ιώξε ις της, γ ιατί ο άνθρωπος καθοδηγε ίτα ι όχι από την υποτι-

θέμενη ωφελ ιμότητα του άλφα ή του βήτα τρόπου δράσης , αλλά από 

το α ίσθημα εσωτερ ικής αρμον ίας μέσα του, δηλαδή από το α ίσθημα 

ικανοπο ίησης ή αν ι κανοπο ίησης μετά την πράξη. 

Έτσι ο Shaf tesbury , όπως επ ισήμανε ήδη ο Βουντ, τολμηρά δ ιακή-

ρυξε την ανεξάρτητη προέλευση της ηθ ικής α ίσθησης. Κατάλαβε επί-

σης πώς ένας ηθ ικός κώδ ικας αναπτύχθηκε αναπόφευκτα από αυτή την 
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πρωταρχ ική πηνή. Επ ιπλέον, αρνήθηκε κατηγορηματ ικά ότι οι ηθ ικές 

συλλήψε ι ς προέρχοντα ι από ωφελ ιμ ιστ ικές θεωρήσε ι ς v'O το ωφέλ ιμο 

ή επ ι ζήμ ιο μίας δεδομένης πράξης . Όλο ι οι ηθικοί κανόνες των θρη-

σκε ιών και 01 νόμο ι ε ίναι παράγωγες , δευτερεύουσες μορφές , που την 

πρώτιστη βάση τους αποτελούν τα κληρονομ ι κά ηθικά ένστ ικτα. 

Εδώ η φυσ ιοκρατ ική ηθ ική φ ιλοσοφία του Sha f te sbu ry δ ιαφέρε ι τε-

λε ίως από τη φυσ ιοκρατ ική φ ιλοσοφία των γάλ λων στοχαστών του 

18ου αι., π ερ ι λαμβανομένων των Εγκυκλοπα ιδ ιστών , που προτ ίμησαν 

να τηρήσουν απέναντ ι στα ηθ ικά ζητήματα τη στάση του Επ ίκουρου 

και των οπαδών του. Αξ ί ζε ι να επ ισημάνουμε ότι η δ ιαφορά αυτή ήταν 

εμφανής ήδη στους ιδρυτές του νέου φ ιλοσοφ ικού κ ινήματος στην 

Αγγλ ί α και στη Γαλλ ία , δηλαδή στον Ι^παίηκον, που αμέσως υ ιοθέτησε 

την επ ιστημον ική , φυσ ιοκρατ ική σκοπ ιά, και στον Ντεκάρτ, που δεν 

ε ίχε ακόμη ορίσει καθαρά τη θέση του. 

Όπως και αν έχε ι , την οπτ ική του S i i a f tesbury υ ιοθέτησε και ο Δαρ -

βίνος (στο δεύτερο θεμελ ιώδες έργο του: Η καταγωγή του ανθρώπου). 

Την ίδια οπτ ική πρέπε ι αναπόφευκτα να υ ιοθετήσουν και όλοι οι απρο-

κατάληπτο ι φυσ ιοδ ίφες . Βλέπουμε τον Sha f tesbury και ως πρόδρομο 

του Γκυώ (Guyau) , στις ιδέες που ο δεύτερος ανέπτυξε στο βιβλ ίο του 

«Ηθ ική χωρ ί ς υποχρέωση ούτε επ ικύρωση». Στα ίδια συμπεράσματα 

καταλήγε ι η σύγχρονη φυσ ική επ ιστήμη· έτσι, αφού μελέτησα την αλ-

ληλοβοήθε ια στα ζώα και στους πρωτόγονους , κατέληξα ότι θα ήταν 

πιο εύκολο γ ια τον άνθρωπο να ξαναγυρ ίσε ι στο βάδισμα στα τέσσερα 

παρά να απαρνηθε ί τα ηθ ικά του ένστ ικτα, γιατί αυτά τα ένστ ικτα ε ίχαν 

αναπτυχθε ί στον ζω ικό κόσμο πολύ πριν εμφανιστε ί ο άνθρωπος στη 

γη (Βλ. πιο κάτω Παράρτημα, σ. 321) . 

Ο Hutcheson, μαθητής του Shaf tesbury , υποστήρ ιξε πιο εμφα-

ντ ικά από όλους τους συγχρόνους του το έμφυτο ηθ ικό α ίσθημα. Ο 

Sha f te sbu ry δεν εξήγησε επαρκώς γιατί η αν ιδ ιοτελής προσπάθε ια γ ια 

το καλό των άλλων υπερτερε ί από τις εκδηλώσε ι ς του προσωπ ικού 

εγω ισμού —και αυτή του η παράλε ιψη άφησε ανο ιχτό τον δρόμο στη 

θρησκε ία . Ο Hutcheson, αν και π ίστευε πιο πολύ και σεβόταν πολύ 

περ ισσότερο από τον Sha f tesbury τη θρησκε ία , απέδε ι ξε πιο εμφαντ ι -

κά από όλους τους άλλους στοχαστές της εποχής του την ανεξάρτητη 

φύση των ηθ ικών μας κρ ίσεων. 

Στα έργα του Philosophiae moralis institutio compendiaria (G lasgow 

1742, Rot te rdam 1745) και System of Moral Philosophy (London 1755) 

0 Hutcheson επ ιχε ίρησε να αποδε ίξε ι ότι καθόλου δεν μας καθοδηγούν 
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01 σκέψε ι ς γ ια την ωφελ ιμότητα των καλών πράξεων και τη βλαβερό-

τητα των κακών , αλλά ότι α ισθανόμαστε ψυχ ική ικανοπο ίηση έπειτα 

από μία πράξη που αποσκοπε ί στο καλό των άλλων και ότι ονομάζουμε 

μία τέτοια πράξη «ηθ ική» πριν αρχ ίσουμε να σκεφτόμαστε την ωφελ ι -

μότητα ή βλαβερότητά της. Α ισθανόμαστε ψυχ ική αν ι κανοπο ίηση όταν 

κάνουμε κακές πράξε ις , όπως ακρ ιβώς μας ευχαριστε ί η αρμον ία στις 

αναλογ ί ε ς ενός κτ ίσματος ή στη μουσική και μας δυσαρεστε ί η έλλε ιψη 

αρμον ίας στην αρχ ιτεκτον ική ή στη μουσική. Το λογ ικό καθαυτό δεν θα 

ήταν ικανό να μας παρακ ινήσε ι σε μία πράξη που αποσκοπε ί στο κο ινό 

καλό, αν δεν ε ίχαμε τη φυσ ική κλ ίση να ενεργούμε έτσι. Συνεπώς ο 

Hutcheson δίδει στο λογ ι κό μία μάλλον υποδεέστερη θέση, π ιθανόν πιο 

υποδεέστερη από όσο πρέπει . Υποστήρ ιξε ότι το λογ ι κό απλώς βάζει σε 

τάξη τις α ισθήσε ις και τ ις εντυπώσε ι ς μας, και παίζε ι μόνον εκπα ιδευ-

τ ικό ρόλο· μας δίνε ι τη δυνατότητα να ζήσουμε εκε ίνες τις ανώτερες 

απολαύσε ι ς που έχουν τη μέγ ιστη σημασία γ ια την ευτυχ ία μας. Με το 

λογ ικό , γνωρ ί ζουμε μεν τη συμπαντ ική τάξη και το κυβερνών Πνεύμα, 

αλλά από το λογ ικό απορρέουν και οι δ ιαφορετ ικές απόψε ι ς γ ια την ερ-

μηνε ία του ηθ ικού και του ανήθ ικου , που οδηγούν δ ιάφορους λαούς σε 

δ ιαφορετ ικά στάδια ανάπτυξης να εγκαθ ιδρύσουν πολύ δ ιαφορετ ικούς 

ηθ ικούς, μερ ικές φορές πολύ ανήθ ικους , κανόνες και έθ ιμα. Επονε ίδ ι -

στες πράξε ις που έχουν δ ιαπραχθε ί σε δ ιαφορετ ικές εποχές προήλθαν 

από εσφαλμένες νοητ ικές κρίσε ις , ενώ η ηθ ική α ίσθηση, αν αφεθε ί από 

μόνη της, αδυνατε ί να οδηγήσε ι σε μία ηθ ική απόφαση σε μία δύσκολη 

περ ίπτωση (βιβ. I, κεφ. V, § 7). 

Εν τούτοις , μάλλον θα ήταν πιο σωστό να πούμε ότι το ηθικό αί-

σθημα εναντ ιωνόταν πάντα σ' αυτές τις ανέντ ιμες πράξε ις , και ότι κατά 

κα ιρούς μεμονωμένα άτομα εξεγέρθηκαν εναντ ίον τους, αλλά δεν εί-

χαν την αναγκα ία ισχύ γ ια να τις εμποδ ίσουν. Θα πρέπει να θυμηθού-

με και σε ποιο βαθμό ε ίναι υπεύθυνες οι θρησκε ίες γ ια πολλές ηθικά 

εξευτελ ιστ ικές πράξε ις . Καθώς αρνούνταν τον ρόλο του λογ ι κού στην 

ανάπτυξη της ηθ ικής , οι θρησκε ίες σταθερά παρακ ινούσαν τους αν-

θρώπους να υπακούουν τους κυβερνώντες και να μ ισούν τους αλλό-

θρησκους , με αποκορύφωμα τις κτηνωδίες της Ιεράς Εξέτασης και τον 

αφαν ισμό ολόκληρων πόλεων εξ αιτ ίας θρησκευτ ικών δ ι ενέξεων. 

Η αλήθε ια ε ίναι ότι ο Hutcheson θεώρησε κύρισ αξία της θρησκε ί -

ας τις απε ίρως ανώτερες ιδ ιότητες που αποδ ίδουμε στον Θεό —είδε 

ότι η δημ ιουργ ία της κο ι νων ικής λατρε ίας ι κανοπο ίησε τις κο ινων ικές 

ανάγκε ς του ανθρώπου . Αναμφ ίβολα η θρησκε ία , όπως όλοι οι άλλο ι 
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κο ινων ικο ί θεσμοί , βοηθά οτη δημ ιουργ ία ενός ιδεώδους . Αλλά όπως 

έχουν επ ισημάνε ι πολλο ί που έγραψαν γ ια την ηθική, τον κύριο ρόλο 

στην κο ι νων ική ηθ ική τον πα ί ζουν όχι τόσο τα ιδεώδη, όσο οι καθη-

μερ ινές έξε ις της κο ι νων ικής ζωής . Έτσι, οι χρ ιστ ιανο ί και οι βουδι -

στές άγιο ι αναμφισβήτητα χρησ ιμεύουν ως πρότυπα και ώς ένα βαθμό 

ως ερεθ ίσματα στην ηθ ική ζωή, αλλά δεν πρέπει να ξ εχνούμε ότι οι 

περισσότεροι άνθρωπο ι έχουν μία μόν ιμη δ ικα ιολογ ία γ ια να μη τους 

μ ιμούντα ι στη ζωή τους: «Δεν ε ίμαστε άγ ιο ι». Όσο γ ια την κο ινων ι -

κή επ ιρροή της θρησκε ίας , άλλο ι κο ινων ικο ί θεσμοί και η καθημερ ινή 

ρουτ ίνα της ζωής αποδε ικνύετα ι πως ε ίναι πολύ ισχυρότερα από τις 

δ ιδασκαλ ίες της θρησκε ίας . Ο κο ινοκτημον ικός τρόπος ζωής πολλών 

πρωτόγονων λαών διατηρεί μέσα τους το α ίσθημα και τις έξε ις της 

αλληλεγγύης πολύ καλύτερα από όσο κάνε ι η χρ ιστ ιαν ική θρησκε ία . 

Κατά τις συζητήσε ις μου με τους «άγρ ιους» όταν ταξ ίδευα στη Σ ιβηρ ία 

και τη Μαντζουρ ία , δυσκολευόμουν πάντα πολύ να ε ξηγήσω πώς στις 

χρ ιστ ιαν ικές μας κο ινων ίες άνθρωπο ι πεθα ίνουν συχνά από την πε ίνα, 

ενώ δ ίπλα τους άλλο ι ζουν πλουσ ιοπάροχα. Ι^ία τέτοια κατάσταση ε ίναι 

τελε ίως ακατανόητη σε έναν Τούνγκους , σε έναν Αλεούτ ιο ή σε πολ-

λούς άλλους «άγρ ιους»· ε ίναι πρωτόγονο ι ε ιδωλολάτρες , αλλά έχουν 

τον φυλετ ικό τρόπο ζωής . 

Το κύριο προτέρημα του Hutcheson ήταν ότι επ ιχε ίρησε να εξηγήσε ι 

γ ιατί 01 αν ιδ ιοτελε ίς ιδ ιότητες υπερτερούν όντως σε σχέση με τις στενά 

προσωπ ικές βλέψε ις . Εξηγε ί το γεγονός αυτό λέγοντας ότι έχουμε το 

α ίσθημα εσωτερ ικής επ ιδοκ ιμασ ίας , που πάντα εμφαν ί ζετα ι , όταν το 

κο ινων ικό α ίσθημα υπερτερε ί σε σχέση με τις εγωιστ ικές βλέψε ις . Έτσι , 

απάλλαξε την ηθ ική από την υποχρέωση να δώσει τα πρωτε ία στη θρη-

σκε ία ή σε σκέψε ι ς γ ια την ωφελ ιμότητα μίας συγκεκρ ιμένης πράξης 

γ ια το άτομο. Εν τούτοις , η δ ιδασκαλ ία του ε ίχε ένα βασικό με ιονέκτη-

μα: όπως 01 πρόδρομο ι του, δεν έκανε καμία δ ιάκρ ιση ανάμεσα σ' εκε ί -

νο που η ηθ ική ορίζε ι ως υποχρεωτ ικό και σ' εκε ίνο που θεωρε ί απλώς 

επ ιθυμητό, οπότε το αποτέλεσμα ήΫαν πως δεν πρόσεξε ότι σε όλες τις 

ηθ ικές δ ιδασκαλ ίες και συλλήψε ι ς το υποχρεωτ ικό στοιχε ίο βασίζεται 

στην αναγνώρ ιση της ισοτιμίας από το α ίσθημα και το λογ ικό . 

Εν τούτοις , τ ο με ιονέκτημα αυτό, όπως θα δούμε παρακάτω, το 

έχουν και 01 περ ισσότεροι σύγχρονο ι στοχαστές. 

Δεν θα εξετάσω δ ιεξοδ ικά τη δ ιδασκαλ ία του γ ερμανού συγχρόνου 

του Sha f tesbury και του Hutcheson, του Got t f r ied W i lhe lm Le ibni tz 

[Λά ιμπν ιτς] , αν και έχει πολλά επο ικοδομητ ικά στοιχε ία η κρ ιτ ική που 
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άσκησε στον Σπ ινόζα και τον Λοκ , και η απόπε ιρά του να συνδυάσε ι 

θεολον ία και φ ιλοσοφία και να συμφιλ ιώσε ι τα ρεύματα σκέψης που 

εκφράστηκαν στον Καθολ ικ ισμό και στις δ ιάφορες Προτεσταντ ικές σέ-

κτες, καθώς και στην αγγλ ι κή και την σκοτσέζ ικη ηθική. Ως γνωστόν , 

ο Λά ιμπν ιτς , συγχρόνως με τον Νεύτωνα, ε ισήγαγε στα μαθηματ ικά 

μία νέα και πολύ γόν ιμη μέθοδο γ ια την έρευνα των φα ι νομένων με 

τη μελέτη των απε ιροελάχ ιστων μεταβολών. Πρότε ινε και μία θεωρ ία 

γ ια τη δομή της ύλης παρόμο ια με τη σύγχρονη ατομ ική θεωρία. Α λ λά 

ούτε η ευρύτατες γνώσε ι ς του ούτε η λαμπρή του γραφή τον βοήθησαν 

να συμφιλ ιώσε ι τον φ ιλοσοφ ικό πανθε ϊσμό με τη χρ ιστ ιαν ική πίστη, ή 

την ηθ ική που βασίζεται στη μελέτη των θεμελ ιωδών ιδ ιοτήτων της 

ανθρώπ ινης φύσης με τη χρ ιστ ιαν ική ηθ ική που βασίζεται στην πίστη 

στη μετά θάνατον ζωή. 

Αλλά αν και ο Λά ιμπν ι τς απέτυχε στην απόπε ιρά του, βοήθησε πά-

ντως στην ανάπτυξη της ηθ ικής , επ ισημα ίνοντας τη σημασία του ενστί-

κτου του έμφυτου σε όλους τους ανθρώπους —του κο ινων ικού— γ ια 

την ανάπτυξη των θεμελ ιωδών ηθ ικών συλλήψεων στον άνθρωπο . 

Έδε ι ξε και τη σημασία της ανάπτυξης της βούλησης γ ια την ο ικοδόμη-

ση των ιδαν ικών και του ηθ ικού χαρακτήρα του ατόμου. Διότι δεν ε ίχε 

δοθεί η δέουσα προσοχή σε αυτούς τους παράγοντες . 

Αναμφ ίβολα ο Λά ιμπν ιτς , στη νοητ ική του συγκρότηση και στη φι-

λοσοφία του, δεν μπόρεσε να απομακρυνθε ί από τη θεολογ ική χρ ι -

στ ιαν ική ηθ ική ούτε από τη σκέψη ότι η πίστη στη μετά θάνατον ζωή 

ενδυναμώνε ι τις ηθ ικές δυνάμε ι ς του ανθρώπου . Α λ λά κατά κα ιρούς 

πλησ ίασε τόσο πολύ τον αθε ϊσμό του Bay le και του Shaf tesbury , ώστε 

σαφώς εν ίσχυσε την επ ιρροή των θεωρ ιών τους. Από την άλλη, η αμ-

φ ιταλάντευσή του ανάμεσα στη θρησκευτ ική και τη μη θρησκευτ ική 

ηθ ική οδήγησε αναπόφευκτα στη σκέψη ότι υπάρχε ι , στην ουσία της 

ηθ ικής , κάτι πέρα από τα ένστ ικτα, τα πάθη και τα α ισθήματα- ότι το 

λογ ι κό μας, όταν κρίνε ι τα «ηθ ικά» και «ανήθ ικα» φα ινόμενα , δεν κα-

θοδηγε ίτα ι μόνον από σκέψε ι ς γ ια την προσωπ ική ή κο ινων ική ωφελ ι -

μότητα, όπως βεβα ίωνε η σχολή των νοησ ιοκρατών, των οπαδών του 

Επ ίκουρου- ότι υπάρχε ι στο λογ ικό μας κάτι γεν ικότερο, που αναγνω-

ρίζεται γεν ικότερα. Ο Λά ιμπν ιτς δεν έφτασε ο ίδιος στο συμπέρασμα ότι 

η υπέρτατη αρχή που εμπλέκετα ι στο λογ ικό ε ίναι η δ ικα ιοσύνη, αλλά 

ετο ίμασε τον δρόμο γι ' αυτό. Από την άλλη, εξέφρασε τόσο όμορφα την 

ανάγκη γ ια έναν υψηλόφρονα τρόπο σκέψης και πράξης , που εμπνέο-

νται από τη λ εγόμενη αυτοθυσία, απε ικόν ισε τόσο καλά τον ρόλο τού 
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ιδεώδους στην ανάπτυξη της ηθ ικής, ώστε ετο ίμασε το έδαφος γ ια μία 

σημαντ ική νεωτερ ική δ ιαφοροπο ίηση στις ηθ ικές μας συλλήψε ι ς . Οδή-

γησε στον χωρ ισμό αυτού που πρέπει να χρησ ιμεύε ι ως αδ ιαφ ιλον ίκητη 

βάση όλης της κο ι νων ικής ζωής , δηλαδή της δ ικα ιοσύνης , από εκε ίνο 

που ο άνθρωπος δ ίνε ι σε άλλους επ ιπλέον από τη συνηθ ισμένη δ ικα ιο-

σύνη —την ετο ιμότητα γ ια αυτοθυσία^^. 
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ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ . 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Ω Ν 

(17ος και 18ος αι. —συνέχε ια) 

Η απελευθέρωση της επ ιστήμης —άρα και των ηθ ικών δ ιδασκαλ ι -

ών— από τον ζυγό της εκκλησ ίας έγ ινε στη Γαλλ ία περ ίπου την ίδια 

εποχή όπως στην Αγγλ ία . Ο γάλλος στοχαστής Ρενέ Ντεκόρτ έπαιξε 

στο κ ίνημα αυτό τον ίδ ιο ηγετ ικό ρόλο που έπαιξε ο Φρόνσ ις Μπα ίηκον 

στην Αγγλ ία , και τα κυρ ιότερα έργα τους εκδόθηκαν σχεδόν τον ίδιο 

κα ιρόν 

Αλλά γ ια δ ιάφορους λόγους , το γαλλ ι κό κ ίνημα δεν ακολούθησε 

την πορεία του αγγλ ι κού ; στη Γαλλ ία, οι ελευθερ ιακές ιδέες ε ισέδυσαν 

σε πολύ ευρύτερους κύκλους και άσκησαν πολύ βαθύτερη επ ιρροή σε 

ολόκληρη την Ευρώπη από όσο το κ ίνημα με πρωτεργάτη τον Μπαίη-

κον, που προκάλεσε επανάσταση μόνο στην επ ιστήμη και στην επ ιστη-

μον ική ε ικοτολογ ία . 

Το απελευθερωτ ικό κ ίνημα στη Γαλλ ία άρχ ισε περί τα τέλη του 16ου 

αι., αλλά πήρε άλλο δρόμο από το αγγλ ικό , που εκδηλώθηκε με τη 

μορφή του Προτεσταντ ικού κ ινήματος και της επανάστασης των χωρ ι -

κών και του λαού των πόλεων . Στη Γαλλ ία, η Επανάσταση ξέσπασε μό-

λ ις στα τέλη του 18ου αι., αλλά οι ελευθερ ιακές ιδέες άρχ ισαν να εξα-

πλώνοντα ι ευρέως στη γαλλ ι κή κο ινων ία πολύ πριν την Επανάσταση. 

Ο κύρ ιος φορέας των ιδεών αυτών ήταν η λογοτεχν ία . Ο πρώτος που 

εξέφρασε ελευθερ ιακές ιδέες στη γαλλ ι κή λογοτεχν ία ήταν ο Ραμπελα ί 

( 1483 ; -1553 ) , που το πνεύμα του μ ιμήθηκε ο Μονταίν ι ( 1533 -1592 ) . 

Ο Μονταίν ι ήταν από τους λαμπρότερους γάλλους συγγραφε ί ς . 

Ήταν ο πρώτος που εξέφρασε με ανάλαφρη , ευανάγνωστη μορφή, 

ακρ ιβώς από τη σκοπ ιά του «καθαρού κο ινού νου», παράτολμες και 

πολύ «α ιρετ ικές» απόψε ι ς γ ια τη θρησκε ία . 

Τα περ ίφημα Δοκίμια του Μονταίν ι (1583) γνώρ ισαν μεγάλη επιτυ-

χία* έκαναν πολλές εκδόσε ις και δ ιαβάστηκαν σε όλη την Ευρώπη, και 

αργότερα ώς και οι κορυφαίο ι συγγραφε ί ς του 18ου και του 19ου αι. 

πρόθυμα αναγνώρ ι ζαν τον Μονταίν ι ως δάσκαλο τους . Το βιβλίο του 

βοήθησε ιδ ιαίτερα στην απελευθέρωση της ηθ ικής από τα παλιά σχο-

λαστ ι κά δόγματα. 
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Ο Μονταίν ι έδωσε στα Δοκίμια μόνον ε ιλ ικρ ινε ίς ομολον ΐ ε ς γ ια τον 

χαρακτήρα του και γ ια τα ελατήρ ια των κρ ίσεων και των πράξεών του, 

και γ ια τον χαρακτήρα των ανθρώπων του κύκλου του, γιατί γνώρ ι ζ ε 

ανθρώπους της ανώτατης κο ινων ίας . Έκρ ι ν ε τις ανθρώπ ινε ς πράξε ις 

ως εκλεπτυσμένος , κάπως φ ι λάνθρωπος επ ικούρε ιος , που ο εγωτ ισμός 

του ε ίχε μία ελαφρά φ ιλοσοφ ική χρο ιά · ξεσκέπασε τη θρησκευτ ική 

υποκρ ισ ία πίσω από την οπο ία συνήθ ι ζαν να κρύβοντα ι άλλο ι επ ικού-

ρειοι εγωιστές και οι θρησκευτ ικο ί τους μέντορες . Έτσι , χάρη στο με-

γάλο λογοτεχν ι κό του ταλέντο, ετο ίμασε το έδαφος γ ια τον κριτ ικό, 

σαρκαστ ικό τόνο προς τη θρησκε ία , ο οπο ίος αργότερα, τον 18ο αι., 

δ ιαπότ ισε όλη τη γαλλ ι κή λογοτεχν ία . Δυστυχώς , ο Μονταίν ι και οι δ ιά-

δοχο ί του μέχρι σήμερα δεν έστρεψαν μία παρόμο ια λα ϊκή , σαρκαστ ική 

κριτ ική εκ των έσω στον μηχαν ισμό της κρατ ικής κυβέρνησης , που έχει 

τώρα πάρει τη θέση της ι εραρχ ίας της εκκλησ ίας στη δ ιακυβέρνηση της 

κο ι νων ικής ζωής των ανθρώπων . 

Μία κάπως πιο σοβαρή έρευνα, αλλά με το ίδιο στιλ, επ ιχε ίρησε 

λ ίγο αργότερα ο θεολόγος και ε ξομολόγος της βασίλ ισσας Μαργαρ ίτας 

Pierre Char ron ( 1541 -1603 ) . Το βιβλίο του Traité de la sagresse [Πραγ-

ματεία περί σοφίας] (1601) έγ ινε πολύ δημοφιλές . Αν και ο Char ron 

παρέμε ινε ιερέας, ήταν στην πραγματ ικότητα γνήσ ιος σκεπτ ικ ιστής, ο 

δε σκεπτ ικ ισμός του ήταν ακόμη οξύτερος από του Μονταίν ι . Εξετάζο-

ντας παρόμο ια δόγματα σε δ ιαφορετ ικές θρησκε ίες —χρ ιστ ιαν ισμό και 

ε ιδωλολατρε ίύ— ο Char ron έδε ιξε πόσο πολλά κο ινά έχουν και πόσο 

λ ίγο χρε ιάζετα ι η ηθ ική τη θρησκεία^. 

Γεν ικά, αυτή η σκεπτ ικ ιστ ική και συγχρόνως ρεαλ ιστ ική στάση απέ-

ναντ ι στη θρησκε ία αποτέλεσε το χαρακτηρ ιστ ικό γνώρ ισμα της γαλ -

λ ι κής σκέψης του 18ου αι. και ε κδηλώθηκε ιδ ιαίτερα στα γραπτά του 

Βολτα ίρου και των Εγκυκλοπα ιδ ιστών , καθώς και στο μυθ ιστόρημα και 

στα δραματ ικά θεατρ ικά έργα της προεπαναστατ ικής περ ιόδου, και τέ-

λος στην Επανάσταση. 

Ο Μπα ίηκον έδωσε στην επ ιστήμη μία νέα και πολύ γόν ιμη μέθόδσ 

γ ια τη μελέτη των φυσ ι κών φα ι νομένων —την επαγωγ ι κή μέθοδο— και 

έτσι κατέοτησε εφικτή την ο ικοδόμηση μίας επ ιστήμης γ ια τη ζωή στη 

γη και γ ια το σύμπαν , χωρ ί ς την παρεμβολή θρησκευτ ι κών και μεταφυ-

σ ικών εξηγήσεων . Ο Ντεκάρτ, εν τούτοις , συνέχ ισε ώς ένα βαθμό να 

χρησ ιμοπο ιε ί τη μέθοδο της λογ ι κής παραγωγής . Η σκέψη του προηγή-

θηκε από τις ανακαλύψε ι ς στις οπο ίες έμελλε να οδηγήσε ι η επαγωγ ι κή 

έρευνα της φύσης , και επ ιχε ίρησε να εξηγήσε ι με φυσ ικο -μαθηματ ι κά 
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θεωρήματα περ ιοχές της ζωής της φύσης που δεν ε ίχαν ακόμη εξη-

γηθε ί επ ιστημον ικά —τις περ ιοχές στις οπο ίες μόλ ις τώρα αρχ ί ζουμε 

να δ ιε ισδύουμε. Εν τούτοις , παρέμενε πάντα στο στέρεο έδαφος της 

φυσ ικής ερμηνε ίας των φα ι νομένων . Ώ ς και στις τολμηρότερες υπο-

θέσεις του γ ια τη δομή της ύλης παρέμε ινε φυσ ικός , και επ ιχε ίρησε να 

εκφράσε ι τ ις υποθέσε ις του με μαθηματ ική γλώσσα. 

Εκδ ίδοντας τα έργα του στη Γαλλ ία, που δεν ε ίχε ακόμη απελευθε -

ρωθεί από τον ζυγό της Καθολ ικής εκκλησ ίας —σε αντ ίθεση προς την 

Αγγλ ί α—, ο Ντεκάρτ αναγκάστηκε να εκφράζε ι τα συμπεράσματά του 

πολύ επ ιφυλακτ ικά^ 

Το 1628 αναγκάστηκε να φύγε ι από τη Γαλλ ία και να εγκαταστα-

θεί στην Ολλανδ ία , όπου εξέδωσε τα Φιλοσοφικά δοκίμια το 1637. Το 

βιβλίο αυτό περ ιλάμβανε το θεμελ ιώδες του κε ίμενο Λόγος περί της 

μεθόδου, που επηρέασε πολύ την ανάπτυξη της φ ιλοσοφ ικής σκέψης 

και έθεσε τα θεμέλ ια της μηχαν ιστ ικής ερμηνε ίας της φύσης . 

Ο Ντεκάρτ δεν ασχολήθηκε ιδ ιαίτερα με το ζήτημα της ηθ ικής και 

της σχέσης της με τη θρησκε ία , και οι απόψε ι ς του γ ια τα ηθ ικά ζητή-

ματα ε ίναι γνωστές μόνον από τις επ ιστολές του στη βασίλ ισσα Χριστ ί -

να της Σουηδ ίας . 

Ακόμη και η σχέση της επ ιστήμης με τη θρησκε ία δεν τον ενδ ι έφερε 

ιδ ιαίτερα, και η στάση του απέναντ ι στην εκκλησ ία ήταν επ ιφυλακτ ική , 

όπως όλων των γάλ λων συγγραφέων της εποχής εκε ίνης . Ο θάνατος 

του Τζ ιορντάνο Μπρούνο στην πυρά ήταν κάτι που δεν ξεχνούσαν . 

Αλλά η απόπε ιρα του Ντεκάρτ να εξηγήσε ι τη ζωή του σύμπαντος με 

φυσ ικά φα ινόμενα που επ ιδέχοντα ι επακρ ιβή μαθηματ ική έρευνα —η 

μέθοδός του ονομάστηκε «καρτεσ ιανή»— παραμέρ ισε τόσο τελεσ ίδ ι -

κα όλες τις δ ιδασκαλ ίες της εκκλησ ίας , ώστε η καρτεσ ιανή φ ιλοσοφία 

έγ ινε σύντομα εξ ίσου ισχυρό όπλο με την «επαγωγ ική μέθοδο» του 

Μπα ίηκον γ ια την απελευθέρωση της γνώσης από την πίστη. 

Ο Ντεκάρτ επ ιμελώς απέφυγε όλες τις επ ιθέσε ις στις δ ιδαχές της 

εκκλησ ίας- έφτασε μάλιστα να προβάλε ι μία σε ιρά αποδε ί ξεων γ ια την 

ύπαρξη του Θεού. Εν τούτοις , οι αποδε ίξε ι ς αυτές βασίζονται σε τόσο 

αφηρημένη συλλογ ιστ ική , ώστε έδωσαν την εντύπωση πως προβλήθη-

καν μόνο γ ια να αποφύγε ι να τον κατηγορήσουν γ ια αθε ϊσμό. Πάντως, 

το επ ιστημον ικό μέρος της δ ιδασκαλ ίας του Ντεκάρτ ήταν έτσι δομη-

μένο, ώστε δεν περ ιε ίχε καμία ένδε ιξη γ ια την παρεμβολή της θέλησης 

του Δημ ιουργού . Ο Θεός του Ντεκάρτ, όπως ο Θεός του Σπ ινόζα , ήταν 

το μεγάλο σύμπαν συνολ ικά , η φύση. Όταν έγραψε γ ια την ψυχ ική 
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ζωή του ανθρώπου , επ ιχε ίρησε να την ερμηνεύσε ι με βάση τη φυσ ιο-

λογ ία , παρά τις περ ιορ ισμένες γνώσε ι ς φυσ ιολογ ίας που ε ίχαν τότε οι 

άνθρωπο ι . 

Α λ λά στον κόσμο των ακρ ιβών επ ιστημών, ιδ ίως στο πεδίο της μα-

θηματ ικής έρευνας των φυσ ι κών φα ινομένων , ο Ντεκάρτ έκανε αξ ι -

όλογα επ ιτεύγματα. Επ ινόησε μία νέα επ ιστήμη με τις μεθόδους του 

της μαθηματ ικής έρευνας , ιδ ίως στην αναλυτ ική γεωμετρ ία , την οπο ία 

ανα-δημ ιούργησε . Όχ ι μόνον ανακάλυψε νέες μεθόδους , αλλά και τ ις 

εφάρμοσε στην έρευνα ορ ισμένων από τα δυσκολότερα προβλήματα 

της φυσ ικής του σύμπαντος —στη μελέτη της στροβ ιλώδους κ ίνησης 

των απε ιροελάχ ιστων σωματ ιδ ίων της ύλης στο συμπαντ ικό δ ιάστημα. 

Μόνο τώρα, κατά τη μελέτη του συμπαντ ικού α ιθέρα, προσέγγ ισε πάλι 

η σύγχρονη φυσ ική τα θεμελ ιώδη προβλήματα της συμπαντ ι κής ζωής . 

Δ ί νοντας στην επ ιστήμη μία νέα μέθοδο γ ια να δ ιε ισδύσει στα μυ-

στήρια της φύσης , ο Ντεκάρτ, όπως Ο ί^παίηκον, έδε ιξε συγχρόνως 

τη δύναμη της επ ιστήμης σε αντ ίθεση προς την αδυναμ ία των δει-

σ ιδα ιμον ιών και των ενορατ ι κών/ δ ια ισθητ ικών, δηλαδή υποθετ ικών, 

ε ξηγήσεων . 

Λ ίγο πιο πριν, ο Κοπέρν ι κος ε ίχε αποδε ίξε ι ότι η γη μας ε ίναι απλώς 

ένας δορυφόρος του ήλ ιου, και ότι τα αναρ ίθμητα αστέρια που βλέ-

πουμε ε ίναι εκατομμύρ ια κόσμοι παρόμοιο ι με το ηλ ιακό μας σύστημα. 

Έτσι , το α ίν ιγμα του σύμπαντος ξ εδ ιπλώθηκε μπροστά στον άνθρωπο 

σε όλο του το μεγαλε ίο , και ο ανθρώπ ινος νους άρχ ισε να αναζητε ί την 

ε ξήγηση της ύπαρξης του σύμπαντος . Ο Μπα ίηκον ήταν ο πρώτος που 

βεβα ίωσε ότι το πε ίραμα και η επαγωγ ι κή μέθοδος μπορούν να μας 

βοηθήσουν να κάταλάβουμε τη ζωή αυτή, ενώ ο Ντεκάρτ επ ιχε ίρησε 

να ε ισδύσει στο Είναι του σύμπαντος και να μαντέψε ι τουλάχ ιστον ορι-

σμένους θεμελ ιώδε ι ς νόμους του —τους νόμους που δ ι έπουν όχι μόνο 

το ηλ ιακό μας σύστημα αλλά και πολύ πιο πέρα από αυτό, τον αστρ ικό 

κόσμο. 

Η αλήθε ια ε ίναι ότι αναζητώντας τις βάσεις γ ια τη γ νώση της φύσης 

στη μαθηματ ική σκέψη, όπως ονε ιρεύονταν ο Πυθαγόρας και οι μαθη-

τές του και αργότερα ο Τζ ιορντάνο Ι^προύνο, ο Ντεκάρτ μεγαλοπο ίησε 

τη σημασία της μεταφυσ ικής στη φ ιλοσοφία του 17ου και του 18ου 

αι.- και βοήθησε αυτή τη φ ιλοσοφία να ομοιάσε ι με την επ ιστήμη στην 

αναζήτηση της αλήθε ιας , όχι με την παρατήρηση και το πε ίραμα, αλλά 

με την αφηρημένη σκέψη. Αλλά , από την άλλη , ο Ντεκάρτ τοποθέτησε 

τη φυσ ική σε μία βάση που της έδωσε τη δυνατότητα, τον 19ο αι., να 
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ανακαλύψε ι ότι η ουσία της θερμότητας και του ηλεκτρ ισμού ε ίναι οι 

παλμ ικές κ ινήσε ις ορ ισμένων σ ω μ α τ ι δ ί ω ν έτσι η φυσ ική κατόρθωσε να 

ανακαλύψε ι , περί τα τέλη του 19ου αι., μία σειρά αόρατων παλμ ι κών 

κ ινήσεων, από τις οπο ίες οι ακτ ίνες Χ απλώς μας ε ισήγαγαν σε μία απέ-

ραντη περ ιοχή στην οπο ία γ ίνοντα ι ήδη αρκετές άλλες ανακαλύψε ι ς , εξ 

ίσου εκπληκτ ι κές με αυτές τις ακτ ίνες , όπως η ασύρματη τηλεφωνία'^. 

Ο Μπα ίηκον θεμελ ίωσε μία νέα μέθοδο επ ιστημον ικής έρευνας και 

προε ικόν ισε τις ανακαλύψε ι ς του Λαμόρκ και του Δαρβ ίνου , επ ισημα ί -

νοντας ότι υπό την επ ιρροή των μεταβαλλόμενων συνθηκών η φύση 

δ ιαρκώς εξελ ίσσε ι νέα ε ίδη ζώων και φυτών, ενώ ο Ντεκόρτ, με τη 

«θεωρία των στροβ ίλων/ δ ι νών», προε ικόν ισε με μία έννο ια τις επ ιστη-

μον ικές ανακαλύψε ι ς του 19ου αι. 

Μ ιλώντας γ ια τον Επ ίκουρο, επ ισήμανα τη μεγάλη επ ιρροή που 

άσκησε με τη δ ιδασκαλ ία του επί πέντε α ιώνες στον ελλην ικό και κατό-

πιν στον ρωμα ϊκό κόσμο. Οι στωικο ί εναντ ιώθηκαν πε ισματικό στη δι-

δασκαλ ία του, αλλά ακόμη και εξέχοντες εκπρόσωπο ι του στωικ ισμού, 

όπως ο Σενέκας και ο Επ ίκτητος, γοητεύτηκαν από τον επ ικουρ ισμό. 

Ι^όνον ο χρ ιστ ιαν ισμός τον εξαφάνισε- αλλά ακόμη και χρ ιστ ιανο ί , 

όπως επ ισήμανε ο Γκυώ, ο Λουκ ιανός και ο Αυγουστ ίνος , του απέτ ισαν 

φόρο τ ιμής. 

Όταν κατά τους αναγεννησ ιακούς χρόνους άρχ ισε η έρευνα και η 

μελέτη των μνημε ίων της ελληνο -ρωμα ϊ κής γνώσης , οι στοχαστές δι-

άφορων τάσεων, που ήθελαν να απελευθερωθούν από τον ζυγό της 

εκκλησ ίας , άρχ ισαν να στρέφοντα ι με ιδ ιαίτερη συμπάθε ια στα γραπτά 

του Επ ίκουρου και των υποστηρ ικτών του: του Δ ιογένη Λαέρτ ιου, του 

Κ ι κέρωνα και ιδ ίως του Λουκρήτ ιου , που ήταν από τους πρωιμότερους 

προδρόμους της νεωτερ ικής επ ιστημον ικής ερμηνε ίας της φύσης . 

Το βασικό της επ ικούρε ιας δ ιδασκαλ ίας ε ίναι , όπως ε ίδαμε, ότι, 

απορρ ίπτοντας καθετί υπερφυσ ικό και θαυματουργό , απέρρ ιψε συγ-

χρόνως την υπερφυσ ική προέλευση της ηθ ικής α ίσθησης στον άν-

θρωπο. Εξήγησε την α ίσθηση αυτή με την ορθολογ ι κή προσπάθε ια γ ια 

ευτυχ ία. Σύμφωνα με τον Επ ίκουρο, αυτή η ευτυχ ία συνίσταται όχι 

απλώς στην ι κανοπο ίηση των σωματ ικών αναγκών , αλλά στην κατά το 

δυνατόν μεγαλύτερη πληρότητα ζωής , δηλαδή στην ικανοπο ίηση των 

ανώτερων αναγκών και α ισθημάτων, περ ι λαμβανόμενης της ανάγκης 

γ ια φιλ ία και κο ινων ικότητα. Αυτήν ακρ ιβώς τη μορφή «επ ικουρ ισμού» 

άρχ ισαν να υποστηρ ί ζουν όσοι απέρρ ιπταν τη θεολογ ική ηθική. 

Ήδη κατά το δεύτερο ήμισυ του 16ου αι. ο Μονταίν ι πήρε παρόμο ια 
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ακρ ιβώς στάση. Λ ί γο αργότερα, κατά τον 17ο αι., υ ιοθέτησε την επι-

κούρε ια οπτ ική στα ηθ ικά ζητήματα ο φ ιλόσοφος Pierre Gassend i , ένας 

μορφωμένος ιερέας, φυσ ικός , μαθηματ ικός και λόγ ιος . 

Το 1624, όταν ήταν καθηγητής φ ιλοσοφίας στη νότ ιο Γαλλ ία , δη-

μοσίευσε στη λατ ιν ι κή γ λώσσα ένα έργο που εναντ ιωνόταν ανο ιχτό 

στις δ ιδασκαλ ίες του Αρ ιστοτέλη, οι οποίες κυρ ιαρχούσαν τότε στις εκ -

κλησ ιαστ ικές σχολές^ Στην αστρονομ ία ο Γκασεντ ί προέβαλε εναντ ίον 

του Αρ ιστοτέλη τις απόψε ι ς του Κοπέρν ικου , ο οπο ίος , ως γνωστόν , 

απέδε ιξε ότι η Γη όχι μόνο δεν βρίσκεται στο κέντρο του σύμπαντος , 

αλλό ε ίναι απλώς ένας ήσσονος σημασ ίας δορυφόρος του Ήλ ιου . Εξ 

αιτ ίας των απόψεων αυτών ο Κοπέρν ι κος θεωρήθηκε από την εκκλησ ία 

επ ικ ί νδυνος α ιρετ ικός . Στα ηθ ικά ζητήματα ο Γκασεντ ί πήρε ακρ ιβώς τη 

στάση του Επ ίκουρου. 

Ο άνθρωπος , βεβα ίωσε ο Γκασεντ ί , επ ιδ ιώκε ι στη ζωή, πρώτα απ' 

όλα, «ευτυχ ία και απόλαυση» , αλλά και οι δυο αυτές συλλήψε ι ς , όπως 

επ ισήμανε ήδη ο αρχα ίος έ λληνας φ ιλόσοφος , πρέπε ι να ερμηνευτούν 

με την ευρε ία έννο ια- όχι μόνο με την έννο ια των σωματ ι κών απολαύ -

σεων, που γ ια χάρη τους ο άνθρωπος ε ίναι ι κανός να βλάψε ι άλλους , 

αλλά πρωτ ίστως με την έννο ια της εσωτερ ικής ε ιρήνης της ψυχής που 

μπορε ί να την πετύχε ι ο άνθρωπος μόνον όταν βλέπε ι τους άλλους όχι 

ως εχθρούς αλλά ως συντρόφους . Έτσι , τα γραπτά του Γκασεντ ί αντα-

ποκρ ίθηκαν στην ανάγκη των μορφωμένων τάξεων της εποχής εκε ί -

νης , που προσπαθούσαν να αποτ ινάξουν τον ζυγό της εκκλησ ίας και 

της δε ισ ιδα ιμον ίας , αν και δεν ε ίχαν ακόμη συνε ιδητοπο ιήσε ι την ανά-

γκη γ ια την επ ιστημον ική ερμηνε ία της φύσης εν γένε ι . Η τάση αυτή 

τους έσπρωξε ακόμη περ ισσότερο προς το νέο ιδεώδες μίας κο ι νων ικής 

ζωής που βασίζεται στην ισοτιμία μεταξύ των ανθρώπων . Το ιδεώδες 

αυτό άρχ ισε να πα ίρνε ι μορφή κάπως αργότερα, τον 18ο αι. 

Η εποχή του Μπα ίηκον και του Ντεκάρτ, δηλαδή η εποχή της ανα-

β ίωσης της επ ιστημον ικής μελέτης της φύσης , αποτελε ί και το σημε ίο 

καμπής στην ηθική. Οι στοχαστές άρχ ισαν να αναζητούν τ ις φυσ ικές 

πηγές της ηθ ικής στην ανθρώπ ι νη φύση. Ο Χομπς , που έζησε κάπως 

αργότερα από τους δύο προαναφερθέντες ιδρυτές της νεωτερ ικής φυ-

σ ικής επ ιστήμης (τα βασικά του έργα δημοσ ι εύθηκαν μεταξύ 1642 και 

1658) ανέπτυξε , όπως ε ίδαμε, ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηθ ικής 

απαλλαγμένο από τη θρησκε ία . 

Δυστυχώς , όπως ε ίπαμε, ο Χομπς ξεκ ίνησε με μία τελε ίως εσφαλ-

μένη σύλληψη του πρωτόγονου ανθρώπου και της ανθρώπ ι νης φύσης 
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εν γένε ι , και συνεπώς οδηγήθηκε σε τελε ίως εσφαλμένο συμπέρασμα. 

Αλλά άνο ιξε ένα νέο μονοπάτ ι στη μελέτη της ηθ ικής, και έκτοτε μία 

σε ιρά στοχαστών αγων ίστηκαν να αποδε ί ξουν ότι το ηθικό στοιχε ίρ 

στον άνθρωπο δεν ε ίναι το αποτέλεσμα του φόβου γ ια την τ ιμωρία 

σε αυτή ή σε μία μετά θάνατον ζωή, αλλά το αποτέλεσμα της φυσ ι -

κής ανάπτυξης των πραγματ ικά θεμελ ιωδών ιδ ιοτήτων της ανθρώπ ινης 

φύσης . Επ ιπλέον, όσο η νεωτερ ική ανθρωπότητα απελευθερώνετα ι 

από φόβους που της εμφύτευσαν οι θρησκε ίες , υπάρχε ι μία ολοένα 

αυξανόμενη ανάγκη να ανεγε ίρουμε ευγενέστερα και πιο εκλεπτυσμέ-

να ο ικοδομήματα κο ι νων ικής ζωής , και έτσι να υψώσουμε το ιδεώδες 

του ηθ ικού ανθρώπου σε ακόμη ανώτερη τελε ιότητα. 

Ε ίδαμε ήδη τι σκέφτονταν ο πανθε ϊστής Σπ ινόζα (υποστηρ ικτής του 

Ντεκάρτ) και ο σύγχρονός του Λοκ γ ια το ζήτημα αυτό. Αλλά ακό-

μη σαφέστερα ήταν τα όσα ε ίπε ο γάλλος σύγχρονος του Λοκ Pierre 

Bay le. 

Αφού ανατράφηκε με τη φ ιλοσοφία του Ντεκάρτ, ο Bay le, με την 

αξ ιοθαύμαστη Εγκυκλοποίδειά του®, θεμελ ίωσε την επ ιστημον ική ερ-

μηνε ία της φύσης που σύντομα άσκησε μεγάλη επ ιρροή στη δ ιανο-

ητική ανάπτυξη της ανθρωπότητας χάρη στον Χ ιούμ, τον Βολτα ίρο, 

τον Ντ ιντερό και τους Εγκυκλοπα ιδ ιστές εν γένε ι . Ήταν ο πρώτος που 

υποστήρ ιξε δημόσ ια την απελευθέρωση της ηθ ικής δ ιδασκαλ ίας από τη 

θρησκε ία . 

Με αφετηρ ία τους ορ ισμούς που έδ ινε η εκκλησ ία , ο Bay le απέδε ιξε 

ότι η έλλε ιψη πίστης θα μπορούσε να θεωρηθε ί πηγή ή στήρ ιγμα του 

φαύλου τρόπου ζωής μόνον αν θεωρήσουμε Υπέρτατο Ηθικό Ιδεώδες 

την πίστη στην αγάπη του Θεού. Α λ λά αυτό δεν ισχύει στην πραγμα-

τ ικότητα. Ως γνωστόν , η πίστη έχει δ ιαφορετ ικό χαρακτήρα και συν-

δυάζετα ι με πολυάρ ιθμες δε ισ ιδα ιμον ίες . Άλλωστε , η προσκόλληση σε 

ορ ισμένους τύπους , ή και μία ε ιλ ικρ ινής πίστη στην αλήθε ια των θρη-

σκευτ ικών δογμάτων , δεν δίνε ι στον άνθρωπο τη δύναμη να τα τηρή-

σει- γι ' αυτό, όλες οι θρησκε ίες προσθέτουν στις δ ιδαχές τους απε ιλές 

γ ια τ ιμωρ ία αν δεν τα τηρήσε ι . Από την άλλη , ως γνωστόν , η ηθική 

μπορε ί να συνυπάρξε ι κάλλ ιστα με τον αθε ϊσμό. 

Συνεπώς , ε ίναι α νάγκη να ερευνήσουμε τη δυνατότητα να εμπερ ι -

έχει η ανθρώπ ι νη φύση ηθ ικές αρχές , που απορρέουν από την κο ινω-

ν ική ζωή των ανθρώπων . 

Καθοδηγούμενος από τις σκέψε ι ς αυτές ο Bay le θεώρησε τις πρω-

ταρχές της ηθ ικής «α ιών ιο νόμο» —όχι με θε ϊκή προέλευση, αλλά θε-
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μελ ιώδη νόμο της φύσης ή μάλλον θεμελ ιώδες ν εγονός της. 

Δυστυχώς , το μυαλό του Bay le ήταν κυρ ίως σκεπτ ικ ιστ ικό και κρι-

τ ι κό ' δεν ήταν κατάλληλο να ο ικοδομήσε ι ένα νέο σύστημα. Συνεπώς , 

δεν ανέπτυξε την ιδέα του γ ια τη φυσ ική προέλευση της ηθ ικής στον 

άνθρωπο . Α λ λά δεν του επ ιτράπηκε να ολοκληρώσε ι την κριτ ική του, 

γ ιατί συνάντησε τόσην εχθρότητα από το εκκλησ ιαστ ικό στρατόπεδο 

και τις άρχουσες τάξε ις , ώστε μετρίασε εμφανώς την οξύτητα της έκ-

φρασης των ιδεών του. Εν τούτοις , η εξέταση που έκανε της ορθό-

δοξης και της μετρ ιοπαθούς θρησκευτ ικότητας ήταν τόσο έγκυρη και 

έ ξυπνη, ώστε μπορε ί να θεωρηθε ί άμεσος πρόδρομος του Ελβέτ ιου, 

του Βολτα ίρου και των Εγκυκλοπα ιδ ιστών του 18ου αι. 

Ο σύγχρονος του Bay le Λα Ροσφουκώ (La Rochefoucau ld) , αν και 

δεν δημ ιούργησε δ ικό του φ ιλοσοφ ικό σύστημα, έκανε π ιθανόν ακόμη 

περ ισσότερα από τον Bay le γ ια να προετο ιμάσε ι στη Γαλλ ία το έδαφος 

γ ια την επεξεργασ ία μίας ηθ ικής ανεξάρτητης από τη θρησκε ία . Το πέ-

τυχε με τη μεγάλη επ ιρροή του β ιβλ ίου του Αποφθέγματα [Max imes] . 

Ο Λα Ροσφουκώ ήταν άνθρωπος του κόσμου, που συναναστρεφόταν 

την ανώτερη κο ινων ία . Ως οξύς ψυχολόγος και άγρυπνος παρατηρη-

τής, ε ίδε καθαρά την κενότητα του ανώτερου στρώματος της γαλλ ι κής 

κο ινων ίας της εποχής του, την υποκρ ισ ία και τη ματα ιοδοξ ία του. Είδε 

ότι, σε τελευτα ία ανάλυση , οι άνθρωπο ι αυτού του κύκλου καθοδηγού-

νταν αποκλε ιστ ικά από την επ ιθυμ ία του προσωπ ικού κέρδοϋς ή της 

προσωπ ικής κο ι νων ικής ανόδου. Για τον Λα Ροσφουκώ, ήταν πρόδηλο 

ότι η τυπ ική θρησκε ία δεν εμποδίζε ι τους ανθρώπους να κάνουν ανήθ ι -

κες πράξε ις και ζωγράφ ισε με μελανά χρώματα τη ζωή των συγχρόνων 

του. Βασ ι ζόμενος στις παρατηρήσε ι ς της ζωής αυτής συμπέρανε ότι ο 

εγω ισμός ε ίναι η μόνη κ ινητήρ ια δύναμη της ανθρώπ ι νης δραστηρ ιό-

τητας, και η σκέψη αυτή υποβαστάζε ι όλο του το βιβλίο. Κατ' αυτόν, ο 

άνθρωπος αγαπά μόνο τον εαυτό του- ακόμη και στους άλλους , αγαπά 

μόνο τον εαυτό του. Όλα τα ανθρώπ ινα πάθη και προσκολλήσε ι ς ε ίναι 

απλώς παραλλαγές τού ελαφρώς καλυμμένου εγω ισμού. Ο Λα Ροσφου-

κώ εξήγησε με εγωιστ ικά κ ίνητρα ακόμη και τα καλύτερα α ισθήματα 

του ανθρώπου · θεώρησε ότι η ανδρε ία και το θάρρος ε ίναι εκδηλώσε ι ς 

ματα ιοδοξ ίας , η γεννα ιοδωρ ία - ε κδήλωση περηφάν ιας , η ανο ιχτοχερ ιά 

- καθαρή φ ιλοδοξ ία , η σεμνότητα - υποκρ ισ ία κτλ. Εν τούτοις , παρά 

τον πεσιμ ισμό του, ο Λα Ροσφουκώ βοήθησε πολύ στην αφύπν ιση της 

κρ ιτ ικής σκέψης στη Γαλλία* το δε βιβλίο του Αποφθέγματα, μαζί με 

τους Χσρσκτήρε ς του συγχρόνου του Λα Μπρυγ ιέρ [La B ruyère] , ήταν 
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τα αγαπημένα και τα πιο πλατ ιά δ ιαδεδομένα βιβλία στη Γαλλ ία του 

τέλους του 17ου και των αρχών του 18ου αι. 

Ο Λα Μπρυγ ι έρ ήταν λ ιγότερο πεσιμ ιστής από τον Λα Ροσφουκώ, 

αν και θεωρε ί και αυτός τον άνθρωπο άδ ικο και αχάρ ιστο —ανελέη -

το εγωιστή εκ φύσεως . Εν τούτοις , ο Λα Μπρυγ ιέρ φρονούσε ότι οι 

άνθρωπο ι αξ ίζε ι να αντ ιμετωπί ζοντα ι με επιε ίκε ια, επε ιδή τους έχουν 

κάνε ι κακούς οι κακές συνθήκες ζωής · ο άνθρωπος ε ίναι περ ισσότερο 

άτυχος παρά δ ι εφθαρμένος . 

Εν τούτο ις , ο Bay le , ο Λα Ροσφουκώ και ο Λα Μπρυγ ιέρ , αν και 

αρνήθηκαν τη θρησκευτ ική ηθική, δεν μπόρεσαν να αναπτύξουν ένα 

ηθικό σύστημα που να βασίζεται σε καθαρά ηθ ικούς νόμους . Αυτό 

το επ ιχε ίρησαν αργότερα ο Λα Μετρί [La Mettr ie] , ο Ελβέτ ιος και ο 

Holbach. 

Ο Λα Μετρί ήταν από τα πιο επαναστατ ικά μυαλά του 18ου αι.· 

με τα γραπτά του κήρυξε πόλεμο εναντ ίον όλων των μεταφυσ ικών, 

θρησκευτ ι κών και πολ ιτ ικών παραδόσεων και, όπως ο Χομπς , επεξερ-

γάστηκε μία υλ ιστ ική κοσμολογ ία με την ίδια τόλμη που σημάδεψε την 

ανάπτυξή της κατά τις δεκαετ ίες του 1850 και του 1860. Στα έργα του 

Φυσική ιστορία της ανθρώπινης ψυχής, Ο άνθρωπος-φυτό, Ο όνθρω-

πος-μηχανή αρνήθηκε την αθανασ ία της ψυχής και υποστήρ ιξε υλιστι-

κές απόψε ις^ Ώ ς και οι τ ίτλοι των β ιβλ ίων του, ιδ ίως του Ο άνθρωπος-

μηχανή (Παρίσι , 1748) , δε ί χνουν πώς ερμήνευε την ανθρώπ ινη φύση. 

Έγραψε : «Η ψυχή μας δέχεται τα πάντα από το α ίσθημα και τ ις α ισθή-

σεις, και η φύση δεν περιέχε ι τ ίποτε εκτός από την ύλη που διέπεται 

από μηχαν ι κούς νόμους» . Για τις ιδέες του, ο Λα Μετρί εξορ ίστηκε από 

τη Γαλλ ία, και το β ιβλ ίο του Ο άνθρωπος-μηχανή κάηκε δημόσια στο 

Παρίσι . Σ υ γ χρόνως με τον Λα Μετρί, υλ ιστ ική φ ιλοσοφία εξέθεσε και 

ο Cond l l lac ( 1715 -1780 ) , που ανέπτυξε τις ιδέες του σε δύο β ιβλ ία: 

Πραγματεία για την προέλευση της ανθρώπινης γνώσης (1746) και 

Πραγματεία για τις αισθήσεις (1754) . 

Ο 18ος αι. ήταν πολύ αξ ιόλογη περ ίοδος στην ιστορία της ανά-

πτυξης της ανθρωπότητας . Μία σε ιρά στοχαστές, που αναδε ί χθηκαν 

στην Αγγλ ί α και τη Γαλλ ία, ανο ι κοδόμησαν εξ ολοκλήρου τις βάσεις 

της σκέψης μας —τον τρόπο που βλέπουμε το εξωτερ ικό σύμπαν και 

την κατανόηση του εαυτού και των ηθ ικών μας συλλήψεων . Ο γάλλος 

φ ιλόσοφος Ελβέτ ιος επ ιχε ίρησε στα μέσα του 18ου αι. να συνοψίσε ι 

αυτές τις κατακτήσε ις της επ ιστημον ικής σκέψης στο περ ίφημο βιβλίο 

του Περί πνεύματος. Εδώ ο Ελβέτ ιος εξέθεσε με εύληπτη και ζωηρή 
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μορφή όλα τα επιαττημονικά επ ιτεύγματα του τέλους του 17ου και του 

18ου αι., ιδ ίως στο πεδίο της ηθ ικής . 

Κατ' απα ίτησ ιν των κληρ ι κών του Παρισ ιού, το βιβλίο του Ελβέτ ιου 

κάηκε στην πυρά το 1759, πράγμα που δεν το εμπόδ ισε να γνωρ ίσε ι 

ακόμη μεγαλύτερη επ ιτυχ ία. Τα ουσ ιώδη χαρακτηρ ιστ ικά των ιδεών 

του ε ίναι τα ακόλουθα : ο άνθρωπος ε ίναι «α ισθητηρ ιακό» ζώο, και στη 

βάση της ανθρώπ ι νης φύσης βρ ίσκοντα ι οι α ισθήσεις , από τις οποίες 

πηγάζουν όλες οι μορφές ανθρώπ ι νης δραστηρ ιότητας, που κατευθύ-

νοντα ι από την απόλαυση ή τον πόνο. Συνεπώς , ο ανώτατος ηθ ικός 

νόμος έγκε ιτα ι στην επ ι ζήτηση της απόλαυσης και στην αποφυγή του 

πόνου- αυτά τα δύο μάς δ ίνουν τη δυνατότητα να κρ ίνουμε τις ιδιό-

τητες των πραγμάτων και τ ις πράξε ις των άλλων . Ονομάζουμε αρετή 

το ευχάρ ιστο κο\ το ωφέλ ιμο , και φαυλότητα το αντ ίθετό του. Στ ις 

πιο ευγενε ί ς και πιο αν ιδ ιοτελε ίς του πράξε ις ο άνθρωπος απλώς επι-

δ ιώκε ι την απόλαυση , και εκτελε ί αυτές τις πράξε ις όταν η απόλαυση 

που παρέχουν υπερβα ίνε ι τον πόνο που π ιθανόν θα φέρουν . Στο έργο 

της ανάπτυξης του ηθ ικού χαρακτήρα ο Ελβέτ ιος έδωσε μεγάλη σημα-

σία στην εκπα ίδευση, που πρέπει να αποσκοπε ί να κάνε ι τον άνθρωπο 

να συνε ιδητοπο ιήσε ι ότι το προσωπ ικό του συμφέρον συν ίσταται στην 

εναρμόν ισή του με τα συμφέροντα των άλλων . 

Η φ ιλοσοφ ία του Ελβέτ ιου και οι απόψε ι ς του γνώρ ισαν μεγάλη 

επ ιτυχ ία και άσκησαν μεγάλη επ ιρροή στη γαλλ ι κή κο ινων ία , προετο ι -

μάζοντας το έδαφος γ ια τις ιδέες των Εγκυκλοπα ιδ ιστών που εμφαν ί -

στηκαν στο δεύτερο ήμισυ του 18ου αι. 

Στα γραπτά του ο Ho lbach δ ιατήρησε τις φ ιλοσοφ ικές απόψε ι ς του 

Λα Μετρί και του Ελβέτ ιου. Εξέθεσε τις ιδέες του γ ια την ηθ ική στο 

βιβλίο του Κοινωνικό σύστημα (1773) , που καταδ ικάστηκε από το Γαλ-

λ ικό Κο ινοβούλ ιο το 1776. 

Ο Ho lbach επ ιχε ίρησε να βασίσει την ηθ ική σε καθαρά φυσ ιοκρα-

τ ική βάση, χωρ ί ς μεταφυσικές υποθέσε ις . Υποστήρ ιξε ότι ο άνθρωπος 

πασχίζε ι μον ίμως γ ια την ευτυχία- η φύση του τον παρακ ινε ί να απο-

φεύγε ι τον πόνο και να επ ιδ ιώκε ι την απόλαυση . Στην αναζήτηση της 

ευτυχ ίας ο άνθρωπος καθοδηγε ίτα ι από τον Λόγο / λογ ικό , δηλαδή από 

τη γ νώση της αληθ ινής ευτυχ ίας και των μέσων γ ια την επ ίτευξή της^. 

Η δ ικα ιοσύνη συνίσταται στο ότι δ ίνε ι στον άνθρωπο τη δυνατότητα 

να επωφελε ίτα ι από τις ικανότητες, τα δ ικα ιώματά του και ό,τι ε ίναι 

απαρα ίτητο γ ια τη ζωή και την ευτυχ ία του, ή να μη παρεμποδ ί ζε ι την 

ωφέλε ια του εαυτού του (τομ I, σ. 104). 
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Τις ιδέες του Ho lbach συμμερ ί ζονταν οι περισσότεροι γάλλο ι Εγκυ-

κλοπαιδ ιστές , που ε ίχαν μ' αυτόν πολύ φ ιλ ικές σχέσε ις . Το σαλόν ι του 

στο Παρίσι ήταν το στέκι των πιο δ ιακεκρ ιμένων στοχαστών της εποχής 

εκε ίνης: του Ντιντερό, του ντ' Αλαμπέρ , του Γκριμ, του Ρουσώ, του 

Μαρμοντέλ κ.ά. Αυτο ί ανέπτυξαν περα ιτέρω τις ιδέες του Ho lbach και 

τ ις έκαναν ένα από τα θεμελ ιώδη στοιχε ία του φ ιλοσοφ ικού συστήμα-

τος των Εγκυκλοπαιδ ιστών^. 

Οι Εγκυκλοπα ιδ ιστές και η φ ιλοσοφία τους ε ίναι η κυρ ιότερη και 

η πιο χαρακτηρ ιστ ική έκφραση του πνεύματος του 18ου αι. Η Εγκυ-

κλοπαίδεια συνοψί ζε ι όλες τις επ ιτεύξε ις της ανθρωπότητας στις σφαί -

ρες της επ ιστήμης και της πολ ιτ ικής έως τα τέλη αυτής της περ ιόδου. 

Αποτελε ί ένα πραγματ ικό μνημε ίο της επ ιστημον ικής σκέψης του 18ου 

αι., γιατί συντάχθηκε με τη συνεργασ ία όλων των αξ ιόλογων ελευθε-

ροφρόνων Γ ά λ λ ω ν αυτοί ανέπτυξαν το πνεύμα σαρωτ ικής κρ ιτ ικής 

που ενέπνευσε αργότερα τους καλύτερους ανθρώπους της Γαλλ ικής 

επανάστασης . 

Ως γνωστόν , πρωτεργάτες και εμπνευστές της Εγκυκλοπαίδειας 

ήταν 01 φ ιλόσοφοι Ντιντερό (1713 -1784) και ντ' Αλαμπέρ (1717 -1783) . 

Οι Εγκυκλοπα ιδ ιστές αποσκοπούσαν στην απελευθέρωση του ανθρώπ ι -

νου μυαλού με τη γνώση· έλαβαν εχθρ ική στάση απέναντ ι στην κυβέρ-

νηση και απέναντ ι σε όλες τις παραδοσιακές ιδέες στις οποίες βασιζόταν 

η παλαιά κο ινων ική τάξη πραγμάτων. Συνεπώς δεν ε ίναι ν ' απορούμε 

που εξ αρχής η κυβέρνηση και ο κλήρος κήρυξαν τον πόλεμο στην 

Εγκυκλοπαίδεια και όρθωσαν πολλά εμπόδια στον δρόμο της. 

Φυσ ικά, η ηθ ική των Εγκυκλοπα ιδ ιστών ήταν σύμφωνη με τις ιδέες 

που επ ικρατούσαν εκε ίνη την εποχή στη Γαλλ ία . Οι βασικές αρχές της 

Εγκυκλοπαίδειας ήταν οι εξής: ο άνθρωπος πασχίζε ι γ ια την ευτυχ ία, 

και 01 άνθρωπο ι συνδυάζοντα ι σε κο ινων ίες γ ια να την ε π ι τ ύ χ ο υ ν όλοι 

01 άνθρωπο ι έχουν ίσα δ ικα ιώματα στην ευτυχ ία και συνεπώς στα μέσα 

γ ια να κατακτήσουν την ευτυχία- συνεπώς , το σωστό/ δ ίκα ιο ταυτ ί ζε-

ται με το ωφέλ ιμο . Οι παρεξηγήσε ι ς που απορρέουν από τις συγκρού-

σεις μεταξύ δ ιαφόρων δ ικα ιωμάτων πρέπει να ρυθμίζοντα ι από τους 

νόμους , που ε ίναι η έκφραση της κο ινής βούλησης και πρέπε ι να επι-

κυρώνουν μόνον ό,τι ε ίνα ι ωφέλ ιμο γ ια την ευτυχ ία όλων . 

Την ίδια γεν ι κή τάση έχει και ο αβάς Rayna l ( 1713 -1796 ) , που το 

έργο του Ιστορία της εγκατάστασης και του εμπορίου των Ευρωπαίων 

στις Ινδίες γ ράφηκε τόσο πολύ με το πνεύμα της Εγκυκλοπαίδειας, 

ώστε πολλο ί το απέδωσαν στον Ντιντερό. Ήταν γραμμένο με τόσο ελ-
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KucjTiKÔ ύφος, ώστε έκανε πολλές εκδόσε ις σε μ ικρό χρον ι κό δ ιάστημα. 

Το βιβλίο παρουσ ίαζε τη «φυσ ική κατάσταση» των αγρ ίων με αληθ ινά 

χρώματα , και αποκατέστησε την αλήθε ια γ ια την πραγματ ική φύση 

των πρωτογόνων , την οπο ία οι Καθολ ικο ί ι εραπόστολο ι απε ι κόν ι ζαν με 

τα μελανότερα χρώματα , σαν των δα ιμόνων της κόλασης . Επ ιπλέον, ο 

Rayna l υποστήρ ιξε με θέρμη την απελευθέρωση των ν έγρων , οπότε το 

βιβλίο του χαρακτηρ ίστηκε «Η Β ίβλος των Νέγρων» . 

Το ίδιο ανθρωπ ιστ ικό και επ ιστημον ικό πνεύμα δε ί χνουν και τα γρα -

πτά του Ιταλού Μπεκόρ ια [Beccar ia] ( 1738 -1794 ) . Τάχθηκε εναντ ίον 

της ωμότητας και υποστήρ ιξε την κατάργηση των βασαν ιστηρ ίων και 

των θανατ ι κών εκτελέσεων. Κήρυξε στην Ιταλία τις ιδέες των γ ά λ λων 

Εγκυκλοπα ιδ ιστών και το 1764 έγραψε το β ιβλ ίο Γ ί α τα εγκλήματα και 

την ποινή [Dei del i tt i e del le pene] , που μεταφράστηκε αμέσως στα 

γαλλ ι κά από τον Αντρέ Μορελέ* προσθήκες έ γραψαν ο Βολτα ίρος , ο 

Ντ ιντερό και ο Ελβέτ ιος. Ο Μπεκάρ ια απέδε ιξε στο βιβλ ίο του ότι οι 

σκληρές ποινές που επ ιβάλλονταν τότε στην Ευρώπη στους παραβάτες 

του νόμου όχι μόνο δεν ξερ ί ζωσαν το έγκλημα , αλλά απεναντ ίας έκα-

ναν πιο άγρ ιο και ωμό τον γεν ι κό τρόπο ζωής . Υήοστήρ ι ξε τη δ ιαφώτ ι -

ση των μαζών ως τρόπο πρόληψης του εγκλήματος . 

Στα τέλη του 17ου και στις αρχές του 18ου αι. δημοσ ι εύτηκαν στη 

Γαλλ ία πολλές «Ουτοπ ίες» , δηλαδή απόπε ιρες απε ικόν ισης μίας ιδαν ι -

κής ανθρώπ ι νης κο ινων ίας που βασίζεται στον Λόγο . Όλε ς αυτές οι 

Ουτοπ ίες βασ ί ζονταν στην πίστη στη δύναμη του Λόγου / λογ ι κού και 

στην πίστη ότι η ηθ ική ε ίναι έμφυτη ιδιότητα του ανθρώπου . Ο πιο 

αξ ιοπρόσεκτος γάλλος ουτοπ ικός συγγραφέας ήταν ο αβάς i^oreily. Το 

1753 δημοσ ίευσε το κο ινοκτημον ικό μυθ ιστόρημα Naufrage des îles 

flottants [Ναυάγ ιο των πλωτών νησ ιών] , στο οποίο επ ιχε ιρε ί να απο-

δείξε ι ότι 01 άνθρωπο ι μπορούν να φτάσουν στην ευτυχ ισμένη ζωή όχι 

με πολ ιτ ικές μεταρρυθμ ίσε ι ς αλλά με τη συμμόρφωση στους νόμους 

της φύσης . Ο Ι^ορελύ ανέπτυξε λεπτομερέστερα τις κο ι νοκτημον ικές 

του ιδέες στο έργο του Κώδικας της φύσης. Ή το αληθινό πνεύμα των 

νόμων της (Παρίσ ι 1755) . Εδώ περ ιγράφε ι λ επτομερώς την κο ινοκτη-

μον ική δομή της κο ινων ίας , στην οποία τ ίποτε δεν μπορε ί να ε ίναι ιδιο-

κτησία ενός ατόμου, εκτός από τα αντ ικε ίμενα καθημερ ι νής χρήσης . 

Τα β ιβλ ία του Μορελύ άσκησαν μεγάλη επ ιρροή κατά την προεπα-

ναστατ ική περ ίοδο και γ ια πολύ καιρό χρησ ίμευαν ως πρότυπο γ ια όλα 

τα σχέδ ια αναδ ιοργάνωσης της κο ινων ίας με βάση κο ι νοκτημον ικές 

αρχές . Π ιθανότατα αυτά τα β ιβλ ία επηρέασαν τον i^lably ( 1709 -1785 ) , 
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που στα έργα του Συζητήσεις του Φωκίωνα γιο τη σχέση της ηθικής με 

την πολιτική /"Entretiens de Phoc lon sur le rapport de la mora le avec 

la pol i t ique] (1763) και Το δικαίωμα κοι τα καθήκοντα του πολίτη [Le 

droit et les devo i rs du c i toyen] υποστήρ ιξε την κο ι νοκτημοσύνη των 

αγαθών [ commun i té des b iens] . Σ ύμφωνα με τον Mably, η πλεονεξ ία 

ε ίναι το κυρ ιότερο εμπόδ ιο στον δρόμο της ανθρωπότητας προς μία 

ευτυχ ισμένη και ηθ ική ζωή. Συνεπώς , ε ίναι ανάγκη να καταστρέψουμε 

πρώτα απ' όλα αυτόν τον «α ιών ιο εχθρό της ισότητας» και της ευτυχ ί -

ας, αυξάνοντας την υλ ική ευημερ ία . Αργότερα , οι ιδέες αυτές ενέπνευ-

σαν τον Γράκχο Μπαμπέφ που, μαζί με τους φ ίλους του Μπουοναρότ ι 

και Συλβα ί ν Μαρεσόλ, οργάνωσαν τη «συνωμοσ ία των ίσων», γ ια την 

οπο ία εκτελέστηκε ο Μπαμπέφ το 1797. 

Δ ίπλα στην ουτοπ ική κρ ιτ ική των κο ινοκτημον ιστών, στα μέσα του 

18ου αι., 01 φυσ ιοκράτες , με επ ι κεφαλής τον Quesnay (1694 -1774 ) , 

επ ιχε ίρησαν μία καθαρά επ ιστημον ική εξονυχ ιστ ική έρευνα της συγκα ι -

ρ ινής τους κο ινων ίας και γ ια πρώτη φορά επ ισήμαναν το θεμελ ιώδες 

σφάλμα του κο ι νων ικού συστήματος: τη δ ια ίρεση της κο ινων ίας σε μία 

παραγωγ ι κή τάξη και σε μ ία παρασιτ ική τάξη ιδ ιοκτητών. Έθεσαν γ ια 

πρώτη φορά και το ζήτημα της εθν ικοπο ίησης της γης . Η ανάγκη γ ια 

αναδ ιοργάνωση της κο ινων ίας γ ινόταν ολοένα πιο α ισθητή και επ ιτα-

κτ ική στη Γαλλ ία , και στα μέσα του 18ου αι. ο βαρώνος Μοντεσκ ιέ , ο 

μεγαλύτερος στοχαστής της εποχής του, δημοσ ίευσε τη δ ική του κριτι-

κή της παλα ιάς τάξης πραγμάτων . 

Το πρώτο έργο του Μοντεσκ ιέ , στο οποίο εξέταζε κριτ ικά τον δεσπο-

τ ισμό και το κο ινων ικό σύστημα εν γένε ι , ήταν οι Περσικές επιστολές. 

Το 1748 δημοσ ίευσε το βασικό του έργο Το πνεύμα των νόμων, ένα 

από τα σημαντ ικότερα β ιβλ ία της εποχής εκε ίνης . Σ ' αυτό του το βιβλίο 

ο Μοντεσκ ιέ ε ισήγαγε μία νέα ερμηνε ία της ανθρώπ ι νης κο ινων ίας και 

των ηθών και των νόμων της, που τα θεωρούσε φυσ ικά αποτελέσματα 

της ανάπτυξης της κο ι νων ικής ζωής σε δ ιαφορετ ικές συνθήκες . 

Το πνεύμα των νόμων επηρέασε ιδ ιαίτερα όλους τους στοχαστές 

του δευτέρου μισού του 18ου αι. και ενέπνευσε πολλές έρευνες προς 

την ίδια κατεύθυνση κατά τις αρχές του 19ου. Ιδ ια ίτερα σημαντ ική 

στο έργο αυτό ήταν η εφαρμογή της επαγωγ ι κής μεθόδου στην ανά-

πτυξη των κο ι νων ι κών θεσμών —με την αυστηρή έννο ια με την οποία 

εννοούσε τη μέθοδο αυτή ο Μ π α ί η κ ο ν και ορ ισμένα δ ικά του ευρήμα-

τα ε ίχαν μεγάλη σημασία την εποχή εκε ίνη. Η κριτ ική στη μοναρχ ική 

εξουσία, η πρόβλεψή του ότι η ζωή θα γ ινόταν πιο ε ιρην ική όσο θα 
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αναπτυσσόταν το β ιομηχαν ι κό σύστημα, η σταυροφορ ία του εναντ ίον 

των β ία ιων πο ινών γ ια τις παραβ ιάσε ις του αστ ικού δ ικα ίου κτλ. έγ ιναν 

συνθήματα όλων των ελευθερ ιακών κ ινημάτων της Ευρώπης . 

Η επ ιρροή που άσκησε ο Μοντεσκ ιέ στη σκέψη της εποχής του ήταν 

μακρόχρονη —αλλά εξ αιτ ίας του ύφους και του τρόπου γραφής τα 

βιβλ ία του ήταν προσιτά μόνο στους μορφωμένους . Ο Μοντεσκ ιέ δεν 

μπόρεσε, ή δεν θέλησε, να γράψε ι γ ια τις λα ϊκές μάζες. Για τον σκοπό 

αυτό απα ιτούνταν ιδ ια ίτερες ιδ ιότητες: κυρ ίως ένα ύφος που κρατά 

τεταμένη την προσοχή και ξεκαθαρ ί ζε ι όλες τις ιδέες που εκτ ίθεντα ι . 

Τις ιδ ιότητες αυτές κατε ίχαν σε μεγάλο βαθμό δύο φ ιλόσοφο ι της επο-

χής εκε ίνης , ο Βολτα ίρος και ο Ζαν - Ζακ Ρουσώ, που έγ ιναν έτσι οι δύο 

στοχαστές που προετο ίμασαν τη Γαλλ ία γ ια την Επανάσταση και επη-

ρέασαν πολύ την Επανάσταση. 

Ο Βολτα ίρος ήταν εξα ιρετ ικά προ ικ ισμένο μυαλό. Δεν ήταν φ ιλόσο-

φος με τη στενή σημασ ία της λέξης , αλλά χρησ ιμοπο ίησε τη φ ιλοσοφία 

ως ισχυρό όπλο εναντ ίον της προκατάληψης και της δε ισ ιδα ιμον ίας . 

Δεν ήταν μοραλ ιστής με την κυρ ιολεκτ ική σημασία της λέξης · οι ηθι-

κές του δ ιδαχές δεν ήταν βαθιές, αλλά ήταν εχθρ ικές προς όλες τ ις 

ασκητ ικές και μεταφυσικές υπερβολές . Ο Βολτα ίρος δεν ε ίχε δ ικό του 

ηθ ικό σύστημα, αλλά με τα έργα του βοήθησε αξ ιόλογα την ε νδυνάμω-

ση της ηθ ικής της φ ιλανθρωπ ίας , του σεβασμού προς την ανθρώπ ι νη 

προσωπικότητα. Σε όλα του τα γραπτά ο Βολτα ίρος ζητούσε θαρραλέα 

την ελευθερ ία της συνε ίδησης , την κατάργηση της Ιεράς Εξέτασης, 

των βασαν ιστηρ ίων, των θανατ ικών εκτελέσεων κτλ. Δ ι έδωσε ευρέως 

τις ιδέες της ισότητας.των πολ ιτών και του αστ ικού δ ικα ίου, τ ις οπο ίες 

αργότερα η Επανάσταση επ ιχε ίρησε να εφαρμόσε ι στην πράξη^. 

Παράλληλα με τον Βολτα ίρο, άσκησε και ο φ ιλόσοφος Ζαν - Ζακ 

Ρουσώ ισχυρή επ ιρροή στη Γαλλ ική επανάσταση. Ο Ρουσώ ε ίχε τελε ίως 

δ ιαφορετ ικό χαρακτήρα από τον Βολταίρο- ξεκ ίνησε κάνοντας επ ίθεση 

στο κο ινων ικό σύστημα της εποχής του και κάλεσε τους ανθρώπους να 

ζουν απλά και φυσ ικά . Δ ίδαξε ότι ο άνθρωπος ε ίναι εκ φύσεως καλός 

και ευγεν ικός , και ότι όλο το κακό προέρχετα ι από τον πολιτ ισμό. Ο 

Ρουσώ εξήγησε τις ηθ ικές τάσε ις με την επ ιθυμ ία του ανθρώπου γ ια 

πρόοδο με τη σωστή έννο ια , αλλά συγχρόνως υποστήρ ιξε ότι ο στόχος 

της προόδου ε ίναι τα ανώτερα κο ινων ικά ιδεώδη. Είδε ως αφετηρ ία 

όλων των ορθολογ ι κών κο ι νων ι κών συστημάτων την ισοτιμία («όλο ι οι 

άνθρωπο ι γενν ιούντα ι ίσοι») και υποστήρ ιξε με τόσο πάθος την αρχή 

αυτή, τόσο θελκτ ικά , τόσο πειστ ικά, ώστε τα γραπτά του άσκησαν τε-
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ράστια επ ιρροή όχι μόνο στη Γαλλ ία, όπου η Επανάσταση έγραψε στο 

λάβαρό της «Ελευθερ ία , ισότητα, αδελφοσύνη» , αλλά και σε ολόκληρη 

την Ευρώπη. Γ εν ικό, ο Ρουσώ εμφαν ί ζετα ι σε όλα του τα έργα ως ο 

φ ιλόσοφος του συνα ισθήματος , στο οποίο βλέπε ι τη ζωτ ική δύναμη 

που είναι ικανή να δ ιορθώσε ι όλες τις ατέλε ιες και να κάνε ι μεγάλους 

άθλους . Είναι ο ενθουσ ιώδης υποστηρ ικτής και ο ποιητής των υψηλών 

ιδαν ικών, ο εμπνευστής των δ ικα ιωμάτων του ανθρώπου και του πο-

λ ίτη. 

Μ ιλώντας γ ια τη γαλλ ι κή φ ιλοσοφία του δεύτερου μισού του 18ου 

αι., πρέπε ι να αναφέρουμε και άλλους δύο στοχαστές, τους πρώτους 

που δ ιατύπωσαν την ιδέα της προόδου, που έχει παίξε ι πολύ μεγάλο 

ρόλο στην ανάπτυξη της νεωτερ ικής ηθ ικής φ ιλοσοφίας : τον Τυργκό 

[Turgot] και τον Κοντορσέ [Condorcet ] . 

Ο Τυργκό ( 1727 -1781 ) ήταν ο πρώτος που δ ιατύπωσε την ιδέα της 

ανθρώπ ινης προόδου στο έργο του Λόγος για την παγκόσμια ιστορία. 

Δ ιατύπωσε τον νόμο της προόδου ως εξής: «Η φυλή των ανθρώπων , 

ενώ σταδιακό περνά από την ηρεμ ία στη δράση, αργά αλλά ακλόνη -

τα κινε ίται προς ολοένα μεγαλύτερη τελε ιότητα, που συνίσταται στην 

ε ιλ ικρ ίνε ια στη σκέψη, καλοσύνη στα έθιμα και δ ικα ιοσύνη στους νό-

μους». 

Ο Κοντορσέ (1743 -1794 ) , που έπεσε θύμα της Τρομοκρατ ίας , ανέ-

πτυξε περα ιτέρω την ιδέα της προόδου στο πασ ίγνωστο έργο του Πί-

νακας των προόδων του ανθρώπινου πνεύματος [Tableau des p rogrés 

de I' éspr i t huma in ] (1794) . Όχ ι μόνον επ ιχε ίρησε να αποδε ίξε ι την 

ύπαρξη του νόμου της προόδου, αλλά και επ ιχε ίρησε να εξαγάγε ι τους 

νόμους της μελλοντ ικής κο ι νων ικής ανάπτυξης από την ιστορία του 

παρελθόντος της ανθρωπότητας . Βεβα ίωσε ότι η πρόοδος συνίσταται 

στην προσπάθε ια γ ια κατάργηση των κο ι νων ι κών αν ισοτήτων μεταξύ 

των πολ ιτών. Πρόβλεψε ότι στο μέλλον οι άνθρωπο ι θα μάθουν να 

συνδυάζουν τους προσωπ ικούς σκοπούς με τα κο ινά συμφέροντα και 

ότι η ηθ ική θα γ ίνε ι φυσ ική ανάγκη του ανθρώπου . 

Όλε ς αυτές οι δ ιδασκαλ ίες και ιδέες επηρέασαν με τον άλφα ή βήτα 

τρόπο το μεγάλο κο ινων ικό κ ίνημα που ονομάστηκε «Γαλλ ι κή επανά-

σταση». Όπως ε ίδαμε, η Επανάσταση αυτή ε ίχε ήδη γ ίνε ι στο μυαλό 

των ανθρώπων περί τα τέλη του 18ου αι.; οι νέες , παράτολμες ιδέες, 

που τ ις ενέπνεε η α ίσθηση της ανθρώπ ινης αξ ιοπρέπε ιας , σάρωσαν 

σαν ορμητ ικό κύμα την κο ινων ία και κατέστρεψαν τους απαρχα ιωμέ -

νους θεσμούς και προκαταλήψε ι ς . Η Επανάσταση τσάκ ισε τα τελευτα ία 
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απομε ινάρ ια του φεουδαλ ι κού συστήματος, αλλά οι νέο ι θεσμοί τους 

οπο ίους δημ ιούργησε ήταν καρπός του φ ιλοσοφ ικού κ ινήματος που 

άρχ ισε στην Αγγλ ί α και κορυφώθηκε στη Γαλλ ία. Η περ ίφημη «Δια-

κήρυξη των δ ι κα ιωμάτων του ανθρώπου και του πολ ίτη» που έκανε η 

Γαλλ ική επανάσταση ε ίναι μία σύνθεση των ιδεών που ε ίχαν αναπτύξε ι 

στα γραπτά τους ο Μοντεσκ ιέ , ο Βολτα ίρος , ο Κοντορσέ και ο Ρουσώ. 

Οι θεμελ ιώδε ι ς αρχές της ε ίναι: όλοι οι άνθρωπο ι γενν ιούντα ι ελεύθε-

ροι και ίσοι- όλο ι έχουν ίσο δ ικα ίωμα να απολαμβάνουν τη ζωή και την 

ελευθερ ία- όλοι έχουν ίσο δ ικα ίωμα να αναπτύσσουν τις φυσ ικές τους 

δυνάμε ι ς και ικανότητες- όλο ι έχουν δ ικα ίωμα στην προσωπ ική ελευ-

θερία και στην ελευθερ ία της συνε ίδησης . Σε όλες τις παραπάνω αρχές 

βλέπουμε με καθαρή και συνεπτυγμένη μορφή τις ιδέες του Χομπς και 

του Λοκ όπως τ ις ανέπτυξαν οι γάλλο ι στοχαστές και φ ιλόσοφο ι . Η 

Γαλλ ική επανάσταση ανέθεσε στις μέλλουσες γενεές να υλοπο ιήσουν 

το πρόγραμμα αυτό. 

Οι ιδέες του Μπα ίηκον και του Λοκ αναπτύχθηκαν λαμπρά στην 

Αγγλ ί α κατά το δεύτερο μισό του 18ου αι. από τον μεγάλο στοχαστή 

και φ ιλόσοφο Νταίηβ ιντ Χ ιούμ [Hume] , το πιο ανεξάρτητο μυαλό του 

18ου αι. Ο Χ ιούμ έδωσε στη νέα φ ιλοσοφία μία στέρεη βάση: την 

εφάρμοσε σε όλα τα πεδία της γνώσης , όπως ήθελε ο Ι^παίηκον, και 

μ' αυτό άσκησε μεγάλη επ ιρροή στη μετέπειτα σκέψη. Ο Χ ιούμ ξεκ ί -

νησε δ ιαχωρ ί ζοντας αυστηρά την ηθ ική από τη θρησκε ία- αρνήθηκε 

την επ ιρροή της θρησκε ίας στην εξέλ ιξη των ηθ ικών συλλήψεων , την 

οποία ε ίχαν δεχθε ί οι άγγλο ι και σκοτσέζο ι πρόδρομο ί του με εξα ίρεση 

τον Shaf tesbury . Τήρησε την ίδια σκεπτ ικ ιστ ική στάση με τον Bay le , 

αν και έκανε ορ ισμένες παραχωρήσε ι ς στο έργο του Διάλογοι γιο τη 

φυσική Θρησκείο [D ia logues concern ing Natura l Religion]^°. 

Αναπτύσσοντας τις ιδέες του Μπα ίηκον και του Bay le , ο Χ ιούμ έγρα-

ψε ότι 01 άνθρωπο ι του ανεξάρτητου τύπου θα εξελ ί ξουν τις δ ικές τους 

ηθικές συλλήψε ι ς , αλλά «σε κάθε θρησκε ία , όσο υπέροχος και αν ε ίναι 

ο λεκτ ικός ορ ισμός της θεότητάς της, πολλο ί λε ι τουργο ί της, π ιθανόν 

01 περισσότεροι , θα επ ι ζητήσουν τη θε ϊκή εύνο ια όχι με την αρετή και 

τα καλά ήθη, τα μόνα που ε ίναι αποδεκτά σε ένα τέλε ιο ον, αλλά με 

επ ιδερμ ικές λατρευτ ικές εκδηλώσε ι ς , με ασυγκράτητο ζήλο, με φρεν ι -

τώδε ις εκστάσε ις ή π ιστεύοντας σε μυστηρ ιώδε ις και παράλογες από-

ψεις»^^ 

Ο Χ ιούμ μιλά συχνά γ ια τον «Υπέρτατο Δημ ιουργό» , αλλά δεν θε-

ωρούσε Αυτόν πηγή των ηθ ικών κρ ίσεων στον άνθρωπο . «Τίποτε δεν 
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μπορεί να δ ιατηρήσε ι ανόθευτες τις γνήσ ιες αρχές της ηθ ικής όταν 

κρ ίνουμε την ανθρώπ ι νη συμπερ ιφορά, παρά μόνον η απόλυτη ανα-

γκα ιότητα των αρχών αυτών γ ια την ύπαρξη της κο ινων ίας» (τμ. 13, 

σ. 443) . 

Το ηθικό μέρος της φ ιλοσοφίας του Χ ιούμ αντ ιπροσωπεύε ι βέβαια 

μία μερ ική περ ίπτωση της γεν ι κής του άποψης γ ια την προέλευση της 

γνώσης στον άνθρωπο: «Όλα τα υλ ικά της σκέψης απορρέουν από το 

εξωτερ ικό ή το εσωτερ ικό μας συνα ίσθημα» και όλες μας οι συλλή -

ψεις προέρχοντα ι από εντυπώσε ι ς και από ιδέες που ε ίναι προϊόν της 

μνήμης , της φαντασ ίας και της σκέψης^^. Οι βάσεις όλης της γ νώσης 

εδράζοντα ι στη φυσ ική επ ιστήμη, και οι άλλες επ ιστήμες θα πρέπει να 

υ ιοθετήσουν τις μεθόδους της. Μόνο που θ α πρέπει να θυμόμαστε ότι, 

όταν μελετούμε τους «νόμους» του φυσ ικού κόσμου, προχωρούμε πά-

ντα με δ ιαδοχ ικές «προσεγγ ίσε ι ς» . 

Για την ηθική, ο Χ ιούμ επ ισήμανε ότι υπήρχαν ανέκαθεν δ ιαφων ίες 

γ ια το πού να αναζητήσουμε τις ρίζες της: στο λογ ι κό ή στο συνα ί -

σθημα; Φτάνουμε στην ηθ ική με μία σειρά λογ ι κών συλλογ ισμών ή 

άμεσα με το συνα ίσθημα και την ενόραση/ δ ια ίσθηση; Είναι οι θεμελ ι -

ώδε ις αρχές της ηθ ικής ταυτόσημες γ ια όλα τα σκεπτόμενα πλάσματα 

ή, όπως οι κρίσε ις γ ια την ομορφιά και την ασχήμ ια , δ ιαφέρουν στους 

δ ιαφορετ ικούς λαούς και αποτελούν προϊόν της ιστορικής εξέλ ι ξης του 

ανθρώπου; Οι αρχα ίο ι φ ιλόσοφο ι , αν και συχνά βεβα ίωσαν ότι η ηθ ική 

ε ίναι απλώς η συμμόρφωση στο λογ ικό , ακόμη πιο συχνά την πορί-

ζονταν από την προτ ίμηση/ γούστο και το συνα ίσθημα. Εν τούτοις , 

01 νεωτερ ικο ί στοχαστές κλ ίνουν περ ισσότερο να ευνοούν το λογ ι κό 

και πορίζοντα ι την ηθ ική από τις πιο αφηρημένες βασικές αρχές . Αλλά 

π ιθανότατα η τελ ική μας κρίση στα ηθικά ζητήματα —πράγμα που καθι-

στά την ηθ ική ενεργό παράγοντα στη ζωή μας— καθορίζετα ι από «μια 

κάπο ια εσωτερ ική α ίσθηση ή συνα ίσθημα, που η φύση έδωσε σε όλο 

το ανθρώπ ινο ε ίδος». Α λ λά γ ια να στρώσουμε τον δρόμο γ ια ένα τέ-

τοιο συνα ίσθημα, πρέπε ι να κάνουμε πολλή προκαταρκτ ική σκέψη, να 

βγάλουμε σωστά συμπεράσματα, να αναλύσουμε έξυπνα τις σύνθετες 

σχέσε ις και να εγκαθ ιδρύσουμε γεν ικές βάσεις —κοντολογ ί ς , να προ-

σπαθήσουμε με το λογικό^^ Μ' άλλα λόγ ια , οι ηθ ικές μας συλλήψε ι ς 

ε ίναι προϊόν των συνα ισθημάτων και του λογ ι κού μας, και της φυσ ικής 

τους ανάπτυξης στη ζωή των ανθρώπ ι νων κο ινων ιών . 

Η προσπάθε ια γ ια το γεν ικό καλό ε ίναι το χαρακτηρ ιστ ικό γνώρ ι -

σμα όλων των πράξεων που ονομάζουμε ηθικές, και ηθ ικό καθήκον 
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σημαίνε ι καθοδήγηση από σκέψε ι ς γ ια το γεν ικό καλό. Ο Χ ιούμ δεν 

αρνήθηκε την επ ιθυμ ία γ ια προσωπ ική ευτυχ ία σ' αυτή την προσπάθε ια 

γ ια την ευζωία του κο ι νων ι κού συνόλου , αλλά κατάλαβε επ ίσης ότι το 

ηθικό συνα ίσθημα δεν μπορε ί να εξηγηθε ί μόνο με εγωιστ ικά κ ίνητρα, 

όπως το ε ξήγησε ο Χομπς . Εκτός από την επ ιθυμ ία γ ια το προσωπ ικό 

καλό, αναγνώρ ισε ως επ ιπλέον πηγές ηθ ικής τη συμπόν ια , τη σύλλη -

ψη της δ ικα ιοσύνης και το α ίσθημα της καλοσύνης . Αλλό ερμήνευσε 

τη δ ικα ιοσύνη όχι ως συνε ίδηση κάτι υποχρεωτ ικού , που εξελ ίσσεται 

μες στο μυαλό μας στην πορε ία της κο ι νων ικής ζωής , αλλό μάλλον ως 

αρετή, ως μία μορφή φ ι λανθρωπ ία ς / ευσπλαχν ίας . Έπε ιτα, ακολουθώ-

ντας τον Shaf tesbury , επ ισήμανε το α ίσθημα αρμον ίας και πληρότητας , 

τη δυνατότητα γ ια πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπ ινης φύσης και την 

α ισθητ ική συγκ ί νηση της ομορφιάς , που απορρέε ι από την πιο πλήρη 

ανάπτυξη της προσωπ ικότητας —μία ιδέα την οποία, ως γνωστόν , ανέ -

πτυξε αξ ιόλογα πολύ αργότερα ο Γκυώ. 

Το δεύτερο μέρος της πραγματε ίας του Χ ιούμ ε ίναι αφ ι ερωμένο 

στην καλοσύνη· σ' αυτό επ ισήμανε μεταξύ ά λλων ότι η γλώσσα μας 

περιέχε ι πάρα πολλές λέξε ι ς που αποδε ι κνύουν ότι η αμο ιβα ία καλο-

σύνη έχει τη γεν ι κή έγκρ ιση της ανθρωπότητας . Κατόπ ιν , εξετάζοντας 

τη δ ικα ιοσύνη, στο επόμενο μέρος του β ιβλ ίου του, ο Χ ιούμ κάνε ι μία 

ενδ ιαφέρουσα παρατήρηση: η δ ικα ιοσύνη είναι ωφέλ ι μη στην κο ινων ία 

και άρα προκαλε ί τον σεβασμό —ξεκάθαρα . Α λ λά η ωφελ ιμότητα δεν 

μπορε ί να ε ίναι η μόνη πηγή αυτού του σεβασμού. Η δ ικα ιοσύνη έχε ι 

αποδε ιχθε ί πως ε ίναι αναγκα ία . 

Όλε ς 01 κο ινων ικές αρετές θα άνθ ι ζαν σε μία κο ινων ία που θα ε ίχε 

σε αφθον ία τα πάντα, χωρ ί ς ανάγκη γ ια μόχθο, αλλά σε τέτοιες συνθή-

κες δεν θα γ ινόταν σκέψη γ ια μία τόσο επ ιφυλακτ ική , ζηλότυπη αρετή 

όπως η δ ικα ιοσύνη (τμ. 3, μέρος I, σ. 222) . Γι' αυτό, ακόμη και τώρα, 

ό,τι ε ίνα ι δ ιαθέσ ιμο σε αφθον ία αποτελε ί κο ινή ιδ ιοκτησία. Παρόμο ια , 

αν το λογ ι κό μας, η φιλ ία, η γεννα ιοδωρ ία ήταν ισχυρά αναπτυγμένα 

—δεν θα υπήρχε ανάγκη γ ια δ ικα ιοσύνη. «Γιατί να δένω έναν άλλο με 

ένα έργο ή υπόσχεση, όταν ξέρω ότι ήδη παρακ ινε ίτα ι από την ισχυ-

ρότερη τάση να επ ιδ ιώκε ι την ευτυχ ία μου; ... Γιατί να βάζω ορόσημα 

ανάμεσα στο χωράφ ι του γε ίτονα και στο δ ικό μου;» κτλ. (σ. 223) . Γε-

ν ικά, όσο περ ισσότερη αμο ιβα ία καλοσύνη , τόσο μ ικρότερη ανάγκη γ ια 

δ ικα ιοσύνη. Α λ λά αφού η ανθρώπ ινη κο ινων ία βρίσκεται στην πραγ-

ματ ικότητα σε μία μέση κατάσταση, που απέχε ι πολύ από το ιδεώδες, 

ο άνθρωπος χρε ιάζετα ι τη σύλληψη της ιδ ιοκτησίας- χρε ιάζετα ι και τη 
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δ ικα ιοσύνη. Άρα φαίνετα ι καθαρά ότι η ιδέα της δ ικα ιοσύνης παρουσι -

άστηκε στον Χομπς κυρ ίως με το ένδυμα μίας ε ιλ ικρ ινούς δοσοληψίας , 

γ ια να προστατεύε ι τα δ ικα ιώματα ιδ ιοκτησίας και όχι με την ευρύτερη 

έννο ια της ισοτιμίας. Έγραψε : «Έτσι, οι κανόνες της ισοτιμίας ή δι-

κα ιοσύνης εξαρτώντα ι εξ ολοκλήρου από την ιδ ιαίτερη κατάσταση και 

περίσταση στην οποία βρ ίσκοντα ι οι άνθρωπο ι , και προέρχοντα ι από 

την Ωφελ ιμότητα που απορρέε ι γ ια το δημόσ ιο/ κο ινό καλό από την 

αυστηρή και κανον ική τήρησή τους» (σ. 226) . 

Βέβαια, ο Χ ιούμ δεν πίστευε στην ύπαρξη μίας «Χρυσής Εποχής», 

ούτε θεωρούσε π ιθανή μία περ ίοδο κατά την οπο ία ο άνθρωπος ζούσε 

μοναχ ικά . Η κο ινων ία υπήρχε ανέκαθεν και, αν οι άνθρωπο ι ε ίχαν ζή-

σει απομονωμένο ι , δεν θα ε ίχαν αναπτύξε ι ούτε την έννο ια της δ ικα ιο-

σύνης ούτε κανόνες συμπερ ιφοράς (σ. 227-8) . 

Σύμφωνα με τον Χ ιούμ, η α ίσθηση της δ ικα ιοσύνης π ιθανόν προ-

ήλθε από τη σκέψη γ ια τις αμο ιβα ίες σχέσε ις των ανθρώπων ή από 

το φυσ ικό ένστ ικτο «που η φύση έχει εμφυτεύσε ι στον καθένα μας 

γ ια ευεργετ ικούς σκοπούς» (σ. 238) . Α λ λά η δεύτερη πρόταση πρέπει 

προφανώς να απορρ ιφθε ί . Ο ο ικουμεν ικός χαρακτήρας της σύλληψης 

της δ ικα ιοσύνης δε ίχνε ι ότι ήταν αναπόφευκτο προϊόν της κο ι νων ι κής 

ζωής . Η κο ινων ία ήταν αδύνατον να υπάρξε ι χωρ ί ς αυτή τη σύλληψη . 

Συνεπώς , πρέπει να αναγνωρ ίσουμε ότι «το μοναδ ικό θεμέλ ιο αυτής 

τη ς αρετής ε ίναι πως η δ ικα ιοσύνη είναι αναγκα ία γ ια τη στήριξη της 

κο ινων ίας» . Η αναμφ ίλεκτη ωφελ ιμότητά της εξηγε ί γ ιατί την συνα-

ντούμε παντού, και άλλωστε ε ίναι «η πηγή ενός μεγάλου μέρους της 

αξ ίας που αποδόθηκε στην ανθρωπότητα , της καλοσύνης , της φιλ ίας , 

του ενδ ιαφέροντος γ ια τα κο ινά και ά λλων κο ι νων ι κών αρετών» (τμ. 

3, μέρος 2, σ. 241) . 

Ο Χ ιούμ απέδωσε στη φιλαυτ ία σημαντ ικό ρόλο στην εξέλ ιξη των 

ηθ ικών έξεων και συλλήψεων , και κατάλαβε γιατί ορ ισμένο ι φ ιλόσο-

φοι έκρ ιναν βολ ικό να θεωρούν το ενδ ιαφέρον για την ευζωία της 

κο ινων ίας απλή παραλλαγή του προσωπ ικού συμφέροντος . Αλλά σε 

πολλές περ ιπτώσε ις το ηθικό συνα ίσθημα διατηρείται , ακόμη και όταν 

τα προσωπ ικά συμφέροντα δεν συμπ ίπτουν με το γεν ικό- συνεπώς , 

παραθέτοντας τέτοια παραδε ίγματα, ο Χ ιούμ κατηγορηματ ικά συμπε-

ραίνε ι : «Πρέπε ι να απορρ ίψουμε τη θεωρία που εξηγε ί όλα τα ηθικά 

συνα ισθήματα με τη βασική αρχή της φ ιλαυτ ίας» (τμ. 4, μέρος 2, σ. 

256) . «Τα συνα ισθήματα που πηγάζουν από την ανθρωπ ιά ε ίναι τα 

ίδια σε όλους τομς ανθρώπους και προκαλούν την ίδια επ ιδοκ ιμασία ή 
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απόδοκ ιμασ ία» (τμ. 9, μέρος 1, σ. 310) . 

Αφού δεν υπάρχε ι άνθρωπος που να θέλε ι να μην τον εγκρ ί νουν οι 

άλλο ι , ο Χ ιούμ υποστήρ ιξε ότι η πίστη στον Θεό δεν μπορε ί να ε ίναι η 

πηγή της ηθ ικής, γ ιατί η θρησκευτ ική πίστη δεν κάνε ι τους ανθρώπους 

ηθ ικούς , ενάρετους . Πολλο ί θρησκευόμενο ι , π ιθανόν οι περ ισσότεροι , 

επ ιδ ιώκουν να γ ί νουν άξιοι της «θε ϊκής εύνο ιας» όχι με την αρετή και 

με την ηθ ική ζωή, αλλά τελώντας ιεροτελεστίες χωρ ί ς νόημα ή πιστεύ-

οντας βαθιά σε μυστικ ιστ ικές ιερές τελετές. 

Ενώ δεν συμμερ ι ζόταν τις απόψε ι ς του Χομπς , ότι τα παλ ιά χρόν ια 

01 άνθρωπο ι ζούσαν σε κατάσταση δ ιαρκούς σύγκρουσης μεταξύ τους , 

ο Χ ιούμ κάθε άλλο παρά έβλεπε στην ανθρώπ ινη φύση μόνο καλά 

στοιχε ία. Αναγνώρ ισ ε ότι ο άνθρωπος καθοδηγε ίτα ι στις πράξε ις του 

από τη φιλαυτ ία , αλλά υποστήρ ιξε και ότι ο άνθρωπος αναπτύσσε ι μία 

α ίσθηση καθήκοντος προς τους άλλους . 

Όταν ο άνθρωπος σκέφτετα ι λογ ι κά και ήρεμα τις πράξε ις του, τ ις 

οπο ίες προκάλεσαν δ ιάφορες εντυπώσε ις , ενορμήσε ι ς ή πάθη, α ισθά-

νεται την επ ιθυμ ία να αποκτήσε ι ορ ισμένα προτερήματα, και έτσι γ εν -

ν ιέται μέσα του η α ίσθηση του καθήκοντος . Άρα , ως προς αυτό, ο 

Χ ιούμ συμφωνούσε με τον Σπ ινόζα . Α λ λά όταν ανέλυσε την προέλευση 

των ηθ ικών κρ ίσεων γ ια τις πράξε ις μας, αντί να αναγνωρ ίσε ι τη δ ιπλή 

τους πηγή —από το συνα ίσθημα και από το λογ ικό— ο Χ ιούμ αμφιτα-

λαντεύτηκε ανάμεσά τους , ευνοώντας πότε το ένα και πότε το άλλο . 

Έφτασε μάλιστα να θέσει το ζήτημα μήπως υπάρχε ι μία ενδ ιάμεση ικα-

νότητα του ανθρώπου , ανάμεσα στο λογ ι κό και το συνα ίσθημα, και 

εν τέλε ι τάχθηκε υπέρ του συνα ισθήματος . Ό π ω ς ο Sha f te sbu ry και 

ο Hutcheson, απέδωσε προφανώς στο λογ ι κό μόνο την προετο ιμασία 

γ ια την κρίση και την εξέταση των γεγονότων . Α λ λά η αποφασ ιστ ική 

ετυμηγορ ία δίδεται από το συνα ίσθημα και, μετά απ' αυτό, το καθήκον 

του λογ ι κού ε ίναι να επεξεργαστε ί τους γεν ι κούς κανόνες^"^. 

Ο Χ ιούμ έδωσε ιδ ια ίτερη σημασία στο συμπάσχε ιν . Γιατί απαλύνε ι 

τ ις στενά εγωιστ ικές μας τάσε ις και, μαζί με τη γεν ική , φυσ ική καλο-

σύνη του ανθρώπου , τ ις ξεπερνά. Έτσι , και αν ακόμη σκέψε ι ς γ ια την 

ωφελ ιμότητα του άλφα ή βήτα τρόπου ενεργε ίας μας ασκούν μία ορι-

σμένη επ ιρροή, δεν αποφασ ί ζουν εν τέλε ι αυτές γ ια τα ηθ ικά ζητήματα. 

Ως γνωστόν , ο Άνταμ Σμ ιθ ανέπτυξε αργότερα αυτή τη σύλληψη του 

συμπάσχε ιν και της απέδωσε πρωταρχ ική σημασία στην εξέλ ιξη των 

ηθ ικών αρχών . 

Ιδ ια ίτερο ενδ ιαφέρον παρουσιάζε ι η στάση του Χ ιούμ απέναντ ι στην 
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έννο ια της δ ικα ιοσύνης . Φυσ ικά, δεν μπορούσε να παραβλέψε ι την 

επ ιρροή της και αναγνώρ ισε τη σημασία της δ ικα ιοσύνης στην ανάπτυ-

ξη των ηθ ικών συλλήψεων . Α λ λά είτε επε ιδή δεν τόλμησε να δώσει 

προτεραιότητα στο λογ ι κό στην πάλη του με το συνα ίσθημα είτε επε ιδή 

κατάλαβε ότι σε τελευτα ία ανάλυση η δ ικα ιοσύνη ε ίναι η αναγνώρ ιση 

της ισότητας όλων των μελών της κο ινων ίας —η βασική αρχή που δεν 

αναγνωρ ί ζετα ι από τους νόμους— ο Χ ιούμ απέφυγε να σπάσει τους δε-

σμούς του με τους υφ ιστάμενους νόμους όπως τους ε ίχε ήδη σπάσει με 

τη θρησκε ία . Συνακόλουθα , απομάκρυνε τη δ ικα ιοσύνη από τη σφαίρα 

της ηθ ικής και την παρουσ ίασε ως κάτι που αναπτύσσετα ι ανεξάρτητα 

στην κο ινων ία , αποτέλεσμα ρυθμ ίσεων που επ ιβάλλε ι το κράτος. 

Στο ζήτημα αυτό ο Χ ιούμ εμφανώς ακολούθησε τον Χομπς , ο οπο ί -

ος, αφού πρώτα επ ισήμανε ότι η αυθα ιρεσ ία (ή, πιο σωστά, τα συμ-

φέροντα των αρχουσών τάξεων) ανέκαθεν επ ικρατούσε στη σφαίρα 

της θέσπισης νόμων , απομάκρυνε τελε ίως τον νόμο από τη σφαίρα 

της ηθ ικής ως κάτι που δεν συνδέετα ι καθόλου μ' αυτήν. Εν τούτοις , 

και στο σημε ίο αυτό, όπως και στο ζήτημα του ρόλου που πα ί ζουν το 

συνα ίσθημα και το λογ ι κό στην εξέλ ιξη των ηθ ικών αρχών , ο Χ ιούμ 

δεν έφτασε σε τελεσ ίδ ικο συμπέρασμα, με αποτέλεσμα όσοι έ γραψαν 

για τη φ ιλοσοφία του να της δ ίνουν δ ιαφορετ ικές ερμηνείες^^ Γεν ικά, 

ο Χ ιούμ δεν προσέφερε μία συστηματ ική εξήγηση των ηθ ικών συλ-

λήψεων και δεν δημ ιούργησε ένα νέο, οργανωμένο σύστημα ηθ ικής. 

Α λ λά αφού δεν τον ι κανοπο ιούσαν οι στερεότυπες εξηγήσε ις , ανέλυσε 

τόσο επ ιμελώς και, σε ορ ισμένα σημεία, τόσο λαμπρά τα κ ίνητρα του 

ανθρώπου στην άπε ιρη πο ικ ιλ ία των πράξεών του, απέδωσε τόσο μι-

κρή επ ιρροή στη θρησκε ία και στον εγωισμό καθώς και σε σκέψε ι ς γ ια 

την ωφελ ιμότητα των πράξ εών μας, ώστε ανάγκασε τους μεταγενέστε-

ρους συγγραφε ί ς να σκεφτούν τα προβλήματα αυτά δ ιεξοδ ικότερα από 

όσο ε ίχαν κάνε ι ώς τότε. Ετοίμασε το έδαφος γ ια την επ ιστημον ική, 

φυσ ιοκρατ ική εξήγηση του ηθ ικού στοιχε ίου, αλλά συγχρόνως , όπως 

έχουν επ ισημάνε ι ορ ισμένο ι ερμηνευτές του, ετο ίμασε τον δρόμο και 

γ ια τις αντ ίθετες, μη ορθολογ ικές , καντ ιανές εξηγήσεις;^®. Η επ ιρροή 

που άσκησε ο Χ ιούμ στη μετέπειτα εξέλ ιξη της ηθ ικής θα προσδιοριστε ί 

όσο θα προχωρούμε στη μελέτη μας. 

Από τους πιο δ ιακεκρ ιμένους συνεχ ιστές του Χ ιούμ στην Αγγλ ί α 

ήταν ο Άνταμ Σμ ιθ , που το βιβλίο του Η θεωρία του ηθικού συναι-

σθήματος (1759) έκανε δέκα εκδόσε ις τον 18ο αι. Αργότερα , ο Σμ ιθ 

απέκτησε ιδ ιαίτερη φήμη ως συγγραφέας μίας σοβαρής ο ικονομ ικής 
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μελέτης, και το έργο του οτο πεδίο της ηθ ικής συχνά παραβλέπετα ι . 

Α λλά η έρευνα των ηθ ικών συνα ισθημάτων που έκανε ήταν ένα νέο 

και αξ ιόλογο βήμα προς τα εμπρός , γιατί ε ξήγησε την ηθ ική σε καθαρά 

φυσ ι κή βάση, ως έμφυτη ιδιότητα της ανθρώπ ινης φύσης και όχι ως 

άνωθεν αποκάλυψη , και συγχρόνως έκρ ινε ότι η ηθ ική δεν εξαρτάται 

από τις σκέψε ι ς του ανθρώπου γ ια την ωφελ ιμότητα της άλφα ή τ η ς 

βήτα στάσης απέναντ ι στους συνανθρώπους του. 

Η βασική κ ινητήρ ια δύναμη στην ανάπτυξη των ηθ ικών συλλήψεων 

ήταν κατά τον Σμ ιθ το συμπόσχε ιν , δηλαδή το συνα ίσθημα το έμφυ-

το στον άνθρωπο ως κο ινων ικό ον. Όταν εγκρ ί νουμε ορ ισμένες πρά-

ξεις και δεν εγκρ ί νουμε άλλες , καθοδηγούμαστε όχι από σκέψε ι ς γ ια 

το κο ι νων ι κό όφελος ή ζημία, όπως βεβα ιώνουν οι ωφελ ιμ ιστές , αλλά 

έχουμε συνε ίδηση του πώς οι πράξε ις αυτές θα επ ιδρούσαν σ' εμάς, 

και συνεπώς αναφα ίνετα ι μέσα μας η συμφων ία ή δ ιαφων ία των συνα ι -

σθημάτων μας με τα συνα ισθήματα που προκάλεσαν αυτές τ ις πράξε ις . 

Όταν ε ίμαστε μάρτυρες της αθλ ιότητας των άλλων , ε ίμαστε ικανοί να 

την συμμεριστούμε," και ονομάζουμε αυτό το συνα ίσθημα συμπόσχε ιν , 

συμπόν ια · συχνά σπεύδουμε να βοηθήσουμε τους πονεμένους ή τους 

αδ ικημένους . Παρόμο ια , όταν παρευρ ισκόμαστε στη χαρά των άλλων , 

β ιώνουμε και εμε ίς ένα ευχάρ ιστο συνα ίσθημα. Α ισθανόμαστε δυσα-

ρεστημένο ι και μη ι κανοπο ιημένο ι όταν βλέπουμε κάπο ιους να κάνουν 

κακό σ' έναν άλλο άνθρωπο , και α ισθανόμαστε ευγνωμοσύνη όταν 

βλέπουμε το καλό. Αυτή ε ίναι μία ιδιότητα της ανθρώπ ι νης φύσης-

έχε ι αναπτυχθε ί από την κο ι νων ική ζωή, και όχι από τη σκέψη γ ια την 

κο ινων ική ζημ ία/ βλάβη ή ωφελ ιμότητα της άλφα ή της βήτα πράξης , 

όπως βεβα ίωσαν οι ωφελ ιμ ιστές και ο Χ ιούμ. Α π λ ώ ς β ιώνουμε μαζί 

με τους άλλους ό,τι β ιώνουν εκε ίνο ι και, καταδ ικάζοντας κάπο ιον που 

προκάλεσε πόνο στον άλλο , καταδ ικάζουμε αργότερα παρόμο ια τον 

εαυτό μας, αν προκαλέσουμε λύπη σε έναν συνάνθρωπο . Έτσι , σ ιγά-

σιγά, ε ξελ ί χθηκε η ηθ ική μας^^ 

Έτσι , ο Σμ ιθ απέρρ ιψε την υπερφυσ ική προέλευση της ηθ ικής και 

ε ξήγησε την ηθ ική φυσικά, και συγχρόνως έδε ιξε πώς οι ηθ ικές συλ-

λήψε ι ς του ανθρώπου μπορούν να αναπτυχθούν πέρα από σκέψε ι ς 

γ ια την ωφελ ιμότητα του άλφα ή του βήτα τύπου αμο ιβα ίων σχέσεων 

—καθώς 01 σκέψε ι ς αυτές ήταν ώς τότε ο μόνος τρόπος γ ια να ε ξηγή-

σουμε το ηθικό στοιχε ίο στον άνθρωπο «χωρ ίς την εκ Θεού αποκάλυ -

ψη». Επ ιπλέον, ο Σμ ιθ δεν αρκέστηκε να δείξε ι γεν ι κά αυτή την προέ-

λευση των ηθ ικών συνα ισθημάτων. Απεναντ ίας , αφ ι έρωσε το μεγαλύ-
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τερο μέρος του έργου του σε μία ανάλυση του τρόπου ανάπτυξης των 

δ ιάφορων ηθ ικών συλλήψεων , πα ίρνοντας στην κάθε περ ίπτωση ως 

αφετηρία το α ίσθημα του συμπάσχε ιν , ανεξάρτητα από όλες τις άλλες 

σκέψε ις . Στο τέλος του έργου του εξήγησε πώς όλες οι θρησκε ίες , εξ 

αρχής , επωμ ίστηκαν ως κάτι φυσ ικό την προστασία και την υποστήρ ιξη 

των ωφέλ ιμων τρόπων και ηθών. 

Θα περ ιμέναμε ότι ο Σμ ιθ , έχοντας φτάσει να κατανοήσε ι έτσι την 

ηθική, θα αναγνώρ ι ζ ε ως βάση της ηθ ικής όχι μόνο το α ίσθημα του 

συμπάσχε ιν , που αναπτύσσετα ι στην κο ι νων ική ζωή και όντως οδηγε ί 

σε ηθ ικές κρίσεις, αλλά και μία ορ ισμένη νοητ ική συγκρότηση, που 

είναι απόρρο ια της κο ινων ικότητας και παίρνε ι τη μορφή της δ ικα ιοσύ-

νης, δηλαδή της αναγνώρ ισης της ισοτιμ ίας/ ισότητας των μελών της 

κο ινων ίας . Α λ λά ενώ παραδέχθηκε τη συμμετοχή του λογ ι κού και του 

συνα ισθήματος στην επεξεργασ ία των ηθ ικών κρ ίσεων, ο Σμ ιθ δεν τα 

δ ιαχώρ ισε με σαφήνε ια . 

Άλλωστε , ε ίναι επ ίσης π ιθανό ότι, τον καιρό που έγραφε ο Σμ ιθ 

την πραγματε ία του, πολύ πριν τη Γαλλ ική επανάσταση, η έννο ια της 

ισοτιμίας τού ήταν ακόμη ξένη. Συνεπώς , αν και έδωσε μεγάλη ση-

μασία στην αξ ία της δ ικα ιοσύνης στις ηθ ικές μας κρίσε ις , συνέλαβε 

εν τούτο ις τη δ ικα ιοσύνη κυρ ίως με τη νομ ική έννο ια —με την έννο ια 

της αποζημ ίωσης στον παθόντα και της τ ιμωρ ίας στον αδ ικούντα. Την 

α ίσθηση της αγανάκτησης , την οπο ία α ισθανόμαστε όταν βλέπουμε κά-

ποιον να αδικε ίται , την απέδωσε σε κάτι που ονόμασε φυσ ική επ ιθυμ ία 

γ ια ανταπόδοση και τ ιμωρ ία· και θεώρησε την επ ιθυμ ία αυτή βάση της 

κο ινων ικότητας . Πρόσθεσε, βέβαια, ότι μόνον επώδυνες πράξε ις , που 

τις προκάλεσαν ανάξ ια κ ίνητρα, αξ ί ζουν τ ιμωρία. Α λ λά δεν ε ίπε λέξη 

γ ια την ισότητα των ανθρώπων και, γεν ικά , έ γραψε γ ια τη νομ ική δι-

κα ιοσύνη και όχ ι γ ια τη δ ικα ιοσύνη την οπο ία επιζητεί ο νους / ψυχή 

μας, ανεξάρτητα από τα δ ικαστήρ ια και τις ετυμηγορ ίες τους. Αλλά εξ 

αιτ ίας του περ ιορ ισμού αυτού χάνουμε από τα μάτια μας την κο ινων ική 

αδικ ία —την ταξ ική αδ ικ ία που στηρ ί ζουν τα δ ικαστήρ ια— την οποία η 

κο ινων ία υποστηρίζε ι , αφού δεν της εναντ ιώνετα ι . 

Οι σελ ίδες που αφ ιερώνε ι ο Σμ ιθ στη ζήτημα της δικαιοσύνης^® μάς 

αφήνουν με τη γεν ι κή εντύπωση ότι κάτι μένε ι ανε ίπωτο. Είναι εξ ίσου 

αδύνατον να καθορ ίσουμε ποιο μερίδ ιο στην ανάπτυξη της ηθ ικής απέ-

δωσε ο Σμ ιθ στο συνα ίσθημα και ποιο στο λογ ικό . Α λ λ ά ένα φαίνετα ι 

καθαρά: ότι ο Σμ ιθ κατάλαβε το ηθικό στοιχε ίο στον άνθρωπο όχι ως 

κάτι μυστηρ ιώδες , έμφυτο ή ως αποκάλυψη εκ Θεού, αλλά ως προϊ-
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όν της κο ινων ικότητας , που εξελ ίσσεται αργά στην ανθρωπότητα και 

προέρχετα ι όχι από σκέψε ι ς γ ια την ωφελ ιμότητα ή βλαβερότητα των 

δ ιάφορων στο ιχε ίων του χαρακτήρα , αλλά ως αναπόφευκτο επακό-

λουθο του συμπόσχε ι ν του καθενός με τις χαρές και τ ις λύπες του 

συνανθρώπου του. 

Ο Σμ ιθ αφ ι έρωσε λ ίγα αξ ιοθαύμαστα κεφάλα ια [ ιδ ίως μέρος 3, κεφ. 

3], που μέχρ ι σήμερα δεν έχουν χάσε ι τη φρεσκάδα και την ομορφιά 

τους, στην ανάλυση της φυσ ικής ανάπτυξης της συνε ίδησης στον άν -

θρωπο, του «αμερόληπτου θεατή» μέσα μας, και συνάμα της αγάπης 

γ ια την αξ ιοπρέπε ια του χαρακτήρα και την ηθ ική ομορφιά . Τα πα-

ραδε ίγματά του τα παίρνε ι από την πραγματ ική ζωή (μερ ικές φορές 

από την κλασ ική λογοτεχν ία ) και παρουσ ιάζουν μεγάλο ενδ ιαφέρον 

γ ια όπο ιον σκέφτετα ι βαθιά τα ηθ ικά ζητήματα και αναζητά δύναμη όχι 

σε άνωθεν αποκαλύψε ι ς αλλά στα συνα ισθήματα και στο λογ ι κό του. 

Εν τούτοις , δ ιαβάζοντας τις σελ ίδες αυτές, λυπούμαστε που ο Σμ ιθ δεν 

εξέτασε από την ίδια σκοπ ιά τη στάση του ανθρώπου απέναντ ι στα δι-

άφορα προβλήματα του κο ι νων ικού συστήματος , αφού, επ ιπλέον , την 

εποχή που έγραφε, προκαλούσαν ήδη αναστάτωση στην κοινωνία* και 

πλησ ίαζε η μέρα που τα προβλήματα αυτά έμελλε να εμφαν ιστούν στο 

πρώτο πλάνο, με τη μορφή της απα ίτησης γ ια κο ι νων ική δ ικα ιοσύνη. 

Όπως ε ίδαμε, ο Σμ ιθ πρόσφερε μόνο μία ε ξήγηση της συμπάσχου-

σας στάσης μας απέναντ ι σε ορ ισμένες πράξε ις και της καταδ ικαστ ικής 

μας στάσης απέναντ ι σε άλλες . Έκρ ι ν ε πως με το μυαλό θεωρούμε ότι 

01 πράξε ις αυτές έγ ι ναν προς εμάς και φανταζόμαστε πως βρ ισκόμαστε 

στη θέση του αδ ικημένου . 

Θα λέγαμε ότι, αφού με τη σκέψη μας μπα ίνουμε στη θέση του 

αδ ικημένου , ο Σμ ιθ θα καταλάβα ινε αυτό που πράγματ ι συμβα ίνε ι στο 

μυαλό μας: αναγνωρ ί ζουμε την ισοτιμία. Α ν τοποθετηθώ με τη σκέψη 

μου στη θέση του αδ ικηθέντος , αναγνωρ ί ζω με αυτό την ισότητά μας 

και την ίση μας ικανότητα να ν ιώσουμε την αδ ικ ία . Α λ λά ο Σμ ιθ δεν 

σκέφτηκε έτσι. Δεν περ ιέλαβε στο συμπόσχε ιν το στοιχε ίο της ισοτιμίας 

και της δ ικα ιοσύνης . Γεν ικά, όπως επ ισήμανε ο Jodl , απέφυγε να δώσει 

μία αντ ικε ιμεν ική βάση στην ηθ ική κρίση. Άλλωστε , ο Σμ ιθ παρέβλεψε 

τελε ίως την αναγκα ιότητα να επ ισημάνε ι τη συνεχή ανάπτυξη του ηθι-

κού α ισθήματος στον άνθρωπο . Βέβαια, δεν μπορούμε να τον κατηγο-

ρήσουμε που δεν έφτασε στην ιδέα της σταδ ιακής ζωολογ ι κής εξέλ ι ξης 

του ανθρώπου , την οποία αναγνωρ ίσαμε τον 19ο αι. μελετώντας την 

εξέλ ιξη στη φύση. Αλλά παρέβλεψε τα μαθήματα καλοσύνης που πήρε 
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Ο πρωτόγονος άνθρωπος από τη φύση, από τη ζωή των κο ινων ιών των 

ζώων και γ ια τα οπο ία ε ίχαν ήδη μιλήσει ο Γκρότ ιους και ο Σπ ινόζα . 

Πρέπει να συμπληρώσουμε αυτή την έλλε ιψη και να επ ισημάνουμε ότι 

ένα πολύ σημαντ ικό γ εγονός στην ανάπτυξη της ηθ ικής, το συμπό-

σχε ιν, δεν αποτελε ί χαρακτηρ ιστ ικό γνώρ ισμα του ανθρώπου: ε ίναι 

έμφυτο στα περ ισσότερα έμβια και ε ίχε ήδη αναπτυχθε ί σε όλα τα αγε-

λαία και κο ινων ικά ζώα. Το συμπάσχε ι ν ε ίναι ένα θεμελ ιώδες γεγονός 

της φύσης και το συναντούμε σε όλα τα αγελα ία ζώα και σε όλα τα 

πουλ ιά που φωλ ιά ζουν μαζί. Και στις δύο περιπτώσεις , τα ισχυρότερα 

άτομα ορμούν γ ια να δ ιώξουν τον εχθρό, είτε ε ίναι αρπακτ ικό ζώο είτε 

αρπακτ ικό πτηνό. Στα πτηνό έχουμε και την περ ίπτωση ενός ε ίδους 

να παίρνε ι κοντά του τα μ ικρά ενός άλλου ε ίδους, όταν πέφτουν από 

τη φωλ ιά . Αυτό, ως γνωστόν , έδωσε μεγάλη χαρά στον γηρα ιό Γκαίτε, 

όταν του το ε ίπε ο Έκερμαν . 

Όλο το έργο του Σμ ιθ γ ια την ηθ ική επ ιδ ιώκε ι να δείξε ι ότι η ηθ ική 

όφε ιλε αναγκαστ ικά να αναπτυχθε ί στον άνθρωπο ως αποτέλεσμα της 

φύσης του. Ο Σμ ιθ, δε ί χνοντας πώς η ανάπτυξη του χαρακτήρα επη-

ρεάστηκε από τους κανόνες αμο ιβα ιότητας και ηθ ικής που ανέπτυξε η 

ανθρωπότητα , μ ίλησε ως γνήσ ιος φυσ ιοκράτης στη σφαίρα της σκέ-

ψης. Επ ισημα ίνοντας ορ ισμένες τάσε ις που ενδέχετα ι να εκτρέψουν 

τον άνθρωπο από την ηθ ική στάση προς τους άλλους , πρόσθεσε ότι 

η φύση μας εμπερ ιέχε ι έναν δ ιορθωτ ικό παράγοντα γι ' αυτή την ατέ-

λε ια. Παρατηρώντας συνεχώς τη συμπερ ιφορά των άλλων , φτάνουμε 

σε ορ ισμένους κανόνες γ ια το τι να κάνουμε και τι να μην κάνουμε . 

Έτσι γ ίνετα ι η κο ινων ική εκπα ίδευση των χαρακτήρων και έτσι δ ιαμορ-

φώνοντα ι 01 γεν ικο ί κανόνες της ηθ ικής (μέρος 3, κεφ. 4, σ. 221-8) . 

Αλλρ αμέσως μετά, στο επόμενο κεφάλα ιο , βεβα ιώνε ι ότι οι κανόνες 

ζωής , που ε ξελ ί χθηκαν έτσι, σωστά θεωρούντα ι Θε ϊκο ί Νόμοι . «Η θέα-

ση αυτών των γ εν ι κών κανόνων συμπερ ιφοράς ε ίναι αυτό που σωστά 

ονομάζετα ι α ίσθηση του καθήκοντος , μία βασική αρχή με τις μεγα-

λύτερες επ ιπτώσε ις στην ανθρώπ ι νη ζωή και η μόνη βασική αρχή με 

την οπο ία οι περ ισσότεροι άνθρωπο ι ε ίναι ικανοί να κατευθύνουν τις 

πράξε ις τους». Και προσθέτε ι : «Αναμφισβήτητα, οι ηθικοί κανόνες μάς 

δ ίδονται γ ια vû κατευθύνουμε τη συμπερ ιφορά μας στη ζωή» (μέρος 

3, κεφ. 5, σ. 233) . 

Αυτά τα σχόλ ια του Σμ ιθ δε ί χνουν σε ποιαν έκταση ήταν ακόμη δέ-

σμιος της εποχής του και πόσο δύσκολο ήταν, ακόμη και γ ια έναν πολύ 

λαμπρό και τολμηρό στοχαστή, να αναλύσε ι το ζήτημα της προέλευσης 
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της ηθ ικής , πριν οι άνθρωπο ι εξο ικε ιωθούν με την ιδέα της επαναστα-

τ ικής μεταβολής των κο ι νων ι κών μορφών, καθώς και με τις κρίσε ις γ ια 

τις μορφές αυτές και τη στάση των ανθρώπων απέναντ ι τους. 

Ο Σμ ιθ δεν περ ιορ ίστηκε να εξηγήσε ι την προέλευση της ηθ ικής . 

Ανέλυσε πολλά γεγονότα της καθημερ ινής ζωής , γ ια να δείξε ι την αλη-

θ ινή φύση της ηθ ικής στάσης των ανθρώπων στις συνηθ ισμένες τους 

σχέσε ις . Από αυτή την άποψη, η στάση του ήταν η ίδια με των στωι-

κών της αρχα ίας Ελλάδας και της Ρώμης, ιδ ίως με του Σενέκα και του 

Επ ίκτητου. Θεώρησε το συμπάσχε ιν καθοδηγητ ικό και αποφασιστ ικό 

συνα ίσθημα στην εξέλ ιξη της ηθ ικής και παρέβλεψε τη σημασία του 

λογ ι κού σε ζητήματα δ ικα ιοσύνης και ισοτιμίας. Βέβαια, έκανε ορ ισμέ-

νες εξα ιρετ ικές παρατηρήσε ι ς γ ια τη δικαιοσύνη^^, αλλά δεν ανέφερε 

πουθενά τη θεμελ ιώδη σημασία της γ ια την επεξεργασ ία των ηθ ικών 

συλλήψεων . Εστ ίασε την προσοχή του στην α ίσθηση του καθήκοντος 

και σ' αυτό συμφώνησε απόλυτα με τους στωικούς —ιδ ια ίτερα με τον 

Επ ίκτητο και τον Μάρκο Αυρήλ ιο . 

Γεν ικά, ο Σμ ιθ τοποθέτησε την ηθ ική σε ρεαλ ιστ ική βάση και έδε ιξε 

ότι τα ηθ ικά α ισθήματα των ανθρώπων προέρχοντα ι από το συμπάσχε ιν 

με άλλους ανθρώπους , αναπόφευκτο στην κο ινων ική ζωή, και ότι αρ-

γότερα η εκπα ίδευση της κο ινων ίας συνεχ ίστηκε με τον ίδιο τρόπο και 

έτσι ε ξ ελ ί χθηκαν οι γεν ικο ί κανόνες της ηθ ικής. Έδε ι ξε πώς οι κανόνες 

αυτοί βρήκαν στήριξη στην κο ινή συμφων ία των ανθρώπων και πώς 

σήμερα στρεφόμαστε σ' αυτούς σε περ ίπτωση αμφιβολ ίας , αφού τους 

θεωρούμε βάσεις της κρ ίσης μας. 

Μ' αυτή του την άποψη ο Σμ ιθ προετο ίμασε αναμφ ίβολα το έδαφος 

για την κατανόηση της ηθικής ως προϊόντος της κο ινων ικής ζωής- η 

ηθ ική αυτή αναπτύχθηκε σ ιγά-σ ιγά στον άνθρωπο και η ανάπτυξή της 

συνεχ ίστηκε προς την ίδια κατεύθυνση μέχρι σήμερα —πάντα χωρ ί ς την 

ανάγκη εξωτερ ικής εξουσ ίας/ ισχύος γ ια την περαιτέρω πρόοδό της. 

Αυτόν τον δρόμο ακολούθησε η ηθική φ ιλοσοφία κατά τον 19ο αι. 

Συνοψ ί ζοντας , πρέπε ι να επ ισημάνουμε ότι σε όλες τις ηθ ικές δι-

δασκαλ ί ες που προήλθαν από, και αναπτύχθηκαν κατά, τον 17ο και 

τ ο ν 18ο αι., και πάσχ ισαν να ε ξηγήσουν την προέλευση της ηθ ικής 

καθαρά επ ιστημον ικά, φυσ ιοκρατ ικά , ε ίναι εμφανής η επ ιρροή της επι-

κούρε ιας φ ιλοσοφίας . Σχεδόν όλοι οι σημαντ ικο ί εκπρόσωπο ι της φι-

λοσοφίας , ιδ ίως τον 18ο αι., ήταν οπαδοί του Επ ίκουρου. Αλλά , ενώ 

βασ ί ζονταν στη φ ιλοσοφία του Επ ίκουρου, τα ηθ ικά δόγματα της νέας 

εποχής χωρ ίστηκαν σε δύο ρεύματα. Κοινό σημε ίο τους ήταν μόνον ότι 
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απέρρ ιψαν τη θρησκευτ ική και τη μεταφυσική ερμηνε ία της ηθ ικής. Οι 

εκπρόσωπο ι και των δύο τάσεων επ ιδ ίωξαν να εξηγήσουν φυσ ικά την 

προέλευση της ηθ ικής και εναντ ιώθηκαν στις αξ ιώσε ις της εκκλησ ίας 

που συνέδεε την ηθ ική με τη θρησκε ία . 

Μία από αυτές τις ομάδες στη φ ιλοσοφία , ενώ αναγνώρ ι ζ ε μαζί με 

τον Επ ίκουρο ότι ο άνθρωπος πασχίζε ι πριν απ' όλα γ ια την ευτυχ ία, 

βεβα ίωσε εν τούτοις ότι ο άνθρωπος βρίσκε ι τη μέγ ιστη ευτυχ ία όχι 

όταν εκμεταλλεύετα ι άλλους γ ια το ιδ ιωτικό του όφελος , αλλά όταν 

συνάπτε ι φ ιλ ικές αμο ιβα ίες σχέσε ις με όλους τους συνανθρώπους του-

ενώ 01 υποστηρ ικτές της άλλης τόσης —με κύριο εκπρόσωπό τους τον 

Χομπς— συνέχ ισαν να θεωρούν την ηθ ική κάτι που με τη βία εμφυτεύ-

θηκε στον άνθρωπο . Ο Χομπς και οι οπαδοί του θεώρησαν την ηθ ική 

όχι απόρρο ια της ανθρώπ ι νης φύσης αλλά κάτι που της εμφύτευσε μία 

εξωτερ ική δύναμη . Μόνο που, στη θέση της θεότητας και της εκκλη -

σίας, έβαλαν το κράτος και τον φόβο γ ια τον «Λεβ ιάθαν» —τον εμφυ-

τευτή της ηθ ικής στον άνθρωπο . 

Έτσι, ένας μύθος αντ ικαταστάθηκε από άλλον . Πρέπε ι να επ ισημά-

νουμε ότι, την εποχή εκε ίνη, η αντ ικατάσταση της εκκλησ ίας από το 

κράτος (που βασίζεται σε ένα συμβόλα ιο) ε ίχε μεγάλη πολιτ ική σημα-

σία. Η εκκλησ ία ανήγε την προέλευση της ηθ ικής στη Βούληση του 

Θεού ' και θεωρούσε πως η ίδια ήταν ο αντ ιπρόσωπος του Θεού στη 

γη. Ενώ στο κράτος, αν και το ίδιο ελεύθερα επωφελήθηκε από αμνη -

μονεύτων χρόνων από την υποστήρ ιξη της εκκλησ ίας , οι προωθημένο ι 

στοχαστές του 18ου αι. άρχ ισαν αμέσως να αποδ ίδουν γή ινη προέλευ-

ση: απέδωσαν την εμφάν ιση του κράτους στο σύμφωνο/ συμβόλα ιο 

των ανθρώπων . Και αναμφ ίβολα όταν, στα τέλη του 18ου αι., άρχ ι -

σε στην Ευρώπη ο αγώνας εναντ ίον της απολυταρχ ι κής εξουσίας των 

«ελέω Θεού» βασ ιλέων, τον ωφέλησε ιδιαίτερα η θεωρία του κράτους 

που προερχόταν από το κο ινων ικό συμβόλα ιο . 

Αυτή η δ ια ίρεση σε δύο στρατόπεδα των στοχαστών που εξήγησαν 

την ηθ ική καθαρά επ ιστημον ικά και φυσ ιοκρατ ικά παρατηρε ίτα ι καθ' 

όλο τον 17ο και τον 18ο αι. Με τον καιρό, η απόστασή τους μεγαλώνε ι 

και η δ ιαφων ία τους οξύνετα ι . Ενώ μία ομάδα στοχαστών συνε ιδητο-

ποιεί ολοένα περ ισσότερο ότι η ηθ ική ε ίναι απλώς και μόνον η σταδ ιακή 

ανάπτυξη μίας κο ινων ικότητας έμφυτης στον άνθρωπο , άλλο ι στοχα-

στές ε ξηγούν την ηθ ική ως προσπάθε ια του ανθρώπου να κατακτήσε ι 

την προσωπ ι κή ευτυχ ία με τη σωστή έννο ια . Φτάνουν σε δύο δ ιαφο-

ρετικά συμπεράσματα, ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκουν . 
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Ορ ισμένο ι συνεχ ί ζουν να βεβα ιώνουν , όπως ο Χομπς , ότι ο άνθρωπος 

ε ίναι «εμποτ ισμένος από το κακό» και βλέπουν τη σωτηρ ία μόνο σε 

μία αυστηρά οργανωμένη κεντρ ική εξουσία, που συγκρατε ί τους αν -

θρώπους να μη μάχοντα ι δ ιαρκώς μεταξύ τους . Το ιδεώδες τους ε ίναι 

ένα συγκεντρωτ ικό κράτος, που κυβερνά όλη τη ζωή της κο ι νων ίας 

—ως προς αυτό, συμβαδ ί ζουν με την εκκλησ ία . Οι άλλο ι , απεναντ ίας , 

υποστηρ ί ζουν ότι μόνον η ευρε ία ελευθερ ία της προσωπ ικότητας και οι 

μεγάλες ευκα ιρ ίες γ ια τους ανθρώπους να συνάπτουν δ ιάφορες συμ-

φων ί ε ς μεταξύ τους θα μας οδηγήσουν σε ένα νέο κο ι νων ικό σύστημα, 

που θα βασίζεται στη σωστή/ δ ίκα ιη κάλυψη των αναγκών . 

Αυτές 01 δύο απόψε ι ς , μαζί με ορ ισμένες ενδ ιάμεσες , και ορ ισμέ-

νες θεωρίες ιτου δέχοντα ι λ ί γο -πολύ την ιδέα της θρησκευτ ικής προ-

έλευσης της ηθ ικής , κυρ ιαρχούν σήμερα. Α λ λά από τη στ ιγμή που η 

θεωρ ία της ί : ξ έλ ι ξης , δηλαδή της σταδ ιακής ανάπτυξης των πεπο ιθήσε-

ων, ηθών και θεσμών, κατάκτησε μία θέση στην επ ιστήμη, η δεύτερη 

άποψη —που αποσκοπε ί στην ελεύθερη ο ικοδόμηση της ζωής— πήρε 

σταδ ιακά το προβάδ ισμα. 

Αμέσως πιο κάτω θα επ ιχε ιρήσουμε να αν ι χνεύσουμε την ανάπτυξη 

των δύο αυτών ρευμάτων της ηθ ικής σκέψης στη σημερ ινή φ ιλοσο-

φία. 
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ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ . 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Ω Ν ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ 

ΧΡΟΝΟΥΣ 

(τέλη του 18ου και αρχές του 19ου αι.) 

Όπως ε ίπαμε προηγουμένως , οι δ ιδασκαλ ίες των γάλλων φ ιλοσό-

φων του 18ου αι. —του Ελβέτ ιου, του Μοντεσκ ιέ , του Βολτα ΐρου, των 

Εγκυκλοπα ιδ ιστών Ντιντερό και ντ' Αλαμπέρ , και του Ho lbach— έπαι -

ξαν σπουδα ίο ρόλο στην ιστορία της εξέλ ι ξης της ηθ ικής. Η τολμη-

ρή άρνηση, από αυτούς τους στοχαστές, της σημασίας της θρησκε ίας 

γ ια την ανάπτυξη των ηθ ικών συλλήψεων , οι δηλώσε ι ς τους υπέρ της 

(πολ ιτ ικής τουλάχ ιστον) ισοτιμίας και, τέλος , η αποφασιστ ική επ ιρροή 

στην επεξεργασ ία των κο ι νων ι κών μορφών της ζωής που απέδωσαν οι 

περισσότεροι φ ιλοσόφο ι αυτοί στο ορθολογ ι κά ερμηνευόμενο συνα ί -

σθημα της ιδ ιοτέλε ιας —όλο ι αυτοί οι παράγοντες ε ίχαν μεγάλη σημα-

σία γ ια τη δ ιαμόρφωση σωστών συλλήψεων της ηθ ικής· και βοήθησαν 

την κο ινων ία να συνε ιδητοπο ιήσε ι ότι η ηθ ική μπορε ί να απελευθερω-

θεί τελε ίως από την επ ι κύρωση της θρησκε ίας . 

Εν τούτοις , η τρομοκρατ ία της Γαλλ ικής επανάστασης , η γεν ι κή 

εξέγερση που ακολούθησε την κατάργηση των φεουδαρχ ι κών δ ικα ιω-

μάτων και 01 πόλεμο ι μετά την Επανάσταση ανάγκασαν πολλούς στο-

χαστές να αναζητήσουν γ ια άλλη μια φορά τη βάση της ηθ ικής σε μία 

υπερφυσ ική δύναμη, την οπο ία αναγνώρ ισαν σε λ ί γο -πολύ μεταμφιε-

σμένη μορφή. Η πολ ιτ ική και κο ι νων ική αντ ίδραση συμπορεύτηκαν στη 

σφαίρα της φ ιλοσοφίας με την αναβ ίωση της μεταφυσικής . Η αναβ ίω-

ση αυτή άρχ ισε στη Γερμαν ία , όπου στα τέλη του 18ου αι. εμφαν ίστηκε 

ο μέγ ιστος γερμανός φ ιλόσοφος Ιμάνουελ Καντ (1724 -1804 ) . Η δ ιδα-

σκαλ ία του Καντ βρίσκεται στα σύνορα της μεταφυσ ικής φ ιλοσοφίας 

των παλα ιότερων εποχών και της επ ιστημον ικής φ ιλοσοφίας του 19ου 

αι. Θα εξετάσουμε σε αδρές γραμμές την ηθ ική φ ιλοσοφία του Καντ^. 

Ο Καντ επ ιδ ίωξε να δημ ιουργήσε ι μία ορθολογ ι κή ηθική, δηλαδή μία 

θεωρ ία των ηθ ικών συλλήψεων τελε ίως δ ιαφορετ ική από την εμπε ιρ ι -

κή ηθ ική που υποστήρ ι ζαν οι περ ισσότεροι γάλλο ι και άγγλο ι στοχα-

στές του 18ου αι. Το ηθ ικό σύστημα του Καντ ε ίχε με τις προηγούμενες 

θεωρίες την ίδια σχέση που έχει η θεωρητ ική μηχαν ική με την εφαρ-



188 ΠΙΟΤΡ ΚΡΟΠΟΤΚΙΝ 

μοσμένη μηχαν ική . 

Βέβαια, ο Καντ δεν επ ιδ ίωκε κάτι κα ινούργ ιο . Σχεδόν όλοι οι προ-

ηγούμενο ι του στοχαστές επ ιχε ίρησαν να καθορ ίσουν τις ορθολογ ι κέ ς 

βάσεις της ηθ ικής . Α λ λά σε αντ ίθεση προς τους άγγλους και γάλλους 

στοχαστές του 17ου και του 18ου αι., ο Καντ επ ιδ ίωξε να ανακαλύψε ι 

τους θεμελ ιώδε ι ς νόμους της ηθ ικής όχι με τη μελέτη της ανθρώπ ι νης 

φύσης και με την παρατήρηση της ζωής και των πράξεων των ανθρώ-

πων, αλλά με την αφηρημένη σκέψη. 

Αναζητώντας τη βάση της ηθ ικής , ο Καντ συμπέρανε ότι ε ίναι η 

αίσθηση του καθήκοντος. Σ ύμφωνα με τον Καντ, αυτή η α ίσθηση του 

καθήκοντος δεν προέρχετα ι από σκέψε ι ς ωφελ ιμότητας ( ιδ ιωτ ικής ή 

κο ι νων ικής ) ούτε από το συμπάσχε ιν ή την καλοσύνη· ε ίναι ιδ ιότητα 

του ανθρώπ ι νου λογ ικού . Υπάρχουν δύο ε ίδη κανόνων δ ιαγωγής που 

μπορε ί να δημ ιουργήσε ι το ανθρώπ ινο λογ ι κό : ορ ισμένο ι ε ίναι υπό 

όρους , άλλο ι ε ίναι απόλυτο ι . Για παράδε ιγμα: αν θέλε ις να είσαι υγ ιής , 

ζήσε μετρημένα —κανόνας υπό όρους . Κάπο ιος που δεν Θέλει να ζει 

μετρημένα, π ιθανόν θα προτ ιμήσε ι να αμελήσε ι την υγε ία του. Τέτο ιες 

εντολές δεν περ ι έχουν τ ίποτε απόλυτο, και ο άνθρωπος μπορε ί να τις 

τηρε ί ή όχι. Σ ' αυτή την κατηγορ ία κανόνων υπό όρους περ ιλαμβάνο-

νται όλο ι 01 κανόνες συμπερ ιφοράς που βασίζονται oto συμφέρον —κα ι 

τέτο ιες υπό όρους εντολές δεν μπορούν να αποτελέσουν τη βάση της 

ηθ ικής. Οι ηθικο ί κανόνες πρέπει να έχουν τον απόλυτο χαρακτήρα 

της κατηγορικής επιταγής, και η α ίσθηση του καθήκοντος αποτελε ί μία 

τέτοια κατηγορ ική επ ιταγή. 

Όπως ακρ ιβώς τα αξ ιώματα των καθαρών μαθηματ ικών δεν τα έχει 

πάρει ο άνθρωπος από την εμπε ιρ ία —σκέφτηκε ο Καντ— παρόμο ια η 

α ίσθηση του καθήκοντος , με την εγγενώς υποχρεωτ ική φύση της , έχε ι 

κάτι από τον χαρακτήρα ενός φυσ ικού νόμου και ε ίναι έμφυτη στο μυ-

αλό κάθε ορθολογ ι κά σκεπτόμενου όντος. Είναι ιδ ιότητα του «καθαρού 

Λόγου» . Δεν έχει σημασία που στην πραγματ ική ζωή ο άνθρωπος ποτέ 

δεν υπακούε ι εξ ολοκλήρου στην ηθ ική κατηγορ ική επ ιταγή. Το ση-

μαντ ικό ε ίναι ότι ο άνθρωπος δεν έφτασε να αναγνωρ ί ζ ε ι την επ ιταγή 

αυτή με την παρατήρηση ή με τα συνα ισθήματά του, αλλά την ανακά -

λυψε , κατά κάποιο τρόπο, μέσα του και την αναγνώρ ισε ως υπέρτατο 

νόμο των πράξεών του. 

Ποια ε ίναι τότε η φύση του ηθ ικού καθήκοντος ; Το καθήκον στην 

ουσία του ε ίναι αυτό που έχει απόλυτη σημασία και συνεπώς δεν μπο-

ρεί ποτέ να ε ίναι μέσον γ ια την επ ίτευξη ενός άλλου σκοπού —είνα ι 

αυτοσκοπός . Τι, λο ιπόν , έχει απόλυτη σημασία γ ια τον άνθρωπο και 
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συνεπώς θα πρέπει να ε ίνα ι ο σκοπός του; 

Σύμφωνα με τον Καντ, «π ιθανόν τ ίποτε δεν μπορούμε να συλλά -

βουμε στον κόσμο ή έξω απ' αυτόν, που να μπορεί να ονομαστε ί καλό 

απλώς , δηλαδή χωρ ί ς επ ιθετ ικό προσδιορ ισμό, εκτός από μία καλή 

θέληση», δηλαδή ελεύθερη και ορθολογ ι κή θέληση. Το καθετί στον 

κόσμο —λέε ι ο Καντ— έχει σχετ ική αξ ία και μόνο μία ορθολογ ι κή και 

ελεύθερη προσωπικότητα έχει απόλυτη αξ ία αφ' εαυτής. Συνεπώς , η 

ελεύθερη και ορθολογ ι κή θέληση, που κατέχε ι απόλυτη αξία, αποτελε ί 

το αντ ικε ίμενο του ηθ ικού καθήκοντος . «Πρέπε ι να είσαι ελεύθερος και 

ορθολογ ικός»: αυτός ε ίναι ο ηθ ικός νόμος^. 

Αφού εγκαθ ίδρυσε αυτό τον ηθικό νόμο, ο Καντ ποριζεται την πρώ-

τη δ ιατύπωση της ηθ ικής δ ιαγωγής : «Να ενεργε ί ς ώστε να χρησ ιμο-

ποιείς την ανθρωπότητα , τόσο στο πρόσωπό σου όσο και στο πρόσωπο 

οπο ιουδήποτε άλλου ανθρώπου , πάντα συγχρόνως ως σκοπό και ποτέ 

μόνον ως μέσον» (αγγλ . έκδ., σ. 47) . Όλο ι οι άνθρωπο ι , όπως εμείς, 

ε ίναι προ ικ ισμένο ι με ελεύθερη και ορθολογ ι κή θέληση· συνεπώς , δεν 

μπορούν ποτέ να ε ίναι γ ια μας μέσα γ ια έναν σκοπό. Το ιδεώδες που 

πασχίζε ι να πλησιάσε ι η ηθ ική ε ίναι , κατά τον Καντ, μία πολιτε ία ελεύ-

θερων και ορθολογ ι κών ανθρώπ ι νων προσωπ ι κ ο τή των μία πολιτε ία 

στην οπο ία κάθε προσωπ ικότητα ε ίναι ο σκοπός όλων των άλλων . 

Πάνω σ' αυτή τη βάση, ο Καντ δ ιατύπωσε ως εξής τον ηθικό νόμο: 

«Να ενεργε ί ς πάντα σαν να έπρεπε ο γ νώμονας της πράξης σου να 

γ ίνε ι με τη θέλησή σου καθολ ικός νόμος της φύσης» (σ. 39). Ή σε μία 

άλλη εκδοχή: «Να ενεργε ί ς πάντα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορε ίς να 

θέλε ις να γ ίνε ι ο υποκε ιμεν ικός σου γ νώμονας ένας καθολ ικός νόμος» 

(σ. 38). Ή πάλι: «Να ενεργε ί ς μόνον έτσι ώστε η θέλησή σου, μέσω 

του γ νώμονά της, να μπορε ί να θεωρε ί τον εαυτό της συγχρόνως ως 

καθολ ικό νομοθέτη» (σ. 18). 

Η σύντομη πραγματε ία στην οποία ο Καντ εξέθεσε αυτές τις ιδέες 

ε ίναι γραμμένη με απλό και πε ιστικό ύφος, που απευθύνετα ι στα καλύ-

τερα ένστ ικτα του ανθρώπου . Συνεπώς , μπορούμε εύκολα να φαντα-

στούμε τι ε ξυψωτ ική επ ιρροή ε ίχε η δ ιδασκαλ ία του Καντ, ιδ ίως στη 

Γερμαν ία . Σε αντ ίθεση προς τις ευδα ιμον ιστ ικές και ωφελ ιμ ιστ ικές θε-

ωρίες της ηθ ικής , που δ ίδασκαν στον άνθρωπο να ε ίναι ηθ ικός επε ιδή 

θα έβρ ισκε στην ηθ ική δ ιαγωγή την ευτυχ ία (ευδα ιμον ιστ ική θεωρία) ή 

το όφελος (ωφελ ιμ ιστ ική θεωρία) , ο Καντ βεβα ίωσε πως πρέπε ι να δι-

άγουμε ηθ ική ζωή επε ιδή αυτό απαιτε ί το λογ ι κό μας. Για παράδε ιγμα, 

πρέπε ι να σέβεσαι την ελευθερ ία σου και την ελευθερ ία των άλλων . 



190 , ΠΙΟΤΡ ΚΡΟΠΟΤΚΙΝ 

όχι μόνον όταν αναμένε ι ς απ' αυτό ευχαρ ίστηση ή ωφελ ιμότητα , αλλά 

πάντα και σε όλες τις περιστάσεις , επε ιδή η ελευθερ ία ε ίναι απόλυτο 

καλό/ αγαθό και μόνον η ελευθερ ία αποτελε ί αυτοσκοπό- όλα τα άλλα 

ε ίναι απλώς μέσα. Μ' άλλα λόγ ια , σύμφωνα με τον Καντ, η ανθρώπ ι νη 

προσωπ ικότητα αποτελε ί τη βάση της ηθ ικής και του δ ικα ίου. 

Έτσι , η ηθ ική του Καντ ε ίναι ιδ ιαίτερα κατάλληλη γ ια εκε ίνους που, 

ενώ αμφισβητούν την υποχρεωτ ική φύση των εντολών της εκκλησ ίας 

ή της Β ίβλου, δ ιστάζουν συγχρόνως να υ ιοθετήσουν την οπτ ική της 

φυσ ικής επ ιστήμης. Παρόμο ια , στον χώρο των μορφωμένων επ ιστη-

μόνων , την ηθ ική του Καντ υποστηρ ί ζουν εκε ίνο ι που αρέσκοντα ι να 

π ιστεύουν ότι ο άνθρωπος . εκτελε ί πάνω στη γη μία αποστολή προκα-

θορ ισμένη από την «Υπέρτατη Βούληση» και βρ ίσκουν στη δ ιδασκαλ ία 

του την έκφ^ραση των «θολών τους πεπο ιθήσεων», μία επ ιβ ίωση της 

παλα ιότερης πίστης που δ ιασώζετα ι ακόμη. 

Ο ε ξυψωτ ικός χαρακτήρας της ηθ ικής του Καντ ε ίναι αναμφ ισβή-

τητος. Α λ λά εν τέλε ι δεν μας λέε ι τ ίποτε γ ια το βασικό πρόβλημα της 

ηθ ικής: την προέλευση της α ίσθησης του καθήκοντος . Το να λέμε ότι 

ο άνθρωπος έχει συνε ίδηση μίας τόσο υψηλόφρονος α ίσθησης του κα-

θήκοντος ώστε θεωρε ί πως ε ίναι υποχρεωμένος να υπακούσε ι , δεν μας 

προχωρε ί καθόλου περ ισσότερο από εκεί που ε ίχαμε φτάσει με τον 

Χάτσεσον, που υποστήρ ιξε ότι ο άνθρωπος κατέχε ι ένα έμφυτο ηθ ικό 

συνα ίσθημα το οποίο τον ωθε ί να ενεργε ί προς αυτή την κατεύθυνση, 

αφού επ ιπλέον η ανάπτυξη του συνα ισθήματος επηρεάζετα ι αναμφ ίβο-

λα από τον Λόγο/λογ ι κό . Ο Λόγος , δ ίδαξε ο Καντ, μας επ ιβάλλε ι τον 

ηθικό νόμο, ο δε Λόγος ε ίναι ανεξάρτητος από την εμπε ιρ ία και από την 

παρατήρηση της φύσης . Αλλά , αφού απέδε ιξε αυτή τη θεωρ ία με τόσο 

ζήλο και αφού την δ ίδαξε επί μία τετραετ ία μετά την έκδοση της Κρι-

τικής του πρακτικού Λόγου, αναγκάστηκε εν τέλε ι να παραδεχθε ί ότι 

αδυνατούσε να βρει στον άνθρωπο την πηγή του σεβασμού προς τον 

ηθικό νόμο και ότι έπρεπε να εγκαταλε ίψε ι την προσπάθε ια να λύσε ι 

αυτό το θεμελ ιώδες πρόβλημα της ηθ ικής —υπα ιν ισσόμενος , συγχρό -

νως , μία «θε ϊκή προέλευση» αυτής της θέασης του ηθ ικού νόμου. 

Είναι δύσκολο να πούμε αν αυτή η αλλαγή οπτ ικής και αυτή η εππ-

στροφή στη θεολογ ι κή ηθ ική οφε ιλόταν στην επ ιρροή των επακολού-

θων της Γαλλ ικής επανάστασης ή εάν ο Καντ εξέφρασε το 1792 τ ις ιδέ-

ες που ε ίχε ήδη στο μυαλό του όταν έγραφε τις Θεμελιώδεις αρχές της 

μεταφυσικής των ηθών και την Κριτική του πρακτικού Λόγου. Όπως 

και αν έχε ι , έχε ι πει τα ακόλουθα (που συνήθως δεν τα αναφέρουν οι 
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ερμηνευτές του): «Υπάρχε ι εν τούτο ις ένα πράγμα στην ψυχή μας που 

δεν μπορούμε να πάψουμε να το βλέπουμε με τη μεγαλύτερη έκπληξη 

και σε σχέση με το οπο ίο ο θαυμασμός ε ίναι σωστός ή και ε ξυψωτ ικός , 

και αυτό ε ίναι η αρχ ική ηθ ική ικανότητα μέσα μας εν γένε ι . Τι υπάρχε ι 

μέσα μας (μπορούμε π ιθανόν να αναρωτηθούμε) με το οποίο εμε ίς , 

που ε ίμαστε σταθερά εξαρτημένο ι από τη φύση γ ια τόσο πολλές ανά-

γκες μας, υψωνόμαστε τόσο πιο ψηλά πάνω απ' αυτό στην ιδέα μίας 

αρχ ικής ικανότητας (μέσα μας) που τις βλέπουμε όλες ως τ ίποτε και 

τον εαυτό μας ως ανάξ ιο να υπάρχε ι , αν έμελλε να εντρυφήσουμε στην 

ικανοπο ίησή τους σε αντ ίθεση προς ένα νόμο τον οποίο εντέλλετα ι 

κυρ ιαρχ ικά ο Λόγος μας· αν και μόνον αυτή η χαρά μπορεί να κάνε ι τη 

ζωή επ ιθυμητή, ενώ ο Λόγος δεν υπόσχετα ι τ ίποτε ούτε απε ιλε ί . . . Το 

ακατανόητο αυτής της ικανότητας, μίας ικανότητας που δ ιακηρύσσε ι 

τη θε ϊκή της προέλευση, πρέπε ι να ενθουσιάζε ι το πνεύμα του ανθρώ-

που και να το ενδυναμώνε ι γ ια κάθε θυσ ία την οποία ενδέχετα ι να του 

επ ιβάλλε ι ο σεβασμός αυτού του καθήκοντος»^ 

Αφού έτσι αρνήθηκε τη σημασία και σχεδόν την ύπαρξη στον άν-

θρωπο του α ισθήματος του συμπάσχε ιν και της κο ινων ικότητας , στο 

οποίο έδωσαν τέτοιο βάρος ο Χάτσεσον και ο Άνταμ Σμ ιθ, και αφού 

εξήγησε την ηθ ική ικανότητα του ανθρώπου με τη θεμελ ιώδη ιδιότητα 

του Λόγου , ο Καντ δεν μπόρεσε βέβαια να βρει στη φύση κάτι που θα 

του έδε ιχνε τη φυσ ική προέλευση της ηθ ικής . Άρα αναγκάστηκε να 

στραφεί στο ενδεχόμενο της θε ϊκής προέλευσης της α ίσθησης του ηθι-

κού καθήκοντος . Επ ιπλέον, οι επανε ι λημμένες του δηλώσε ι ς ότι η αί-

σθηση του ηθ ικού καθήκοντος ε ίναι έμφυτη στον άνθρωπο και σε όλα 

τα «ορθολογ ι κώς σκεπτόμενα όντα» (με εξα ίρεση τα ζώα) μας οδηγε ί 

να σκεφτούμε , όπως επ ισήμανε ήδη ο Σοπενάουερ , ότι μ ιλώντας έτσι ο 

Καντ ε ίχε στο μυαλό του τον «κόσμο των αγγέλων» . 

Πρέπει , εν τούτοις , να αναγνωρ ίσουμε ότι με τη φ ιλοσοφία και την 

ηθ ική του δ ιδασκαλ ία ο Καντ βοήθησε ιδ ιαίτερα στην καταστροφή της 

παραδοσ ιακής θρησκευτ ικής ηθ ικής και στην προετο ιμασία του εδά-

φους γ ια μία νέα, καθαρά επ ιστημον ική ηθική. Μπορούμε να πούμε 

χωρ ί ς υπερβολή ότι ο Καντ βοήθησε να ετοιμαστεί ο δρόμος γ ια την 

εξελ ικτ ική ηθ ική της εποχής μας. Πρέπει να θυμόμαστε και ότι, ανα-

γνωρ ί ζοντας τον ε ξυψωτ ικό χαρακτήρα της ηθ ικής, ο Καντ πολύ σω-

στά επ ισήμανε πως δεν μπορε ί να βασίζεται σε σκέψε ι ς ευτυχ ίας ή 

ωφελ ιμότητας , όπως βεβα ίωναν οι ευδα ιμον ιστές και οι ωφελ ιμ ιστές . 

Επ ιπλέον, ο Καντ έδε ιξε ότι η ηθ ική δεν μπορεί να βασιστεί απλώς 
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στο α ίσθημα του συμπάσχε ιν και της ευσπλαχν ίας / συμπόν ιας . Πράγ-

ματι, ανεξάρτητα από το πόσο πλήρως μπορε ί να αναπτυχθε ί σ' έναν 

άνθρωπο το α ίσθημα του συμπάσχε ιν προς τους άλλους , υπάρχουν 

στ ιγμές στη ζωή κατά τις οποίες αυτό το πολύ ηθικό α ίσθημα έρχετα ι 

σε αντ ίθεση προς άλλες τάσε ις της φύσης μας: ο άνθρωπος αναγκάζε -

ται να αποφασίσε ι πώς θα ενεργήσε ι σε μία τέτοια περ ίπτωση, και κάτι 

τέτοιες στ ιγμές ακούγετα ι η δυνατή φωνή της ηθ ικής συνε ίδησης . Το 

θεμελ ιώδες πρόβλημα της ηθ ικής έγκε ιτα ι στον καθορ ισμό της ικανό-

τητας με την οπο ία ο άνθρωπος μπορε ί να αποφασί ζε ι σε τέτοιες αντ ι -

φατ ικές περ ιπτώσε ις και στο γιατί η απόφαση την οποία ονομάζουμε 

«ηθ ική» τού δίνει εσωτερ ική ι κανοπο ίηση και επ ιδοκ ιμάζετα ι από τους 

συνανθρώπους του. Ο Καντ δεν απάντησε σ' αυτό το θεμελ ιώδες πρό-

βλημα της ηθ ικής . Απλώς επ ισήμανε την εσωτερ ική πάλη στην ψυχή 

του ανθρώπου , και αναγνώρ ισε ότι τον αποφασιστ ικό ρόλο σ' αυτή 

την πάλη παίζει το λογ ι κό και όχι το συνα ίσθημα. Μ\ο τέτοια δήλωση 

δεν λύνε ι το πρόβλημα, επε ιδή οδηγε ί αμέσως σε ένα άλλο ερώτημα: 

«Γιατί το λογ ι κό μας παίρνε ι την άλφα και όχι τη βήτα απόφαση;» Ο 

Καντ σωστά αρνήθηκε να πει ότι κατά τη σύγκρουση δύο αντ ίθετων 

τάσεων το λογ ι κό μας καθοδηγε ίτα ι από σκέψε ι ς γ ια την ωφελ ιμότητα 

της ηθ ικής . Βέβαια, οι σκέψε ι ς γ ια την ωφελ ιμότητα των ηθ ικών πρά-

ξεων γ ια την ανθρώπ ι νη φυλή άσκησαν μεγάλη επ ιρροή στην ανάπτυ-

ξη των ηθ ικών μας συλλήψεων , αλλά παραμένε ι ακόμη κάτι στις ηθ ικές 

πράξε ις που δεν μπορε ί να εξηγηθε ί με τη συνήθε ια ούτε με σκέψε ι ς 

γ ια ωφελ ιμότητα ή βλάβη, και αυτό το κάτι πρέπε ι να το εξηγήσουμε . 

Παρόμο ια , ε ίναι ανεπαρκής και η σκέψη της εσωτερ ικής ι κανοπο ίησης 

την οπο ία α ισθανόμαστε όταν τελούμε μία ηθ ική πράξη* ε ίναι α νάγκη 

να ε ξηγήσουμε γιατί α ισθανόμαστε τέτοια ι κανοπο ίηση, όπως ακρ ιβώς 

όταν σκεφτόμαστε την επ ιρροή που ασκούν πάνω μας ορ ισμένο ι συν-

δυασμο ί ήχων και συνηχήσεων είναι ανάγκη να ε ξηγήσουμε γιατί ορ ι -

σμένο ι ε ίναι ευχάρ ιστο ι στο αυτί μας ενώ άλλο ι ε ίναι δυσάρεστο ι , γ ιατί 

ορ ισμένο ι συνδυασμο ί γραμμών και δ ιαστάσεων στην αρχ ιτεκτον ική 

τέρπουν το μάτι μας ενώ άλλο ι όχι . 

Έτσι, ο Καντ δεν μπόρεσε να απαντήσε ι στο θεμελ ιώδες ερώτημα 

της ηθ ικής. Αλλά με την έρευνά του γ ια τη βαθύτερη ερμηνε ία των 

ηθ ικών συλλήψεων , άνο ιξε τον δρόμο γ ια εκε ίνους που ακολούθη-

σαν τις προτάσε ις του Ι^ίπαίηκον και, όπως ο Δαρβ ίνος , επ ιχε ίρησαν 

να ε ξηγήσουν την ηθ ική με το ένστ ικτο της κο ινων ικότητας που ε ίναι 

έμφυτο σε όλα τα αγελα ία ζώα, και αποτελε ί μία θεμελ ιώδη ιδιότητα 
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του ανθρώπου , που ολοένα περ ισσότερο αναπτύσσετα ι στην πορε ία 

της εξέλ ι ξης του. 

Πολλά έχουν γραφε ί γ ια την ηθ ική φ ιλοσοφία του Καντ και πολλά 

θα μπορούσαμε να τους προσθέσουμε . Α λ λά θα περ ιορ ιστώ σε λ ί γα 

ακόμη σχόλ ια . 

Στις Θεμελιώδεις αρχές της μεταφυσικής των ηθών —το βασικό έργο 

του Καντ γ ια την ηθ ική— ομολογε ί ε ιλ ικρ ινά ότι δεν βλέπουμε γιατί 

πρέπει να ενεργούμε σε συμφων ία με τον ηθ ικό νόμο, «μ' άλλα λόγ ια , 

από πού ο ηθ ικός νόμος αντλε ί την υποχρεωτ ικότητά του. . . Πρέπε ι να 

παραδεχθούμε ε ιλ ικρ ινά ότι εδώ υπάρχε ι κάτι σαν φαύλος κύκλος , από 

τον οποίο φαίνετα ι πως ε ίναι αδύνατον να ξεφύγουμε . Στην τάξη των 

αποτελεσματ ικών α ιτ ίων υποθέτουμε πως ε ίμαστε ελεύθερο ι , προκε ι -

μένου στην τάξη των σκοπών να μπορούμε να συλλάβουμε τον εαυτό 

μας ως υποταγμένο στους ηθ ικούς νόμους ' και έπειτα θεωρούμε ότι 

ε ίμαστε υποταγμένο ι σε αυτούς τους νόμους , επε ιδή έχουμε αποδώ-

σει στον εαυτό μας ελευθερ ία της βούλησης»"^. Ο Καντ επ ιχε ίρησε 

να δ ιορθώσε ι αυτό το φα ινομεν ι κά λογ ικό λάθος με μία ε ξήγηση που 

αποτελε ί την ουσία της γνωσ ιοθεωρ ίας του. Ο Λόγος , ε ίπε, στέκει όχ ι 

μόνο πάνω από το συνα ίσθημα αλλά και πάνω από τη γνώση , γιατί 

περιέχε ι κάτι ανώτερο από αυτό που μας δ ίνουν οι α ισθήσε ις μας. «Ο 

Λόγος δε ίχνε ι έναν τόσο καθαρό αυθορμητ ισμό στην περ ίπτωση αυτού 

που καλώ ιδέες ( Ιδεώδε ις Συλλήψε ι ς ) ώστε με αυτό υπερβα ίνε ι κατά 

πολύ όλα όσα μπορε ί να του δώσει η ευα ισθησία, και ασκε ί την πιο 

σημαντ ική λε ιτουργ ία κάνοντας τη δ ιάκρ ιση του κόσμου της α ίσθησης 

από τον κόσμο της κατανόησης , και με αυτό ορίζε ι τα όρια της κατανό-

ησης» (αυτόθι , σ. 71 ) . «Όταν συλλαμβάνουμε τον εαυτό μας ως ελεύ-

θερο, μετατοπ ιζόμαστε στον κόσμο της κατανόησης ως μέλη του και 

αναγνωρ ί ζουμε την αυτονομ ία της βούλησης με τη συνέπε ιά της, την 

ηθ ική· ενώ αν συλλαμβάνουμε τον εαυτό μας ως έχοντα μία υποχρέω-

ση, θεωρούμε ότι ανήκουμε στην κόσμο της α ίσθησης και συγχρόνως 

στον κόσμο της κατανόησης» (σ. 72). Η ελευθερ ία της βούλησης ε ίναι 

απλώς μία ιδεώδης σύλληψη του Λόγου (« ιδεώδης» με την καντ ιανή 

έννο ια) . 

Προφανώς , ο Καντ εννοε ί μ' αυτό ότι η «κατηγορ ική επ ιταγή» του, 

ο ηθ ικός νόμος του που συνιστά τον «θεμελ ιώδη νόμο του καθαρού 

ηθ ικού Λόγου» , ε ίναι η αναγκα ία μορφή του σκέπτεσθαι του ανθρώ-

που. Α λ λά δεν μπόρεσε να εξηγήσε ι από πού, γ ια ποιες αιτ ίες, ο νους 

μας ανέπτυξε αυτήν ακρ ιβώς τη μορφή σκέπτεσθαι . Σήμερα , πάντως . 
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αν δεν κάνω λάθος , μπορούμε να βεβα ιώσουμε ότι προέρχετα ι από 

την έννο ια της δικαιοσύνης, δηλαδή από την αναγνώρ ιση της ισοτιμίας 

όλων των ανθρώπων. Πολλά έχουν γραφε ί γ ια την ουσία του καντ ι -

ανού ηθ ικού νόμου . Α λ λά αυτό που κυρ ίως εμπόδ ισε τη δ ιατύπωση 

αυτού του νόμου να γ ίνε ι γεν ι κά αποδεκτή ήταν η δ ιαβεβα ίωσή του 

ότι «η ηθ ική απόφαση πρέπει να ε ίναι τέτοια, ώστε να μπορε ί να γ ίνε ι 

αποδεκτή ως βάση του ο ι κουμεν ικού νόμου». Α λ λά να γ ίνε ι αποδεκτή 

από ποιον; Από τον Λόγο ενός ατόμου ή από την κο ινων ία; Αν εννοε ί 

από την κο ινων ία , τότε ο μόνος κανόνας γ ια τ η ν ομόφωνη κρίση γ ια 

μία πράξη ε ίναι το κο ινό καλό, και τότε οδηγούμαστε αναπόφευκτα στη 

θεωρ ία του ωφελ ιμ ισμού ή του ευδα ιμον ισμού, τις οπο ίες τόσο επ ίμονα 

απέκρουε ο Καντ. Α λ λά αν λέγοντας «μπορε ί να γ ίνε ι αποδεκτή» εννο-

ούσε ο Καντ ότι η βασική αρχή που καθοδηγε ί την πράξη μου μπορε ί 

και πρέπε ι να γ ίνε ι πρόθυμα αποδεκτή από τον Λόγο όλων των αν-

θρώπων , όχ ι εξ α ιτ ίας της κο ι νων ικής ωφελ ιμότητας αλλά εξ αιτ ίας της 

καθαυτό φύσης του ανθρώπ ι νου σκέπτεσθαι , τότε πρέπε ι να υπάρχε ι 

μία προσ ιδ ιάζουσα ιδιότητα στον ανθρώπ ινο Λόγο την οποία, δυστυ-

χώς , ο Καντ απέτυχε να επ ισημάνε ι . Μία τέτοια προσ ιδ ιάζουσα ιδιότητα 

υπάρχε ι όντως και δεν ε ίναι ανάγκη να δ ι ε ξέλθουμε όλο το σύστημα 

της καντ ιανής μεταφυσ ικής γ ια να την καταλάβουμε . Την προσέγγ ισαν 

ξεκάθαρα οι γάλλο ι υλιστές, και οι άγγλο ι και σκοτσέζο ι στοχαστές. 

Αυτή η θεμελ ιώδης ιδ ιότητα του ανθρώπ ινου Λόγου ε ίναι , όπως ήδη 

είπα, η έννοια της δικαιοσύνης, της ισοτιμίας. Δεν υπάρχε ι , και δεν 

μπορε ί να υπάρξε ι , άλλος κανόνας που να μπορούσε να γ ίνε ι το ο ικου-

μεν ικό κρ ιτήριο γ ια να κρ ίνουμε τις ανθρώπ ινε ς πράξε ις . Επ ιπλέον, το 

κρ ιτήριο αυτό το σναγνωρ ί ζουν , όχι πλήρως αλλά σε μεγάλο βαθμό, 

και άλλα σκεπτόμενα όντα, όχι οι άγγελο ι όπως υπα ιν ί χθηκε ο Καντ, 

αλλά πολλά κο ινων ικά ζώα. Αυτή την ιδ ιότητα του Λόγου μας μπο-

ρούμε να την ε ξηγήσουμε μόνον αν την συνδυάσουμε με τη σταδ ιακή 

ανάπτυξη , δηλαδή την εξέλ ιξη, του ανθρώπου και του ζω ικού κόσμου 

εν γένε ι . Αν αυτό ισχύει , ε ίναι αδύνατον να αρνηθούμε ότι η κύρ ια 

προσπάθε ια του ανθρώπου είναι η προσπάθε ιά του να κατακτήσε ι την 

προσωπ ική ευτυχ ία με την ευρύτερη σημασία της λέξης . Όλο ι οι ευ-

δα ιμον ιστές και ωφελ ιμ ιστές έχουν δίκ ιο στο σημε ίο αυτό. Α λ λά ε ίναι 

εξ ίσου αναμφισβήτητο ότι το ανασταλτ ικό ηθικό στοιχε ίο εκδηλώνετα ι 

παράλληλα με την προσπάθε ια γ ια προσωπ ική ευτυχ ία, στα α ισθήματα 

κο ινων ικότητας και συμπάθε ιας και στις πράξε ις αλληλοβοήθε ιας , που 

παρατηρούντα ι ακόμη και στα ζώα. Καθώς προέρχοντα ι εν μέρει από 
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ΤΟ α ίσθημα αδελφοσύνης και εν μέρει από τον Λόγο , αναπτύσσοντα ι 

όσο προχωρε ί η κο ινων ία . 

Η καντ ιανή κριτ ική αφύπν ισε αναμφ ίβολα τη συνε ίδηση της γ ερμα-

ν ικής κο ινων ίας και την βοήθησε να περάσει αλώβητη μία κρ ίσ ιμη περί-

οδο. Αλλά δεν έδωσε στον Καντ τη δυνατότητα να ερευνήσε ι βαθύτερα 

τις βάσεις της ανθρώπ ινης κο ινων ικότητας . 

Μετά τον πανθε ϊσμό του Γκαίτε, η καντ ιανή φ ιλοσοφία οδήγησε την 

κο ινων ία πίσω στην υπερφυσ ική εξήγηση της ηθ ικής συνε ίδησης και 

την απομάκρυνε , σαν από ένα επ ικ ί νδυνο μονοπάτ ι , από την αναζήτη-

ση της θεμελ ιώδους αρχής της ηθ ικής σε φυσ ικά αίτια και στη σταδ ιακή 

εξέλ ιξη της κο ινων ίας —μία εξήγηση την οποία προσέγγ ισαν οι γάλλο ι 

στοχαστές του 18ου αι. 

Γεν ικά, 01 σημερ ινο ί θαυμαστές του Καντ θα έκαναν καλά να εμβα-

θύνουν και να δ ι ευρύνουν την ηθ ική φ ιλοσοφία του δασκάλου τους . 

Βέβαια, ε ίναι επ ιθυμητό να «γίνε ι ο κανόνας της πράξης μας καθολ ικός 

νόμος» . Α λ λά μήπως ο Καντ ανακάλυψε αυτό τον νόμο; Ε ίδαμε, σε 

όλες τις ηθ ικές δ ιδασκαλ ίες των ωφελ ιμ ιστών και των ευδα ιμον ιστών, 

ότι το κο ινό καλό αναγνωρ ί ζ ετα ι ως βάση της ηθ ικής συμπερ ιφοράς . Το 

όλο ζήτημα ε ίναι: Τι πρέπε ι να θεωρείτα ι κο ινό καλό; Και ο Καντ ούτε 

καν έψαξε να βρει απάντηση σ' αυτό το θεμελ ιώδες ηθικό ερώτημα, 

που απασχόλησε τόσο βαθιά τον Ρουσώ και άλλους γάλλους στοχαστές 

πριν τη Γαλλ ική επανάσταση, και ορ ισμένους άγγλους και σκοτσέζους 

στοχαστές. Ο Καντ αρκέστηκε να υπαιν ιχθε ί τη Θε ϊκή Βούληση και την 

πίστη στη μέλλουσα ζωή. 

Όσο γ ια τη δεύτερη δ ιατύπωση του Καντ, «να ενεργε ί ς ώστε να 

χρησ ιμοπο ιε ί ς την ανθρωπότητα , τόσο στο πρόσωπό σου όσο και στο 

πρόσωπο οπο ιουδήποτε άλλου ανθρώπου , πάντα συγχρόνως ως σκοπό 

και ποτέ μόνον ως μέσον», αν δ ιατυπωθε ί απλούστερα, θα λέε ι : «Σε 

όλα τα ζητήματα που αφορούν την κο ινων ία να έχε ις στο μυαλό σου 

όχι μόνο τον εαυτό σου αλλά και τα συμφέροντα της κο ινων ίας» . 

Αλλά αυτό το στοιχε ίο αν ιδ ιοτέλε ιας , που το τόν ισε τόσο πολύ ο 

Καντ και που θεώρησε τον τον ισμό του μεγάλο φ ιλοσοφικό του επί-

τευγμα, ε ίναι εξ ίσου παλαιό με την ηθική. Αποτέλεσε ήδη αντ ικε ίμενο 

δ ιαφων ίας των στω ικών και των επ ικούρε ιων στην αρχα ία Ελλάδα και, 

κατά τον 17ο αι., των νοησ ιοκρατών και του Χομπς , του Λοκ , του Χ ι -

ούμ κτλ. Επ ιπλέον, η δ ιατύπωση του Καντ ε ίναι αφ' εαυτής λαθεμένη . 

Ο άνθρωπος γ ίνετα ι αληθ ινά ηθ ικός όχι όταν υπακούε ι στην εντολή 

του νόμου, τον οποίο θεωρε ί θε ϊκό, και όχι όταν η σκέψη του χρώμα-
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τίζεται από το ιδ ιοτελές στοιχε ίο της «ελπ ίδας και φόβου», που ε ίναι η 

αναφορά του Καντ στη μέλλουσα ζωή- ο άνθρωπος ε ίναι ηθ ικός μόνον 

όταν 01 ηθ ικές του πράξε ις έχουν γ ίνε ι δεύτερη φύση του. 

Όπως επ ισήμανε ο Paulsen, ο Καντ ε ίχε καλή γ νώμη γ ια τις λα ϊκές 

μάζες στις οπο ίες εκδηλώνετα ι , πιο συχνά από όσο στις μορφωμένες 

τάξε ις , η ισχυρή και απλή πίστη στο καθήκον . Α λ λά δεν έφτασε να 

αναγνωρ ίσε ι την κο ι νων ική ισότητα των λα ϊ κών μαζών με τις άλλες 

τάξε ις . Ενώ μ ίλησε τόσο όμορφα γ ια την α ίσθηση του καθήκοντος , και 

ζήτησε πράγματ ι να θεωρε ί ο καθένας την πράξη του προς τους άλλους 

πράξη που ε ίναι επ ιθυμητή γ ια όλους με σεβασμό προς όλους , δεν 

τόλμησε να δ ιατυπώσε ι τη βασ ική αρχή που δ ιακήρυξαν ο Ρουσώ και οι 

Εγκυκλοπα ιδ ιστές , και η Επανάσταση την έγραψε στα λάβαρά της: την 

ανθρώπινη ισότητα. Του έλε ιψε αυτή η θαρραλέα συνέπε ια . Είδε την 

αξ ία της δ ιδασκαλ ίας του Ρουσώ στις δευτερεύουσες επ ιπτώσε ις της και 

όχι στη θεμελ ιώδη της ουσία —στην έκκληση στη δ ικα ιοσύνη. Παρό-

μοια, τοποθετώντας τόσο ψηλά την έννο ια του καθήκοντος , ο Καντ δεν 

αναρωτήθηκε : «Από πού αυτός ο σεβασμός;» Απέτυχε να προχωρήσε ι 

πιο πέρα από τις λέξε ι ς «ο ικουμεν ικός νόμος» και δεν επ ιχε ίρησε να 

βρει μία άλλη αιτία γ ια να σεβόμαστε αυτό τον νόμο , με εξα ίρεση την 

π ιθανή ο ικουμεν ικότητά του. Τέλος , αν και η εφαρμογή οπο ιουδήποτε 

κανόνα σε όλους ανεξα ιρέτως τους ανθρώπους οδηγε ί αναπόφευκτα 

στην έννο ια της ισότητας όλων των ανθρώπων , ποτέ δεν έφτασε σ' 

αυτό το αναπόφευκτο συμπέρασμα και έθεσε την ηθ ική του υπό την 

προστασία ενός Υπέρτατου Όντος^. 

Όλε ς αυτές οι σκέψε ι ς χρησ ιμεύουν περα ιτέρω γ ια να επ ι κυρώσουν 

τον τρόπο με τον οποίο ε ξηγούμε την προέλευση της καντ ιανής ηθι-

κής. Είδε την ηθ ική χαλαρότητα των κο ι νων ιών στα τέλη του 18ου αι. 

ως αποτέλεσμα της ολέθρ ιας επ ιρροής των αγγλοσαξόνων φ ι λοσόφων 

και των γ ά λ λ ω ν Εγκυκλοπα ιδ ιστών . Θέλησε να αποκαταστήσε ι τον σε-

βασμό προς το καθήκον , που ε ίχε αναπτυχθε ί στους ανθρώπους υπό 

την επ ιρροή της θρησκε ίας , και επ ιχε ίρησε να το κάνε ι αυτό στην ηθ ική 

του. 

Δεν χρε ιάζετα ι να τον ίσουμε εδώ σε ποιο βαθμό η καντ ιανή φ ιλοσο-

φία, με πρόσχημα το κο ινό καλό, βοήθησε να κατασταλε ί στη Γερμα-

ν ία η φ ιλοσοφ ία της ανάπτυξης της προσωπικότητας . Αυτό το εξέτα-

σαν ικανοπο ιητ ικά πολλο ί σοβαρο ί κριτ ικοί της καντ ιανής φ ιλοσοφίας : 

Wundt , Paulsen, Jodl κ.ά. 

«Το αθάνατο επ ίτευγμα του Καντ —έγραψε ο Γκρίτε— ήταν ότι μας 
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έβγαλε από την κατάετταση χαύνωσης στην οποία ε ίχαμε βυθιστε ί». 

Πράγματ ι , η ηθ ική του αναμφ ίβολα ε ισήγαγε μία πιο αυστηρή και ρω-

μαλέα στάση απέναντ ι στην ηθικότητα, στη θέση της χαλαρότητας η 

οποία, ενώ δεν προήλθε αναγκαστ ικό από τη φ ιλοσοφία του 18ου αι., 

δ ι κα ιολογήθηκε ώς ένα βαθμό απ' αυτήν. Αλλό η δ ιδασκαλ ία του Καντ 

δεν συνε ισέφερε τ ίποτε στην περα ιτέρω ανάπτυξη της ηθ ικής και στην 

καλύτερη κατανόησή της . Απεναντ ίας , αφού ικανοπο ίησε ώς ένα βαθ-

μό τη φ ιλοσοφ ική αναζήτηση της αλήθε ιας , η δ ιδασκαλ ία του Καντ επι-

βράδυνε την ανάπτυξη της ηθ ικής στη Γερμαν ία. Μάταια ο Σ ίλερ (λόγω 

της εξο ικε ίωσής του με την αρχα ία Ελλάδα) προσπάθησε να κάνε ι τη 

σκέψη περί ηθ ικής να συνε ιδητοπο ιήσε ι ότι ο άνθρωπος γ ίνετα ι αλη -

θ ινά ηθ ικός όχι όταν οι εντολές του καθήκοντος παλεύουν μέσα του 

εναντ ίον των παροτρύνσεων του συνα ισθήματος , αλλά όταν η ηθ ική 

στάση έχει γ ίνε ι δεύτερη φύση του. Μάταια προσπάθησε να δείξε ι ότι 

η γνήσ ια καλλ ι τεχν ική ανάπτυξη (όχι αυτή που ε ίναι σήμερα γνωστή 

με το όνομα «α ισθητ ισμός/ εστετ ισμός») βοηθά στον σχηματ ισμό της 

προσωπικότητας , ότι η ενατέν ιση της καλλ ι τεχν ικής ωραιότητας , του 

κάλλους , και η δημ ιουργ ι κή τ έχνη βοηθούν τον άνθρωπο να υψωθε ί 

στο επ ίπεδο στο οπο ίο παύει να ακούε ι τη φωνή του ζω ικού ενστ ίκτου 

και στο οποίο οδηγε ίτα ι στον δρόμο προς τον Λόγο και την αγάπη γ ια 

την ανθρωπότητα . Οι γερμανο ί φ ιλόσοφο ι που έγραψαν γ ια την ηθ ική 

μετά τον Καντ, ενώ συνε ισέφεραν ο καθένας τους τη δ ική του οπτ ική, 

συνέχ ισαν , όπως ο δάσκαλός τους, να κατέχουν την ενδ ιάμεση θέση 

ανάμεσα στη θεολογ ική και τη φ ιλοσοφ ική ερμηνε ία της ηθ ικής . Δεν 

χάραξαν κα ινούργ ιους δρόμους , αλλά έδωσαν στους στοχαστές ορι-

σμένα κο ινων ικά ιδεώδη, μέσα στα στενά πλαίσ ια του ημ ιφεουδαλ ικού 

συστήματος της εποχής τους . Τον καιρό που στο πεδίο της ηθ ικής φι-

λοσοφ ίας μία σχολή των ωφελ ιμ ιστών, με επ ι κεφαλής τον Μπένθαμ και 

τον Μιλ, προχωρούσε , και συνάμα η γ έννηση της θετ ικ ιστ ικής σχολής 

του Αύγουστου Κοντ προετο ίμαζε τη φ ιλοσοφία γ ια την επ ιστημον ική 

ηθ ική του Δαρβ ί νου και του Σπένσερ , η γερμαν ι κή ηθ ική συνέχ ισε να 

φυτοζωε ί με τα ψ ίχουλα του καντ ιαν ισμού ή περ ιπλαν ιόταν στις ομί-

χλες της μεταφυσ ικής - κ α τ ά κα ιρούς μάλιστα επανερχόταν , λ ιγότερο 

ή περ ισσότερο ανο ιχτά, στη θεολογ ική ηθ ική. 

Εν τούτοις , πρέπε ι να πούμε ότι ακόμη και αν η γερμαν ι κή φ ιλοσο-

φία του πρώτου μισού του 19ου αι., όπως η γερμαν ι κή κο ινων ία της 

εποχής εκε ίνης , δεν τόλμησε να κόψε ι τα δεσμά του φεουδαλ ι κού συ-

στήματος, βοήθησε όντως στην πολύ απαρα ίτητη ηθ ική αναβ ίωση της 
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Γερμαν ίας , εμπνέοντας τη νέα γεν ιά να υπηρετήσε ι πιο υψηλόφρονα 

και ιδεαλ ιστ ικά την κο ινων ία . Από την άποψη αυτή, ο Φίχτε, ο Σ έλ ι ν γκ 

και ο Χ έγκ ελ κατέχουν τ ιμητ ική θέση στην ιστορία της φ ιλοσοφίας , και 

ανάμεσά τους ιδ ια ίτερη σημασία έχει ο Φίχτε. 

Δεν θα εκθέσω εδώ τη δ ιδασκαλ ία του, γιατί θα ήμουν υποχρεωμέ -

νος να χρησ ιμοπο ιήσω μία μεταφυσική γλώσσα που μόνο συσκοτ ί ζε ι 

τη σ κ έψη αντί να την δ ιαυγάσε ι . Οπότε παραπέμπω όπο ιους θέλουν να 

γνωρ ίσουν τη δ ιδασκαλ ία του Φίχτε στο έξοχο βιβλ ίο του Jodl Ιστορία 

της ηθικής, στο οπο ίο ονομάζε ι τη δ ιδασκαλ ία του Φίχτε «Ηθ ική της 

δημ ιουργ ι κής ιδ ιοφυίας». Θα αναφέρω εδώ μόνον ένα συμπέρασμα 

της δ ιδασκαλ ίας του, γ ια να δε ίξω πόσο κοντά έφτασε ο Φίχτε σε ορ ι -

σμένα σ υ μ π 0 ά σ μ α τ α της ορθολογ ικής , επ ιστημον ικής ηθ ικής . 

Η φ ιλοσοφ ία της αρχα ίας Ελλάδας προσπάθησε να γ ίνε ι οδηγός 

στην ανθρώπ ι νη ζωή. Το ίδιο επ ιδ ίωξε η ηθ ική φ ιλοσοφία του Φίχτε. 

Έθεσε πολύ υψηλές απαιτήσε ις από την ηθική, δηλαδή επέμε ινε στην 

πλήρη αν ιδ ιοτέλε ια των ηθ ικών κ ινήτρων και απέρρ ιψε όλους τους 

εγωιστ ικούς σκοπούς . Ζήτησε πλήρη και καθαρή συνε ίδηση από την 

ανθρώπ ι νη βούληση και έθεσε τους ευρύτερους και υψηλότερους στό-

χους , τους οπο ίους όρ ισε ως υπεροχή του Λόγου που επ ι τεύχθηκε με 

την ανθρώπ ι νη ελευθερ ία και ξερ ί ζωμα της ανθρώπ ι νης αδράνε ιας . 

Μ' άλλα λόγ ια , μπορούμε να πούμε ότι, σύμφωνα με τον Φίχτε, η 

ηθική συνίσταται στον θρίαμβο της ουσίας του ανθρώπου, της βάσης 

της σκέψης του, πάνω σε όσα αφομοιώνει παθητικά από το περιβάλ-

λον. 

Επ ιπλέον, ο Φίχτε υποστήρ ιξε ότι η συνε ίδηση δεν πρέπε ι ποτέ να 

καθοδηγε ίτα ι από την αυθεντ ία/ εξουσία. Εκε ίνος που οι πράξε ις του 

βασίζοντα ι στην αυθεντ ία/ εξουσία, ενεργε ί χωρ ί ς συνε ίδηση. Εύκολα 

μπορούμε να φανταστούμε πόσο εξυψωτ ική επ ιρροή ε ίχαν κάτι τέτοια 

λόγ ια στη γερμαν ι κή νεολα ία των δεκαετ ιών του 1820 και του 1830. 

Έτσι , ο Φίχτε επανήλθε στη σκέψη που ε ίχε εκφραστε ί στην αρχα ία 

Ελλάδα. Στη βάση των ηθ ικών κρ ίσεων βρίσκεται μία έμφυτη ιδιότητα 

του ανθρώπ ι νου Λόγου , και ο άνθρωπος , γ ια να ε ίναι ηθ ικός, δεν έχε ι 

α νάγκη τη θε ϊκή αποκάλυψη εκ των άνω ούτε τον φόβο της τ ιμωρ ίας 

σ' αυτή ή στη μετά θάνατον ζωή. Αυτό, όμως, δεν εμπόδ ισε τον Φίχτε 

να καταλήξε ι ε ν τ έ λ ε ι στο συμπέρασμα ότι καμία φ ιλοσοφία δεν μπορε ί 

να επ ιβ ιώσε ι χωρ ί ς θε ϊκή αποκάλυψη . 

Ο Krause π ή γ ε σ κ ό μ η πιο πέρα®. Γι' αυτόν, φ ιλοσοφ ία και θεολογ ία 

ήταν ένα. Ο Baader ο ικοδόμησε τη φ ιλοσοφία του πάνω στα δόγματα 

της Καθολ ι κής εκκλησ ίας και τα λεγόμενά του ήταν δ ιαποτ ισμένα από 
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ΤΟ πνεύμα της Καθολ ικής εκκλησ ίας^ 

Ο φ ίλος του Baader Σ έλ ι ν γκ πήγε ίσια στον θε ϊσμό/ ντε ϊσμό. Το ιδε-

ώδες του ε ίναι ο Πλάτων και ο Θεός του, ένας προσωπ ικός Θεός , που 

η αποκόλυψή Του θα έπρεπε να πάρει τη θέση όλης της φ ιλοσοφίας . 

Εν τούτοις , 01 γερμανο ί θεολόγο ι επ ιτέθηκαν άγρ ια στον Σέλ ι νγκ , παρ' 

ότι τους παραδόθηκε τόσο ολοκληρωτ ι κά . Γιατί κατάλαβαν ότι ο Θεός 

του δεν ήταν ο χρ ιστ ιαν ικός Θεός , αλλά μάλλον ο Θεός της φύσης , με 

την πάλη ανάμεσα στο καλό και το κακό. Άλλωστε , ε ίδαν τι ε ξυψωτ ική 

επ ιρροή ε ίχε η φ ιλοσοφία του Σέλ ι νγκ στη νεολα ία , επ ιρροή που δεν 

ε ίχαν 01 εκκλησ ιαστ ικές τους διδασκαλίες®. 

Ο Χέγκελ ( 1790 -1831 ) δεν αφ ιέρωσε ένα ιδιαίτερο έργο στην ηθι-

κή, αλλά εξετάζε ι τα ηθ ικά προβλήματα στη Φιλοσοφίο του δικαίου^. 

Στη φ ιλοσοφία του, το δ ίκα ιο και οι βάσεις του, και η δ ιδασκαλ ία της 

ηθ ικής, συγχωνεύοντα ι σε ένα — π ο λ ύ χαρακτηρ ιστ ικό γνώρ ισμα του 

γερμαν ι κού μυαλού του 19ου αι. 

Αναλύοντας τον καντ ιανό ηθικό νόμο, ο Χέγκελ πρώτα απ' όλα επ ι -

σήμανε ότι ε ίναι λάθος να δεχόμαστε ως δ ι κα ιολόγηση του ηθ ικού κα-

νόνα το ότι μπορε ί γεν ι κά να αναγνωρ ιστε ί ως επ ιθυμητός . Έδε ι ξε πως 

ε ίναι δυνατόν να βρούμε μία κάπο ια γεν ι κή βάση γ ια κάθε πράξη ή και 

να ανυψώσουμε την κάθε πράξη στην περ ιωπή του καθήκοντος . Πράγ-

ματι, όλοι γ νωρ ί ζουμε ότι όχι μόνον οι άγρ ιο ι εκτελούν από μία α ίσθη-

ση του καθήκοντος ορ ισμένες πράξε ις που εξεγε ίρουν τη συνε ίδησή 

μας (πα ιδοκτον ία , βεντέτα πατρ ιών) , αλλά ότι ακόμη και πολ ιτ ισμένες 

κο ινων ίες δέχοντα ι ως γεν ι κό κανόνα πράξε ις που ορ ισμένο ι από μας 

θεωρούμε τελε ίως αποκρουστ ικές (θανατ ική πο ινή, εκμετάλλευση της 

εργασ ίας , ταξ ική αν ισότητα κτλ.) . 

Με όλο τον οφε ιλόμενο σεβασμό στον Καντ, εκε ίνο ι που σκέφτο-

νται τη θεμελ ίωση των ηθ ικών εννο ιών α ισθάνοντα ι ότι υπάρχε ι ένας 

γεν ι κός κανόνας κρυμμένος στο βάθος των εννο ιών αυτών. Είναι αξ ι-

οσημε ίωτο ότι από την εποχή της αρχα ίας Ελλάδας οι στοχαστές ανα-

ζητούσαν μία κατάλληλη έκφραση, με τη μορφή μίας σύντομης , γεν ι -

κά αποδεκτής δ ιατύπωσης , γ ια να ορ ίσουν τον συνδυασμό κρ ίσης και 

συνα ισθήματος (ή, πιο σωστά, κρ ίση εγκεκρ ιμένη από το συνα ίσθημα) 

που βρ ίσκουμε στις ηθ ικές μας έννο ιες . 

Έν ιωσε και ο Χέγκελ αυτή την ανάγκη , και αναζήτησε στήριξη γ ια 

την «ηθ ικότητα» (Mora l i tàt , ηθ ική της εσωτερ ικότητας) στους φυσ ικά 

αναπτυγμένους θεσμούς της ο ικογένε ιας , της κο ινων ίας και ιδ ίως του 

κράτους. Χάρη στις τρε ις αυτές επ ιρροές , έ γραψε ο Χέγκελ , ο άνθρω-
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πος καλλ ιεργε ί ένα τόσο στενό δεσμό με την ηθικότητα, ώστε αυτή 

χάνε ι γι ' αυτόν τον χαρακτήρα του εξωτερ ικού καταναγκασμού* βλέπε ι 

σ' αυτήν την ε κδήλωση της ελεύθερης β ο ύ λ η σ ή ς τ ο υ . Οι ηθ ικές έννο ι -

ες που αναπτύχθηκαν έτσι ε ίναι φυσ ικά αναλλο ίωτες . Ενσαρκώνονταν 

πρώτα στην ο ικογένε ια , κατόπιν στο κράτος —αλλά ακόμη κι εδώ έγι-

ναν αλλαγές - νέες και ανώτερες μορφές ηθ ικότητας αναπτύσσονταν 

σταθερά, και ολοένα μεγαλύτερη έμφαση δ ινόταν στο δ ικα ίωμα της 

προσωπ ικότητας να αναπτύσσετα ι ανεξάρτητα. Α λ λά θα πρέπε ι να θυ-

μόμαστε ότι η ηθ ικότητα ενός πρωτόγονου βοσκού έχει την ίδια αξ ία 

με την ηθ ικότητα ενός πολύ αναπτυγμένου ατόμου. 

Στην ερμηνε ία της ανάπτυξης των ηθ ικών εννο ιών ο Χέγκελ αναμ-

φ ίβολα προϋ έ γ γ ι σ ε τ ου ς γάλλους φ ιλοσόφους οι οποίο ι , ήδη στα τέλη 

του 18ου αι., έθεσαν τα θεμέλ ια της θεωρ ίας της εξέλ ι ξης . Ο Χέγκελ 

ήταν ο πρώτος στοχαστής στη Γερμαν ία (εκτός από τον Γκαίτε) που 

έκτ ισε το φ ιλοσοφ ικό του σύστημα πάνω στην ιδέα της εξέλ ιξης , αν και 

στη δ ιδασκαλ ία του η εξέλ ι ξη αυτή πήρε τη μορφή της περ ίφημης τρ ιά-

δας: Θέση, αντίθεση, σύνθεση [σε ανώτερο επ ίπεδο]. Σε αντ ίθεση προς 

τον Καντ, ο Χέγκελ δ ίδαξε ότι ο απόλυτος Λόγος δεν ε ίναι αναλλο ίωτη 

αλήθε ια ούτε αμετάβλητο σκέπτεσθαι" ε ίναι ένας ζωντανός , δ ιαρκώς 

κ ι νούμενος και αναπτυσσόμενος Λόγος . Αυτός ο ο ι κουμεν ικός Λόγος 

εκδηλώνετα ι στην ανθρωπότητα , που βρίσκει την αυτο -έκφρασή της 

στο κράτος. Στη φ ιλοσοφ ία του Χέγκελ , η ανθρώπ ι νη προσωπικότητα 

ε ίναι πλήρως απορροφημένη από το κράτος, στο οποίο οφε ίλε ι υπακοή 

ο άνθρωπος . Το άτομο ε ίναι μόνον ένα όργανο στα χέρ ια του κράτους , 

και συνεπώς ε ίναι μόνον ένα μ έ σ ο ν σε καμία περ ίπτωση δεν μπορε ί 

το άτομο να χρησ ιμεύσε ι ως σκοπός γ ια το κράτος. Το κράτος, που 

κυβερνάτα ι από μία δ ιανοητ ική αρ ιστοκρατ ία, αποκτά, στη φ ιλοσοφ ία 

του Χέγκελ , μία όψη υπεράνθρωπου , ημ ιθε ϊκού θεσμού. 

Εξυπακούετα ι ότι μία τέτοια σύλληψη της κο ινων ίας ακυρώνε ι την 

ιδέα ότι η δ ι κα ιοσύνη/ ισοτιμία αποτελε ί τη βάση των ηθ ικών κρ ίσε-

ων. Είναι φανερό και ότι μία τόσο εξουσιαστ ική ερμηνε ία της κο ινων ι -

κής δομής οδηγε ί αναπόφευκτα πίσω στη θρησκε ία , και συγκεκρ ιμένα 

στον χρ ιστ ιαν ισμό, ο οπο ίος με την εκκλησ ία του έπα ιξε βασικό ρόλο 

στη δημ ιουργ ία του νεωτερ ικού κράτους. Συνακόλουθα ο Χέγκελ ε ίδε 

ως καθαυτό πεδίο γ ια τη δημ ιουργ ική δραστηρ ιότητα του ανθρώπ ι νου 

πνεύματος όχι τη σφαίρα της ελεύθερης ο ι κοδόμησης της κο ι νων ικής 

ζωής αλλά τη σφα ίρα της τέχνης , της θρησκε ίας και της φ ιλοσοφίας . 

Ό π ω ς σωστά επ ισήμανε ο Eucken, στη φ ιλοσοφία του Χέγκελ έχου-
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με ένα καλοδουλεμένο σύστημα που βασίζεται στους νόμους της λο -

γ ι κής ' συγχρόνως , η ενόραση/ δ ια ίσθηση παίζει σημαντ ικό ρόλο στη 

φιλοσοφία του. Α λ λά αν ρωτούσαμε: ε ίναι η ενόραση/ δ ια ίσθηση του 

Χέγκελ συνεκτ ική με την όλη φ ιλοσοφία του; —θα έπρεπε να απαντή-

σουμε: Όχ ι . 

Η φ ιλοσοφία του Χέγκελ άσκησε πολύ μεγάλη επ ιρροή όχι μόνο στη 

Γερμαν ία αλλό και σε άλλες χώρες ( ιδ ίως στη Ρωσία). Α λλά οφε ίλε ι την 

επ ιρροή της όχ ι στις λογ ι κ έ ς της δ ιαβαθμίσε ις , αλλά στη ζωντάν ια των 

γραπτών του Χέγκελ . Συνεπώς , αν και η φ ιλοσοφία του Χέγκελ βοή-

θησε στη συμφιλ ίωση με την πραγματ ικότητα τον ί ζοντας ότι «όλα όσα 

υπάρχουν ε ίναι ορθολογ ι κά» , χρησ ίμευσε συγχρόνως γ ια να αφυπν ίσε ι 

εκ νέου τη σκέψη και κόμ ισε ένα ορ ισμένο επαναστατ ικό πνεύμα στη 

φιλοσοφία- περ ιε ίχε ορ ισμένα προοδευτ ικά στοιχε ία, και αυτά έδωσαν 

τη δυνατότητα στους λ εγόμενους «αρ ιστερούς» εγελ ιανούς να χρη -

σ ιμοπο ιήσουν τη δ ιδασκαλ ία του Χέγκελ ως βάση της επαναστατ ικής 

τους σκέψης . Α λ λά ακόμη και γι ' αυτούς η αναποφασ ιστ ικότητα της 

εγελ ιανής φ ιλοσοφίας αποδε ί χθηκε σταθερό εμπόδιο, ιδ ίως η υποταγή 

της στο κράτος. Άρα στην κριτ ική του κο ινων ικού συστήματος , οι «αρι-

στεροί» χεγκελ ιανο ί μον ίμως δ ίσταζαν όταν έφταναν να εξετάσουν τη 

θεμελ ίωση του κράτους . 

Δεν θα εξετάσω δ ιεξοδ ικά τη δ ιδασκαλ ία του γερμανού φ ιλοσόφου 

Sch le i e rmache r ( 1768 -1834 ) , που η ηθ ική φ ιλοσοφία του, εξ ίσου με-

ταφυσ ική με του Φίχτε, ο ι κοδομήθηκε ( ιδ ίως στη δεύτερη περ ίοδό της, 

1819 -1830) με βάση τη θεολογ ία , και όχ ι απλώς τη θρησκε ία· δεν προ-

σθέτει σχεδόν τ ίποτε στα όσα ήδη ε ίπαν οι προκάτοχο ι του. Θα επ ιση-

μάνω απλώς ότι ο Σλά ι ερμαχερ υπέδε ιξε την τρ ιπλή φύση των ηθ ικών 

πράξεων. Ο Λοκ , και η ευδα ιμον ιστ ική σχολή εν γένε ι , βεβα ίωσε ότι 

η ηθ ική δ ιαγωγή είναι το υπέρτατο καλό/ αγαθό- ο χρ ιστ ιαν ισμός την 

θεώρησε αρετή και ε κπλήρωση του καθήκοντος προς τον Δημ ιουργό-

ο δε Καντ, ενώ αναγνώρ ισε την αρετή, ε ίδε στην ηθ ική δ ιαγωγή πρω-

τ ίστως την ε κπλήρωση του καθήκοντος εν γένε ι . Για την ηθ ική δ ιδα-

σκαλ ία του Σλά ι ερμαχερ τα τρία αυτά στοιχε ία ε ίναι αδ ιαχώριστα, και 

τη θέση της δ ικα ιοσύνης ως βασικού στο ιχε ίου της ηθ ικής την παίρνε ι 

η χρ ιστ ιαν ική αγάπη. 

Γ εν ικά, η φ ιλοσοφία του Σλά ι ερμαχερ αποτελε ί την απόπε ιρα ενός 

Προτεστάντη θεολόγου να συμφιλ ιώσε ι τη θεολογ ία με τη φ ιλοσοφία . 

Επ ισημα ίνοντας ότι ο άνθρωπος α ισθάνετα ι τον δεσμό του με το Σύ -

μπαν, την εξάρτησή του απ' αυτό, την επ ιθυμ ία να συγχωνευθε ί με τη 
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ζωή της φύσης , προσπάθησε να παραστήσε ι αυτό το συνα ίσθημα ως 

καθαρά θρησκευτ ικό συνα ίσθημα, λησμονώντας , όπως σωστά επ ισή-

μανε ο Jodl , «ότι αυτός ο ο ι κουμεν ικός δεσμός σφυρηλατε ί και κτη-

νώδε ι ς αλυσ ίδες που δένουν το αγων ι ζόμενο πνεύμα με το χαμερπές 

και το άξεστο. Το ερώτημα: 'Τ ιατ ί ε ίμαι τέτοιος που ε ίμα ι ; " τέθηκε στις 

μυστηρ ιώδε ι ς συμπαντ ικές δυνάμε ι ς εξ ίσου συχνό με π ικρή κατάρα και 

με ευγνωμοσύνη» . 
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ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ . 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Ω Ν - 19ος αι. 

Τον 19ο αι. εμφαν ίστηκαν τρία νέα ρεύματα στην ηθ ική: (1) Ο θε-

τικισμός, που τον ανέπτυξε ο γάλλος φ ιλόσοφος Αύγουστος Κοντ και 

τον εκπροσώπησε επάξ ια στη Γερμαν ία ο Feuerbach [Φόυερμπαχ] . (2) 

Ο εξελικτισμός, δηλαδή η δ ιδασκαλ ία γ ια τη σταδ ιακή ανάπτυξη όλων 

των έμβ ιων όντων, κο ι νων ι κών θεσμών και πεπο ιθήσεων, και των ηθι-

κών συλλήψεων του ανθρώπου . Η θεωρ ία αυτή δημ ιουργήθηκε από 

τον Κάρολο Δαρβ ί νο και αργότερα την επεξεργάστηκε δ ιεξοδ ικό ο Χέρ -

μπερτ Σπένσερ στην περ ίφημη Συνθετική φιλοσοφία του. (3) Ο σοσι-

αλισμός, δηλαδή η δ ιδασκαλ ία της πολ ιτ ικής και κο ι νων ικής ισότητας 

των ανθρώπων . Η δ ιδασκαλ ία αυτή προήλθε από τη Μεγάλη Γαλλ ική 

επανάσταση και από μεταγενέστερες ο ικονομ ικές θεωρίες που ήλθαν 

από τη γοργή ανάπτυξη της β ιομηχαν ίας και του καπ ιταλ ισμού στην 

Ευρώπη. Και τα τρ ία αυτά ρεύματα άσκησαν ισχυρή επ ιρροή στην ανά-

πτυξη της ηθ ικής κατά τον 19ο αι. Εν τούτοις , μέχρι σήμερα, δεν έχε ι 

αναπτυχθε ί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηθ ικής που να βασίζεται και 

στις τρε ις αυτές δ ιδασκαλ ίες . Ορ ισμένο ι νεωτερ ικο ί φ ιλόσοφοι , όπως ο 

Χέρμπερτ Σπένσερ , ο Γκυώ και εν μέρει ο Β ί λχελμ Βουντ (Wundt) , ο 

Πάουλσεν (Paulsen) , ο Hôffd ing, ο Gizycl<i και ο Eucken, επ ιχε ίρησαν 

να δημ ιουργήσουν ένα σύστημα ηθ ικής με βάση τον θετ ικ ισμό και τον 

εξελ ικτ ισμό, αλλά αγνόησαν λ ί γο -πολύ τον σοσιαλ ισμό. Εν τούτοις , ο 

σοσ ιαλ ισμός αποτελε ί ένα μεγάλο ηθικό ρεύμα, και στο εξής κανένα 

σύστημα ηθ ικής δεν θα μπορέσε ι να ο ικοδομηθε ί χωρ ί ς να παίρνε ι υπ' 

όψη τον σοσιαλ ισμό, που ε ίναι η έκφραση της προσπάθε ιας των ερ-

γα ζόμενων μαζών να κατακτήσουν την κο ι νων ική δ ικα ιοσύνη και την 

ισοτιμία. 

Πριν εξετάσουμε τις απόψε ι ς περί ηθ ικής των κυρ ιότερων εκπροσώ-

πων των παραπάνω τρ ιών ρευμάτων, θα μ ιλήσουμε συνοπτ ικά γ ια το 

ηθικό σύστημα των άγγλων στοχαστών του πρώτου μισού του 19ου αι. 

Ο σκοτσέζος φ ιλόσοφος Mack in tosh ε ίναι ο πρόδρομος του θετ ικ ισμού 

στην Αγγλ ία . Ήταν ρ ι ζοσπαστ ικών πεπο ιθήσεων και φλογερός υπέρμα-

χος των ιδεών της Γαλλ ικής επανάστασης . Εξέθεσε την ηθ ική του δ ιδα-

σκαλ ία στο β ιβλ ίο Θεώρηση της ηθικής φιλοσοφίας^, στο οποίο εξέτασε 
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συστηματ ικά όλες τις θεωρίες γ ια την προέλευση της ηθ ικής που ε ίχαν 

δ ιατυπώσε ι ο Shaf tesbury , ο Hutcheson, ο Χ ιούμ και ο Άνταμ Σμ ιθ . 

Όπως 01 παραπάνω στοχαστές , ο Mack in tosh αναγνώρ ισε ότι οι ηθ ικές 

πράξε ις του ανθρώπου προέρχοντα ι από το συνα ίσθημα και όχι από το 

λογ ικό . Τα ηθ ικά φα ινόμενα , δ ίδαξε, ε ίναι ιδ ια ίτερου τύπου συνα ισθή-

ματα: συμπάθε ια και αντ ιπάθε ια , έγκρ ιση και απόρρ ιψη , σε σχέση με 

όλες μας τις ιδ ιότητες που γ εννούν όλες μας τ ις πράξεις- σταδ ιακά, τα 

συνα ισθήματα αυτά συνδυάζοντα ι και αποτελούν κάτι σαν εν ια ίο όλον , 

μία ιδ ια ίτερη ιδιότητα του ψυχ ι κού μας εαυτού, κάτι που μπορούμε να 

ονομάσουμε ηθ ική συνε ίδηση. 

Έτσι , α ισθανόμαστε ότι εξαρτάται από τη βούλησή μας το αν ενερ-

γούμε με τη; συνε ίδησή μας ή εναντ ίον της , και όταν ενεργούμε ενα-

ντ ίον της συνε ίδησής μας, φορτώνουμε σ' αυτήν την αδυναμ ία της 

βούλησής μας ή τη βούλησή μας γ ια κακό. 

Βλέπουμε ότι ο Maclcintosh ανήγαγε τα πάντα στο συνα ίσθημα. Δεν 

άφησε χώρο γ ια το λογ ικό . Επ ιπλέον, σύμφωνα μ' αυτόν , το ηθ ικό συ-

να ίσθημα ε ίναι κάτι έμφυτο, εγγενές στη φύση του ανθρώπου και όχ ι 

προ ϊόν λογ ι κού συλλογ ισμού ή ανατροφής . 

Αυτό το ηθ ικό συνα ίσθημα, έ γραψε ο l^ackintosh, έχει αναμφ ίβολα 

επ ιτακτ ικό χαρακτήρα- απαιτε ί μία ορ ισμένη στάση απέναντ ι στους αν -

θρώπους , επε ιδή συνε ιδητοπο ιούμε ότι τα ηθ ικά μας συνα ισθήματα, η 

από μέρους τους έγκρ ιση ή καταδ ίκη των πράξεών μας, ε νεργούν μέσα 

στα πλαίσ ια της βούλησής μας. 

Δ ιάφορα ηθ ικά κ ίνητρα συγχωνεύοντα ι σ ιγά-σ ιγά σε ένα όλον στη 

σύλληψή μας, και ο συνδυασμός δύο ομάδων συνα ισθημάτων που δεν 

έχουν πράγματ ι τ ίποτε κο ινό —το εγωιστ ικό συνα ίσθημα της αυτοσυ-

ντήρησης και το α ίσθημα του συμπάσχε ιν με τους άλλους— καθορ ί -

ζουν τον χαρακτήρα του ανθρώπου . 

Αυτή ήταν, σύμφωνα με τον Mack in tosh, η προέλευση της ηθ ικής 

και αυτό ήταν το κρ ιτήριό της. Α λ λά αυτές οι ηθ ικές βάσεις ε ίναι τόσο 

ευεργετ ικές γ ια τον άνθρωπο , δένουν τόσο γερά τον καθένα μας με 

το καλό ολόκληρης της κο ινων ίας , ώστε αναπόφευκτα χρε ιάστηκε να 

αναπτυχθούν στην ανθρωπότητα . 

Στο ζήτημα αυτό ο Mack in tosh υιοθετεί την οπτ ική των ωφελ ιμ ι -

στών. Τόν ισε ιδ ια ίτερα ότι ε ίναι λάθος να συγχέουμε (όπως δ ιαρκώς 

κάνουμε) το κρ ιτήριο της ηθ ικής, δηλαδή αυτό που μας χρησ ιμεύε ι ως 

γ νώμονα ς γ ια να αποτ ιμήσουμε τ ις ιδ ιότητες και τ ις πράξε ις του αν-

θρώπου, με εκε ίνο που μας ωθε ί προσωπ ικά να επ ιθυμούμε ορ ισμένες 
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πράξεις και να ενεργούμε με ένα συγκεκρ ιμένο τρόπο. Οι δύο αυτοί 

παράγοντες ανήκουν σε δ ιαφορετ ικά πεδία, και θα έπρεπε πάντα να 

τους δ ιαχωρ ί ζουμε σε μία σοβαρή μελέτη. Έχε ι σημασία να ξέρουμε τι 

πράξε ις και τι ιδ ιότητες εγκρ ί νουμε και απορρ ίπτουμε από την ηθ ική 

σκοπιά —αυτό ε ίναι το κριτήριο, ο γ νώμονας της ηθ ικής αποτ ίμησής 

μας. Αλλά πρέπε ι και να ξέρουμε αν η έγκρ ιση και η απόρρ ιψη ε ίναι το 

προϊόν ενός αυθόρμητου συνα ισθήματος ή αν προέρχοντα ι και αυτές 

από το μυαλό μας, αποτέλεσμα λογ ι κού συλλογ ισμού. Τέλος , έχει ση-

μασία να ξέρουμε αν η έγκρ ιση και η απόρρ ιψή μας προέρχοντα ι από 

ένα συνα ίσθημα, αν αυτό το συνα ίσθημα ε ίναι πρωταρχ ική ιδ ιότητα 

του οργαν ισμού μας ή αν αναπτύχθηκε σταδ ιακά μέσα μας υπό την 

επ ιρροή του Λόγου . 

Α λ λα αν πρέπε ι να δ ι α τυπώνουμε έτσι τα προβλήματα της ηθ ικής, 

τότε, όπως σωστό επ ισήμανε ο Jodl , «από ορ ισμένες απόψε ι ς αυτή 

ε ίναι η σαφέστερη και αληθέστερη παρατήρηση που έγ ινε ποτέ γ ια τ ις 

βάσεις της ηθ ικής . Τότε γ ίνετα ι πράγματ ι σαφές ότι, αν υπάρχε ι κάτι 

έμφυτο στο ηθικό μας συνα ίσθημα, αυτό δεν εμποδίζε ι τον Λόγο να 

συνε ιδητοποιε ί εκ των υστέρων ότι ορ ισμένα συνα ισθήματα και πρά-

ξεις, που αναπτύσσοντα ι με την κο ινων ική εκπα ίδευση, ε ίναι πολύτ ιμα 

γ ια το κο ινό καλό». 

Θα προσθέσω πως γ ίνετα ι σαφές και ότι η κοινωνικότητα, και το 

αναγκα ίο συνοδευτ ικό της —η αλληλοβοήθε ια , χαρακτηρ ιστ ικό των 

περ ισσότερων ζω ι κών ε ιδών και ακόμη περισσότερο του ανθρώπου— 

ήταν η πηγή των ηθικών αισθημάτων από την πρώτη εμφάνιση των 

ανθρωποειδών πλασμάτων στη γη και ότι τα κο ινων ικά α ισθήματα εν-

δυναμώθηκαν περα ιτέρω από τη συνε ιδητοπο ίηση και την κατανόηση 

των γ εγονότων της κο ι νων ικής ζωής , δηλαδή από την προσπάθε ια του 

Λόγου . Όσο , δε, αναπτυσσόταν η κο ινων ική ζωή και γ ινόταν πιο πε-

ρ ίπλοκη, ο Λόγος αποκτούσε ακόμη μεγαλύτερη επ ιρροή στην ηθ ική 

συγκρότηση του ανθρώπου . 

Τέλος , ε ίναι εξ ίσου αναμφισβήτητο ότι το ηθικό α ίσθημα μπορε ί 

εύκολα να αμβλυνθε ί εξ αιτ ίας του σκληρού αγώνα γ ια την ύπαρξη ή 

εξ αιτ ίας της ανάπτυξης των ληστρ ικών ενστ ίκτων που κατά κα ιρούς 

αποκτούν μεγάλη ένταση σε ορ ισμένες φυλές και έθνη. Αυτό το ηθικό 

α ίσθημα π ιθανόν θα μαρα ινόταν τελε ίως, αν η φύση του ανθρώπου , 

καθώς και των περ ισσότερων πιο αναπτυγμένων ζώων , δεν ανέπτυσ-

σε, εκτός από το αγελα ίο ένστ ικτο, μία ορ ισμένη νοητ ική τάση που 

στηρίζε ι και δυναμώνε ι την επ ιρροή της κο ινων ικότητας . Πιστεύω ότι 



206 , ΠΙΟΤΡ ΚΡΟΠΟΤΚΙΝ 

η επ ιρροή αυτή συνίσταται στην έννο ια της δικαιοσύνης, που ε ίναι σε 

τελευτα ία ανάλυση απλώς και μόνον η αναγνώρ ιση της ισοτιμίας ό λων 

των μελών μίας δεδομένης κο ινων ίας . Σ' αυτή την ιδ ιότητα της σκέψης 

μας, που την συναντούμε ήδη στους πιο πρωτόγονους άγρ ιους και ώ ς 

ένα βαθμό στα αγελα ία ζώα, οφε ίλουμε την ανάπτυξη μέσα μας των 

ηθ ικών συλλήψεων με τη μορφή μίας επ ίμονης , και κατά κα ιρούς ασύ-

νε ιδα επ ιτακτ ικής δύναμης . Όσο γ ια τη μεγαθυμ ία , που πολλές φορές 

φτάνε ι να γ ίνε ι αυτοθυσ ία και μόνον αυτή αξίζε ι π ιθανόν το όνομα 

«ηθ ική», θα την εξετάσω πιο κάτω, όταν μ ιλήσω γ ια το ηθ ικό σύστημα 

του Γκυώ. 

Δεν θα επεκταθώ στην αγγλ ι κή φ ιλοσοφία του τέλους του 18ου και 

των αρχών του 19ου αι. Αποτελε ί αντ ίδραση στη Γαλλ ική επανάστα-

ση και στην προεπαναστατ ική φ ιλοσοφία των Εγκυκλοπα ιδ ιστών , και 

εναντ ιώνετα ι στις τολμηρές ιδέες που εξέφρασε ο Ου ίλ ιαμ Γκόντγου ιν 

στο βιβλίο του Έρευνα για την πολιτική δικαιοσύνη, στο οποίο εκθέτε ι 

ο λοκληρωμένα και σοβαρά την αντ ί ληψη που ονομάστηκε αργότερα 

«αναρχισμός»2. Είναι πολύ επο ικοδομητ ικό να γνωρ ίσουμε την αγγλ ι κή 

φ ιλοσοφία αυτής της περ ιόδου. Παραπέμπω όπο ιον ενδ ιαφέρετα ι στον 

δεύτερο τόμο του εξα ιρετ ικού β ιβλ ίου του Jodl Ιστορία της ηθικής. 

Θα προσθέσω μόνον ότι, γεν ικά , οι άγγλο ι στοχαστές αυτής της 

περ ιόδου επ ιχε ίρησαν ιδ ιαίτερα να αποδε ί ξουν ότι δεν αρκε ί μόνο το 

συνα ίσθημα γ ια να ε ξηγήσουμε την ηθική. Έτσι , ο S tewar t , δ ιαπρεπής 

ε κπρόσωπος της εποχής εκε ίνης , υποστηρίζε ι ότι η ηθ ική δεν μπορε ί να 

εξηγηθε ί ι κανοπο ιητ ικά ούτε με τα «αντανακλαστ ι κά α ισθήματα» του 

Sha f tesbury ούτε με τη «συνε ίδηση» του But ler κτλ. Αφού επ ισήμανε 

το ασυμφιλ ίωτο των δ ιάφορων θεωρ ιών της ηθ ικής , που ορ ισμένες 

τους βασίζοντα ι στην καλοσύνη , άλλες στη δ ικα ιοσύνη, στην ορθολο-

γ ική ιδ ιοτέλε ια ή στην υπακοή στη θέληση του Θεού, δεν θέλησε να 

αναγνωρ ίσε ι , όπως ο Χ ιούμ, ότι μόνη η ορθολογ ι κή κρ ίση αδυνατε ί να 

μας δώσε ι μία σύλληψη του καλού ή του ωρα ίου· έδε ιξε, συγχρόνως , 

πόσο απέχουν τα ηθ ι κά ΐ ρα ι νόμενα στον άνθρωπο από μία απλή συνα ι -

σθηματ ική ενόρμηση. 

Θα περ ιμέναμε ότι, αφού έφτασε στο συμπέρασμα πως σε όλες τις 

ηθ ικές συλλήψε ι ς ο Λόγος συνέχε ι τις δ ιάφορες αντ ιλήψε ι ς μας και κα-

τόπ ιν αναπτύσσε ι νέες συλλήψε ι ς στο εσωτερ ικό του (έφτασε να ανα-

φέρε ι τη «μαθηματ ική έννο ια της ισότητας»), ο S tewar t θα έπρεπε να 

φτάσει στην ιδέα της δ ικα ιοσύνης . Αλλά υπό την επ ιρροή των παλ ιών 

ιδεών της ενορατ ικής / δ ια ισθητ ικής σχολής ή των νέων τάσεων που. 
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μετά τη Γαλλ ική επανάσταση, αρνήθηκαν την ισότητα των δ ικα ιωμά-

των όλων των ανθρώπων , ο S tewar t δεν ανέπτυξε τις σκέψε ι ς του και 

δεν κατέληξε σε συγκεκρ ιμένο συμπέρασμα. 

Νέες ιδέες στη σφα ίρα της ηθ ικής ε ισήγαγε στην Αγγλ ί α ένας σύγ-

χρονος του Mack in tosh, ο Ιερεμ ίας Μπένθαμ. Ο Μπένθαμ δεν ήταν φι-

λόσοφος με τη στενή σημασία της λέξης . Ήταν νομ ικός , και ε ιδ ικότητό 

του ήταν το δ ίκα ιο και η πρακτ ική εφαρμογή του. Αντ ιμετωπ ί ζοντας 

αρνητ ικά το δ ίκα ιο με τη μορφή με την οποία εκφραζόταν στη νομοθε -

σία κατά τα χ ιλ ιάδες χρόν ια απουσ ίας των σνθρώπ ι νων δ ικα ιωμάτων, 

ο Μπένθαμ προσπάθησε να βρει τ ις βαθιές, αυστηρά επ ιστημον ικές 

θεωρητ ικές βάσεις του δ ικα ίου, που θα τις ενέκρ ιναν ο Λόγος και η 

συνε ίδηση. 

Κατά τον Μπένθαμ, το δ ίκα ιο συμπίπτε ι με την ηθική, και συνεπώς 

ονόμασε το πρώτο του βιβλίο, στο οποίο εξέθετε τη θεωρία του. Εισα-

γωγή στις βασικές αρχές των ηθών και της νομοθεσίας (Λονδ ίνο 1789, 

2η έκδ. 1823) . 

Ο Μπένθαμ, όπως ο Ελβέτ ιος, βλέπε ι τη βασική αρχή όλης της ηθι-

κής και του δ ικα ίου στη μεγαλύτερη ευτυχ ία των περ ισσότερων αν-

θρώπων . Την ίδια αρχή, όπως ε ίδαμε, υ ιοθέτησε ο Χομπς ως βάση της 

ηθ ικής του. Α λ λά ο Μπένθαμ και οι οπαδο ί του (Μιλ κ.ά.) έβγαλε από 

την αρχή αυτή συμπεράσματα εκ δ ιαμέτρου αντ ίθετα προς του Χομπς . 

Ο αντ ιδραστ ικός Χομπς , υπό την επ ιρροή της επανάστασης του 1648 

την οποία ε ίχε ζήσει , υποστήρ ιξε ότι τη μεγαλύτερη ευτυχ ία μπορεί να 

την δώσε ι στον άνθρωπο μόνο μία ισχυρή εξουσία. Ο Μπένθαμ, που 

αυτοαποκαλούνταν «φ ιλάνθρωπος» , έφτασε να αναγνωρ ί ζ ε ι την ισό-

τητα ως επ ιθυμητό στόχο. Α ν και απέρρ ιψε τη σοσιαλ ιστ ική δ ιδασκαλ ία 

του Όουεν , αναγνώρ ισε ότι «η ισότητα πλούτου θα βοηθούσε να πε-

τύχουμε τη μεγαλύτερη ευτυχ ία των περ ισσότερων ανθρώπων , αρκε ί 

η πραγμάτωση αυτής της ισότητας να μην οδηγούσε σε επαναστατ ικά 

ξεσπάσματα». Όσο γ ια το δ ίκα ιο εν γένε ι , έφτασε σε σχεδόν αναρχ ι κά 

συμπεράσματα, υποστηρ ί ζοντας ότι όσο λ ιγότερο ι οι νόμο ι , τόσο το 

καλύτερο: «Οι νόμο ι ε ίναι περ ιορ ισμός της έμφυτης ικανότητας του 

ανθρώπου να ενεργε ί και συνεπώς , από την οπτ ική γων ία του απόλυ-

του, αντ ιπροσωπεύουν κάτι κακό». 

Ο Μπένθαμ άσκησε αυστηρή κριτ ική σε όλα τα υπάρχοντα συστή-

ματα και σε όλες τις θεωρίες περί ηθ ικής της εποχής του. Αλλά ενώ 

έφτασε σε σχεδόν σοσιαλ ιστ ικά αν όχι αναρχ ι κά συμπεράσματα, δεν 

τόλμησε να προχωρήσε ι τις ιδέες του ώς τη λογ ι κή τους κατάληξη και 
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έστρεψε τις προσπάθε ιές του κυρ ίως στον καθορ ισμό των απολαύσε -

ων που ε ίναι οι πιο μεγάλες , οι πιο ανθεκτ ικές στον χρόνο και οι πιο 

γόν ιμες . Αφού οι δ ιαφορετ ικο ί άνθρωπο ι καταλαβα ίνουν δ ιαφορετ ικά 

την ευτυχ ία τη δ ική τους και των ανθρώπων εν γένε ι , και αδυνατούν 

να καθορ ίσουν τι τους οδηγε ί στην ευτυχ ία και τι στον πόνο, ενώ εί-

να ι ακόμη π ιθανότερο να πέσουν έξω σε ό,τι αφορά το γεν ι κό καλό, ο 

Μπένθαμ προσπάθησε να καθορίσε ι τι δ ίνε ι στο άτομο και στην κο ινω-

ν ία τη δυνατότητα γ ια μεγαλύτερη ευτυχ ία. 

Η επ ι ζήτηση της ευτυχ ίας ε ίναι μία προσπάθε ια γ ια την προσωπ ική 

απόλαυση —συνεπώς ο Μπένθαμ, όπως ο προκάτοχός του στην αρχα ία 

Ελλάδα, ο Επ ίκουρος , επ ιχε ίρησε να καθορίσε ι ποια απόλαυση μπορε ί 

να μας δώσε ι τη μεγαλύτερη ευτυχία* όχι μόνο στ ιγμια ία ευτυχ ία, αλλά 

δ ιαρκή, έστω και αν συνδέετα ι με πόνο. ΓΓ αυτό προσπάθησε να εγκα-

θ ιδρύσε ι κάτι σαν «κλ ίμακα απολαύσεων» και στην κορυφή αυτής της 

κλ ίμακας τοποθέτησε τις ισχυρότερες και βαθύτερες απολαύσε ις - εκε ί -

νες που δεν ε ίναι συμπτωματ ικές ή στ ιγμια ίες, αλλά που μπορούν να 

δ ιαρκέσουν μια ζωή- εκε ίνες που ε ίναι σ ίγουρες και τέλος εκε ίνες που 

η πραγμάτωσή τους ε ίναι κοντ ινή και δεν αναβάλλετα ι γ ια ένα μακρ ινό 

και απροσδ ιόρ ιστο μέλλον . 

Η ένταση μίας απόλαυσης , η δ ιάρκε ιά της- η βεβαιότητα ή η μη βε-

βαιότητά της· η χρον ι κή της εγγύτητα ή απόσταση· αυτά ε ίναι τα τέσ-

σερα κρ ιτήρια που προσπάθησε να εδρα ιώσε ι ο Μπένθαμ στην «αρ ιθ-

μητ ική της απόλαυσης» · σ' αυτά πρόσθεσε και τη γον ιμότητα, δηλαδή 

την ικανότητα μίας δεδομένης απόλαυσης να γ εννά νέες απολαύσε ι ς , 

και την έκταση, δηλαδή την ικανότητα του ανθρώπου να δίνε ι απόλαυ-

ση όχι μόνο στον εαυτό του αλλά και στους άλλους . Παράλληλα με την 

«κλ ίμακα των απολαύσεων» , ο Μπένθαμ σχημάτ ισε και την «κλ ίμακα 

των πόνων» , στην οπο ία έκανε τη δ ιάκρ ιση ανάμεσα σ η ς ενοχλήσε ι ς 

που βλάπτουν τα άτομα και σ' εκε ίνες που βλάπτουν όλα τα μέλη της 

κο ινων ίας ή μία ομάδα ανθρώπων , και τέλος στα βάσανα και τ ις συμ-

φορές που υπονομεύουν ανεπανόρθωτα τη δύναμη του ατόμου ή όλης 

της κο ινων ίας . 

Επ ιδ ιώκοντας να εξηγήσε ι το ηθ ικό α ίσθημα, ο Μπένθαμ δεν αρκέ -

στηκε στις παλα ιότερες εξηγήσε ι ς της προέλευσης της ηθ ικής από ένα 

έμφυτο ηθ ικό α ίσθημα (φυσ ικό ή εμπνευσμένο εκ των άνω) , συμπά-

θεια και αντ ιπάθε ια , «συνε ίδηση», «ηθ ικό καθήκον» κτλ. —και μόνη η 

μνε ία της λέξης «αρετή», που συνδέθηκε στην ιστορία με την τρομερή 

Ιερά Εξέταση, του προκαλούσε αγανάκτηση . 
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Αυτές του οι σκέψε ι ς εκφράζοντα ι απε(3Ϊφραστα και αναπτύσσο-

νται δ ιεξοδ ικά στο έργο του Δεοντολογία ή Η επιστήμη της ηθικής, το 

οποίο επ ιμελήθηκε και εξέδωσε μετά τον θάνατο του ο φ ίλος του John 

Bowr ing (σε δύο τόμους , το 1834) . 

Η ηθ ική πρέπει να ο ικοδομε ίτα ι σε δ ιαφορετ ικές βάσεις, έκρ ινε ο 

Μπένθαμ. Είναι χρέος των στοχαστών να αποδε ί ξουν ότι μία «ενάρε-

τη» πράξη ε ίναι ένας σωστός υπολογ ισμός , μία προσωρ ινή θυσία που 

θα μας δώσει μετά τη μέγ ιστη απόλαυση- ενώ μία ανήθ ικη πράξη ε ίναι 

ένας εσφαλμένος υπολογ ισμός . Ο άνθρωπος πρέπει να επ ιδ ιώκε ι την 

προσωπική του απόλαυση , το προσωπ ικό του συμφέρον . 

Έτσι μ ίλησαν ο Επ ίκουρος και πολλο ί υποστηρικτές του, λόγου χάρη 

ο Mandev i l le στο περ ίφημο έργο του Μύθος των μελισσών. Α λ λά όπως 

επ ισήμανε ο Γκυώ, ο Μπένθαμ ε ισάγε ι εδώ μία αξ ιοπρόσεκτη δ ιόρθω-

ση, με την οπο ία ο ωφελ ιμ ισμός κάνε ι ένα μεγάλο βήμα εμπρός . Η αρε-

τή δεν ε ίναι απλώς ένας υπολογ ισμός , έγραψε ο Μπένθαμ- υπονοε ί και 

μία ορ ισμένη προσπάθε ια , έναν αγώνα —ο άνθρωπος θυσιάζε ι την άμε-

ση απόλαυση γ ια χάρη μίας μεγαλύτερης μελλοντ ικής απόλαυσης . Ο 

Μπένθαμ επέμε ινε ιδ ια ίτερα σ' αυτή τη θυσία, που ε ίναι στην πραγμα-

τ ικότητα αυτοθυσία , έστω και προσωρ ινή . Πράγματ ι , αν δεν το έβλεπε 

αυτό, θα αρνούνταν να αναγνωρ ίσε ι αυτό που συνιστά τουλάχ ιστον τη 

μισή ζωή του ζω ικού κόσμου, των λ ιγότερο πολ ιτ ισμένων αγρ ίων και 

μέχρι τη ζωή των β ιομηχαν ι κών μας κο ινων ιών . Πολλο ί που αυτοαπο-

καλούντα ι ωφελ ιμ ιστές δ ιαπράττουν πράγματ ι αυτό το λάθος . Α λ λά ο 

Μπένθαμ κατάλαβε πού θα οδηγούσε ο ωφελ ιμ ισμός χωρ ί ς αυτή τη δι-

όρθωση και συνεπώς επέστησε ιδ ιαίτερα την προσοχή σ' αυτήν^. Ανα -

μενόμενο ήταν να τον ίσε ι τη δ ιόρθωση αυτή και ο Τζον Στ ιούαρτ Μιλ, 

γιατί έ γραψε την εποχή που η κο ινοκτημον ική δ ιδασκαλ ία του Όουεν 

—η οποία επ ίσης απέρρ ιπτε όλη την ηθ ική που εμφυτευόταν εκ των 

άνω— είχε ήδη δ ιαδοθε ί ευρύτατα στην Αγγλ ία . 

Ο Μπένθαμ απέδε ιξε ότι αυτά τα κριτήρια του καλού και του κακού 

δεν χρησ ιμεύουν μόνον ως βάση της ηθ ικής αποτ ίμησης των πράξεών 

μας, αλλά πρέπει να χρησ ιμεύουν και ως βάση όλης της νομοθεσ ίας . 

Αποτελούν το κριτήριο της ηθ ικής, τον γνώμονα , τη λυδ ία λ ίθο της. 

Αλλά εδώ ε ισέρχοντα ι και ορ ισμένες άλλες σκέψε ις , που επηρεάζουν 

αξ ιοπρόσεκτα και τροποπο ιούν τις συλλήψε ι ς του ηθ ικού και του επι-

θυμητού γ ια τα άτομα και γ ια ολόκληρες κο ινων ίες σε δ ιάφορες περι-

όδους της ανάπτυξής τους. Η δ ιανοητ ική ανάπτυξη του ανθρώπου , η 

θρησκε ία , η ιδ ιοσυγκρασία, η κατάσταση της υγε ίας, η ανατροφή του. 
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η κο ινων ική του θέση και το πολ ιτ ικό σύστημα —όλοι οι παραπάνω 

παράγοντες μεταβάλλουν τις ηθ ικές συλλήψε ι ς των ατόμων και των 

κο ινων ιών . Ο Μπένθαμ, επ ιδ ιώκοντας να λύσε ι τα νομοθετ ικά προβλή-

ματα, ανέλυσε επ ιμελώς όλες τις παραπάνω επ ιρροές . Μ' όλα ταύτα, αν 

και εμπνεόταν από ανώτερα κ ίνητρα και εκτ ιμούσε πλήρως την ηθ ική 

ομορφιά της αυτοθυσ ίας , δεν έδε ιξε πού, πώς και γ ιατί το ένστ ικτο 

θρ ιαμβεύε ι επί της ψυχρής κρ ίσης του Λόγου , ποια ε ίναι η σχέση του 

Λόγου με το ένστ ικτο, και πού βρίσκεται η ζωτ ική τους σύνδεση. Βρί-

σκουμε στον Μπένθαμ την ενστ ικτώδη ισχύ της κο ινων ικότητας , αλλά 

δεν βλέπουμε πώς αυτή συμβαδ ίζε ι με τον μεθοδ ικό Λόγο , συνεπώς 

α ισθανόμαστε ότι η ηθ ική του ε ίναι α νολοκλήρωτη και καταλαβα ίνουμε 

γιατί πολλο ί , όταν την γνώρ ισαν , έμε ιναν αν ικανοπο ίητο ι και συνέχ ι -

σαν να αναζητούν την εν ίσχυση των ηθ ικών τους τάσεων άλλο ι στη 

θρησκε ία και άλλο ι στο γ έννημά της: στην καντ ιανή ηθ ική του καθή-

κοντος. 

Από την άλλη , ε ίναι αναμφισβήτητο ότι η κρ ιτ ική του Ι^πένθαμ δι-

αποτίζεται από την επ ιθυμ ία να ωθήσε ι τους ανθρώπους προς τη δημ ι -

ουργ ικότητα, που θα τους έδ ινε όχ ι μόνο προσωπ ική ι κανοπο ίηση αλλά 

και μία ευρε ία κατανόηση των κο ι νων ι κών π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν επ ιδ ιώκε ι και 

να τους εμπνεύσε ι ευγενε ί ς παρορμήσε ι ς . Ο σκοπός του Μπένθαμ ε ίναι 

να εμπνέοντα ι ο νόμος και η νομοθεσ ία όχι από τις τρέχουσες συλλή -

ψεις της ανθρώπ ι νης ευτυχ ίας κάτω από το σταθερό χέρ ι της εξουσ ίας/ 

ισχύος, αλλά από τις ανώτερες σκέψε ι ς της μεγαλύτερης ευτυχ ίας των 

περ ισσότερων μελών της κο ινων ίας . 

Έχοντας στο μυαλό αυτό το χαρακτηρ ιστ ικό της ηθ ικής του Μπέν-

θαμ και το γεν ι κό πνεύμα του έργου του, την υψηλόφρονα επ ιδ ίωξή 

του, τη μέρ ιμνά του γ ια να δ ιατηρηθούν στην κο ινων ία τα μέσα γ ια 

την ι κανοπο ίηση των προσωπ ικών εγχε ιρημάτων των ατόμων, και την 

από μέρους του κατανόηση του α ισθητ ικού στοιχε ίου στην α ίσθηση 

του καθήκοντος , εύκολα καταλαβα ίνουμε γιατί , παρά την αρ ιθμητ ικά 

στεγνή αφετηρ ία της, η δ ιδασκαλ ία του Μπένθαμ επηρέασε τόσο πολύ 

τους καλύτερους ανθρώπους της εποχής του. Είναι φανερό και γ ια-

τί άνθρωπο ι που μελέτησαν επ ιμελέστατα τη δ ιδασκαλ ία του, όπως ο 

Γκυώ, θεωρούν τον Μπένθαμ γνήσ ιο ιδρυτή της αγγλ ι κής ωφελ ιμ ιστ ι -

κής σχολής —στην οπο ία ανήκε ι εν μέρει και ο Σπένσερ . 

Τ ις ιδέες του Μπένθαμ ανέπτυξαν περα ιτέρω οι υποστηρ ικτές του, 

με επ ι κεφαλής τον Τζα ίημς Μιλ και τον γ ιό του, Τζον Στ ιούαρτ Μιλ 

( 1806 -1873 ) , που το β ιβλ ίο του Ωφελιμισμός (1861) αποτελε ί την κα-
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λύτερη έκθεση της ωφελ ιμ ιστ ικής ηθ ικής. 

Αν και ο Τζον Στ ιούαρτ Μιλ έγραψε μόνον αυτό το βιβλίο γ ια τη 

θεωρία της ηθ ικής , συντέλεσε εν τούτο ις αποφασιστ ικά στην επ ιστήμη 

της ηθ ικής και ο λοκλήρωσε λογ ι κά την ωφελ ιμ ιστ ική δ ιδασκαλ ία . Σ ' 

αυτό του το βιβλίο, καθώς και στα όσα έγραψε για την ο ικονομ ία , ο Μιλ 

λέε ι πως ε ίναι α νάγκη να ανο ι κοδομήσουμε την κο ινων ική ζωή πάνω 

σε νέες ηθ ικές βάσεις. 

Για την ανο ι κοδόμηση αυτή, ο Μιλ έκρ ινε πως δεν έχουμε ανάγκη 

το θρησκευτ ικό κ ίνητρο της ηθ ικής ούτε τη νομοθεσ ία που προέρχετα ι 

από τον καθαρό Λόγο (η προσπάθε ια του Καντ προς αυτή την κατεύ-

θυνση οδήγησε σε πλήρη αποτυχ ία) · έκρ ινε εφικτό να βασίσουμε όλη 

την ηθ ική δ ιδασκαλ ία σε μία θεμελ ιώδη αρχή: στη σωστή, δηλαδή ορ-

θολογ ική , προσπάθε ια γ ια τη μεγαλύτερη ευτυχ ία. Αυτή την ερμηνε ία 

της προέλευσης της ηθ ικής την ε ίχε ήδη δώσει ο Χ ιούμ. Α λ λά ο Μιλ, 

όπως θα περ ιμέναμε από έναν στοχαστή του δεύτερου μισού του 19ου 

αι., συμπλήρωσε την παραπάνω ιδέα επ ισημα ίνοντας τη συνεχή ανά-

πτυξη των ηθ ικών συλλήψεων στον άνθρωπο , χάρη στην κο ινων ική 

ζωή. Το ηθικό στοιχε ίο δεν ε ίναι έμφυτο στον άνθρωπο , αλλά ε ίναι 

προϊόν της εξέλ ιξης . 

Η ανθρωπότητα έχε ι ορ ισμένες έξοχες ιδ ιότητες, αλλά και ορ ισμένες 

κακές- ορ ισμένα άτομα ε ίναι έτοιμα να εργαστούν γ ια το καλό του συ-

νόλου , αλλά άλλα δεν θέλουν να ενδ ιαφερθούν γι ' αυτό. Οι συλλήψε ι ς 

τού τι ε ίναι καλό γ ια την κο ινων ία , και συνεπώς γ ια το άτομο, ε ίναι 

ακόμη πολύ συγκεχυμένες . Α λ λά αν βλέπουμε σ' αυτό τον αγώνα μία 

πρόοδο προς το καλύτερο, αυτή οφε ίλετα ι στο ότι κάθε ανθρώπ ι νη 

κο ινων ία ενδ ιαφέρετα ι να υπερτερούν τα στοιχε ία του καλού, δηλαδή 

της κο ινής ευζω ίας ή, γ ια να μ ιλήσουμε καντ ιανά, να υπερτερούν τα 

αλτρου ιστ ικά στοιχε ία σε σχέση με τα εγωιστ ικά. Μ' άλλα λόγ ια , βρί-

σκουμε στην κο ινων ική ζωή μία σύνθεση των ηθ ικών τάσεων, που βα-

σίζονται στην α ίσθηση του καθήκοντος , με τις τάσεις που προέρχοντα ι 

από τη βασική αρχή της μεγαλύτερης ευτυχ ίας (ευδα ιμον ισμό) ή της 

μεγαλύτερης ωφελ ιμότητας (ωφελ ιμ ισμό) . 

Η ηθική, λέε ι ο Μιλ, ε ίναι το προϊόν της αλληλεπ ίδρασης της ψυχ ι -

κής δομής του ατόμου, και της κο ινωνίας- και αν δούμε την ηθ ική από 

αυτή τη σκοπ ιά, έχουμε μία σε ιρά από ευρε ίς και θελκτ ικούς ορ ί ζοντες 

και μία σειρά από γόν ιμα και υψηλόφρονα προβλήματα στη σφαίρα της 

ανο ι κοδόμησης της κο ινων ίας . Απ ' αυτή τη σκοπ ιά, θα πρέπει να δού-

με την ηθ ική ως το άθροισμα των απαιτήσεων που εγείρει η κοινωνία 
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από τον χαρακτήρα και τη βούληση των μελών της προς το συμφέρον 

της ευζωίας τους και της περαιτέρω ανάπτυξης τους. Α λ λά αυτό δεν 

ε ίναι ένας ν εκρός τύπος , μα, απεναντ ίας , κάτι ζωντανό , κάτι που όχι 

μόνο νομ ιμοπο ιε ί τη δυνατότητα αλλαγής , αλλά την απαιτε ί κ ιόλας· 

αυτό δεν ε ίναι η νομ ιμοπο ίηση εκε ίνου που υπήρξε και π ιθανόν ακόμη 

υπάρχε ι ζώντας παραπάνω από όσο έπρεπε, ως επ ιβ ίωση, αλλά μία ζω-

τ ική αρχή γ ια να ο ι κοδομήσουμε το μέλλον . Εάν υπάρχε ι σύγκρουση 

ορ ισμένων μερ ίδων που ερμηνεύουν δ ιαφορετ ικά τα προβλήματα του 

μέλλοντος , εάν η προσπάθε ια γ ια βελτ ίωση συγκρούετα ι με την παλα ιά 

συνήθε ια , οι μόνες αποδε ίξε ι ς που μπορούν να υπάρξουν , ή το μόνο 

κριτήριο γ ια να τις ελέγξουμε , ε ίναι η ευζωία της ανθρωπότητας και η 

βελτ ίωσή της. 

Ι^πορούμε γα δούμε, ακόμη και απ' αυτή τη σύντομη σκ ιαγράφηση , 

τι ορ ί ζοντες άνο ι ξε ο ί^ιλ εφαρμόζοντας στη ζωή τη βασική αρχή της 

ωφελ ιμότητας . Γι' αυτό, άσκησε μεγάλη επ ιρροή στους συγκα ιρ ι νούς 

του, αφού επ ιπλέον τα έργα του ήταν γραμμένα με απλότητα και σα-

φήνεια"^. 

Αλλά η βασ ική αρχή της δ ικα ιοσύνης , την οπο ία ε ίχε επ ισημάνε ι ήδη 

ο Χ ιούμ, απουσ ίαζε από τη συλλογ ιστ ική του Ι^ιλ- ο ί^ιλ αναφέρετα ι 

στη δ ικα ιοσύνη μόνο προς το τέλος του β ιβλ ίου του, εκεί που μιλά γ ια 

ένα κριτήριο με το οποίο μπορούμε να ελέγξουμε την ορθότητα των 

συμπερασμάτων στα οπο ία έφτασαν τα δ ιάφορα κ ινήματα που προ-

σπάθησαν να εξασφαλ ίσουν την υπεροχή στην πορε ία της σταδ ιακής 

ανάπτυξης της κο ινων ίας . 

Όσο γ ια το ερώτημα «Σε ποια έκταση η βασική αρχή της ωφελ ιμό -

τητας, δηλαδή ο ωφελ ιμ ισμός , μπορε ί να θεωρηθε ί επαρκής γ ια την 

ε ξήγηση του ηθ ικού στοιχε ίου στην ανθρωπότητα;» , θα το εξετάσουμε 

πιο κάτω. Εδώ έχει σημασία να επ ισημάνουμε το βήμα προς τα εμπρός 

που έκανε η ηθική, την επ ιθυμ ία να την ανεγε ίρουμε αποκλε ιστ ικά 

πάνω σε ορθολογ ι κή βάση, χωρ ί ς την ανο ιχτή ή καλυμμένη επ ιρροή 

της θρησκε ίας . Πριν εκθέσουμε την ηθ ική του θετ ικ ισμού και του εξελ ι -

κτ ισμού, θα πρέπει να σταθούμε, έστω γ ια λ ίγο, στην ηθ ική δ ιδασκαλ ία 

ορ ισμένων φ ι λοσόφων του 19ου αι., οι οποίο ι , αν και ε ίχαν μεταφυσι -

κή και πνευματοκρατ ική οπτ ική, επηρέασαν ώς ένα βαθμό την ανάπτυ-

ξη της νεωτερ ικής ηθ ικής. Θα αναφέρω τον Άρτουρ Σοπενάουερ στη 

Γερμαν ία και τον V ic tor Cous in και τον μαθητή του, Théodore Jouffroy, 

στη Γαλλ ία . 

Οι δ ιαφορετ ικο ί συγγραφε ί ς βλέπουν πολύ δ ιαφορετ ικά την ηθ ική 
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δ ιδασκαλ ία του Σοπενάουερ (1788 -1860 ) , όπως άλλωστε και όλα όσα 

έγραψε αυτός ο πεσιμ ιστής φ ιλόσοφος , που ο πεσιμ ισμός του προερχό-

ταν όχι από την ενεργητ ική του συμπάθε ια γ ια την ανθρωπότητα αλλά 

από την άκρως εγωιστ ική του φύση. 

Ο κόσμος μας, δ ίδαξε ο Σοπενόουερ , ε ίναι ατελής κόσμος- η ζωή 

μας ε ίναι βάσανο- η «θέληση γ ια ζωή» γεννά μέσα μας επ ιθυμίες , που, 

προσπαθώντας να τις ι κανοπο ιήσουμε , συναντούμε εμπόδια- και πα-

λεύοντας με αυτά τα εμπόδ ια , υποφέρουμε . Αλλά μόλ ις περάσουμε το 

εμπόδιο και ε κπληρώσουμε την επ ιθυμία, ξανάρχετα ι η αν ι κανοπο ίη -

ση. Ως ενεργώς συμμετέχοντες στη ζωή, υποφέρουμε . Η πρόοδος δεν 

δ ιώχνε ι τα βάσανα. Απεναντ ίας , όσο αναπτύσσετα ι η κουλτούρα, αυ-

ξάνουν και 01 ανάγκε ς μας- η αποτυχ ία να τις ι κανοπο ιήσουμε, γ εννά 

κα ινούργ ια βάσανα, κα ινούργ ι ες απογοητεύσε ι ς . 

Με την ανάπτυξη της προόδου και της κουλτούρας , το ανθρώπ ινο 

μυαλό γ ίνετα ι πιο ευα ίσθητο στα βάσανα και αποκτά την ικανότητα 

όχι μόνο να α ισθάνετα ι τον δ ικό του πόνο και βάσανα, αλλά και να 

συμμερ ίζετα ι τα βάσανα των άλλων ανθρώπων και μέχρι των ζώων . 

Αποτέλεσμα ε ίναι ότι ο άνθρωπος αναπτύσσε ι τα α ισθήματα συμπόν ι -

ας, που αποτελούν τη βάση της ηθ ικής και την πηγή όλων των ηθ ικών 

πράξεων. 

Έτσι , ο Σοπενόουερ αρνήθηκε να δει οτ ιδήποτε ηθικό σε πράξε ις ή 

σε έναν τρόπο ζωής που βασίζεται σε σκέψε ι ς εγω ισμού και προσπά-

θειας γ ια ευτυχ ία. Α λ λά απέρρ ιψε και την καντ ιανή α ίσθηση του κα-

θήκοντος ως βάση της ηθ ικής . Σύμφωνα με τον Σοπενόουερ , η ηθική 

αρχίζει μόνον ότον ο άνθρωπος ενεργεί με έναν ορισμένο τρόπο από 

συμπάθεια προς τους άλλους, από συμπόνια. Αυτό το α ίσθημα της συ-

μπόν ιας , έ γραψε ο Σοπενόουερ , ε ίναι πρωταρχ ικό α ίσθημα, έμφυτο 

στον άνθρωπο , και αυτό αποτελε ί τη βάση όλων των ηθ ικών τάσεων 

—όχι 01 προσωπ ικές σκέψε ι ς του εγω ισμού ή της α ίσθησης του καθή-

κοντος. 

Επ ιπλέον, ο Σοπενόουερ επ ισήμανε δύο όψε ις του α ισθήματος συ-

μπάθε ιας: σε ορισμένες περιπτώσεις κάτι με εμποδίζει να προκαλέσω 

πόνο στον άλλο, και σε άλλες κάτι με παρακινεί να ενεργήσω όταν 

κάποιος άλλος υποφέρει. Στην πρώτη περ ίπτωση το αποτέλεσμα είναι 

η απλή δ ικα ιοσύνη, στη δεύτερη έχουμε μία εκδήλωση της αγάπης γ ια 

τον πλησ ίον μας. 

Η δ ιάκρ ιση που κάνε ι εδώ ο Σοπενάουερ ε ίναι αναμφισβήτητα ένα 

βήμα μπρος. Είναι αναγκα ία . Όπως επ ισήμανα ήδη στο δεύτερο κεφά-
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λαιο, τη δ ιάκρ ιση αυτή την κάνουν και οι άγριο ι , που λένε ότι πρέπε ι 

να κάνουμε ορ ισμένα πράγματα, ενώ είναι απλώς ντροπ ιαστ ικό να μην 

κάνουμε άλλα , και π ιστεύω ότι με τον καιρό αυτή η δ ιάκρ ιση θα θεω-

ρείται θεμελ ιώδης , γ ιατί οι ηθ ικές μας συλλήψε ι ς εκφράζοντα ι με τον 

καλύτερο τρόπο στο τρ ίπτυχο κοινωνικότητα, δικαιοσύνη, μεγαθυμία, 

ή στην καθαυτό κο ινων ικότητα. 

Δυστυχώς , η προϋπόθεση που έθεσε ο Σοπενάουερ γ ια να χωρ ίσε ι 

αυτό που ονόμασε δ ικα ιοσύνη από την αγάπη γ ια τους συνανθρώπους 

μας (φ ιλαλληλ ία ) μάλλον δεν ε ίναι σωστή. Αντ ί να δείξε ι ότι, αφού η 

συμπόν ια οδήγησε τον άνθρωπο στη δ ικα ιοσύνη, η δ ικα ιοσύνη ε ίναι 

η αναγνώρ ιση της ισοτιμίας όλων των ανθρώπων , συμπέρασμα στο 

οποίο ε ίχε ήδη φτάσει η ηθ ική του τέλους του 18ου και των αρχών του 

19ου αι., αναζήτησε την ε ξήγηση του συνα ισθήματος αυτού στη μετα-

φυσ ική ισότητα όλων των ανθρώπων από την άποψη της ουσίας τους . 

Επ ιπλέον, ταυτ ί ζοντας τη δ ικα ιοσύνη με τη συμπόν ια , δηλαδή ενώνο -

ντας μία νοητ ική σύλληψη και ένα συνα ίσθημα που έχουν δ ιαφορετ ική 

προέλευση, με ίωσε αξ ιοπρόσεκτα τη σημασία ενός θεμελ ιώδους στοι-

χε ίου της ηθ ικής: της δ ικα ιοσύνης . Τελ ικά , συνέδεσε αυτό που ε ίναι 

δ ίκα ιο/ σωστό, και άρα έχει υποχρεωτ ικό χαρακτήρα , με εκε ίνο που 

ε ίναι επ ιθυμητό, όπως μία ενόρμηση γεννα ιοδωρ ίας . Συνεπώς , όπως 

01 περ ισσότεροι που έ γραψαν γ ια την ηθική, έκανε ανεπαρκή δ ιάκρ ιση 

δύο κ ι νήτρων: ενός που λέε ι «μην κάνε ις στον άλλο ό,τι δεν θέλε ις 

να σου κάνουν» και του άλλου που λέε ι «δώσε ελεύθερα στον άλλο , 

χωρ ί ς να σε νο ιάζε ι τι θα λάβε ι ς σε αντάλλαγμα» . 

Αντ ί να δείξε ι ότι έχουμε εδώ μία εκδήλωση δύο δ ιαφορετ ικών συλ-

λήψεων της στάσης μας προς τους άλλους , ο Σοπενάουερ είδε μόνο 

μία δ ιαφορά στον βαθμό κατά τον οποίο επηρεάζουν τη βούλησή μας. 

Στην πρώτη περ ίπτωση ο άνθρωπος αδρανε ί και αποφεύγε ι να πλη-

γώσε ι τον άλλο , ενώ στη δεύτερη ενεργε ί , παρακ ι νημένος από την 

αγάπη γ ια τους συνανθρώπους του. Πράγματ ι , η δ ιάκρ ιση πηγα ίνε ι 

πολύ βαθύτερα, και ε ίναι αδύνατον να εξετάσουμε σωστά τις βάσεις 

της ηθ ικής , αν δεν αναγνωρ ίσουμε ως πρώτη της αρχή ττ] δικαιοσύνη 

με την έννο ια της ισοτιμίας, έπειτα από την οποία μπορούμε να συστή-

σουμε και τη μεγαθυμία, την οποία ο Γκυώ έξοχα χαρακτήρ ισε σπάταλο 

ξόδεμα της νόησης , των α ισθημάτων και της βούλησης ενός ανθρώπου 

γ ια το καλό άλλων ή όλων . 

Βέβαια, αφού ο Σοπενάουερ είδε τη συμπόν ια ως πράξη δ ικα ιοσύ-

νης , δεν μπορούσε να κάνε ι χωρ ί ς τη σύλληψη της δ ικα ιοσύνης , με 
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την έννο ια της αναγνώρ ισης της ισοτιμίας. Πράγματ ι , το γ εγονός ότι 

ε ίμαστε ικανοί να α ισθανόμαστε συμπάθε ια γ ια τους άλλους , να επηρε-

αζόμαστε από τις χαρές και τ ις λύπες τους και να τις συμμερ ι ζόμαστε 

με τους άλλους —το γεγονός αυτό θα ήταν ανεξήγητο, αν δεν κατε ίχα-

με μία συνε ιδητή ή υποσυνε ίδητη ικανότητα να ταυτ ι ζόμαστε με τους 

άλλους . Κανένας δεν θα κατε ίχε μία τέτοια ικανότητα, αν θεωρούσε 

πως βρ ισκόταν μακρ ιά από τους άλλους και ήταν άν ισος προς αυτούς , 

τουλάχ ιστον ως προς τον τρόπο που ν ιώθε ι τις χαρές και τ ις λύπες , το 

καλό και το κακό, τη φ ιλ ι κότητα και την εχθρότητα. Η ενόρμηση ενός 

ανθρώπου που βουτάει στο ποτάμι (μερ ικές φορές και χωρ ί ς να ξέρει 

κολύμπ ι ) γ ια να σώσει έναν άλλο , ή που εκτίθεται στις σφαίρες γ ια να 

μαζέψε ι τον τραυματ ία από το πεδίο της μάχης , μπορεί να εξηγηθε ί 

μόνον αν αναγνωρ ίσουμε την ισότητα του κάθε ανθρώπου με όλους 

τους άλλους^. 

Αλλά ξεκ ι νώντας από την πρόταση ότι η ζωή ε ίναι κακή και ότι τα 

κατώτερα επ ίπεδα ηθ ικής χαρακτηρ ί ζοντα ι από μία ισχυρή ανάπτυξη 

του εγωισμού, μία παθ ιασμένη επ ιθυμ ία γ ια ζωή, ο Σοπενάουερ βε-

βαίωσε ότι, μαζί με την ανάπτυξη του α ισθήματος της συμπόν ιας , ο 

άνθρωπος αποκτά την ικανότητα να συνε ιδητοπο ιε ί και να ν ιώθε ι τα 

βάσανα των άλλων και άρα γ ίνετα ι ακόμη πιο δυστυχ ισμένος . Υπο-

στήριξε ότι μόνον ο ασκητ ισμός , το αποτράβηγμα από τον κόσμο και 

η α ισθητ ική/ εστέτ ικη ενατέν ιση της φύσης μπορούν να θαμπώσουν 

μέσα μας τις επ ιθυμητ ικές ενορμήσε ι ς , να μας ελευθερώσουν από τον 

ζυγό των παθών μας και να μας οδηγήσουν στον ύψιστο στόχο της 

ηθ ικής: στην «εκμηδέν ιση της θέλησης γ ια ζωή». Αποτέλεσμα αυτής 

της εκμηδέν ισης της θέλησης γ ια ζωή, ε ίναι ότι ο κόσμος θα φτάσει 

στην κατάσταση της απόλυτης ακ ινησ ίας , στη Ν ιρβάνα. 

Βέβαια, αυτή η πεσιμ ιστ ική φ ιλοσοφία ε ίναι μία φ ιλοσοφία θανάτου 

και όχι ζωής , και συνεπώς η πεσιμ ιστ ική ηθ ική αδυνατε ί να δημ ιουρ-

γήσε ι ένα στέρεο και ενεργητ ικό κ ίνημα στην κο ινων ία . Επέμε ινα στην 

ηθ ική δ ιδασκαλ ία του Σοπενάουερ μόνον επε ιδή, με την εναντ ίωσή του 

στην καντ ιανή ηθική, ιδ ίως στην καντ ιανή θεωρία του καθήκοντος , ο 

Σοπενάουερ αναμφισβήτητα βοήθησε να προετοιμαστε ί στη Γερμαν ία 

το έδαφος γ ια την περ ίοδο κατά την οποία στοχαστές και φ ιλόσοφο ι 

θα άρχ ι ζαν να αναζητούν τις βάσεις της ηθ ικής στην ανθρώπ ινη φύση 

και στην ανάπτυξη της κο ινων ικότητας . Α λ λά χάρη στις προσωπ ικές 

ιδ ια ιτερότητές του, ο Σοπενάουερ δεν μπόρεσε να δώσει νέα κατεύ-

θυνση στην ηθική. Όσο γ ια την έξοχη ανάλυση του προβλήματος της 
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ελευθερ ίας της βούλησης και τη σημασία της βούλησης ως ενεργητ ικής 

δύναμης στην κο ι νων ική ζωή, θα τις μελετήσουμε πιο κάτω. Αν και η 

μετεπαναστατ ική περ ίοδος στη Γαλλ ία δεν παρήγαγε τέτοιες πεσιμιστι-

κές δ ιδασκαλ ίες όπως του Σοπενάουερ , η εποχή της αποκατάστασης 

των Βουρβόνων και η Ιουλ ιανή Αυτοκρατορ ία σημαδεύοντα ι από την 

άνθηση της πνευματοκρατ ικής φ ιλοσοφίας . Κατά την περ ίοδο αυτή, οι 

προοδευτ ικές ιδέες των Εγκυκλοπα ιδ ιστών , του Βολτα ίρου, του Μοντε-

σκιέ και του Κοντορσέ αντ ικαταστάθηκαν από τις θεωρίες του V ic to r 

de Bonald, του Josephe de i^aistre, του l^aine de BIran, του Royer 

Coi lard, του V ic tor Cous in και ά λλων εκπροσώπων της αντ ίδρασης στη 

σφαίρα της φ ιλοσοφ ικής σκέψης . 

Δεν θα εκθέσουμε τις δ ιδασκαλ ίες τους, αλλά απλώς θα επ ισημά-

νουμε ότι η ηθ ίκή θεωρ ία του πιο δ ιαπρεπούς και με τη μεγαλύτερη 

επ ιρροή, του V ic tor Cous in [Κουζέν] , ε ίναι η ηθ ική δ ιδασκαλ ία της πα-

ραδοσ ιακής πνευματοκρατ ίας . 

Θα πρέπε ι να επ ισημάνουμε και την απόπε ιρα του μαθητή τού Κου-

ζέν, του Théodore Jouf f roy [Ζουφρουά] , να δείξε ι τη σημασία που έχει 

γ ια την ηθ ική εκε ίνο το στοιχε ίο της ηθ ικότητας που ονομάζω στο ηθι-

κό μου σύστημα αυτοθυσία ή μεγαθυμία, δηλαδή εκε ίνες οι στ ιγμές 

που ο άνθρωπος δίνε ι στους άλλους τις δυνάμε ι ς του, και εν ίοτε τη ζωή 

του, χωρ ί ς να σκέφτετα ι τι θα πάρει σε αντάλλαγμα . 

Ο Ζουφρουά απέτυχε να αποτ ιμήσε ι σωστά τη σημασία του στοι-

χε ίου αυτού, αλλά κατάλαβε ότι αυτό που οι άνθρωπο ι ονομάζουν αυ-

τοθυσ ία ε ίναι όντως στοιχε ίο της ηθ ικής. Αλλά όπως οι προκάτοχο ι 

του, ο Ζουφρουά μπέρδεψε αυτό το στοιχε ίο της ηθ ικής με την ηθ ική 

εν γένει^. Θα πρέπει εν τούτο ις να επ ισημάνουμε ότι όλο το έργο της 

σχολής αυτής ε ίχε ως χαρακτηρ ιστ ικό τη μεγάλη απροσδιορ ιστ ία και 

τον εκλεκτ ικ ισμό και, π ιθανόν γι ' αυτό, κάτι το ανολοκλήρωτο . Όπως 

ε ίδαμε, το δεύτερο ήμισυ του 18ου αι. σημαδεύτηκε από την τολμη-

ρή κρ ιτ ική των επ ιστημον ικών, φ ιλοσοφ ικών , πολ ιτ ικών και ηθ ικών 

συλλήψεων που επ ικρατούσαν έως τότε, μία κρ ιτ ική που δεν περιο-

ρ ίστηκε μέσα στις ακαδημ ίες . Στη Γαλλ ία, οι νέες ιδέες δ ιαδόθηκαν 

ευρύτατα στην κο ινων ία και σύντομα έφεραν μία ρ ιζ ική αλλαγή στους 

υπάρχοντες κρατ ικούς θεσμούς και σε όλη τη ζωή του γαλλ ι κού λαού: 

ο ικονομ ική , πνευματ ική και θρησκευτ ική . Ι^ετά την Επανάσταση, σε 

μία σε ιρά πολέμων που κράτησαν με μ ικροδ ιαλε ίμματα έως το 1815, 

01 νέες συλλήψε ι ς της κο ι νων ικής ζωής , ιδ ίως οι ιδέες της ο ι κονομ ικής 

ισότητας, δ ιαδόθηκαν αρχ ικά από τους αβασ ίλευτους δημοκράτες και 
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κατόπιν από τις στρατιές του Ναπολέοντα σε ολόκληρη τη δυτ ική και 

σε ένα μέρος της κεντρ ικής Ευρώπης . Βέβαια, τα «Δ ικα ιώματα του 

ανθρώπου» που ε ισήγαγαν οι Γάλλο ι στα κατακτημένα εδάφη, η δ ιακή-

ρυξη της προσωπ ικής ισότητας όλων των πολ ιτών και η κατάργηση της 

δουλοπαρο ικ ίας , δεν επέζησαν μετά την παλ ι νόρθωση των Βουρβόνων 

στον γαλλ ι κό θρόνο. Επ ιπλέον, σύντομα εμφαν ίστηκε στην Ευρώπη η 

γεν ική πνευματ ική αντ ίδραση που συνοδεύτηκε από πολιτ ική αντ ίδρα-

ση. Αυστρ ία , Ρωσία και Πρωσία ίδρυσαν την «Ιερό Συμμαχ ία» , που ε ίχε 

γ ια στόχο να δ ιατηρήσε ι στην Ευρώπη το μοναρχ ικό και το φεουδαλ ικό 

σύστημα. Εν τούτοις , στην Ευρώπη άρχ ισε η νέα πολ ιτ ική ζωή, ιδ ίως 

στη Γαλλ ία, όπου, μετά δεκαπέντε χρόν ια λυσσαλέας αντ ίδρασης, η 

Επανάσταση του Ιουλ ίου του 1830 έδωσε νέα ζωή σε όλες τις σφαίρες: 

πολ ιτ ική, ο ικονομ ική , επ ιστημον ική και φ ιλοσοφική . 

Εξυπακούετα ι ότι η αντ ίδραση εναντ ίον της Επανάστασης και των 

κα ινοτομ ιών της, που μα ινόταν στην Ευρώπη επί τρ ιάντα χρόν ια , πέ-

τυχε σε μεγάλο βαθμό να αναχαιτ ίσε ι την πνευματ ική και φ ιλοσοφ ική 

επ ιρροή του 18ου αι. και της Επανάστασης , αλλά με την πρώτη πνοή 

ελευθερ ίας , που φύσηξε στην Ευρώπη με την Επανάσταση του Ιουλ ίου 

και την εκθρόν ιση των Βουρβόνων , το ανανεωμένο πνευματ ικό κ ίνημα 

ξανα ζωντάνεψε στη Γαλλ ία και στην Αγγλ ία . 

Ήδη κατά τη δεκαετ ία του 1830 νέες β ιομηχαν ικές δυνάμε ι ς άρχ ισαν 

να αναπτύσσοντα ι στην Ευρώπη: άρχ ισαν να στήνοντα ι σ ιδηροδρομ ικά 

δ ίκτυα, τα ατμόπλο ια με προπέλα έκαναν εφικτά τα μακρ ινά υπερωκε-

άνε ια ταξ ίδ ια, κατασκευάστηκαν μεγάλα εργοστάσια που επεξεργάζο-

νταν τις πρώτες ύλες με βελτ ιωμένα μηχανήματα , αναπτύχθηκε η με-

γάλη μεταλλουργ ία χάρη στην πρόοδο της χημε ίας κτλ. Η ο ικονομ ική 

ζωή ανο ι κοδομήθηκε σε νέες βάσεις, και πρόβαλε η νεοσχηματ ισμένη 

τάξη του αστεακού προλεταρ ιάτου με τις απαιτήσε ις της. Υπό την επ ιρ-

ροή των συνθηκών ζωής και της δ ιδασκαλ ίας των πρώτων ιδρυτών 

του σοσ ιαλ ισμού —Φουρ ιέ , Σα ι ν -Σ ιμόν και Όουεν— το σοσιαλ ιστ ικό 

εργατ ικό κ ίνημα άρχ ισε να αναπτύσσετα ι σταθερά στη Γαλλ ία και την 

Αγγλ ία . Συγχρόνως , άρχ ισε να δ ιαμορφώνετα ι μία νέα επ ιστήμη, που 

βασιζόταν εξ ολοκλήρου στο πε ίραμα και στην παρατήρηση και ήταν 

απαλλαγμένη από τις θεολογ ικές και μεταφυσικές ε ικασίες. Οι βάσεις 

της νέας επ ιστήμης ε ίχαν ήδη τεθεί περί τα τέλη του 18ου αι. από τον 

Λαπλάς στην αστρονομ ία , τον Λαβουαζ ι έ στη φυσ ική και τη χημε ία , 

τον Ι^πυφόν και τον Λαμάρκ στη ζωολογ ία και τη β ιολογ ία, από τους 

φυσ ιοκράτες και τον Κοντορσέ στις κο ινων ικές επ ιστήμες. Μαζί με την 
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ανάπτυξη της νέας επ ιστήμης αναδύθηκε ατη Γαλλ ία, κατά τη δεκαετ ία 

του 1830, η νέα φ ιλοσοφία που ονομάστηκε θετικισμός. Ιδρυτής της 

ήταν ο Αύγουστος Κοντ. 

Ενώ στη Γερμαν ία η φ ιλοσοφία των επ ι γόνων του Καντ, του Φίχτε 

και του Σέλ ι νγκ συνέχ ισε να παλεύε ι ενάντ ια στα δεσμά μίας ημ ι -θρη-

σκευτ ικής μεταφυσικής , δηλαδή θεωρ ιών που δεν ε ίχαν σαφή επ ιστη-

μον ική βάση, η θετ ικ ιστ ική φ ιλοσοφία αποτ ίναξε όλες τις μεταφυσ ικές 

συλλήψε ι ς και προσπάθησε να γ ίνε ι θετ ική γνώση , όπως ε ίχε επ ιχε ιρή-

σει να την κάνε ι ο Αρ ιστοτέλης πριν δύο χ ιλ ιάδες χρόν ια . Η επ ιστήμη 

έθεσε γ ια στόχο της να αναγνωρ ί ζ ε ι μόνον εκε ίνα τα συμπεράσματα 

στα οποία φτάνουμε με το πε ίραμα, η δε φ ιλοσοφία να ενώσε ι όλη τη 

γ νώση που απέκτησαν έτσι οι δ ιάφορες επ ιστήμες σε μία ενοπο ιημένη 

σύλληψη του σύμπαντος . Αυτές οι δ ιδασκαλ ίες του τέλους του 18ου 

και των αρχών του 19ου αι. (οι θεωρ ίες του Λαπλάς , του Λαβουαζ ι έ , 

του Μπυφόν και του Λαμάρκ ) άνο ι ξαν στον άνθρωπο έναν νέο κόσμο 

αέναα δραστήρ ιων φυσ ι κών δυνάμεων . Το ίδιο έκαναν στη σφα ίρα της 

ο ικονομ ίας και της ιστορίας ο Σα ι ν -Σ ιμόν και οι υποστηρ ικτές του, ιδ ίως 

ο ιστορικός Augus t Th ie r ry [Τιερύ], και πολλο ί άλλο ι επ ιστήμονες που 

αποτ ίναξαν τον ζυγό της μεταφυσικής . 

Ο Κοντ συνε ιδητοπο ίησε την ανάγκη να ενοπο ιηθούν όλες αυτές οι 

νέες κατακτήσε ις και επ ιτεύξε ις της επ ιστημον ικής σκέψης . Αποφάσ ισε 

να ενοπο ιήσε ι όλες τ ι ς επ ιστήμες σε ένα μόνο τακτοπο ιημένο σύστημα 

και να αποδε ίξε ι τη στενή αλληλεξάρτηση όλων των φα ι νομένων της 

φύσης , την αλληλουχ ία τους, την κο ινή τους βάση και τους νόμους της 

ανάπτυξής τους . Συγχρόνως , ο Κοντ έθεσε και το θεμέλ ιο των ν έων 

επ ιστημών, όπως η β ιολογ ία (επ ιστήμη της ανάπτυξης της φυτ ικής 

και ζω ικής ζωής) , η ανθρωπολογ ί α (επ ιστήμη της ανάπτυξης του αν-

θρώπου) και η κο ινων ιολογ ία (επ ιστήμη των ανθρώπ ι νων κο ινων ιών) . 

Αναγνωρ ί ζοντας ότι όλα τα όντα υποτάσσοντα ι στους ίδ ιους φυσ ικούς 

νόμους , ο Κοντ προέτρεψε τους στοχαστές να μελετήσουν τις ζω ικές 

κο ινων ίες γ ια να καταλάβουν τις πρωτόγονες ανθρώπ ινε ς κο ινων ίες-

και γ ια να εξηγήσε ι την προέλευση των ηθ ικών συνα ισθημάτων στον 

άνθρωπο , ο Κοντ μ ίλησε ήδη γ ια κο ινων ικά ένστ ικτα. 

Η ουσία του θετ ικ ισμού είναι η συγκεκρ ιμένη επ ιστημον ική γνώση , 

και η γ νώση ε ίναι πρόβλεψη [savo i r c 'est prévo i r] , δ ίδαξε ο Κοντ, και 

η πρόβλεψη ε ίναι αναγκα ία γ ια να επεκτε ίνουμε την ισχύ/ δύναμη του 

ανθρώπου πάνω στη φύση και, έτσι, να βελτ ιώσουμε τη ζωή των κοι-

νων ιών . Ο Κοντ προέτρεψε τους επ ιστήμονες και τους δ ιανοητές να 
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κατέβουν στη γη από τη σφα ίρα των ονε ίρων και των νοητ ι κών ε ικα-

σιών, να έρθουν κοντά στους ανθρώπους που μάταια αγων ί ζοντα ι επί 

α ιώνες , να τους βοηθήσουν να ο ι κοδομήσουν μία καλύτερη ζωή, μια 

ζωή με μεγαλύτερη πληρότητα, με μεγαλύτερη ποικ ιλ ία, με μεγαλύτε-

ρη δημ ιουργ ικότητα, να τους βοηθήσουν να γνωρ ίσουν τη φύση, να 

χαρούν τη σφύζουσα ζωή της, να χρησ ιμοπο ιήσουν τις δυνάμε ι ς της, 

να ελευθερώσουν τον άνθρωπο από την εκμετάλλευση κάνοντας την 

εργασία του πιο παραγωγ ι κή . Συγχρόνως , η φ ιλοσοφία του Κοντ επιδ ί-

ωξε να ελευθερώσε ι τον άνθρωπο από τις αλυσ ίδες του θρησκευτ ικού 

φόβου προς τη φύση και τ ις δυνάμε ι ς της, και αναζήτησε τις βάσεις 

της ζωής μίας ελεύθερης προσωπικότητας στο κο ινων ικό περ ιβάλλον 

όχι στον καταναγκασμό αλλά σε ένα κο ινων ικό συμβόλα ιο που έγ ινε 

ελεύθερα αποδεκτό. 

Όλα όσα οι Εγκυκλοπα ιδ ιστές προέβλεψαν ασαφώς στην επ ιστήμη 

και στη φ ιλοσοφία , όλα όσα έλαμψαν σαν ιδεώδες μπροστά στα πνευ-

ματικά μάτια των καλύτερων ανθρώπων της Γαλλ ικής επανάστασης , 

όλα όσα άρχ ισαν να εκφράζουν και να προλέγουν ο Σα ι ν -Σ ιμόν , ο 

Φουρ ιέ και ο Όουεν , όλα όσα προσπάθησαν να πετύχουν οι καλύτερο ι 

άνθρωπο ι του τέλους του 18ου και των αρχών του 19ου αι. —όλα αυτά 

ο Κοντ επ ιχε ίρησε να τα συνδυάσε ι , να τα εν ισχύσε ι και να τα επ ικυ-

ρώσει με τη θετ ικ ιστ ική του φ ιλοσοφία . Από αυτή τ η «φιλοσοφία», 

δηλαδή από αυτές τις γεν ικεύσε ι ς και ιδέες, έμελλε να αναδυθούν νέες 

επ ιστήμες, νέες τέχνες , νέες συλλήψε ι ς του σύμπαντος και μία νέα 

ηθική. 

Βέβαια, θα ήταν απλο ϊκό να περ ιμένουμε ότι ένα φ ιλοσοφικό σύ-

στημα, οσοδήποτε ολοκληρωμένο , μπορεί να δημ ιουργήσε ι νέες επι-

στήμες, νέα τέχνη και νέα ηθική. Κάθε φ ιλοσοφία ε ίναι μόνο μία γε-

ν ίκευση, το αποτέλεσμα της πνευματ ικής κ ίνησης σε όλες τις σφαίρες 

της ζωής , ενώ τα στοιχε ία γι ' αυτή τη γεν ί κευση τα παρέχε ι η ανάπτυξη 

της τέχνης , της επ ιστήμης και των κο ι νων ι κών θεσμών. Η φ ιλοσοφία 

μπορε ί μόνο να εμπνεύσε ι την επ ιστήμη και την τέχνη . Ένα σωστά 

δραστηρ ιοπο ιούμενο σύστημα σκέψης , συνδυάζοντας τα όσα έχουν 

ήδη γ ίνε ι στην κάθε σφαίρα ξεχωριστά, δίνει αναπόφευκτα στο καθένα 

τους μία νέα κατεύθυνση, νέες δυνάμε ι ς , νέα δημ ιουργ ική ώθηση, νέα 

και καλύτερη συστηματοπο ίηση. 

Αυτό ακρ ιβώς συνέβη. Το πρώτο ήμισυ του 19ου αι. έδωσε στη 

φ ιλοσοφία τον θετικ ισμό" στην επ ιστήμη, τη θεωρία της εξέλ ι ξης και 

μία σε ιρά λαμπρών επ ιστημον ικών ανακαλύψεων που σημάδεψαν τη 
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χρον ι κή περίοδο 1856 με 1872 (αφθαρσία της ύλης, μηχαν ι κή θεωρ ία 

της θερμότητας , ομο ιονένε ια των φυσ ικών δυνάμεων , φασματ ική ανά-

λυση [φασματοσκοπ ία] , μετατρεψιμότητα της ύλης στα ουράν ια σώμα-

τα, ψυχολογ ία της φυσ ιολογ ίας , εξέλ ιξη της φυσ ιολογ ίας των οργάνων 

του σώματος κτλ.)" στην κο ινων ιολογ ία , τον σοσιαλ ισμό των τρ ιών 

μεγάλων ιδρυτών (Φουριέ , Σα ι ν -Σ ιμόν και Όουεν ) και των δ ιαδόχων 

τους- και στην ηθική, μία ελεύθερη ηθική, που δεν μας επ ιβάλλετα ι 

από κάπου αλλού αλλά απορρέε ι από τα έμφυτα χαρ ίσματα της ανθρώ-

π ινης φύσης . Τέλος , υπό την επ ιρροή όλων αυτών των κατακτήσεων 

της επ ιστήμης, καταλάβαμε καλύτερα τη βαθιά σύνδεση του ανθρώπου 

με τα άλλα ευα ίσθητα πλάσματα, και της δ ιαδ ικασ ίας του σκέπτεσθα ι 

του ανθρώπου με την εξωτερ ική του ζωή. 

Η φ ιλοσοφία του θετ ικ ισμού επ ιχε ίρησε να συνδυάσε ι όλα τα απο-

τελέσματα και τ ις κατακτήσε ις της επ ιστημον ικής σκέψης , και όλες τις 

ανώτερες βλέψε ι ς του ανθρώπου , και συνάμα να κάνε ι τον άνθρωπο 

να συνε ιδητοπο ιήσε ι ζωηρά την ενότητα αυτή. Αυτό που σπ ιθοβόλησε 

στο μυαλό του Σπ ι νό ζα και του Γκαίτε όταν μ ίλησαν γ ια τη ζωή της 

φύσης και του ανθρώπου , έμελλε να εκφραστε ί στη νέα φ ιλοσοφία ως 

λογ ι κά αναπόφευκτη νοητ ική γεν ίκευση. 

Εξυπακούετα ι ότι ο Κοντ, αφού έβλεπε έτσι τη «φ ιλοσοφία», έδω-

σε πρώτιστη σημασία στην ηθ ική. Αλλά την πορ ίστηκε όχι από την 

ψυχολογ ία των κεχωρ ισμένων ατόμων, όχι με τη μορφή τού ηθ ικού 

κηρύγματος όπως γ ινόταν στη Γερμαν ία, αλλά ως κάτι τελε ίως φυσ ικό , 

λογ ι κή συνέπε ια όλης της ιστορίας της ανάπτυξης των ανθρώπ ι νων 

κο ινων ιών . Τον ί ζοντας την ανάγκη γ ια ιστορική έρευνα στις σφα ίρες 

της ανθρωπολογ ί α ς και της ηθ ικής , ο Κοντ ε ίχε π ιθανόν στο μυαλό 

του αυτό που έκαναν στο πεδίο της συγκρ ιτ ικής ζωολογ ίας ο Μπυφόν 

[Buf fon] και κατόπ ιν ο Κυβιέ [Cuv ier] , το οποίο επαλήθευσε πλήρως 

τις απόψε ι ς του Λαμάρκ [Lamarck] γ ια την αργή, σταδ ιακή εξέλ ιξη 

των ανώτερων ζώων , αν και ο αντ ιδραστ ικός Κυβιέ αμφισβήτησε αυτή 

την άποψη. Ο Κοντ παρέβαλε τη σημασία της ιστορικής έρευνας στις 

επ ιστήμες αυτές με τη σημασία της συγκρ ιτ ι κής ζωολογ ίας στο πεδίο 

της β ιολογ ίας . 

Θεώρησε την ηθ ική μία μεγάλη δύναμη, ικανή να ε ξυψώσε ι τον άν-

θρωπο πάνω από το επ ίπεδο των καθημερ ι νών συμφερόντων . Ο Κοντ 

επ ιχε ίρησε να βασίσει το σύστημα ηθ ικής του σε ένα θετ ικό θεμέλ ιο , 

στη μελέτη της πραγματ ικής ανάπτυξης από το ζω ικό αγελα ίο ένστ ικτο 

και από την απλή κο ινων ικότητα έως τις ανώτερες εκδηλώσε ι ς του. Και 

μολονότ ι περί τα τέλη της ζωής του —είτε αυτό οφε ίλετα ι στην παρακ-
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μή των πνευματ ικών του δυνάμεων είτε στην επ ιρροή της Κλοτ ίλντ ντε 

Βω— έκανε παραχωρήσε ι ς στη θρησκε ία , όπως πολλο ί προκάτοχο ι του, 

και έφτασε να ιδρύσει τη δ ική του εκκλησία^, οι παραχωρήσε ι ς αυτές 

δεν μπορούν καθόλου να ε ξαχθούν από το πρώτο του έργο, τη Θετι-

κιστική φιλοσοφία. Οι παραχωρήσε ι ς αυτές ήταν απλώς προσθήκες , 

και μάλιστα περιττές προσθήκες , όπως καλό κατάλαβαν οι καλύτερο ι 

μαθητές του, ο Littré και ο Vyroubov, και οι υποστηρικτές του στην 

Αγγλ ία , τη Γερμαν ία και τη Ρωσία. 

Ο Κοντ εξέθεσε τις απόψε ι ς του γ ια την ηθ ική στο έργο του Physique 

sociale κο\ άντλησε τις κύρ ιες ιδέες του γ ια τις βάσεις και το περ ιεχό-

μενο των ηθ ικών συλλήψεων όχι από αφηρημένες ε ικοτολογ ίες , αλλά 

από τα γεν ικά γεγονότα της ανθρώπ ινης κο ινων ικότητας και της αν-

θρώπ ινης ιστορίας. Το κύρ ιο συμπέρασμό του ήταν ότι οι κο ι νων ικές 

τάσεις του ανθρώπου μπορούν να ε ξηγηθούν μόνο με μία εσωτερ ική 

ιδιότητα, δηλαδή με το ένστ ικτο και την παρακ ίνησή του προς την 

κο ινων ική ζωή. Για να το εναντ ιώσε ι στον εγωισμό, ο Κοντ ονόμασε 

το ένστ ικτο αυτό αλτρουισμό και το θεώρησε θεμελ ιώδη ιδιότητα της 

ανθρώπ ινης φύσης- επ ιπλέον , ήταν ο πρώτος που επ ισήμανε τολμηρά 

ότι η ίδια έμφυτη τόση υπάρχε ι και στα ζώα. 

Είναι απολύτως αδύνατον να χωρ ίσουμε το ένστ ικτο από την επ ιρ-

ροή του Λόγου . Με τη βοήθε ια του Λόγου δημ ιουργούμε από τα έμφυ-

τα συνα ισθήματα και τάσε ις μας αυτό που ονομάζουμε ηθικές συλλή -

ψεις, με αποτέλεσμα το ηθικό στοιχε ίο στον άνθρωπο να ε ίναι συνάμα 

έμφυτο και προ ϊόν της εξέλ ιξης . Ερχόμαστε στον κόσμο ως όντα ήδη 

προ ικ ισμένα με μία υποτυπώδη ηθική- αλλά μπορούμε να γ ί νουμε ηθι-

κοί/ ενάρετο ι άνθρωπο ι μόνον αν αναπτύξουμε αυτή την υποτυπώδη 

ηθική. Ηθ ικές τάσε ις παρατηρούντα ι και στα κο ινων ικά ζώα, αλλά η 

ηθ ική ως συνδυασμένο προ ϊόν ενστ ίκτου, συνα ισθήματος και Λόγου 

υπάρχε ι μόνο στον άνθρωπο . Αναπτύχθηκε σταδιακά, αναπτύσσετα ι 

σήμερα και θα συνεχ ίσε ι να αναπτύσσετα ι —πράγμα που εξηγε ί τη δι-

αφορά στις ηθ ικές συλλήψε ι ς των δ ιάφορων λαών σε δ ιαφορετ ικές 

χρον ι κέ ς περ ιόδους. Αυτή η ποικ ιλ ία οδήγησε ορ ισμένους επ ιπόλα ιους 

αρνητές της ηθ ικής να συμπεράνουν ότι η ηθ ική δεν ε ίναι κάτι απόλυ-

το, δεν έχει θετ ικές βάσεις στην ανθρώπ ινη φύση ούτε στον ανθρώπ ι -

νο Λόγο . 

Μελετώντας τις μεταβολές των ηθ ικών συλλήψεων , λέει ο Κοντ, 

ε ίναι εύκολο να πε ιστούμε ότι υπάρχε ι σε όλες ένα σταθερό στοιχε ίο: 

η κατανόηση τού τι οφε ίλουμε στους άλλους γ ια την υλοπο ίηση του 
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προσωπ ικού μας συμφέροντος . Έτσι , ο Κοντ αναγνώρ ισε το ωφελ ιμ ι -

στικό στοιχε ίο στην ηθ ική, δηλαδή την επ ιρροή των σκέψεων προσω-

πικής ωφέλε ιας και εγω ισμού στην ανάπτυξη των ηθ ικών συλλήψεων 

που αργότερα εξελ ίσσοντα ι σε κανόνες δ ιαγωγής . Α λ λά κατάλαβε πάρα 

πολύ καλά τη σημασία που έχουν γ ια την ανάπτυξη της ηθ ικής τρε ις 

ισχυρές δυνάμε ι ς : το αίσθημα της κοινωνικότητας, η ολληλοσυμπάθεια 

και ο Λόγος, και έτσι απέφυγε το λάθος των ωφελ ιμ ιοτών που απέδω-

σαν τη βασική επ ιρροή στο ένστ ικτο και στο προσωπ ικό συμφέρον . 

Η ηθ ική, δ ίδαξε ο Κοντ, όπως η ανθρώπ ι νη φύση —και όπως όλα 

στη φύση, θα προσθέταμε— είναι κάτι ήδη αναπτυγμένο και συγχρό -

νως αναπτυσσόμενο . Σ ' αυτή τη δ ιαδ ικασία ανάπτυξης της ηθ ικής με-

γάλο ρόλο πα ί ζουν η ο ικογένε ια και η κο ινων ία . Η ο ικογένε ια βοηθά 

ιδιαίτερα την ανάπτυξη του μέρους της ηθ ικής που προέρχετα ι από τον 

Λόγο . Εν τούτοις , δύσκολα θα συμφωνήσουμε με αυτή την ορ ιοθέτη-

ση, επε ιδή με την κο ινων ική ανατροφή της νεολα ίας , όπως στα ο ικο-

τροφε ία και στα κολέγ ιά μας, λόγου χάρη, και σε ορ ισμένους άγρ ιους , 

ιδ ίως των νησ ιών του Ε ιρην ικού, το ένστ ικτο της αγέλης , η ΰ ίσθηση 

της τ ιμής και της φυλετ ικής περηφάν ιας , το θρησκευτ ικό α ίσθημα κτλ. 

αναπτύσσοντα ι πολύ πιο ισχυρά από όσο στην ο ικογένε ια . 

Τέλος , θα πρέπε ι να επ ισημάνουμε άλλο ένα χαρακτηρ ιστ ικό της 

θετ ικ ιστ ικής ηθ ικής . Ο Κοντ τόν ισε ιδ ιαίτερα τη μεγάλη σημασία της 

θετ ικ ιστ ικής ερμηνε ίας του σύμπαντος . Αυτή πρέπει να οδηγήσε ι τους 

ανθρώπους να π ιστέψουν στη στενή εξάρτηση της κάθε ατομ ικής ζωής 

από τη ζωή της ανθρωπότητας συνολ ικά . Συνεπώς , ε ίναι α νάγκη να 

καταλαβα ίνε ι ο καθένας μας τη ζωή του σύμπαντος , την τάξη του σύ-

μπαντος· και η κατανόηση αυτή θα πρέπει να χρησ ιμεύσε ι ως βάση 

γ ια την ατομ ική και την κο ι νων ική ζωή. Θα πρέπε ι και να αναπτυχθε ί 

στον καθένα μας μία τέτοια συνε ίδηση του τί ε ίναι ενάρετο στη ζωή 

μας, ώστε κάθε μας πράξη και κάθε μας κ ίνητρο να μπορε ί να εκτ ίθεται 

ελεύθερα στην ενδελεχή εξέταση από όλους . Κάθε ψέμα συνεπάγετα ι 

με ίωση του «Εγώ», την παραδοχή κάπο ιου πως ε ίναι κατώτερος από 

τους άλλους . Εξ ου και ο κανόνας του Κοντ: ' V i v r e au grand jour", να 

ζε ις σαν να μην έχε ις τ ίποτε να κρύψε ι ς από τους άλλους . 

Ο Κοντ επ ισήμανε τρ ία συστατ ικά στοιχε ία στην ηθ ική: την ουσία 

της, δηλαδή τις θεμελ ιώδε ι ς αρχές και την προέλευσή της- τη σημασία 

της για την κοινωνία' και την εξέλιξή της και τους παράγοντες που 

δ ιέπουν την εξέλ ιξή της. Η ηθική, δ ίδαξε ο Κοντ, αναπτύσσετα ι πάνω 

σε ιστορική βάση. Υπάρχε ι μία φυσ ική εξέλ ιξη, και η εξέλ ι ξη αυτή ε ίναι 
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πρόοδος, ο θρ ίαμβος των ανθρώπ ι νων ιδ ιοτήτων πάνω στις ζω ικές , 

ο θρ ίαμβος του ανθρώπου πάνω στο ζώο. Ο υπέρτατος ηθ ικός νόμος 

οδηγε ί το άτομο να δίνε ι δευτερεύουσα θέση στα εγωιστ ικά του συμ-

φέροντα· το υπέρτατο καθήκον ε ίναι το κο ινων ικό καθήκον . Έτσι , θα 

πρέπει να πάρουμε ως βάση της ηθ ικής το συμφέρον της ανθρωπό-

τητας, της οποίας ο καθένας μας αποτελε ί απλώς ένα άτομο, που ζει 

μόνο γ ια μια στ ιγμή και χάνετα ι γ ια να μεταβιβάσει ζωή σε άλλα άτομα. 

Ηθική σημαίνε ι να ζεις γ ια τους άλλους . 

Αυτή ε ίναι συνοπτ ικά η ηθ ική δ ιδασκαλ ία του Κοντ. Τις επ ιστημον ι -

κές και τ ις ηθ ικές του ιδέες συνέχ ισαν να τις αναπτύσσουν στη Γαλλ ία 

01 μαθητές του, ιδ ίως ο Emi le Littré και ο G.N. Vyroubov, που εξέδ ιδαν 

από το 1867 έως το 1883 το περ ιοδ ικό Philosophie positive, στο οποίο 

δημοσ ιεύτηκαν άρθρα που φώτ ι ζαν δ ιάφορες πτυχές του θετ ικ ισμού. 

Πιο κάτω, θα εξετάσουμε πώς εξήγησε τη σύλληψη της δ ικα ιοσύνης ο 

Littré. 

Συμπερασματ ικά , θα επ ισημάνουμε ότι ο θετ ικ ισμός άσκησε ισχυρή 

και πολύ γόν ιμη επ ιρροή στην ανάπτυξη των επ ιστημών: μπορούμε 

να πούμε άφοβα ότι σχεδόν όλο ι οι καλύτερο ι σύγχρονο ι επ ιστήμονες , 

στα φ ιλοσοφ ικά τους συμπεράσματα, προσεγγ ί ζουν πολύ τον θετικ ι -

σμό. Στην Αγγλ ία , όλη η φ ιλοσοφία του Σπένσερ , με τις θεμελ ιώδε ι ς 

αρχές της στις οπο ίες συμφωνούν οι περισσότεροι φυσ ιοδ ίφες , ε ίναι 

μία θετ ικ ιστ ική φ ιλοσοφ ία —αν και ο Χέρμπερτ Σπένσερ , που φαίνετα ι 

πως ανέπτυξε αυτή τη φ ιλοσοφία εν μέρει ανεξάρτητα, αν και λ ίγο με-

ταγενέστερα από τον Κοντ, επανε ι λημμένα επ ιχε ίρησε να απομακρυν -

θεί από τον γάλλο στοχαστή. 

Κατά τη δεκαετ ία του 1850, μία δ ιδασκαλ ία παρόμο ια από πολλές 

απόψε ι ς με του Κοντ κήρυξε στη Γερμαν ία ο Λουδοβ ίκος Φόυερμπαχ 

[Feuerbach, 1804 -1872] . Θα εξετάσουμε τη δ ιδασκαλ ία του γ ια την 

ηθική. 

Η φ ιλοσοφία του Φόυερμπαχ αξίζε ι να την εξετάσουμε πιο επ ιστα-

μένα, επε ιδή επηρέασε ιδ ιαίτερα τη σύγχρονη σκέψη της Γερμαν ίας . 

Α λ λά αφού το κυρ ιότερο αντ ικε ίμενο της φ ιλοσοφίας του ήταν όχι τόσο 

η επεξεργασ ία των βάσεων της ηθ ικής όσο η κριτ ική της θρησκε ίας , η 

δ ιεξοδ ική εξέταση της δ ιδασκαλ ίας του Φόυερμπαχ θα με απομάκρυ-

νε πολύ από τ ο θέμα μου. Συνεπώς , θα περ ιορ ιστώ στα νέα στοιχε ία 

που πρόσθεσε ο Φόυερμπαχ στη θετ ικ ιστ ική ηθική. Ο Φόυερμπαχ δεν 

προβλήθηκε ως θετ ικ ιστής που βασίζε ι τη φ ιλοσοφία του στα ακρ ιβή 

στοιχε ία που αντλήθηκαν από τη μελέτη της ανθρώπ ινης φύσης . Άρχ ι -



224 , ΠΙΟΤΡ ΚΡΟΠΟΤΚΙΝ 

σε να γράφε ι επηρεασμένος από τον Χέγκελ και μόνο σταδιακά, υπο-

βάλλοντας σε λαμπρή και τολμηρή κριτ ική τη μεταφυσική φ ιλοσοφία 

του Καντ, του Σέλ ι νγκ , του Χέγκελ και την « ιδεαλ ιστ ική» φ ιλοσοφία 

εν γένε ι , έγ ινε φ ιλόσοφος με «ρεαλ ιστ ική» οπτ ική. Πρώτα εξέθεσε τις 

βασικές του σκέψε ι ς με μορφή αφορ ισμών το 1842-43 , σε δύο άρθρα^, 

και μόνο μετά το 1858 έστρεψε Την προσοχή του στην ηθική. Το 1866, 

στο έργο του Θεός, ελευθερία και αθανασία από ανθρωπολογική άπο-

ψη ενέταξε ένα τμήμα γ ια την ελευθερ ία της βούλησης , και κατόπιν 

έ γραψε μία σε ιρά άρθρων γ ια την ηθ ική φ ιλοσοφία που πραγματεύ-

ονταν τα θεμελ ιώδη προβλήματα της ηθ ικής. Α λ λά και σ' αυτά, όπως 

επ ισημαίνε ι ο Jodl από τον οποίο αντλώ κυρ ίως τα στοιχε ία μου^, δεν 

την εξετάζε ι ενδελεχώς- σε πολλά ζητήματα αναφέρετα ι μόνον ακρο-

θ ιγώς. Εν τούτοις , τα έργα του, αν τα πάρουμε όλα μαζί, συγκροτούν 

μία επαρκώς ολοκληρωμένη έκθεση του επ ιστημον ικού εμπε ιρ ισμού 

στην ηθική, στην οπο ία πρόσθεσε κάτι σημαντ ικό ο Knapp στο έργο 

του Σύστημα της φιλοσοφίας του δικαίου^^. Τα βαθυστόχαστα γραπτά 

του Φόυερμπαχ , που ευτυχώς ήταν γραμμένα σε απλή, ευκολονόητη 

γλώσσα, δ ιέγε ιραν τη γερμαν ι κή ηθ ική σκέψη. 

Η αλήθε ια ε ίναι ότι ο Φόυερμπαχ δεν απέφυγε ορ ισμένες πολύ χτυ-

πητές αντ ιφάσε ις . Ενώ επ ιχε ίρησε να βασίσει την ηθ ική του φ ιλοσοφία 

στα συγκεκρ ιμένα γεγονότα της ζωής και υποστήρ ιξε τον ευδα ιμον ισμό 

—δηλαδή εξήγησε την ανάπτυξη των ηθ ικών τάσεων στην ανθρωπότη -

τα με την προσπάθε ια γ ια μία πιο ευτυχ ισμένη ζωή— συγχρόνως εγκω-

μίασε την ηθ ική του Καντ και του Φίχτε, που σαφώς ανταγων ι ζόταν 

τον αγγλο-σκοτσέζ ι κο ευδα ιμον ισμό και αναζητούσε την εξήγηση της 

ηθ ικής στη θρησκευτ ική αποκάλυψη . 

Η επ ιτυχ ία της φ ιλοσοφίας του Φόυερμπαχ εξηγε ίτα ι απόλυτα από 

τη ρεαλ ιστ ική, επ ιστημον ική τάση της κο ινής γ νώμης κατά το δεύτερο 

ήμισυ του 19ου αι. Η καντ ιανή μεταφυσική και η θρησκευτ ικότητα του 

Φίχτε και του Σέλ ι ν γκ π ιθανόν δεν μπόρεσαν να κυρ ιαρχήσουν στη, 

σκέψη σε μία εποχή που σημαδεύτηκε από μία α ιφν ίδ ια άνθηση της 

γνώσης της φύσης και της συμπαντ ικής ζωής —σε μία εποχή που συν-

δέθηκε με τα ονόματα του Δαρβ ίνου , του Τζάουλ , του Φάραντεϋ , του 

Χέλμχολτς , του Κλωντ Ι^περνάρ κ.ά. στην επ ιστήμη, και του Κοντ στη 

φ ιλοσοφία . Ο θετ ικ ισμός, ή ρεαλισμός όπως τον ονόμασαν στη Γερμα-

νία, ήταν το φυσ ικό επακόλουθο αυτής της αναβ ίωσης και της επιτυ-

χ ίας της φυσ ικής επ ιστήμης έπειτα από πενήντα χρόν ια συσσώρευσης 

επ ιστημον ικών στο ιχε ίων. 
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Αλλά Ο Jodl επ ισημαίνε ι στη φ ιλοσοφία του Φόυερμπαχ μία ιδιαιτε-

ρότητα, στην οποία αποδίδε ι «το μυστικό της επ ιτυχ ίας του ρεαλ ιστ ικού 

κ ινήματος» στη Γερμαν ία . Αυτή ήταν η «εξαγν ισμένη και εμβαθυμένη 

ερμηνε ία της θέλησης και των ε κδηλώσεών της», σε αντ ίθεση προς την 

«αφηρημένη και σχολαστ ική ερμηνε ία της ηθ ικής από την ιδεαλ ιστ ική 

σχολή». 

Η ιδεαλ ιστ ική σχολή εξήγησε θεωρητ ικά τις ανώτερες ηθικές εκδη-

λώσε ις της βούλησης με κάτι εξωτερ ικό, και το «ξερ ί ζωμα αυτών των 

λαθεμένων συλλήψεων , που έκαναν ο Σοπενόουερ και ο Μπένεκε , ση-

μαδεύει μία ολόκληρη εποχή στη γερμαν ι κή ηθ ική». 

Ο Φόυερμπαχ γράφε ι : «Αν κόθε ηθ ική έχει γ ια αντ ικε ίμενό της την 

ανθρώπ ινη βούληση και τ ις σχέσε ις της, πρέπε ι αναγκαστ ικά να της 

προσθέσουμε ότι δεν μπορε ί να υπάρχε ι βούληση εκεί που δεν υπάρ-

χει εσωτερ ική πίεση· και εκεί που δεν υπάρχε ι εσωτερ ική πίεση γ ια 

ευτυχία, δεν μπορε ί να υπάρχε ι κανενός ε ίδους εσωτερ ική πίεση. Η 

ενόρμηση προς την ευτυχ ία ε ίναι η εσωτερ ική πίεση των εσωτερ ικών 

π ι έ σ ε ω ν όπου η ύπαρξη ε ίναι δεμένη με τη βούληση, η επ ιθυμ ία και 

η επ ιθυρ ία γ ια ευτυχ ία ε ίναι αδ ιαχώριστες , αν όχι ταυτόσημες . ' 'Θέλω" 

σημαίνε ι ' 'δεν θέλω να υποφέρω", δεν θέλω την εκμηδέν ιση , αλλά 

θέλω να επ ι ζώ και να ευημερώ. . . Ηθ ική χωρ ί ς ευτυχ ία ε ίναι σαν λέξη 

χωρ ί ς νόημα» . 

Αυτή η ερμηνε ία της ηθ ικής έφερε φυσ ικά μία πλήρη επανάσταση 

στη γερμαν ι κή σκέψη. Αλλά , όπως επ ισημαίνε ι ο Jodl , «ο Φόυερμπαχ 

συνέδεσε την επανάσταση αυτή με τα ονόματα του Λοκ , του Μαλ-

μπράνς και του Ελβέτ ιου». Για τους στοχαστές της δυτ ικής Ευρώπης 

αυτή η ερμηνε ία της ηθ ικής α ίσθησης δεν παρουσ ίαζε τ ίποτε κα ινούρ-

γιο, αν και ο Φόυερμπαχ την εξέφρασε με μία μορφή με την οπο ία κέρ-

δισε ευρύτερη δ ιάδοση από όσην ε ίχε γνωρ ίσε ι με τους παλα ιότερους 

ευδα ιμον ιστές . 

Όσο γ ια το ερώτημα: πώς η εγωιστ ική προσπάθε ια ενός ατόμου γ ια 

την προσωπ ική του ευτυχ ία μετατρέπεται στο «φα ινομεν ικό της αντ ί -

θετο, σε αυτοσυγκράτηση και σε δραστηρ ιότητα γ ια το καλό των άλ-

λων» , η ε ξήγηση του Φόυερμπαχ δεν εξηγε ί πραγματ ικά τ ίποτε. Απλώς 

επαναλαμβάνε ι το ερώτημα, αλλά με τη μορφή βεβα ίωσης. Λέε ι ο Φό-

υερμπαχ: «Αναμφ ίβολα , η βασ ική αρχή της ηθ ικής ε ίναι η ευτυχ ία, όχ ι 

όμως η ευτυχ ία συμπυκνωμένη σε ένα πρόσωπο, αλλά η ευτυχ ία που 

εκτε ίνετα ι σε πολλά δ ιαφορετ ικά πρόσωπα, που περ ιλαμβάνουν εμένα 

και εσένα, δηλαδή όχι η μονόπλευρη , αλλά η δ ίπλευρη ή πολύπλευρη 
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ευτυχ ία». Α λ λά αυτό δεν ε ίναι λύση. Το πρόβλημα της ηθ ικής φ ιλοσο-

φίας ε ίναι να ε ξηγήσουμε γιατί τα α ισθήματα και οι σκέψε ι ς του ανθρώ-

που πα ίρνουν μία τέτο ια στροφή ώστε να μπορε ί αυτός να α ισθάνετα ι 

και να σκέφτετα ι το συμφέρον των άλλων , ή και όλων των ανθρώπων , 

όπως τα δ ικά του συμφέροντα . Είναι αυτό έμφυτο ένστ ικτο ή ε ίναι μία 

κρίση που κάνε ι ο Λόγος μας, ο οπο ίος σταθμίζε ι τα συμφέροντά του, 

τα ταυτίζε ι με τα συμφέροντα των άλλων , και γ ίνετα ι αργότερα έξη; Ή 

μήπως ε ίναι ένα ασύνε ιδο α ίσθημα, όπως βεβα ιώνουν οι ατομικ ιστές, 

στο οποίο θα πρέπε ι να αντ ιστεκόμαστε; Τέλος , από πού προήλθε αυτή 

η παράξενη α ίσθηση —όχι ακρ ιβώς συνε ίδηση και όχι πραγματ ικά συ-

να ίσθημα— της υποχρέωσης , του καθήκοντος , αυτή η ταύτ ιση των 

συμφερόντων ενός ατόμου με τα συμφέροντα όλων; 

Αυτά ακρ ιβώς τα ερωτήματα μελετά η ηθ ική από τους χρόνους της 

αρχα ίας Ελλάδας και δ ίνε ι πολύ αντ ιφατ ικές απαντήσε ι ς : αποκάλυψη 

εκ των άνω· ορθολογ ι κά κατανοημένος εγωισμός- το αγελα ίο ένστι-

κτο· φόβος γ ια τ ιμωρ ία στη μετά θάνατον ζωή· λογ ι κό · απερ ίσκεπτη 

ενόρμηση κτλ. Ο Φόυερμπαχ δεν μπόρεσε να δώσει νέες ή ι κανοπο ιη-

τ ικές απαντήσε ι ς σ' αυτά. 

Ο Jodl , που βλέπε ι με μεγάλη συμπάθε ια τον Φόυερμπαχ , επ ισημα ί -

νε ι : «Υπάρχε ι προφανώς ένα κενό στην έκθεση του Φόυερμπαχ . Δεν 

δε ίχνε ι ότι η αντ ιπαράταξη εμού και εσού δεν ε ίναι αντ ιπαράταξη δύο 

προσώπων αλλά του ατόμου και της κο ινων ίας» . Α λ λά ακόμη και αυτή 

η επ ισήμανση αφήνε ι αναπάντητα τα ερωτήματα, που δ ιατηρούν όλη 

την ισχύ τους . 

Αυτή η παράλε ιψη, συνεχ ί ζε ι ο Jodl , συμπληρώθηκε από τον Κναπ 

στο Σύστημα φιλοσοφίας του δικαίου. Ο Κναπ ρητά παρουσ ίασε τα 

συμφέροντα της πατριός [c lan] ως λογ ι κή αφετηρ ία τη ς ηθ ικής δ ιαδ ικα-

σίας. Η ορθολογ ι κή αξ ία της ηθ ικής αυξάνε ι όσο πιο πολύ ο άνθρωπος 

ταυτίζε ι τον εαυτό του και τα συμφέροντά του με μία ολοένα ευρύτερη 

ομάδα ανθρώπων και εν τέλε ι με την ανθρωπότητα συνολ ικά . Έτσι , ο 

Κναπ επέστρεψε στο ένστ ικτο της κο ινων ικότητας , το οποίο ε ίχε ήδη 

αναγνωρ ίσε ι ο Μπα ίηκον πως ήταν ισχυρότερο και δ ιαρκέστερα ενερ-

γητ ικό ένστ ικτο από το ένστ ικτο της προσωπ ικής ι κανοπο ίησης . 

Όσο ι θέλουν να γνωρ ίσουν καλύτερα την ηθ ική του Φόυερμπαχ , 

ας δ ιαβάσουν τα εύληπτα έργα του, που βασίζονται στην παρατήρηση 

της ζωής και όχι σε αφηρημένε ς ε ικασίες και ε ίναι γεμάτα με πολύτ ιμες 

σκέψε ι ς . Συστήνουμε και την εξα ίρετη έκθεσή της από τον Jodl . Συνο -

ψίζοντας , θα αναφέρω απλώς την εξήγηση που δίνε ι ο Φόυερμπαχ γ ια 
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τη δ ιάκρ ιση ανάμεσα σε τάσε ις (εγωιστ ική και κο ινων ική) και σε κα-

θήκον, και στη σημασία που έχε ι η παραπάνω δ ιάκρ ιση γ ια την ηθ ική. 

Το γεγονός ότι η εγγενής τάση και η α ίσθηση του καθήκοντος συχνά 

αντ ιφάσκουν , δεν σημαίνε ι πως ε ίναι αναπόδραστα ανταγων ιστ ικές και 

πρέπει να παραμε ίνουν ανταγων ιστ ικές . Απεναντ ίας , όλη η ηθ ική εκ-

παίδευση προσπαθε ί να εξαλε ίψε ι τον ανταγων ισμό αυτόν, και ακόμη 

και όταν ένας άνθρωπος δ ιακ ινδυνεύε ι τη ζωή του γ ια κάτι που θεωρε ί 

καθήκον του, α ισθάνετα ι ότι, αν και η δράση ενδέχετα ι να οδηγήσε ι 

στην εκμηδέν ισή του, η αδράνε ια θα ήταν αναμφ ίβολα ηθ ική εκμηδέ-

ν ιση. Α λ λά εδώ αφήνουμε ήδη τη σφαίρα της απλής δ ικα ιοσύνης και 

μπα ίνουμε στην επ ικράτε ια του τρ ίτου μέρους της ηθ ικής τρ ιλογ ίας , 

γ ια την οπο ία θα μ ιλήσω πιο κάτω. Εδώ θα αρκεστώ να επ ισημάνω 

έναν ορ ισμό του Φόυερμπαχ , που πλησιάζε ι πολύ τη σύλληψη της δι-

κα ιοσύνης: «Η ηθ ική βούληση ε ίναι μία βούληση που δεν θέλε ι να 

κάνει κακό, επε ιδή δεν θέλε ι να πάθει κακό». 

Το θεμελ ιώδες πρόβλημα της φ ιλοσοφίας του Φόυερμπαχ ε ίναι η 

εύρεση της σωστής στάσης της φ ιλοσοφίας απέναντ ι στη θρησκε ία . Εί-

ναι γνωστή η αρνητ ική στάση του φ ιλοσόφου απέναντ ι στη θρησκε ία . 

Αλλά ενώ επιχε ιρε ί να ελευθερώσε ι την ανθρωπότητα από την κυρ ιαρ-

χ ία της θρησκε ίας , ο Φόυερμπαχ , όπως ο Κοντ, δεν χάνε ι από τα μάτια 

του τα αίτια της προέλευσής της και την επ ιρροή της στην ανθρώπ ινη 

ιστορία —την επ ιρροή που δεν έπρεπε καθόλου να ξ εχνούν εκε ίνο ι 

που, υ ιοθετώντας επ ιστημον ική στάση, πολεμούν τη θρησκε ία και τη 

δε ισ ιδα ιμον ία που ενσαρκώνετα ι στην εκκλησ ία και στην κοσμ ική της 

συμμαχ ία με το κράτος. Η αποκάλυψη στην οποία βασίζεται η θρη-

σκεία, δ ίδαξε ο Φόυερμπαχ , δεν προέρχετα ι από μία θεότητα, αλλά εί-

ναι η έκφραση των ασαφών α ισθημάτων τού τι ε ίναι ωφέλ ιμο γ ια τους 

ανθρώπους εν γένε ι . Τα θρησκευτ ικά ιδεώδη και εντολές εκφράζουν 

τα ιδεώδη της ανθρωπότητας , και ε ίναι επ ιθυμητό να καθοδηγε ίτα ι το 

άτομο από αυτά τα ιδεώδη στις σχέσε ις του με τους συνανθρώπους 

του. Η παραπάνω σκέψη ε ίναι απολύτως αληθ ινή , γιατί αλλ ιώς καμία 

θρησκε ία δεν θα μπορούσε να αποκτήσε ι την ισχύ/εξουσία που έχουν 

όλες 01 θρησκε ίες πάνω στον άνθρωπο . Α λ λά δεν πρέπει να ξ εχνούμε 

ότι 01 μάγοι , οι σαμάνο ι και οι κληρ ικο ί έως σήμερα έχουν προσθέ-

σει στις θεμελ ιώδε ι ς θρησκευτ ικές και ηθ ικές εντολές ένα ολόκληρο 

επο ικοδόμημα εκφοβ ιστ ικών και δε ισ ιδα ιμον ικών συλλήψεων . Σ' αυ-

τές περ ιλαμβάνετα ι το καθήκον να υποτασσόμαστε στις αν ισότητες της 

κο ι νων ικής τάξης και της κάστας, που πάνω τους ανεγέρθηκε όλο το 
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κο ινων ικό ο ι κοδόμημα το οποίο ανέλαβαν να στηρ ί ζουν οι ε κπρόσω-

ποι της εκκλησ ίας . Κάθε κράτος αποτελε ί μία συμμαχ ία των πλούσ ιων 

εναντ ίον των φτωχών , και των άρχουσών τάξεων — στρατ ιωτ ικών, 

δ ι κηγόρων , κυβερνώντων και κληρ ι κών— εναντ ίον των κυβερνωμέ -

νων . Οι κληρ ικο ί ό λων των θρησκε ιών , ως ενεργά μέλη της κρατ ικής 

συμμαχ ίας , ανέκαθεν ε ισήγαν στα « ιδεώδη της πατρ ιός» εντολές και 

συστάσε ις που εξυπηρετούσαν με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα 

της κρατ ικής συμμαχ ίας , δηλαδή των προνομ ιούχων τόξεων . 



ΗΘΙΚΗ 229 

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ . 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Ω Ν . 

19ος α ι . (συνέχε ια) 

Από τη σύντομη επ ισκόπηση των δ ιάφορων εξηγήσεων γ ια την 

προέλευση της ηθ ικής βλέπουμε ότι σχεδόν όλο ι όσοι έ γραψαν γ ια το 

ζήτημα αυτό έφτασαν στο συμπέρασμα ότι κατέχουμε ένα εσωτερ ικό 

συνα ίσθημα που μας οδηγε ί να ταυτ ι ζόμαστε με τους άλλους . Κάθε 

στοχαστής έδωσε δ ικό του όνομα στο συνα ίσθημα αυτό και ε ξήγησε με 

τον δ ικό του τρόπο την προέλευσή του. Ορ ισμένο ι μ ίλησαν γ ια εγγενές 

ηθικό συνα ίσθημα χωρ ί ς να δώσουν περα ιτέρω εξηγήσε ις - άλλο ι , που 

επ ιχε ίρησαν να εμβαθύνουν στην ουσία του συνα ισθήματος αυτού, το 

ονόμασαν συμπάθε ια , συμπόν ια ενός ανθρώπου γ ια τους άλλους , τους 

ίσους του- ορ ισμένο ι , όπως ο Καντ, μη κάνοντας δ ιάκρ ιση ανάμεσα 

στις παρακ ινήσε ι ς των συνα ισθημάτων μας και στις επ ιταγές του Λόγου 

μας, που το πιο συχνά και π ιθανόν πάντα σε συνδυασμό κυβερνούν 

τις πράξε ις μας, προτ ίμησαν να μ ιλήσουν γ ια συνε ίδηση ή προσταγή 

της καρδ ιάς και του Λόγου ή γ ια α ίσθηση του καθήκοντος ή απλώς γ ια 

συνε ίδηση του καθήκοντος που υπάρχε ι σε όλους μας. Δεν εξέτασαν 

από πού προέρχοντα ι αυτά και πώς έχουν αναπτυχθε ί στον άνθρω-

πο, όπως κάνουν τώρα οι συγγραφε ί ς της ανθρωπολογ ι κής και της 

εξελ ικτ ικής σχολής . Πλάι σ' αυτές τ ις εξηγήσε ι ς της προέλευσης της 

ηθ ικής, μία άλλη ομάδα στοχαστών, που δεν θεωρούν το ένστ ικτο και 

το συνα ίσθημα επαρκή εξήγηση των ηθ ικών τάσεων στον άνθρωπο , 

αναζήτησαν τη λύση στον Λόγο . Η στάση αυτή ε ίναι ιδ ιαίτερα εμφανής 

στους γάλλους συγγραφε ί ς του δεύτερου μισού του 18ου αι., ιδ ίως 

στους Εγκυκλοπα ιδ ιστές και βασικά στον Ελβέτιο. Αλλά αν και επ ιχε ί -

ρησαν να ε ξηγήσουν τις ηθ ικές τάσε ις του ανθρώπου αποκλε ιστ ικά ως 

αποτέλεσμα της ψυχρής λογ ι κής και του εγωισμού, αναγνώρ ισαν συγ-

χρόνως μία άλλη ενεργό δύναμη, τον πρακτ ικό ιδεαλ ισμό. Αυτή πολύ 

συχνά κάνε ι τον άνθρωπο να ενεργε ί από συμπάθε ια , από συμπόν ια , 

αφού τον κάνε ι να μπαίνε ι στη θέση του αδ ικημένου και να ταυτίζεται 

με τον άλλο . 

Μένοντας πιστοί στη θεμελ ιώδη οπτ ική τους, οι γάλλο ι στοχαστές 

ε ξήγησαν αυτές τις πράξε ις με τον Λόγο , που βρίσκει την ικανοπο ίηση 
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του εγω ισμού και των «ανώτερων αναγκών» του ανθρώπου σε πράξε ις 

που αποσκοπούν στο καλό των συνανθρώπων του. 

Ως γνωστόν , η ο λοκληρωμένη ανάπτυξη των απόψεων αυτών, που 

αποδόθηκαν στον Μπένθαμ , έγ ινε από τον μαθητή του Τζον Στ ιούαρτ 

Μιλ. 

Παράλληλα προς αυτούς τους στοχαστές, υπήρχαν ανέκαθεν δύο 

ακόμη ομάδες ηθ ικών φ ι λοσόφων που επ ιχε ίρησαν να τοποθετήσουν 

την ηθ ική σε τελε ίως δ ιαφορετ ική βάση. 

Ορ ισμένο ι απ' αυτούς υποστήρ ιξαν ότι το ηθικό ένστ ικτο, συνα ί -

σθημα, τόση —ή όπως αλλ ιώς το ονόμαζαν— το έχε ι εμφυτεύσε ι στον 

άνθρωπο ο Δημ ιουργός της Φύσης και έτσι συνέδεσαν την ηθ ική με 

τη θρησκε ία . Η ομάδα αυτή επηρέασε λ ιγότερο ή περ ισσότερο άμεσα 

όλη την ηθ ική σκέψη έως τους πιο πρόσφατους χρόνους . Η άλλη ομά-

δα ηθ ικών φ ι λοσόφων , που την αντ ιπροσώπευαν στην αρχα ία Ελλάδα 

ορ ισμένο ι σοφιστές, τον 17ο αι. ο Μαντεβ ιλ και τον 19ο αι. ο Νίτσε, 

πήρε τελε ίως αρνητ ική και κορο ϊδευτ ική στάση απέναντ ι σε κάθε ηθ ική 

και την θεώρησε επ ιβ ίωση του θρησκευτ ικού περ ιβάλλοντος και των 

δε ισ ιδα ιμον ιών. Τα κύρ ια επ ιχε ιρήματά τους ήταν η κατάδε ιξη της θρη-

σκευτ ικής φύσης της ηθ ικής και η ποικ ιλ ία και η μεταβλητότητα των 

ηθ ικών συλλήψεων . 

Θα επανέλθουμε στ ις δύο αυτές ομάδες . Προς το παρόν, θα επ ιση-

μάνουμε ότι σε όλους τους συγγραφε ί ς γ ια την ηθ ική που υπέθεσαν ότι 

προέρχετα ι από τα έμφυτα ένστ ικτα, από το α ίσθημα της συμπάθε ιας 

κτλ., έχουμε ήδη, στη μία ή στην άλλη μορφή, μία ένδε ι ξη της συνε ι -

δητοπο ίησης ότι μία βάση της ηθ ικής βρίσκεται στο πώς συλλαμβάνε ι 

το μυαλό μας τη δ ικα ιοσύνη. 

Ε ίδαμε ήδη ότι πολλο ί συγγραφε ί ς και στοχαστές - μ ε τ α ξ ύ των οποί-

ων ο Χ ιούμ, ο Ελβέτ ιος και ο Ρ ουσώ - πλησ ίασαν πολύ τη σύλληψη 

της δ ικα ιοσύνης ως συστατ ικού και αναγκα ίου μέρους της ηθικής- εν 

τούτοις , δεν εκφράστηκαν καθαρά και τελεσ ίδ ικα γ ια τη σημασ ία που 

έχε ι η δ ικα ιοσύνη γ ια την ηθική. 

Τέλος , η μεγάλη Γαλλ ική επανάσταση, που οι περ ισσότεροι ηγέτες 

της ήταν υπό την επ ιρροή του Ρουσώ, ε ισήγαγαν στη νομοθεσ ία και 

στη ζωή την ιδέα της πολιτικής ισότητας, δηλαδή της ισότητας των 

δ ι κα ιωμάτων όλων των πολ ιτών του κράτους. Τα έτη 1793-94 , ορι-

σμένο ι προχώρησαν ακόμη περ ισσότερο και απα ίτησαν «πραγματ ική 

ισότητα», δηλαδή οικονομική ισότητα. Αυτές οι νέες ιδέες αναπτύχθη-

καν κατά την Επανάσταση στις Λα ϊκές Εταιρε ίες και στις Λέσχες των 
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Ακρα ίων από τους «Λυσσασμένους» [Enragés] , τους «αναρχ ι κούς» 

κ.ά. Ως γνωστόν , οι υποστηρ ικτές των ιδεών αυτών ηττήθηκαν κατά τη 

Θερμ ιδορ ιανή αντ ίδραση (Ιούλ ιος 1794) , όταν οι Γ ιρονδ ίνο ι ανέκτησαν 

την εξουσία. Αυτο ί , πάλι , σύντομα ανατράπηκαν από τη στρατ ιωτ ική 

δ ικτατορία. Αλλά η απα ίτηση γ ια ένα επαναστατ ικό πρόγραμμα - κ α -

τάργηση όλων των υπολε ιμμάτων του φεουδαρχ ισμού και αξ ίωση της 

ισότητας δ ι κ α ιωμάτων - δ ιαδόθηκε από τις δημοκρατ ικές στρατιές της 

Γαλλ ίας σε όλη την Ευρώπη, μέχρι τη Ρωσία. Και μολονότ ι το 1815 οι 

ν ικητές Σύμμαχο ι , με επ ι κ εφαλής τη Ρωσία και τη Γερμαν ία, κατόρθω-

σαν να παλ ι νορθώσουν τους Βουρβόνους , η «πολ ιτ ική ισότητα» και η 

κατάργηση όλων των επ ιβ ιώσεων της φεουδαρχ ι κής αν ισότητας έγ ι ναν 

τα συνθήματα του επ ιθυμητού πολ ιτ ικού συστήματος σε ολόκληρη την 

Ευρώπη και ε ξακολουθούν να ε ίναι και σήμερα. 

Έτσι , στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αι. πολλο ί στοχα-

στές άρχ ισαν να θεωρούν βάση της ανθρώπ ινης ηθ ικής τη δ ικα ιοσύνη, 

αλλά αυτή τους η άποψη δεν έγ ινε γεν ι κά αποδεκτή γ ια δύο λόγους , 

τον ένα ψυχολογ ι κό και τον άλλο ιστορικό. Πράγματ ι , δ ίπλα στη σύλ-

ληψη της δ ικα ιοσύνης και στην προσπάθε ια γ ια την κατάκτησή της , 

υπάρχε ι στον άνθρωπο και η προσπάθε ια γ ια προσωπ ική κυρ ιαρχ ία , γ ια 

εξουσία πάνω στους άλλους . Σε ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότη -

τας, ήδη από τους παλα ιότερους χρόνους , συγκρούοντα ι τα ακόλουθα 

δύο στοιχε ία: η προσπάθεια γιο δικαιοσύνη^ δηλαδή για ισοτιμία, και 

η προσπάθεια για κυριαρχία του ατόμου πάνω στους άλλους ή πάνω 

στους πολλούς. Η πάλη ανάμεσα στις δύο αυτές τάσε ις εκδηλώνετα ι 

και στις πιο πρωτόγονες κο ινων ίες . Οι «πρεσβύτερο ι» , με τη συσσω-

ρευμένη σοφία της πε ίρας τους , που ε ίδαν ότι όλη η φυλή υπέφερε 

από αλλαγέ ς στον φυλετ ικό τρόπο ζωής ή που ε ίχαν ζήσει περ ιόδους 

στέρησης, φοβούνταν όλες τ ις κα ινοτομ ίες και με την εξουσία/ αυθε-

ντία τους εναντ ιώνονταν σε όλες τ ις αλλαγές . Για να προστατεύσουν 

τα εδρα ιωμένα έθ ιμα ίδρυσαν τους πρώτους θεσμούς της άρχουσας 

εξουσίας στην κο ινων ία . Σταδ ιακά , συμμάχησαν μαζί τους οι μάγο ι 

και 01 σαμάνο ι , και οργάνωσαν μυστ ικές εταιρε ίες γ ια να δ ιατηρήσουν 

υποταγμένα τα άλλα μέλη της φυλής και να δ ιαφυλάξουν τις παρα-

δόσεις και το κατεστημένο σύστημα της φυλετ ικής ζωής . Στην αρχή, 

01 εταιρε ίες αυτές αναμφ ίβολα υποστήρ ιξαν την ισότητα δ ικα ιωμάτων, 

εμποδ ί ζοντας τα άτομα να γ ί νουν υπερβολ ικά πλούσια ή να αποκτή-

σουν κυρ ίαρχη εξουσία στο εσωτερ ικό της φυλής . Α λ λά οι ίδιες αυτές 

μυστ ικές εταιρε ίες πρώτες εναντ ιώθηκαν στην αποδοχή της ισοτιμίας 
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ως θεμελ ιώδους αρχής της κο ι νων ικής ζωής . 

Α λ λά αυτό που βρ ίσκουμε στις κο ινων ίες των πρωτόγονων αγρ ίων 

και γεν ι κά στους ανθρώπους που ζουν με τον φυλετ ικό τρόπο ζωής 

έχει συνεχ ιστε ί σε ο λόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας μέχρ ι σή-

μερα. Οι μάγοι της Ανατολής , οι ιερείς της Α ιγύπτου, της αρχα ίας Ελ-

λάδας και της Ρώμης , που ήταν οι πρώτοι ερευνητές της φύσης και των 

μυστηρ ίων της, και κατόπ ιν οι βασιλε ίς και οι τύραννο ι της Ανατολής , 

01 αυτοκράτορες και οι συγκλητ ικο ί της Ρώμης, οι εκκλησ ιαστ ικο ί ηγε-

μόνες της Δυτ ι κής Ευρώπης , οι στρατιωτικο ί , οι δ ικαστές κτλ. - ό λ ο ι 

επ ιχε ίρησαν με κάθε τρόπο να εμποδ ίσουν τις ιδέες της ισοτιμίας, που 

δ ιαρκώς επ ιδ ίωκαν να εκφραστούν στην κο ινων ία , να πραγματωθούν 

στη ζωή κα ί να απε ι λήσουν το δ ικό τους δ ικα ίωμα στην αν ισότητα, 

στην κυρ ιαρχ ία . 

Εύκολά καταλαβα ίνουμε σε πο ιαν έκταση η αναγνώρ ιση της ισο-

τ ιμ ίας ως θεμελ ιώδους αρχής της κο ινων ικής ζωής καθυστέρησε εξ 

αιτ ίας αυτής της επ ιρροής του πιο έμπε ιρου, του πιο αναπτυγμένου και 

συχνά του πιο ομο ιογενούς μέρους της κο ινων ίας , με την υποστήρ ι -

ξη της δε ισ ιδα ιμον ίας και της θρησκε ίας . Είναι επ ίσης προφανές πόσο 

δύσκολο ήταν να καταργηθε ί η αν ισότητα, που αναπτύχθηκε ιστορικά 

στην κο ινων ία με τη μορφή της δουλε ίας , της δουλοπαρο ικ ίας , των 

ταξ ι κών δ ιακρ ίσεων, των «τ ίτλων ευγενε ίας» κ.ά., αφού επ ιπλέον η 

αν ισότητα αυτή επ ι κυρωνόταν από τη θρησκε ία και - α λ ί μ ο ν ο ! - από 

την επ ιστήμη. 

Η φ ιλοσοφία του 18ου αι., και το λα ϊκό κ ί νημα στη Γαλλ ία που 

κατέληξε στην Επανάσταση, ήταν μία ισχυρή προσπάθε ια αποτ ίναξης 

του πανάρχα ιου ζυγού και θεμελ ίωσης του νέου κο ι νων ικού συστήμα-

τος πάνω στη βασική αρχή της ισοτιμίας. Αλλά ο τρομερός κο ι νων ικός 

αγώνας που αναπτύχθηκε στη Γαλλ ία κατά την Επανάσταση, η άγρ ια 

α ιματοχυσ ία και τα ε ίκοσι έτη ευρωπα ϊ κών πολέμων , καθυστέρησαν 

αξ ιοπρόσεκτα την υλοπο ίηση των ιδεών της ισοτιμίας. Μόνον εξήντα 

χρόν ια μετά την απαρχή της Μεγάλης Επανάστασης , δηλαδή το 1848, 

άρχ ισε πάλ ι στην Ευρώπη ένα νέο λα ϊκό κ ίνημα με το λάβαρο της ισο-

τ ιμ ίας, που κι αυτό όμως πν ίγηκε στο α ίμα έπειτα από λ ί γους μήνες . 

Μετά από αυτές τις επαναστατ ικές απόπε ιρες , μόνο κατά το δεύτερο 

ήμισυ της δεκαετ ίας του 1850 έγ ινε η μεγάλη επανάσταση στις φυσ ικές 

επ ιστήμες, που ε ίχε ως αποτέλεσμα τη δημ ιουργ ία μίας νέας γεν ικευτ ι -

κής θεωρ ίας : της Θεωρίας της εξέλιξης. 

Ήδη τη δεκαετ ία του 1830 ο θετ ικ ιστής φ ι λόσοφος Αύγουστος Κοντ 
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και 01 θεμελ ιωτές του σοσ ιαλ ισμού - ο Σα ι ν -Σ ιμόν και ο Φουρ ιέ ( ιδ ίως 

01 δ ιάδοχο ι του) στη Γαλλ ία και ο Ρόμπερτ Όουεν στην Α ν γ λ ι α - επ ιχε ί -

ρησαν να εφαρμόσουν στη ζωή των ανθρώπ ι νων κο ινων ιών τη θεωρ ία 

της σταδ ιακής ε ξέλ ι ξης της ζωής των φυτών και των ζώων , την οπο ία 

προώθησαν ο Μπυφόν και ο Λαμάρκ και εν μέρει οι Εγκυκλοπα ιδ ι -

στές. Κατά το δεύτερο ήμισυ του 19ου αι. η μελέτη της ανάπτυξης 

των κο ι νων ι κών θεσμών του ανθρώπου κατέστησε εφικτό γ ια πρώτη 

φορά να συνε ιδητοπο ιήσουμε πλήρως τη σημασία της ανάπτυξης στην 

ανθρωπότητα της θεμελ ιώδους σύλληψης όλης της κο ι νων ικής ζωής : 

της ισοτιμίας. 

Έχουμε δει πόσο πολύ ο Χ ιούμ, και ακόμη περισσότερο ο Άνταμ 

Σμ ιθ και ο Ελβέτ ιος ( ιδ ίως στο δεύτερο έργο του De Ι' homme, de ses 

facultés individuelles et de son éducation που εκδόθηκε μετά θάνατον 

το 1793) , προσέγγ ισαν στην αναγνώρ ιση της δ ικα ιοσύνης , και συνε -

πώς της ισοτιμίας, ως βάσης της ηθ ικής στον άνθρωπο . 

Η δ ιακήρυξη της ισότητας με τη «Δ ιακήρυξη των δ ικα ιωμάτων του 

ανθρώπου» τον καιρό της Γαλλ ικής επανάστασης (το 1791) τόν ισε 

ακόμη περ ισσότερο αυτή τη θεμελ ιώδη αρχή της ηθ ικής . 

Πρέπε ι να επ ισημάνουμε εδώ ένα εξα ιρετ ικά σημαντ ικό και ουσι -

αστικό βήμα προς τα εμπρός που έγ ινε σχετ ικά με τη σύλληψη της 

δ ικα ιοσύνης . Στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αι. πολλο ί 

στοχαστές και φ ιλόσοφο ι άρχ ισαν να εννοούν , όταν έλεγαν δ ικα ιοσύνη 

και ισοτιμία, όχι μόνο την πολ ιτ ική ισότητα και την ισότητα των πολ ι -

τών, αλλά κυρ ίως την ο ι κονομ ική ισότητα. Έχουμε ήδη αναφέρε ι ότι 

ο Morely, στο μυθ ιστόρημά του Basiliade, Naufrage des iles flottantes 

και ιδ ίως στο έργο του Code de la Nature, απα ίτησε ανο ιχτά και τελε-

σίδ ικα την πλήρη ισότητα των περ ιουσ ιακών στο ιχε ίων. Ο Mably, στο 

έργο του Traité de la Législation ou Principes des lois (Άμστερνταμ, 

1776) , απέδε ιξε πολύ επ ιδέξ ια ότι η πολ ιτ ική ισότητα από μόνη της 

δεν θα ήταν ολοκληρωμένη χωρ ί ς την ο ικονομ ική ισότητα, και ότι η 

ισότητα θα ήταν κούφια λέξη αν έμελλε να δ ιατηρηθε ί η ιδ ιωτική ιδιο-

κτησία. Ακόμη και ο μετρ ιοπαθής Κοντορσέ δ ιακήρυξε ότι όλος ο πλού-

τος ε ίναι αποτέλεσμα σφετερ ισμού (Condorcet , Esquisse d'un tableau 

historique du progrés de I' ésprit humaine, 1794) . Τέλος , ο παθ ιασμέ-

νος Br issot , που εκτελέστηκε στην γκ ιλοτ ίνα και ήταν Γ ιρονδ ίνος, δη-

λαδή μετρ ιοπαθής δημοκράτης , βεβα ίωσε σε μία σε ιρά φυλλαδ ίων του 

ότι η ιδ ιωτ ική ιδ ιοκτησία ε ίναι έ γκλημα εναντ ίον της φύσης^ 

Όλε ς αυτές οι ελπ ίδες και οι προσπάθε ιες γ ια την πραγμάτωση της 
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ο ικονομ ικής ισότητας εκφράοτηκαν περί τα τέλη της Επανάστασης στην 

κομουν ιστ ική/ κο ι νοκτημον ική δ ιδασκαλ ία του Γράκχου Μπαμπέφ. 

Μετά την Επανάσταση, στις αρχές του 19ου αι., οι ιδέες της ο ικο-

νομ ικής δ ικα ιοσύνης και της ο ι κονομ ικής ισότητας προβλήθηκαν στη 

δ ιδασκαλ ία που ονομάστηκε σοσιαλισμός. Οι πατέρες του ήταν στη 

Γαλλ ία ο Σα ι ν - Σ ι μόν και ο Φουριέ , και στην Αγγλ ί α ο Ρόμπερτ Όουεν . 

Ήδη αυτοί οι πρώτοι ιδρυτές του σοσ ιαλ ισμού έχουν δύο δ ιαφορετ ικές 

απόψε ι ς γ ια τον τρόπο με τον οπο ίο θα εγκαθ ιδρύσουν στην κο ινων ία 

την κο ι νων ική και ο ι κονομ ική ισότητα. Ο Σα ι ν -Σ ιμόν δ ίδαξε ότι ένα δί-

καιο κο ινων ικό σύστημα μπορε ί να οργανωθε ί μόνο με τη βοήθε ια της 

άρχουσας εξουσίας , ενώ ο Φουριέ , και ώς ένα βαθμό ο Όουεν , υπο-

στήρ ιξαν ότι η κο ι νων ική δ ικα ιοσύνη μπορε ί να επ ιτευχθε ί χωρ ί ς την 

παρέμβαση του κράτους . Έτσι , η ερμηνε ία του σοσ ιαλ ισμού από τον 

Σα ι ν -Σ ιμόν ε ίναι εξουσιαστ ική, ενώ από τον Φουρ ιέ ελευθερ ιακή . 

Στα μέσα του 19ου αι. άρχ ισαν να αναπτύσσουν τις σοσιαλ ιστ ικές 

ιδέες πολλο ί στοχαστές , από τους οπο ίους θα πρέπε ι να αναφέρουμε : 

στη Γαλλ ία τον Κονσ ιντερόν , τον Πιέρ Λερού , τον Λου ί Ι^ίπλαν, τον Κα-

μπέ, τον Β ιντόλ και τον Πεκέρ, και αργότερα τον Προυντόν , στη Γερ-

μαν ία τον Καρλ Μαρξ, τον Ένγκελ ς , τον Ροντμπέρτους και τον Σα ίφλε , 

στη Ρωσία τον Μπακούν ιν , τον Τσερν ιτσέφσκ ι , τον Λαβρόφ κ.ό.^ Όλο ι 

αυτοί ο ι στοχαστές και οι οπαδο ί τους προσπάθησαν είτε να δ ιαδώ-

σουν τις σοσιαλ ιστ ικές ιδέες με εύληπτη μορφή είτε να τις θεμελ ιώσουν 

πάνω σε επ ιστημον ική βάση. 

Οι ιδέες των πρώτων θεωρητ ι κών του σοσ ιαλ ισμού, καθώς άρχ ισαν 

να πα ίρνουν πιο συγκεκρ ιμένη μορφή, γ έννησαν τα δύο κύρ ια σο-

σ ιαλ ιστ ικά κ ινήματα: τον εξουσιαστικό κομουνισμό και τον αναρχικό 

(αντιεξουσιαστικό) κομουνισμό, και λ ίγες ενδ ιάμεσες μορφές . Αυτές 

ε ίναι 01 σχολές του κρατ ικού καπ ιταλ ισμού (κρατ ική ιδ ιοκτησία όλων 

των μέσων παραγωγής ) , του κολεκτ ιβ ισμού, της συνεργασ ιακής ορ-

γάνωσης , του δημοτ ικού σοσ ιαλ ισμού (ημ ι -σοσιαλ ιστ ικο ί θεσμοί που 

ιδρύοντα ι από τις πόλε ις) κτλ. 

Συγχρόνως , αυτές οι σκέψε ι ς των ιδρυτών του σοσ ιαλ ισμού ( ιδ ίως 

του Όουεν ) βοήθησαν να δημ ιουργηθε ί στους κόλπους των εργατών 

ένα τεράστ ιο κ ίνημα, ο ι κονομ ικό στη μορφή, αλλά βαθιά ηθ ικό στην 

πράξη. Το κ ίνημα αυτό επ ιδ ιώκε ι να ενώσε ι όλους τους εργαζόμενους 

σε κλαδ ικά συνδ ικάτα, με σκοπό την άμεση πάλη εναντ ίον του καπ ιτα-

λ ισμού. Τα έτη 1864 -1879 το κ ίνημα αυτό γ έννησε την [Πρώτη] Δ ιε -

θνή (Δ ιεθνή Συμμαχ ία των Εργατών) , που επ ιχε ίρησε να εγκαθ ιδρύσε ι 
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τη δ ιεθνή συνεργασ ία και συντον ισμό των συνδ ικάτων. 

Τρε ις θεμελ ιώδε ι ς αρχές προέβαλε αυτό το πνευματ ικό και επανα-

στατικό κ ίνημα: 

1. Κατάργηση του συστήματος της μισθωτής εργασίας, που είναι 

απλώς μία νεωτερική μορφή της παλαιός δουλείας και δουλοπαροικί-

ας. 

2. Κατάργηση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας όλων των αναγκαίων για 

την παραγωγή και για την κοινωνική οργάνωση της ανταλλαγής προ-

ϊόντων. 

3. Απελευθέρωση των ατόμων και της κοινωνίας από τη μορφή πο-

λιτικής υποδούλωσης -το κράτος- που χρησιμεύει για να στηρίζει και 

να διατηρεί την οικονομική δουλεία. 

Η πραγματοπο ίηση των τρ ιών παραπάνω στόχων είναι απαρα ίτητη 

για την εγκαθ ίδρυση μίας κο ι νων ικής δ ικα ιοσύνης που θα συνάδε ι με 

τις ηθ ικές απαιτήσε ις της εποχής μας. Γιατί κατά τα τρ ιάντα περασμένα 

χρόν ια η συνε ιδητοπο ίηση της αναγκα ιότητας αυτής έχει ε ισδύσει στο 

μυαλό όχι μόνο των εργαζομένων , αλλά και των προοδευτ ικών ανθρώ-

πων όλων των τάξεων . 

Από τους σοσιαλ ιστές, ο Προυντόν ( 1809 -1865 ) πλησ ίασε περισσό-

τερο από οπο ιονδήποτε άλλο στην αναγνώρ ιση της δ ικα ιοσύνης ως βά-

σης της ηθ ικής . Η σημασ ία του Προυντόν στην ιστορία της ανάπτυξης 

της ηθ ικής περνά συνήθως απαρατήρητη, όπως και του Δαρβ ίνου στον 

ίδιο τομέα. Εν τούτοις , ο ιστορικός της Ηθικής, ο Γ ιοντλ, δεν δ ίστασε 

να τοποθετήσε ι αυτόν τον γ εωργό -συνθέτη - ά ν θ ρ ω π ο αυτοδ ίδακτο, 

που με μεγάλες δυσκολ ί ε ς μορφώθηκε και ήταν στοχαστής, και μάλ ι -

στα πρωτότυπος στοχαστής - δ ίπλα στους βαθυστόχαστους και μορφω-

μένους φ ιλοσόφους που επεξεργάστηκαν τη θεωρία της ηθ ικής. 

Βέβαια, προβάλλοντας τη δ ικα ιοσύνη ως θεμελ ιώδη αρχή της ηθι-

κής, ο Προυντόν ε ίχε επηρεαστε ί αφ' ενός από τον Χ ιούμ, τον Άνταμ 

Σμ ιθ , τον Μοντεσκ ιέ , τον Βολτα ίρο και τους Εγκυκλοπα ιδ ιστές , και από 

τη μεγάλη Γαλλ ική επανάσταση, και αφ' ετέρου από τη γερμαν ι κή φι-

λοσοφία , και από τον Αύγουστο Κοντ και από όλο το σοσιαλ ιστ ικό 

κ ίνημα της δεκαετ ίας του 1840. Λ ί γα χρόν ια αργότερα, το κ ίνημα αυτό 

πήρε τη μορφή της Δ ι εθνούς Αδελφότητας των Εργατών, που πρόβαλ-

λε ως σύνθημά του την ακόλουθη αρχή των ελευθεροτεκτόνων: «Δεν 

υπάρχουν δικαιώματα χωρίς υποχρεώσεις· δεν υπάρχουν υποχρεώσεις 

χωρίς δικαιώματα». 

Αλλά η αξ ία του Προυντόν έγκε ιτα ι στο ότι υπέδε ιξε καθαρά τη θε-
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μελ ιώδη αρχή που προήλθε από την κληρονομ ιά της Μεγάλης επανά-

στασης - τ η σύλληψη της ισοτιμίας και συνεπώς της δ ι κα ι οσύνης - και 

έδε ιξε ότι η σύλληψη αυτή βρ ισκόταν ανέκαθεν στη βάση της κο ινων ι -

κής ζωής και συνεπώς όλης της ηθ ικής , παρά το γεγονός ότι οι φ ιλό -

σοφοι την προσπερνούσαν σαν να ήταν ανύπαρκτη ή ήταν απλούστατα 

απρόθυμο ι να της αποδώσουν πρωταρχ ική σημασία. 

Ήδη στο πρώιμο έργο του Τι είναι η ιδιοκτησία} (1840) ο Προυντόν 

ταύτ ισε τη δ ικα ιοσύνη με την ισότητα (πιο σωστό: με την ισοτιμία), 

παραπέμποντας στον αρχα ίο ορ ισμό της δ ικα ιοσύνης: Ju s tum aequa le 

est; in jus tum inaequa le [Το δ ίκα ιο ε ίναι ίσο, το άδ ικο άν ισο] . Αργότε -

ρα, επανήλθε επανε ι λημμένα στο ζήτημα αυτό στα έργα του Οικονομι-

κές αντιφάσεις (αγγλ . μτφ. 1888) και Φιλοσοφία της προόδου (1853) . 

Α λ λά επεξεργάστηκε με πληρότητα αυτή τη σύλληψη της δ ικα ιοσύνης 

στο τρ ίτομο έργο του Γ ια τη δικαιοσύνη στην επανάσταση και στην 

εκκλησία (1858) . 

Η αλήθε ια ε ίναι ότι το έργο αυτό δεν περ ιλαμβάνε ι μία αυστηρά συ-

στηματ ική έκθεση των ηθ ικών απόψεων του Προυντόν , αλλά τέτοιες 

απόψε ι ς εκφράζοντα ι με επαρκή σαφήνε ια σε πολλά σημε ία του έργου 

αυτού. Θα ήταν δύσκολο και α νώφελο να δούμε ποιες ιδέες ε ίναι του 

Προυντόν και ποιες έχει πάρει από παλα ιότερους στοχαστές. Συνεπώς , 

θα τις σκ ι αγραφήσω απλώς σε αδρές γραμμές . 

Ο Προυντόν θεωρεί την ηθική δ ιδασκαλ ία μέρος της γεν ικής επιστή-

μης του δικαίου. Το πρόβλημα του ερευνητή είναι να καθορίσει τις βάσεις 

αυτής της δ ιδασκαλ ίας: την ουσία, την προέλευση και την επ ικύρωσή 

της, δηλαδή το τι δίνει στον νόμο και στην ηθική υποχρεωτ ικό χαρακτή-

ρα και έχει εκπαιδευτ ική αξία. Επιπλέον, ο Προυντόν, όπως ο Κοντ και 

01 Εγκυκλοπαιδ ιστές , αρνείται κατηγορηματ ικά να ο ικοδομήσε ι τη δ ική 

του φιλοσοφία του δικαίου και της ηθικής σε θρησκευτ ική ή μεταφυσική 

βάση. Είναι ανάγκη , λέει , να μελετήσουμε τη ζωή των κο ινων ιών και να 

μάθουμε από αυτήν τι χρησιμεύε ι στην κο ινωνία ως καθοδηγητ ική αρχή 

(Γ/ είναι η ιδιοκτησία; σ. 181 κ.ε., βλ. και σ. 220-21) . 

Έως τότε όλα τα ηθ ικά συστήματα κατασκευάζονταν λ ί γο -πολύ υπό 

την επ ιρροή της θρησκε ίας , και ούτε μία δ ιδασκαλ ία δεν τόλμησε ν α 

προβάλλε ι την ισοτιμία των ανθρώπων και την ισότητα των ο ικονομ ι -

κών δ ι κα ιωμάτων ως βάση της ηθ ικής . Ο Προυντόν επ ιχε ίρησε να το 

κάνε ι όσο ήταν δυνατόν κάτι τέτοιο την εποχή της ναπολεόντε ιας λο-

γοκρ ισ ίας , που επαγρυπνούσε εναντ ίον του σοσ ιαλ ισμού και του αθε ϊ -

σμού. Ο Προυντόν θέλησε να δημ ιουργήσε ι , όπως είπε, μία φ ιλοσοφία 
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του λαού που βασιζόταν στη γνώση . Θεωρε ί το βιβλίο του Γ ια τη δικαι-

οσύνη στην επανάσταση και στην εκκλησία μία προσπάθε ια προς αυτή 

την κατεύθυνση. Η επ ιδ ίωξη αυτής της φ ιλοσοφίας , όπως και όλης της 

γνώσης , ε ίναι η πρόγνωση , έτσι ώστε να μπορε ί να υποδε ιχθε ί το μο-

νοπάτ ι της κο ι νων ικής ζωής προτού πραγματ ικό ανο ιχθε ί . 

Ο Προυντόν θεωρε ί την α ίσθηση προσωπ ικής αξ ιοπρέπε ιας αληθ ι -

νή ουσ ία της δ ικα ιοσύνης και θεμελ ιώδη αρχή όλης της ηθ ικής. Α ν η 

α ίσθηση αυτή ε ίναι αναπτυγμένη σε ένα ότομο, γ ίνετα ι μία α ίσθηση 

ανθρώπ ινης αξ ιοπρέπε ιας σε σχέση με όλους τους ανθρώπους , φ ίλους 

ή εχθρούς . Το δ ίκα ιο ε ίναι μία ικανότητα, έμφυτη σε όλους , να αξ ιώ-

νουμε από όλους τους άλλους να σέβοντα ι την ανθρώπ ι νη αξ ιοπρέ-

πεια- και το καθήκον ε ίναι η αξ ίωση που έχουμε από τον καθένα να 

αναγνωρ ί ζ ε ι αυτή την αξ ιοπρέπε ια στους άλλους . Δεν μπορούμε να 

τους αγαπούμε όλους , αλλά οφε ίλουμε να σεβόμαστε την αξ ιοπρέπε ια 

όλων . Δεν μπορούμε να αξ ιώνουμε την αγάπη των άλλων , αλλά έχου-

με αναμφισβήτητα το δ ι κα ίωμα να αξ ιώνουμε σεβασμό γ ια την προσω-

πικότητά μας. Είναι αδύνατον να κτ ίσουμε μία νέα κο ινων ία πάνω στην 

αμο ιβα ία αγάπη, αλλά μπορούμε και πρέπε ι να την κτ ίσουμε πάνω στην 

απα ίτηση γ ια αμο ιβα ίο σεβασμό. 

«Να α ισθανόμαστε και να επ ιβεβα ιώνουμε την ανθρώπ ινη αξ ιοπρέ-

πεια πρώτα σε όλα όσα αφορούν εμάς, και κατόπιν στην προσωπ ικό-

τητα των συνανθρώπων μας, χωρ ί ς να πέφτουμε στον εγωισμό και 

χωρ ί ς να δ ί νουμε προσοχή στη θεότητα ούτε στην κο ινων ία - α υ τ ό 

ε ίναι δ ίκα ιο/ σωστό. Να ε ίμαστε έτοιμοι σε όλες τις περιστάσεις να εγε ι -

ρόμαστε ενεργητ ικά προς υπεράσπ ιση αυτής της αξ ιοπρέπε ιας - α υ τ ό 

ε ίναι δ ικα ιοσύνη». 

Θα περ ιμέναμε εδώ ο Προυντόν να δ ιακηρύξε ι τελεσ ίδ ικα ότι μία 

ελεύθερη κο ινων ία μπορε ί να ο ικοδομηθε ί μόνο πάνω στην ισοτιμία. 

Α λ λά δεν το έκανε , π ιθανόν εξ α ιτ ίας της ναπολεόντε ιας λογοκρ ισ ί -

ας· δ ιαβάζοντας το Για τη δικαιοσύνη... φα ίνετα ι σχεδόν αναπόφευκτο 

αυτό το συμπέρασμα ( ισοτιμία) και υπονοε ίτα ι σε πολλά σημε ία. 

Στο ζήτημα της προέλευσης της α ίσθησης της δ ικα ιοσύνης ο Πρου-

ντόν απάντησε όπως ο Κοντ και η νεωτερ ική επ ιστήμη: αντ ιπροσωπεύ-

ει το προ ϊόν της ανάπτυξης των ανθρώπ ι νων κο ι νων ιών . 

Για να εξηγήσε ι την προέλευση του ηθ ικού στοιχε ίου, ο Προυντόν 

επ ιχε ίρησε να βρει γ ια την ηθική, δηλαδή γ ια τη δ ικα ιοσύνη {Για τη 
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δικαιοσύνη..., τόμ. I, σ. 216) , μία οργαν ι κή βάση στην ψυχ ι κή δομή 

του ανθρώπου . Η δ ικα ιοσύνη, λέε ι , δεν έρχετα ι από επάνω ούτε ε ίναι 

ένα προ ϊόν υπολογ ισμού των συμφερόντων του κάθε ανθρώπου , γ ιατί 

καμία κο ι νων ική τάξη πραγμάτων δεν μπορε ί να ο ικοδομηθε ί πάνω σε 

μία τέτοια βάση. Επ ιπλέον, η ιδιότητα αυτή ε ίναι κάτι δ ιαφορετ ικό από 

τη φυσ ική καλοσύνη στον άνθρωπο , από το α ίσθημα της συμπάθε ι -

ας ή από το ένστ ικτο της κο ινων ικότητας που πάνω του επ ιχε ίρησαν 

να βασ ίσουν την ηθ ική οι θετ ικ ιστές. Ο άνθρωπος κατέχεται από ένα 

ιδ ιαίτερο συνα ίσθημα, ανώτερο από το α ίσθημα της κο ινων ικότητας : 

από την α ίσθηση της εναρετότητας , από τη συνε ίδηση του ίσου δι-

κα ιώματος όλων των ανθρώπων σε έναν αμο ιβα ίο σεβασμό γ ια την 

προσωπικότητα 

Ό π ω ς επ ισημαίνε ι ο Γ ιοντλ, «έτσι, μετά τ ις πολύ σθεναρές δ ιαμαρ-

τυρ ίες του εναντ ίον της υπερβατ ικότητας , ο Προυντόν στρέφεται εν 

τέλε ι στην παλ ιά κληρονομ ιά της δ ια ισθητ ικής ηθ ικής: στη συνε ίδηση» 

{Geschichte der Ethik, κεφ. 11, σ. 267) . Αλλά το σχόλ ιο αυτό δεν εί-

ναι απολύτως σωστό. Ο Προυντόν ήθελε απλώς να πει ότι η σύλληψη 

της δ ικα ιοσύνης δεν μπορε ί να ε ίναι απλώς μία έμφυτη τάση, επε ιδή, 

αν ήταν, θα δυσκολευόμασταν να ε ξηγήσουμε την υπεροχή της στον 

αγώνα με άλλες τάσε ις που συνεχώς παρακ ινούν τον άνθρωπο να αδι-

κεί τους άλλους . Η τάση να προστατεύουμε τα συμφέροντα των άλλων 

σε βάρος του δ ικού μας συμφέροντος δεν μπορε ί να ε ίναι μόνον ένα 

έμφυτο συνα ίσθημα, αν και οι υποτυπώδε ι ς μορφές του ήταν ανέκαθεν 

παρούσες στον άνθρωπο , αλλά αυτές οι υποτυπώδε ι ς μορφές πρέπε ι 

να αναπτυχθούν . Και το συνα ίσθημα αυτό μπορε ί να αναπτυχθε ί στην 

κο ινων ία μόνο με την εμπε ιρ ία/πε ίρα, και αυτό πράγματ ι συνέβη. 

Εξετάζοντας τις αντ ιφάσε ις που μας δε ίχνε ι η ιστορία των ανθρώ-

π ινων κο ι νων ιών ανάμεσα στη σύλληψη της δ ικα ιοσύνης την εγγενή 

στον άνθρωπο και στην κο ινων ική αδικ ία (που υποστηρίζετα ι από τις 

κυρ ίαρχες εξουσίες και από τις εκκλησ ίες ) , ο Προυντόν έφτασε στο 

συμπέρασμα ότι αν και η σύλληψη της δ ικα ιοσύνης ε ίναι εγγενής στον 

άνθρωπο , χρε ιάστηκε να περάσουν χ ιλ ιάδες χρόν ια πριν η ιδέα της δι-

κα ιοσύνης ε ισέλθε ι ως θεμελ ιώδης σύλληψη στη νομοθεσ ία - τ η ν επο-

χή της Γαλλ ικής επανάστασης στη «Δ ιακήρυξη των δ ι κα ιωμάτων του 

ανθρώπου» . 

Ό π ω ς ο Κοντ, ο Προυντόν συνε ιδητοπο ίησε ότι η ανθρωπότητα 

προόδευε και ήταν πεπε ισμένος ότι θα ε ίχαμε και περα ιτέρω πρόοδο. 

Βέβαια, στο μυαλό του ε ίχε όχι απλώς την ανάπτυξη του υλ ικού πολιτ ι -
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σμού (των υλ ικών συνθηκών της ζωής) , αλλά κυρ ίως του πνευματ ικού 

πολιτ ισμού, του δ ιαφωτ ισμού, δηλαδή την ανάπτυξη της δ ιανοητ ικής 

και της πνευματ ικής οργάνωσης της κο ινων ίας , τη βελτ ίωση στους θε-

σμούς και στις αμο ιβα ίες σχέσε ις μεταξύ των ανθρώπων . Σε αυτή την 

πρόοδο, απέδωσε μεγάλη σημασία στη δημ ιουργ ία ιδαν ικών, στα ιδεώ-

δη που σε ορ ισμένες περ ιόδους αποκτούν την προτεραιότητα σε σχέση 

με τις ευτελε ίς καθημερ ινές μέρ ιμνες , όταν η ασυμφων ία ανάμεσα στον 

νόμο (που θεωρε ίτα ι η ύψιστη έκφραση της δ ικα ιοσύνης) και στην 

πραγματ ική ζωή (όπως αναπτύσσετα ι υπό την εξουσία της νομοθεσ ίας) 

μεγαλώνε ι και γ ίνετα ι εκθαμβωτ ική , ανυπόφορη αντ ίφαση. 

Θα έχουμε πιο κάτω την ευκα ιρ ία να επανέλθουμε στη σημασία 

της δ ικα ιοσύνης γ ια την επεξεργασ ία των ηθ ικών συλλήψεων . Προς 

το παρόν, θα αρκεστώ να επ ισημάνω ότι κανένας δεν προετο ίμασε το 

έδαφος γ ια τη σωστή κατανόηση αυτής της θεμελ ιώδους σύλληψης 

όλης της ηθ ικής τόσο καλά όπως ο Προυντόν . 

Η υψηλότερη ηθ ική επ ιδ ίωξη του ανθρώπου είναι η κατάκτηση/ επί-

τευξη της δ ικα ιοσύνης . Ολόκληρη η ιστορία της ανθρωπότητας , λέε ι 

ο Προυντόν , ε ίναι η ιστορία της προσπάθε ιας των ανθρώπων να επι-

τύχουν /κατακτήσουν τη δ ικα ιοσύνη σε αυτήν εδώ τη ζωή. Όλε ς οι 

μεγάλες επαναστάσε ι ς δεν ε ίναι τ ίποτε άλλο παρά η απόπε ιρα να κατα-

κτήσουν τη δ ικα ιοσύνη με τη βία· και αφού κατά την επανάσταση τα 

μέσα, δηλαδή η βία, προσωρ ινά επ ικράτησαν πάνω στην παλαιά μορφή 

καταπίεσης, το πραγματ ικό αποτέλεσμα ήταν πάντα η αντ ικατάσταση 

μίας τυρανν ίας από μία άλλη . Εν τούτοις , το προωθητ ικό κ ίνητρο όλων 

των επαναστατ ικών κ ι νημάτων ήταν πάντα η δ ικα ιοσύνη, και όλες οι 

επαναστάσε ις , ανεξάρτητα από το σε τι εκφυλ ίστηκαν αργότερα, πάντα 

ε ισήγαν στην κο ινων ική ζωή έναν ορ ισμένο βαθμό δ ικα ιοσύνης . Όλε ς 

αυτές οι μερ ικές πραγματώσε ι ς της δ ικα ιοσύνης θα οδηγήσουν τελ ικά 

στον ολοκληρωμένο θρ ίαμβο της δ ικα ιοσύνης πάνω στη γη. 

Γιατί, παρ' όλες τις επαναστάσε ι ς που έγ ιναν , ούτε ένα έθνος δεν 

έχει ακόμη επ ιτύχε ι / κατακτήσε ι την πλήρη δ ικα ιοσύνη; Η κύρια αιτία 

ε ίναι ότι η έννο ια της δ ικα ιοσύνης δεν έχει ακόμη ε ισδύσει στο μυαλό 

των περ ισσότερων ανθρώπων . Αφού πηγάσε ι από το μυαλό ενός μό-

νον ανθρώπου , η έννο ια της δ ικα ιοσύνης πρέπει να γ ίνε ι μία κο ινων ική 

ιδέα, που θα εμπνεύσε ι την επανάσταση. Η αφετηρ ία της α ίσθησης 

της δ ικα ιοσύνης ε ίναι το α ίσθημα της προσωπ ικής αξ ιοπρέπε ιας . Όταν 

ενωνόμαστε με άλλους , βρ ίσκουμε ότι το α ίσθημα αυτό γεν ικεύετα ι και 

γ ίνετα ι το α ίσθημα της ανθρώπ ι νης αξ ιοπρέπε ιας . Ένα λογ ικό πλάσμα 
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αναγνωρ ί ζ ε ι το α ίσθημα αυτό σε ένα άλλο - φ ί λ ο ή ε χ θ ρ ό - όπως στον 

εαυτό του. Σ ε αυτό, η δ ι κα ιοσύνη δ ιαφέρε ι από την αγάπη και από όλα 

τα άλλα ε ίδη συμπάθε ιας · γΓ αυτό και η δ ι κα ιοσύνη ε ίναι το αντ ίθετο 

του εγω ισμού, και γι ' αυτό η επ ιρροή που ασκε ί πόνω μας η δ ι κα ιοσύνη 

ε ίναι ισχυρότερη από όλα τα άλλα α ισθήματα. Για τον ίδιο λόγο , στην 

περ ίπτωση ενός πρωτόγονου ανθρώπου στον οπο ίο η α ίσθηση της προ-

σωπ ικής αξ ιοπρέπε ιας εκδηλώνετα ι ωμό και του οπο ίου οι τάσε ις που 

αποσκοπούν στον εαυτό του επ ικρατούν πάνω στις κο ινων ικές , η δι-

κα ιοσύνη εκφράζετα ι με τη μορφή μίας υπερφυσ ικής εντολής και εδρά-

ζεται στη θρησκε ία . Α λ λά σ ιγά-σ ιγά, υπό την επ ιρροή της θρησκε ίας , 

η α ίσθηση της δ ι κα ιοσύνης (ο Προυντόν γράφε ι απλώς «δ ικα ιοσύνη», 

χωρ ί ς να δ ιευκρ ιν ί ζε ι αν μ ιλά γ ια σύλληψη ή γ ια α ίσθημα) εκφυλ ί ζετα ι . 

Σ ε αντ ίθεση προς την ουσ ία του, το α ίσθημα αυτό γ ίνετα ι αρ ιστοκρα-

τ ικό, και στον χρ ιστ ιαν ισμό (και σε ορ ισμένες παλα ιότερες θρησκε ί ες ) 

φτάνε ι σε σημε ίο να ταπε ι νώνε ι την ανθρωπότητα . Με πρόσχημα τον 

σεβασμό γ ια τον Θεό, ο σεβασμός προς τον άνθρωπο εξαφαν ί ζετα ι , και 

από τη στ ιγμή που καταστρέφετα ι ο σεβασμός αυτός, υποκύπτε ι και η 

δ ικα ιοσύνη, και έτσι η κο ινων ία εκφυλ ί ζετα ι . 

Έπε ιτα γ ίνετα ι μία επανάσταση, που εγκα ιν ιάζε ι μία νέα εποχή γ ια 

την ανθρωπότητα . Δ ίνε ι τη δυνατότητα στη δ ικα ιοσύνη, που μόνον 

ασαφώς γ ινόταν αντ ιληπτή παλα ιότερα, να εμφαν ιστε ί μ ε όλη την κα-

θαρότητα και πληρότητα της θεμελ ιώδους ιδέας της. «Η δ ικα ιοσύνη 

ε ίναι απόλυτη και αναλλο ίωτη- δεν γνωρ ί ζ ε ι λ ι γότερο ή περ ισσότε-

ρο» {Γιο τη δικαιοσύνη..., II, σ. 194-95) . Είναι αξ ιοπρόσεκτο, τον ί ζε ι 

ο Προυντόν , ότι από την πτώση της Βαστ ίλης και μετά, το 1789, δεν 

υπήρξε ούτε μία κυβέρνηση στη Γαλλ ία που να τόλμησε ανο ιχτά να αρ-

νηθε ί τη δ ικα ιοσύνη και να δ ιακηρύξε ι πως ε ίναι καθαρά αντεπαναστα-

τ ική. Εν τούτο ις , όλες οι κυβερνήσε ι ς β ίασαν τη δ ικα ιοσύνη, ακόμη και 

η κυβέρνηση της εποχής της Τρομοκρατ ίας , ακόμη και ο Ροβεσπ ιέρος 

- ι δ ίω ς ο Ροβεσπιέρος (αυτόθι , σ. 196). 

Εν τούτοις , ο Προυντόν επ ισήμανε ότι θα πρέπε ι να προσέχουμε να 

μην καταπατούμε τα δ ικα ιώματα του ατόμου γ ια χάρη των συμφερό-

ντων της κο ινων ίας . Η αληθ ινή δ ικα ιοσύνη συνίσταται στην εναρμό-

ν ιση των συμφερόντων της κο ινων ίας με του ατόμου. Αν ερμηνευθε ί 

έτσι, η δ ικα ιοσύνη δεν έχε ι τ ίποτε το μυστηρ ιώδες ή μυστικ ιστ ικό. Ούτε 

ε ίναι μία επ ιθυμ ία γ ια προσωπ ικό όφελος , αφού θεωρώ καθήκον μου 

να απα ιτώ σεβασμό γ ια τους συνανθρώπους μου και γ ια τον εαυτό μου. 

Η δ ικα ιοσύνη απαιτε ί σεβασμό γ ια την προσωπ ική αξ ιοπρέπε ια ακόμη 
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και του εχθρού (εξ ου και ο δ ι εθνής στρατ ιωτ ικός κώδ ικας) . 

Αφού ο άνθρωπος ε ίναι πλάσμα ικανό να προοδεύε ι , η δ ικα ιοσύνη 

ανοίγε ι τον δρόμο γ ια να προοδεύουν όλοι το ίδιο. Συνεπώς , έ γραψε 

ο Προυντόν, η δ ικα ιοσύνη εκφράστηκε στις παλα ιότερες θρησκε ίες , 

στον Μωσα ϊκό νόμο λόγου χάρη , που μας καλεί να αγαπούμε τον Θεό 

με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή , με όλη μας τη δύναμη , 

και να αγαπούμε τον πλησ ίον μας όπως τον εαυτό μας (στο βιβλίο του 

Τωβίτ [4, 15] λέγετα ι να μην κάνουμε στους άλλους ό,τι δεν θέλουμε 

να κάνουν αυτοί σε εμάς) . Παρόμο ιες απόψε ι ς ε ξέφρασαν και οι πυθα-

γόρε ιο ι , ο Επ ίκουρος και ο Αρ ιστοτέλης , και την ίδια απα ίτηση προέ-

βαλαν και μη θρησκευόμενο ι φ ιλόσοφοι , όπως ο Γκασεντ ί , ο Χομπς , ο 

Μπένθαμ, ο Ελβέτ ιος κ.ά."^. 

Κοντολογ ί ς , βρ ίσκουμε ότι η ισοτιμία θεωρε ίτα ι παντού βάση της 

ηθ ικής ή, όπως έγραψε ο Προυντόν: σε ό,τι αφορά τις δ ιαπροσωπ ικές 

σχέσε ις , χωρ ί ς ισότητα, δεν υπάρχε ι δ ικα ιοσύνη (αυτόθι , III, σ. 206) . 

Δυστυχώς , όλο ι οι θ ιασώτες της κυρ ίαρχης εξουσίας , ακόμη και οι 

κρατ ικο ί σοσιαλ ιστές, δεν δέχοντα ι αυτή τη θεμελ ιώδη αρχή όλης της 

ηθ ικής και συνεχ ί ζουν να υποστηρ ί ζουν πως ε ίναι αναγκα ία η αν ισό-

τητα και η αν ισοτ ιμ ία που ενυπάρχουν στο κράτος. Παρ' όλ ' αυτά, η 

ισοτιμία έγ ινε από άποψη αρχής η βάση όλων των δ ιακηρύξεων της 

Μεγάλης Γαλλ ικής επανάστασης (όπως ακρ ιβώς ε ίχε γ ίνε ι προηγουμέ -

νως δεκτή στη Δ ι ακήρυξη των δ ικα ιωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτε ίες 

της Αμερ ικής ) . Ήδη η Δ ιακήρυξη του 1789 έλεγε ότι «η φύση έκανε 

όλους τους ανθρώπους ελεύθερους και ίσους». Το ίδιο επανέλαβε η 

Δ ιακήρυξη της 24ης Ιουλ ίου 1793. 

Η Επανάσταση κήρυξε την ισότητα των ατόμων, την ισότητα των 

πολ ιτ ικών και αστ ικών δ ικα ιωμάτων, και την ισότητα απέναντ ι στον 

νόμο και στα δ ικαστήρ ια. Επ ιπλέον, δημ ιούργησε μία νέα κο ινων ική οι-

κονομ ία , αναγνωρ ί ζοντας , αντί των ιδ ιωτ ικών δ ικα ιωμάτων, τη βασική 

αρχή της ισοδύναμης αξ ίας των αμο ιβα ίων εξυπηρετήσεων^ 

Η ουσία της δ ικα ιοσύνης ε ίναι ο σεβασμός προς τους συνανθρώ-

πους μας, τόν ι ζε δ ιαρκώς ο Προυντόν. Γνωρ ί ζουμε τη φύση της δ ικα ιο-

σύνης , έγραψε , και μπορούμε να δώσομμε τον ακόλουθο ορ ισμό της: 

«Να σέβεσαι τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου, και αν ακόμη 

δεν μπορε ίς να τον αγαπήσε ι ς , και να μην επιτρέπε ις ούτε στον εαυτό 

σου ούτε σε εκε ίνον να συμπερ ιφέρεστε χωρ ί ς σεβασμό. Χωρ ί ς ισότη-

τα, δεν υπάρχε ι δ ικα ιοσύνη» (αυτόθι , I, 204, 206)®. 

Δυστυχώς , η βασική αυτή αρχή δεν έχει ακόμη επ ιτευχθε ί ούτε στη 
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νομοθεσ ία ούτε στα δ ικαστήρια, και ασφαλώς ούτε στην εκκλησ ία . 

Η ο ικονομ ία υπέδε ιξε μία δ ιέξοδο - ν α καταμεριστε ί η εργασ ία γ ια 

να αυξηθε ί η παραγωγή , αύξηση που ε ίναι βέβαια απαρα ίτητη· αλλά 

έδε ιξε επ ίσης, τουλάχ ιστον όπως λένε ορ ισμένο ι ο ι κονομολόγο ι , π.χ. ο 

Ρόσι, ότι αυτή η δ ια ίρεση της εργασ ίας οδηγε ί στην απάθε ια των εργα-

τών και στη δημ ιουργ ία μ ίας τάξης δούλων . Βλέπουμε , έτσι, ότι η μόνη 

δυνατή δ ιέξοδος από αυτή την κατάσταση ε ίναι η αμο ιβα ιότητα των 

υπηρεσ ιών, αντί γ ια την καθυπόταξη της μίας υπηρεσ ίας στην άλλη 

(I, 269) , και συνεπώς η ισότητα δ ικα ιωμάτων και απολαβών . Αυτό 

ακρ ιβώς δ ιακήρυξε η Εθνοσυνέλευση στις 15 Φεβρουαρ ίου και στις 24 

Ιουλ ίου 1793, που όρ ισε την ελευθερ ία και την ισότητα όλων απέναντ ι 

στον νόμο, Και η δ ιακήρυξη αυτή επαναλήφθηκε το 1795, το 1799, το 

1814, το 1830 και το 1848 (I, 270) . Κατά τον Προυντόν , η δ ικα ιοσύνη 

δεν ε ίναι απλώς μία ανασταλτ ική κο ι νων ική δύναμη . Είναι δημ ιουργ ι κή 

δύναμη , όπως ο Λόγο ς / λογ ι κό και η εργασία^. Κατόπ ιν , αφού επι-

σήμανε , όπως ε ίχε κάνε ι ήδη ο Μπα ίηκον , ότι η σκέψη γενν ιέτα ι από 

τη δράση, και αφ ιέρωσε ορ ισμένες εξα ίρετες σελ ίδες στην αναγκα ιό -

τητα της χ ε ι ρωνακτ ι κής εργασ ίας και στη σπουδή των επαγγελμάτων 

στα σχολε ία γ ια να δ ι ευρύνουμε την επ ιστημον ική μας εκπα ίδευση, ο 

Προυντόν προχωρε ί και εξετάζε ι πώς εφαρμόζετα ι η δ ι κα ιοσύνη σε δι-

άφορες περ ιπτώσε ις : σε σχέση με τα άτομα, στη δ ιανομή του πλούτου, 

στο κράτος, στην εκπα ίδευση και στη νοοτροπ ία . 

Ο Προυντόν όφε ιλε να αναγνωρ ίσε ι ότι η ανάπτυξη της δ ικα ιοσύνης 

στις ανθρώπ ινε ς κο ινων ίες χρε ιάζετα ι κα ιρό: απαιτε ίτα ι μία υψηλή ανά-

πτυξη των ιδεωδών και του α ισθήματος αλληλεγγύης όλων με όλους , 

και αυτό μπορούμε να το επ ι τύχουμε μόνο με μία μακρά ατομ ική και 

κο ι νων ική εξέλ ιξη. Θα επανέλθουμε σ' αυτό πιο κάτω. Απλώς θα προ-

σθέσω εδώ ότι όλο αυτό το κομμάτ ι του β ιβλ ίου του Προυντόν , και το 

συμπέρασμά του στο οποίο καθορίζε ι πού έγκε ιτα ι η επ ι κύρωση της 

σύλληψης της δ ικα ιοσύνης , περ ιλαμβάνε ι πολλές ιδέες ερεθ ιστ ικές γ ια 

τη σκέψη. Αυτή η πνευματ ική δ ιέγερση που προκαλε ί ε ίναι χαρακτη -

ριστ ική όλων των γραπτών του Προυντόν , πράγμα που επ ισήμαναν ο 

Χέρτσεν και πολλο ί άλλο ι . 

Εν τούτο ις , παρά τα όσα έξοχα λέε ι γ ια τ η δ ικα ιοσύνη, ο Προυντόν 

δεν έκανε καθαρά τη δ ιάκρ ιση ανάμεσα στις δύο έννο ιες που έχει η 

γαλλ ι κή λέξη jus t i ce [δ ικα ιοσύνη] . Η μία έννο ια ε ίναι ισότητα, με τη 

μαθηματ ική έννο ια , ενώ η άλλη ε ίναι η απονομή της δ ικα ιοσύνης , δη-

λαδή η πράξη του κρ ίνε ιν , η απόφαση του δ ικαστηρ ίου και ακόμη και 
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ΤΟ να παίρνε ι κάπο ιος τον νόμο στα χέρ ια του. Βέβαια, όταν μ ιλούμε 

στην ηθ ική γ ια δ ικα ιοσύνη, την θεωρούμε μόνο με την πρώτη έννο ια , 

αλλά ο Προυντόν χρησ ιμοπο ίησε μερ ικές φορές τη λέξη jus t i ce και με 

τη δεύτερη έννο ια , πράγμα που δημ ιουργε ί ορ ισμένες φορές μια ασά-

φεια. Γι' αυτό, π ιθανόν, δεν προσπάθησε να αν ιχνεύσε ι την προέλευση 

αυτής της έννο ιας στον άνθρωπο - π ρ ό β λ η μ α με το οποίο ασχολήθηκε 

δια μακρών ο Λ ιτρέ, όπως θα δούμε. 

Όπως και αν έχει , από τότε που κυκλοφόρησε το έργο του Πρου-

ντόν Πα τη δικαιοσύνη... ήταν πλέον αδύνατον να ο ικοδομηθε ί ένα 

ηθικό σύστημα που δεν αναγνώρ ι ζ ε ως βάση του την ισοτιμία, την 

ισότητα όλων των πολ ιτών από άποψη δ ικα ιωμάτων. Μάλλον γι ' αυτό 

επ ιχε ίρησαν όλο ι να αποσ ιωπήσουν αυτό το συγκεκρ ιμένο έργο του 

Προυντόν, και μόνον ο Γ ιοντλ δεν φοβήθηκε να το μελετήσει και έδω-

σε στον γάλλο επαναστάτη εξέχουσα θέση στην ιστορία της ηθ ικής που 

έγραψε . Η αλήθε ια ε ίναι ότι οι τρε ις τόμοι που αφ ιέρωσε ο Προυντόν 

στη δ ικα ιοσύνη περ ιέχουν πολλά άσχετα με αυτήν ζητήματα, εκτενή 

πολεμ ική εναντ ίον της εκκλησ ίας (αν και ο τ ίτλος το δ ικα ιολογε ί αυτό, 

αφού επ ιπλέον γ ίνετα ι λόγος γ ια τη δ ικα ιοσύνη όχι στην εκκλησ ία αλλά 

στον χρ ιστ ιαν ισμό και γεν ι κά στις ηθ ικές δ ιδαχές των θρησκε ιών) · πε-

ρ ιέχουν και δύο κε ίμενα γ ια τη γυνα ίκα , με τα οποία φυσ ικά δεν θα 

συμφωνήσουν οι περ ισσότεροι συγγραφε ί ς της εποχής μας* περ ιέχουν, 

τέλος , πολλές παρεκβάσε ι ς που, αν και τον βοηθούν να εκθέσε ι τ ις 

απόψε ι ς του, θολώνουν το βασικό ζήτημα. Αλλά παρ' όλ ' αυτά έχουμε 

επ ιτέλους στο έργο του Προυντόν μία έρευνα στην οποία η δ ικα ιοσύνη 

(την οποία ακροθ ι γώς άγγ ι ξαν πολλο ί συγγραφε ί ς που πραγματεύτη-

καν το πρόβλημα της ηθ ικής) πήρε τη θέση που της πρέπε ι · στο έργο 

αυτό επ ιτέλους ε ιπώθηκε ότι δ ικα ιοσύνη ε ίναι η αναγνώρ ιση της ισο-

τ ιμ ίας και της προσπάθε ιας των ανθρώπων γ ια ισότητα, και ότι αυτή 

αποτελε ί τη βάση όλων των ηθ ικών μας συλλήψεων . 

Η ηθ ική γ ια κα ιρό κ ιν ιόταν προς αυτή τη θέση. Α λ λά ήταν πάντα 

τόσο γερά δεμένη με τη θρησκε ία , και κατά τους πρόσφατους α ιώνες 

με τον χρ ιστ ιαν ισμό, ώστε αυτό δεν το εξέφρασε πλήρως κανένας προ-

κάτοχος του Προυντόν . 

Τέλος, θα πρέπει να επ ισημάνω ότι το έργο του Προυντόν Γιο τη 

δικαιοσύνη... κάνει μία νύξη στην τρ ιπλή φύση της ηθικής. Έδε ιξε στον 

πρώτο τόμο - α ν και μόνο παρεμπιπτόντως, σε λ ίγες αράδε ς - την πρω-

ταρχ ική πηγή της ηθικής: την κοινωνικότητα, που παρατηρείται ακόμη 

και στα ζώα. Και πιο κάτω, προς το τέλος του έργου του, μίλησε για το 
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τρίτο συστατικό στοιχείο όλης της επ ιστημον ικής και της θρησκευτ ικής 

ηθικής: το ιδεώδες. Αλλά δεν έδειξε πού τίθεται η δ ιαχωριστ ική γραμμή 

ανάμεσα στη δ ικα ιοσύνη (που λέει: «να δίνεις ό,τι οφείλε ις» και έτσι 

περιστέλλεται σε μία μαθηματ ική εξ ίσωση) και σε αυτό που ο άνθρωπος 

δίνει σε έναν άλλο ή σε όλους «πιο πάνω από ό,τι οφείλε ι», χωρ ί ς να 

σταθμίζε ι τι δίνει ή τι παίρνε ι - π ρ ά γ μ α που, κατά τη γ νώμη μου, αποτε-

λεί αναγκα ίο , συστατικό μέρος της ηθικής. Αλλά ήδη κρίνε ι αναγκα ίο να 

συμπληρώσε ι τη δ ικα ιοσύνη με το ιδεώδες, δηλαδή με την προσπάθε ια 

γ ια ιδεαλιστικές πράξεις, χάρη στο οποίο, λέει ο Προυντόν, ο τρόπος με 

τον οποίο συλλαμβάνουμε τη δ ικα ιοσύνη δ ιαρκώς δ ιευρύνεται και εξευ-

γενίζεται . Πράγματι , έπειτα από όλα όσα έζησε η ανθρωπότητα από την 

εποχή της Αμερ ικάν ικης και των δύο Γαλλ ικών επαναστάσεων, ο τρόπος 

με τον οποίο συλλαμβάνουμε τη δ ικα ιοσύνη δεν ε ίναι ο ίδιος με του 

τέλους του 18ου αι., τότε που κανένας φ ιλελεύθερος ηθ ικολόγος δεν 

δ ιαμαρτυρόταν γ ια τη δουλοπαρο ικ ία και τη δουλε ία. 

Θα εξετάσουμε τώρα μία σε ιρά έργων που έ γραψαν γ ια την ηθ ική οι 

στοχαστές με εξελ ικτ ική οπτ ική, στοχαστές που δέχοντα ι τη δαρβ ίνε ια 

θεωρ ία της εξέλ ι ξης όλης της οργαν ι κής ζωής και της κο ι νων ικής ζωής 

στον άνθρωπο . Εδώ θα πρέπε ι να περ ιλάβουμε και έργα σύγχρονων 

στοχαστών, επε ιδή σχεδόν όλοι όσοι έ γραψαν γ ια την ηθ ική κατά το 

δεύτερο ήμισυ του 19ου αι. δε ί χνουν πως έχουν επηρεαστε ί από την 

εξελ ικτ ική θεωρ ία της σταδ ιακής ανάπτυξης - π ο υ γοργά κατέκτησε το 

μυαλό των ανθρώπων από τότε που ο Δαρβ ί νος την εφάρμοσε τόσο 

επ ιμελώς στην οργαν ι κή φύση. 

Ακόμη και σ' εκε ίνους που δεν έ γραψαν ε ιδ ικά γ ια την ανάπτυξη 

της ηθ ικής α ίσθησης στους ανθρώπους , βρ ίσκουμε ενδε ίξε ι ς της στα-

δ ιακής ανάπτυξης αυτής της α ίσθησης παράλληλα με την ανάπτυξη 

άλλων συλλήψεων (δ ιανοητ ικής , επ ιστημον ικής , θρησκευτ ικής , πολ ι -

τ ικής) και ό λων εν γένε ι των μορφών κο ινων ικής ζωής . Έτσι , η θεωρ ία 

του Δαρβ ί νου ε ίχε τεράστ ια και αποφασ ιστ ική επ ίδραση στην πρόοδο 

της νεωτερ ικής ρεαλ ιστ ικής ηθ ικής, ή τουλάχ ιστον σε ορ ισμένες τάσε ις 

της . Εν τούτοις , θα περ ιορ ιστώ να εξετάσω μόνο τρε ις κορυφα ίους 

εκπροσώπους της εξελ ικτ ικής ηθ ικής: τον Χέρμπερτ Σπένσερ , τον Χάξ -

λεϋ, ως άμεσο βοηθό του Δαρβ ίνου , και τον Γκυώ, αν και υπάρχε ι ένα 

σύνολο πολύ αξ ι όλογων έργων γ ια την ηθ ική που γράφηκαν στο πνεύ-

μα της θεωρ ίας της εξέλ ι ξης - ό π ω ς το μεγάλο έργο του Wes te rmarck Η 

καταγωγή και η ανάπτυξη των ηθικών ιδεών, του Bast ian Ο άνθρωπος 

στην ιστορία, του GIz icky κ.ά., γ ια να μην αναφέρω μη πρωτότυπα 
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έργα, όπως του Kidd και του Suther land , ή τα εκλα ϊκευμένα έργα που 

έγραψαν γ ια τις ανάγκε ς της προπαγάνδας πολλο ί σοσιαλ ιστές, σοσι-

αλδημοκράτες και αναρχ ικο ί . 

Έ χ ω ήδη εξετάσει την ηθ ική του Δαρβ ί νου (στο τρίτο κεφάλα ιο) . 

Συνοπτ ικά , ανάγετα ι στα ακόλουθα : γνωρ ί ζουμε ότι υπάρχε ι μία ηθ ική 

α ίσθηση στον άνθρωπο και φυσ ικά τ ίθεται το ερώτημα ποια ε ίναι η 

προέλευσή της . Είναι πάρα πολύ απ ίθανο να την αποκτά ο καθένας μας 

από μόνος του, από τη στ ιγμή που δεχόμαστε τη γεν ι κή θεωρία της στα-

δ ιακής ανάπτυξης του ανθρώπου . Πράγματ ι , πρέπε ι να αναζητήσουμε 

την προέλευση της α ίσθησης αυτής στην ανάπτυξη των α ισθημάτων 

κο ινων ικότητας - ε νστ ι κ τώδους ή έ μφυτη ς - σε όλα τα κο ινων ικά ζώα 

και στον άνθρωπο . Εξ αιτ ίας της δύναμης αυτού του α ισθήματος, ένα 

ζώο θέλε ι να σχηματ ίσε ι κο ινων ία με άλλα ομοε ιδή του πλάσματα, να 

γνωρ ίσε ι τον εαυτό του σε συμπάθε ια/ σύμπνο ια με αυτά- αλλά αυτή 

η συμπάθε ια/ σύμπνο ια δεν πρέπε ι να ερμηνευθε ί με την έννο ια του 

ο ίκτου ή της αγάπης , αλλά με τη στενή έννο ια της λέξης , ως α ίσθηση 

συντροφικότητας , συνύπαρξης , ικανότητα του ανθρώπου να επηρεά-

ζεται από τα συνα ισθήματα των άλλων . 

Αυτό το α ίσθημα κο ι νων ικής συμπάθε ιας / σύμπνο ιας , που αναπτύσ-

σεται σταδ ιακά όσο αυξάνε ι η πολυπλοκότητα της κο ι νων ικής ζωής , 

γ ίνετα ι ολοένα πιο δ ιαφοροπο ιημένο , ορθολογ ι κό και ελεύθερο στις 

εκδηλώσε ι ς του. Στον άνθρωπο , το α ίσθημα της κο ι νων ικής συμπά-

θε ιας γ ίνετα ι η πηγή της ηθ ικής . Α λ λά πώς αναπτύσσοντα ι απ' αυτό οι 

ηθ ικές συλλήψε ι ς ; Ο Δαρβ ί νος απαντά ως εξής: ο άνθρωπος κατέχε ι 

μνήμη και την ικανότητα να σκέφτετα ι λογ ικά . Όταν ένας άνθρωπος 

δεν ακούε ι τη φωνή του α ισθήματος κο ι νων ικής συμπάθε ιας και ακο -

λουθε ί ένα αντ ίθετο α ίσθημα, όπως το μίσος γ ια τους άλλους , τότε, 

μετά από μία σύντομη α ίσθηση απόλαυσης ή ικανοπο ίησης , β ιώνε ι ένα 

α ίσθημα εσωτερ ικής δυσαρέσκε ιας και μία συντρ ιπτ ική α ίσθηση μετα-

μέλε ιας. Κατά κα ιρούς , ακόμη και την ίδια τη στ ιγμή της εσωτερ ικής 

πάλης στον άνθρωπο ανάμεσα στο α ίσθημα κο ι νων ικής συμπάθε ιας και 

στις αντ ίθετες τάσε ις , το λογ ι κό επ ιτακτ ικά δε ίχνε ι πως ε ίναι ανάγκη 

ο άνθρωπος να ακολουθήσε ι το α ίσθημα της κο ι νων ικής συμπάθε ι -

ας και παρουσιάζε ι τ ις συνέπε ι ες και τα αποτελέσματα της πράξης- σε 

μία τέτοια περ ίπτωση, πρέπε ι να υπακούσε ι στον αναστοχασμό και οτη 

συνε ίδηση που επ ιτάσσουν οι ωθήσε ι ς της κο ι νων ικής συμπάθε ιας και 

όχ ι 01 αντ ίθετες τάσε ις , οπότε γ ίνετα ι α ισθητή η συνε ίδηση του καθή-

κοντος, η συνε ίδηση του σωστού τρόπου ενέργε ιας . Ό λ α τα ζώα στα 



246 , ΠΙΟΤΡ ΚΡΟΠΟΤΚΙΝ 

οπο ία τα ένστ ικτα της κο ινων ικότητας , περ ι λαμβανομένων των πατρι-

κών και υ ικών ενστ ίκτων, ε ίναι ισχυρά αναπτυγμένα , θα αποκτήσουν 

αναπόφευκτα ηθ ική α ίσθηση ή συνε ίδηση, φτάνε ι οι νοητ ικές τους ικα-

νότητες να έχουν αναπτυχθε ί στην ίδια έκταση με του ανθρώπου {Η 

καταγωγή του ανθρώπου, αγγλ . έκδ. 1859, κεφ. IV, σ. 149 -150) . 

Αργότερα , σε ένα μεταγενέστερο στάδιο της ανάπτυξης , όταν η 

κο ι νων ική ζωή των ανθρώπων φτάνε ι σε υψηλό επ ίπεδο, το ηθ ικό αί-

σθημα βρίσκε ι ισχυρό στήρ ιγμα στην κο ινή γνώμη , που δε ίχνε ι τον 

τρόπο να ενεργούμε γ ια το κο ινό καλό. Αυτή η κο ινή γ νώμη δεν ε ίναι 

καθόλου μία καλοδουλεμένη επ ινόηση μίας συμβατ ικής ανατροφής , 

όπως μάλλον επ ιπόλα ια βεβα ίωσαν ο Μαντεβ ιλ και οι σύγχρονο ι υπο-

στηρικτές του, αλλά ε ίναι το αποτέλεσμα της ανάπτυξης της αμο ιβα ίας 

συμπάθε ιας και της αμο ιβα ιότητας στην κο ινων ία . Σ ι γά -σ ιγά κάτι τέτο ι -

ες πράξε ις γ ι α το κο ινό καλό γ ίνοντα ι συνήθε ια . 

Δεν θα επαναλάβω εδώ την περα ιτέρω επ ιχε ιρηματολογ ία του Δαρ -

β ίνου γ ια την προέλευση της ηθ ικής στον άνθρωπο , γ ιατί την έχω ήδη 

σχολ ιάσε ι (στο τρίτο κεφάλα ιο) . Απλώς θα επ ισημάνω ότι έτσι ο Δαρ -

βίνος επανήλθε στην ιδέα που ε ίχε εκφράσε ι ο Μπα ίηκον στη Μεγάλη 

εγκαθίδρυση. Έ χ ω ήδη επ ισημάνε ι ότι ο Μπα ίηκον ήταν ο πρώτος που 

έδε ιξε ότι το κο ινων ικό ένστ ικτο ε ίναι «πιο ισχυρό» από το προσωπ ικό 

ένστ ικτο. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε , όπως ε ίδαμε, και ο Ούγκο 

Γκρότ ιους . 

Οι ιδέες του Μπα ίηκον και του Δαρβ ίνου γ ια τη μεγαλύτερη δύναμη , 

μον ιμότητα και υπεροχή του ενστ ίκτου της κο ι νων ικής αυτοσυντήρη-

σης σε σχέση με το ένστ ικτο της προσωπ ικής αυτοσυντήρησης έρ ιξε 

τόσο λαμπρό φως στις πρώιμες περ ιόδους της προόδου της ηθ ικής 

στους ανθρώπους , ώστε θα φα ινόταν πως οι ιδέες αυτές θα έπρεπε να 

αποτελούν το θεμέλ ιο όλων των σύγχρονων έργων γ ια την ηθική. Κι 

όμως , αυτές οι απόψε ι ς του Μπα ίηκον και του Δαρβ ί νου πέρασαν σχε-

δόν απαρατήρητες . Όταν , λόγου χάρη , μ ίλησα σε ορ ισμένους άγγλους 

δαρβ ιν ι κούς φυσ ιοδ ίφες γ ια τις ηθ ικές απόψε ι ς του Δαρβ ίνου , πολλο ί 

απ' αυτούς ρώτησαν: Έγραψε ο Δαρβ ίνος γ ια την ηθ ική; Ενώ άλλο ι 

νόμ ισαν ότι ε ίχα αναφερθε ί στον «ανελέητο αγώνα γ ια την ύπαρξη» 

ως θεμελ ιώδη αρχή της ζωής των ανθρώπ ι νων κ ο ι ν ω ν ι ώ ν και πάντα 

με μεγάλη έκπληξη με άκουγαν να λέω ότι ο Δαρβ ί νος εξήγησε την 

προέλευση της α ίσθησης του ηθ ικού καθήκοντος στον άνθρωπο με 

την υπεροχή του α ισθήματος κο ι νων ικής συμπάθε ιας σε σχέση με τον 

προσωπ ικό εγωισμό. ΓΓ αυτούς , ο δαρβ ιν ισμός ήταν ο αγώνας γ ια την 
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ύπαρξη του καθενός εναντ ίον όλων των άλλων , και γι ' αυτό δεν πήραν 

υπ' όψη τους τ ίποτε άλλο από τα όσα ε ίπε ο Δαρβίνος®. 

Αυτή η ερμηνε ία του «δαρβ ιν ισμού» επηρέασε ιδ ιαίτερα το έργο του 

κυρ ιότερου μαθητή του Δαρβ ίνου , του Χάξλεϋ , τον οποίο ο Δαρβ ί νος 

επέλεξε γ ια να εκλα ϊκεύσε ι τ ις απόψε ι ς του γ ια τη μεταβλητότητα των 

ε ιδών. 

Αυτός ο λαμπρός εξελ ικτ ιστής, που με τόσην επ ιτυχ ία επ ιβεβα ίω-

σε και δ ι έδωσε τη δ ιδασκαλ ία του Δαρβ ί νου γ ια τη σταδ ιακή ανάπτυ-

ξη των οργαν ι κών μορφών στη γη, αποδε ί χθηκε τελε ίως αν ί κανος να 

ακολουθήσε ι τον μεγάλο του δάσκαλο στη σφαίρα της ηθ ικής σκέψης . 

Ως γνωστόν , ο Χάξλ εϋ εξέθεσε τις απόψε ι ς του γ ια το ζήτημα αυτό 

λ ίγο πριν πεθάνε ι , σε μία δ ιάλεξη στο πανεπ ιστήμ ιο της Οξφόρδης το 

1893 με τ ίτλο «Εξέλ ι ξη και ηθική»^. Είναι επ ίσης γνωστό από την αλ -

ληλογραφ ία του Χάξλεϋ , την οπο ία δημοσ ίευσε ο γ ιος του, ότι έδωσε 

μεγάλη σημασ ία σ' αυτή τη δ ιάλεξη, την οποία προετο ίμασε με μεγάλη 

επ ιμέλε ια. Ο Τύπος εξέλαβε τη δ ιάλεξη αυτή ως αγνωστ ικ ιστ ικό μαν ιφέ-

στο^®, και 01 περ ισσότεροι άγγλο ι αναγνώστες την θεώρησαν πως ήταν 

η τελευτα ία λέξη της νεωτερ ικής επ ιστήμης γ ια τις βάσεις της ηθ ικής , 

δηλαδή γ ια τον τελ ικό σκοπό όλων των φ ιλοσοφ ικών συστημάτων. 

Θα πρέπει επ ίσης να πούμε ότι σ' αυτή τη μελέτη της εξέλ ι ξης και της 

ηθ ικής έδωσε πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνον επε ιδή ήταν η έκφραση 

των απόψεων που ε ίχε ένας από τους κορυφα ίους της επ ιστημον ικής 

σκέψης , που σε όλη του τη ζωή αγων ίστηκε γ ια την αναγνώρ ιση της 

εξελ ικτ ικής φ ιλοσοφίας , και όχ ι μόνον επε ιδή ήταν τόσο καλοδουλεμέ -

νη ώστε χα ιρετ ίστηκε ως ένα από τα ανώτερα πρότυπα αγγλ ι κής πρό-

ζας, αλλά κυρ ίως επε ιδή εξέφρασε εκε ίνες ακρ ιβώς τις απόψε ι ς γ ια την 

ηθ ική που επ ικρατούν τώρα στις μορφωμένες τάξε ις όλων των εθνών , 

που ε ίναι τόσο βαθιά ρ ι ζωμένες και θεωρούντα ι τόσο ακαταμάχητες , 

ώστε μπορούμε να τις ονομάσουμε θρησκε ία αυτών των τάξεων . 

Η δεσπόζουσα σκέψη της έρευνας αυτής, το λά ιτ -μοτ ίφ που δ ιαπό-

τιζε ολόκληρη τη δ ιάλεξη, ε ίναι η ακόλουθη: 

Υπάρχε ι μία «συμπαντ ική δ ιαδ ικασ ία», δηλαδή η ο ι κουμεν ική ζωή, 

και μία «ηθ ική δ ιαδ ικασ ία», δηλαδή η ηθ ική ζωή, και οι δ ιαδ ικασίες αυ-

τές ε ίναι εκ δ ιαμέτρου αντ ίθετες μεταξύ τους, η μία ε ίναι η άρνηση της 

άλλης . Η φύση συνολ ικά , που περ ιλαμβάνε ι τα φυτά, τα ζώα και τον 

πρωτόγονο άνθρωπο , ε ίναι υποταγμένη στη συμπαντ ική δ ιαδ ικασία· η 

δ ιαδ ικασ ία αυτή ε ίναι βαμμένη με α ίμα, αντ ιπροσωπεύε ι τον θρ ίαμβο 

του γερού ράμφους και του κοφτερού νυχ ιού . Η δ ιαδ ικασ ία αυτή ε ίναι 
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μία άρνηση όλων των ηθ ικών αρχών . Ο πόνος ε ίναι η μοίρα όλων των 

ευα ίσθητων πλασμάτων και αποτελε ί ουσιαστ ικό συστατ ικό όλης της 

συμπαντ ικής δ ιαδ ικασ ίας . Οι μέθοδοι του αγώνα γ ια την ύπαρξη που 

χρησ ιμοπο ιούν ο π ίθηκος και η τ ί γρη ε ίναι τα δ ιακρ ιτ ικό της χαρακτη -

ριστικό. «Στην περ ίπτωση της ανθρωπότητας (στο πρωτόγονο στάδιο), 

η αυτοεπ ιβεβα ίωση, η ανενδο ίαστη αρπαγή όλων όσα μπορε ί να αρ-

πάξει κάπο ιος , το πε ισματ ικό κράτημα όλων όσα μπορε ί να κρατήσε ι , 

αποτελούν την ουσία του αγώνα γ ια την ύπαρξη» (σ. 51) . 

Κα ι πάει λέγοντας , με το ίδιο πνεύμα. Κοντολογ ί ς , το μάθημα που 

δ ιδάσκε ι η φύση ε ίναι το μάθημα του «απόλυτου κακού». 

Έτσι , αυτό που μαθα ίνουμε από τη φύση ε ίνα ι : κακό και ανηθ ι κό -

τητα. Δεν ε ίνα ι ότι το καλό και το κακό περ ίπου εξ ισορροπούντα ι στη 

φύση. Όχ ι , το κακό επ ικρατε ί και θρ ιαμβεύε ι . Δεν μπορούμε να μάθου-

με από τη φύση ούτε καν ότι η κο ινων ικότητα και ο αυτοπερ ιορ ισμός 

του ατόμου ε ίναι τα κύρ ια μέσα της επ ιτυχ ίας στη συμπαντ ι κή δ ιαδ ικα-

σία της εξέλ ι ξης . Στη δ ιάλεξή του ο Χάξλ εϋ κατηγορηματ ικά αρνήθηκε 

μία τέτοια ερμηνε ία της ζωής* επ ίμονα επ ιχε ίρησε να αποδε ί ξε ι ότι η 

«συμπαντ ι κή φύση δεν ε ίναι σχολε ίο αρετής , αλλά το στρατηγε ίο του 

εχθρού της ηθ ικής φύσης» (αυτόθι , σ. 75) . «Η πρακτ ική εκε ίνου που 

ε ίναι ηθ ικά καλύτερο - π ο υ το ονομάζουμε καλοσύνη ή αρ ε τή - υπονοε ί 

μία συμπερ ιφορά που, από όλες τις απόψε ι ς , εναντ ιώνετα ι σε εκε ί νη 

που οδηγε ί στην επ ιτυχ ία στον συμπαντ ικό α γώνα γ ια την ύπαρξη... 

Αντ ι κρούε ι τ η μονομαχ ι κή θεωρ ία της ύπαρξης» (σ. 81 -82 ) . 

Μέσα σ' αυτή τη συμπαντ ική ζωή, που δ ιάρκεσε αναρ ίθμητες χ ι -

λ ιάδες χρόν ια και συνεχώς δ ιδάσκε ι μαθήματα πάλης και ανηθ ικότη-

τας, ξ άφνου αναδύετα ι , χωρ ί ς καμ ία φυσ ική αιτία και κανε ί ς δεν ξέρε ι 

από πού, η «ηθ ική δ ιαδ ικασ ία», δηλαδή η ηθ ική ζωή που εμφυτεύθηκε 

στον άνθρωπο κατά την πρόσφατη περ ίοδο της ανάπτυξής του, δεν 

ξέρουμε από ποιον ή από πού, αλλά οπωσδήποτε όχ ι από τη φύση. «Η 

συμπαντ ι κή εξέλ ι ξη - τον ί ζ ε ι ο Χ ά ξ λ ε ϋ - αδυνατε ί να δώσε ι καλύτερο 

λόγο από αυτόν που ε ίχαμε προηγουμένως , γ ια τον οπο ίο αυτό που κα-

λούμε καλό ε ίναι προτ ιμότερο από εκε ίνο που καλούμε κακό» (σ. 80) . 

Εν τούτο ις , γ ια έναν άγνωστο λόγο , αρχ ί ζε ι στην ανθρώπ ι νη κο ινων ία 

η «κο ι νων ι κή πρόοδος» που δεν αποτελε ί κομμάτ ι της «συμπαντ ικής 

δ ιαδ ικασ ίας» (δηλαδή της ο ι κουμεν ι κής ζωής) , αλλά «σημα ίνε ι έναν 

έ λ εγχο της συμπαντ ι κής δ ιαδ ικασ ίας σε κάθε βήμα και την αντ ικατά-

στασή της από κάτι άλλο , που μπορούμε να το ονομάσουμε ηθ ική δι-

αδικασία- που το τέλος / σκοπός της δεν ε ίνα ι η επ ιβ ίωση εκε ί νων που 
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έτυχε να ε ίνα ι οι καταλληλότερο ι , σε σχέση με το σύνολο των συνθη-

κών που κατακτούν, αλλά εκε ί νων που ε ίναι ηθ ικά οι καλύτερο ι» (σ. 

81) . Γιατί, από πού ήρθε αυτή η ξαφν ι κή επανάσταση στους τρόπους 

της φύσης σε σχέση με την οργαν ι κή πρόοδο, δηλαδή με τη σταδ ιακή 

τελε ιοπο ίηση της δομής ; Ο Χά ξλ εϋ δεν λέε ι τ ίποτε γι ' αυτό, αλλά συνε-

χίζε ι να μας θυμίζε ι επ ίμονα ότι η ηθ ική δ ιαδ ικασ ία δεν ε ίναι συνέχ ιση 

της συμπαντ ικής- εμφαν ίστηκε ως αντ ιστάθμισμα προς τη συμπαντ ι κή 

δ ιαδ ικασία και αποτελε ί «πε ισματώδη και ισχυρό εχθρό της». 

Έτσι , ο Χά ξλ εϋ βεβα ίωσε ότι το μάθημα που δ ιδάσκε ι η φύση εί-

ναι στην πραγματ ικότητα ένα μάθημα του κακού (σ. 85) , αλλά , όταν 

01 άνθρωπο ι συνδυάστηκαν σε οργανωμένε ς κο ινων ίες , εμφαν ίστηκε , 

άγνωστο από πού, μία «ηθ ική δ ιαδ ικασ ία», που εναντ ιώνετα ι απόλυτα 

σε όλα όσα μας δ ιδάσκε ι η φύση . Κατόπιν , νόμος , ήθη και πολ ιτ ισμός 

συνέχ ισαν να αναπτύσσουν αυτή τη δ ιαδ ικασία. 

Α λ λά ποιες ε ίνα ι οι ρ ίζες, ποια ε ίναι η προέλευση της ηθ ικής δ ιαδ ικα-

σίας; Δεν μπορε ί να προέρχετα ι από την παρατήρηση της φύσης , επε ι-

δή, όπως βεβα ιώνε ι ο Χάξλεϋ , η φύση μάς δ ιδάσκε ι το αντίθετο- δεν 

μπορε ί να έχε ι κληρονομηθε ί από τις προ-ανθρώπ ινες εποχές , επε ιδή 

στις αγέλες των ζώων , πριν την εμφάν ιση του ανθρώπου , δεν υπήρχε 

ηθ ική δ ιαδ ικασ ία ούτε καν σε εμβρυώδη μορφή. Συνεπώς , η προέλευ-

σή της βρίσκεται έ ξω από τη φύση. Άρα ο ηθ ικός νόμος που λέε ι να 

συγκρατούμε τις προσωπ ικές μας ενορμήσε ι ς και πάθη δεν προήλθε 

- ό π ω ς ο Μωσα ϊκός ν ό μ ο ς - από ήδη υπάρχοντα ήθη, από έξε ις που 

ε ίχαν ήδη ενσωματωθε ί στην ανθρώπ ι νη φύση, αλλά δόθηκε μόνον ως 

εκ Θεού αποκάλυψη , που φώτ ισε το μυαλό του νομοθέτη. Η προέλευ-

σή τ η ς ήταν υπερανθρώπ ινη , και ακόμη περ ισσότερο: υπερφυσ ική . 

Αυτό το συμπέρασμα βγάζουμε τόσο προφανώς από τον Χάξλεϋ , 

ώστε, αμέσως μετά τη δ ιάλεξή του στην Οξφόρδη , ο δ ιαπρεπής και 

άξ ιος εξελ ικτ ιστής George Mivart , που ήταν και ένθερμος Καθολ ικός , 

δημοσ ίευσε στο περ ιοδ ικό Nineteenth Century ένα άρθρο στο οπο ίο 

συνέχα ιρε τον φ ίλο του που επανήλθε στις δ ιδαχές της Καθολ ι κής εκ-

κλησ ίας . Αφού παραθέτε ι τα όσα αναφέραμε πιο πάνω, ο Mivart έγρα-

ψε: «Έτσι ακρ ιβώς ! Θα ήταν δύσκολο να δ ιακηρύξουμε πιο εμφατ ικά 

ότι η ηθ ική δεν θα μπορούσε ποτέ να αποτελε ί αναπόσπαστο κομμάτ ι 

της γεν ι κής δ ιαδ ικασ ίας της εξέλιξης»^^. Ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε 

εκούσ ια και συνε ιδητά να επ ινοήσε ι την ηθ ική ιδέα. «Ήταν μέσα σ' αυ-

τόν, αλλά όχι από αυτόν, όχι δ ική του» (σ. 207) . Προέρχετα ι από τον 

«Θεό Δημ ιουργό» . 
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Πράγματ ι , ισχύει το ένα από τα δύο: Είτε οι ηθ ικές συλλήψε ι ς του 

ανθρώπου ε ίναι απλώς η περα ιτέρω ανάπτυξη των ηθ ικών έξεων της 

αλληλοβοήθε ιας , που ε ίναι τόσο γεν ι κά εγγενής στα κο ι νων ικά ζώα 

ώστε θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε νόμο της φύσης - κ α ι τότε οι 

ηθ ικές μας συλλήψε ι ς , στο μέτρο που ε ίναι το προ ϊόν του Λόγου , δεν 

ε ίναι τ ίποτε άλλο παρά το συμπέρασμα στο οποίο έφτασε ο άνθρωπος 

παρατηρώντας τη φύση, και στον βαθμό που ε ίναι το προ ϊόν της έξης 

και του ενστ ίκτου, αποτελούν μία περα ιτέρω ανάπτυξη των ενστ ίκτων 

και των έξεων που ε ίναι έμφυτες στα κο ινων ικά ζώα. Είτε οι ηθ ικές μας 

συλλήψε ι ς ε ίναι αποκαλύψε ι ς εκ των άνω, και όλες οι περα ιτέρω έρευ-

νες της ηθ ικής γ ίνοντα ι απλή ερμηνε ία της θέλησης του Θεού. Αυτό το 

σύμπέρασμα έβγα ινε αναπόφευκτα από τη δ ιάλεξη του Χάξλεϋ . 

Μετά, όταν ο Χάξλ εϋ τύπωσε αυτή του τη δ ιάλεξη σε φυλλάδ ιο με 

πολλές και προσεγμένες σημε ιώσε ις , περ ι έλαβε μία σημείωση^^ çjj^y 

οποία ανα ιρε ί τη θέση του και καταστρέφε ι την ουσία της δ ιάλεξής του, 

γ ιατί αναγνωρ ί ζ ε ι στη σημε ίωση αυτή ότι η ηθ ική δ ιαδ ικασ ία αποτελε ί 

«αναπόσπαστο μέρος της γεν ι κής δ ιαδ ικασ ίας της εξέλ ι ξης», δηλαδή 

της «συμπαντ ικής δ ιαδ ικασ ίας», η οπο ία περιεί>;^ε-ήδη τα σπέρματα της 

ηθ ικής δ ιαδ ικασ ίας . 

Έτσι , αποδε ικνύετα ι ότι όλα όσα ε ίπε στη δ ιάλεξη γ ια τις δύο αντ ί -

θετες και ανταγων ιστ ικές δ ι αδ ι κασ ί^ , τη φυσ ική και την ηθ ική, ήταν 

εσφαλμένα . Η κο ινων ικότητα τ ω ν ζώων περιέχε ι ήδη τα σπέρματα της 

ηθ ικής ζωής , τα οπο ία απλώς συνέχ ισαν να αναπτύσσοντα ι και να τε-

λε ιοπο ιούντα ι στις ανθρώπ ινε ς κο ινων ίες . 

Δ εν ξέρουμε τι έκανε τον Χάξλ εϋ να αλλάξε ι εκ δ ιαμέτρου απόψε ι ς . 

Μπορούμε μόνο να υποθέσουμε ότι επηρεάστηκε από τον προσωπ ικό 

του φίλο, καθηγητή Ramones της Οξφόρδης , που προήδρευε κατά τη 

δ ιάλεξη του Χάξλεϋ «Εξέλ ι ξη και ηθ ική». Εκε ίνη την εποχή ο Ramones 

δ ι εξήγε μία εξα ιρετ ικά ενδ ιαφέρουσα έρευνα γ ια την ηθ ική στα ζώα. 

Ως εξα ιρετ ικά φ ι λαλήθης και ανθρωπ ιστής , ο Ramones π ιθανόν δι-

αμαρτυρήθηκε γ ια τα συμπεράσματα του Χάξλεϋ και επ ισήμανε ότι δεν 

ήταν σωστά τεκμηρ ιωμένα . Π ιθανόν επηρεασμένος από αυτή τη δ ια-

μαρτυρ ία ε ισήγαγε ο Χάξλεϋ τη σημε ίωση η οποία ανασκεύαζε στην 

ουσία όσα ε ίχε υποστηρίξε ι στη δ ιάλεξή του. Δυστυχώς , ο θάνατος 

εμπόδ ισε τον Ramones να ολοκληρώσε ι το έργο του γ ια την ηθ ική στα 

ζώα- ε ίχε συγκεντρώσε ι πολύ υλ ικό γι ' αυτό το έργο^^ 

[Εδώ τελε ιώνε ι το χ ε ι ρόγραφο του ενδέκατου κεφαλα ίου . ] 
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ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ . 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ Τ Ω Ν ΗΘΙΚΩΝ Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Ω Ν - 19ος αι. 

(συνέχε ια) 

Ο 19ος αι. προσέγγ ισε το πρόβλημα της ηθ ικής από μια νέα σκοπ ιά: 

από τη σκοπ ιά της σταδ ιακής της ανάπτυξης στον άνθρωπο , αρχής 

γενομένης από την πρωτόγονη εποχή. Βλέποντας όλη τη φύση ως 

αποτέλεσμα της δραστηρ ιότητας των φυσ ι κών δυνάμεων και της εξέ-

λ ιξης, η νέα φ ιλοσοφία χρε ιάστηκε να ερμηνεύσε ι την ηθ ι κή από την 

ίδια σκοπ ιά . 

Το έδαφος γ ια μία τέτοια ερμηνε ία της ηθ ικής ε ίχε ήδη ετοιμαστεί 

στα τέλη του 18ου αι. Η μελέτη της ζωής των πρωτόγονων αγρ ίων , η 

υπόθεση του Λαπλάς γ ια την προέλευση του ηλ ιακού μας συστήματος 

και ιδ ίως η θεωρ ία της εξέλ ι ξης στον φυτ ικό και στον ζω ικό κόσμο - π ο υ 

είχε ήδη υποδε ιχθε ί από τον Μπυφόν και τον Λαμάρκ , και μετά, κατά 

τη δεκαετ ία του 1820, προωθήθηκε από τον Geof f roy -Sa in t -H i Îa i re - τα 

ιστορικά έργα προς την ίδια κατεύθυνση που έγραψαν οι σα ιν -σ ιμον ι -

κοί, ιδ ίως ο Αυγουστ ί νος Τ ιερύ, και τέλος η θετ ικ ιστ ική φ ιλοσοφία του 

Αύγουστου Κοντ, όλα αυτά μαζί ετο ίμασαν τον δρόμο γ ια την αφο-

μο ίωση της θεωρίας της εξέλ ι ξης σε ολόκληρο τον φυτ ικό και ζω ικό 

κόσμο και, συνεπώς , στον ανθρώπ ινο κόσμο. Το 1859 κυκλοφόρησε 

το περ ίφημο έργο του Δαρβ ίνου , το οποίο παρουσ ίασε ολοκληρωμένα 

και συστηματ ικά τη θεωρ ία της εξέλ ιξης . 

Πριν τον Δαρβ ίνο , το 1850, η θεωρία της εξέλ ιξης , αν και ελλ ιπώς 

αναπτυγμένη , προβλήθηκε από τον Χέρμπερτ Σπένσερ στο έργο του 

Κοινωνική στατιστική. Α λ λά οι σκέψε ι ς που δ ιατύπωσε ο Σπένσερ στο 

βιβλίο αυτό δ ι έφεραν τόσο πολύ από τ ις απόψε ι ς που επ ικρατούσαν 

τότε στην Αγγλ ία , ώστε οι ιδέες του αγνοήθηκαν . Ο Σπένσερ ανα-

γνωρ ίστηκε ως στοχαστής μόνον αφού άρχ ισε να δημοσιεύε ι υπό τον 

συλλογ ι κό τ ίτλο Συνθετική φιλοσοφία μία σε ιρά αξ ιόλογων φ ιλοσοφι -

κών ερευνών στις οπο ίες εξέθετε την ανάπτυξη του ηλ ιακού μας συ-

στήματος, την ανάπτυξη της ζωής στη γη και τέλος την ανάπτυξη του 

ανθρώπ ι νου ε ίδους, της σκέψης του και των κο ι νων ιών του. 

Η ηθική, όπως πολύ σωστά υποστήρ ιξε ο Σπένσερ , αποτελε ί μία 

υποκατηγορ ία της γεν ι κής φ ιλοσοφίας της φύσης . Πρώτα ανέλυσε τις 
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βασικές αρχές του σύμπαντος και την προέλευση του ηλ ιακού μας συ-

στήματος, που γ εννήθηκε ως αποτέλεσμα της δραστηρ ιότητας μηχα-

ν ι κών δ υ ν ά μ ε ω ν έπειτα, τ ις βασικές αρχές της β ιολογ ίας , δηλαδή της 

επ ιστήμης της ζωής με τη μορφή που πήρε στη γη· μετά, τ ις βασικές 

αρχές της ψυχολογ ίας , δηλαδή της επ ιστήμης της ψυχ ι κής ζωής των 

ζώων και του ανθρώπου- κατόπιν , τις βασικές αρχές της κο ι νων ιολο -

γ ίας, δηλαδή της επ ιστήμης της κο ινων ικότητας- και τέλος , τ ις βασικές 

αρχές της ηθ ικής , δηλαδή της επ ιστήμης εκε ί νων των αμο ιβα ίων σχέ-

σεων των έμβ ιων όντων που έχουν τη φύση της υποχρέωσης και που, 

συνεπώς , συγχέονταν γ ια πολύ καιρό με τη θρησκε ία^ 

Μόνο προς το τέλος της ζωής του, την άνο ι ξη του 1890, όταν το 

μεγαλύτερο μέρος της Ηθικής ε ίχε ήδη γραφε ί , ο Σπένσερ δημοσ ίευσε 

δύο άρθρα σε ένα περ ιοδ ικό στα οποία γ ια πρώτη φορά μ ίλησε γ ια 

την κο ινων ικότητα και την ηθ ική στα ζώα, ενώ έως τότε ε ίχε εστιάσει 

την προσοχή του στον «αγώνα γ ια την ύπαρξη» και ερμήνευσε την 

εφαρμογή του, στα ζώα και στους ανθρώπους , ω ς α γώνα του καθενός 

εναντ ίον όλων των άλλων γ ια τα μέσα της ύπαρξης . 

Κατόπ ιν , αν και ε ίχε ήδη εκφράσε ι τ ις απόψε ι ς αυτές στην Κοινωνική 

στατιστική, ο Σπένσερ δημοσ ίευσε τη δεκαετ ία του 1890 το β ιβλ ιαράκ ι 

Το άτομο ενάντια στο κράτος, στο οπο ίο εξέθετε τ ις απόψε ι ς του ενα-

ντ ίον του αναπόφευκτου κρατ ικού συγκεντρωτ ισμού και καταπ ίεσης . 

Στο σημε ίο αυτό πλη.σίασε πολύ τον πρώτο θεωρητ ικό του αναρχ ισμού , 

τον Ου ίλ ιαμ Γκόλντ ινγκ , που το β ιβλ ίο του Έρευνα για την πολιτική 

δικαιοσύνη ηταν ακόμη πιο αξ ιοπρόσεκτο επε ιδή κυκλοφόρησε την ίδια 

στ ιγμή που θρ ιάμβευε στη Γαλλ ία ο επαναστατ ικός Γ ιακωβιν ισμός , δη-

λαδή η απερ ιόρ ιστη εξουσ ία της επαναστατ ικής κυβέρνησης . Ο Γκόντ-

γου ιν συμφωνούσε απόλυτα με τα γ ιακωβ ίν ι κα ιδεώδη της πολ ιτ ικής 

και ο ι κονομ ικής ισότητας^, αλλά πήρε αρνητ ική στάση απέναντ ι στην 

προσπάθε ιά τους να δημ ιουργήσουν το κράτος που απορροφά τα πά-

ντα και θα καταστρέψε ι τα δ ικα ιώματα του ατόμου. Παρόμο ια , ο Σπέν -

σερ τάχθηκε εναντ ίον του δεσποτ ισμού του κράτους και ε ξέφρασε τις 

απόψε ι ς του γ ια το ζήτημα αυτό το 1842^. 

Ο Σπένσερ , στα βιβλία του Κοινωνική στατιστική και Οι βασικές 

αρχές της ηθικής, εξέθεσε τη θεμελ ιώδη του ιδέα ότι ο άνθρωπος , 

όπως τα κατώτερα πλάσματα, ε ίναι ι κανός να αλλάζε ι απερ ιόρ ιστα γ ια 

να προσαρμοστε ί στις συνθήκες του περ ιβάλλοντος . Συνεπώς , με μία 

σε ιρά % α δ ι α κ ώ ν αλλαγών , ο άνθρωπος μετασχηματ ί ζετα ι όταν μετα-

βαίνε ι από μία φύση κατάλληλη γ ια την πρωτόγονη άγρ ια ζωή του, σε 
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μία φύση κατάλληλη γ ια την εδραία, πολ ιτ ισμένη ζωή. Η δ ιαδ ικασία 

αυτή πραγματοποιε ίτα ι με την καταπ ίεση ορ ισμένων πρωτόγονων χα -

ρακτηρ ιστ ικών του ανθρώπ ι νου οργαν ισμού, όπως, λόγου χάρη , τα 

πολεμοχαρή γνωρ ίσματα του χαρακτήρα , που ε ίναι πλέον άχρηστα εξ 

αιτίας της αλλαγής των συνθηκών και της ανάπτυξης πιο ε ιρην ικών 

σχέσεων. 

Βαθμια ία, υπό την επ ιρροή των εξωτερ ικών συνθηκών της ζωής και 

της ανάπτυξης των εσωτερ ικών, ατομ ικών ιδ ιοτήτων, και με την αυξα-

νόμενη πολυπλοκότητα της κο ι νων ικής ζωής , η ανθρωπότητα εξελ ίσ-

σει πιο πολ ιτ ισμένες μορφές ζωής και πιο ε ιρην ικές έξε ις και χρήσε ι ς , 

που οδηγούν σε μία πιο στενή συνεργασ ία . Ο μεγαλύτερος παράγοντας 

στη δ ιαδ ικασία αυτή ήταν, κατά τον Σπένσερ , το α ίσθημα της συμπά-

θειας (ή συμπόν ιας) . 

Βέβαια, η λ ιγότερο ή περ ισσότερο αρμον ι κή συνεργασ ία υπονοε ί 

έναν ορ ισμένο περ ιορ ισμό της ατομ ικής ελευθερ ίας , αποτέλεσμα της 

συμπάσχουσας μέρ ιμνας γ ια την ελευθερ ία των άλλων . Βαθμια ία εξε-

λ ίσσεται στην κο ινων ία μία δ ίκα ιη/ ισότιμη δ ιαγωγή του ατόμου και 

μία δ ίκα ιη/ ισότιμη κο ι νων ική τάξη πραγμάτων, στην οπο ία το κάθε 

άτομο ενεργε ί σε συμφων ία με τον νόμο της ίσης ελευθερ ίας όλων 

των μελών της κο ινων ίας . Όσο οι άνθρωπο ι συνηθ ί ζουν την κο ινων ική 

ζωή, αναπτύσσουν αμο ιβα ία συμπάθε ια , η οποία συγκροτε ί αργότε-

ρα τη λ εγόμενη «ηθ ική α ίσθηση». Παράλληλα με την ανάπτυξη αυτής 

της ηθ ικής α ίσθησης αναδύοντα ι στον άνθρωπο δ ιανοητ ικές συλλήψε ι ς 

των δ ίκα ιων ανθρώπ ι νων σχέσεων, που δ ιασαφην ί ζοντα ι όσο βελτ ιώ-

νεται η μορφή της κο ι νων ικής ζωής . Έτσι , επ ιτυγχάνετα ι η συμφ ιλ ίωση 

των ατομ ικών φύσεων με τις κο ινων ικές απαιτήσε ις . Ο Σπένσερ ελπίζε ι 

ότι η κο ι νων ική ζωή θα προοδεύσε ι κατά τρόπο τέτοιο ώστε τελ ικά να 

επιτύχε ι τη μέγ ιστη ανάπτυξη της προσωπικότητας (εξατομ ίκευση, δη-

λαδή ανάπτυξη της ατομ ικότητας και όχι του «ατομ ικ ισμού») , μαζί με 

τη μέγ ιστη ανάπτυξη της κο ινων ικότητας . Ο Σπένσερ ε ίναι πεπε ισμένος 

ότι η εξέλ ι ξη και η πρόοδος θα οδηγήσουν σε μία τέτοια κο ινων ική 

ισορροπία ώστε ο κάθε άνθρωπος , ε κπληρώνοντας τις επ ιθυμίες της 

δ ικής του ζωής , να βοηθά αυθόρμητα και εκούσ ια στην εκπλήρωση 

των επ ιθυμ ιών της ζωής όλων των άλλων^. 

Κατά τον Σπένσερ , η επ ιδ ίωξη της ηθ ικής ε ίναι η εγκαθ ίδρυση κα-

νόνων ηθ ικής δ ιαγωγής σε επ ιστημον ική βάση. Η τοποθέτηση της επι-

στήμης της ηθ ικής σε τέτοια θεμέλ ια ε ίναι ιδ ιαίτερα απαραίτητη τώρα, 

που η εξουσία/ αυθεντ ία της εκκλησ ίας συρρ ικνώνετα ι και οι ηθ ικές 
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δ ιδαχές δεν έχουν πια αυτό το στήρ ιγμα. Συγχρόνως , η ηθ ική δ ιδαχή 

πρέπε ι να ελευθερωθε ί από τις προκαταλήψε ι ς και από τον μοναστ ι -

κό ασκητ ισμό, που έκαναν μεγάλη ζημία στη σωστή κατανόηση της 

ηθ ικής. Από την άλλη , η ηθ ική δεν θα έπρεπε να εξασθενε ί επε ιδή δι-

στάζουμε να απορρ ίψουμε πλήρως τον στενό εγωισμό. Η ηθική, όταν 

εδράζετα ι σε επ ιστημον ική βάση, ικανοποιε ί την απα ίτηση αυτή, γ ιατί 

01 ηθ ικές αρχές που αντλούντα ι επ ιστημον ικό συμπ ίπτουν από όλες τις 

απόψε ι ς με τις ηθ ικές αρχές που αντλούντα ι δ ιαφορετ ικά - κ ό τ ι που, 

δυστυχώς , οι θρησκευόμενο ι αρνούντα ι κατηγορηματ ικά να α ναγνω -

ρίσουν και μάλ ιστα προσβάλλοντα ι όταν τους επ ισημάνε ι κάπο ιος αυτή 

τη σύμπτωση. 

Αφού υπέδε ιξε έτσι την επ ιδ ίωξη της ηθ ικής , ο Σπένσερ προσέγγ ισε 

το ηθ ικό πρόβλημα , έχοντας ως αφετηρ ία ορ ισμένες απλούστατες πα-

ρατηρήσε ις . Για να καταλάβουμε τη δ ιαγωγή και τον τρόπο ζωής των 

ανθρώπων , πρέπε ι να τους δούμε, από μία άποψη, ως οργαν ι κό όλον , 

που αρχ ί ζε ι από τ α ζώα. Καθώς μεταβα ίνουμε από τις απλούστατες 

μορφές ζωής στις ανώτερες και πιο περ ίπλοκες , βλέπουμε ότι η δ ιαγω-

γή και ο τρόπος ύπαρξής τους ε ίναι ολοένα καλύτερα προσαρμοσμένα 

στο περ ιβάλλον . Επ ιπλέον, οι προσαρμογές αυτές στοχεύουν πάντα 

είτε στην ε νδυνάμωση της ζωτ ικότητας του ατόμου είτε στην ενδυ-

νάμωση της ζωτ ικότητας του ε ίδους, η δε δεύτερη συνδέετα ι ολοένα 

περ ισσότερο με τη δ ιατήρηση του ατόμου όσο πιο πολύ πλησ ιάζουμε 

τις ανώτερες μορφές του ζω ικού κόσμου. Πράγματ ι , η φροντ ίδρ των 

γον έων γ ια τα τ έκνα τους ε ίναι ήδη κάτι που δε ίχνε ι τη στενή σύνδεση 

της αυτοδ ιατήρησης του ατόμου και της δ ιατήρησης του ε ίδους- και 

αυτή η φροντ ίδα μεγαλώνε ι και πα ίρνε ι τον χαρακτήρα της προσωπ ι -

κής προσκόλλησης όσο πλησ ιάζουμε στις ανώτερες μορφές της ζω ικής 

ζωής . 

Δυστυχώς , θα πρέπε ι να επ ισημάνουμε ότι, καθώς τον παρέσυρε 

μακρ ιά η θεωρ ία του αγώνα γ ια την ύπαρξη, ο Σπένσερ δεν έδωσε 

εκε ίνο τον κα ιρό επαρκή προσοχή στο γεγονός ότι σε κάθε ομοταξ ία 

ζώων ορ ισμένα ε ίδη δε ί χνουν μία ανάπτυξη της αλληλοβοήθε ιας , και 

ανάλογα με το πόσο ο παράγοντας αυτός αποκτά μεγαλύτερη σημασία 

στη ζωή του ε ίδους, η δ ιάρκε ια ζωής του ατόμου παρατε ίνετα ι και συγ-

χρόνως η πείρα συσσωρεύετα ι , πράγμα που βοηθά το συγκεκρ ιμένο 

ε ίδος στον αγώνα εναντ ίον των εχθρών του. 

Αλλά , συνέχ ισε ο Σπένσερ , η απλή προσαρμογή στις εξωτερ ικές 

συνθήκες ε ίναι ανεπαρκής : η πορε ία της εξέλ ι ξης βαίνε ι παράλληλα 
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με τη γεν ι κή βελτ ίωση των μορφών ζωής . Ο αγώνας γ ια την ύπαρξη 

μεταξύ των ατόμων με ιώνετα ι μεταξύ των ανθρώπων , όσο το μαχητ ι -

κό και αρπακτ ικό στάδιο αντ ικαθ ίστατα ι από τη λ εγόμενη β ιομηχαν ική 

συνεργασ ία . Στην πορε ία της δ ιαδ ικασ ίας αυτής, εμφαν ί ζοντα ι οι στοι-

χε ιώδε ις μορφές των ηθ ικών κρ ίσεων. 

Τι ονομάζουμε καλό ή κακό; Ονομάζουμε καλό αυτό που εκπληρώ-

νει τον στόχο του· και κακό αυτό που δεν ανταποκρ ίνετα ι στον στόχο 

του. Έτσι , καλό σπίτι ε ίνα ι αυτό που μας προφυλάσσε ι σωστά από το 

κρύο και τη βροχή. Το ίδιο κρ ιτήριο εφαρμόζουμε στις πράξε ις μας: 

«Καλά έκανες που άλλαξες τα βρεγμένα ρούχα σου» ή «Έκανες κακά 

που εμπ ιστεύθηκες αυτόν τον ά ν θ ρ ω π ο » / κ α ι εννοούμε ότι οι πράξε ις 

μας ήταν ή δεν ήταν κατάλληλες γ ια την επ ιδ ίωξή μας. Α λ λά αυτό 

ακρ ιβώς συν ιστά τη σταδ ιακή ανάπτυξη της συμπερ ιφοράς μας. 

Υπάρχουν και δ ιαφορετ ικών ε ιδών επ ιδ ιώξε ις . Μπορε ί να ε ίναι κα-

θαρά προσωπικές , όπως στις δύο περ ιπτώσε ις που αναφέραμε , ή να 

είναι ευρύτερα κο ινων ικές . Μπορε ί να εμπλέκουν την τύχη όχι μόνον 

ενός ατόμου, αλλά και του ανθρώπ ι νου ε ίδους (§ 8). 

Επ ιπλέον, όλες οι επ ιδ ιώξε ις αναφέροντα ι όχι μόνο στη δ ιατήρηση 

της ζωής αλλά και στην εντατ ικό π ο ίησή της, οπότε το πρόβλημα γ ίνε -

ται ολοένα ευρύτερο και το καλό της κο ινων ίας τε ίνε ι ολοένα περισ-

σότερο να περ ιλαμβάνε ι το καλό του ατόμου. Συνεπώς , καλούμε καλή 

μία συμπερ ιφορά όταν συντελε ί στην πληρότητα και την πο ικ ιλ ία της 

ζωής μας και της ζωής των άλλων - κ ά ν ε ι τη ζωή γεμάτη ευχάρ ιστες 

εμπε ιρ ίες , δηλαδή πιο πλούσ ια σε περ ιεχόμενο, πιο ωρα ία , πιο έντονη^. 

ΈτσΓεξηγε ί ο Σπένσερ την προέλευση και τη σταδ ιακή ανάπτυξη των 

ηθ ικών συλλήψεων στον άνθρωπο· δεν τις αναζητά στις αφηρημένε ς 

μεταφυσικές συλλήψε ι ς ούτε στις επ ιταγές της θρησκε ίας , ούτε τέλος 

στη συγκρ ιτ ική αξ ιολόγηση των προσωπ ικών απολαύσεων και οφελών , 

όπως προτε ίνουν οι ωφελ ιμ ιστές στοχαστές. Όπως ο Κοντ, ο Σπένσερ 

θεωρε ί τ ις ηθ ικές συλλήψε ι ς εξ ίσου αναγκα ίο προϊόν της κο ι νων ικής 

ανάπτυξης , όπως η πρόοδος του Λόγου , της τέχνης , της γνώσης , του 

μουσ ικού γούστου ή της α ισθητ ικής α ίσθησης. Θα προσθέταμε σ' αυτό 

ότι η περα ιτέρω ανάπτυξη του ενστ ίκτου της ορδής , που εξελ ίσσεται 

στο α ίσθημα του «αμο ιβα ίου δεσμού» της αλληλεγγύης ή της αλλη-

λεξάρτησης όλων από τον ένα και του ενός από όλους , ε ίναι εξ ίσου 

αναπόφευκτο αποτέλεσμα της κο ι νων ικής ζωής , όπως η ανάπτυξη του 

Λόγου , της παρατηρητ ικότητας , της ευα ισθησίας προς τις εντυπώσε ι ς 

και ά λλων ανθρώπ ι νων ιδ ιοτήτων. 
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Έτσι , ε ίναι αναμφισβήτητο ότι οι ηθ ικές συλλήψε ι ς του ανθρώπου 

έχουν συσσωρευθε ί στη φυλή των ανθρώπων ήδη από τις παλα ιότατες 

εποχές . Οι στο ιχε ιώδε ις μορφές τους ε κδηλώθηκαν στα ζώα εξ αιτ ίας 

της κο ι νων ικής τους ζωής . Α λ λά γιατί η πορε ία της εξέλ ι ξης ακολού -

θησε αυτήν και όχ ι την αντ ίθετη κατεύθυνση; Γιατί δεν πήρε την κα-

τεύθυνση του αγώνα όλων εναντ ίον όλων; Στο παραπάνω ερώτημα 

έπρεπε, κατά τη γ νώμη μου, να απαντήσε ι η εξελ ικτ ική ηθ ική ως εξής: 

επε ιδή μία τέτοια ανάπτυξη οδήγησε στη δ ιατήρηση του ε ίδους, στην 

επ ιβ ίωσή του, ενώ η αδυναμ ία να αναπτύξε ι αυτές τις ιδ ιότητες της κοι-

νων ικότητας , στην περ ίπτωση των ζώων και των ανθρώπ ι νων φυλών , 

οδήγησε μοιραία στην αδυναμ ία να επ ιβ ιώσουν στον γεν ι κό α γώνα γ ια 

την ύπαρξη ενάντ ια στη φύση και συνεπώς οδήγησε ζώα και ανθρώ-

πους σε εξαφάν ιση . Ή , όπως απαντά ο Σπένσερ μαζί με όλους τους 

ευδα ιμον ιστές: επε ιδή ο άνθρωπος βρήκε απόλαυση στις πράξε ις εκε ί -

νες που οδηγούν στο καλό της κοινωνίας* και επ ισήμανε σε εκε ίνους 

που τάσσοντα ι με το μέρος της θρησκε ίας ότι τα λόγ ια του Ευαγγελ ίου 

«Μακάρ ιο ι οι ελεήμονες» , «Μακάρ ιο ι οι ε ιρηνοπο ιο ί» , «Μακάρ ιος όπο ι -

ος νο ιάζετα ι γ ια τον φτωχό» ήδη υπονοούν την κατάσταση ευλογ ίας , 

δηλαδή την απόλαυση που δίνε ι η τέλεση τέτο ιων πράξεων (§ 14). 

Βέβαια, η απάντηση αυτή δεν αποκλε ί ε ι μία αντ ίρρηση από μέρους της 

δ ια ισθητ ικής ηθ ικής , που μπορε ί να πει, και λέε ι , ότι «ήταν το θέλημα 

των θεών ή του Δημ ιουργού να α ισθάνετα ι ο άνθρωπος ιδ ια ίτερα ικα-

νοπο ιημένος , όταν 01 πράξε ις του οδηγούν στο καλό των άλλων ή όταν 

υπακούε ι στις εντολές του Θεού». 

Ανεξάρτητα από το κρ ιτήριο που υ ιοθετούμε γ ια να κρ ίνουμε τις 

πράξε ις - η υψηλή τελε ιότητα του χαρακτήρα ή η ορθότητα του κ ινή-

τ ρ ο υ · θα δούμε, συνεχ ί ζε ι ο Σπένσερ , «ότι ο ορ ισμός της τελε ιότητας, 

της αρετής, της ορθότητας , αναπόφευκτα μας ανάγε ι στην ευτυχ ία, 

που β ιώθηκε με μια κάπο ια μορφή, κάπο ια στ ιγμή, από ένα πρόσωπο, 

ως θεμελ ιώδη ιδέα». «Έτσι ώστε καμία σχολή δεν μπορε ί να αποφύγε ι 

να εκλάβε ι γ ια υπέρτατο ηθικό στόχο μία επ ιθυμητή ψυχ ι κή κατάσταση 

που ονομάζετα ι ε κπλήρωση , ικανοπο ίηση, ευτυχ ία» (§ 15). Εν τούτο ι ς , 

η εξελ ικτ ική ηθ ική δεν συμφωνε ί απόλυτα με την ε ξήγηση αυτή, γ ιατί 

δεν μπορε ί να παραδεχθε ί ότι το ηθικό στοιχε ίο αποτελε ί μόνο και μόνο 

την τυχα ία συσσώρευση έξεων που βοήθησαν το ε ίδος στον αγώνα 

του γ ια την ύπαρξη. Γιατί, ρωτά ο εξελ ικτ ικός φ ιλόσοφος , δ ίνουν στον 

άνθρωπο μεγαλύτερη ικανοπο ίηση όχι οι εγωιστ ικές αλλά οι αλτρου ι -

στ ικές έξε ις; Δεν συν ιστούν η κο ινων ικότητα την οπο ία παρατηρούμε 
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παντού στη φύση και η αλληλοβοήθε ια που αναπτύσσετα ι μέσα από 

την κο ινων ική ζωή - δ ε ν συν ιστούν αυτές ένα μέσον τόσο γεν ικό στον 

αγώνα γ ια την ύπαρξη ώστε η εγωιστ ική αυτοεπ ιβεβα ίωση και η βία να 

αποδε ικνύοντα ι αδύναμες και αν ίσχυρες απέναντ ι τους; Συνεπώς , δεν 

συνιστούν τα α ισθήματα κο ινων ικότητας και αλληλοβοήθε ιας , από τα 

οποία σταδιακό και αναπόφευκτα θα αναπτυχθούν οι ηθ ικές μας συλ-

λήψε ις - δ ε ν συν ιστούν μία θεμελ ιώδη ιδιότητα της ανθρώπ ινης ή και 

της ζω ικής φύσης εξ ίσου με την ανάγκη γ ια τροφή; 

Θα εξετάσω λεπτομερώς τα ζητήματα αυτά στο θεωρητ ικό μέρος 

του β ιβλ ίου μου, γ ιατί τα θεωρώ θεμελ ιώδη γ ια την ηθική. Προς το πα-

ρόν, θα επ ισημάνω μόνον ότι ο Σπένσερ άφησε αναπάντητα τα θεμε-

λ ιώδη αυτά ερωτήματα. Μόνον αργότερα τα σκέφτηκε , με αποτέλεσμα 

να σμφιταλαντεύετα ι ανάμεσα στη φυσ ιοκρατ ική , εξελ ικτ ική ηθ ική και 

στη δ ια ισθητ ική (δηλαδή την εμπνεόμενη εκ των άνω) . Α λ λά απέδε ι ξε 

σαφώς την ανάγκη να τοποθετήσουμε τις βασικές αρχές της ηθ ικής 

σε επ ιστημον ική βάση, καθώς και την έλλε ιψη μίας τέτο ιας βάσης στα 

ηθικά συστήματα που προτάθηκαν παλα ιότερα ( § 1 8 - 2 3 ) . 

Ο Σπένσερ επ ισήμανε ότι, μελετώντας τα δ ιάφορα συστήματα της 

ηθ ικής επ ιστήμης, απορούμε όταν βλέπουμε ότι λε ίπε ι από αυτά η σύλ-

ληψη της α ιτ ιότητας στη σφα ίρα της ηθ ικής . Οι στοχαστές της αρ-

χα ιότητας υποστήρ ιξαν ότι η ηθ ική συνε ίδηση έχει εμφυτευθε ΐ στον 

άνθρωπο από τον Θεό ή από τους θεούς, αλλά λησμόνησαν ότι αν οι 

πράξε ις τ ις οπο ίες ονομάζουμε κακές , επε ιδή ε ίναι αντ ίθετες προς τη 

θέληση του Θεού, δεν ε ίχαν per se [καθ' εαυτές] επ ι ζήμ ιες επ ιπτώσε ις , 

δεν θα ε ίχαμε ανακαλύψε ι ποτέ ότι η ανυπακοή στο θέλημα του Θεού 

έχει επ ι ζήμ ιο αντ ίκτυπο στην κο ινων ία και ότι η ε κπλήρωση του θελή-

ματος του Θεού θα οδηγήσε ι στο καλό. 

Α λ λά εξ ίσου σφάλλουν οι στοχαστές που, όπως ο Πλάτων, ο Αρ ι -

στοτέλης και ο Χομπς , βλέπουν την πηγή του καλού και του κακού 

στους νόμους που επέβαλε καταναγκαστ ικά η κυρ ίαρχη εξουσία ή το 

κο ινων ικό συμβόλα ιο . Αν έτσι ήταν, θα έπρεπε να αναγνωρ ίσουμε ότι 

δεν υπάρχε ι ε γγενής δ ιάκρ ιση ανάμεσα στις συνέπε ιες των πράξεων, 

καλών και κακών , επε ιδή η ταξ ι νόμηση όλων των πράξεων σε καλές 

και κακές γ ίνετα ι από την κυρ ίαρχη εξουσία ή από τους ανθρώπους 

όταν συνάπτουν το συμβόλα ιο (§ 19). 

Παρόμο ια , λέε ι ο Σπένσερ , όταν οι φ ιλόσοφο ι ε ξηγούν το ηθ ικό 

στοιχε ίο στον άνθρωπο με την αποκάλυψη εκ των άνω, σ ιωπηρά πα-

ραδέχοντα ι μ' αυτό ότι οι ανθρώπ ινε ς πράξε ις και τα αποτελέσματά 
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τους δεν συνδέοντα ι με αναπόφευκτες και φυσ ικές α ιτ ιακές σχέσε ις τις 

οπο ίες μπορούμε να γνωρ ίσουμε και μπορούν να πάρουν τη θέση τής 

εκ Θεού αποκάλυψης (§ 20) . 

Ακόμη και οι ωφελ ιμ ιστές , συνεχ ί ζε ι ο Σπένσερ , κάνουν εν μέρει 

αυτό το λάθος , γ ιατί μόνον εν μέρει αναγνωρ ί ζουν την προέλευση 

των ηθ ικών συλλήψεων από φυσ ικά αίτια. Κατόπιν προχωρε ί και δ ια-

σαφην ί ζε ι τη σκέψη του με το ακόλουθο παράδε ιγμα: κάθε επ ιστήμη 

αρχ ίζε ι συσσωρεύοντας παρατηρήσε ις . Οι αρχα ίο ι Έλλην ε ς και Α ι γύ -

πτιοι μπορούσαν και προέβλεπαν τη θέση των δ ιάφορων πλανητών 

μία συγκεκρ ιμένη ημερομην ία πολύ πριν ανακαλυφθε ί ο νόμος της πα-

γκόσμ ιας έλξης και της βαρύτητας. Η γνώση αυτή αποκτήθηκε με την 

παρατήρηση, χωρ ί ς να γνωρ ί ζουν καθόλου τα αίτια. Μόνο μετά την 

α νακάλυψη του νόμου της παγκόσμ ιας έλξης , αφού μάθαμε τα αίτια 

και τους νόμους της κ ίνησης των πλανητών , μόνο τότε ο καθορ ισμός 

των κ ι νήσεών τους έπαψε να ε ίναι εμπε ιρ ικός και έγ ινε επ ιστημον ικός , 

ορθολογ ι κός . Το ίδιο ισχύει γ ια την ωφελ ιμ ιστ ική ηθ ική. Βέβαια, οι 

ωφελ ιμ ιστές αναγνωρ ί ζουν την ύπαρξη μίας κάπο ιας α ιτ ιακής σύνδε-

σης, εξ αιτ ίας της οπο ίας θεωρούμε ορ ισμένες πράξε ις καλές και άλλες 

κακές · αλλά αποτυγχάνουν να ε ξηγήσουν ποια ε ίναι αυτή η σύνδεση. 

Εν τούτοις , δεν αρκε ί να πούμε ότι ορ ισμένες πράξε ις ε ίναι χρήσ ιμες 

στην κο ινων ία και άλλες ε ίναι επ ι ζήμ ιες· αυτή ε ίναι απλώς μία πραγ-

ματολογ ική δ ιαπ ίστωση, ενώ εμείς θέλουμε να γνωρ ίσουμε τη γεν ι κή 

αιτία της ηθ ικής - τ ο γεν ι κό κρ ιτήριο με το οπο ίο μπορούμε να κάνουμε 

τη δ ιάκρ ιση ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Αναζητούμε μία ορθολο-

γ ική γεν ίκευση, γ ια να παρ ιστούμε τους γεν ι κούς κανόνες δ ι αγωγής 

από μία σαφώς ορ ισμένη γεν ι κή αιτία. Αυτός ε ίναι ο στόχος της επ ιστή-

μης της ηθ ικής (§ 21) . 

Φυσ ικά , το έδαφος γ ια την ηθ ική το ε ίχε προετο ιμάσε ι η ανάπτυξη 

των άλλων επ ιστημών. Έχουμε φτάσει τώρα να εξετάζουμε τα ηθ ικά 

φα ινόμενα ως φα ι νόμενα της εξέλ ιξης , που βρ ίσκοντα ι σε συμφων ία με 

τους φυσ ικούς , β ιολογ ικούς και κο ι νων ικούς νόμους (§ 22 -23) . 

Γεν ικά, ο Σπένσερ πήρε σαφώς τη θέση της ωφελ ιμ ιστ ικής ηθ ικής 

και βεβα ίωσε ότι αφού το καλό στη ζωή είναι αυτό που αυξάνε ι την 

ευτυχ ία, και το κακό αυτό που την με ιώνει , έπεται ότι η ηθ ική στην 

ανθρωπότητα ε ίναι αναμφισβήτητα αυτό που αυξάνε ι την ευτυχ ία στη 

ζωή. Ανεξάρτητα από το πόσο οι θρησκευτ ικές ή πολ ιτ ικές προκαταλή-

ψεις τε ί νουν π ιθανόν να θολώσουν την ιδέα αυτή, λέε ι ο Σπένσερ , όλα 

τα δ ιαφορετ ικά συστήματα ηθ ικής έχουν ο ικοδομηθε ί πάνω σ' αυτή τη 
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θεμελ ιώδη αρχή (§ 11). 

Τα κεφάλα ια , που αφ ιερώνε ι ο Σπένσερ στην εξέταση της συμπερ ι -

φοράς από φυσ ική και β ιολογ ική σκοπιά, ε ίναι πολύ επο ικοδομητ ικά , 

γιατί δε ίχνουν καθαρά, με παραδε ίγματα παρμένα από τη ζωή, τι στάση 

θα έπρεπε να τηρε ί σε σχέση με την ερμηνε ία της ηθ ικής μία επ ιστήμη 

που βασίζεται στη θεωρ ία της εξέλιξης®. 

Στα δύο αυτά κεφάλα ια , ο Σπένσερ δίνε ι την εξήγηση της φυσ ικής 

προέλευσης των θεμελ ιωδών στο ιχε ίων που ε ισέρχοντα ι σε όλες τις 

ηθικές δ ιδασκαλ ίες . Γνωρ ί ζουμε , λόγου χάρη , ότι μία ορ ισμένη λογ ι κή 

αλληλουχ ία ενεργε ιών , μία συνοχή/ συνεκτ ικότητα, αποτελε ί ένα δι-

ακριτ ικό γνώρ ισμα της ανθρώπ ι νης ηθ ικής , μαζί με μία συνεκτ ικότητα 

(ποτέ δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις πράξε ις α νθρώπων με ασθε-

νή, ταλαντευόμενη θέληση) · έπειτα έρχετα ι η ισορροπία στις πράξε ις 

(δεν αναμένουμε από έναν ηθ ικά αναπτυγμένο άνθρωπο μία σπασμω-

δική, αν ισόρροπη συμπερ ιφορά, άσχετη με την παλα ιότερη ζωή του) , 

μαζί με την προσαρμοστ ικότητα στο αλλαγμένο περ ιβάλλον . Τέλος , 

υπάρχε ι και μία ανάγκη γ ια ποικ ιλ ία και γ ια πληρότητα στη ζωή. Αυτό 

ακρ ιβώς αναμένουμε από ένα αναπτυγμένο άτομο. Η ύπαρξη αυτών 

των ιδ ιοτήτων μάς χρησ ιμεύε ι ως κριτήριο γ ια την ηθ ική αξ ιολόγηση 

των ανθρώπων . Οι ιδ ιότητες αυτές αναπτύσσοντα ι και στα ζώα, καθώς 

μεταβα ίνουμε από τους πιο πρωτόγονους οργαν ισμούς στους πιο σύν-

θετους, και εν τέλε ι στον άνθρωπο . 

Έτσι , σαφώς ηθ ικές ιδ ιότητες εξελ ίσσοντα ι στην πορε ία της σταδι-

ακής ανάπτυξης των ζώων . Παρόμο ια , στο ανθρώπ ινο ε ίδος, καθώς 

μεταβα ίνουμε από την πρωτόγονη , άγρ ια κατάσταση σε πιο σύνθετες 

μορφές κο ινων ικής ζωής , παρατηρούμε τη σταδ ιακή εξέλ ιξη ενός ανώ-

τερου τύπου ανθρώπου . Α λ λά ο ανώτερος τύπος ανθρώπου μπορε ί να 

αναπτυχθε ί μόνο σε μία κο ινων ία πολύ αναπτυγμένων ανθρώπων . Ι^ία 

πλήρης , με πλούσ ια πο ικ ιλ ία ζωή ενός ανθρώπου μπορε ί να εκδηλωθε ί 

μόνο σε μία κο ινων ία που ζει μία ζωή πλήρη και με πλούσια ποικ ιλ ία. 

Σ ' αυτά τα συμπεράσματα έφτασε ο Σπένσερ , εξετάζοντας τις ιδιό-

τητες που καλούμε ηθ ικές από τη σκοπ ιά της μεγαλύτερης πληρότητας 

της ζωής , δηλαδή από τη β ιολογ ική σκοπιά. Τα γεγονότα τον οδήγησαν 

να συμπεράνε ι ότι αναμφ ίβολα υπάρχε ι μία φυσ ική εσωτερ ική σύνδεση 

ανάμεσα σε αυτό που μας δίνει ευχαρ ίστηση και σε αυτό που μας δίνε ι 

αυξημένη ζωτ ικότητα και, συνεπώς , ανάμεσα στην ένταση των συνα ι -

σθηματ ικών εμπε ιρ ιών και στη δ ιάρκε ια της ζωής . Βέβαια, το συμπέρα-

σμα αυτό βρίσκεται σε άμεση αντ ίθεση προς τις τρέχουσες συλλήψε ι ς 
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της υπερφυσ ικής προέλευσης της ηθ ικής. 

Ο Σπένσερ επ ισημα ίνε ι περα ιτέρω ότι υπάρχουν ορ ισμένο ι τύπο ι 

απολαύσεων που ε ξελ ί χθηκαν κατά την εποχή που επ ικρατούσε στις 

ανθρώπ ινε ς κο ινων ίες το αρπακτ ικό σύστημα- αλλά βαθμια ία, με τη 

μετάβαση από το μαχητ ικό σύστημα στο ε ιρην ικό, β ιομηχαν ικό σύστη-

μα, η α ξ ι ολόγηση του ευχάρ ιστου και του δυσάρεστου υφίσταται μία 

μεταβολή. Δεν βρ ίσκουμε πια την ίδια απόλαυση όπως ο άγρ ιος στη 

μάχη, στην πολεμ ική πανουργ ία και στον φόνο . 

Γ εν ικά, εύκολα έδε ιξε ο Σπένσερ σε ποια έκταση η απόλαυση και η 

χαρά στη ζωή αυξάνουν τη ζωτ ικότητα, τη δημ ιουργ ικότητα και την 

παραγωγ ικότητα , και συνεπώς αυξάνουν την ευτυχ ία της ζωής- ενώ 

η λύπη και τα βάσανα με ιώνουν τη ζωτ ικότητα. Εξυπακούετα ι ότι η 

uπεpβoλ^κή απόλαυση μπορε ί προσωρινά , ή και μόν ιμα, να με ιώσει τη 

ζωτ ικότητα, την εργατ ι κότητα και τη δημ ιουργ ικότητα . 

Η αποτυχ ία να αναγνωρ ίσουμε αυτή την τελευτα ία αλήθε ια - α π ο -

τυχ ία που οφε ίλετα ι στη θεολογ ία (και στο πολεμόχαρο πνεύμα των 

πρωτόγονων κ ο ι νων ιών ) - όχ ι μόνο δίνε ι λάθος κατεύθυνση σε όλη τη 

σκέψη περί ηθ ικής , αλλά ζημ ιώνε ι και τη ζωή. Η ζωή δεν ερευνά τα 

κ ίνητρα που οδηγούν έναν άνθρωπο να δ ιάγε ι μία φυσ ικώς εξουθε-

νωτ ι κή ζωή" τ ιμωρε ί τον υπεραφοσ ιωμένο επ ιστήμονα και τον κο ινό 

μεθύστακα. 

Είναι , λο ιπόν , φανερό ότι ο Σπένσερ τάχθηκε σαφώς στο πλευ-

ρό των «ευδα ιμον ιστών» ή «ηδον ιστών», δηλαδή εκε ί νων που βλέ-

πουν την ανάπτυξη της ηθ ικής ως επ ιδ ίωξη της μέγ ιστης ευτυχ ίας , 

της μέγ ιστης πληρότητας της ζωής . Α λ λά ακόμη δεν ε ίναι σαφές γιατί 

ο ά νθρωπος βρίσκε ι τη μεγαλύτερη απόλαυσή του στη ζωή την οπο ία 

ονομάζουμε ηθ ική. Ανακύπτε ι το ερώτημα: δεν υπάρχε ι , άραγε , στη 

φύση του ανθρώπου κάτι που προτ ιμά την απόλαυση την οπο ία δ ίνε ι 

η «ηθ ική» στάση έναντ ι ό λων των άλλων ; Ο Σπένσερ δεν απαντά στο 

ερώτημα αυτό. 

Εν τούτο ις , η ουσία της ηθ ικής δ ιδασκαλ ίας του Σπένσερ περ ιέχετα ι 

σ' αυτό το κεφάλα ιο γ ια την ψυχολογ ία , γ ια την ψυχ ι κή εμπε ιρ ία που, 

κατά την αργή εξέλ ιξη της ανθρωπότητας , οδήγησε στην επεξεργασ ία 

ορ ισμένων συλλήψεων που ονομάζοντα ι «ηθ ικές». 

Ό π ω ς πάντα, ο Σπένσερ αρχ ί ζε ι με την απλούστερη περ ίπτωση. Ένα 

υδρόβ ιο πλάσμα α ισθάνετα ι την προσέγγ ιση κάπο ιου πράγματος . Αυτή 

η δ ι έγερση παράγε ι στο πλάσμα μία απλή α ίσθηση, και η α ίσθηση αυτή 

προκαλε ί μία κ ίνηση. Το πλάσμα κρύβετα ι ή ορμά προς το πράγμα . 
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ανάλογα με το αν το βλέπε ι σαν εχθρό ή σαν λε ία. 

Εδώ έχουμε την απλούστερη μορφή αυτού που γεμ ίζε ι όλη μας 

τη ζωή. Κάτι εξωτερ ικό παράγε ι μέσα μας μία ορ ισμένη α ίσθηση, και 

αποκρ ινόμαστε με δράση, κάνοντας κάτι. Για παράδε ιγμα, δ ιαβάζουμε 

στην εφημερ ίδα μία αγγελ ία γ ια ένα ενο ικ ια ζόμενο δ ιαμέρ ισμα. Η αγγε -

λία περ ιγράφε ι τα πλεονεκτήματα του δ ιαμερ ίσματος και σχηματ ί ζουμε 

στον νου μας μία ε ικόνα του, που παράγε ι μία ορ ισμένη α ίσθηση που 

ακολουθε ίτα ι από πράξη: ή ρωτούμε να μάθουμε πιο πολλά γ ια το δ ια-

μέρισμα ή δεν ασχολούμαστε άλλο μ' αυτό. 

Αλλά μπορε ί να έχουμε μία πολύ πιο περ ίπλοκη περ ίπτωση. Πράγ-

ματι, «ο νους μας αποτελε ίτα ι από α ισθήματα και από τ ις σχέσε ις μετα-

ξύ των α ισθημάτων. Με σύνθεση των σχέσεων και των ιδεών των σχέ-

σεων, αναδύετα ι η νόηση. Με σύνθεση των α ισθημάτων και των ιδεών 

των α ισθημάτων, αναδύετα ι η συγκ ί νηση» (§ 41) . Ενώ ένα κατώτερο 

ζώο ή ένας υπανάπτυκτος άγρ ιος επιτ ίθεται γοργά στην υποτ ιθέμενη 

λεία, ένας πιο αναπτυγμένος άνθρωπος ή ένα πιο έμπε ιρο ζώο σταθ-

μίζει τις συνέπε ιες της πράξης του. Το ίδιο συμβα ίνε ι και στις ηθ ικές 

πράξε ις . Ο κλέφτης δεν σταθμίζε ι όλες τις π ιθανότητες και συνέπε ιες 

της πράξης του, αλλά ένας ευσυνε ίδητος άνθρωπος τις σκέφτετα ι όχ ι 

μόνο σε σχέση με τον εαυτό του αλλά και σε σχέση με τον άλλο , συχνά 

και με όλους τους άλλους , με την κο ινων ία . Τέλος δε, στην περ ίπτω-

ση του δ ιανοητ ικώς αναπτυγμένου ανθρώπου , οι πράξε ις τ ις οπο ίες 

καλούμε δ ίκα ιες καθορ ί ζοντα ι συχνά από πολύ περ ίπλοκες θεωρήσε ι ς 

απόμακρων επ ιδ ιώξεων, και σε τέτοιες περ ιπτώσε ις γ ίνοντα ι ολοένα 

περ ισσότερο ιδεώδεις . 

Βέβαια, σε όλα ε ίναι π ιθανή η υπερβολή. Ο συλλογ ισμός μπορε ί να 

οδηγήσε ι σε ακρα ία συμπεράσματα . Αυτό συμβα ίνε ι σ' εκε ίνους που, 

απορρ ίπτοντας τ ις παρούσες χαρές προς χάρ ιν του μέλλοντος , φτά -

νουν στον ασκητ ισμό και χάνουν την ικανότητα να δ ιάγουν μία ενερ-

γητ ική ζωή. Α λ λά δεν μας ενδ ιαφέρουν οι υπερβολές . Το σημαντ ικό 

στη συζήτησή μας ε ίναι ότι μας δίνε ι μία ιδέα γ ια την προέλευση των 

ηθ ικών κρ ίσεων και γ ια την ανάπτυξή τους παράλληλα με την ανάπτυ-

ξη της κο ι νων ικής ζωής . Μας δε ίχνε ι πώς πιο περ ίπλοκες , και συνεπώς 

ευρύτερες κρίσε ις , αποκτούν την υπεροχή πάνω στις πιο απλές και 

πρωτόγονες . 

Στη ζωή των ανθρώπ ι νων κο ι νων ιών πρέπει αναγκαστ ικά να περά-

σει πολύς κα ιρός πριν τα περ ισσότερα μέλη τους μάθουν να υποτάσ-

σουν τις πρώτες αυθόρμητες ενορμήσε ι ς τους στην εξέταση πιο από-
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μακρών επ ιπτώσεων. Η συνήθε ια να υποτάσσουμε τις ασύνε ιδες τάσε ις 

μας στις κο ινων ικές θεωρήσε ι ς με βάση την προσωπ ική μας εμπε ιρ ία 

αναπτύσσετα ι πρώτα σε κεχωρ ισμένα άτομα, και κατόπ ιν το μεγάλο 

πλήθος τέτο ιων ατομ ικών επαγωγ ι κών συμπερασμάτων συνδυάζετα ι 

στην ηθ ική της φυλής , που στηρίζεται από την παράδοση και μεταβι-

βάζεται από γεν ιά σε γεν ιά . 

Στην αρχή οι πρωτόγονο ι άνθρωπο ι αναπτύσσουν φόβο γ ια την 

οργή των συνανθρώπων τους- κατόπιν , φόβο γ ια τον αρχηγό (συ-

νήθως τον στρατ ιωτ ικό αρχηγό) , που πρέπει να τον υπακούουν αν 

θέλουν να πολεμήσουν τη δ ιπλανή φυλή · και τέλος , φόβο γ ια τα φα-

ντάσματα, δηλαδή γ ια τα πνεύματα των ν εκρών , που θεωρε ίτα ι ότι 

σταθερά επηρεάζουν τις υποθέσε ις των ζωντανών . Αυτά τα τρ ία ε ίδη 

φόβου συγκρατούν την τάση του άγρ ιου να ικανοπο ιήσε ι αμέσως τις 

επ ιθυμ ίες του, και ε ν τ έ λ ε ι εξελ ίσσοντα ι στα φα ινόμενα της κο ι νων ικής 

ζωής που ονομάζουμε τώρα κο ινή γνώμη , πολ ιτ ική εξουσ ία/ ισχύ και 

εξουσία/ αυθεντ ία της εκκλησ ίας . Εν τούτοις , θα πρέπε ι να κάνουμε 

μία δ ιάκρ ιση ανάμεσα σε αυτούς τους ανασταλτ ικούς παράγοντες και 

στα ηθ ικά συνα ισθήματα και έξεις που αναπτύχθηκαν από αυτούς - γ ι -

ατί το ηθ ικό συνα ίσθημα και η συνε ίδηση βλέπουν όχι τις εξωτερ ικές 

συνέπε ι ες της πράξης πάνω στους άλλους , αλλά τις εσωτερ ικές , πάνω 

στον ίδιο τον άνθρωπο . 

Μ' άλλα λόγ ια , όπως έγραψε ο Σπένσερ στον Ι^ιλ, η θεμελ ιώδης 

ηθ ική δ ια ίσθηση των ανθρώπων ε ίναι το αποτέλεσμα της συσσωρευμέ -

νης πε ίρας γ ια την ωφελ ιμότητα ενός συγκεκρ ιμένου ε ίδους αμο ιβα ίων 

σχέσεων. Ι^όνο σταδ ιακά έφτασε η δ ια ίσθηση αυτή να ανεξαρτητοπο ι -

ηθεί από την πε ίρα/ εμπε ιρ ία. Έτσι , την εποχή που ο Σπένσερ έγραφε 

αυτό το κομμάτ ι των Βασικών αρχών της ηθικής (το 1879) , δεν ε ίδε 

καμία εσωτερ ική αιτία γ ια την ύπαρξη του ηθ ικού στοιχε ίου μέσα στον 

άνθρωπο . Έκαν ε το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση μόνο το 

1890, όταν έγραψε γ ια το περ ιοδ ικό Nineteenth Century δύο άρθρα 

γ ια την Αλληλοβοήθε ια και παρέθεσε ορ ισμένα στοιχε ία γ ια τα ηθ ικά 

α ισθήματα σε ορ ισμένα ζώα (βλ. πιο πάνω, τρίτο κεφ.) . 

Περα ιτέρω, εξετάζοντας την ανάπτυξη των ηθ ικών συλλήψεων από 

κο ι νων ιολογ ι κή σκοπιά, δηλαδή από τη σκοπ ιά της ανάπτυξης των κοι-

νων ι κών θεσμών, ο Σπένσερ επ ισήμανε πρώτα από όλα ότι, από τότε 

που 01 άνθρωπο ι ζουν σε κο ινων ίες , πε ίθονται αναπόφευκτα ότι ε ίναι 

προς το συμφέρον κάθε μέλους της κο ινων ίας να υποστηρίζε ι τη ζωή 

της κο ινων ίας , και αν ακόμη κατά κα ιρούς μία τέτοια δράση εναντ ιώ-
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νεται στις προσωπ ικές ενορμήσε ι ς και επ ιθυμίες του. Αλλά , δυστυχώς , 

βάσιζε ακόμη τη συλλογ ιστ ική του στην εσφαλμένη άποψη, που ε ίχε 

εδραιωθεί από την εποχή του Χομπς , ότι οι πρωτόγονο ι άνθρωπο ι ζού-

σαν όχι σε κο ινων ίες αλλά μοναχο ί τους ή σε μ ικρές ομάδες . Σε σχέση 

με τη μετέπειτα εξέλ ι ξη της ανθρωπότητας , δέχθηκε την απλουστευμέ-

νη άποψη που καθ ι έρωσε ο Κοντ: τη σταδ ιακή μετάβαση των νεωτερ ι -

κών κο ι νων ιών από το πολεμόχαρο , μαχόμενο κράτος στη φ ιλε ιρην ική , 

β ιομηχαν ική κο ινότητα. 

Γι' αυτό, έγραψε , συναντούμε στους νεωτερ ικούς ανθρώπους δύο 

κώδικες ηθ ικής: «Να μισείς και να καταστρέφε ις τον εχθρό σου» και 

«Να αγαπάς και να βοηθάς τον συνάνθρωπό σου». «Να υπακούε ι ς στο 

φ ιλόμαχο κράτος» και «Να είσαι ανεξάρτητος πολ ίτης και να προσπα-

θείς να περιορίσε ις την ισχύ του κράτους». 

Ακόμη και στους σημερ ινούς πολ ιτ ισμένους λαούς επ ιτρέπεται η κα-

θυπόταξη των γυνα ι κών και των πα ιδ ιών, αν και ακούγοντα ι δ ιαμαρ-

τυρίες και εγε ίροντα ι απα ιτήσε ις γ ια ισότητα των δ ικα ιωμάτων των δύο 

φύλων ενώπ ιον του νόμου . Όλα αυτά μαζί οδηγούν στην αντ ινομ ία , 

στη μεσοβέζ ικη ηθ ική, που συνίσταται σε μία σε ιρά συμβ ιβασμών και 

παζαρεμάτων με τη συνε ίδησή μας. 

Απεναντ ίας , η ηθ ική του φ ιλε ιρην ικού κο ινων ικού συστήματος, αν 

θέλουμε να εκφράσουμε την ουσία του, ε ίναι απλούστατη- μπορούμε 

μάλιστα να πούμε πως αποτελε ίτα ι από αυταπόδε ικτες αλήθε ιες . Προ-

φανώς , αυτό που συν ιστά το κακό στην κο ινων ία περ ιλαμβάνε ι όλες τις 

επ ιθετ ικές ενέργε ι ες ενός μέλους της κο ινων ίας εναντ ίον των άλλων , 

γιατί , αν ανεχθούμε τέτοιες ενέργε ιες , εξασθενε ί ο κο ι νων ικός δεσμός. 

Είναι προφανές ότι η δ ιατήρηση της κο ινων ίας απαιτε ί τη συνεργασ ία 

των ανθρώπων . Επ ιπλέον δε, αν η συνεργασ ία δεν ασκε ίτα ι γ ια την 

υπεράσπ ιση της ομάδας , δεν θα κ ινητοπο ιηθε ί και γ ια την ικανοπο ίηση 

των πιο π ιεστ ικών αναγκών : τροφή, στέγη, κυνήγ ι κτλ. Κάθε σκέψη 

γ ια την ωφελ ιμότητα της κο ινων ίας θα χαθε ί (§ 51). 

Ανεξάρτητα από το πόσο λ ίγες ε ίναι οι ανάγκες της κο ινων ίας και 

ανεξάρτητα από το πόσο πρωτόγονα ε ίναι τα μέσα γ ια την ι καγοπο ίησή 

τους, η συνεργασ ία ε ίναι αναγκα ία · εκδηλώνετα ι στους πρωτόγονους 

λαούς στο κυνήγ ι , στην από κο ινού καλλ ιέργε ια της γης κτλ. Μετά, με 

την ανώτερη ανάπτυξη της κο ι νων ικής ζωής , εμφαν ί ζετα ι μία μορφή 

συνεργασ ίας στην οποία τα καθήκοντα των δ ιαφορετ ικών μελών της 

κο ινων ίας δεν ε ίναι παρόμο ια , αν και όλο ι έχουν την ίδια επ ιδ ίωξη. 

Τέλος , αναπτύσσετα ι μία ά λ λη μορφή συνεργασ ίας στην οποία και η 
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φύση της εργασ ίας και οι στόχοι της ε ίναι δ ιαφορετ ικο ί , αλλά η εργα-

σία αυτή συνε ισφέρε ι , εν τούτοις , στη γεν ι κή ευζωία . Εδώ συναντούμε 

ήδη τη δ ια ίρεση της εργασ ίας και εγε ίρεται το ερώτημα: «Πώς να δ ια-

ν εμηθούν τα προ ϊόντα της εργασ ίας ;» Μόνο μία απάντηση μπορε ί να 

δοθεί στο ερώτημα αυτό: με εκούσ ια συμφων ία , έτσι ώστε η ανταμο ιβή 

γ ια την εργασ ία να καταστήσε ι εφικτή την αναπλήρωση της ενέργε ιας 

που δαπανήθηκε , όπως ακρ ιβώς συμβαίνε ι στη φύση. Σ ' αυτό πρέπε ι 

να προσθέσουμε: «Και γ ια να καταστήσουμε δυνατόν να δαπανούμε 

ενεργητ ικότητα σε εργασ ία που π ιθανόν δεν έχει ακόμη αναγνωρ ισθε ί 

ω ς αναγκα ία και που δίνε ι ευχαρ ίστηση στα κεχωρ ισμένα μέλη της 

κο ινων ίας , αλλά που π ιθανόν με τον καιρό θα αποδε ιχθε ί ωφέλ ιμη γ ια 

την κο ινων ία συνολ ικά» . 

Α λ λά αυτό δεν ε ίναι αρκετό, συνεχ ί ζε ι ο Σπένσερ . Μπορούμε να 

φανταστούμε μία β ιομηχαν ική κο ινων ία , στην οπο ία οι άνθρωπο ι δ ιά-

γουν μία ε ιρην ική ζωή και τηρούν όλα τους τα συμβόλα ια αλλά λε ίπε ι 

η συνεργασ ία γ ια το κο ινό καλό, και στην οπο ία κανένας δεν νο ιάζετα ι 

γ ια το κο ινό συμφέρον . Σε μία τέτοια κο ινων ία δεν έ χουμε φτάσει στο 

όριο της εξέλ ι ξης της συμπερ ιφοράς , γιατί θα μπορούσαμε π ιθανόν να 

δε ί ξουμε ότι η μορφή ανάπτυξης που συμπληρώνε ι τη δ ικα ιοσύνη με 

φ ι λανθρωπ ία ε ίναι μία μορφή προσαρμοσμένη σε ένα ατελές κο ινων ικό 

σύστημα (§ 54) . 

«Έτσι, η κο ι νων ιολογ ι κή θέαση της ηθ ικής συμπληρώνε ι τη φυσ ική , 

τη β ιολογ ική και την ψυχολογ ι κή άποψη» (§ 55). Αφού έτσι εγκαθ ί -

δρυσε τ ις Θεμελιώδεις αρχές της ηθ ικής από τη σκοπ ιά της εξέλ ι ξης , 

ο Σπένσερ έγραψε ένα επ ιπρόσθετο κεφάλα ιο στο οπο ίο απαντά στις 

επ ιθέσε ις προς τον ωφελ ιμ ισμό και, μεταξύ άλλων , εξετάζε ι τον ρόλο 

που έπα ιξε η δ ι κα ιοσύνη στην επεξεργασ ία των ηθ ικών συλλήψεων^. 

Επ ιχε ιρηματολογώντας εναντ ίον της αποδοχής της δ ικα ιοσύνης ως 

βάσης της ηθ ικής , ο ωφελ ιμ ιστής Μπένθαμ έγραψε : «Αλλά δ ικα ιοσύνη, 

τι ε ννοούμε όταν λέμε δ ικα ιοσύνη; Και γ ιατί όχ ι ευτυχ ία , αλλά δ ικα ι -

οσύνη; Ο καθένας ξέρει τι ε ίναι ευτυχία... Α λ λά το τι ε ίναι δ ι κα ιοσύνη 

- α υ τ ό σε κάθε περ ίπτωση είναι αντ ικε ίμενο δ ι ενέξεων. Ανεξάρτητα από 

το νόημα της λέξης δ ικα ιοσύνη, σε τι άλλο αποσκοπε ί , αν όχι να εί-

να ι μέσον γ ια την κατάκτηση της ευτυχ ίας ;» {Συνταγματικός κώδικας, 

κεφ. 16, τμ. 6). 

Ο Σπένσερ απάντησε στο ερώτημα αυτό επ ισημα ίνοντας ότι όλες οι 

ανθρώπ ινε ς κο ινων ίες - νομαδ ι κ έ ς , εδραίες και β ι ομηχαν ι κ έ ς - προσπα-

θούν να κατακτήσουν την ευτυχ ία, αν και η καθεμ ιά χρησ ιμοπο ιε ί δ ια-
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φορετ ικά μέσα γ ια να το πετύχε ι . Α λ λά υπάρχουν ορ ισμένες αναγκα ί ε ς 

συνθήκες , κο ινές σε όλες : αρμον ι κή συνεργασ ία , απουσία άμεσης επι-

θετ ικότητας και απουσ ία έμμεσης επ ιθετ ικότητας με τη μορφή ρήξης 

του συμβολα ίου . Αυτές οι τρε ις συνθήκες μαζί, περ ιστέλλοντα ι σε μία: 

δ ιατήρηση των δ ίκα ιων, ισότ ιμων σχέσεων» (§ 61) . Η βεβα ίωση αυτή 

του Σπένσερ έχε ι μεγάλη σημασία, γ ιατί τον ίζε ι το γεγονός ότι πολύ 

δ ιαφορετ ικά ηθ ικά συστήματα, θρησκευτ ικά και μη, περ ι λαμβανομένης 

της θεωρίας της εξέλ ιξης , συμφωνούν και αναγνωρ ί ζουν την ισοτιμία 

ως βασική αρχή της ηθ ικής . Ό λ α συμφωνούν ότι ο σκοπός της κο ινω-

ν ικότητας ε ίναι η ευζω ία του καθενός και όλων , και ότι η ισοτιμία απο-

τελε ί το αναγκα ίο μέσον γ ια την επ ίτευξη αυτής της ευζωίας . Και, θα 

προσθέσω -αν ε ξάρτητα από το πόσο συχνά η αρχή της ισοτιμίας πα-

ραβ ιάστηκε στην ιστορία της ανθρωπότητας , ανεξάρτητα από το πόσο 

επ ιμελώς οι νομοθέτες έως σήμερα κατέβαλαν κάθε προσπάθε ια να την 

παρακάμψουν και οι φ ιλόσοφο ι της ηθ ικής να την αποσ ιωπήσουν - μ' 

όλα ταύτα, η αναγνώρ ιση της ισοτιμίας αποτελε ί τη βάση όλων των 

ηθ ικών συλλήψεων και όλων των ηθ ικών δ ιδασκαλ ιών . 

Έτσι , απαντώντας στον ωφελ ιμ ιστή Μπένθαμ, ο Σπένσερ έπ ιασε την 

ουσία της δ ικής μας ερμηνε ίας της δ ικα ιοσύνης , δηλαδή την αναγνώ-

ριση της ισοτιμίας. Σ ' αυτό το συμπέρασμα ε ίχε φτάσει ήδη ο Αρ ιστο-

τέλης , όταν έγραψε : «το δ ίκα ιο, συνεπώς , θα ε ίναι το νόμ ιμο και το 

ίσο- και το άδ ικο θα ε ίναι το άνομο και το άν ισο». Παρόμοια, οι Ρωμαίο ι 

ταύτ ισαν δ ικα ιοσύνη και ισοτιμία [equi ty] , «λέξη που προέρχετα ι από 

το aequus , όπου η λέξη aequus έχε ι και τη σημασία δ ίκα ιος ή αμερό-

ληπτος» (§ 60)®. Αυτή η έννο ια της λέξης δ ικα ιοσύνη έχει πλήρως δ ια-

τηρηθε ί στη νεωτερ ική νομοθεσ ία , που απαγορεύε ι την άμεση και την 

έμμεση (με τη μορφή της ρήξης του συμβολα ίου) επ ίθεση, που και οι 

δύο αποτελούν αν ισότητα. Όλε ς αυτές οι σκέψε ις , καταλήγε ι ο Σπέν -

σερ, «δε ί χνουν την ταύτ ιση της δ ικα ιοσύνης με την ισότητα» (§ 60) . 

Ιδ ια ίτερα επο ικοδομητ ικά ε ίναι τα κεφάλα ια που αφ ιέρωσε ο Σπέν -

σερ στην εξέταση του εγω ισμού και του αλτρου ισμού. Σ ' αυτά εκθέτε ι 

τα θεμέλ ια της ηθ ικής του. 

Κατ' αρχήν , δ ιαφορετ ικές φυλές ανθρώπων σε δ ιαφορετ ικές εποχές 

δεν ερμήνευαν με τον ίδιο τρόπο την απόλαυση και τον πόνο. Αυτό 

που κάποτε θεωρούνταν απόλαυση έπαυε να θεωρείτα ι απόλαυση- και 

αντ ιστρόφως, αυτό που θεωρούνταν κοπιαστ ικό, γ ίνετα ι απόλαυση 

στις νέες συνθήκες ζωής . Έτσι , λόγου χάρη , τώρα απολαμβάνουμε τη 

σπορά, αλλά όχι τον θερ ισμό. Οι συνθήκες της εργασ ίας έχουν αλλάξε ι 
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και αρχ ί ζουμε να απολαμβάνουμε πράγματα που παλα ιότερα θεωρού-

νταν κουραοτ ικά . Θα λέγαμε γεν ι κά ότι κάθε εργασ ία την οπο ία καθι -

στούν απαρα ίτητη οι συνθήκες της ζωής μπορε ί να συνοδεύετα ι από 

απόλαυση και, με τον καιρό, όντως θα συνοδεύετα ι . 

Ώστε τι ε ίναι αλτρου ισμός , εάν δεν τον ορ ίσουμε ως αγάπη γ ια τους 

άλλους , αν όχι μέρ ιμνα γ ια τις ανάγκες τους; Και τι ε ίναι εγω ισμός , 

δηλαδή αγάπη γ ια τον εαυτό μας; 

«Ένα πλάσμα πρέπε ι πρώτα να ζει και μετά να ενεργε ί» . Συν επώς η 

δ ιατήρηση της ζωής του ε ίναι η πρώτιστη μέρ ιμνα κάθε έμβ ιου όντος. 

«Ο εγω ισμός προηγε ίτα ι του αλτρου ισμού», έ γραψε ο Σπένσερ . «Οι 

ενέργε ι ες που απα ιτούντα ι γ ια τη συνεχ ι ζόμενη αυτοσυντήρηση, περι-

λαμβανομένης της απόλαυσης των οφελών από κάτι τέτο ιες ενέργε ιες , 

ε ίναι 01 πρώτες προϋποθέσε ι ς γ ια την ο ι κουμεν ι κή ευζωία . Αυτή η δ ιαρ-

κής υπεροχή του εγω ισμού σε σχέση με τον αλτρου ισμό εκδηλώνετα ι 

περα ιτέρω όταν σκεφτούμε τη ζωή στην πορε ία της εξέλ ι ξης» (§ 68) . 

Έτσι, η άποψη ότι κάθε άτομο θα κερδίζε ι ή θα χάνε ι ανάλογα με τις 

ιδ ιότητες της φύσης του, κληρονομημένε ς ή επ ίκτητες, γ ίνετα ι ολοέ-

να πιο εύλογη . Αυτό ισοδυναμε ί με την παραδοχή ότι «οι εγωιστ ικές 

αξ ιώσε ις πρέπε ι να έχουν την προτεραιότητα σε σχέση με τις αλτρου ι -

στ ικές» (§ 68 -69) . Εν τούτοις , το συμπέρασμα αυτό ε ίναι εσφαλμένο , 

ακόμη και μόνον επε ιδή η νεωτερ ική ανάπτυξη της κο ινων ίας εμφαν ί ζε ι 

την τάση να δώσε ι στον καθένα μας τη δυνατότητα να χα ίρετα ι όχι 

μόνο τα προσωπ ικά του οφέλη , αλλά , σε πολύ μεγαλύτερη έκταση, τα 

κο ι νων ικά οφέλη . 

Τα ρούχα μας, τα σπίτ ια μας και οι σύγχρονες ανέσε ις μας ε ίναι προ-

ϊόντα της παγκόσμ ιας β ιομηχαν ίας . Οι πόλε ις μας, με τους δρόμους , τα 

σχολε ία , τ ις π ι νακοθήκες και τα θέατρά τους ε ίναι όλα προ ϊόντα της 

παγκόσμ ιας ανάπτυξης επί πολλούς α ιώνες . Όλο ι απολαμβάνουμε τα 

πλεονεκτήματα των σ ιδηροδρόμων: δέστε πόσο τα εκτ ιμά ο αγρότης 

που, γ ια πρώτη φορά, κάθεται σε ένα βαγόν ι έπε ιτα από μία μακρά 

πεζοπορ ία μες στη βροχή. Α λ λά δεν δημ ιούργησε αυτός τους σ ιδηρο-

δρόμους . 

Όλα αυτά ε ίναι προ ϊόν συλλογ ι κής και όχι ιδ ιωτ ικής δημ ιουργ ίας , 

οπότε ο νόμος της ζωής αντ ικρούε ι ευθέως το συμπέρασμα του Σπέν -

σερ. Ο νόμος αυτός λέε ι ότι με την ανάπτυξη του πολ ιτ ισμού ο άν -

θρωπος συνηθ ί ζε ι ολοένα περ ισσότερο να επωφελε ίτα ι από επ ιτεύξε ις 

όχι αυτού του ίδιου, αλλά της ανθρωπότητας συνολ ικά . Αυτό το β ίωσε 

κατά την πιο παλα ιά περ ίοδο του φυλετ ικού συστήματος . Μελετήστε 
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ένα χωρ ιό των πιο πρωτόγονων νησ ιωτών του Ε ιρην ικού ωκεανού , 

με το μεγάλο του κο ινό σπίτι, με τις δενδροστο ιχ ίες , τ ις βάρκες , τους 

κυνηγετ ικούς κανόνες , τους κανόνες των δ ίκα ιων σχέσεων με τους 

γε ΐ τονές του κτλ. Ακόμη και τα επ ιβ ιώνοντα υπολε ίμματα ανθρώπων 

της Παγετων ικής περ ιόδου, οι Εσκ ιμώοι , έχουν δ ικό τους πολιτ ισμό και 

δ ικές τους γνώσε ι ς , που τα επεξεργάστηκαν όλοι μαζί και όχι μόνον 

ένα άτομο. Οπότε ακόμη και ο Σπένσερ χρε ιάστηκε να δ ιατυπώσε ι τον 

θεμελ ιώδη κανόνα της ζωής πα ίρνοντας υπ' όψη του τον ακόλουθο 

περ ιορ ισμό: «Η επ ιδ ίωξη της ιδ ιωτικής ευτυχ ίας μέσα στα πλαίσ ια που 

προδ ιαγράφουν οι κο ινων ικές συνθήκες» (§ 70, σ. 190). Πράγματ ι , 

κατά την περ ίοδο του φυλετ ι κού τρόπου ζωής - γ ι α τ ί δεν υπήρξε πε-

ρίοδος που ο άνθρωπος ζούσε μοναχ ι κ ά - ο άγρ ιος δ ιδάχθηκε από τα 

παιδ ικά του χρόν ια ότι ε ίναι αδύνατη η ζωή σε απομόνωση και η από-

λαυση της ζωής σε απομόνωση . Πάνω σ' αυτή τη βάση, και όχι πάνω 

στη βάση του εγωισμού, δ ιαμορφώνετα ι η ζωή του, όπως ακρ ιβώς σε 

μία απο ικ ία από φώκ ι ε ς ή σε μία μυρμηγκοφωλ ιά . 

Γεν ικά, το μέρος του β ιβλ ίου του Σπένσερ που ε ίναι αφ ι ερωμένο 

στην υπεράσπ ιση του εγωτ ισμού (§ 71 -73) ε ίναι πολύ αδύναμο. Αναμ -

φ ίβολα χρε ιαζόταν μία υπεράσπ ιση του εγωτ ισμού, αφού επ ιπλέον , 

όπως έδε ιξε ο Σπένσερ στην αρχή της πραγματε ίας του, οι θρησκευό-

μενοι ηθ ικολόγο ι έγε ιραν πολλές παράλογες απαιτήσε ις από το άτομο. 

Α λ λά τα επ ιχε ιρήματα του Σπένσερ περ ιορ ίστηκαν σε μία υπεράσπ ιση 

του ν ιτσε ϊκού «ξανθού κτήνους» και όχι στη δ ι κα ιολόγηση «ενός νου 

υγιή σε σώμα υγ ιές». ΓΓ αυτό και φτάνε ι στο ακόλουθο συμπέρασμα: 

«Έτσι, δε ί χθηκε καθαρά ότι ο εγω ισμός προηγε ίτα ι του αλτρου ισμού 

από άποψη επ ιτακτ ικότητας» (§ 74) - τ όσο αόριστο, που είτε δεν δίνει 

καμία πληροφορ ία είτε οδηγε ί σε λαθεμένα συμπεράσματα. 

Η αλήθε ια ε ίναι ότι στο επόμενο κεφάλα ιο («Αλτρου ισμός εναντ ίον 

εγω ισμού») ο Σπένσερ , μ ιμούμενος το δ ικαστ ικό σύστημα του κατήγο-

ρου και του συνήγορου , επ ιχε ίρησε να τον ίσε ι τη μεγάλη σημασία του 

αλτρου ισμού στη ζωή της φύσης . Στα πουλ ιά, στις προσπάθε ιές τους 

να προστατεύσουν τα μ ικρά τους δ ιακ ι νδυνεύοντας τη ζωή τους, έχου-

με αμέσως τον γνήσ ιο αλτρου ισμό, κι ας ε ίναι μόνο μ ισο-συνε ιδητός . 

Αλλά η δ ιακ ι νδύνευση θα ήταν η ίδια, είτε το α ίσθημα ήταν συνε ιδητό 

είτε ασύνε ιδο. Έτσι , ο Σπένσερ αναγκάστηκε να αναγνωρ ίσε ι ότι «η 

αυτοθυσία δεν ε ίναι λ ιγότερο πρωταρχ ική από την αυτοσυντήρηση» 

(§ 75) . 

Σε μεταγενέστερα στάδια της εξέλ ι ξης των ζώων και των ανθρώ-
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πων, υπάρχε ι ολοένα πιο πλήρης μετάβαση από τον ασύνε ιδο γονε ϊ κό 

αλτρου ισμό στον συνε ιδητό, και εμφαν ί ζοντα ι νέες μορφές ταύτ ισης 

των προσωπ ικών συμφερόντων με τα συμφέροντα ενός συντρόφου 

και κατόπιν της κο ινων ίας . 

Α κόμη και οι αλτρου ιστ ικές δραστηρ ιότητες περ ι έχουν το στοιχε ίο 

της εγωιστ ικής απόλαυσης , όπως παραδε ιγματ ικό εμφαν ί ζετα ι στην τέ-

χνη , που τε ίνε ι να μας ενώνε ι όλους σε μία κο ινή χαρά . «Ώστε από τη 

χαραυγή της ζωής ο εγω ισμός εξαρτ ιόταν από τον αλτρου ισμό όπως ο 

αλτρου ισμός εξαρτ ιόταν από τον εγω ισμό» (§ 81) . 

Αυτή η παρατήρηση του Σπένσερ ε ίναι σωστότατη. Α λ λά αν πρέπε ι 

να δεχθούμε τη λέ ξη «αλτρου ισμός», που ε ισήγαγε ο Κοντ, ως το αντ ί -

θετο του εγω ισμού, τότε, τι ε ίναι η ηθ ική; Τι προσπαθούσε να πετύχε ι η 

ηθική, που ε ξελ ί χθηκε στις κο ινων ίες των ζώων και των ανθρώπων , αν 

όχι την εναντ ίωση στα κεντρ ίσματα του στενού εγω ισμού και την ωρ ί -

μανση της ανθρωπότητας σε συμφων ία με το πνεύμα της ανάπτυξης 

του αλτρου ισμού; Ώ ς και οι εκφράσε ι ς «εγωισμός» και «αλτρου ισμός» 

ε ίναι εσφαλμένες , επε ιδή δεν μπορε ί να υπάρξε ι αμ ιγής αλτρου ισμός 

χωρ ί ς μία πρόσμε ι ξη προσωπ ικής απόλαυσης , συνεπώς χωρ ί ς εγωισμό. 

Οπότε, θα ήταν μάλλον πιο σωστό να πούμε ότι η ηθ ική αποσκοπε ί 

στην ανάπτυξη των κο ι νων ι κών έξεων και στην εξασθένηση των στενά 

προσωπ ικών έξεων. Αυτές οι τελευτα ίες κάνουν το άτομο να χάνε ι από 

τα μάτια του την κο ινων ία όταν κοιτάζε ι τον εαυτό του, και συνεπώς 

αποτυγχάνουν να πετύχουν τον στόχο τους, δηλαδή την ευζωία του 

ατόμου, ενώ η ανάπτυξη των έξεων της από κο ινού εργασ ίας και της 

αλληλοβοήθε ια ς εν γένε ι οδηγε ί σε μία σε ιρά ευεργετ ι κών συνεπε ιών 

γ ια την ο ικογένε ια και γ ια την κο ινων ία . 

Αφού εξέτασε στο πρώτο μέρος του β ιβλ ίου του («Τα δεδομένα 

της ηθ ικής») την προέλευση του ηθ ικού στοιχε ίου στον άνθρωπο από 

σκοπ ιά φυσ ική , β ιολογ ική, ψυχολογ ι κή και κο ι νων ιολογ ι κή , ο Σπέν -

σερ προχώρησε να αναλύσε ι την ουσία της ηθ ικής . Στον άνθρωπο και 

στην κο ινων ία , έγραψε , δ ιεξάγετα ι ένας δ ιαρκής αγώνας ανάμεσα σε 

εγωισμό και αλτρου ισμό, και ο στόχος της ηθ ικής ε ίναι να συμφιλ ιώσε ι 

αυτές τις δύο αντ ίθετες τάσεις . Οι άνθρωπο ι πετυχα ίνουν αυτή τη συμ-

φ ιλ ίωση, ή και τον θρ ίαμβο των κο ι νων ι κών τάσεων πάνω στις εγωιστ ι -

κές, τροποπο ιώντας σταδ ιακά τις βάσεις των κο ι νων ιών τους. 

Σε σχέση με την προέλευση της συμφ ιλ ίωσης αυτής ο Σπένσερ , δυ-

στυχώς , συνέχ ισε να πρεσβεύε ι την άποψη που ε ίχε εκφράσε ι ο Χομπς . 

Σκ έφτηκε ότι κάποτε οι άνθρωπο ι ζούσαν όπως ορ ισμένα άγρ ια θηρία, 

όπως 01 τ ίγρε ις (θα πρέπε ι να πούμε ότι πολύ λ ίγα ζώα ζουν σήμερα 
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τέτοια ζωή) , πάντα έτοιμοι να επ ιτεθούν και να σκοτώσουν ο ένας τον 

άλλο. Μετά, μία ωρα ία μέρα, οι άνθρωπο ι αποφάσ ισαν να ενωθούν σε 

κο ινων ία , και έκτοτε αναπτύχθηκε η κο ινων ικότητα. 

Αρχ ι κά , η κο ι νων ική ορνάνωση ήταν στρατ ιωτ ική ή μαχητ ική. 

Όλα ήταν υποταγμένα στις απαιτήσε ις του πολέμου και του αγώνα . Η 

στρατ ιωτ ική ανδρε ία θεωρούνταν η ανώτερη αρετή, η ικανότητα να 

αποσπάς από τους γε ίτονές σου τα κρασιά, τα κοπάδ ια ή όποια άλλα 

κτήματό τους θεωρούνταν το μεγαλύτερο προτέρημα και, συνεπώς , η 

ηθ ική δ ι αμορφώθηκε σε συμφων ία με αυτό το ιδεώδες, ί^όνο σταδια-

κό άρχ ισε να αναπτύσσετα ι το νέο κο ινων ικό σύστημα, το β ιομηχαν ι -

κό σύστημα στο οποίο ζούμε τώρα, αν και τα δ ιακρ ιτ ικό γνωρ ίσματα 

του μαχητ ικού συστήματος έχουν κόθε άλλο παρά εξαφανιστε ί . Α λ λά 

σήμερα τα χαρακτηρ ιστ ικά του β ιομηχαν ικού συστήματος έχουν ήδη 

εξελ ιχθε ί , και μαζί μ' αυτά μία νέα ηθική, στην οπο ία υπερέχουν τα 

χαρακτήρ ιστ ικά της φ ιλε ιρην ικής κο ινων ικότητας όπως η συμπάθε ια · 

συγχρόνως , εμφαν ίστηκαν πολλές νέες αρετές, άγνωστες στον παλα ι -

ότερο τρόπο ζωής . 

Ο αναγνώστης μπορε ί να επ ιβεβα ιώσε ι από πολλά έργα σύγχρονων 

και παλα ιότερων συγγραφέων (που τα αναφέρω στην Αλληλοβοήθαο) 

σε ποιο βαθμό ε ίνα ι εσφαλμένη ή φανταστ ική η άποψη του Σπένσερ 

γ ια τους πρωτόγονους λαούς . Α λ λά δεν ε ίναι αυτό το ζήτημα. Είναι ιδι-

α ίτερα σημαντ ικό να ξέρουμε τη μετέπειτα πορε ία της ανάπτυξης των 

ηθ ικών συλλήψεων στον άνθρωπο . 

Στην αρχή, η εγκαθ ίδρυση κανόνων συμπερ ιφοράς ενέπ ιπτε στη 

δ ικα ιοδοσ ία της θρησκε ίας . Εξήρε τον πόλεμο και τις στρατ ιωτ ικές αρε-

τές: θάρρος , υπακοή στους ανωτέρους , ανο ικτ ιρμοσύνη κτλ. Α λ λά πλάι 

στη θρησκευτ ική ηθ ική άρχ ισε να αναπτύσσετα ι η ωφελ ιμ ιστ ική ηθ ική. 

Ί χνη της επ ισημα ίνουμε στην αρχα ία Α ίγυπτο. Αργότερα , στον Σω -

κράτη και τον Αρ ιστοτέλη, η ηθ ική δ ιαχωρίζετα ι από τη θρησκε ία , και 

ε ισάγεται στην αξ ιολόγηση της ανθρώπ ινης συμπερ ιφοράς το στοιχε ίο 

της κο ι νων ικής ωφελ ιμότητας , δηλαδή του ωφελ ιμ ισμού. Το στοιχε ίο 

αυτό αγων ί ζετα ι εναντ ίον του θρησκευτ ικού στοιχε ίου καθ' όλη τη δι-

άρκε ια του Μεσα ίωνα, και κατόπιν , όπως ε ίδαμε, από την Αναγ έννηση 

και μετά, η ωφελ ιμ ιστ ική κατεύθυνση ξανάρχετα ι στο προσκήν ιο και 

δυναμώνε ι ιδ ια ίτερα κατά το δεύτερο ήμισυ του 18ου αι. Τον 19ο αι., 

από τον κα ιρό του Μπένθαμ και του Μιλ, λέε ι ο Σπένσερ , «έχουμε την 

ωφελ ιμότητα καθ ι ερωμένη ως μοναδ ικό γ νώμονα δ ιαγωγής» (§ 116) 

- π ρ ά γ μ α , παρεμπ ιπτόντως , τελε ίως εσφαλμένο , γ ιατί ο ίδιος ο Σπέν -
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σερ αποκλ ίνε ι κάπως στην ηθ ική του από μία τόσο στενή ερμηνε ία της 

ηθ ικής . Η έξη να ακολουθούμε καθορ ισμένους κανόνες συμπερ ιφοράς , 

καθώς και η θρησκε ία και η αξ ιολόγηση της ωφελ ιμότητας δ ιάφορων 

εθ ίμων, γ έννησαν α ισθήματα και συλλήψε ι ς προσαρμοσμένα σε συ-

γκεκρ ιμένους ηθ ικούς κανόνες , και έτσι αναπτύχθηκε η προτ ίμηση γ ια 

τον τρόπο δ ιαγωγής που οδηγε ί στην κο ι νων ική ευζωία- έπειτα ήρθε η 

αντ ιπάθε ια ή και η απόρρ ιψη της συμπερ ιφοράς που οδηγε ί στα αντ ίθε-

τα αποτελέσματα. Για να επ ιβεβα ιώσε ι την άποψη αυτή, ο Σπένσερ (§ 

117) αναφέρε ι παραδε ίγματα από τα βιβλ ία της αρχα ίας Ινδ ίας και από 

τον Κομφούκ ιο , που δε ί χνουν πώς εξελ ί χθηκε η ηθική, ανεξάρτητα από 

την υπόσχεση της άνωθεν επ ιβράβευσης . Σ ύμφωνα με τον Σπένσερ , η 

ανάπτυξη αυτή οφε ιλόταν στην επ ιβ ίωση εκε ί νων που ήταν καλύτερα 

προσαρμοσμένο ι από τους άλλους στο ε ιρην ικό κο ινων ικό σύστημα. 

Εν τούτοις , ο Σπένσερ δεν ε ίδε τ ίποτε εκτός από ωφελ ιμότητα στην 

όλη πρόοδο των ηθ ικών συνα ισθημάτων. Δεν επ ισήμανε καμία καθο-

δηγητ ική αρχή που προερχόταν από τον Λόγο ή το συνα ίσθημα. Σε ένα 

ορ ισμένο σύστημα οι άνθρωπο ι βρήκαν ωφέλ ιμο να δ ι ε ξάγουν πολέ-

μους και να λεηλατούν , και συνακόλουθα ανέπτυξαν κανόνες συμπερ ι -

φοράς που ε ξύψωναν τη βία και τη λεηλασ ία στην περ ιωπή των ηθ ικών 

αρχών . Η ανάπτυξη του β ιομηχαν ι κού-εμποροκρατ ι κού συστήματος 

συμβάδ ισε με μία αλλαγή α ισθημάτων και συλλήψεων , και κανόνων 

συμπερ ιφοράς - κ α ι ακολούθησαν μία νέα θρησκε ία και μία νέα ηθική. 

Ι^αζί μ' αυτά ήρθε και κάτι που ο Σπένσερ ονομάζε ι επ ι κουρ ική/βοηθη-

τ ική ηθ ική («προ-ηθ ική») , μία σε ιρά νόμων και κανόνων συμπερ ιφο-

ράς, άλλοτε ανόητων , όπως η μονομαχ ία , και άλλοτε πολύ ασαφούς 

προέλευσης . 

Αξ ί ζε ι να επ ισημάνουμε ότι ο Σπένσερ , με τη χαρακτηρ ιστ ι κή του 

ευσυνε ιδησ ία , επ ισήμανε ορ ισμένα στοιχε ία που δεν μπορούν να εξη-

γηθούν από τη σκοπ ιά του αποκλε ιστ ικά με την ωφελ ιμ ιστ ική τάση της 

ηθ ικής . 

Ως γνωστόν , στο δ ιάβα των δεκαεννέα α ιώνων που έχουν παρέλθε ι 

από την εμφάν ιση της χρ ιστ ιαν ικής δ ιδασκαλ ίας , η στρατ ιωτ ική αρ-

πακτ ικότητα ποτέ δεν έπαψε να εξα ίρεται ως η ύψιστη αρετή. Μέχρι 

σήμερα, ο Μέγας Αλέ ξανδρος , ο Κάρολος , ο Μέγας Πέτρος, ο Φρε ι -

δερ ίκος Β', ο Ναπολέων , θεωρούντα ι ήρωες . Εν τούτοις , στην ινδ ική 

Μαχαμπαρότα, ιδ ίως στο δεύτερο μέρος, υποστηρ ίχθηκε μία τελε ίως 

δ ιαφορετ ική συμπερ ιφορά: 
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No συμπεριφέρεσαι στους άλλους 

όπως θα ήθελες να συμπεριφέρονται κι αυτοί σ' εσένα. 

Μην κάνεις τίποτε στον πλησίον σου, 

που δεν θα ήθελες να κάνει σ' εσένα ο πλησίον σου. 

Ο άνθρωπος αποκτά έναν κανόνα δράσης 

όταν βλέπει τον πλησίον του όπως τον εαυτό του. 

Ο κ ινέζος στοχαστής Λάο Τσε δ ίδαξε ότι «η ε ιρήνη ε ίναι η ύψιστη 

επ ιδ ίωξη». Οι πέρσες στοχαστές και το Λευ ιτ ικόν της Παλα ιάς Δ ιαθήκης 

δ ίδαξαν το ίδιο, πολύ πριν εμφαν ιστούν ο βουδ ισμός και ο χρ ιστ ιαν ι -

σμός. Αλλά τη μεγαλύτερη αντ ίφαση στη θεωρ ία του Σπένσερ την συ-

ναντούμε σε αυτό που ο ίδιος ευσυνε ίδητα επ ισήμανε σε σχέση με τον 

ε ιρην ικό τρόπο ζωής ορ ισμένων άγρ ιων φυλών , όπως, λόγου χάρη, οι 

ιθαγενε ίς κάτοικο ι της νήσου Σουμάτρας ή οι Θαρου των Ιμαλα ΐων , η 

λ ί γκα των Ιροκέζων που περ ιγράφε ι ο Μόργκαν (1851) κτλ. (§ 128). 

Τα στοιχε ία αυτά, καθώς και οι πολυάρ ιθμες περ ιπτώσεις που επ ισή-

μανα στο έργο μου Αλληλοβοήθεια σε σχέση με τους αγρ ίους και την 

ανθρωπότητα κατά τη λ εγόμενη «βάρβαρη», δηλαδή τη «φυλετ ική» 

περίοδο, και τα πάμπολλα στοιχε ία που περ ιλαμβάνοντα ι στα υπάρχο-

ντα έργα της ανθρωπολογ ία ς - ό λ α αυτά ε ίναι σαφώς τεκμηρ ιωμένα . 

Δε ί χνουν ότι ενώ, κατά την ίδρυση νέων κρατών ή σε ήδη υπάρχοντα 

κράτη, την ηθ ική της αρπαγής , της βίας και τ η ς δουλε ίας την ε ίχαν σε 

μεγάλη υπόληψη οι άρχουσες τάξε ις , υπήρχε στις λα ϊκές μάζες, ήδη 

από την εποχή των πιο πρωτόγονων αγρ ίων , μία άλλη ηθ ική: η ηθ ική 

της ισοτιμίας και, συνεπώς , της αμο ιβα ίας καλοσύνης . Αυτή η ηθ ική 

ήδη υποστηρ ίχθηκε και προβλήθηκε ως υπόδε ιγμα στα πιο πρωτόγονα 

έπη, όπως επ ισήμανα στο δεύτερο κεφάλα ιο . 

Στο δεύτερο μέρος του έργου του Βασικές αρχές της ηθικής, στο 

υποκεφάλα ιο «Οι επαγωγές της ηθ ικής», ο Σπένσερ κατέληξε στο συ-

μπέρασμα ότι τα ηθικά φα ινόμενα ε ίναι εξα ιρετ ικά περ ίπλοκα και ότι 

ε ίναι δύσκολο να κάνουμε οπο ιαδήποτε γεν ί κευση γι ' αυτά. Πράγματ ι , 

τα συμπεράσματά του ε ίναι ασαφή, και μόνον ένα πράγμα επιχε ιρε ί ν ' 

αποδε ίξε ι : ότι η μετάβαση από το μαχητ ικό σύστημα στην ε ιρην ική, 

β ιομηχαν ική ζωή οδηγε ί στην ανάπτυξη μίας σε ιράς ε ιρην ικών κο ινω-

ν ι κών αρετών, όπως ε ίχε ήδη επ ισημάνε ι ο Κοντ. Έπετα ι απ' αυτό, 

έ γραψε ο Σπένσερ , «ότι η θεωρ ία της εγγενούς ηθ ικής α ίσθησης στην 

αρχ ική της μορφή δεν ισχύει , αλλά σκ ιαγραφε ί μία αλήθε ια , και μάλ ι -

στα πολύ ανώτερη αλήθε ια - ό τ ι τα α ισθήματα και οι ιδέες που επ ικρα-
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τούν σε μία κο ινων ία ε ίναι προσαρμοσμένα στις δραστηρ ιότητες που 

κυρ ιαρχούν σ' αυτήν» (§ 191) . 

Ο αναγνώστης έχει π ιθανόν προσέξε ι πόσο απροσδόκητα φτάνε ι σ' 

αυτό το σχεδόν κο ινότοπο συμπέρασμα. Θα ήταν π ιο σωστό να συνο-

ψ ίσουμε τα στοιχε ία που δίνε ι ο Σπένσερ , και πολλά όλλα παρόμο ια 

στοιχε ία που πα ίρνουμε από τη μελέτη των πρωτόγονων λαών , ως 

εξής: Η βάση όλης της ηθ ικής έγκε ιτα ι στο α ίσθημα της κο ι νων ικότη-

τας, που ε ίναι εγγενές σε ολόκληρο τον ζω ικό κόσμο, και στην έννο ια 

της ισοτιμίας, που αποτελε ί μία από τις θεμελ ιώδε ι ς πρώτ ιστης σημασ ί -

ας έννο ιες του ανθρώπ ι νου Λόγου . Δυστυχώς , τα αρπακτ ικά ένστ ικτα 

που επ ιβ ιώνουν ακόμη στους ανθρώπους από την εποχή των πρωτόγο-

νων σταδ ίων της ανάπτυξής τους αλληλεπ ιδρούν με την αναγνώρ ιση 

του α ισθήματος της κο ινων ικότητας και με τη συνε ίδηση της ισοτιμίας 

ως Θεμελ ιώδους αρχής των ηθ ικών κρ ίσεων. Τα ένστ ικτα αυτά δεν 

δ ιατηρήθηκαν μόνο, αλλά και αναπτύχθηκαν ισχυρά σε δ ιάφορες περι-

όδους της ιστορίας, καθώς δημ ιουργούνταν νέες μέθοδοι πλουτ ισμού ' 

όσο αναπτυσσόταν η γ εωργ ία και αντ ικαθ ιστούσε το κυνήγ ι , και την 

ακολούθησαν το εμπόρ ιο , η β ιομηχαν ία , οι τράπεζες , οι σ ιδηρόδρομο ι , 

η ναυσ ιπλο ΐα και τέλος οι στρατ ιωτ ικές εφευρέσε ι ς - κ ον τολογ ί ς , όλα 

όσα έδωσαν τη δυνατότητα σε ορ ισμένες κο ινων ίες , που προηγήθηκαν 

από τ ις άλλες , να πλουτ ίσουν σε βάρος των πιο καθυστερημένων γε ι -

τόνων τους . Παρακολουθήσαμε την τελευτα ία πράξη της δ ιαδ ικασ ίας 

αυτής στον φοβερό πόλεμο του 1914. 

Ο δεύτερος τόμος της Ηθικής του Σπένσερ ε ίνα ι αφ ι ερωμένος στις 

δύο θεμελ ιώδε ι ς έννο ι ες της ηθ ικής: στη δ ικα ιοσύνη και σε αυτό που 

υπερβα ίνε ι την απλή δ ικα ιοσύνη και το ονομάζε ι «φ ιλανθρωπ ία , αρνη -

τ ική και θετ ική», δηλαδή αυτό που θα ονομάζαμε «μεγαθυμ ία» , αν και 

ούτε αυτός ο όρος ε ίνα ι τελε ίως ικανοπο ιητ ικός . Ακόμη και στις ζω ικές 

κο ινων ίες , έ γραψε ο Σπένσερ στα κεφάλα ια που προσέθεσε στην Ηθι-

κή του το 1890, μπορούμε να ξεχωρ ίσουμε καλές και κακές πράξε ις , 

και ονομάζουμε καλές , δηλαδή αλτρου ιστ ικές , εκε ίνες τ ις πράξε ις που 

ωφελούν όχι τόσο το άτομο όσο τη δεδομένη κο ινων ία και που βοη-

θούν στη δ ιατήρηση των άλλων ατόμων ή του ε ίδους εν γένε ι . Από 

αυτές εξελ ίσσεται αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε «υπο-ανθρώπ ι -

νη δ ικα ιοσύνη», που σταδ ιακά αναπτύσσετα ι ολοένα περ ισσότερο. Οι 

εγωιστ ικές ενορμήσε ι ς δεν εκδηλώνοντα ι ανεμπόδ ιστα στην κο ινων ία , 

01 ισχυρότερο ι αρχ ί ζουν να υπερασπ ί ζοντα ι τους αδυνάμους , οι ατομι -

κές ιδ ια ιτερότητες αποκτούν μεγαλύτερη σημασ ία και, γεν ικά , παράγο-
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νται τύπο ι ουσ ιώδε ι ς γ ια την κο ι νων ική ζωή. Έτσι, αναπτύσσοντα ι στα 

ζώα δ ιάφορες μορφές κο ινων ικότητας . Υπάρχουν , βέβαια, ορ ισμένες 

εξαιρέσεις, οι οπο ίες όμως σταδ ιακό εξαφαν ί ζοντα ι . 

Επ ιπλέον, στα δύο κεφάλα ια γ ια τη δ ικα ιοσύνη, ο Σπένσερ δε ίχνε ι 

ότι αυτό το α ίσθημα αναπτύχθηκε αρχ ικό από προσωπικό , εγωιστ ικό 

κ ίνητρα (φόβος γ ια την εκδ ί κηση του αδ ικηθέντος ή των συντρόφων 

του ή των ν εκρών προγόνων) και ότι, μαζί με τη δ ιανοητ ική ανόπτυξη 

των ανθρώπων , αναδύθηκε βαθμια ία το α ίσθημα της αμο ιβα ίας συμπό-

θειας. Κατόπιν , άρχ ισε να εξελ ίσσεται η ορθολογ ι κή σύλληψη της δι-

κα ιοσύνης , αν και η ανόπτυξή της εμποδ ίστηκε από πολέμους - α ρ χ ι κ ά 

μεταξύ φυλών , μετό μεταξύ εθνών . Με τους αρχα ίους Έλληνε ς , όπως 

μπορούμε να δούμε από τα γραπτό των στοχαστών τους, η έννο ια της 

δ ικα ιοσύνης καθορ ίστηκε σαφέστερα. Το ίδιο συνέβη και κατό τον Με-

σα ίωνα, όταν ο φόνος ή ο ακρωτηρ ιασμός εξ ιλεωνόταν με αποζημ ίωση 

προς τον ζημ ιωθέντα, με άν ισα ποσό που εξαρτώνταν από την κοι-

νων ι κή τόξη στην οπο ία ανήκε ο ζημ ιωθε ίς . Μόνο στα τέλη του 18ου 

και στις αρχές του 19ου αι. δ ιαβόζουμε στον Μπένθαμ και στον Μιλ: 

«ο καθένας να μετράει ως ένας , κανένας γ ια περ ισσότερο από έναν» . 

Αυτή η έννο ια της ισοτιμίας γ ίνετα ι τώρα δεκτή από τους σοσιαλ ιστές. 

Εν τούτοις , ο Σπένσερ δεν εγκρ ίνε ι αυτή τη νέα βασική αρχή της ισό-

τητας, η οποία, θα προσθέσω, έχε ι αναγνωρ ιστε ί μόνον από τον κα ιρό 

της Πρώτης Γαλλ ικής επανάστασης ' την βλέπε ι να οδηγε ί π ιθανόν στην 

εξάλε ιψη του ε ίδους (§ 268) . Συνεπώς , ενώ δεν απορρ ίπτε ι αυτή τη 

βασική αρχή , επ ιδ ιώκε ι έναν συμβ ιβασμό, όπως επανε ι λημμένα έκανε 

και σε άλλα κεφάλα ια της συνθετ ικής φ ιλοσοφίας του. 

Στη θεωρ ία αναγνωρ ί ζ ε ι π λήρως την ισότητα των δ ικα ιωμάτων, 

αλλά , ακολουθώντας μία συλλογ ιστ ική παρόμο ια με εκε ί νη που χρησ ι -

μοπο ίησε όταν έ γραψε γ ια τον συνε ιρμό και τ ις υπερβατολογ ικές θε-

ωρίες της νόησης , αναζητά στη ζωή μία συμφ ιλ ίωση ανάμεσα στην 

επ ιθυμητή ισοτιμία και στις αν ισότ ιμες απαιτήσε ις των ανθρώπων . Από 

γεν ιά σε γεν ιά , έ γραψε ο Σπένσερ , επήλθε η προσαρμογή των α ισθη-

μάτων μας στις απαιτήσε ις της ζωής μας, και, ως αποτέλεσμα, επήλθε 

μία συμφ ιλ ίωση της δ ια ισθητ ικής και της ωφελ ιμ ιστ ικής θεωρ ίας της 

ηθ ικής. 

Γεν ικά, ο Σπένσερ ερμηνεύε ι ως εξής τη δ ικα ιοσύνη: «Κάθε άνθρω-

πος ε ίναι ελεύθερος ν α κάνε ι αυτό που θέλει , αρκε ί να μην καταπατά 

την ίση ελευθερ ία οπο ιουδήποτε άλλου. Η ελευθερ ία του καθενός πε-

ριορίζεται μόνον από την ίδια ελευθερ ία όλων» (§ 272) . 
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«Αν έχουμε στο μυαλό - έ γ ρ α ψ ε ο Σ π έ ν σ ε ρ - ότι, αν και όχι ο άμε-

σος στόχος, η μεγαλύτερη ποσότητα ευτυχ ίας ε ίναι ο μακρ ινός στόχος, 

βλέπουμε καθαρά ότι η σφα ίρα μέσα στην οποία ο καθένας μπορε ί να 

επ ιδ ιώξε ι την ευτυχ ία του έχε ι ένα όριο, που από την άλλη του μεριά 

βρ ίσκοντα ι οι παρόμο ια περ ιορ ισμένες σφαίρες δράσης των πλησ ίον 

του» (§ 273) . Η δ ιόρθωση αυτή, λέε ι ο Σπένσερ , ε ισάγετα ι σταδ ιακά 

στην πορε ία των αμο ιβα ίων σχέσεων μεταξύ των δ ιάφορων φυλών και 

στο εσωτερ ικό της κάθε φυλής- και όσο γ ίνετα ι συνηθ ισμένη στη ζωή, 

αναπτύσσετα ι η επ ιθυμητή έννο ια της δ ικα ιοσύνης . 

Ορ ισμένες πρωτόγονες φυλές , σε πολύ χαμηλό στάδιο ανάπτυξης , 

έχουν εν τούτο ις μία πολύ καθαρότερη σύλληψη της δ ικα ιοσύνης από 

όσο 01 πιο αναπτυγμένο ι λαο ί , που δ ιατηρούν ακόμη τις έξε ις του πα-

λα ιότερου μαχητ ικού συστήματος στη ζωή και στη σκέψη τους . Είναι 

αναμφισβήτητο - ε ά ν δεχθούμε την υπόθεση της ε ξ έ λ ι ξ η ς - ότι αυτή η 

φυσ ικώς δ ι αμορφωμένη σύλληψη της δ ικα ιοσύνης , ε ν εργώντας στο 

ανθρώπ ινο μυαλό γ ια μία πολύ μακρά χρον ι κή περ ίοδο, παρήγαγε άμε-

σα ή έμμεσα μία συγκεκρ ιμένη οργάνωση του νευρ ικού μας συστήμα-

τος, και από αυτό προήλθε ένας συγκεκρ ιμένος τρόπος σκέψης , έτσι 

ώστε τα συμπεράσματα του Λόγου μας, που προήλθαν από τις εμπε ιρ ί -

ες αναρ ίθμητων ανθρώπων , ε ίναι εξ ίσου έγκυρα με τα συμπεράσματα 

που βγάζε ι ένα άτομο από τις προσωπ ικές του εμπε ιρ ίες . Και αν ακόμη 

δεν ε ίναι σωστά στην κυρ ιολεξ ία , μπορούν , παρ' όλ ' αυτά, να χρησ ι -

μεύσουν γ ια να εγκαθ ιδρυθε ί η αλήθεια^. 

Μ' αυτό ο Σπένσερ τελε ιώνε ι τη συζήτηση γ ια τις βά ζ ε ι ς της ηθ ικής 

και προχωρε ί στην εφαρμογή τους στη ζωή των κο ι νων ιών , από τη 

σκοπ ιά της απόλυτης και της σχετ ικής ηθ ικής , αυτής που εξελ ίσσεται 

στην πραγματ ική ζωή (κεφ. IX έως XXII ) . Κατόπ ιν , αφ ιερώνε ι επτά 

κεφάλα ια στην εξέταση του κράτους, της ουσ ίας και των λε ι τουργ ιών 

του. Όπως ο προ κά το χό ς τ ου ο Γκόντγου ιν , ασκε ί αυστηρή κρ ιτ ική στις 

νεωτερ ικές θεωρ ίες του κράτους και στην υποταγή όλης της κο ινων ι -

κής ζωής σ ' α υ τ ό . 

Ο Σπένσερ ε ίχε απόλυτο δ ίκ ιο που ε ισήγαγε στην ηθ ική την εξέταση 

της μορφής που έχει πάρει η κο ινων ική ζωή- πριν απ' αυτόν, ελάχ ιστα 

ε ίχε προσεχθε ί το ζήτημα αυτό. Οι συλλήψε ι ς της ηθ ικής από τους αν -

θρώπους εξαρτώντα ι τελε ίως από τη μορφή που πήρε η κο ι νων ική τους 

ζωή σε έναν δεδομένο τόπο και χρόνο . Στο εάν βασίζεται στην πλήρη 

υποταγή στην κεντρ ική εξουσία - ε κ κλησ ι αστ ι κή ή κ οσμ ι κή - στον απο-

λυταρχ ισμό ή στην αντ ιπροσωπευτ ική δ ιακυβέρνηση , στη συγκεντρο-
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ποίηση ή στις συμφων ί ε ς των ελεύθερων πόλεων και των κο ινοτήτων 

των χ ω ρ ι ώ ν στο εάν η ο ικονομ ική ζωή βασίζεται στην κυρ ιαρχ ία του 

κεφαλα ίου ή στη βασική αρχή της συνεργασ ιακής κο ινοπολ ιτε ίας - ό λ α 

αυτά αντανακλώντα ι στις ηθ ικές συλλήψε ι ς των ανθρώπων και στις 

ηθικές δ ιδασκαλ ίες της δεδομένης εποχής . 

Για να πε ιστούμε γ ια την αλήθε ια της παραπάνω δήλωσης , αρκε ί 

να εξετάσουμε προσεκτ ικά τ ις ηθ ικές συλλήψε ι ς της εποχής μας. Με 

τον σχηματ ισμό των μεγάλων κρατών και τη γοργή ανάπτυξη της μι-

κρής και μεγάλης β ιομηχαν ίας και του τραπεζ ι κού συστήματος, και, δ ια 

μέσου αυτών, των ν έων τρόπων απόκτησης πλούτου, αναπτύχθηκε 

και ο αγώνας γ ια την κυρ ιαρχ ία και γ ια τον πλουτ ισμό ορ ισμένων από 

τον μόχθο των άλλων . Για την εξυπηρέτηση των επ ιδ ιώξεων αυτών, 

δ ι εξάγονταν δ ιαρκώς α ιματηροί πόλεμοι κατά τα περασμένα εκατόν 

τρ ιάντα χρόν ια . Εξ ου και τα ζητήματα της κρατ ικής εξουσ ίας/ ισχύος, 

της εν ίσχυσης ή εξασθένησης αυτής της εξουσ ίας/ ισχύος, της συγκέ -

ντρωσης και της αποκέντρωσης , του δ ικα ιώματος του λαού στη γη του, 

της εξουσ ίας/ ισχύος του κεφαλα ίου κτλ. - ό λ α αυτά τα προβλήματα 

έγ ιναν φλέγοντα . Από τη λύση τους προς τη μία ή την άλλη κατεύθυν-

ση εξαρτάται αναπόφευκτα η λύση των ηθ ικών προβλημάτων . Η ηθ ική 

κάθε κο ινων ίας αντανακλά τις εγκαθ ιδρυμένες μορφές της κο ινων ικής 

της ζωής . Συνεπώς , ο Σπένσερ σωστά ε ισήγαγε στην ηθ ική την έρευνα 

του κράτους. 

Πρώτα απ' όλα κατέδε ιξε ότι οι μορφές του κράτους, δηλαδή οι 

μορφές πολ ιτ ικής ζωής , ε ίναι μεταβλητές , όπως όλα τα άλλα στη φύση. 

Πράγματ ι , γ νωρ ί ζουμε από την ιστορία πώς έχουν αλλάξε ι οι μορφές 

των ανθρώπ ι νων κο ι νων ιών : φυλετ ικό σύστημα, ομοσπονδ ίες κο ινο-

τήτων, συγκεντρωτ ικά κράτη. Κατόπιν , συμφωνώντας με τον Αύγου -

στο Κοντ, ο Σπένσερ ε ίπε ότι στην ιστορία βλέπουμε δύο τύπους κοι-

νων ι κής οργάνωσης : την πολεμόχαρη ή μαχητ ική μορφή κράτους που, 

κατά τον Σπένσερ , επ ικρατούσε στις πρωτόγονες κο ινων ίες · και μία 

ε ιρην ική, β ιομηχαν ική μορφή, που η μετάβαση σ' αυτήν πραγματοπο ι -

είται σταδ ιακά σήμερα στο πολ ιτ ισμένο κομμάτ ι της ανθρωπότητας . 

Αφού αναγνώρ ισαν την ίση ελευθερ ία όλων των μελών της κο ινω-

ν ίας , 01 άνθρωπο ι αναγκάστηκαν να αναγνωρ ίσουν και την πολ ιτ ική 

ισότητα των δ ικα ιωμάτων, δηλαδή το δ ικα ίωμα όλων των ανθρώπων 

να επ ιλέγουν την κυβέρνησή τους . Αλλά , σχολ ιάζε ι ο Σπένσερ , ακό-

μη και αυτό δεν ε ίναι αρκετό, γιατί ένα τέτοιο σύστημα δεν εξαλε ίφε ι 

τα ανταγων ιστ ικά συμφέροντα των δ ιαφορετ ικών κο ι νων ι κών τάξεων. 
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Φτάνε ι , λο ιπόν , στο συμπέρασμα ότι η νεωτερ ική ανθρωπότητα , παρά 

τα πλεονεκτήματα της λ εγόμενης πολ ιτ ικής ισότητας δ ι κα ιωμάτων, θα 

αποτύχε ι να εξασφαλ ίσε ι την πραγματ ική ισότητα στό εγγύς μέλλον (§ 

352) . 

Δεν θα εξετάσω εδώ τις απόψε ι ς του Σπένσερ γ ια τα δ ικα ιώματα 

των πολ ιτών στο κρότος* ε ίναι οι ίδιες με του μέσου ανθρώπου της 

μεσαίας τάξης τη δεκαετ ία του 1840 ' συνεπώς , εναντ ιώθηκε σφόδρα 

στην αναγνώρ ιση των πολ ιτ ι κών δ ι κα ιωμάτων των γυνα ι κών . Α λ λά θα 

πρέπε ι να εξετάσουμε τη γεν ι κή ιδέα του Σπένσερ γ ια το κράτος. Μας 

βεβα ιώνε ι ότι το κράτος δημ ιουργήθηκε από τον πόλεμο. «Όπου δεν 

υπήρξε ή δεν υπάρχε ι πόλεμος , δεν υπάρχε ι κυβέρνηση» (§ 356) . 

Όλε ς 01 κυβερνήσε ι ς και όλες οι άρχουσες εξουσίες προήλθαν από τον 

πόλεμο. Βέβαια, σημαντ ικό ρόλο στη δ ιαμόρφωση της κρατ ικής εξου-

σίας έπα ιξε όχ ι μόνον η ανάγκη γ ια αρχηγό σε περ ίπτωση πολέμου, 

αλλά και η ανάγκη γ ια έναν δ ικαστή που να δ ικάζε ι τ ις δ ιαμάχες στο 

εσωτερ ικό της ομάδας . Ο Σπένσερ αναγνώρ ισε αυτή την ανάγκη , και 

εν τούτο ις ε ίδε ως βασικό αίτιο γ ια την άνοδο και την ανάπτυξη του 

κράτους την αναγκα ιότητα να υπάρχε ι ένας αρχηγός σε κα ιρό πολέ-

μου^®. Χρε ιάζετα ι ένας μακρός πόλεμος γ ια να μετατρέψε ι την άρχουσα 

εξουσ ία της κυβέρνησης σε στρατ ιωτ ική δ ικτατορία. 

Η αλήθε ια ε ίναι ότι οι απόψε ι ς του Σπένσερ ε ίναι αντ ιδραστ ικές από 

πολλές απόψε ι ς , ακόμη και από τη σκοπ ιά των εξουσ ιαστ ικών της επο-

χής μας. Α λ λά από μία άποψη προχώρησε περ ισσότερο από πολλούς 

ρ ι ζοσπάστες εξουσ ιαστ ικούς , περ ι λαμβανομένης της κομουν ιστ ικής 

ομάδας των απολογητών του κράτους, όταν δ ιαμαρτυρήθηκε εναντ ίον 

του απερ ιόρ ιστου δ ικα ιώματος του κράτους να δ ιαθέτε ι το πρόσωπο 

και την ελευθερ ία των πολ ιτών του. Στ ι ς Βασικές αρχές της ηθικής, ο 

Σπένσερ αφ ι έρωσε λ ίγες ιδ ια ίτερα βαθυστόχαστες σελ ίδες στον ρόλο 

και τη σημασία του κράτους" εδώ ε ίναι συνεχ ιστής του Γκόντγου ιν , που 

πρώτος υποστήρ ιξε την αντ ικρατ ική αντ ί ληψη που ε ίνα ι τώρα γνωστή 

ως «αναρχ ισμός» . 

Έ γραψε ο Σπένσερ: «Ενώ τα έθνη της Ευρώπης μο ιράζοντα ι μεταξύ 

τους χώρες της γης που κατο ικούντα ι από κατώτερους λαούς , αδ ιαφο-

ρώντας κυν ικά γ ια τις επ ιθυμίες των λαών αυτών, ε ίναι ανόητο να ανα -

μένουμε στο κάθε τέτοιο έθνος η κυβέρνηση να μπορε ί να βλέπε ι τόσο 

τρυφερά τις επ ιθυμίες των ατόμων ώστε αυτές να την αποτρέπουν 

να λάβε ι το άλφα ή το βήτα μέτρο. Για όσο κα ιρό η εξουσία να κάνε ι 

κατακτήσε ι ς στο εξωτερ ικό υποτίθεται πως δ ίνε ι δ ι κα ιώματα πάνω στις 
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κατακτημένες χώρες , θα πρέπε ι φυσ ικά να επ ιβ ιώνε ι στο εσωτερ ικό το 

δόγμα ότι ένας Νόμος του κο ινοβουλ ίου μπορε ί να κάνε ι τα πάντα - ό τ ι 

το σύνολο θα επ ιβληθε ί , μάλλον σωστά, απερ ιόρ ιστα πάνω στις ιδ ιωτι-

κές βουλήσε ι ς» (§ 364) . 

Εν τούτοις , μ ία τέτοια στάση απέναντ ι στην ανθρώπ ι νη προσωπι -

κότητα ε ίναι απλώς μία επ ιβ ίωση από παλα ιότερες εποχές . Η σημερ ινή 

επ ιδ ίωξη των πολ ιτ ισμένων κο ι νων ιών ε ίνα ι να δ ίνουν τη δυνατότητα 

στον καθένα «να εκπληρώνε ι τις απα ιτήσε ις της φύσης του χωρ ί ς να 

παρεμβάλλετα ι στην ε κπλήρωση παρόμο ιων απα ιτήσεων των άλλων» 

(§ 365) . Αναλύοντας αυτή την κατάσταση, ο Σπένσερ κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι η λε ι τουργ ία του κράτους θα πρέπε ι να περιοριστε ί 

αποκλε ιστ ικά στη δ ιατήρηση της δ ικα ιοσύνης . Κάθε δραστηρ ιότητα 

πέρα από αυτό, αποτελε ί παραβ ίαση της δ ικα ιοσύνης . 

Αλλά , καταλήγε ι ο Σπένσερ , σύντομα οι κομματ ικο ί πολιτ ικο ί , που 

υπόσχοντα ι στον λαό ό λων των ε ιδών τα οφέλη στο όνομα του κόμ-

ματός τους, θα προσέξουν εκε ί νους που αξ ιώνουν τον περ ιορ ισμό της 

κυβερνητ ικής παρέμβασης στη ζωή των ατόμων . Εν τούτοις , ο Σπέν -

σερ αφ ιερώνε ι τρ ία κεφάλα ια στην εξέταση «Των ορ ίων των κρατ ικών 

καθηκόντων» και κλε ί νοντας αυτά τα κεφάλα ια επ ιχε ιρε ί να δε ίξε ι πόσο 

ανόητες ε ίναι οι προσπάθε ι ες των νομοθετών να ξερ ι ζώσουν με τους 

νόμους τ ι ς .δ ιαφορές των ανθρώπ ι νων φύσεων . Έχοντας αυτό στο μυ-

αλό, οι εγκληματ ικο ί παραλογ ισμο ί , όπως εκε ίνο ι που δ ιαπράχθηκαν 

παλα ιότερα γ ια να μεταστρέψουν όλους τους ανθρώπους στην ίδ ια 

πίστη, επαναλαμβάνοντα ι έως σήμερα, και οι χρ ιστ ιαν ικο ί λαο ί , με τις 

αναρ ίθμητες εκκλησ ί ε ς και τους κληρ ικούς τους , ε ίνα ι εξ ίσου εκδ ικητ ι -

κοί και πολεμοχαρε ί ς όπως οι βάρβαρο ι . Στο μεταξύ, η ζωή, ανεξάρτη-

τα από κυβερνήσε ι ς , οδηγε ί προς την ανάπτυξη ενός καλύτερου τύπου 

ανθρώπου . 

Δυστυχώς , ο Σπένσερ απέτυχε να επ ισημάνε ι στην Ηθική του τι 

ε ίνα ι αυτό που στη νεωτερ ι κή κο ινων ία στηρίζε ι κυρ ίως τη δ ίψα γ ια 

πλουτ ισμό σε βάρος των καθυστερημένων φυλών και λαών . Παρέκαμ-

ψε ελαφρά τη καρδ ία το θεμελ ιώδες γεγονός ότι οι νεωτερ ικές πολ ι -

τ ισμένες κο ινων ίες κατέχουν πολλές δυνατότητες , χωρ ί ς να φύγουν 

από την πατρίδα τους, ν α δρέπουν τα οφέλη του μόχθου πάμφτωχων 

ανθρώπων , που υποχρεώνοντα ι να πουλούν την εργασ ία τους και τον 

εαυτό τους γ ια να συντηρήσουν τα παιδ ιά και το σπιτ ικό τους. Εξ αιτ ίας 

αυτού, που αποτελε ί την ουσία της νεωτερ ικής κο ινων ίας , η ανθρώ-

πινη εργασ ία ε ίναι τόσο λ ίγο οργανωμένη και χρησιμοπο ιε ίτα ι τόσο 
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αντ ιο ικονομ ικά , ώστε η παραγωγ ικότητά της, στη γεωργ ία και στη βιο-

μηχαν ία , παραμένε ι μέχρι σήμερα πολύ μ ικρότερη από όσο μπορε ί και 

θα έπρεπε να ε ίναι . 

Η εργασ ία , και ακόμη και η ζωή των εργατών και των αγροτών , 

αξ ιολογούντα ι τόσο φτηνό σήμερα, ώστε οι εργότες χρε ιόστηκε να δι-

ε ξαγάγουν μακρό και κοπ ιαστ ικό αγώνα γ ια να αποσπάσουν από τους 

κυβερνώντες τους την επ ιθεώρηση των εργοστασ ίων από εργασ ιακούς 

επόπτες και την προστασία των εργατών από τραυματ ισμό από τα μη-

χανήματα και από τη δηλητηρ ίαση ενήλ ι κων και μ ι κρών πα ιδ ιών από 

δηλητηρ ιώδη αέρια. 

Ενώ προβάλλε ι ως θαρραλέος αντ ίπαλος της πολ ιτ ικής εξουσ ίας / 

ισχύος του κράτους, ο Σπένσερ , αν και ε ίχε επαρκε ί ς γνώσε ι ς αρκετών 

προδρόμων του στο πεδίο των ο ι κονομ ικών , ήταν άτολμος στο πεδίο 

αυτό, και, όπως οι φ ίλο ι του του φ ιλελεύθερου στρατοπέδου, απλώς 

δ ιαμαρτυρήθηκε εναντ ίον του μονοπωλ ίου στη γη. Από φόβο γ ια την 

επανάσταση, δεν τόλμησε να υψώσε ι ανο ιχτά και τολμηρά το ανά-

στημά του και να εναντ ιωθε ί στην εκμετάλλευση της εργασ ίας από τη 

β ιομηχαν ία . 

Ο Σπένσερ αφ ιερώνε ι τα δύο τελευτα ία μέρη της Ηθικής του στην 

«Ηθ ική της κο ι νων ικής ζωής» , που την υποδια ιρε ί σε δύο μέρη: «Αρ-

νητ ική φ ι λανθρωπ ία» και «Θετ ική φ ιλανθρωπ ία» . 

Στην αρχή του έργου του (§ 54), ο Σπένσερ επ ισήμανε ότι μόνον η 

δ ικα ιοσύνη δεν θα ε ίναι αρκετή γ ια τη ζωή της κο ινων ίας , ότι η δ ικα ι -

οσύνη πρέπε ι να συμπληρώνετα ι από πράξε ις - γ ι α το καλό των άλλων 

ή ολόκληρης της κο ι νων ί α ς - γ ια τις οπο ίες ο άνθρωπος δεν περ ιμένε ι 

ανταμο ιβή . 

Σ ' αυτή την κατηγορ ία πράξεων έδωσε την ονομασ ία «φ ι λανθρω-

πία», «γεννα ιοδωρ ία» , και επ ισήμανε το ενδ ιαφέρον γεγονός ότι, στην 

πορε ία των αλλαγών που επέρχοντα ι τώρα στην κο ι νων ική ζωή, πολλο ί 

παύουν να αναγνωρ ί ζουν «τη δ ιαχωριστ ική γραμμή ανάμεσα σε πράγ-

ματα που πρέπε ι να αξ ιώνοντα ι ως δ ικα ιώματα και σε πράγματα που 

πρέπε ι να γ ίνοντα ι δεκτά ως φ ι λανθρωπ ία» (§ 389) . 

Ο Σπένσερ φοβόταν ιδ ια ίτερα αυτή τη «σύγχυση» και έσπευσε να 

ταχθε ί εναντ ίον των απα ιτήσεων που εγε ίρουν σήμερα οι εργαζόμενες 

μάζες. Κατά τη γ νώμη του, οι απαιτήσε ις αυτές οδηγούν σε «εκφυλ ι -

σμό» και, πράγμα ακόμη πιο επ ιβλαβές , «στον κομουν ισμό και στον 

αναρχ ισμό» . Η ισότητα των αμο ιβών στην εργασ ία , έγραψε , οδηγε ί 

στον κομουν ισμό, και μετά έρχετα ι «το δόγμα του Ραβασόλ» που υπο-
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(ττηρίζει ότι «κάθε άνθρωπος πρέπε ι να αρπάζε ι ό,τι του αρέσει και να 

' 'καταστέλλει", όπως ε ίπε ο Ραβασόλ, όπο ιον στέκει στον δρόμο του. 

Έρχετα ι η αναρχ ία και η επ ιστροφή στον αδ ίστακτο αγώνα γ ια τη ζωή, 

όπως στα άγρ ια θηρ ία» (§ 391) . 

Είναι αναγκα ίο να προσπαθήσουμε να μετρ ιάσουμε την αυστηρό-

τητα του νόμου της ε ξολόθρευσης του λ ιγότερο προσαρμοσμένου , ο 

οποίος, σύμφωνα με τον Σπένσερ , ισχύει στη φύση, αλλά αυτός ο 

«μετρ ιασμός» θα έπρεπε να ανατεθε ί στην ιδ ιωτική ευσπλαχν ία , και 

όχι στο κράτος. 

Σ' αυτό το σημε ίο ο Σπένσερ παύει να σκέφτεται κριτ ικά και δέχε-

ται τ ις απόψε ι ς του πιο κο ινού ανθρώπου . Ξεχνά τελε ίως ότι η μεγάλη 

μάζα των ανθρώπων αδυνατούν να αποκτήσουν τα αναγκα ία της ζωής , 

αδυναμ ία που αναπτύχθηκε στις κο ινων ίες μας εξ αιτ ίας του σφετερ ι -

σμού της εξουσ ίας/ ισχύος από το κράτος και της ταξ ικής νομοθεσ ίας · 

αν και σε ένα άλλο σημε ίο μ ιλά πολύ σοφά εναντ ίον του σφετερ ισμού 

της γης στην Αγγλ ί α από τους τωρ ινούς της κατόχους . Αλλά τον ανη-

συχεί η σκέψη ότι στη σημερ ινή Ευρώπη οι εργαζόμενες μάζες εγε ί -

ρουν υπερβολ ικές απα ιτήσε ις από τη νομοθεσ ία προς όφελός τους . 

Επ ιχε ιρώντας να δ ιαχωρίσε ι αυτό που δ ικα ίως οφε ίλετα ι στις μάζες από 

εκε ίνο που μπορε ί να τους δοθεί από φ ιλανθρωπ ία , ξ εχνά ότι το αίτιο 

της ανέχε ιας και της χαμηλής παραγωγ ικότητας των μαζών είναι ακρ ι -

βώς το αρπακτ ικό σύστημα, που εγκαθ ιδρύθηκε με τις κατακτήσε ις και 

τη νομοθεσ ία , με αποτέλεσμα να πρέπει τώρα να καταστρέψουμε τα 

δε ινά που συσσώρευσαν το κράτος και οι νόμο ι του. 

Η δ ιδασκαλ ία του Σπένσερ ερμηνεύε ι εσφαλμένα και τον «αγώνα 

γ ια την ύπαρξη». Βλέπε ι σ' αυτόν μόνο την εξολόθρευση του μη προ-

σαρμοζόμενου , ενώ θα έπρεπε να θεωρήσουμε βασικό του χαρακτηρ ι -

στικό την επ ιβ ίωση εκε ί νων που προσαρμόζοντα ι στις μεταβαλλόμενες 

συνθήκες ζωής . Όπως ήδη επ ισήμανα αλλού {Η αλληλοβοήθεια), η 

δ ιαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές ερμηνε ίες ε ίναι τεράστια. Στη μία 

περ ίπτωση, ο παρατηρητής βλέπε ι τον αγώνα ανάμεσα στα άτομα της 

ίδιας ομάδας ή, γ ια να ακρ ιβολογούμε , δεν βλέπει , αλλά φαντάζετα ι 

μες στο μυαλό του έναν τέτο ιον αγώνα . Στην άλλη περ ίπτωση, βλέ-

πει τον αγώνα με τις εχθρ ικές δυνάμε ι ς της φύσης ή με τα άλλα ε ίδη 

ζώων , που δ ιεξάγετα ι από ομάδες ζώων από κο ινού, δια μέσου τ·,s αλ-

ληλοβοήθε ιας . Όπο ιος παρατηρήσε ι επ ιμελώς την πραγματ ική ζωή των 

ζώων (όπως έκανε , λόγου χάρη , ο B re l im, τον οποίο ο Δαρ ις δι-

κα ιολογημένα αποκάλεσε μεγάλο φυσ ιοδ ίφη) , θα δει τι τεράστιο ρό /ο 
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παίζε ι η κο ινων ικότητα στον αγώνα γ ια την ύπαρξη. Θα υποχρεωθε ί 

να αναγνωρ ίσε ι ότι, στα αναρ ίθμητα ε ίδη ζώων , επ ιβ ιώνουν εκε ίνα τα 

ε ίδη ή ομάδες που ε ίνα ι πιο ευα ίσθητα στις μεταβαλλόμενες συνθήκε ς 

ζωής , εκε ίνα που, από άποψη φυσ ιολογ ίας , ε ίναι πιο ευα ίσθητα και πιο 

επ ιρρεπή στην παραλλαγή , και εκε ίνα που δε ί χνουν τη μεγαλύτερη 

ανάπτυξη του ενστ ίκτου της αγέλης και της κο ινων ικότητας , πράγμα 

που πρώτα από όλα οδηγε ί , όπως σωστά επ ισήμανε ο Δαρβίνος^^ στην 

καλύτερη ανάπτυξη των νοητ ι κών ικανοτήτων. 

Δυστυχώς , ο Σπένσερ δεν το πρόσεξε αυτό, και μολονότ ι στα δύο 

άρθρα που δημοσ ίευσε στο περ ιοδ ικό Nineteenth Century το 1890 εν 

μέρε ι δ ιόρθωσε αυτό το λάθος μ ι λώντας γ ια την κο ινων ικότητα στα 

ζώα και τη σημασ ία της (τα δύο αυτά άρθρα περ ι λαμβάνοντα ι στον 

δεύτερο τόμο των Βασικών αρχών της ηθικής), εν τούτο ις , η όλη δομή 

της ηθ ι κής του θεωρ ίας , την οπο ία ε ίχε επεξεργαστε ί παλα ιότερα, πά-

σχε ι από την εσφαλμένη προκε ιμένη . 
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ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ . 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Ω Ν - 19ος ΑΙ. 

(ολοκλήρωση) 

Από τις πολλές απόπε ιρες που έκαναν οι φ ιλόσοφο ι και οι στοχαστές 

του δεύτερου μισού του 19ου αι . να ο ι κοδομήσουν την ηθ ική πάνω 

σε αμ ιγώς επ ιστημον ική βάση, πρέπε ι να εξετάσουμε επ ιμελέστατα το 

έργο του προ ικ ισμένου γάλλου στοχαστή J.-M. Guyau (1854 -1888 ) , ο 

οπο ίος δυστυχώς πέθανε πολύ νέος . Ο Γκυώ επ ιδ ίωξε να ελευθερώσε ι 

την ηθ ική από όλες τ ις μυστ ικ ιστ ικές , υπερφυσ ικές . Θεϊκές αποκαλύ -

ψεις, από όλους τους εξωτερ ικούς καταναγκασμούς και καθήκοντα και, 

από την άλλη , επ ιθυμούσε να εξαλε ίψε ι από τη σφα ίρα της ηθ ικής τ ις 

θεωρήσε ι ς προσωπ ικών , υλ ι κών συμφερόντων ή την προσπάθε ια γ ια 

ευτυχ ία , πάνω στις οπο ί ες βάσ ι ζαν την ηθ ική οι ωφελ ιμ ιστές . 

Η ηθ ική δ ιδασκαλ ία του Γκυώ ε ίχε συλληφθε ί με τόση επ ιμέλε ια και 

εκτεθε ί με τόσο τέλε ια μορφή, ώστε ε ίναι απλό να δώσουμε με λ ίγα 

λόγ ια την ουσία της. Όταν ήταν πολύ νέος , ο Γκυώ έγραψε ένα σπου-

δα ίο έργο γ ια τις ηθ ικές θεωρ ί ε ς του Επ ίκουρου^ Πέντε χρόν ια μετά 

τη δημοσ ί ευση αυτού του β ιβλ ίου, ο Γκυώ εξέδωσε το δεύτερο πολύ 

αξ ιόλογο βιβλ ίο του, La morale anglaise contemporaine [H συγκα ιρ ι νή 

μας αγγλ ι κή ηθ ική] (1879) . 

Σ ' αυτό το έργο ο Γκυώ εξέθετε και εξέταζε κρ ιτ ικά την ηθ ική δ ιδα-

σκαλ ία του Μπένθαμ, των Μιλ (πατρός και υ ιού), του Δαρβ ίνου , του 

Σπένσερ και του Bain. Τέλος , το 1884, δημοσ ίευσε το αξ ιόλογο έργο 

του Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction^, που ε ξέπληξε 

τους μελετητές με τα κα ινοτόμα και σωστά συμπεράσματά του και με 

τη γλαφυρότητά του. Το β ιβλ ίο αυτό έκανε οκτώ εκδόσε ι ς στη Γαλλ ία 

και μεταφράστηκε σ' όλες τις ευρωπα ϊκές γλώσσες . 

Ο Γκυώ τοποθετε ί στη βάση της ηθ ικής του την έννο ια της ζωής 

με την ευρύτερη σημασ ία της λέξης . Η ζωή εκδηλώνετα ι με αύξηση, 

με πολλαπλασ ιασμό , με ε ξάπλωση. Σύμφωνα με τον Γκυώ, η ηθ ική 

θα έπρεπε να ε ίναι μία δ ιδασκαλ ία γ ια τα μέσα με τα οποία η φύση 

επ ιτυγχάνε ι την ιδ ια ίτερη επ ιδ ίωξή της: την αύξηση και την ανάπτυξη 

της ζωής . Συνεπώς , το ηθ ικό στοιχε ίο στον άνθρωπο δεν έχει α νάγκη 

από καταναγκασμό , από αναγκαστ ι κή υποχρέωση, από επ ι κύρωση εκ 
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των άνω- αναπτύσσετα ι μέσα μας, εξ αιτ ίας της ανάγκης του ανθρώ-

που να ζει γεμάτη, έντονη, παραγωγ ι κή ζωή. Ο άνθρωπος δεν αρκε ίτα ι 

στη συνήθη, κο ινότοπη ύπαρξη- αναζητά την ευκα ιρ ία να επεκτε ίνε ι 

τα όριά της, να επ ιταχύνε ι τον ρυθμό της, να την γεμ ίσε ι με πο ικ ίλες 

εκφράσε ι ς και συνα ισθηματ ικές εμπε ιρ ίες . Όσο α ισθάνετα ι πως έχε ι τη 

δυνατότητα να πετύχε ι αυτόν τον στόχο, δεν θα περ ιμένε ι κανέναν 

καταναγκασμό ή δ ιαταγή από τα έξω. «Το καθήκον» , λέε ι ο Γκυώ, 

ε ίναι «η συνε ίδηση μίας ορ ισμένης εσωτερ ικής δύναμης , εκ φύσεως 

ανώτερης από όλες τ ις άλλες δυνάμε ι ς . Το να α ισθάνετα ι εσωτερ ικά το 

μεγαλύτερο που ένας άνθρωπος ε ίναι ικανός να κάνε ι ε ίναι πράγματ ι η 

πρώτη συνε ίδηση εκε ίνου που ε ίναι το καθήκον του να κάνει»^. 

Α ισθανόμαστε , ιδ ίως σε μία ορ ισμένη ηλ ικ ία, ότι έχουμε πιο πολλές 

δυνάμε ι ς από όσες χρε ιαζόμαστε γ ια την προσωπ ική μας ζωή, και πρό-

θυμα θέτουμε αυτές μας τ ις δυνάμε ι ς στην υπηρεσ ία των άλλων . Από 

αυτή τη συνε ίδηση της υπεράφθονης ζωτ ικής δύναμης , που προσπα-

θεί να εκδηλωθε ί στην πράξη, απορρέε ι αυτό που συνήθως ονομάζου-

με αυτοθυσία. Α ισθανόμαστε πως κατέχουμε πιο πολλή ενέργε ια από 

όσην ε ίναι απαρα ίτητη γ ια την καθημερ ινή μας ζωή, και προσφέρουμε 

αυτή την ενέργε ια στους άλλους . Ξεκ ι νούμε γ ια ένα μακρ ινό ταξ ίδ ι , 

α ναλαμβάνουμε ένα εκπα ιδευτ ικό εγχε ίρημα ή δ ίνουμε το θάρρος , την 

πρωτοβουλ ία , την επ ιμονή και την καρτερ ία μας σε ένα κο ινό εγχε ί -

ρημα. 

Το ίδιο ισχύει γ ια τη συμπόν ια μας γ ια τις λύπες των άλλων . Έχου -

με συνε ίδηση, όπως λέε ι ο Γκυώ, ότι υπάρχουν πολύ περ ισσότερες 

σκέψε ι ς στο μυαλό μας και ότι υπάρχε ι στην καρδ ιά μας πιο πολλή συ-

μπάθε ια ή και πιο πολλή αγάπη , πιο πολλή χαρά και πιο πολλά δάκρυα 

από όσα απα ιτούντα ι γ ια την αυτοσυντήρησή μας- και έτσι τα δ ίνουμε 

στους άλλους , χωρ ί ς να νο ιαζόμαστε γ ια τις συνέπε ιες . Αυτό απαιτε ί η 

φύση μας - ό π ω ς ακρ ιβώς ένα φυτό οφε ίλε ι να ανθίσε ι , έστω και αν η 

άνθ ιση ακολουθε ίτα ι από τον θάνατο. 

Ο άνθρωπος κατέχε ι μία «ηθ ική γον ιμότητα». «Η ατομ ική ζωή θα 

πρέπει να δ ιαχέετα ι στους άλλους και, αν ε ίναι ανάγκη , να δίδεται κ ιό-

λας... Αυτή η δ ιάχυση ε ίναι η καθαυτό προϋπόθεση της αληθ ινής ζωής» 

(Συμπέρασμα , σ. 209) . «Η ζωή έχει δύο πτυχές», λέε ι ο Γκυώ: «Από 

τη μία, ε ίναι δ ιατροφή και αφομο ίωση· από την άλλη , παραγωγή και 

γον ιμότητα. Όσο περ ισσότερα παίρνε ι , τόσο περ ισσότερα χρε ιάζετα ι να 

δώσει- αυτός ε ίναι ο νόμος της». 

«Η δαπάνη , το ξόδεμα είναι μία προϋπόθεση της ζωής . Είναι η εκ-
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πνοή που ακολουθε ί την ε ισπνοή». Η ζωή που ξεχε ιλ ί ζε ι ε ίναι η αληθ ινή 

ζωή. «Υπάρχε ι μία ορ ισμένη γεννα ιοδωρ ία που ε ίναι αδ ιαχώρ ιστη από 

την ύπαρξη, και που χωρ ί ς αυτήν πεθα ίνουμε, μαρα ινόμαστε εσωτερ ι -

κά. Πρέπε ι να δώσουμε μπουμπούκ ια- η η θ ι κ ή / η αν ιδ ιοτέλε ια, ε ίναι το 

άνθος της ανθρώπ ινης ζωής» (I, ιι, 86 -87 ) . 

Ο Γκυώ επ ισημαίνε ι και πόσο θελκτ ικά ε ίναι ο αγώνας και η δ ια-

κ ινδύνευση. Πράγματ ι , αρκε ί να αναθυμηθούμε χ ιλ ιάδες περ ιπτώσε ις 

κατά τις οπο ίες ο άνθρωπος οφε ίλε ι να αγων ιστε ί και δ ιατρέχε ι κ ινδύ-

νους , εν ίοτε και σοβαρούς , σε όλες τις περ ιόδους της ζωής , ακόμη και 

αφού ασπρ ίσουν τα μαλλ ιά του, μόνο και μόνο επε ιδή τον γοητεύουν ο 

αγώνας και η δ ιακ ινδύνευση. Ο νεαρός Mzyr i δεν ε ίναι ο μόνος που το 

λέε ι , αναθυμούμενος λ ίγες ώρες ζωής με ελευθερ ία και αγώνα : 

Λ/σ/, γέβο, έζησα- και αν στη ζωή μου 

δεν υπήρχαν αυτές οι τρεις Θαυμάσιες μέρες, 

Θα ήταν πιο λυπηρή από χίλιες απόψεις 

από όλα όσα προδίδουν τα αδύναμα γηρατειά σου. 

(Λερμοντοφ, Mzyr i ) . 

Όλ ε ς 01 μεγάλες ανακαλύψε ι ς και εξερευνήσε ι ς της υδρογε ίου και 

της φύσης εν γένε ι , όλες οι παράτολμες προσπάθε ιες να δ ιε ισδύσουμε 

στα μυστήρια της ζωής και του σύμπαντος ή να χρησ ιμοπο ιήσουμε με 

νέα μορφή τις δυνάμε ι ς της φύσης , σε μακρ ινά θαλασσ ινά ταξ ίδ ια τον 

16ο αι. ή στην αεροπλο ΐα τώρα, όλες οι προσπάθε ιες να ανο ι κοδομή-

σουμε την κο ινων ία πάνω σε νέες βάσεις που έγ ιναν με κ ίνδυνο της 

ζωής , όλες οι νέες τάσε ις στη σφα ίρα της τέχνης - ό λ α αυτά προήλθαν 

από τη δ ίψα γ ια αγώνα και δ ιακ ι νδύνευση που κατά κα ιρούς κατακυ-

ρίευσε κεχωρ ισμένα άτομα ή κο ινων ικές ομάδες ή και ολόκληρα έθνη. 

Αυτή ήταν η κ ινητήρ ια δύναμη της ανθρώπ ινης προόδου. 

Τέλος , προσθέτε ι ο Γκυώ, υπάρχε ι και μία μεταφυσική δ ιακ ι νδύνευ-

ση, όταν προβάλλετα ι μία νέα υπόθεση στη σφαίρα της επ ιστημον ικής 

ή κο ι νων ικής έρευνας ή σκέψης , καθώς και στη σφαίρα της προσωπι -

κής ή κο ι νων ικής δράσης . 

Αυτό ακρ ιβώς υποβαστάζε ι το ηθικό ο ι κοδόμημα και την ηθ ική πρό-

οδο της κο ινων ίας- η ηρω ική πράξη, «όχι μόνο στη μάχη ή στον αγώ-

να» αλλά και στα πετάγματα της παράτολμης σκέψης και στην ανασυ-

γκρότηση της προσωπ ικής και της κο ινων ικής ζωής . 

Όσο γ ια την επ ι κύρωση των ηθ ι κών συλλήψεων και τάσεων που 
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αναβρύζουν μέσα μας - μ ε άλλα λόγ^α, αυτό που τους δίδει υποχρεω-

τ ικό χ α ρ α κ τ ή ρ α - ε ίναι ννωστό ότι οι άνθρωπο ι ανέκαθεν αναζήτησαν 

τέτοια επ ιβεβα ίωση και επ ι κύρωση στη θρησκε ία , σε εντολές που λάμ-

βαναν εκ των άνω και υποστηρ ί ζονταν από τον φόβο γιο τ ιμωρ ία ή 

από την υπόσχεση γ ια ανταμο ιβή στη μέλλουσα ζωή. Βέβαια, ο Γκυώ 

δεν ε ίδε καμία ανάγκη γΓ αυτό, και συνακόλουθα αφ ι έρωσε ορ ισμένα 

κεφάλα ια του β ιβλ ίου του γ ια να εξηγήσε ι την προέλευση της υποχρε -

ωτ ικότητας των ηθ ι κών κανόνων . Τα κεφάλα ια αυτά ε ίναι τόσο εξα ί -

ρετα και τόσο καλογραμμένα , ώστε θα έπρεπε να τα δ ιαβάσουμε στο 

γαλλ ι κό πρωτότυπο. Ακολουθούν οι θεμελ ιώδε ι ς σκέψε ι ς του: 

Πρώτα απ ' όλα, ο Γκυώ επ ισήμανε ότι υπάρχε ι μέσα μας η εσωτε-

ρ ική έγκρ ιση των ηθ ικών πράξεων και η καταδ ίκη των αντ ι κο ι νων ι -

κών πράξεων . Αυτή έχε ι αναπτυχθε ί από το πιο μακρ ινό παρελθόν , εξ 

αιτ ίας της κο ι νων ικής ζωής . Η ηθ ική επ ιδοκ ιμασ ία και αποδοκ ιμασ ία 

εμφυσήθηκαν στον άνθρωπο από την ενστ ικτώδη δ ικα ιοσύνη. Τέλος , 

το α ίσθημα της αγάπης και της αδελφοσύνης , που ε ίνα ι εγγενές στον 

άνθρωπο , ενέργησε και αυτό προς την ίδια κατεύθυνση"^. 

Γεν ικά, υπάρχουν δύο ε ιδών τάσε ις στον άνθρωπο : οι μεν, ε ίνα ι 

ακόμη ασύνε ιδες τάσεις , ένστ ικτα και έξε ις , που γ εννούν σκέψε ι ς οι 

οποίες δεν ε ίνα ι τελε ίως καθαρές , και οι δε ε ίναι πλήρως συνε ιδητές 

σκέψε ι ς και συνε ιδητές ροπές της θέλησης . Η ηθ ική στέκε ι στη δ ιαχω-

ριστ ική γραμμή ανάμεσα στις δύο* οφε ίλε ι πάντα να κάνε ι μία επ ι λογή 

ανάμεσα στις δύο. Δυστυχώς , οι στοχαστές που έ γραψαν γ ια την ηθ ική 

δεν πρόσεξαν πόσο πολύ το συνε ιδητό σ' εμάς εξαρτάτα ι από το ασυ-

νε ίδητο (I, ι, 79) . 

Εν τούτοις , η μελέτη των ηθών στις ανθρώπ ινε ς κο ινων ίες δε ίχνε ι 

σε ποιο βαθμό οι πράξε ι ς του ανθρώπου επηρεάζοντα ι από το ασυνε ί -

δητο. Μελετώντας αυτή την επ ιρροή, επ ισημα ίνουμε ότι το ένστ ικτο 

της αυτοσυντήρησης δεν αρκε ί γ ια να εξηγήσε ι όλες τις προσπάθε ι -

ες του ανθρώπου - ό π ω ς υποστηρ ί ζουν οι ωφελ ιμ ιστές . Δ ίπλα στο έν -

στικτο της αυτοσυντήρησης υπάρχε ι μέσα μας ένα άλλο ένστ ικτο: η 

προσπάθε ια γ ια μία ζωή με μεγαλύτερη ένταση και πο ικ ιλ ία, η δ ιεύ-

ρυνση των ορ ίων της ζωής πέρα από τη σφα ίρα της αυτοσυντήρησης . 

Η ζωή δεν περιορ ίζετα ι στη δ ιατροφή, απαιτε ί πνευματ ική γον ιμότητα 

και πνευματ ική δραστηρ ιότητα πλούσια σε εντυπώσε ι ς , α ισθήματα και 

εκδηλώσε ι ς της θέλησης . 

Βέβαια, τέτοιες εκδηλώσε ι ς της θέλησης - ό π ω ς σωστά επ ισήμαναν 

ορ ισμένο ι επ ικρ ιτές του Γ κ υ ώ - ενδέχετα ι να ενεργούν , και συχνά ενερ-
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γούν , ενάντ ια στα συμφέροντα της κο ινων ίας . Αλλά ε ίναι γ εγονός ότι 

01 αντ ικο ινων ικές τάσεις (στις οπο ίες έδωσαν τόσο μεγάλη σημασία ο 

Μαντεβίλ και ο Νίτσε) δεν αρκούν ούτε αυτές γ ια να εξηγήσουν όλες 

τις ανθρώπ ινες προσπάθε ιες που πηγα ίνουν πέρα από τα όρια της σκέ-

της αυτοσυντήρησης , επε ιδή δ ίπλα στις αντ ικο ινων ικές τάσε ις υπάρχε ι 

και μία προσπάθε ια γ ια κο ινων ικότητα, γ ια ζωή εναρμον ισμένη με τη 

ζωή της κο ινων ίας συνολ ικά , και οι δεύτερες τάσεις δεν ε ίναι λ ιγότερο 

ισχυρές από τις πρώτες . Ο άνθρωπος προσπαθε ί να πετύχε ι σχέσε ις 

καλής γε ιτον ίας και δ ικα ιοσύνη. 

Είναι κρ ίμα που ο Γκυώ δεν ανέπτυξε πληρέστερα αυτές τις δύο 

τελευτα ίες σκέψε ι ς στο θεμελ ιώδες έργο του* αργότερα, μ ίλησε λεπτο-

μερέστερα γ ια τ ις ιδέες αυτές στο κε ίμενό του Education et hérédité 

[Εκπα ίδευση και κληρονομ ικότητα]^ 

Ο Γκυώ κατάλαβε ότι η ηθ ική δεν μπορούσε να ο ικοδομηθε ί μόνο 

πάνω στον εγωισμό, όπως φρονούσαν ο Επ ίκουρος και αργότερα οι 

άγγλο ι ωφελ ιμ ιστές . Κατάλαβε ότι μόνον η εσωτερ ική αρμον ία και η 

ενότητα του όντας ( l 'unité de l 'être) δεν α ρ κ ο ύ ν κατάλαβε ότι η ηθ ική 

περ ιλαμβάνε ι και το ένστ ικτο της κοινωνικότητας®. Μόνο που δεν έδω-

σε στο ένστ ικτο αυτό την αληθ ινή του σημασία, σε αντ ίθεση προς τον 

Μπα ίηκον και τον Δαρβ ίνο ο οπο ίος έφτασε να βεβαιώσε ι ότι στον άν -

θρωπο και σε πολλά ζώα αυτό το ένστ ικτο ε ίναι ισχυρότερο και ενεργε ί 

πιο μόν ιμα από το ένστ ικτο της αυτοσυντήρησης . Ο Γκυώ δεν εκτ ίμησε 

σωστά και τον αποφασ ιστ ικό ρόλο που παίζε ι σε περ ιπτώσε ις ηθ ικής 

αναποφασ ιστ ικότητας η ολοένα δ ι ευρυνόμενη σύλληψη της δ ικα ιοσύ-

νης , δηλαδή της ισοτιμίας των ανθρώπων^. 

Ο Γκυώ εξηγε ί τη συνε ίδηση της υποχρεωτ ικής φύσης της ηθ ικής, 

την οπο ία αναμφ ίβολα ν ιώθουμε μέσα μας, ως εξής: 

«Αρκε ί να θεωρήσουμε τις κανον ικές κατευθύνσε ις της ψυχ ικής 

ζωής- θα βρούμε πάντα κάτι σαν εσωτερ ική πίεση που ασκε ίτα ι από τη 

δραστηρ ιότητα προς αυτές τις κατευθύνσε ι ς» . Έτσι, «η ηθ ική υποχρέ-

ωση, που έχει τη ρίζα της στη λε ιτουργ ία της ζωής , τυχα ίνε ι να έρχετα ι 

από άποψη αρχής πριν από τη σκεπτόμενη συνε ίδηση, και αναβρύζε ι 

από τα σκοτε ινά και ασύνε ιδα βάθη της ύπαρξής μας» (I, m, 97) . 

Η α ίσθηση του καθήκοντος , συνεχ ί ζε ι , δεν ε ίναι αν ίκητη- μπορεί να 

κατασταλε ί . Αλλά , όπως έδε ιξε ο Δαρβ ίνος , παραμένε ι μέσα μας, συ-

νεχ ί ζε ι να ζει και μας θυμίζε ι την ύπαρξή της όποτε ενεργούμε ενάντ ια 

στην α ίσθηση του καθήκοντος- α ισθανόμαστε εσωτερ ική δυσαρέσκε ια , 

και αναδύετα ι μέσα μας μία συνε ίδηση ηθ ικών στόχων. Ο Γκυώ παρα-
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θέτει εδώ λ ίγα εξα ίρετα παραδε ίγματα αυτής της ισχύος και αναφέρε ι 

τα λ εγόμενα του Σπένσερ , που προέβλεψε μία εποχή κατά την οποία 

το αλτρου ιστ ικό ένστ ικτο έμελλε να αναπτυχθε ί τόσο πολύ στον άν -

θρωπο, ώστε να το υπακούε ι χωρ ί ς εμφανή προσπάθε ια (επ ισημα ίνω 

ότι πολλο ί ζουν ήδη έτσι), και θα έρθει η μέρα που οι άνθρωπο ι θα 

τσακώνοντα ι μεταξύ τους γ ια το ποιος θα κάνε ι μία πράξη αυτοθυσ ίας . 

Όπως έγραψε ο Γκυώ: «Η αυτοθυσία παίρνε ι τη θέση της ανάμεσα 

στους γεν ι κούς νόμους της ζωής... Αφοβ ία ή αυτοθυσ ία δεν ε ίναι μόνον 

η άρνηση του εαυτού και της προσωπ ικής ζωής- ε ίναι η ίδια η ζωή που 

έχει ε ξυψωθε ί σε μεγαλε ίο» (II, ι, 125). 

Στ ις περ ισσότερες περ ιπτώσε ις , η αυτοθυσ ία παίρνε ι τη μορφή όχι 

της πλήρους θυσίας, δηλαδή της θυσίας της ζωής , αλλά της δ ιακ ιν -

δύνευσης ή της παρα ίτησης από ορ ισμένα προνόμ ια . Στον αγώνα και 

στον κ ίνδυνο, ο άνθρωπος ελπ ίζε ι στη ν ίκη . Η προσδοκ ία αυτής της 

ν ί κης τού δίνε ι την α ίσθηση της χαράς και της πληρότητας της ζωής . 

Ακόμη και πολλά ζώα χα ίροντα ι να πα ί ζουν με τον κ ίνδυνο· έτσι, λόγου 

χάρη , ορ ισμένα ε ίδη π ιθήκων πα ί ζουν με τους κροκοδε ίλους . Και στους 

ανθρώπους ε ίναι πολύ κο ινή η επ ιθυμ ία να τα βάζουν με τις αναποδ ι -

ές: ο άνθρωπος έχε ι κατά κα ιρούς την ανάγκη να α ισθάνετα ι μεγάλος , 

να έχει συνε ίδηση της δύναμης και της ελευθερ ίας της θέλησής του. 

Αποκτά τη συνε ίδηση αυτή με τον αγώνα - α γ ώ ν α ενάντ ια στον εαυτό 

του και στα πάθη του, ή ενάντ ια στα εξωτερ ικά εμπόδ ια . Μ ιλούμε εδώ 

γ ια ανάγκε ς της φυσ ιολογ ίας , και συνήθως τα συνα ισθήματα που μας 

ωθούν σε επ ικ ί νδυνες πράξε ις γ ίνοντα ι πιο έντονα ανάλογα με το πόσο 

μεγάλος ε ίναι ο κ ίνδυνος . 

Α λ λά η ηθ ική α ίσθηση δεν ωθε ί τον άνθρωπο μόνο προς τη δ ιακ ιν -

δύνευση- καθοδηγε ί τ ις πράξε ις του, ακόμη και όταν απε ιλε ίτα ι από 

αναπόφευκτο θάνατο. Στο σημε ίο αυτό η ιστορία δ ιδάσκε ι στην ανθρω-

πότητα - τουλάχ ισ τον σ' εκε ίνους που ε ίναι πρόθυμο ι να αφομο ιώσουν 

τα μαθήματά τ η ς - ότι «η αυτοθυσ ία ε ίναι μία από τις πιο πολύτ ιμες και 

ισχυρές δυνάμε ι ς στην ιστορία. Για να κάνε ι η ανθρωπότητα - α υ τ ό το 

μεγάλο νωθρό σ ώ μ α - ένα βήμα μπρος, χρε ιαζόταν ανέκαθεν ένα σοκ 

κατά το οποίο συντρ ίβονταν ορ ισμένα άτομα» (II, ι, 127). 

Εδώ ο Γκυώ έγραψε πολλές εξαίσ ιες σελ ίδες γ ια να δείξε ι ότι η αυ-

τοθυσ ία ε ίναι κάτι φυσ ικό , ακόμη και σε περ ιπτώσε ις που ο άνθρωπος 

αντ ιμετωπίζε ι τον αναπόφευκτο θάνατο και, επ ιπλέον , δεν θρέφε ι κα-

μία ελπ ίδα ανταμο ιβής στη μετά θάνατον ζωή. Είναι , εν τούτοις , ανά-

γκη να προσθέσουμε στις σελ ίδες αυτές ότι το ίδιο συμβα ίνε ι με όλα 
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τα κο ινων ικά ζώα. Η αυτοθυσ ία γ ια χάρη της ο ικογένε ιας ή της ομάδας 

ε ίναι κανόνας στον ζω ικό κόσμο· ο άνθρωπος , ως κο ινων ικό ζώο, δεν 

αποτελε ί βέβαια εξα ίρεση. 

Κατόπιν , ο Γκυώ επ ισήμανε μία άλλη ιδιότητα της ανθρώπ ινης φύ-

σης, η οποία παίρνε ι κατά κα ιρούς στην ηθ ική τη θέση της α ίσθησης 

του προδ ιαγραμμένου καθήκοντος . Είναι η επ ιθυμ ία της δ ιανοητ ικής δι-

ακ ι νδύνευσης , δηλαδή η ικανότητα να προβάλε ι μία παράτολμη ε ικασία 

- ό π ω ς απέδε ιξε ο Π λ ά τ ω ν - και να ποριστεί απ' αυτήν την ηθ ική του. 

Όλο ι 01 δ ιακεκρ ιμένο ι κο ινων ικο ί μεταρρυθμιστές καθοδηγούνταν από 

την άλφα ή βήτα σύλληψη της καλύτερης ζωής της ανθρωπότητας , και 

μολονότ ι αδυνατούσαν να αποδε ί ξουν μαθηματ ικά το επ ιθυμητό και το 

εφικτό της ανο ι κοδόμησης της κο ινων ίας προς μία συγκεκρ ιμένη κα-

τεύθυνση, ο μεταρρυθμ ιστής , που έμο ιαζε από την άποψη αυτή πολύ 

με τον καλλ ιτέχνη , αφ ι έρωνε όλη του τη ζωή, όλες του τις ικανότητες, 

όλη του την ενεργητ ικότητα, στο έργο αυτής της ανο ικοδόμησης . Σε 

τέτοιες περ ιπτώσε ις , έ γραψε ο Γκυώ, «η ε ικασία έχει πρακτ ικά το ίδιο 

αποτέλεσμα με την πίστη - μ έ χ ρ ι γ εννά μία επακόλουθη πίστη η οποία, 

εν τούτοις , δεν ε ίναι αποφατ ική όπως η άλλη» . Ο Καντ άρχ ισε μία επα-

νάσταση στην ηθ ική φ ιλοσοφία , όταν θέλησε να κάνε ι «αυτόνομη» τη 

βούληση αντί να την κάνε ι να υποκλ ίνετα ι εμπρός σε έναν νόμο ανώ-

τερό της· αλλά σταμάτησε στα μισά του δρόμου. Πίστεψε ότι η ατομ ική 

ελευθερ ία του ηθ ικού δρώντα μπορούσε να συμφιλ ιωθε ί με την ο ικου-

μεν ικότητα του νόμου... Η αληθ ι νή «αυτονομ ία» πρέπει να παράγε ι 

πρωτοτυπίσ του ατόμου, όχι γ εν ι κή ομοιομορφία.. . Όσο μεγαλύτερος ο 

αρ ιθμός των δ ιαφορετ ικών θεωρ ιών που προσφέροντα ι προς επ ιλογήν 

στην ανθρωπότητα , τόσο μεγαλύτερη θα ε ίναι η αξ ία της μελλοντ ικής 

και τελ ικής συμφων ίας (II, ιι, 139-140) . Όσο γ ια το «απρόσιτο» των 

ιδεωδών, ο Γκυώ απάντησε σ' αυτό με πο ιητ ικό λόγ ια : «Όσο πιο απο-

μακρυσμένο ε ίναι το ιδεώδες από την πραγματ ικότητα, τόσο πιο επ ιθυ-

μητό φαίνετα ι . Και αφού η επ ιθυμ ία ε ίναι η υπέρτατη δύναμη, το πιο 

απόμακρο ιδεώδες κυβερνά τη μεγαλύτερη δύναμη» (II, ιι, 145). 

Α λ λά η παράτολμη σκέψη που δεν σταματά στα μισά του δρόμου 

οδηγε ί σε εξ ίσου ενεργητ ι κή δράση. «Όλες οι θρησκε ίες λένε : ' Ε λ π ί ζ ω 

επε ιδή π ιστεύω, και επε ιδή π ιστεύω σε μία έξωθεν αποκάλυψη" . Εμείς 

πρέπε ι να λέμε: "Π ιστεύω επε ιδή ελπ ί ζω, και ελπ ί ζω επε ιδή α ισθάνομα ι 

μέσα μου μία τελε ίως εσωτερ ική ενέργε ια που θα πρέπει να την συνυ-

πολογ ίσω στο πρόβλημα"... Μόνον η δράση μάς δίνει εμπ ιστοσύνη στον 

εαυτό μας, στους άλλους , στον κόσμο. Ο αφηρημένος δ ιαλογ ισμός . 
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η μοναχ ική σκέψη, ε ξασθενούν εν τέλε ι τ ις ζωτ ικές δυνάμε ι ς» (II, ιι, 

148) . 

Σ ύμφωνα με τον Γκυώ, αυτό πρόκε ιτα ι να πάρει τη θέση της επ ικύ-

ρωσης, την οπο ία οι υποστηρ ικτές της χρ ιστ ιαν ικής ηθ ικής αναζήτησαν 

στη θρησκε ία και στην υπόσχεση μίας καλύτερης ζωής μετά τον θάνα-

το. Πρώτα απ' όλα, βρ ίσκουμε μέσα μας την επ ιδοκ ιμασ ία της ηθ ικής 

πράξης , επε ιδή η ηθ ική μας α ίσθηση, η α ίσθηση της αδελφοσύνης , έχε ι 

αναπτυχθε ί στον άνθρωπο από αρχα ιοτάτων χρόνων μέσα από την 

κο ι νων ική ζωή και από την παρατήρηση της φύσης . Μετά ο άνθρωπος 

βρίσκε ι παρόμο ια επ ιδοκ ιμασ ία στις ημ ισυνε ιδητές κλ ίσε ις , έξε ις και έν-

στικτα, τα οποία, αν και δεν ε ίναι ακόμη σαφή, ε ίναι βαθ ιά φυτεμένα 

στη φύση του ανθρώπου ως κο ι νων ικού όντος. Ό λ η η φυλή των αν-

θρώπων έχει μεγαλώσε ι υπό τ ις επ ιρροές αυτές επί χ ιλ ιάδες χρόν ια , 

και αν υπάρχουν εν ίοτε περ ίοδοι στη ζωή της ανθρωπότητας κατά τ ις 

οποίες όλες αυτές οι καλύτερες ιδ ιότητες φαίνετα ι να ε ίναι λησμονημέ -

νες , έπε ιτα από ένα χρον ι κό δ ιάστημα η ανθρωπότητα αρχ ί ζε ι πάλ ι να 

προσπαθε ί να τις α να κατακτήσε ι . Κα ι όταν αναζητούμε την προέλευση 

των α ισθημάτων αυτών, βρ ίσκουμε ότι ε ίναι εμφυτεμένα στον άνθρω-

πο ακόμη πιο βαθιά και από τη συνε ίδησή του. 

Κατόπ ιν , γ ια να εξηγήσε ι τη δύναμη του ηθ ικού στο ιχε ίου στον άν-

θρωπο, ο Γκυώ ανέλυσε την έκταση στην οπο ία ε ίναι ανεπτυγμένη σ' 

αυτόν η ικανότητα γ ια αυτοθυσ ία και έδε ιξε σε πόσο μεγάλο βαθμό 

η επ ιθυμ ία γ ια δ ιακ ι νδύνευση και γ ια αγώνα ε ίναι εγγενής στους αν -

θρώπους , όχ ι μόνο στο μυαλό των ηγετών, αλλά και στις μέρ ιμνες της 

καθημερ ινής ζωής . Τα χωρ ία αυτά ε ίναι από τα καλύτερα του έργου 

του. 

Γ εν ικά, μπορούμε να πούμε ότι στην πραγματε ία του γ ια τις βάσεις 

της ηθ ικής χωρ ί ς υποχρέωση και χωρ ί ς την επ ι κύρωση της θρησκε ίας , 

ο Γκυώ εξέφρασε τη σύγχρονη ερμηνε ία της ηθ ικής και των προβλη-

μάτων της με τη μορφή που έπα ιρνε στο μυαλό των μορφωμένων περί 

τ ις αρχές του 20ού άι. 

Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι ο Γκυώ δεν επ ιδ ίωξε να ξετυλ ίξε ι 

όλες τις βασικές αρχές της ηθ ικής, αλλά απλώς θέλησε να αποδε ίξε ι 

ότι η ηθική, γ ια να πραγματωθε ί και να αναπτυχθε ί , δεν έχει ανάγκη 

την έννο ια της υποχρέωσης ή, γεν ικά , οπο ιαδήποτε επ ι κύρωση εκ των 

άνω. 

Το γ εγονός ότι ο άνθρωπος επ ιδ ιώκε ι να δημ ιουργήσε ι ένταση στη 

ζωή του, δηλαδή να της δώσε ι πο ικ ιλ ία - α ν ν ιώθε ι μέσα του τη δύνα-
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μη να ζήσει μία τέτοια ζ ω ή - αυτό το γεγονός γ ίνετα ι στην ερμηνε ία 

του Γκυώ ένα ισχυρό κάλεσμα να ζήσουμε σωστά μία τέτοια ζωή. Από 

την άλλη , ο άνθρωπος ωθε ίτα ι στον ίδιο δρόμο από την επ ιθυμ ία και 

τη χαρά της δ ιακ ι νδύνευσης και του συγκεκρ ιμένου αγώνα , και από 

τη χαρά της δ ιακ ι νδύνευσης στη σκέψη («μεταφυσ ική δ ιακ ι νδύνευση» 

την ονομάζε ι ο Γκυώ). Μ' άλλα λόγ ια , ο άνθρωπος ωθείται προς την 

ίδια κατεύθυνση από την ευχαρ ίστηση που α ισθάνετα ι καθώς προχωρε ί 

προς το υποθετ ικό στις σκέψε ι ς του, στη ζωή του, στη δράση του, δη-

λαδή προς εκε ίνο το οποίο συλλαμβάνουμε μόνον ως εφικτό. 

Αυτό αντ ικαθ ιστά στη φυσ ιοκρατ ική ηθ ική την α ίσθηση της υποχρέ -

ωσης την οποία δέχεται η θρησκευτ ική ηθική. Όσο γ ια την επ ι κύρωση 

στη νατουραλ ιστ ική ηθική, δηλαδή όσον αφορά την επ ι κύρωσή της 

από κάτι ανώτερο, κάτι γεν ικότερο , έχουμε το φυσ ικό α ίσθημα της επ ι -

δοκ ιμασ ίας των ηθ ικών πράξεων , και μία δ ια ισθητ ική ημ ι -συνε ίδηση, 

την ηθ ική επ ικύρωση, που προέρχετα ι από τη σύλληψη της δ ικα ιοσύ-

νης , ακόμη ασύνε ιδη , αλλά εγγενή σε όλους μας. Τέλος , υπάρχε ι η 

περα ιτέρω επ ιδοκ ιμασ ία από τα εσωτερ ικά μας α ισθήματα αγάπης και 

αδελφοσύνης . 

Αυτή τη μορφή πήραν γ ια τον Γκυώ οι συλλήψε ι ς της ηθ ικής . Αν 

προέρχοντα ι από τον Επ ίκουρο, ε ίχαν αξ ιόλογα εμβαθυνθε ί και, αντί 

γ ια τον επ ικούρε ιο «σοφό υπολογ ισμό», έχουμε ήδη εδώ μία φυσ ιο-

κρατ ική ηθ ική, που αναπτύσσετα ι στον άνθρωπο εξ αιτ ίας της κο ινω-

ν ικής του ζωής . Η ύπαρξη μίας τέτο ιας ηθ ικής έγ ινε κατανοητή από 

τον Ι^παίηκον, τον Γκρότ ιους, τον Σπ ινόζα , τον Γκαίτε, τον Κοντ, τον 

Δαρβ ίνο και εν μέρει από τον Σπένσερ , αλλά ακόμη την αρνούντα ι 

με πε ίσμα εκε ίνο ι που προτ ιμούν να μ ιλούν γ ια τον άνθρωπο ως ον 

το οποίο, αν και δημ ιουργήθηκε «κατ' ε ι κόνα του Θεού», ε ίναι στην 

πραγματ ικότητα υπάκουος δούλος του Δ ιαβόλου , και ο οπο ίος μπορε ί 

να αναγκαστε ί να περιορ ίσε ι την έμφυτη ανηθ ικότητά του μόνο με τ ις 

απε ιλές του μαστ ιγ ίου και της φυλακής όσο ζει και με τις απε ιλές της 

κόλασης στη μετά θάνατον ζωή. 
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ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ . 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Θα επ ιχε ιρήσουμε τώρα να συνοψ ίσουμε τη σύντομη ιστορική μας 

ανασκόπηση των δ ιάφορων ηθ ικών δ ιδασκαλ ιών . 

Ε ίδαμε ότι, από την εποχή των αρχα ίων Ελλήνων μέχρ ι σήμερα, 

υπήρξαν δύο βασικές σχολές στην ηθική. Οι μεν υποστήρ ιξαν ότι οι 

ηθ ικές συλλήψε ι ς ε ισάγοντα ι στον άνθρωπο άνωθεν και συνεπώς συ-

νέδεσαν την ηθ ι κή με τη θρησκε ία . Οι δε ε ίδαν την πηνή της ηθ ικής 

μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο και επ ιχε ίρησαν να ελευθερώσουν την 

ηθ ική από την επ ι κύρωση της θρησκε ίας και να δημ ιουργήσουν μία 

ρεαλ ιστ ική ηθική. Ορ ισμένο ι απ ' αυτούς υποστήρ ιξαν ότι το κύρ ιο ελα-

τήρ ιο ό λων των ανθρώπ ι νων πράξεων βρίσκεται σε κάτι που ορ ισμένο ι 

ονομάζουν απόλαυση/ ηδονή, άλλο ι μακαρ ιότητα ή ευτυχ ία , κοντολο-

γ ίς σε κάτι που δίνε ι στον άνθρωπο τη μεγαλύτερη χαρά και τ έρψη . 

Όλε ς 01 πράξε ις γ ίνοντα ι γ ια τον σκοπό αυτό. Ο άνθρωπος ενδέχετα ι να 

επιζητεί την ι κανοπο ίηση των πιο ταπε ι νών ή των πιο υψηλών του κλ ί -

σεων, αλλά πάντα επ ιδ ιώκε ι αυτό που του δίνε ι ευτυχ ία , ι κανοπο ίηση, 

ή τουλάχ ιστον μία ελπ ίδα γ ια ευτυχ ία και ι κανοπο ίηση στο μέλλον . 

Βέβαια, ανεξάρτητα από το πώς ενεργούμε , εάν επ ιδ ιώκουμε πρώτα 

απ' όλα την απόλαυση και την προσωπ ική ι κανοπο ίηση ή εάν σκόπ ι -

μα παρα ιτούμαστε από τις άμεσες απολαύσε ι ς γ ια χάρη μεγαλύτερων 

μελλοντ ι κών , ενεργούμε πάντα προς την κατεύθυνση στην οποία, τη 

δεδομένη στ ιγμή, βρ ίσκουμε τη μεγαλύτερη ικανοπο ίηση. Συνεπώς , 

ένας ηδον ιστής στοχαστής δ ικα ιολογε ίτα ι να πει ότι όλη η ηθ ική πε-

ριορίζεται στην επ ι ζήτηση, από κάθε άνθρωπο , εκε ίνου που του δίδε ι 

τη μεγαλύτερη απόλαυση, και αν ακόμη θα έπρεπε , όπως ο Μπένθαμ, 

να επ ιλέξουμε ως επ ιδ ίωξή μας τη μεγαλύτερη ευτυχ ία των περ ισσότε-

ρων ανθρώπων . Εν τούτο ις , δεν έπεται απ' αυτό ότι, αφού ενεργήσω 

με έναν τρόπο, δεν θα με κυρ ιεύσε ι η λύπη - ί σ ω ς και γ ια όλη μου τη 

ζ ω ή - επε ιδή ενέργησα με τον άλφα και όχ ι με τον βήτα τρόπο. 

Αυτό, αν δεν κάνω λάθος , μας οδηγε ί στο συμπέρασμα ότι οι συγ-

γραφε ί ς που βεβα ιώνουν ότι «ο καθένας επ ιδ ιώκε ι αυτό που του δίνε ι 

τη μέγ ιστη ι κανοπο ίηση» δεν έχουν φτάσει σε μία λύση, έτσι ώστε το 

θεμελ ιώδες ζήτημα να καθορ ίσουμε τις βάσεις της ηθ ικής , που αποτε-
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λεΐ ΤΟ κύριο πρόβλημα όλης της έρευνας στο πεδίο αυτό, παραμένε ι 

ανο ιχτό. 

Ούτε και απαντούν στο ζήτημα αυτό οι συγγραφε ί ς που, όπως οι νε -

ωτερ ικο ί ωφελ ιμ ιστές Μπένθαμ, Μιλ και πολλο ί άλλο ι , λένε : «Αποφεύ-

γοντας να απαντήσε ι ς σε μία προσβολή με μία προσβολή, έχε ις απλώς 

αποφύγε ι μία περιττή δυσφορ ία , μία αυτοκατηγόρ ια γ ια έλλε ιψη αυτο-

ελέγχου και γ ια σκα ιότητα, τ ις οπο ίες δεν εγκρ ίνε ι ς γ ια τον εαυτό σου. 

Ακολούθησες τον δρόμο που σου έδωσε τη μέγ ιστη ικανοπο ίηση και 

τώρα π ιθανόν φτάνε ι ς να σκέφτεσα ι : Πόσο λογ ική , πόσο καλή ήταν η 

δ ιαγωγή μου». Σ ' αυτό ορ ισμένο ι «ρεαλ ιστές» π ιθανόν θα πρόσθεταν: 

«Σας παρακαλώ μη μιλάτε σ' εμένα γ ια αλτρου ισμό και αγάπη σας γ ια 

τον πλησ ίον . Ενεργήσατε σαν έξυπνος εγωιστής - α υ τ ό ε ίναι όλο». Εν 

τούτοις , το πρόβλημα της ηθ ικής δεν έχει προχωρήσε ι ούτε βήμα, και 

με όλα αυτά τα επ ιχε ιρήματα. Δεν έχουμε μάθει τ ίποτε γ ια την προέλευ-

ση της ηθ ικής και δεν έχουμε ανακαλύψε ι εάν μία καλοσυνάτη στάση 

προς τους συνανθρώπους μας ε ίναι επ ιθυμητή, και εάν ε ίναι , σε ποιο 

βαθμό ε ίναι . Ο στοχαστής ε ίναι , όπως και προηγουμένως , αντ ιμέτωπος 

με το ερώτημα: «Είνα ι δυνατόν η ηθ ική να ε ίναι απλώς ένα τυχα ίο φα ι -

νόμενο στη ζωή των ανθρώπων και, σε έναν ορ ισμένο βαθμό, στη ζωή 

των κο ι νων ι κών ζώων; Είναι δυνατόν να μην έχει θεμέλ ιο βαθύτερο 

από την τυχα ία καλοσυνάτη μου δ ιάθεση που ακολουθε ίτα ι από το συ-

μπέρασμα του λογ ι κού μου ότι μία τέτοια καλοσύνη ε ίναι επωφελής γ ια 

μένα, επε ιδή με απαλλάσσε ι από περα ιτέρω δυσαρέσκε ια; Επ ιπλέον, 

αφού 01 άνθρωπο ι υποστηρ ί ζουν ότι δεν πρέπε ι να απαντούμε σε κάθε 

προσβολή με καλοσύνη και ότι υπάρχουν προσβολές που κανένας δεν 

θα έπρεπε να ανέχετα ι , ανεξάρτητα σε ποιον γ ίνοντα ι , ε ίναι πράγματ ι 

δυνατόν να μην υπάρχε ι κρ ιτήρ ιο με το οποίο να μπορούμε να κάνουμε 

τη δ ιάκρ ιση ανάμεσα σε δ ι άφορων ε ιδών προσβολές , και ότι όλα εξαρ-

τώντα ι από τ ο ν υπολογ ισμό του προσωπ ικού συμφέροντος ή απλώς 

από τη στ ιγμ ια ία ψυχ ι κή δ ιάθεση, κάτι τυχα ίο ;» 

Δεν υπάρχε ι αμφιβολ ία ότι «η μεγαλύτερη ευτυχία της κο ινωνίας», 

που υποστηρ ίχθηκε ως βάση της ηθικής από την παλαιότατη περίοδο 

της ζωής των ανθρώπων , και ιδιαίτερα προβλήθηκε πρόσφατα από ορ-

θολογ ικούς στοχαστές, αποτελεί πράγματι την πρώτιστη βάση όλης της 

ηθικής. Αλλά η σύλληψη αυτή, από μόνη της, είναι υπερβολ ικά αφηρη-

μένη και απόμακρη, και δεν θα ήταν ικανή να δημιουργήσε ι ηθικές έξεις 

και έναν ηθικό τρόπο σκέψης. Γι' αυτό, ήδη από την πιο μακρ ινή αρχαι-

ότητα, 01 στοχαστές αναζήτησαν μία πιο ευσταθή βάση της ηθικής. 
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Στους πρωτόγονους λαούς οι μυστ ικές συμμαχ ί ες των μάγων , σα-

μάνων , μάντεων (δηλαδή οι συμμαχ ί ες των επ ιστημόνων της εποχής 

εκε ίνης) κατέφυγαν στον εκφοβ ισμό, ιδ ίως των γυνα ι κών και των παι-

δ ιών, με δ ιάφορες αλλόκοτες τελετουργ ίες , πράγμα που οδήγησε στη 

σταδ ιακή ανάπτυξη των θρησκειών^. Οι θρησκε ίες επ ιβεβα ίωσαν τα 

ήθη και τα έθ ιμα που ε ίχαν αναγνωρ ιστε ί ως ωφέλ ιμα γ ια τη ζωή όλης 

της φυλής , γ ιατί ε ί χαν χρησ ιμεύσε ι γ ια να χαλ ι ναγωγούν τα εγωιστ ικό 

ένστ ικτα και ενορμήσε ι ς των ατόμων. Αργότερα , στην αρχα ία Ελλάδα , 

δ ιάφορες φ ιλοσοφ ικές σχολές , και ακόμη αργότερα, στην Ασία, την 

Ευρώπη και την Αμερ ική , πιο πνευματ ικές θρησκε ίες , εργάστηκαν γ ια 

τον ίδιο σκοπό. Α λ λά από τον 17ο αι. και μετά, όταν στην Ευρώπη η 

εξουσία των θρησκευτ ι κών αρχών άρχ ισε να παρακμάζε ι , α ν έ κυψε η 

ανάγκη να α νακαλύψουμε δ ιαφορετ ικά θεμέλ ια γ ια τις ηθ ικές συλλή -

ψεις . Τότε, ακολουθώντας τον Επ ίκουρο, ορ ισμένο ι άρχ ισαν να προ-

βάλλουν τη βασική αρχή του προσωπ ικού οφέλους , απόλαυσης και 

ευτυχ ίας με την ονομασ ία ηδον ισμός ή ευδα ιμον ισμός , ενώ άλλο ι , ακο-

λουθώντας κυρ ίως τον Πλάτωνα και τους στωικούς , συνέχ ισαν λ ί γο -

πολύ να αναζητούν στήρ ιξη στη θρησκε ία ή στράφηκαν στη συμπόν ια , 

στη συμπάθε ια , που αναμφισβήτητα υπάρχε ι σε όλα τα κο ι νων ικά ζώα 

και ε ίναι πολύ πιο αναπτυγμένη στον άνθρωπο , ως αντ ιστάθμ ισμα των 

εγω ιστ ικών τάσεων. 

Στ ις δύο αυτές τάσε ις ο Πάουλσεν πρόσθεσε στην εποχή μας τον 

«ενεργ ισμό», που το ουσ ιώδες χαρακτηρ ιστ ικό του θεωρε ί πως ε ίναι 

«η αυτοσυντήρηση και η πραγματοπο ίηση της υψηλότερης επ ιδ ίωξης 

της θέλησης : η ελευθερ ία του ορθολογ ι κού Εγώ και η τέλε ια ανάπτυξη 

και άσκηση όλων των ανθρώπ ι νων δυνάμεων»^. 

Α λ λά και ο «ενεργ ισμός» αποτυγχάνε ι να απαντήσε ι στο ερώτη-

μα: «γιατί η δ ι αγωγή ορ ισμένων ανθρώπων και ο τρόπος σκέψης τους 

προκαλε ί ευχάρ ιστα ή δυσάρεστα α ισθήματα στον θεατή;» . Ή γιατί τα 

ευχάρ ιστα α ισθήματα μπορούν να επ ικρατήσουν σε σχέση με τα αντ ί -

θετά τους και κατόπ ιν να γ ί νουν έξη και να ρυθμ ί ζουν τ ις μελλοντ ικές 

μας πράξε ις ; Αν αυτό δεν ε ίναι τυχα ίο , τι συμβα ίνε ι ; Για ποιο λόγο οι 

ηθ ικές τάσε ις επ ιβάλλοντα ι στις ανήθ ικες ; Είναι ο λόγος η ωφελ ιμό -

τητα, ο υπολογ ισμός , το σχάθμισμα των δ ιάφορων απολαύσεων και η 

επ ιλογή των πιο έντονων και των πιο μόν ιμων απ' αυτές, όπως δ ίδαξε 

ο Μπένθαμ; Ή μήπως ε ίναι η δομή του ανθρώπου και όλων των κοι-

νων ι κών ζώων , αυτό που μας ωθε ί κυρ ίως προς αυτό που ονομάζουμε 

ηθ ική - έ σ τ ω και αν, υπό την επ ιρροή της πλεονεξ ίας , της ματα ιοδοξ ίας 
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και της δ ίψας γ ια εξουσία ε ίμαστε συγχρόνως ικανοί γ ια ατιμίες όπως 

η εκμετάλλευση μίας κο ι νων ικής τάξης από μία άλλη ή πράξεων όπως 

αυτές που δ ιαπράχθηκαν συχνά κατά τον πρόσφατο πόλεμο [Α ' Πα-

γκόσμ ιο] : δηλητηρ ιώδη αέρια, υποβρύχ ια , Ζέπελ ι ν που βομβάρδ ι ζαν 

πόλε ις , ολοσχερής καταστροφή κατακτημένων εδαφών από τους κα-

τακτητές κτλ.; 

Πράγματ ι , μήπως η ζωή και η όλη ιστορία των ανθρώπων δεν μας 

δ ιδάσκουν ότι, αν οι άνθρωπο ι καθοδηγούνταν αποκλε ιστ ικά από σκέ-

ψε ις προσωπ ικού οφέλους , δεν θα ήταν εφικτή καμία κο ινων ική ζωή; 

Ολόκληρη η ιστορία της ανθρωπότητας δε ίχνε ι ότι ο άνθρωπος ε ίναι 

μέγας σοφιστής και ότι το μυαλό του μπορε ί να βρει, με εκπληκτ ι κή 

ευκολ ία , κάθε λογής δ ικα ιολογ ία γ ια εκε ίνο στο οποίο τον ωθούν οι 

επ ιθυμίες και τα πάθη του. 

Ακόμη και γ ια ένα έ γκλημα όπως ο κατακτητ ικός πόλεμος του 20ού 

αι. [Α' Παγκόσμ ιος] , που θα έπρεπε να κάνε ι όλον τον κόσμο να φρ ί -

ξει, ακόμη και γ ι ' αυτό το έ γκλημα ο γερμανός Κά ιζερ και εκατομμύρ ια 

υπήκοο ι του, περ ι λαμβανομένων των ρ ι ζοσπαστών και των σοσιαλ ι -

στών, πρόβαλαν τη δ ικα ιολογ ία πως θα ωφελούσε τον γερμαν ικό λαό-

και ορ ισμένο ι άλλο ι , ακόμη πιο επιτήδειο ι σοφιστές, έφτασαν να δουν 

σ' αυτόν ένα όφελος γ ια όλη την ανθρωπότητα . 

Ο Πάουλσεν περ ιλαμβάνε ι στους αντ ιπροσώπους των δ ιάφορων 

μορφών «εvεpγrσμoύ» στοχαστές όπως ο Χομπς , ο Σπ ινόζα , ο Σέ ιφτσ-

μπερυ, ο Λά ιμπν ιτς , ο Βολφ, και η αλήθε ια , λέε ι , ε ίναι προφανώς με το 

μέρος του ενεργ ισμού. Και συνεχ ί ζε ι : «Στ ις πρόσφατες εποχές , η εξε-

λ ικτ ική φ ιλοσοφία φτάνε ι στο ακόλουθο σημε ίο: ένας ορ ισμένος ιδεώ-

δης τύπος , και η έκφρασή του στη δραστηριότητα, ε ίναι η πραγματ ική 

επ ιδ ίωξη όλης της ζωής και όλης της προσπάθε ιας» (σ. 272-4 ) . 

Τα επ ιχε ιρήματα με τα οπο ία ο Πάουλσεν στηρίζε ι την άποψή του 

ε ίναι πολύτ ιμα, γιατί φωτ ί ζουν ορ ισμένες πλευρές της ηθ ικής ζωής από 

τη σκοπ ιά της θέλησης , που στην ανάπτυξή της δεν έδωσαν την απαι -

τούμενη προσοχή 01 συγγραφε ί ς που πραγματεύτηκαν την ηθική. Εν 

τούτοις , τα επ ιχε ιρήματα αυτά δεν δε ί χνουν στο τι η ενεργητ ική έκ-

φραση του ιδεώδους τύπου δ ιαφέρε ι στα ηθ ικά ζητήματα από την επι-

ζήτηση στη ζωή τής «μεγαλύτερης ποσότητας ευχάρ ιστων α ισθήσεων» 

(σ. 272) . 

Το πρώτο αναπόφευκτα ανάγετα ι στο δεύτερο, και θα μπορούσε 

εύκολα να φτάσε ι στη βασική αρχή «θέλω ό,τι θέλω», αν δεν υπήρχε 

στον άνθρωπο κάτι σαν ανασταλτ ικό αντανακλαστ ι κό που ενεργε ί σε 
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στ ιγμές πάθους , κάτι όπως η αντ ιπάθε ια γ ια την εξαπάτηση, η απέχθε ια 

γ ια την κυρ ιαρχ ία , η α ίσθηση της ισότητας κτλ. 

Να βεβα ιώνουμε και να αποδε ικνύουμε , όπως κάνε ι ο Πάουλσεν , 

ότι η απάτη και η αδ ικ ία οδηγούν τον άνθρωπο στην καταστροφή ε ίνα ι 

αναμφ ίβολα καλό και αναγκα ίο . Α λ λά δεν αρκε ί . Η ηθ ική δεν ι κανοπο ι -

είται με την απλή γ νώση αυτού του γεγονότος- πρέπε ι να εξηγήσε ι και 

γ ιατί η ζωή της εξαπάτησης και της αδ ικ ίας οδηγε ί στην καταστροφή. 

Είναι επε ιδή αυτή ήταν η θέληση του Δημ ιουργού της φύσης , στον 

οπο ίο αναφέρετα ι ο χρ ιστ ιαν ισμός , ή επε ιδή το ψέμα σημα ίνε ι πάντα 

αυτοεξευτελ ισμό, παραδοχή ότι ο ψευδόμενος ε ίναι κατώτερος , ασθε-

νέστερος από εκε ίνον στον οπο ίο λέε ι το ψέμα, και συνεπώς , χάνοντας 

τον αυτοσεβασμό του, ο άνθρωπος γ ίνετα ι ακόμη ασθενέστερος; Το να 

ενεργούμε άδ ι κα σημα ίνε ι να εκπα ιδεύουμε το μυαλό μας να σκέφτετα ι 

άδ ικα, δηλαδή να σακατεύουμε ό,τι πολυτ ιμότερο έχουμε: την ικανό-

τητα να σκεφτόμαστε σωστά. 

Σ ' αυτά τα ερωτήματα πρέπε ι να απαντήσε ι η ηθ ική που έρχετα ι να 

αντ ικαταστήσε ι τη θρησκευτ ική ηθ ική. Συνεπώς , δεν ε ίναι δυνατόν να 

λύσουμε το πρόβλημα της συνε ίδησης και της φύσης της , όπως έκανε 

ο Πάουλσεν , λέγοντας απλώς ότι η συνε ίδηση ε ίναι , από άποψη προέ-

λευσης , απλώς «μία εθ ιμ ική συνε ίδηση», που προδ ιαγράφετα ι από την 

ανατροφή, από την κρ ίση της κο ινων ίας γ ια το τι ε ίναι πρέπον και τι 

άπρεπο , αξ ι έπα ινο ή τ ιμωρητέο ' και τέλος από τη θρησκευτ ική εξου-

σία (σ. 363) . Τέτο ιες εξηγήσε ι ς προκάλεσαν την επ ιπόλα ια άρνηση της 

ηθ ικής από τον Ι^ΐαντεβίλ, τον Στ ίρνερ κ.ά. Γεγονός ε ίναι ότι, ε νώ ο 

τρόπος ζωής καθορίζετα ι από την ιστορία της ανάπτυξης μίας δεδομέ-

νης κο ινων ίας , από την άλλη μεριά, η συνε ίδηση, όπως θα επ ιχε ιρήσω 

να δε ίξω, έχε ι πολύ βαθύτερη προέλευση: προέρχετα ι από τη συνε ιδη-

τοπο ίηση της ισοτιμίας, που φυσ ιολογ ι κά αναπτύσσετα ι στον άνθρωπο 

και σε όλα τα κο ι νων ικά ζώα... 

[Εδώ τελε ιώνε ι το χε ιρόγραφο. ] 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1. Αρκεί να αναφέρουμε εδώ τα κριτικά και ιστορικά έργα του Paulsen, του 

Wundt, του Leslle Stephen, του LIchtenberger, του Fouillée, του De Roberty και 

πολλών άλλων. 

2. Βλ . Α . Fou i l l ée , Le mouvement idéaliste et la réaction contre la science 

positive (2η έκδ., Paris 1896). Paul Desjardins, Le devoir présent^ που έκανε 

πέντε εκδόσεις σε μικρό χρονικό διάστημα (6η έκδ., Paris 1896)· και πολλά 

άλλα. 

3. Αυτό συνέβη πράγματι με τον Χάξλεϋ στη διάλεξή του με τίτλο Εξέλιξη 

και ηθική, στην οποία αρχικά αρνήθηκε την παρουσία οποιασδήποτε ηθικής αρ-

χής στη ζωή της φύσης και αυτή του η διαβεβαίωση τον ανάγκασε να αναγνω-

ρίσει την ύπαρξη της ηθικής αρχής έξω από τη φύση. Έπειτα αναίρεσε και αυτή 

την άποψη σε ένα μεταγενέστερο σχόλιο, στο οποίο αναγνώρισε την παρουσία 

της ηθικής αρχής στην κοινωνική ζωή των ζώων. [Το δοκίμιο Εξέλιξη και ηθική, 

που γράφηκε το 1893, περιλαμβάνεται στον 9ο τόμο των Απόντων του Χάξλεϋ, 

που εκδόθηκαν στη Νέα Υόρκη]. 

4. Στο περιοδικό Nineteenth Century (1890, 1891, 1892, 1894, 1896) και 

στο β ιβλ ίο μου Αλληλοβοήθεια: Ένας παράγοντας της εξέλιξης, 2η α γ γ λ . έκδ. , 

London 1904. 

5. Βλ. για το ζήτημα αυτό τις παρατηρήσεις του Λόυντ Μόργκαν και την απά-

ντησή μου σ' αυτές. [Conwy L. Morgan, Animal Behaviour, London 1900, σ. 227 

κ.ε. Η απάντηση περιλαμβάνεται σε μία υποσημείωση στΐ]\/ Αλληλοβοήθεια]. 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1. Βλ. Eckermann, Gespràche mit Goethe [Συνομιλίες με τον Γκαίτε], 

Leipzig 1848, vol. III, σ. 219, 221. Ο Έκερμαν είπε στον Γκαίτε ότι ένα ξεπετα-

ρούδι, που έπεσε από τη φωλιά του όταν ο Έκερμαν σκότωσε τη μητέρα του, το 

περιμάζεψε η μητέρα ενός άλλου είδους πουλιού. Ο Γκαίτε συγκινήθηκε βαθύ-

τατα και είπε: «Αν αυτό αποδειχθεί πως είναι γεγονός ευρέως διαδεδομένο, θα 

εξηγήσει το ''θεϊκό στοιχείο στη φύση"». Οι ζωολόγοι των αρχών του 19ου αι., 

που μελέτησαν τη ζωή των ζώων στις ακόμη ακατοίκητες περιοχές της αμερικα-

νικής ηπείρου, και ένας φυσιοδίφης όπως ο Μπρεμ, έχουν δείξει ότι αυτό που 

επισήμανε ο Έκερμαν είναι μάλλον κοινό στον ζωικό κόσμο. 

2. Alfred Fouillée, La psychologie des idées-forces, Paris 1893, δίτομο έργο 

(3η έκδ., διευρυμένη, Paris 1912). 

3. Καντ , Θεμέλια της μεταφυσικής των ηθών. 
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4. Εν τούτοις, αργότερα προχώρησε και πιο πέρα. Από το έργο του Φιλοσο-

φική Θεωρία της πίστης, που εκδόθηκε το 1792, έπεται ότι, αν στην αρχή το-

ποθέτησε την ορθολογική ηθική εναντίον της αντιχριστιανικής διδασκαλίας της 

εποχής εκείνης, κατέληξε να αναγνωρίσει το «αδιανόητο της ηθικής ιδιότητας, 

δείχνοντας τη θεϊκή της προέλευση» {Kants Works, Hartensteln's Edition, vol. 

IV, σ. 143-144). 

5. «H Ηθική δεν θα του πει: ''Πρέπει να κάνεις αυτό", αλλά θα αναρωτηθεί 

μαζί του: 'Τ ι θέλεις, πραγματικό και οριστικό, και όχι μόνο σε μία ψυχική διό-

θεση της στιγμής;"» (F. Paulsen, System der Ethik, 2 τόμ., Berlin 1896, τομ. 

Ι ,σ . 20). 

6. M. G u y a u , A Sketch of Morality independent of Obligation or Sanction, 

αγγλ. μτφ. Gertrude Kapteyn, London (Watts) 1898. 

7. Ο BouvT κάνει μία πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση: «Γιατί, αν δεν μας 

παραπλανούν όλες οι ενδείξεις, συμβαίνει τώρα μία επανάσταση της [κοινής] 

γνώμης, στην οποία ο ακραίος ατομικισμός του Διαφωτισμού δίνει τη θέση του 

σε μία αναβίωση του οικουμενισμού της αρχαιότητας, που συμπληρώνεται με 

μία καλύτερη έννοια της ελευθερίας της ανθρώπινης προσωπικότητας —μία 

βελτίωση που χρωστούμε στον ατομικισμό» {Ethics, III, σ. 34 της αγγλικής 

μτφ., σ. 459 του γερμανικού πρωτοτύπου). 

8. C.P. Tiele, Geschichte der Religion in Altertum, γερμ. μτφ. G. Gehrich, 

Gotha 1903, τόμ. II, σ. 163 κ.ε. 

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1. Στο έργο του History of Modem Philosophy ο δανός καθηγητής σκιαγρα-

φεί θαυμάσια τη φιλοσοφική σημασία του έργου τρυ Δαρβίνου. Geschichte der 

neueren Philosophie, γερμ. μτφ. F. Bendixen, Leipzig 1896, τόμ. II, σ.487 κ.ε. 

2. Η καταγωγή του ανθρώπου, α γ γ λ . έκδ. , κ εφ . 4 , σ. 148 κ.ε . Ό λ α τα παρα -

θέματα είναι από την πρόσφατη έκδοση του κ. Μάρραιυ (1901). 

3. Όχι πολύ αργότερα, ο Χέρμπερτ Σπένσερ, που αρχικά πήρε αρνητική 

στάση απέναντι στην ηθική στα ζώα, ανέφερε παρόμοια παραδείγματα στο πε-

ριοδικό τού James Knowles Nineteenth Century. Τα αναδημοσιεύει στο βιβλίο 

του Principles of Ethics, τ όμ . 2, παράρτ . 1. 

4. Η αδυναμία ενός μυρμηγκιού, ενός σκύλου ή μίας γάτας να κάνουν μία 

ανακάλυψη ή να βρουν τη σωστή λύση σε ένα πρόβλημα, την οποία τόσο συχνά 

επισημαίνουν ορισμένοι συγγραφείς που έγραψαν για το ζήτημα αυτό, δεν απο-

δεικνύει ότι υπάρχει ουσιώδης διαφορά ανάμεσα στη νοημοσύνη του ανθρώπου 

και στη νοημοσύνη των ζώων, επειδή την ίδια έλλειψη επινοητικότητας συνα-

ντούμε μονίμως και στους ανθρώπους. Όπως το μυρμήγκι σε ένα πείραμα του 
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Τζον Λάμποκ, χιλιάδες άνθρωποι σε ένα άγνωστο περιβάλλον θα επιχειρήσουν 

παρόμοια να περάσουν από τα αβαθή ένα ποτάμι, και θα χαθούν στην απόπειρα 

αυτή, πριν προσπαθήσουν να γεφυρώσουν το ποτάμι με μία αυτοσχέδια γέφυρα 

—με έναν πεσμένο κορμό, λόγου χάρη. Από την άλλη, βρίσκουμε σε ζώα τη 

συλλογική νοημοσύνη μίας μυρμηγκοφωλιάς ή μίας κυψέλης μελισσών. Αν ένα 

μυρμήγκι ή μια μέλισσα στις χίλιες τύχει να βρει τη σωστή λύση, τα άλλα την 

μιμούνται. Έτσι λύνουν προβλήματα πολύ πιο δύσκολα από εκείνα στα οποία το 

μεμονωμένο μυρμήγκι ή μέλισσα απέτυχε τόσο οικτρά στα πειράματα ορισμέ-

νων φυσιοδιφών και, θα προσθέσω, όπως οι ίδιοι οι φυσιοδίφες αποτυγχάνουν 

στο στήσιμο των πειραμάτων τους και στα συμπεράσματά τους. Θα πρέπει να 

θυμηθούμε τις μέλισσες στη Διεθνή Έκθεση του Παρισιού και το κόλπο που 

έκαναν για να μην τις ενοχλούν οι άνθρωποι διαρκώς στην εργασία τους —κά-

λυψαν το παραθυράκι παρατήρησης με κερί (βλ. Η αλληλοβοήθεια, κεφ. I)— ή 

οποιοδήποτε άλλο πασίγνωστο γεγονός της επινοητικότητας των μελισσών, των 

μυρμηγκιών, των λύκων που κυνηγούν ομαδικά. 

5. Σε μία έξοχη ανάλυση του κοινωνικού ενστίκτου (σ. 231-32), ο καθη-

γητής Λόυντ Ι^Ιόργκαν λέει: «Και σ' αυτό το ερώτημα ο πρίγκιπας Κροπότκιν, 

μαζί με τον Δαρβίνο και τον Espinas, θα απαντούσε πιθανόν χωρίς να διστάσει 

ότι το πρωταρχικό σπέρμα της κοινωνικής κοινότητας έγκειται στην παρατε-

ταμένη συνοχή της ομάδας των γονέων και των γόνων». Πράγματι· μόνο που 

θα πρόσθετα: «ή των γόνων χωρίς τους γονείς», επειδή η προσθήκη αυτή θα 

συμφωνούσε καλύτερα με τα γεγονότα που αναφέραμε πιο πάνω, ενώ αποδίδει 

πιστότερα και την άποψη του Δαρβίνου. 

6. Έκδ. των έργων του Καντ από τον Hartenstein, τόμ. IV, σ. 143-44, αγγλ. 

μτφρ . Th . Κ. Abbo t t , Kants Critique of Practica! Reason and Other Works, 

London 1879, o. 425-27. 

7. Σε μία υποσημείωση, ο Δαρβίνος, με τη συνήθη βαθιά του διαίσθηση, 

κάνει εν τούτοις μία εξαίρεση. Επισημαίνει: «Η εχθρότητα ή το μίσος φαίνεται 

πως είναι κι αυτή ένα πολύ επίμονο συναίσθημα, πιθανόν περισσότερο από όλα 

τ' άλλα που μπορούμε να κατονομάσουμε... Έτσι, το συναίσθημα αυτό θα φαι-

νόταν πως είναι εγγενές, και είναι ασφαλώς πάρα πολύ επίμονο. Φαίνεται πως 

είναι το συμπλήρωμα και το αντίθετο του γνήσιου κοινωνικού ενστίκτου» (σημ. 

27, κεφ. 4, σ. 114, 2η έκδ. Νέα Υόρκη 1917). Αυτό το συναίσθημα, τόσο βαθιά 

ριζωμένο στη ζωική φύση, εξηγεί προφανώς τους σκληρούς πολέμους μεταξύ 

διαφόρων φυλών ή ομάδων σε αρκετά ζωικά είδη και στους ανθρώπους. Εξηγεί 

και την ταυτόχρονη ύπαρξη δύο διαφορετικών κωδίκων ηθικής στα πολιτισμένα 

έθνη. Αλλά αυτό το ακόμη παραμελημένο ζήτημα μπορεί να αντιμετωπιστεί κα-

λύτερα όταν εξετάσουμε την έννοια της δικαιοσύνης. 
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8. On the Dignity and Advancement of Learning, β ιβλ . V I I , κ εφ . 1. Τα επ ι -

χειρήματα του Μπαίηκον υπέρ της άποψης αυτής είναι βέβαια ανεπαρκή. Αλλά 

θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι απλώς σκιαγραφούσε σε αδρές γραμμές 

μία επιστήμη την οποία έμελλε να επεξεργαστούν οι διάδοχοι του. Την ίδια άπο-

ψη εξέφρασαν αργότερα ο Hugo Grotius και ορισμένοι άλλοι στοχαστές. 

9. Ο καθηγητής Kessier του πανεπιστημίου της Πετρούπολης έδωσε μία διά-

λεξη για τον «Νόμο της αλληλοβοήθειας», πριν από μία συνάντηση του Ρωσικού 

Συνεδρίου των Φυσιοδιφών τον Ιανουάριο του 1880. Δημοσιεύθηκε στο περιο-

δικό Trudi της Εταιρείας Φυσιοδιφών της Πετρούπολης. Βλ. και Η αλληλοβοή-

θεια, έκδ. , σ. χ κα ι σ. 6 - 8 . 

10. Βλ . Έ κ ε ρ μ α ν , Συνομιλίες με τον Γκαίτε. 

11. Το έργο του Σπένσερ Data of Ethics κυκλοφόρησε το 1879 και το έργο 

του Justice το 1891 , δ η λ α δ ή πολύ π ιο μετά από τη ν Καταγωγή του ανθρώπου 

του Δαρβίνου, που εκδόθηκε το 1871. Αλλά το έργο του Κοινωνική στατιστική 

είχε εκδοθεί το 1850. Ο Σπένσερ σωστά τόνισε τις διαφορές της φιλοσοφίας του 

από τη φιλοσοφία του Αύγουστου Κοντ. Αλλά η επίδραση που δέχθηκε από τον 

πατέρα του θετικισμού είναι αναμφισβήτητη, παρά τον πολύ διαφορετικό τρόπο 

σκέψης των δύο φιλοσόφων. Για να αντιληφθούμε την επιρροή του Κοντ, θα 

ήταν αρκετό να παραβάλουμε τις απόψεις του Σπένσερ για τη βιολογία με τις 

αντίστοιχες του γάλλου φιλοσόφου, ιδίως αυτές που διατυπώνονται στο 3ο κεφ. 

του Discours préliminaire {Politique positive, 1ος τόμ . ) . 

Στην ηθική του Σπένσερ η επιρροή του Κοντ είναι ιδιαίτερα εμφανής στη 

σημασία που έδωσε ο Σπένσερ στη διάκριση του «μαχητικού» και του «βιομη-

χανικού» σταδίου της ανθρωπότητας, και στην αντίθεση «εγωισμού» και «αλ-

τρουισμού». Τη λέξη «αλτρουισμός» την χρησιμοποιεί πολύ ευρύτερα από όσο 

ο Κοντ, που την δημιούργησε και την χρησιμοποίησε πρώτος. 

12. «Έτσι, η θετική ηθική διαφέρει όχι μόνον από τη μεταφυσική αλλά και 

από τη θεολογική ηθική, καθώς παίρνει ως οικουμενική αρχή τη,ν άμεση υπερο-

χ ή τ ω ν κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν σ υ ν α ι σ θ η μ ά τ ω ν » {Politique positive. Discours préliminaires, 

2o μέρος, σ. 93, και αλλού). Δυστυχώς, οι εκλάμψεις ιδιοφυίας που βρίσκουμε 

διάσπαρτες στο έργο Discours préliminaires αμαυρώνονται από τις μεταγενέ-

στερες ιδέες του Κοντ, που δύσκολα μπορούμε να τις θεωρήσουμε ανάπτυξη 

της θετικής μεθόδου. 

13. Το αναφέρει στο έργο του Mental Evolution in Animais, London 1883, 

σ. 352. 

14. G u y a u , Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction, Par i s 1896 . 

15. To έργο του καθηγητή Lloyd l^organ, που αργότερα ξανάγραψε το πα-

λαιότερο βιβλίο του για τη ζωική νοημοσύνη με τον νέο τίτλο Animal Behaviour 
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(London 1900), δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και θα πρέπει να το αναφέρουμε 

μόνο σαν υπόσχεση για ολοκληρωμένη μελέτη του ζητήματος, ιδίως από τη 

σκοπιά της συγκριτικής ψυχολογίας. Στον πρόλογο του έργου μου Αλληλοβοή-

θεια αναφέρω και άλλα έργα που πραγματεύονται το ίδιο ζήτημα, από τα οποία 

ιδιαίτερη μνεία αξίζει το Des sociétés animales (Paris 1877) του Espinas. 

16. Ο Κίπλινγκ το κατάλαβε αυτό πολύ καλά στον Μόγλη του. 

17. Οι μορφωμένοι γεωλόγοι βεβαιώνουν ότι κατά την Τριτογενή περίοδο 

υπήρχαν σχεδόν χίλια διαφορετικά είδη πιθήκων. 

18. Βλ. Αλληλοβοήθεια, κεφ. 1 και 2, και Παράρτημα. Από την έκδοση του 

βιβλίου μου και μετά, έχω συγκεντρώσει πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν το 

ίδιο. 

19. Τις συνάξεις αυτές αναφέρει και ο καθηγητής Κέσλερ. Αναφορές σ' αυ-

τές συναντούμε και σε όλους τους ζωολόγους πεδίου [σε αντιδιαστολή προς 

τους ζωολόγους γραφείου]. 

20. Είναι δυνατόν να παραμείνουν αδημοσίευτα τα σημαντικά στοιχεία για 

την ηθική των ζώων που συγκέντρωσε ο Romanes; 

21. John Ο. Brant-Sero, «DekanawideÎi», στο περιοδικό Man, 1901, τομ. I, 

τεύχ. 134, σ.166. 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1. Κάθε σκέψη, όπως σωστά επισήμανε ο Φουιγιέ, έχει την τάση να γίνεται 

ολοένα πιο αντικειμενική, δηλαδή να απαρνείται τις προσωπικές θεωρήσεις και 

να περνά σταδιακά σε γενικές θεωρήσεις. (FouiHée, Critique des systèmes de 

moraie contemporaine, Paris 1883, σ. 18). Έτσι σχηματίζεται σταδιακά το κοι-

νωνικό ιδεώδες, δηλαδή η σύλληψη ενός εφικτού καλύτερου συστήματος. 

2. Βλ. για το ζήτημα αυτό: Karl Groos, Play of Animais, (αγγλ. μτφ. Elisabeth 

L. Baldwin, N. York 1898). 

3. Ο αναγνώστης θα βρει πολλά στοιχεία που σχετίζονται με την υποτυπώδη 

ηθική στα κοινωνικά ζώα στα εξαίρετα έργα του Espinas, που ανέλυσε διάφορα 

στάδια της κοινωνικότητας των ζώων στο βιβλίο του Des sociétés animales 

(Paris 1877). Βλ. και Romanes, Animal Intelligence, και τα βιβλία του Huber 

και του Forel για τα μυρμήγκια, και του Bûchner, L/e/?e und Liebesleben in der 

Thierweit (1S79, διευρυμένη έκδ. 1886). 

4. Ο Ελί Ρεκλύ (αδελφός του γεωγράφου Ελιζέ Ρεκλύ) έγραψε λαμπρές 

σελίδες για τη σημασία του «μεγάλου πλήθους» των νεκρών προγόνων στο 

ολιγοσέλιδο αλλά πλούσιο σε ιδέες και στοιχεία βιβλίο του Les primitifs, Paris 

1885.[βλ. τη βιογραφία του, γραμμένη από τον Μαξ Νετλάου, εκδ.Τροπή] 

5. Ο Σπένσερ αναλύει διεξοδικά τα στοιχεία αυτά στο έργο του Βασικές αρ-
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χές της ηθικής (τόμ. IX κα ι Χ τ ου έ ρ γ ο υ του Σύστημα συνθετικής φιλοσοφίας, 

1898). 

6. Descriptive Sociology, με ταξινόμηση και συντονισμό από τον Herbert 

Spencer, με συλλογή και επιλογή από τον Davis Duncan, τον Richard Schappig 

και τον James Collier, οκτάτομο έργο. 

7. Είναι πολύ πιθανό ότι με τη σταδιακή τήξη του στρώματος πάγου, που 

την εποχή της μεγαλύτερης ανάπτυξής του στο βόρειο ημισφαίριο εκτεινόταν 

περίπου σε 50 βαθμούς βόρειο πλάτος, οι φυλές αυτές κινούνταν συνεχώς προς 

βορράν υπό την πίεση του αυξανόμενου πληθυσμού των νοτιότερων περιοχών 

της γης (Ινδία, βόρεια Αφρική κτλ.) στις οποίες δεν είχε φτάσει το στρώμα 

πάγου. 

8. Memoirs from the Unalashf<insi<y District, Pe t rog rad 1840 , τρ ί τομο έργο . 

Αποσπάσματα του παραπάνω έργου δίνει ο Healey Dali στο βιβλίο του Alasl<a. 

Παρόμοιες παρατηρήσεις για τις φυλές των Εσκιμώων της Γρηλανδίας, και για 

τους αυστραλούς άγριους της Νέας Γουινέας, έχουμε στα έργα του Mikhlucho-

Maklay και ορισμένων άλλων. [Ο Ivan Yevseyevich Venyaminov (Βενιαμίνοφ, 

1797-1879) διετέλεσε αργότερα μητροπολίτης Μόσχας]. 

9. Απαριθμώντας τις βασικές αρχές της αλεούτιας ηθικής, ο Βενιαμίνοφ λέει: 

«Είναι ντροπή να πεθάνεις χωρίς να έχεις σκοτώσει ούτε έναν εχθρό». Αυτό το 

παρέλειψα, επειδή νομίζω πως βασίζεται σε μία παρανοήση. Η λέξη «εχθρός» 

σημαίνει άνθρωπο όχι από τη φυλή σου- γιατί ο Βενιαμίνοφ λέει ότι στον πλη-

θυσμό των 60.000 ανθρώπων εκεί έγινε μόνον ένας φόνος μέσα σε σαράντα 

χρόνια, και αναπόφευκτα ακολουθήθηκε από βεντέτα ή από συμφιλίωση μετά 

την καταβολή αποζημίωσης. Αρα ο εχθρός που ήταν απαραίτητο να σκοτώσεις 

ήταν από άλλη φυλή. Αλλά ο Βενιαμίνοφ δεν μιλά για οποιαδήποτε μόνιμη 

έχθρα μεταξύ των πατριών ή φυλών. Ήθελε πιθανόν να γράψει «είναι ντροπή 

να πεθάνεις χωρίς να έχεις σκοτώσει τον εχθρό τον οποίο όφειλες να σκοτώσεις 

κατ' απαίτηση της βεντέτας». Δυστυχώς, αυτή την άποψη την έχουν ακόμη 

και στις λεγόμενες «πολιτισμένες» κοινωνίες οι υποστηρικτές της θανατικής 

ποινής. 

10. Η διαφύλαξη της φωτιάς είναι πολύ σημαντική. Ο Mikhiucho-Makiay 

γράφει ότι οι κάτοικοι της Νέας Γουινέας, με τους οποίους έζησε, διατηρούν 

ακόμη έναν θρύλο που περιγράφει πώς οι πρόγονοι τους υπέφεραν κάποτε από 

σκορβούτο επειδή άφησαν τη φωτιά να σβήσει, και έμειναν χωρίς φωτιά για 

μεγάλο διάστημα, ώσπου κατάφεραν να μεταφέρουν φωτιά από ένα γειτονικό 

νησί. [Ο Ν. Mikhlucho-Maklay (1846-88) ήταν ρώσος περιηγητής και φυσιοδί-
φης.] 

11. Σύμφωνα με τα έθιμα των Μπουριατών, που ζουν στην περιοχή Σαγιάνυ 
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κοντά στο Οκίνσκι, όποτε σκοτώνεται ένα κριάρι, όλο το χωριό συγκεντρώνεται 

στη φωτιά όπου ετοιμάζεται η γιορτή και συμμετέχουν όλοι στο γεύμα. Το ίδιο 

έθιμο συναντάται και στους Μπουριάτες της περιοχής Βερκολένσκυ. 

12. Όποιος θέλει να βρει περισσότερες πληροφορίες για το ζήτημα αυτό, 

ας μελετήσει τα μνημειώδη έργα: Waitz, Anthropologie der Naturvôlker 

(Leipzig 1859-72), Post, Afrikanische Jurisprudenz (Oldenburg 1887) και 

Die Geschiechtsgenossenhaft der Urzeit (Oldenburg 1885), M. Kovalevsky, 

Primitive Law ( 1 8 7 6 ) κα ι Tableau des origines de la famille et de la propriété 

(Stockholm 1890), L. Morgan,/Anc/ent Soc/et/(1878), Dr. H. Rink, The Eskimo 

Tribes (Copenhagen 1887-91) και πολλές μελέτες που αναγράφονται ως βιβλι-

ογραφία στα παραπάνω έργα. Βλ. και το δικό μου έργο Αλληλοβοήθεια. 

13. Adolf Bastian, Der Mensch in der Geschichte (τρίτομο έργο, 1860), Sir 

Geo Grey, Journals of Two Expéditions (1841) και όλες τις αξιόπιστες αφηγή-

σεις για τη ζωή των αγρίων. Για τον ρόλο του εκφοβισμού δια μέσου της «κατά-

ρας», βλ. το περίφημο έργο του καθηγητή Westermarck, Marriage Ceremonies 

in Morocco, 1 914 κα ι το κ ε ί μ ενό τ ου U âr: The Tranference of Conditional 

Oaths in Morocco, που π ερ ι λαμβάν ε τα ι στο Anthropological Essays Presented 

to Edward Burnett Tylor (Oxford 1907), σ. 361-374). 

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1. Βλ. σημ. 3 του 3ου κεφ. 

2. Ορισμένοι αμερικανοί ερευνητές αποκαλούν αυτά τα τελετουργικά «χο-

ρούς»· στην πραγματικότητα, έχουν πολύ βαθύτερη σημασία από την απλή 

διασκέδαση. Χρησιμεύουν για να διατηρούν όλα τα καθιερωμένα έθιμα του κυ-

νηγιού και του ψαρέματος, και ολόκληρο τον φυλετικό τρόπο ζωής. 

3. Στο εκτενές έργο του που βασίζεται στην εξοικείωση με τους κατοίκους 

του Μαρόκου και στη μελέτη της πολύτομης βιβλιογραφίας για τους πρωτό-

γονους λαούς, ο καθηγητής Ουέστερμαρκ έδειξε τι σημαντικό ρόλο έπαιξε και 

ακόμη παίζει η «κατάρα» στην εγκαθίδρυση των υποχρεωτικών εθίμων και πα-

ραδόσεων. Ένας άνθρωπος που τον καταράστηκε ο πατέρας ή η μάνα του, ή 

ολόκληρη η πατριό, ή έστω ένα άτομο που δεν συνδέεται μαζί του (για άρνηση 

βοήθειας ή για προσβολή) θα υποστεί την εκδίκηση των αόρατων πνευμάτων, 

των ίσκιων των προγόνων και των δυνάμεων της φύσης. 

3α. «Μεταφυσική» σημαίνει έξω από τη φυσική, δηλαδή πέρα από τον τομέα 

των φυσικών νόμων. Ο Αριστοτέλης έδωσε την ονομασία αυτή σε ένα μέρος 

τ ω ν έ ρ γ ω ν τ ου {Τα μετά τα φυσικό). 

4. Πλάτων, Αλκιβιάδης, ι, 118. Όλα τα παραθέματα είναι από αυτόν τον 

διάλογο. 
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5. Αριστοτέλους, Ηθικό Νικομόχεια, Από εδώ είναι όλα τα παραθέματα. 

6. «Αλλά πρέπει να ερευνήσουμε το ζήτημα της δικαιοσύνης και της αδικίας, 

και να δούμε τι είδους πράξεις αφορά, τι είδους μέση κατάσταση είναι η δικαι-

οσύνη, και μεταξύ ποιών πραγμάτων το σωστό/ δίκαιο, δηλαδή η αφηρημένη 

βασική αρχή της δικαιοσύνης, είναι το μέσον/ μεσάτης» —έτσι αρχίζει το βιβλ. 

5, κεφ. 1, 1. 

7. «Τώρα ο παραβάτης του νόμου εμφανίζεται πως είναι άδικος, και ο άν-

θρωπος που παίρνει πιο πολλά από το μερίδιό του, και ο άνισος άνθρωπος». 

Έτσι, η σύλληψη της δικαιοσύνης σημαίνει συγχρόνως το νόμιμο και το ισότιμο 

(στάση απέναντι σε ανθρώπους). Και συνεχίζει: «Αλλά οι νόμοι αναφέρουν όλα 

τα ζητήματα, με σκοπό είτε το κοινό πλεονέκτημα όλων είτε των ανθρώπων 

στην εξουσία είτε των καλύτερων πολιτών» (βιβλ. 5, κεφ. 1, 6, 10). Έτσι, όπως 

είναι αναμενόμενο σε μία κοινωνία που βασίζεται στη δουλεία, η ερμηνεία της 

Δικαιοσύνης από τον Αριστοτέλη, ως υπακοή στον νόμο, τον οδηγεί να δεχθεί 

την ανισότητα των ανθρώπων. 

8. «Συνεπώς, η δικαιοσύνη δεν είναι μία υποδιαίρεση της αρετής, αλλά το 

όλον της αρετής- ούτε και το αντίθετο, η αδικία, είναι ένα μέρος του ελαττώμα-

τος, αλλά το όλον του ελαττώματος» (βιβ. 5, κεφ. 1, 14). 

9. Πρόσθεσε: «Αυτό είναι φανερό από την έκφραση ''ανάλογα με την αξία"· 

γιατί στη διανομή όλοι συμφωνούν ότι η δικαιοσύνη θα πρέπει να είναι η συμ-

φωνία με έναν γνώμονα αξίας, εν τούτοις δεν θεωρούν όλοι τον ίδιο γνώμονα· 

εκείνοι που κλίνουν στη δημοκρατία, θεωρούν γνώμονα την ελευθερία· εκείνοι 

που κλίνουν στην ολιγαρχία, τον πλούτο" [άλλοι, την ευγένεια καταγωγής] 

και εκείνοι που κλίνουν στην αριστοκρατία, την αρετή» (βιβ. 5, κεφ. 4, 3). 

Και συνοψίζοντας όλα όσα είπε για να υποστηρίξει αυτή την ιδέα, καταλήγει: 

«Τώρα έχουμε πει τι είναι το δίκαιο και το άδικο. Αλλά αφού αποφασίσαμε για 

αυτό, είναι φανερό ότι το να ενεργούμε δίκαια είναι η μεσότητα ανάμεσα στο 

να ενεργούμε άδικα και να υποφέρουμε την αδικία- γιατί το ένα είναι να έχεις 

πάρα πολλά, και το άλλο πάρα πολύ λίγα. Αλλά η δικαιοσύνη είναι μία μέση κα-

τάσταση» κτλ. (βιβ. 5, κεφ. 6, 13). Αλλά επανέρχεται στο ζήτημα- έτσι, στο βιβ. 

8, κεφ. 7, 3, έγραψε: «η ισότητα σε αναλογία προς την αξία αξίζει την πρώτη 

θέση στη δικαιοσύνη, και η ισότητα ως προς την ποσότητα τη δεύτερη». Φτάνει 

μάλιστα να υπερασπιστεί τη δουλεία, λέγοντας τα ακόλουθα: «Αλλά το δίκαιο 

στην περίπτωση του κυρίου και του δούλου, και του πατέρα και του παιδιού, 

δεν είναι το ίδιο ... γιατί δεν υπάρχει αδικία αφηρημένα, προς τα κτήματά μας* 

ένας δούλος και ένα παιδί [ώσπου να φτάσει σε μία ορισμένη ηλικία] και δεν 

έχει ακόμη αποχωριστεί τον πατέρα του, αφού είναι κατά κάποιο τρόπο κομμάτι 

του- και κανένας δεν επιλέγει εκούσια να βλάψει τον εαυτό του- άρα δεν υπάρ-
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χει αδικία απέναντι στον εαυτό μας» (βιβ. 5, κεφ. 7,7). 

10. Στην έκθεση της διδασκαλίας του Επίκουρου ακολουθώ κυρίως το έξοχο 

έρ γο του Γ κυώ (Guyau , La Morale d'Epicure et ses rapports avec les doctrines 

contemporaines, Paris 1917, 3η διευρ. έκδ.), στο οποίο μελέτησε θεμελιωδώς όχι 

μόνο τα λίγα γραπτά του Επίκουρου που έχουν φτάσει σ' εμάς αλλά και τα γρα-

πτά εκείνων που εξέθεσαν τη διδασκαλία του μετά τον θάνατό του. Καλή ανάλυ-

ση της διδασκαλίας του Επίκουρου κάνουν και ο Jodl, ο Wundt, ο Paulsen κ.ά. 

11. Αυτό το δείχνουν πολύ καλά πολλοί στοχαστές —και ο Γκυώ (κεφ. 3, § 

1, κεφ. 4, εισαγ.). 

12. Στο ίδιο, κεφ. 4, § 1. 

13. Στο ίδιο, βιβ. I, κεφ. 4, § 2. 

14. Υποσχόμενος στους ανθρώπους ότι οι εκλεκτοί δεν θα μείνουν στο υπό-

γειο σκότος αλλά θα ανέλθουν στις φωτεινές εκτάσεις του Ουρανού/ Παραδεί-

σου, ο χριστιανισμός, επισημαίνει ο Γκυώ, έφερε ολοκληρωμένη επανάσταση 

στο μυαλό των ανθρώπων. Ο καθένας μπορούσε να θρέφει την ελπίδα πως θα 

είναι εκλεκτός. 

15. Ο Επίκτητος δεν έκρινε απαραίτητο να μελετήσει τη φύση για να γνω-

ρίσει την ουσία των νόμων της. Η ψυχή μας —είπε— τους γνωρίζει άμεσα/ 

αδιαμεσολάβητα, επειδή έχει στενή σχέση με τη θεότητα. 

16. Ο φυσιοκρατικός πανθεϊσμός των πρώτων στωικών μετατράπηκε, στη 

διδασκαλία του Κικέρωνα, σε φυσιοκρατικό θεϊσμό, έγραψε ο Jodl (τομ. I. σ. 

27). Και ο Σενέκας συντέλεσε σ' αυτό τον μετασχηματισμό του στωικισμού. 

17. Euci<en, Die Lebensanschauungen der grossen Denker, 7η έκδ. , 1907 , 

σ. 90. 

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1. Ο Γκυώ επισήμανε (στην εξαίρετη πραγματεία του για τη φιλοσοφία του 

Επίκουρου) ότι η φιλοσοφία αυτή μέσα σε λίγους αιώνες ένωσε πολλούς εξαί-

ρετους ανθρώπους- αυτό είναι απόλυτα σωστό. Μέσα στη μεγάλη μάζα των 

ανθρώπων υπάρχει πάντα ένας πυρήνας που αποτελείται από ανθρώπους τους 

οποίους καμία ποσότητα φιλοσοφείν, θρησκευτικού ή τελείως σκεπτικιστικού, 

δεν μπορεί να κάνει καλύτερους ή χειρότερους με την κοινωνική έννοια. Αλλά 

δίπλα τους υπάρχει μία μεγάλη μάζα μέσων ανθρώπων, που διαρκώς αμφιτα-

λαντεύονται και διαρκώς ασπάζονται την κυρίαρχη διδασκαλία της εποχής. Πα 

την πλειονότητα αυτή, τους ανθρώπους με αδύναμο χαρακτήρα, η φιλοσοφία 

του Επίκουρου χρησίμευσε ως δικαιολόγηση της κοινωνικής τους αδιαφορίας. 

Οι άλλοι, εν τούτοις, που αναζητούσαν ένα ιδεώδες, στράφηκαν στη θρησκεία 

για να το βρουν. 
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2. Με το τέλος της Παγετωνικής περιόδου, και μετά της Λιμναίας περιόδου 

[υποδιαίρεση της ύστερης Παγετωνικής (Πλειστοκαίνου)] που ακολούθησε μετά 

το λιώσιμο των πάγων, άρχισε η γοργή αποξήρανση των μεγάλων υψιπέδων 

της κεντρικής Ασίας. Οι χώρες αυτές είναι σήμερα ακατοίκητες έρημοι, με τα 

ερείπια άλλοτε ακμαζουσών πόλεων θαμμένα τώρα στην άμμο. Αυτή η αποξή-

ρανση ανάγκασε τους κατοίκους των υψιπέδων να κατέβουν στα νότια —στην 

Ινδία— και να ανέβουν στα βόρεια —στις πεδιάδες της Τζουνγκάρια και της 

Σιβηρίας, από όπου κινήθηκαν προς δυσμάς, στις εύφορες πεδιάδες της νότι-

ας Ρωσίας και της κεντρικής Ευρώπης. Ολόκληροι λαοί μετανάστευσαν έτσι, 

και εύκολα φανταζόμαστε τι τρόμο ενέπνευσαν αυτές οι μεταναστεύσεις στους 

άλλους λαούς που είχαν ήδη εγκατασταθεί σης πεδιάδες της Ευρώπης. Οι νεο-

φερμένοι είτε λεηλάτησαν τους αυτόχθονες λαούς είτε αφάνισαν τον πληθυσμό 

ολόκληρων περιοχών όταν προέβαλε αντίσταση. Ό,τι έζησε ο ρωσικός λαός 

κατά τον 13ο αι., με την εισβολή των Ι^ογγόλων, η Ευρώπη το έζησε κατά τους 

πρώτους εφτά-οκτώ αιώνες μ.Χ., εξ αιτίας της μετανάστευσης των ορδών που 

επέλαυναν, η μία μετά την άλλη, από την κεντρική Ασία. Η Ισπανία και η νότιος 

Γαλλία υπέφεραν παρόμοια από την εισβολή των Αράβων, που ήρθαν στην Ευ-

ρώπη από τη βόρειο Αφρική, για τους ίδιους λόγους, δηλαδή την ξηρασία. 

3. Ο ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει την ύπαρξη πολλών τέτοιων κειμένων 

στο εισαγωγικό μέρος του Ευαγγελίου του (κεφ. 1, 1-4), όπου συνέλεξε και 

επεξέτεινε προγενέστερες μαρτυρίες. 

4. Οι ταραχές στην Ιουδαία φαίνεται πως άρχισαν τα χρόνια που κήρυττε ο 

Χριστός (βλ. Κατά Λουκάν, 13, 1 και Κατά Μάρκον 15, 7). 

5. Στη Ρωσία, η απαγόρευση ίσχυσε έως το 1859 ή 1860. Θυμούμαι ζωηρά τι 

μεγάλη εντύπωση έκανε στην Πετρούπολη η πρώτη έκδοση της Καινής Διαθή-

κης στη ρωσική γλώσσα και θυμούμαι πώς όλοι έσπευσαν να αγοράσουν αυτή 

την ασυνήθιστη έκδοση από το Συνοδικό Τυπογραφείο —το μόνο μέρος από το 

οποίο μπορούσαν να την προμηθευτούν. 

6. Υπάρχουν πάμπολλα βιβλία για την προετοιμασία του εδάφους για τον 

χριστιανισμό από τη διδασκαλία του Πλάτωνα, ιδίως από τα όσα είπε για την 

ψυχή· και από τις διδασκαλίες των στωικών και από άλλες παλαιότερες διδα-

σκαλίες. Ας αναφέρουμε ιδιαίτερα το δίτομο έργο τού Harnack, Die Mission 

und Ausbreitung des Chhsthentums in der ersten drei Jahrhunderten, Le ipz ig 

1902. 

7. Βλ., λόγου χάρη, την περιγραφή της ζωής των Αλεούτιων, που εκείνο 

τον καιρό κατασκεύαζαν ακόμη λίθινα μαχαίρια και βέλη (στο βιβλίο του Βε-

νιαμίνοφ, που αναφέραμε πιο πάνω). Βλ. και τις παρόμοιες περιγραφές των 

Εσκιμώων της Γρηλανδίας από μία πρόσφατη δανέζικη γεωγραφική αποστολή 
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(Dr. Henry Rink, The Eskimo Tribes). 

8. Στον Μωσαϊκό Νόμο (Λευτικόν ΙΘ, 18), συναντούμε ήδη τα λόγια: «Δεν 

θα εκδικείσαι ούτε θα παραπονείσαι για τα παιδιά του λαού σου». Εν τούτοις, 

η εντολή αυτή στέκει μόνη και δεν συναντούμε ίχνη της στην κατοπινή ιστορία 

του Ισραήλ. Απεναντίας, σ' ένα άλλο χωρίο (Έξοδος, ΚΑ, 21) επιτρέπεται να 

χτυπάς ατιμωρητί τον δούλο σου ή την υπηρέτριά σου, φτάνει μόνο να μην 

πεθάνουν τις επρμενες μία-δυό μέρες, και τέλος, όπως σε όλες τις ομάδες που 

ζούσαν ακόμη στο φυλετικό στάδιο, σε περίπτωση συμπλοκής, «αν γίνει οποια-

δήποτε βλάβη/ ζημία, τότε θα δώσεις ζωή αντί ζωής, οφθαλμόν αντί οφθαλμού, 

οδόντα αντί οδόντος, χείρα αντί χείρας, πόδα αντί ποδός, πυρά αντί πυράς, 

πληγή αντί πληγής» (23-25). 

9. «Να υποτάσσεσθε σε κάθε εντολή του ανθρώπου για χάρη του Κυρίου· 

αν είναι ο βασιλέας, θα τον θεωρείτε υπέρτατο· ή στους κυβερνώντες, σαν να 

στέλνονται από Αυτόν για τιμωρία των αμαρτωλών και για τον εγκωμιασμό 

εκείνων που κάνουν το καλό», έγραψε ο Πέτρος, όταν στη Ρώμη κυβερνούσαν 

01 κτηνώδεις αυτοκράτορες Καλιγούλας και Νέρων (Πρώτη Επιστολή, Β, 13, 

14). Και παρακάτω: «Υπηρέτες, να υποτάσσεσθε στους κυρίους σας με όλο 

τον φόβο· όχι μόνο στους καλούς και ήπιους, αλλά και στους κακούς» (18-

25). Όσο για τις συμβουλές που έδινε στους πιστούς ο Παύλος, είναι πράγ-

ματι αηδιαστικό να μιλούμε γΓ αυτές· είναι εκ διαμέτρου αντίθετες προς τη 

διδασκαλία του Χριστού: «Ας υποταχθεί η κάθε ψυχή στις ανώτερες εξουσίες/ 

δυνάμεις. Γιατί δεν υπάρχει εξουσία/ δύναμη εκτός από του Θεού»... «Αυτός 

(ο κυβερνών, ο άρχοντας) είναι χρισμένος από τον Θεό» (Προς Ρωμαίους, ΙΓ, 

1-5). Ανόσια πρόσταξε τους δούλους να υπακούουν στους κυρίους τους «όπως 

στον Χριστό»· εν πάση περιπτώσει, αυτό λέει στην Προς Εφεσίους (Στ, 5), που 

αναγνωρίζεται από την Εκκλησία ως γνήσια επιστολή του Παύλου. Όσο για τους 

κυρίους, αντί να τους παρακινεί να παραιτηθούν από την εργασία των δούλων, 

απλώς τους συμβουλεύει να είναι συγκρατημένοι —«να μετριάσουν την αυ-

στηρότητά τους». Επιπλέον, ο Παύλος αξιώνει ιδιαίτερη υπακοή από εκείνους 

τους δούλους που «έχουν πιστούς [χριστιανούς] κυρίους..., επειδή είναι πιστοί 

και προσφιλείς» (Προς Τιμόθεον, Πρώτη, Στ, 2. Προς Κολοσσαείς, Γ, 22. Προς 

Τίτον, Β, 9 και Γ, 1). 

10. Ο Ευγένιος Σύη, στο αξιόλογο δεκαπεντάτομο μυθιστόρημά του Τα μυ-

στήριο των Παρισίων: ιστορία μίας προλεταριακής οικογένειας στο διάβα των 

αιώνων, παρουσιάζει μία συγκλονιστική σκηνή στην οποία ο Ι^εγάλος Ιεροεξε-

ταστής κατηγορεί τον Χριστό για το λάθος του να είναι πάρα πολύ επιεικής με 

τους ανθρώπους. Ως γνωστόν, ο Ντοστογιέφσκι, μεγάλος θαυμαστής του Σύη, 

εισήγαγε μία παρόμοια σκηνή στο μυθιστόρημά του Αδελφοί Καραμόζοφ. Για 
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να αντιληφθούμε πλήρως σε ποια έκταση παρενέβη η εκκλησία στην ελεύθερη 

ανάπτυξη της ηθικής και όλων των φυσικών επιστημών, αρκεί να επισκοπή-

σουμε τα πεπραγμένα της Ιεράς Εξέτασης έως τον 19ο αι. Στην Ισπανία καταρ-

γήθηκε μόλις το 1808 από τον γαλλικό στρατό, αφού είχε δικάσει και σχεδόν 

πάντα βασανίσει, μέσα σε 320 χρόνια, πάνω από 340.000 ανθρώπους, από 

τους οποίους οι 32.000 κάηκαν «αυτοπροσώπως» στην πυρά, 17.659 κάηκαν 

τα «ομοιώματά» τους και 291.450 υποβλήθηκαν σε ποικίλα βασανιστήρια. Στη 

Γαλλία, η Ιερά Εξέταση καταργήθηκε μόλις το 1772. Η εξουσία της ήταν τόσο 

μεγάλη, ώστε έκανε ακόμη και έναν μετριοπαθή συγγραφέα όπως ο Μπυφόν 

να απαρνηθεί δημόσια τα γεωλογικά του συμπεράσματα για την ηλικία των 

γεωλογικών στρωμάτων, την οποία είχε εκθέσει στον πρώτο τόμο της περίφη-

μης περιγραφής των ζώων που κατοικούσαν την υδρόγειο. Στην Ιταλία, αν και 

η Ιερά Εξέταση είχε κατά τόπους καταργηθεί στα τέλη του 18ου αι., σύντομα 

επανιδρύθηκε και συνέχισε να υπάρχει στην κεντρική Ιταλία έως τα μέσα του 

19ου αι. Στη Ρώμη —στην παπική Ρώμη— τα υπολείμματά της υπάρχουν ακόμη 

με τη μορφή του Μυστικού Δικαστηρίου, ενώ ορισμένες ομάδες Ιησουιτών της 

Ισπανίας, του Βελγίου και της Γερμανίας υποστηρίζουν την επανίδρυσή της. 

11. Πρόσφατα, ιδίως στη Γερμανία και τη Ρωσία, συχνά συγχέονται οι έν-

νοιες «κουλτούρα» και «πολιτισμός». Εν τούτοις, κατά τη δεκαετία του 1860 

ήταν σαφείς. Ο όρος «κουλτούρα» χρησιμοποιούνταν τότε προκειμένου για την 

ανάπτυξη των εξωτερικών ανέσεων της ζωής: υγιεινή, μέσα επικοινωνίας, κομ-

ψότητα της οικιακής επίπλωσης κτλ., ενώ ο όρος «πολιτισμός», ή διαφωτισμός, 

αναφερόταν στην ανάπτυξη της γνώσης, της σκέψης, της δημιουργικότητας και 

της προσπάθειας για ένα καλύτερο κοινωνικό σύστημα. [Σήμερα, έχει επικρα-

τήσει η αντίθετη χρήση -Στμ.] 

12. Ο John Wil l iams Draper στη μελέτη του Conflicts of Science with Religion 

(1875) έδειξε πόσα στοιχεία από τις παγανιστικές λατρείες της Μικράς Ασίας, 

της Αιγύπτου κτλ. αναμείχθηκαν με τον χριστιανισμό. Δεν πρόσεξε, εν τούτοις, 

ιδιαίτερα την πολύ μεγαλύτερη επιρροή του βουδισμού, η οποία δεν έχει ακόμη 

μελετηθεί όπως πρέπει. 

13. Τα έργα του μεγάλου ιδρυτή της φυσικής επιστήμης, του Αριστοτέλη, 

έγιναν γνωστά για πρώτη φορά στη μεσαιωνική Ευρώπη όταν μεταφράστηκαν 

από τα αραβικά στα λατινικά. 

14. Οι Σταυροφορίες προκάλεσαν τεράστιες μετακινήσεις πληθυσμού. Όπως 

είπαμε και πιο πάνω, ένας δουλοπάροικος που έραβε έναν σταυρό στο μανίκι και 

έσμιγε με τους σταυροφόρους έπαυε να είναι δουλοπάροικος. 

15. Υπάρχουν πολλές εξαίρετες πραγματείες γΓ αυτή την περίοδο της ιστο-

ρίας, αλλά τις αποσιωπούν τα κρατικά μας σχολεία και πανεπιστήμια. Ο ανα-
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γνώστης θα βρει έναν κατάλογο τους στο έργο μου Αλληλοβοήθεια, στο οποίο 

σκιαγραφώ σε αδρές γραμμές τη ζωή στις μεσαιωνικές ελεύθερες πόλεις. 

15α. Βλ . γ ι ' αυτά : Ν ό ρ μ α ν Κον , Αγώνες για την έλευση της Χιλιετούς Βασι-

λείας του Θεού:Επαναστάτες χιλιοστές και μυστικιστές αναρχικοί του Ι^εσαίω-

να, εκδ. Νησίδες [Στμ.]. 

16. Το αξιόλογο έργο του Τζιορντάνο Μπρούνο Spaccio délia bestia 

trionfante εκδόθηκε το 1584 και πέρασε σχεδόν απαρατήρητο. Παρόμοια, το 

βιβλίο του Charron De la sagesse, που εκδόθηκε το 1601 (στην έκδοση του 

1604 το τολμηρό χωρίο για τη θρησκεία παραλείφθηκε) και στο οποίο κατα-

βλήθηκε προσπάθεια να βασιστεί η ηθικότητα καθαρά στον κοινό νου, φαίνεται 

πως δεν έγινε γνωστό έξω από τη Γαλλία. Εν τούτοις, τα Δοκίμια του Μονταίνι 

(1588), στα οποία μιλά για πολλές και διαφορετικές θρησκείες, γνώρισαν με-

γάλη επιτυχία. 

17. Αξίζει να επισημάνουμε ότι ο ιστορικός της Ηθικής Jodl, που εκθέτει με 

οξυδέρκεια όλες τις νέες επιρροές στην ηθική φιλοσοφία, δεν δίνει βάρος στα 

λίγα λόγια με τα οποία εξέφρασε ο Ι^παίηκον την ιδέα του. Ο Jodl είδε στα λόγια 

αυτά την ηχώ της ελληνικής φιλοσοφίας, ή του λεγόμενου ηθικού νόμου, lex 

naturalis (1573)· ενώ ο Μπαίηκον, αντλώντας την ηθική από την κοινωνικότη-

τα, που είναι έμφυτη στον άνθρωπο και στα περισσότερα ζώα, έδωσε μία νέα, 

επιστημονική εξήγηση των πρωταρχικών θεμελίων της ηθικής. 

18. Παραθ έ τω από τη γ α λ λ ι κ ή μ ε τάφραση : De Jure bellls. Le droit de guerre 

et de paix (Άμστερνταμ 1688, Χάγη 1703). 

ΕΒΔΟΙ^Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1. Ως γνωστόν, η Αγγλική επανάσταση άρχισε το 1639. Το πρώτο έργο του 

Χομπς, το De Cive, πρωτοεκδόθηκε στο Παρίσι το 1648 στα λατινικά. Ι^όλις 

τρία χρόνια αργότερα (1651) εκδόθηκε στο Λονδίνο στα αγγλικά. Το δεύτερο 

έργο του Χομπς, Αεβιόθαν, εκδόθηκε στην Αγγλία το 1652, τρία χρόνια μετά 

την εκτέλεση του βασιλιά. 

2. Έτσι, στη σημείωση στην παράγραφο που παραθέσαμε πιο πάνω ο Χο-

μπς έγραψε: «Είναι πράγματι αλήθεια ότι η μοναξιά είναι εχθρός για τους αν-

θρώπους. Τα μικρά παιδιά έχουν ανάγκη από άλλους για να τα βοηθήσουν να 

ζήσουν και οι πιο ώριμοι άνθρωποι έχουν επίσης ανάγκη από βοήθεια. Οπότε 

δεν αρνούμαι ότι οι άνθρωποι (εξαναγκασμένοι από τη φύση) επιθυμούν να 

συναντιούνται. Αλλά οι κοινωνίες δεν είναι απλές συναντήσεις ανθρώπων, αλλά 

δεσμοί, που για τη δημιουργία τους είναι αναγκαία η πίστη και τα συμβόλαια». 

Αν προβληθεί η ένσταση ότι εάν οι άνθρωποι ήταν όπως τους παρουσιάζει ο Χο-

μπς θα απέφευγαν ο ένας τον άλλο, ο Χομπς απαντά ότι έτσι έχουν τα πράγμα-
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τα, γιατί «όταν πηγαίνουν για ύπνο, κλείνουν τις πόρτες τους, όσοι ταξιδεύουν 

έχουν μαζί τους σπαθί» κτλ. 

3. «Η αιτία του αμοιβαίου φόβου είναι εν μέρει η φυσική ισότητα των αν-

θρώπων, εν μέρει η αμοιβαία τους επιθυμία να πληγώσουν». Και αφού είναι 

εύκολο «ακόμη και ο πιο αδύναμος άνθρωπος να σκοτώσει τον πιο δυνατό» 

και αφού «είναι ίσοι εκείνοι που μπορούν να κάνουν ίσα πράγματα ο ένας στον 

άλλο ..., άρα όλοι οι άνθρωποι είναι εκ φύσεως ίσοι, και η ανισότητα την οποία 

τώρα βλέπουμε οφείλεται στους νόμους» (I, 3). Έως τότε, «από το δίκαιο της 

φύσης» ο καθένας είναι ο υπέρτατος κριτής των μέσων που χρησιμοποιεί για 

την αυτο-διατήρησή του (I, 8, 9). «Από το δίκαιο της φύσης όλοι οι άνθρωποι 

έχουν ίσο δικαίωμα σε όλα τα πράγματα» (I, 10). Αλλά αφού αυτή η κατάσταση 

θα οδηγούσε σε διαρκή πόλεμο, οι άνθρωποι σύναψαν ένα κοινωνικό συμβό-

λαιο που εγκαθιδρύει την ειρήνη και «από το δίκαιο της φύσης» δεσμεύονται 

όλοι να τηρούν αυτό το συμβόλαιο. 

4. Σύμφωνα με τον Χομπς, η ηθική φιλοσοφία είναι απλώς η επιστήμη του 

τι είναι καλό και τι κακό στις αμοιβαίες σχέσεις των ανθρώπων και στην αν-

θρώπινη κοινωνία. «Καλό και κακό είναι ονόματα που δίδονται σε πράγματα 

για να δείξουν ότι ελκύουν ή απωθούν τους ανθρώπους που τα κάνουν. Αλλά 

αυτά που ελκύουν τους ανθρώπους είναι ποικίλα, ανάλογα με τη συγκρότηση, 

τα ήθη, τις απόψεις τους». Συνεπώς, οι άνθρωποι διαφέρουν και στον τρόπο με 

τον οποίο ερμηνεύουν το καλό και το κακό {Philosophical Rudiments, III, 31, 

London 1651, σ. 55). 

5. Η βεβαίωση ότι ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος και μπορεί να κάνει μό-

νον αυτό που είναι αποτέλεσμα της φύσης του, σε συνδυασμό με μία παρόμοια 

βεβαίωση για τον Θεό, συναντάται σε πολλά χωρία της Ηθικής του Σπινόζα. 

Έτσι, στον πρόλογο στο Τέταρτο μέρος («Για την ανθρώπινη δουλεία ή Για τη 

δύναμη των συναισθημάτων»), γράφει: «εκείνο το αιώνιο και άπειρο Ον που 

καλούμε Θεό ή Φύση ενεργεί με την ίδια αναγκαιότητα με την οποία υπάρχει». 

6. Fr. Jod l , Geschichte derEthikals philosophischer Wissenschaft, S t u t t g a r t 

und Berlin 1912. 

7. To An Essay Concerning Human Understanding ε κ δ ό θ η κ ε το 1690 , δυο 

χρόνια μετά την εγκαθίδρυση της συνταγματικής μοναρχίας στην Αγγλία. 

8. Two Treatises of Government, 1689 . An Epistle on Tolérance, 1690 . The 

Reasonableness of Christianity, 1 697 . 

9. An Essay Concerning Human Understanding, β ιβ. I, κ εφ . 3, 2. 

10. Ο Λακ γράφει: «Αλλά πρέπει αυτός ο πιο ακλόνητος κανόνας της ηθικής 

και θεμέλιο όλης της κοινωνικής αρετής, ότι κάποιος πρέπει να συμπεριφέρε-

ται όπως θα ήθελε να του συμπεριφέρονται, να προταθεί σε κάποιον που ποτέ 
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δεν έχει ακούσει προηγουμένως γι' αυτόν, όταν θα μπορούσε λογικότατα να 

ρωτήσει για ποιον λόγο;» (βιβ. Ι, κεφ, 3, § 4). Σ' αυτό ένας χριστιανός θα 

απαντούσε: «Επειδή ο Θεός, πού έχει την ισχύ της αιώνιας ζωής και θανάτου, 

μας το ζητά». Αλλά αν ρωτήσουμε έναν χομπσιανό γιατί, θα απαντήσει: «Επει-

δή το απαιτεί το κοινό/ δημόσιο συμφέρον, και ο Λεβιάθαν θα σε τιμωρήσει 

αν δεν το κάνεις» (§ 5). «Η αρετή εγκρίνεται γενικά όχι επειδή είναι έμφυτη 

αλλά επειδή είναι επωφελής» (§ 6). «Η γενική αρχή της ηθικής, να κάνεις ό,τι 

θέλεις να σου κάνουν, πιο πολύ συστήνεται παρά πράττεται» (§ 7). Συνεπώς 

ο Λοκ ακολούθησε εξ ολοκλήρου τον Χομπς στο σημείο αυτό, και δεν πρόσεξε 

ότι 01 έξεις κλη^ρονομούνται και εξελίσσονται σε ένστικτα, και ότι τα ένστικτα, 

δηλαδή εκείνα που ήταν τότε γνωστά ως «ορέξεις», είναι σε μεγάλη έκταση 

κληρονομικά. Στον αγώνα του εναντίον των έμφυτων ιδεών, δεν πρόσεξε την 

κληρονομικότητα, αν και τη σημασία της την είχαν ήδη καταλάβει ο Μπαίηκον 

και εν μέρει ο Σπινόζα. 

11. Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times..., υπό An thony , Ear l 

of Sliaftesbury, London 1900, δίτομο έργο. 

12. The Moralists·. «To ότι ήταν η φυσική τους κατάσταση να ζουν έτσι ξε-

χωριστά δεν μπορούμε να το δεχθούμε, είναι παραλογισμός. Γιατί πιο γρήγορα 

αφαιρείς από το πλάσμα όλα τα άλλα συναισθήματα από όσο αυτά που θρέφει 

για την κοινωνία και τα όμοιά του» (μέρ. II, τμ. IV, σ. 80). Παρακάτω λέει: «Αν, 

από την άλλη, η συγκρότησή τους είναι όπως η δική μας..., αν έχουν μνήμη και 

αισθήσεις και συναισθήματα..., είναι προφανές ότι δεν μπορούν περισσότερο με 

την καλή τους θέληση να απέχουν από την κοινωνία από όσο μπορούν πιθανόν 

να διατηρηθούν χωρίς αυτήν» (μέρ. II, τμ. V, σ. 82). Επιπλέον, ο Σέιφτσμπερυ 

επισήμανε την ανισχυρότητα των παιδιών του ανθρώπου και την ανάγκη τους 

για προστασία και για τροφή. «Δεν θα πρέπει αυτή η ανθρώπινη οικογένεια να 

εξελίχθηκε σύντομα σε φυλή και αυτή η φυλή σε έθνος; Ή και αν παρέμεινε 

φυλή, πάλι δεν ήταν μία κοινωνία για αμοιβαία άμυνα και για το κοινό συμφέ-

ρον;» Συνεπώς, η κοινωνία πρέπει να είναι φυσική κατάσταση για τον άνθρω-

πο, και «έξω από την κοινωνία και την κοινότητα ποτέ δεν επιβίωσε ούτε και θα 

μπορούσε να επιβιώσει» (μέρ. II, τμ. IV, σ. 83). Αυτή τη σκέψη, όπως θα δούμε, 

επανέλαβε αργότερα ο Χιούμ. 

13. Τα κυριότερα φιλοσοφικά έργα του Λάιμπνιτς είναι τα ακόλουθα: Essais 

de tiiéodikie sur ia bonté de Dieu, la iiberté de 1' home et i' origine du mal 

( 1710 ) , Nouveaux essays sur I' entendement humain ( α ν τ ί κ ρουση του Λο κ , 

που γράφηκε το 1704 και εκδόθηκε μόλις Το 1760), Systeme nouveau de la 

nature et de la communication des substances ( 1765 ) . 
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ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1. Τ ο Novum Organum τ ου Ba con ε κ δ ό θ η κ ε το 1620 . Το Discours de la 

methode του Ντεκάρτ το 1637 στο Παρίσι. 

2. Ο Πόντλ, στο έργο του Geschichte der Ethik ..., παραθέτει ένα χωρίο από 

την πρώτη έκδοση της Traité de la sagesse (1601) που παραλείφθηκε στις επό-

μενες εκδόσεις. Σ' αυτό ο Charron δηλώνει καθαρά ότι «θα του άρεσε να βλέπει 

αφοσίωση και θρησκευτικότητα, αλλά όχι για να εμφυτεύσουν στον άνθρωπο 

την ηθική, η οποία έχει γεννηθεί μαζί του και του έχει δοθεί από τη φύση, αλλά 

για να ολοκληρώσουν, ως κορωνίδα της, την ηθική» (τόμ. I, σ. 189, γερμ. έκδ. 

1912). Το χωρίο αυτό δείχνει ότι η ερμηνεία της ηθικής ως εγγενούς ιδιότητας 

του ανθρώπου ήταν πολύ ευρύτερα διαδεδομένη στους στοχαστές από όσο δεί-

χνουν τα κείμενά τους. 

3. Έτσι, λόγου χάρη, από τις επιστολές του Ντεκάρτ στον φίλο του ί^ερσέν, 

τον Ιούλιο του 1633 και τον Ιανουάριο του 1634 τις οποίες παραθέτει ο Lange 

(History of Materialism), βλέπουμε ότι μαθαίνοντας για τη δεύτερη σύλληψη 

του Γαλιλέου από την Ιερά Εξέταση και για την καταδίκη του βιβλίου του -π ι -

θανότατα για την άποψή του περί της περιστροφής της γης- ο Ντεκάρτ ήταν 

έτοιμος να απαρνηθεί την ίδια άποψη που θα εξέφραζε στο έργο του. Έχουμε 

ενδείξεις και για άλλες τέτοιου τύπου παραχωρήσεις. 

4. Βλ. το άρθρο μου Unsuspected Radiations στο περιοδικό των επιστημο-

νικών ανακαλύψεων του 19ου αι. που περιλαμβάνεται στο The Annua! Report 

ofthe Smithsonian Institute γ ι α το 1 900 και στο περ ι οδ ι κό Nineteenth Century 

(τεύχ. Δεκεμβρίου 1900). 

5. Exercitationes paradoxiae adversus Aristotelae. Εν τούτο ι ς , έπε ι τα από 

επιμονή των φίλων του παρέλειψε πέντε κεφάλαια αυτού του έργου του, επειδή 

η εκκλησία, βασίζοντας την υπόθεσή της στα βιβλία που αναγνώριζε ως ιερά, 

υποστήριζε σθεναρά τον Αριστοτέλη και τον Πτολεμαίο, που δίδασκαν ότι η Γη 

βρίσκεται στο κέντρο του σύμπαντος, ενώ ο Ήλιος, οι πλανήτες και τα άστρα 

περιστρέφονται γύρω της. Επιπλέον, μόλις πριν πέντε χρόνια, το 1619, κάηκε 

στην πυρά ο Ι^πονίνι για ένα παρόμοιο αιρετικό έργο. Επιπλέον, ο Γκασεντί 

αντέκρουσε τη διδασκαλία του Ντεκάρτ για τη δομή της ύλης και εξέθεσε τη δική 

του άποψη, που συγγενεύει πολύ με τη σύγχρονη ατομική θεωρία. Δύο έργα 

του για τον Επίκουρο δημοσίευσε ο Γκασεντί την εποχή που κατείχε καθηγετική 

έδρα στο College de France. Το θεμελιώδες έργο του Syntagma philosophiae 

Epicuri εκδόθηκε μετά τον θάνατό του, το 1768 στο Άμστερνταμ. 

6. Dictionnaire historique et critique, που ε κ δ ό θ η κ ε στο Ρότερνταμ το 1697 , 

αρχικά σε δύο τόμους και αργότερα, το 1820, σε 16 τόμους, στο Παρίσι. Ο 

Bayle εξέφρασε για πρώτη φορά τις αντιθρησκευτικές του απόψεις το 1680, 
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με αφορμή την εμφάνιση ενός κομήτη και τις δεισιδαιμονίες που κατέδειξε το 

γεγονός αυτό, σε ένα φυλλάδιο με τίτλο Pensées diverses sur la comete. Το 

φυλλάδιο αυτό, φυσικά, απαγορεύτηκε λίγο μετά την έκδοσή του. 

7. Système social, τόμ . I, σ. 17. 

8. Οι απόψεις του Holbach χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλη έκταση και από 

τους άγγλους ωφελιμιστές. 

9. Φυσικά, ο Βολταίρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε επαναστάτης ούτε 

δημοκράτης. Ποτέ δεν ζήτησε την ανατροπή του κοινωνικού συστήματος της 

εποχής του, και ακόμη και όποτε μιλούσε για ισότητα των ανθρώπων ανα-

γνώριζε μεν αυτή την ισότητα «από άποψη αρχής», αλλά στην κοινωνία, έλε-

γε, «01 άνθρωποι παίζουν διαφορετικούς ρόλους». «Όλοι οι άνθρωποι είναι 

ίσοι ως άνθρωποι, αλλά δεν είναι ίσοι ως μέλη της κοινωνίας» {Pensées sur I' 

Administration, αγγλ. έκδ., τόμ. V, σ. 351). Το πολιτικό ιδεώδες του Βολταίρου 

ήταν η «φωτισμένη δεσποτεία», που θα κυβερνούσε προς όφελος του λαού. 

10. Τ α κυρ ι ό τ ερα έ ρ γα τ ου Χ ι ο ύμ ε ί να ι : Treatise Upon Human Nature 

(London, 1738-40, τρίτομο έργο), Enquiry Concerning the Principles of Morals 

( Ed i nbu rgh , 1751 ) , Enquiry Concerning Human Understanding {Lonàon, 1748 ) , 

Natural History of Religion ( L ondon , 1752 ) . 

11. The Natural History of Religion, τμ. XIν, σ. 443-444, στον δεύτερο τόμο 

του Essays and Treatises on Several Subjects ( Ed i nbu rgh , 1817 ) . 

12. An Enquiry Concerning Human Understanding τμ . ii, τ όμ . II ( Ed i nbu rgh , 

1817). 

13. yAn Enquiry Concerning the Principles οf Morals, τμ . I, στο Essays and 

Treatises..., ό .π. , τόμ . II. 

14. Natural History of Religion, τμ . x iv, σ. 4 4 3 - 4 4 4 , τόμ . II. «Εκε ί νο ι που 

αναλαμβάνουν τα πιο εγκληματικά και πιο επικίνδυνα εγχειρήματα είναι συνή-

θως 01 πιο δεισιδαίμονες... Η αφοσίωση και η θρησκευτική τους πίστη απορρέ-

ουν από τους φόβους τους» (αυτόθι, σ. 447). [Η πρώτη πρόταση είναι από τον 

Διόδωρο Σικελιώτη.] 

15. Οι απόψεις των διάφορων συγγραφέων για τη φιλοσοφία του Χιούμ 

διαφέρουν ως προς το σημείο αυτό. Ο Pfleiderer υποστήριξε ότι ο Χιούμ απλώς 

προετοίμασε το έδαφος για τις απόψεις του Καντ για τον «πρακτικό Λόγο», ενώ 

ο Glzycl<i και ο Jodl έχουν άλλη γνώμη. Ο Γιόντλ (στην προαναφερθείσα Ιστο-

ρία της ηθικής του) διατύπωσε μία πολύ αληθινή σκέψη: «Η ηθική δεν μπορεί 

ποτέ να γίνει ενεργητικός παράγοντας, αν η ηθική ανάπτυξη και η εκπαίδευση 

δεν έχουν τις πραγματικές της βάσεις -αυτό αποδείχθηκε αδιάσειστα από τον 

Χιούμ. Αλλά λησμόνησε ένα πράγμα: την ικανότητα να διατυπώνουμε ένα ηθι-

κό ιδεώδες. Δεν άφησε θέση γι' αυτή την ικανότητα στην ερμηνεία του Λόγου 
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που έδωσε, στην οποία παρουσίασε τον Λόγο να ασχολείται αποκλειστικά με τη 

σύνθεση και την ανάλυση των εννοιών. Αυτό, βέβαια, δεν είναι η αφετηρία της 

ηθικής· ούτε και είναι η αφετηρία της ανθρώπινης δραστηριότητας στο πεδίο 

του σκέπτεσθαι ή της δημιουργικής προσπάθειας. Αλλά τα στοιχεία της ηθικής 

ζωής γίνονται κατανοητά μόνον εάν υποθέσουμε ότι η εκπαίδευση και η εμπει-

ρία/ πείρα προετοιμάζουν το έδαφος για τα ιδεώδη στα οποία το διανοητικό 

και το πρακτικό στοιχείο είναι αλληλένδετα και περιέχουν μία εσωτερική τάση 

προς την πραγματοποίηση» (Gesch. derEthik, τόμ. I, κεφ. 7, σημ. 29). Μ' άλλα 

λόγια, συναίσθημα και λογικό είναι εξ ίσου απαραίτητα για την ανάπτυξη των 

ηθικών συλλήψεων και για τη μεταστροφή τους στα κίνητρα των πράξεών μας 

[ E d m u n d Pf le lderer , Empirik und Skepsis in David Hume's Philosophie (Ber l i n 

1874). Georg von Gizycl<i, Die Ethik David Hume's (Breslau 1878).] 

16. Εξέθεσε λεπτομερώς απόψεις που πλησίαζαν στον αθεϊσμό στο έργο του 

Dialogues Concerning Natural Religion κα ι στο τμ . X V του έ ρ γου του Natural 

History of Religion. 

17. Ο Σμιθ έδωσε τόσο μεγάλη σημασία στην ερμηνεία αυτή, ώστε την πε-

ριέλαβε και στον τίτλο του βιβλίου του: The Theory of Moral Sentiments, or 

an essay towards an analysis of tlie principies by wliich men naturally judge 

concerning tlie conduct and character first of their neighbours, and afterwards 

of themselves [H θεωρία των ηθικών συναισθημάτων, ή ένα δοκίμιο για μία 

ανάλυση των βασικών αρχών με τις οποίες οι άνθρωποι φυσικά κρίνουν τη συ-

μπεριφορά και τον χαρακτήρα πρώτα των πλησίον τους και κατόπιν του εαυτού 

τους]. 

18. Σε μία ιστορική ανασκόπηση των παλαιότερων ερμηνειών της ηθικής, 

ο Σμιθ κάνει το ακόλουθο σχόλιο. Μιλάει για τους ωφελιμιστές και δίνει την 

ακόλουθη εξήγηση για τον τρόπο με τον οποίο φτάνουν στο συμπέρασμά τους, 

ότι 01 ηθικές συλλήψεις προήλθαν από σκέψεις ωφελιμότητας: «Η ανθρώπινη 

κοινωνία, όταν την σκεφτόμαστε αφηρημένα και φιλοσοφικά, μοιάζει με έναν 

μεγάλο, τεράστιο μηχανισμό, που οι ομαλές και αρμονικές κινήσεις του παρά-

γουν χίλια ευχάριστα αποτελέσματα». Όσο λιγότερη περιττή τριβή υπάρχει στον 

μηχανισμό, τόσο πιο χαριτωμένη και όμορφη θα είναι η δράση του. Παρόμοια, 

στη ζωή, ορισμένες πράξεις τείνουν να παράγουν μία ζωή χωρίς τριβή και συ-

γκρούσεις, ενώ άλλες θα έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα- αλλά όσο λιγότεροι οι 

λόγοι για σύγκρουση, τόσο πιο εύκολα και ομαλά θα κυλάει η κοινωνική ζωή. 

Συνεπώς, όταν οι ωφελιμιστές συγγραφείς μάς περιγράφουν τα αναρίθμητα 

πλεονεκτήματα της κοινωνικής ζωής και τις νέες και ευρείες προοπτικές που 

ανοίγει στον άνθρωπο η κοινωνικότητα, ο αναγνώστης «συνήθως χαίρεται τόσο 

πολύ με την ανακάλυψη, ώστε σπάνια στέκεται να σκεφτεί ότι αυτή η πολιτική 
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άποψη, αφού ποτέ δεν του πέρασε προηγουμένως από το μυαλό, δεν μπορεί 

πιθανόν να είναι ο λόγος εκείνης της έγκρισης και απόρριψης με τις οποίες 

είχε συνηθίσει να εξετάζει αυτές τις διαφορετικές ποιότητες» (δηλαδή τα μει-

ονεκτήματα και τα προτερήματα του ανθρώπου). Παρόμοια, όταν διαβάζουμε 

στην ιστορία για τις καλές ιδιότητες ενός ήρωα, τον συμπαθούμε όχι επειδή 

αυτές του οι ιδιότητες θα μπορούσαν να είναι επωφελείς για μας, αλλά επειδή 

φανταζόμαστε τι θα είχαμε νιώσει άμα είχαμε ζήσει στην εποχή του. Τέτοια συ-

μπάθεια προς ανθρώπους του παρελθόντος δεν μπορεί να θεωρηθεί εκδήλωση 

του εγωισμού μας. 

Γενικά, ο Σμιθ φρονούσε ότι η επιτυχία των θεωριών που εξηγούν την 

ηθική με τον εγωισμό οφείλεται σε ελλιπή και εσφαλμένη κατανόηση της ηθικής 

(μέρ. VII, τμ. III, κεφ. I, σ. 163-165). 

19. «Υπάρχει, εν τούτοις, μία αρετή, της οποίας οι γενικοί κανόνες καθο-

ρίζουν, με τη μέγιστη ακρίβεια, όλες τις εξωτερικές πράξεις που απαιτεί. Η 

αρετή αυτή είναι η δικαιοσύνη... Όταν πράττουμε τις άλλες αρετές... θα πρέπει 

να εξετάζουμε τον σκοπό και το θεμέλιο του κανόνα πιο πολύ από τον ίδιο τον 

κανόνα. Αλλά αλλιώς έχουν τα πράγματα με τη δικαιοσύνη» κτλ. (μέρ. III, κεφ. 

VI, σ. 249). 

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1. Ο Καντ διατύπωσε την ηθική φιλοσοφία του σε τρία έργα: Θεμελιώ-

δεις αρχές της μεταφυσικής των ηθών ( 1 785 ) , Κριτική του πρακτικού Λόγου 

(1788), Μεταφυσική των ηθών (1797). Είναι επίσης αναγκαίο να περιλάβουμε 

και τα άρθρα του γ ια τη θρησκ ε ί α {Η θρησκεία μέσο στο όρια μόνο του Λόγου, 

ή α λ λ ιώ ς Philosophische Religionlehre). 

Πλήρη ανάλυση της ηθικής φιλοσοφίας του Καντ μπορούμε να διαβάσουμε 

στα έργα του Jodl, του Wundt, του Paulsen κ.ά. 

2. Θεμελιώδεις αρχές της μεταφυσικής των ηθών, μέρ . I, σ. 9 τη ς α γ γ λ . 

μτφ. 

3. Η φιλοσοφική θεωρία της θρησκείας ( Ph i l o sop l i i s c i i e Re l l g ion le l i r e ) , τ έ -

λος του μέρ. I, Γενικές παρατηρήσεις, αγγλ. μτφ. σ. 357-358. 

4. Αυτόθι, σ. 69. 

5. Για τη σχέση της καντιανής ηθικής με τον χριστιανισμό αφ' ενός και με 

τον εγωιστικό ωφελιμισμό αφ' ετέρου, βλ. ιδίως το έργο του Βουντ, το μέρος 

«Συστήματα ηθικής», δεύτερος τόμος. 

6. Karl Cliristian F. Krause (1781-1832). 

7. Franz Xavier Baader (1765-1841). 

8. Στη Ρωσία γνωρίζουμε, λόγου χάρη, από την αλληλογραφία του Μπακού-
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νιν τι εξυψωτική επίδραση είχε αρχικά η φιλοσοφία του Σέλινγκ στους νέους 

του κύκλου των Νικολάι Στάνκεβιτς (1813-1840) και Μιχαήλ Μπακούνιν (1814-

1876). Αλλά παρά κάποιες σωστές διαισθήσεις που εκφράζονταν ασαφώς (για 

το καλό και το κακό, λόγου χάρη), η φιλοσοφία του Σέλινγκ, εξ αιτίας των μυ-

στικιστικών της στοιχείων, σύντομα έσβησε υπό την επιρροή της επιστημονικής 

σκέψης. 

9. Θεμελιώδεις αρχές της φιλοσοφίας του δικαίου ( 1 821 ) . Βλ . κα ι τη Φαινο-

μενολογία του πνεύματος κα ι τ η ν Εγκυκλοπαίδεια των φιλοσοφικών επιστημών, 

για την επιστημονική ανάλυση του φυσικού δικαίου. 

ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1. Dissertation on the progress of ethical philosophy, στον πρώτο τ όμο 

της Encyclopaedia Britannica (8η έκδ.). Αργότερα, το έργο αυτό ανατυπώθηκε 

επανειλημμένα μόνο του. 

2. Godw i n , Enquiry concerning politicai Justice and its Influence on General 

Virtue and Happiness, δίτομο έργο (London 1793). Από φόβο μη διωχθούν 

01 αντιμοναρχικοί δημοκράτες φίλοι του Γκόντγουιν, οι αναρχικές και κοινο-

κτημονικές/ κομουνιστικές βεβαιώσεις του Γκόντγουιν παραλείφθηκαν από τη 

δεύτερη έκδοση. 

3. Guyau, La morale anglaise contemporaine (Paris 1879). 

4. Θα πρέπει να προσθέσουμε ότι αναπτύσσοντας τις ιδέες του ί^πένθαμ ο 

Τζον Στιούαρτ Μιλ εισήγαγε πολύ νέο υλικό. Λόγου χάρη, ο Ι^πένθαμ, εκθέτο-

ντας την ωφελιμιστική Θεωρία της ηθικής, είχε στο μυαλό του μόνο την ποσό-

τητα καλού και συνεπώς ονόμασε τη θεωρία του «ηθική αριθμητική», ενώ ο ί^ιλ 

εισήγαγε στον ωφελιμισμό ένα νέο στοιχείο, την ποιότητα, και μ' αυτό έθεσε 

τις βάσεις της ηθικής αισθητικής. Ο Ι̂ Ιιλ χώρισε τις απολαύσεις σε ανώτερες και 

κατώτερες, σ' αυτές που αξίζει να προτιμούμε και σ' εκείνες που δεν αξίζει. Γι' 

αυτό είπε ότι «ένας δυστυχής Σωκράτης είναι ηθικά ανώτερος από ένα ικανο-

ποιημένο γουρούνι». Να αισθάνεσαι άνθρωπος σημαίνει να έχεις συνείδηση της 

εσωτερικής σου αξίας, να αισθάνεσαι την αξιοπρέπειά σου, και όταν κρίνεις τις 

διάφορες πράξεις θα πρέπει να έχεις στο μυαλό το καθήκον που σου επιβάλλει 

η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εδώ ο Ι̂ ιλ ήδη υψώνεται πάνω από τον στενό ωφε-

λιμισμό και υποδεικνύει ευρύτερες βάσεις της ηθικής από την ωφελιμότητα και 

την απόλαυση [σημ. του ρώσου εκδότη Λέμπεντεφ]. 

5. Παλαιότερα, όταν επικρατούσε στους χωρικούς η δουλοπαροικία, πάρα 

πολλοί γαιοκτήμονες, πραγματικοί δουλοκτήτες, δεν διανοούνταν ότι οι δουλο-

πάροικοί τους ήταν προικισμένοι με «εξυψωμένα και εξευγενισμένα» αισθήματα 

όπως εκείνοι. Άρα ήταν μεγάλο προτέρημα του Τουργκένιεφ, του Γκριγκόροβιτς 
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κ.ά. που πέτυχαν να εμφυτεύσουν στην καρδιά των γαιοκτημόνων τη σκέψη 

ότι και 01 δουλοπάροικοι είχαν τα ίδια συναισθήματα όπως οι αφέντες τους. 

Πριν απ' αυτούς, κάτι τέτοιο θα θεωρούνταν μείωση, υποβάθμιση των υψηλών 

συναισθημάτων των «κυρίων». Και στην Αγγλία, σε \}\ο συγκεκριμένη τάξη 

ανθρώπων συνάντησα μία παρόμοια στάση απέναντι στα «χέρια», δηλαδή τους 

εργάτες των εργοστασίων, των ορυχείων κτλ., αν και η αγγλική «κομητεία» 

[διοικητική μονάδα] και η «ενορία» έχουν ήδη κάνει πολλά για να ξεριζώσουν 

αυτή την ταξική αλαζονία. 

6. Jouffroy, Cours de Droit Naturel, τ. Ι,σ. 88-90 (Paris 1858). 

7. Ο Κοντ ίδρυσε τη θετικιστική του εκκλησία και τη νέα του θρησκεία στην 

οποία υπέρτατη θεότητα ήταν η «Ανθρωπότητα». Κατά τη γνώμη του, αυτή η 

θρησκεία της Ανθρωπότητας έμελλε να αντικαταστήσει την παρωχημένη χριστι-

ανική πίστη. Η θρησκεία της Ανθρωπότητας επιβιώνει ακόμη σ' ένα μικρό κύκλο 

οπαδών του Κοντ, που θέλουν να διατηρήσουν τις τελετουργίες της στις οποίες 

αποδίδουν εκπαιδευτική αξία. 

8. Προκαταρκτικές θέσεις για τη μεταρρύθμιση στη φιλοσοφία (Vo r l aeu f i ge 

Thesen zur Reform der Philosophie, 1842) και Θεμέλια της φιλοσοφίας του 

μέλλοντος (Grundsaetze der Philosophie der Zukunft, 1843). 

9. Jod l , Geschichte der Ethik, t . I L 

10. Ludwig Knapp, System der Rechtsphilosophie, o. 107-108, το παραθέ-

τει ο JodI. 

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1. Πολύ και πολύτιμο υλικό για το ζήτημα των σοσιαλιστικών τάσεων κατά 

τον 18ο αι. μας δίνει η μονογραφία του André Lichtenberger, Le socialisme au 

X\///J s/ec/e (Paris 1895). 

2. Ο François Vidal ήταν γάλλος σοσιαλιστής των αγώνων του 1848. Ο 

Constantin Pecquer (1801-87), έγραψε το έργο Economie sociale. Ο Albert 

Schaeffe ήταν συγγραφέας του τετράτομου έργου Bau und Leben des Sozialen 

Koerpers (1875-78). Ο Chenrnychevsky ήταν ρώσος σοσιαλιστής και συγγρα-

φέας. Ο Piotr Lavrov (1823-1900) έγραψε τα Historical Letters, που κυκλοφο-

ρούν σε γαλλική και γερμανική μτφ. 

3. Στο σημείο αυτό ο Γιοντλ κάνει το ίδιο λάθος με τον Προυντόν, καθώς 

ταυτίζει την ηθική εν γένει με τη δικαιοσύνη, η οποία, κατά τη γνώμη μου, απο-

τελεί ένα στοιχείο της ηθικής. 

4. Εκτός από το έργο του Πα τη δικαιοσύνη... (1858), διατυπώνει πολύ 

αξιόλογες σκέψεις για την ηθική και τη δικαιοσύνη στο έργο του Σύστημα των 

οικονομικών αντιφάσεων ή Φιλοσοφία της αθλιότητας, έ ργο που δεν έ χασε τ ί -
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ποτε από την αξία του, παρά τα όσα κακεντρεχή έγραψε γι' αυτό ο Μαρξ στην 

Αθλιότητα της φιλοσοφίας. Βλ . κα ι τα έ ρ γα του : Γ ε ν ι κ ή ιδέα για την επανάσταση 

τον 19ο αι. και Τι είναι η ιδιοκτησία; Στο μυαλό του Προυντόν διαμορφωνόταν 

ένα ηθικό σύστημα ήδη από τον καιρό που πρωτοεμφανίστηκε στα γράμματα, 

στις αρχές της δεκαετίας του 1840. 

5. Αυτό που λένε οι κομουνιστές («στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες 

του, από τον καθένα ανάλογα με τις ικανότητές του»), προσθέτει ο Προυντόν, 

μπορεί να ισχύσει μόνο σε μια οικογένεια. Αυτό που είπε ο Σαιν-Σιμόν («στον 

καθένα ανάλογα με τις ικανότητές του, σε κάθε ικανότητα ανάλογα με τα έργα 

της») είναι πλήρης άρνηση της πραγματικής ισότητας και της ισότητας δικαιω-

μάτων. Σε μια φουριερική κοινότητα η βασική αρχή της αμοιβαιότητας αναγνω-

ρίζεται, αλλά στην εφαρμογή σε ένα άτομο ο Φουριέ αρνιόταν τη δικαιοσύνη. 

Από την άλλη, η βασική αρχι^ που εφαρμόζει η ανθρωπότητα ήδη από το πιο 

μακρινό παρελθόν είναι πιο απλή και, το σημαντικότερο, πιο αξιοπρόσεκτη· αξία 

αποδίδεται μόνο στα προϊόντα της φιλοπονίας, πράγμα που δεν θίγει την προ-

σωπική αξιοπρέπεια, και η οικονομική οργάνωση περιστέλλεται σε κάτι απλό: 

ανταλλαγή. 

6. Ο άνθρωπος είναι πλάσμα «ορθολογικό και εργατικό, το πιο φιλόπονο και 

το πιο κοινωνικό πλάσμα, που πασχίζει κυρίως όχι για την αγάπη, αλλά για ένα 

δίκαιο ανώτερο από την αγάπη. Εξ ου και η ηρωική αυτοθυσία για την επιστήμη, 

που είναι άγνωστη στις μάζες- γεννιούνται μάρτυρες του μόχθου και της φιλο-

πονίας, που τους αποσιωπούν τα μυθιστορήματα και τα θεατρικά έργα- εξ ου 

και αυτό που λέγεται: να πεθαίνεις για την πατρίδα». «Ας υποκλιθώ μπροστά σ' 

εσάς, που ξέρατε πώς να ξεσηκωθείτε και πώς να πεθάνετε το 1789, το 1792, 

το 1830. Ήσασταν αφοσιωμένοι στην ελευθερία και είστε πιο ζωντανοί από 

εμάς, που την έχουμε χάσει». «Να γεννήσεις μία ιδέα, να δημιουργήσεις ένα 

βιβλίο, ένα ποίημα, μία μηχανή- κοντολογίς, όπως λέγεται, να δημιουργήσεις 

το αριστούργημά σου- να προσφέρεις μία υπηρεσία στην πατρίδα σου και στην 

ανθρωπότητα, να σώσεις μία ανθρώπινη ζωή, να κάνεις μία καλή πράξη και να 

επανορθώσεις μία αδικία -όλ ' αυτά είναι να αναπαράγεσαι στην κοινωνική ζωή, 

όμοια με την αναπαραγωγή στην οργανική ζωή». Η ζωή του ανθρώπου αποκτά 

την πληρότητά της όταν ικανοποιεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αγάπη, παιδιά, 

οικογένεια- εργασία, βιομηχανική αναπαραγωγή· και κοινωνικότητα, δηλαδή 

συμμετοχή στη ζωή και στην πρόοδο της ανθρωπότητας. (Μελέτη Πέμπτη, κεφ. 

V, τόμ. II, σ. 128-130. 

7. Και ο Σπινόζα αναφέρεται στην αλληλοβοήθεια μεταξύ των ζώων 

(mutuum juventum) ως σημαντικό χαρακτηριστικό της κοινωνικής τους ζωής. 

Και αν ένα τέτοιο ένστικτο υπάρχει στα ζώα είναι προφανές ότι, στον αγώνα για 
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την ύπαρξη, εκείνα τα είδη είχαν την καλύτερη δυνατότητα να επιβιώσουν σε 

δύσκολες συνθήκες ζωής και να πολλαπλασιαστούν, τα οποία χρησιμοποίησαν 

περισσότερο αυτό το ένστικτο. Συνεπώς, αυτό το ένστικτο έμελλε να αναπτύσ-

σεται ολοένα περισσότερο, ιδίως αφού η ανάπτυξη της ομιλούμενης γλώσσας, 

και συνεπώς της παράδοσης, αύξησε την κοινωνική επιρροή των ανθρώπων 

που τηρούσαν πιο αυστηρά τους νόμους και είχαν μεγαλύτερη πείρα. Φυσικά, 

σε τέτοιες συνθήκες, από τα πολλά είδη που μοιάζουν πολύ με τον άνθρωπο με 

τα οποία ερχόταν σε σύγκρουση ο άνθρωπος, επιβίωσαν τα είδη, στα οποία το 

αίσθημα της αλληλοβοήθειας ήταν ισχυρά αναπτυγμένο, στα οποία το αίσθημα 

της κοινωνικής αυτοσυντήρησης επικρατούσε από το αίσθημα της ατομικής αυ-

τοσυντήρησης, γιατί το δεύτερο ήταν πιθανόν να ενεργήσει ορισμένες φορές 

ενάντια στο συμφέρον της φυλής. 

8. Σε ένα γράμμα του, δεν θυμούμαι ακριβώς σε ποιον, ο Δαρβίνος έγραψε: 

«Το ζήτημα αυτό δεν προσέχτηκε, πιθανόν επειδή έγραψα πολύ λίγα γι' αυτό». 

Αυτό ακριβώς συνέβη με αυτά που έγραψε για την ηθική και, οφείλω να προ-

σθέσω, με πολλά που έγραψε για τον «λαμαρκισμό». Στην εποχή μας, εποχή 

του καπιταλισμού και του μερκαντιλισμού, ο «αγώνας για την ύπαρξη» ταίριαζε 

τόσο καλά στις ανάγκες της πλειονότητας, ώστε επισκίασε όλα τα άλλα. 

9. Η διάλεξη αυτή δημοσιεύτηκε την ίδια χρονιά σε φυλλάδιο, με καλοδου-

λεμένες και πολύ αξιόλογες σημειώσεις. Αργότερα ο Χάξλεϋ έγραψε μία ερμη-

νευτική εισαγωγή (Προλεγόμενα) μαζί με την οποία δημοσιεύτηκε η διάλεξή 

του στα Collected Essays κα ι στη λ α ϊ κ ή έ κ δοση Essays, Ethical and Political 

(1903). 

10. H λέξη «αγνωστικιστής» πρωτοεισήχθη από μία μικρή ομάδα αμφιβαλ-

λόντων στοχαστών, που συγκεντρώθηκαν γύρω από τον εκδότη του περιοδι-

κού Nineteenth Century James Knowles. Προτίμησαν την ονομασία «αγνωστι-

κιστές» (δηλαδή που αρνούνται τη γνώση) από την ονομασία «αθεϊστές». 

11. St. George l^lvart, "Evolution in Professor Huxley", Nineteenth Century, 

Aug. 1893, σ. 198. 

12. Σημ . 19 στο φυλ λάδ ι ο , σημ . 20 στο Collected Essays KQ\ στη λ α ϊ κ ή έ κ -

δοση Essays, Ethical and Political. 

13. Όταν αποφάσισα va δώσω μία διάλεξη στο Λονδίνο για την Αλληλοβοή-

θεια στον κόσμο των ζώων, ο James Knowles, που είχε δείξει μεγάλο ενδιαφέ-

ρον για τις απόψεις μου και τις είχε συζητήσει με τον φίλο και γείτονά του Σπέν-

σερ, μου σύστησε να καλέσω ως πρόεδρο της συγκέντρωσης τον Romanes, ο 

οποίος δέχθηκε την πρόσκλησή μου. Στο τέλος της διάλεξης, κλείνοντας τη 

συγκέντρωση, τόνισε τη σημασία του έργου μου και συνόψισε ως εξής: «Ο 

Κροπότκιν έχει αναμφίβολα αποδείξει ότι αν και εξωτερικοί πόλεμοι διεξάγονται 
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σε ολόκληρη τη φύση από όλα τα είδη, οι εσωτερικοί [εμφύλιοι] πόλεμοι είναι 

πολύ λιγοστοί, και στα περισσότερα είδη επικρατούν η αλληλοβοήθεια και η 

συνεργασία με διάφορες μορφές. Ο αγώνας για την ύπαρξη, λέει ο Κροπότκιν, 

πρέπει να γίνει κατανοητός με τη μεταφορική έννοια...». Καθόμουν δίπλα του 

και του ψιθύρισα: «Αυτό δεν το είπα εγώ, αλλά ο Δαρβίνος, στην αρχή-αρχή 

του τρίτου κεφαλαίου: ''Περί του αγώνα για την ύπαρξη"». Ο Romanes αμέσως 

επανέλαβε τα λόγια μου στο ακροατήριο και πρόσθεσε ότι αυτός ακριβώς είναι ο 

τρόπος με τον οποίο ερμηνεύεται σωστά ο όρος του Δαρβίνου, όχι κυριολεκτικό 

αλλό μεταφορικά. Αν ο Romanes είχε εργαστεί άλλα ένα-δυο χρόνια, θα είχαμε 

αναμφίβολα ένα αξιόλογο έργο για την ηθική των ζώων. Ορισμένα πράγματα 

που παρατήρησε στον σκύλο του είναι εκπληκτικά και έχουν ήδη γίνει ευρέως 

γνωστά. Αλλά τα πολλά στοιχεία που συγκέντρωσε, θα ήταν ακόμη πιο σημα-

ντικά. Δυστυχώς, κανένας άγγλος δαρβινιστής δεν έχει ακόμη χρησιμοποιήσει 

και δημοσιεύσει το υλικό αυτό. Ο «δαρβινισμός» τους είναι εξ ίσου ρηχός με 

του Χάξλεϋ. 

ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1. Σύμφωνα με μία τέτοια ερμηνεία της φιλοσοφίας, πριν αρχίσει τις 

Principles of Ethics [Βασικές αρχές της ηθικής], ο Σπένσερ δημοσίευσε με γε-

νικό τίτλο Synthetic PhHosophy [Συνθετική φιλοσοφία] την ακόλουθη σειρά 

έ ρ γ ω ν : First Principles, The Principles of Biology, The Principles of Psychology, 

The Principles of Sociology. 

2. Βλ . τ η ν πρώτη έ κ δοση τ η ς Enquiry concerning Political Justice ( 1 793 ) . 

Στη δεύτερη έκδοση (1796) παραλείφθηκαν τα κομουνιστικά χωρία, πιθανόν 

επειδή διώκονταν δικαστικά οι φίλοι του Γκόντγουιν. 

3. Βλ . The Proper Sphere of Government ( L ondon 1842 ) . 

4. Στην έκθεσή μου ακολουθώ πιστά τα όσα έγραψε ο ίδιος ο Σπένσερ στον 

πρόλογο στην έκδοση του 1793, σε σύνδεση με το συνδυασμένο βάρος των 

έ ρ γ ω ν τ ου Social Statistics, Principles of Ethics, Θα δ ούμ ε ότι η « ε ξ ε λ ι κ τ ι κή ηθ ι -

κή» του^ την οποία εξέθεσε στο Social Statistics, διαμορφώθηκε στο μυαλό του 

πριν εκδοθεί Η καταγωγή των ειδών του Δαρβίνου. Αλλά είναι αναμφισβήτητη 

η επιρροή που άσκησαν οι ιδέες του Κοντ στον Σπένσερ. 

5. Κοντολογίς, λέει ο Σπένσερ, «εκείνη η τέλεια εναρμόνιση των πράξεων με 

τις επιδιώξεις στη διατήρηση της ατομικής ζωής και στην ανατροφή των νέων 

ατόμων, που πραγματοποιείται από τον καθένα χωρίς να εμποδίζει τους άλλους 

να πετύχουν την ίδια τέλεια εναρμόνιση, φαίνεται, εξ ορισμού, ότι αποτελεί ένα 

είδος συμπεριφοράς την οποία μπορούμε να προσεγγίσουμε μόνον όσο παρακ-

μάζει και σβήνει ο πόλεμος» (§ 6). 
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6. Από καιρό έχει γίνει αισθητή η ανάγκη για μία σύντομη εκλαϊκευμένη 

έκθεση της ηθικής του Σπένσερ, με μία καλή εισαγωγή που θα επισήμαινε τις 

ατέλειέςτης. 

7. Εναντιούμενος στον ηδονισμό, δηλαδή σε μία διδασκαλία που εξηγεί την 

ανάπτυξη των ηθικών συλλήψεων με την ορθολογική επιδίωξη της προσωπικής 

ή κοινωνικής ευτυχίας^ ο Sidgwick έπισήμανε πως είναι αδύνατον να μετρήσου-

με τον ευχάριστο και τον δυσάρεστο αντίκτυπο μίας δεδομένης πράξης σύμφωνα 

με το σχήμα που επινόησε ο Ι^ιλ. Απαντώντας στον Sidgwlcl<, ο Σπένσερ έφτασε 

στο συμπέρασμα ότι ο ωφελιμισμός που εξετάζει σε κάθε επιμέρους περίπτωση 

ποια συμπεριφορά θα οδηγήσει στο μεγαλύτερο άθροισμα ευχάριστων αισθήσε-

ων, δηλαδή ο ατομικά εμπειρικός ωφελιμισμός, χρησιμεύει μόνον ως εισαγωγή 

στον ορθολογικό ωφελιμισμό. Αυτό που χρησίμευσε ως μέσον για την κατά-

κτηση της ευζωίας, γίνεται σταδιακά η επιδίωξη της ανθρωπότητας. Ορισμένοι 

τρόποι αντίδρασης απέναντι στα προβλήματα της ζωής γίνονται έξεις, και ο άν-

θρωπος δεν χρειάζεται πια να αναρωτιέται σε κάθε επιμέρους περίπτωση: «Τι θα 

μου δώσει μεγαλύτερη ευχαρίστηση, το να σπεύσω να βοηθήσω έναν άνθρωπο 

που κινδυνεύει ή το να μην το κάνω; Να απαντήσω στην αγένεια με αγένεια ή 

όχι;» Ένας ορισμένος τρόπος συμπεριφοράς γίνεται έξη (§ 57-58). 

8. Ο Σπένσερ αναφέρεται εδώ και στον ακόλουθο Ψαλμό του Δαβίδ: «Άκου 

το δίκαιο. Κύριε... Ας δουν τα μάτια σου τα πράγματα που είναι ίσα». 

9. Εάν αυτή η παράγραφος (§ 279) δεν ήταν τόσο μακροσκελής, θα άξιζε να 

την παραθέσουμε ολόκληρη. Και οι επόμενες δύο παράγραφοι είναι σημαντικές 

για την κατανόηση της ηθικής του Σπένσερ σχετικά με το ζήτημα της δικαιο-

σύνης. Για το ίδιο ζήτημα, στο ένατο κεφ. («Κριτικές και εξηγήσεις») απαντά 

στις ενστάσεις του Sidgwick προς τον ηδονισμό, δηλαδή τη θεωρία της ηθικής 

που βασίζεται στην επιδίωξη της ευτυχίας. Συμφώνησε με τον Sidgwick ότι οι 

μετρήσεις των απολαύσεων και των πόνων που έκαναν οι ωφελιμιστές χρειά-

ζονται επικύρωση ή έλεγχο με άλλα μέσα, και επέστησε την προσοχή στο εξής: 

όσο ο άνθρωπος αναπτύσσει τα μέσα για να ικανοποιεί τις επιθυμίες του, αυτές 

01 επιθυμίες γίνονται ολοένα πιο περίπλοκες. Πολύ συχνά ο άνθρωπος επιδιώκει 

όχι μόνο τον σκοπό (ορισμένες απολαύσεις, λόγου χάρη, ή τον πλούτο), αλλά 

τα μέσα που οδηγούν σ' αυτόν. Έτσι, ένας ορθολογικός, έλλογος ωφελιμισμός 

αναπτύσσεται σταδιακά από την αυθόρμητη επιδίωξη της απόλαυσης. Αυτός ο 

ορθολογικός ωφελιμισμός μάς ωθεί σε μία ζωή που εναρμονίζεται με ορισμέ-

νες θεμελιώδεις αρχές της ηθικής. Είναι λάθος να βεβαιώνουμε, όπως έκανε ο 

ί^πένθαμ, ότι η δικαιοσύνη, ως σκοπός της ζωής, μας είναι ακατανόητη, ενώ η 

ευτυχία γίνεται εύκολα κατανοητή. Οι πρωτόγονοι λαοί δεν έχουν λέξη που να 

εκφράζει την έννοια «ευτυχία», ενώ έχουν μία σαφέστατη σύλληψη της δικαι-
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οσύνης, την οποία ορίζει ο Αριστοτέλης ως εξής: «Ο άδικος είναι και κάποιος 

που παίρνει πιο πολλά από όσα δικαιούται». Σ' αυτό θα προσθέσω ότι ο κανό-

νας που διατυπώνεται εδώ τηρείται πολύ αυστηρά από τους αγρίους στο πιο 

πρωτόγονο στάδιο που μας είναι γνωστό. Γενικά, ο Σπένσερ σωστά βεβαίωσε 

ότι η δικαιοσύνη γίνεται πιο εύκολα κατανοητή από την ευτυχία ως κανόνας 

συμπεριφοράς. 

10. Γενικά, ο Σπένσερ, όπως πολλοί άλλοι, χρησιμοποίησε τη λέξη «κράτος» 

αδιακρίτως για διάφορες μορφές κοινωνίας, ενώ θα έπρεπε να την χρησιμοποι-

ήσει για εκείνες μόνο τις κοινωνίες με ιεραρχικό σύστημα και συγκεντροποίηση, 

που εξελίχθηκαν στην αρχαία Ελλάδα από την εποχή του Φιλίππου Β' και του 

Ι^εγάλου Αλεξάνδρου, στη Ρώμη περί τα τέλη της Δημοκρατίας και κατά την 

περίοδο της αυτοκρατορίας, και στην Ευρώπη μετά τον 15ο και τον 16ο αι. 

Από την άλλη, η ομοσπονδία των φυλών και των ελεύθερων μεσαιωνικών 

πόλεων, με τις λίγκες τους, που άρχισαν τον 11ο και 12ο αι. και επιβίωσαν μέ-

χρι τον σχηματισμό των καθαυτό κρατών με τη συγκεντρωτική τους εξουσία, 

θα έπρεπε μάλλον να ονομάζονται «πόλεις», «λίγκες πόλεων», «ομοσπονδίες 

φυλών» κτλ. Πράγματι, η χρήση τη λέξη «κράτος» για τη Γαλατία της εποχής 

των Ι^εροβιγκείων ή για τη μογγολική ομοσπονδία της εποχής του Τζένγκις Χαν 

ή για τις μεσαιωνικές ελεύθερες πόλεις και τις ελεύθερες λίγκες τους, δίνει μία 

τελείως λαθεμένη εικόνα της ζωής την εποχή εκείνη. (Βλ. Αλληλοβοήθεια, κεφ. 

ν, vi, νϋ). 

11. Στο έργο του Η καταγωγή του ανθρώπου, στο οποίο αναθεώρησε τις 

παλαιότερες απόψεις του για τον αγώνα για την ύπαρξη -εκείνες που είχε δια-

τυπώσε ι στην Προέλευση των ειδών. 

ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1. La morale d' Epicure et ses rapports avec les doctrines contemporaines 

(H ηθική του Επίκουρου και οι σχέσεις της με τις σημερινές θεωρίες). Το έργο 

αυτό εκδόθηκε το 1874 και τιμήθηκε με το βραβείο της Γαλλικής Ακαδημίας 

Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών. 

2. Σκιαγρόφημα ηθικής χωρίς υποχρέωση ή επικύρωση, α γ γ λ . μτφ, 1898 . 

Όπως έδειξε ο Φουιγιέ στο βιβλίο του Ο Νίτσε και ο αμοραλισμός, ο Νίτσε πήρε 

πολλά από το δοκίμιο του Γκυώ και είχε μονίμως το βιβλίο αυτό στο γραφείο 

του. Για τη φιλοσοφία του Γκυώ, βλ. το έργο του Fouillé Morale des idées-

forces κ. ά. 

3. Σκιαγρόφημα ηθικής χωρίς υποχρέωση ή επικύρωση, α γ γ λ . μτφ., β ιβ. I, 

κεφ. iii, σ. 91. 

4. Σε ποιαν έκταση αυτές οι παρατηρήσεις του Γκυώ, τις οποίες δυστυχώς 
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δεν ανέπτυξε περαιτέρω, ήταν σωστές, το έχουμε ήδη δείξει στο δεύτερο κεφ. 

του βιβλίου μας, όπου επισημάναμε ότι αυτές οι τάσεις στον άνθρωπο ήταν το 

φυσικό επακόλουθο της κοινωνικής ζωής πολλών ζωικών ειδών και του παλαι-

ότερου ανθρώπου, και της κοινωνικότητας που αναπτύχθηκε στις συνθήκες αυ-

τές και χωρίς την οποία κανένα ζώο δεν θα μπορούσε να επιβιώσει στον αγώνα 

για την ύπαρξη κόντρα στις αντίξοες δυνάμεις της φύσης. 

5. Οι προσθήκες αυτές δημοσιεύτηκαν στην έβδομη έκδοση της αγγλικής 

μετάφρασης, το 1891. 

6. Έγραψε ο Γκυώ: «Ηθικότητα δεν είναι τίποτε άλλο παρά ενότητα ύπαρ-

ξης. Από την άλλη, ανηθικότητα είναι η διαίρεση στα δύο -μ ία αντίθεση διαφο-

ρετικών ιδιοτήτων, που η μία περιορίζει την άλλη». 

7. Κοντολογίς, σκεφτόμαστε τα είδη, σκεφτόμαστε τις συνθήκες στις οποί-

ες είναι εφικτή η ζωή των ειδών, συλλαμβάνουμε την ύπαρξη ενός ορισμένου 

κανονικού τύπου ανθρώπου προσαρμοσμένου στις συνθήκες αυτές, φτάνουμε 

μάλιστα να συλλάβουμε τη ζωή ολόκληρου του είδους ως προσαρμοσμένου 

στον κόσμο, και, πράγματι, τις συνθήκες στις οποίες διατηρείται η προσαρμογή 

αυτή {Education and Heredity [Εκπαίδευση και κληρονομικότητα], αγγλ. μτφ., 

κεφ. II, υποδ. III, σ. 77). 

ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1. Σε πολλές φυλές Ινδιάνων της Β. Αμερικής, κατά την τέλεση των ιερο-

τελεστιών τους, αν ένας άνδρας αφήσει να πέσει η μάσκα από το πρόσωπό του 

έτσι ώστε να το δουν οι γυναίκες, σφαγιάζεται αμέσως και οι άλλοι λένε ότι τον 

σκότωσε ένα πνεύμα. Η ιεροτελεστία επιδιώκει να τρομοκρατήσει τις γυναίκες 

και τα παιδιά. 

2. Freidrich Paulsen, A System of Ethics, αγγλ. μτφ. Frank Tlillly, N. York 

1899. 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

Ιδού πώς περιγράφει τον εαυτό του ο Σέιφτσμπερυ στο έργο του Οι ηθικο-

λόγοι, «που είναι από την άποψη της αρετής αυτοί που αργότερα ονομάστηκαν 

ρεαλιστές. Ο συγγραφέας επιχειρεί να δείξει ότι υπάρχει πράγματι κάτι καθε-

αυτό, και στη φύση των πραγμάτων όχι αυθαίρετο ούτε φανταστικό, που δεν 

συγκροτείται από τα έξω, που είναι ανεξάρτητο από τα έθιμο, την ιδιοτροπία ή 

τη θέληση· ούτε καν από την Υπέρτατη Θέληση, που δεν μπορεί καθόλου να 

το κυβερνήσει· αλλά αφού είναι αναγκαστικά καλό, κυβερνάται απ' αυτήν και 

πάντα εναρμονίζεται μ' αυτήν» (μέρ. II, τμ. III, σ. 52-3). 

Σε ένα άλλο χωρίο γράφει ο Σέιφτσμπερυ: «Ούτε ο φόβος της Κόλασης 
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ούτε χιλιάδες τρόμοι της Θεότητας υποδηλώνουν την ύπαρξη της συνείδησης· 

συνείδηση έχουμε μόνον όπου υπάρχει η κατανόηση του τι είναι εσφαλμένο, 

απεχθές, ηθικά διαστρεβλωμένο και μεμπτό. Και όπου έτσι έχουν τα πράγματα, 

εκεί πρέπει να έχει αντίκρισμα η συνείδηση και να αναμένεται αναγκαστικά τι-

μωρία- ακόμη και αν δεν υπάρχει ρητή απειλή» {An Inquiry Concerning Virtue, 

βιβ. II, μέρ. II, τμ. I. σ. 305). 

Ακολουθεί ένα χωρίο από το έργο του Characteristics: «Το έχετε ακούσει, 

φίλοι μου, είναι κοινοτοπία, ότι το συμφέρον κυβερνά τον κόσμο. Αλλά, πι-

στεύω, όποιος παρατηρήσει καλά τις υποθέσεις του κόσμου, θα βρει ότι πάθος, 

ψυχική διάθεση, ιδιοτροπία, ζήλος, διχόνοια και χιλιάδες άλλα, που εναντιώνο-

νται στο ιδιωτικό συμφέρον, παίζουν εξ ίσου σημαντικό ρόλο στην κίνηση της 

μηχανής του κόσμου» {Characteristics, μέρ. III, τμ. III, σ. 77). Είναι δύσκολο 

να πιστέψουμε, συνεχίζει ο Σέιφτσμπερυ, ότι δεν θα πρέπει να πάρουμε καθό-

λου υπ' όψη μας «τα καλύτερα και πιο διευρυμένα συναισθήματα· ότι τίποτε δεν 

πρέπει να θεωρείται πως κάνουμε από καλοσύνη ή γενναιοδωρία, τίποτε από 

καθαρή καλοσύνη ή φιλία, ούτε από οποιοδήποτε κοινωνικό ή φυσικό αίσθημα* 

όταν πιθανόν οι κύριες πηγές του μηχανισμού αυτού βρίσκονται είτε σε αυτά τα 

ίδια τα φυσικά αισθήματα είτε σε ένα σύνθετο είδος που απορρέει απ' αυτά, και 

διατηρεί περισσότερο από το μισό της φύσης τους» (σ. 77-8). Και χλεύασε τον 

Χομπς και άλλους υποστηρικτές της εγωιστικής ερμηνείας της ζωής: «Γιατί σ' 

αυτό θα πρέπει να συμφωνούμε όλοι, ότι δηλαδή πρέπει να επιδιώκουμε την ευ-

τυχία και πράγματι αυτήν ανέκαθεν επιδίωκαν οι άνθρωποι· αλλά εάν αυτή την 

βρίσκουμε ακολουθώντας τη φύση και δίνοντας διέξοδο στο κοινό συναίσθημα, 

ή στην καταστολή της, και μετατρέποντας κάθε πάθος σε ιδιωτικό προτέρημα, 

σε στενό αυτοσκοπό ή στη διατήρηση της απλής ζωής, αυτό αποτελεί αντικεί-

μενο διαμάχης μεταξύ μας» (σ. 80-81). «Ένας άνθρωπος δεν είναι σε τίποτε 

τόσο ο εαυτός του όσο είναι στην ιδιοσυγκρασία του και στον χαρακτήρα των 

παθών και των αισθημάτων του. Αν χάσει αυτό που είναι ανθρώπινο και άξιο σ' 

αυτά, είναι εξ ίσου χαμένος για τον εαυτό του, όπως όταν χάνει τη μνήμη και 

την κατανόησή του» (σ. 81). 

Θα προσθέσω και την ακόλουθη παρατήρηση: Ο Σέιφτσμπερυ φυσικά δεν 

αναγνώρισε την ελεύθερη βούληση. Έγραψε: «Γιατί η βούληση δεν είναι ποτέ 

τόσο ελεύθερη, την κυβερνούν η ψυχική διάθεση και η φαντασίωση» (Πραγμα-

τεία III, «Συμβουλή σε έναν συγγραφέα», μέρ. I, τμ. II, σ. 122). 
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ 

Ο ρώσος πρίγκιπας Πιότρ Κροπότκιν (1842-1921), γόνος αριστοκρατικής 

οικογενείας, ξεκίνησε από υπασπιστής του τσάρου και εξελίχθηκε σε έναν από 

τους πατέρες του αναρχισμού. Υπηρέτησε ως αξιωματικός του ρωσικού στρατού 

(κάνοντας παράλληλα γεωλογικές και βιολογικές παρατηρήσεις) στη Σιβηρία 

και αργότερα φυλακίστηκε για τις ιδέες του στο φοβερό φρούριο Πετροπα-

βλόσκ. Δραπέτευσε από τη φυλακή και διέφυγε στη Νορβηγία και κατόπιν στην 

Αγγλία, όπου εγκαταστάθηκε μέχρι τη Ρωσική επανάσταση του 1917. Στο με-

ταξύ, ταξίδεψε στην Ελβετία και στη Γαλλία (όπου φυλακίστηκε πάλι), υ»α να 

αγωνιστεί για τη διάδοση του αναρχισμού και την οργάνωση του αναρχικού κι-

νήματος. Επέστρεψε στη Ρωσία το 1918, αρχικά στην Πετρούπολη- αλλά έπειτα 

από συμβουλή των γιατρών του, εγκαταστάθηκε στο κτήμα του στο Ντημητρόφ 

της κεντρικής Ρωσίας (60 χιλιόμετρα βόρεια της Ι^όσχας) όπου και πέθανε τον 

Φεβρουάριο του 1921. Η κηδεία του ήταν η τελευταία μεγάλη διαδήλωση των 

αναρχικών στη Ρωσία (λίγο πιο πριν, είχε αρχίσει η καταδίωξη και η εξόντωσή 

τους από τους μπολσεβίκους). 

Από τα έργα του, εκτός από τα πολλά προπαγανδιστικά κείμενα που έγραψε 

για να προσηλυτίσει στον αναρχισμό τους εργάτες και τους νέους, ξεχωρίζουν 

τα α π ο μ ν η μ ο ν ε ύ μ α τ ά του {Αναμνήσεις ενός επονοστότη) κα ι τ α δύο με ί ζ ονα 

θεωρητικά του βιβλία: Αλληλοβοήθεια και Ηθική (που έμεινε ανολοκλήρωτο). 

Τα δύο τελευταία του βιβλία είναι αλληλένδετα -αφού βασίζει σε μεγάλο μέρος 

την Ηθική του στην κοινωνικότητα και την αλληλοβοήθεια των ζώων, η οποία 

κατόπιν επεκτείνεται και στους ανθρώπους. 

Τα τρία πρώτα κεφάλαια της Ηθικής ε\χο\/ δημοσιευθεί, σε μία πρώτη μορ-

φή, στο περιοδικό Nineteenth Ce η tu ry το έτη 1905-1906. Το έργο θα ήταν δί-

τομο, με πρώτο τόμο τον παρόντα, από τον οποίο όμως λείπει το κεφάλαιο που 

θα εξέταζε τις περί ηθικής απόψεις του Στίρνερ, του Νίτσε και του Τολστόι. Ο 

δεύτερος τόμος θα εξέθετε τις βάσεις της ρεαλιστικής ηθικής και τις επιδιώξεις 

της. Γράφηκαν μόνο μερικά κομμάτια του. 

Η παρούσα μετάφραση έγινε από την αγγλική μετάφραση του πρωτότυπου 

ρωσικού κειμένου (που επιμελήθηκε και εξέδωσε ο Ν. Λέμπεντεφ) την οποία 

έκαναν ο Λούις Σ. Φρήντλαντ και ο Τζότζεφ Ρ. Πιροσνίκοφ (με τη βοήθεια της 

γυναίκας και της θυγατέρας του Κροπότκιν) το 1924, για να εκδοθεί το βιβλίο 

στην Αμερική. Προσπάθησα να ξεπεράσω το πρόβλημα της μετάφρασης από 

μετάφραση με την πείρα που έχω από τη μετάφραση άλλων κειμένων του Κρο-

πότκιν από τα γαλλικά και αγγλικά τους πρωτότυπα (ο Κροπότκιν έγραψε και 

στα αγγλικά και στα γαλλικά, τα οποία κατείχε καλά. Σημειωτέον ότι στο Λον-
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δίνο κέρδιζε το ψωμί του μεταφράζοντας στα εγγλέζικα ρωσικές γεωγραφικές 

και γεωλογικές μελέτες. Οι Αναμνήσεις του έχουν γραφεί και στα αγγλικά και 

στα ρώσικα. Το περίφημο βιβλίο του Αγροί, εργοστάσιο, εργαστήριο, στο οποίο, 

μεταξύ άλλων, αντικρούει την άποψη του Μαρξ για τον θάνατο των μικρών βι-

οτεχνιών όσο αναπτύσσεται ο καπιταλισμός, έχει γραφεί στα εγγλέζικα). 

Για τα παραθέματα χρησιμοποίησα τις μεταφράσεις: του I.Συκουτρή (Πλάτω-

νος Σ(/μπόσ/ο\/), του Β.Ι^αγγίνα (ΑριστοτέλουςΗθικό Νικομόχειο), του Ι.Τζαβάρα 

(Καντ, Προλεγόμενα σε μία μεταφυσική των ηθών), του Κ.Ανδρουλιδάκη (Καντ, 

Κριτική του πρακτικού Αόγου), του Ν.Κουντουριώτου (Σπινόζα, Ηθική). 

Β. T., Δεκέμβρης 2006 
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