
Μιχαήλ Μπακούνιν,  Η θεωρία του Ρουσώ για 
το κράτος 

 
Το δοκίµιο αυτό πρωτοεµφανίστηκε στην έκδοση του Σαµ Ντόλγκοφ "Ο 
Μπακούνιν για τον Αναρχισµό", δηµοσιευµένο το 1980 από τις εκδόσεις Black 
Rose Books , Montreal. H  έκδοση από την οποία έγινε η µετάφραση, έγινε τον 
Οκτώβρη του 1997.  Για τη παρούσα µετάφραση η οποία θα ολοκληρωθεί σε 
αρκετά κοµµάτια - Πυράνχας Βόλος 2010. 
 
Έχουµε ήδη πει πως ο άνθρωπος δεν είναι απλά το πιο ατοµιστικό ον στη γη - είναι 
συνάµα και το πιο κοινωνικό. Ήταν µεγάλο λάθος από πλευράς του Ζαν Ζακ Ρουσώ 
να θεωρεί πως η πρωτόγονη κοινωνία θεµελιώθηκε µέσω µιας ελεύθερης συµφωνίας 
µεταξύ των αγρίων. Δεν είναι όµως ο µόνος που το έχει πει. Η πλειοψηφία των 
νοµοµαθών και σύγχρονων αρθογράφων,  είτε της σχολής του Καντ είτε 
οποιασδήποτε άλληςατοµικστικής και φιλελεύθερης σχολής, αυτοί που δεν 
αποδέχονται την ιδέα µιας κοινωνίας βασισµένης στο θεϊκό δικαίωµα των θεολόγων, 
ούτε µιας κοινωνίας καθορισµένης από τη χεγκελιανή σχολή ως µια λίγο ή πολύ 
µυστική πραγµατοποίηση της αντικειµενικής ηθικής, ούτε την φυσιοκρατική 
αντίληψη µιας πρωτόγονης κοινωνίας ζώων, όλοι δέχονται θέλοντας και µη και 
ελλείψει οποιασδήποτε άλλης βάσης, την σιωπηρή συµφωνία ή συµβόλαιο, ως το 
σηµείο εκκίνησής τους. 
 
 
Σύµφωνα µε τη θεωρία του κοινωνικού συµβολαίου, οι πρωτόγονοι που 
απολαµβάνουν την απόλυτη ελευθερία µόνο στην αποµόνωση, είναι από τη φύση 
τους αντικοινωνικοί.  Όταν υποχρεώνονται να συνεργαστούν, καταστρέφουν ο ένας 
την ελευθερία του άλλου.   Η πάλη αυτή µπορεί να οδηγήσει στην αλληλοεξόντωση.  
Προκειµένου να µη συµβεί αυτό, καταλήγουν σε ένα συµβόλαιο επίσηµο ή µη, µε το 
οποίο παραδίδουν ένα µέρος της ελευθερίας τους για να διασφαλίσουν την υπόλοιπη.  
Αυτό το συµβόλαιο γίνεται το θεµέλιο της κοινωνίας ή καλύτερα του κράτους, γιατί 
πρέπει να κάνουµε σαφές ότι σε αυτήν τη θεωρία δεν υπάρχει χώρος για την 
κοινωνία. Μόνο το κράτος υπάρχει-ή πιο σωστά- η κοινωνία έχει απορροφηθεί από 
το κράτος. 
 
 
Η κοινωνία είναι η φυσική µορφή ύπαρξης της ανθρώπινης συλλογικότητας, 
ανεξαρτήτως οποιουδήποτε συµβολαίου. Αυτοκυβερνάται µέσω των εθίµων ή των 
παραδόσεων, αλλά ποτέ µέσω των νόµων. Προοδεύει αργά υπό την ώθηση που 
δέχεται από τις ανθρώπινες πρωτοβουλίες και όχι από τη σκέψη ή τη θέληση του 
νοµοθέτη. Υπάρχουν πολλοί νόµοι που την κυβερνούν χωρίς να το γνωρίζει, αυτοί 
όµως είναι φυσικοί νόµοι που ενυπάρχουν στο κοινωνικό σώµα, τόσο απλά όσο οι 
φυσικοί νόµοι ενυπάρχουν στα υλικά σώµατα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους 
νόµους παραµένουν άγνωστοι µέχρι σήµερα. έχουν όµως κυβερνήσει την ανθρώπινη 
κοινωνία από τη γέννησή της, ανεξάρτητα από τη σκέψη και τη θέληση αυτών που 
την αποτελούσαν. Δε θα έπρεπε λιπόν να συγχέονται µε τους  πολιτικούς και 
δικαστικούς νόµους κάποιας νοµοθετικής εξουσίας, νόµοι οι οποίοι υποτίθεται πως 
είναι η λογική συνέπεια του πρώτου συµβολαίου που συνειδητά διαµόρφωσαν οι 
άνθρωποι. 
 



Το κράτος δεν αποτελεί ένα άµεσο προϊόν της φύσης. Αντίθετα µε την κοινωνία, δεν 
προτάσσει το ξύπνηµα της λογικής στους ανθρώπους. Οι φιλελεύθεροι λένε πως το 
πρώτο κράτος δηµιουργήθηκε  από την ελεύθερη και λογική βούληση των ανθρώπων. 
Οι άνθρωποι του "δικαίου" το θεωρούν ως έργο του θεού. Σε κάθε περίπτωση 
κυριεύει την κοινωνία και τείνει να την απορροφήσει πλήρως. 
 
 
Μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι καθώς το κράτος αντιπροσωπεύει το δηµόσιο 
καλό, το κοινό συµφέρον όλων, παρακρατά ένα µέρος της ελευθερίας του καθενός µε 
σκοπό απλά να του διασφαλίσει την υπόλοιπη - αυτή όµως η υπόλοιπη, µπορεί να 
είναι µια µορφή ασφάλειας αλλά δεν είναι ποτέ ελευθερία. 
 
 
 Η ελευθερία είναι ενιαία και αδιαίρετη , κανείς δεν µπορεί να παρακρατήσει ένα 
µέρος της χωρίς να "σκοτώσει" το σύνολό της. Αυτό το µικρό κοµµάτι που 
παρακρατά; είναι η ουσία της ελευθερίας µου, είναι το σύνολό της.  Μέσα από µια 
φυσική αναγκαία και ακαταµάχητη κίνηση, όλη µου η ελευθερία συγκεντρώνεται µε 
ακρίβεια στο µέρος , όσο µικρό κι αν είναι, που µου στερείς. Είναι η ιστορία της 
συζύγου του Κυανοπώγωνα, η οποία είχε στη διάθεσή της ένα ολόκληρο παλάτι µε 
πλήρη κι απεριόριστη ελευθερία να µπαίνει οπουδήποτε, να βλέπει και να αγγίζει τα 
πάντα, εκτός από µια µικρή τροµακτική κάµαρα που η κυρίαρχη θέληση του φρικτού 
συζύγου της, της είχε απαγορεύσει απόλυτα να µπει. Απαρνήθηκε λοιπόν όλη την 
πολυτέλεια του παλατιού, και ολόκληρη η ύπαρξή της συγκεντρώθηκε στην 
τροµακτική µικρή κάµαρα. Άνοιξε την απαγορευµένη πόρτα προσεκτικά, αφού η 
ελευθερία της εξαρτώταν από αυτήν την πράξη, ενώ παράλληλα η απαγόρευση 
εισόδου ήταν µια κατάφωρη παραβίαση  ακριβώς αυτής της ελευθερίας.  
 
 
 Είναι ακόµη και η ιστορία του Αδάµ και της Εύας. Η απαγόρευση να γευτούν τον 
καρπό από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, µόνο και µόνο επειδή 
έτσι το θέλησε ο Κύριος, ήταν µια πράξη στυγνού δεσποτισµού από πλευράς του 
καλού Κυρίου. Αν οι πρωτόπλαστοι είχαν υπακούσει, ολόκληρη η ανθρώπινη φυλή 
θα είχε παραµείνει προσκολληµένη στην πιο εξευτελιστική σκλαβιά. Η ανυπακοή 
τους µας εξανθρώπισε και µας έσωσε. Δική τους ήταν, στη γλώσσα της µυθολογίας, η 
πρώτη πράξη ανθρώπινης ελευθερίας. 
  Θα µπορούσε κάποιος να πει  -µπορεί το κράτος, το δηµοκρατικό κράτος που 
βασίζεται στην ελεύθερη συναίνεση όλων των πολιτών του, να είναι η άρνηση της 
ελευθερίας του;    
 
 Και γιατί όχι;  Αυτό εξαρτάται από την αποστολή και την ισχύ που οι πολίτες 
παρέδωσαν στο κράτος. Ένα δηµοκρατικό κράτος βασισµένο στην οικουµενική 
συναίνεση, θα µπορούσε να είναι πολύ δεσποτικό, ακόµη πιο δεσποτικό κι από ένα 
µοναρχικό, αν υπό το πρόσχηµα της αντιπροσώπευσης της θέλησης όλων, επρόκειτο 
να καταπατήσει την ελεύθερη θέληση και βούληση του κάθε µέλους του. 
Παρ' όλα αυτά, ας υποθέσουµε πως κάποιος λέει ότι το κράτος δεν περιορίζει την 
ελευθερία των µελών του, παρά µόνο όταν τείνει προς την αδικία ή το κακό. 
Προλαµβάνει τα µέλη του από το να αλληλοσκοτωθούν, να αλληλολεηλατηθούν, να 
προσβάλουν και γενικά να πονέσουν ο ένας τον άλλο, αφήνοντάς τους παράλληλα 
πλήρη ελευθερία να κάνουν το καλό. Αυτό µας ξαναφέρνει στην ιστορία της 



γυναίκας του Κυανοπώγωνα, ή αυτή του απαγορευµένου καρπού : Τί είναι καλό και 
τί κακό; 
 
 
Από την πλευρά του συστήµατος που εξετάζουµε, η διάκριση µεταξύ καλού και 
κακού δεν υπήρχε πριν την κατάληξη του συµβολαίου, όταν κάθε άτοµο έµενε βαθιά 
στην αποµόνωση της ελευθερίας του ή των απόλυτών του δικαιωµάτων, µη 
λαµβάνοντας υπ'όψη τους συνανθρώπους του, εκτός από αυτούς που του υπαγόρευαν 
η αδυναµία και η δύναµή του. Δηλαδή η σοφία και το συµφέρον του.  Εκείνη την 
εποχή, ακολουθώντας ακόµη την ίδια θεωρία, ο εγωτισµός ήταν ο υπέρτατος νόµος, 
το µόνο δίκαιο. Το καλό καθοριζόταν από την επιτυχία, η αποτυχία ήταν το µόνο 
κακό, και η δικαιοσύνη ήταν απλά η καθιέρωση του τετελεσµένου γεγονότος, 
ανεξάρτητα πόσο σκληρό, φρικτό ή άδοξο ήταν αυτό, ακριβώς δηλαδή όπως είναι τα 
πράγµατα τώρα στην πολιτική ηθική που επικρατεί στην Ευρώπη σήµερα. 
 Η διάκριση µεταξύ καλού και κακού σύµφωνα µε αυτό το σύστηµα, ξεκινά µοναχά 
µε την κατάληξη του κοινωνικού συµβολαίου. 
 
 
 Εποµένως, αυτό που είχε αναγνωριστεί ως θεσµοθέτηση του κοινού συµφέροντος, 
διακηρύχθηκε ως καλό, και ο,τιδήποτε αντίθετο σε αυτό  ως κακό.  Τα συµβαλλόµενα 
µέλη έγιναν πολίτες και υπάχθηκαν σε µια λίγο ή πολύ επίσηµη υιοθέτηση, απ΄όπου 
απέρρεε µια υποχρέωση :  Να υποτάξουν τα προσωπικά τους συµφέροντα στο κοινό 
καλό, σε ένα συµφέρον αδιαχώριστο από όλα τα άλλα. Τα δικαιώµατά τους 
διαχωρίστηκαν από το κοινό δίκαιο, ο µόνος αντιπρόσωπος του οποίου - το κράτος,  
ενδύθηκε (µε) την εξουσία να καταστέλλει όλες τις παράνοµες ατοµικές εξεγέρσεις, 
αλλά και µε την υποχρέωση να προστατεύει κάθε µέλος του στην άσκηση των 
δικαιωµάτων του, στο βαθµό που αυτά δεν ήταν αντίθετα προς το κοινό καλό. 
 Θα εξετάσουµε τώρα πώς θα έπρεπε να είναι το κράτος , έτσι θεσµοθετηµένο σε 
σχέση µε τους οµολόγους του, τα άλλα κράτη, όπως και σε σχέση µε τους υπηκόους 
του. Αυτή η εξέταση φαντάζει σε όλους µας ως η πιο χρήσιµη και ενδιαφέρουσα γιατί 
το κράτος όπως προσδιορίζεται εδώ, είναι ακριβώς το σύγχρονο κράτος, στο βαθµό 
που έχει διαχωριστεί από τη θρησκευτική ιδέα - το αιρετικό ή αθεϊστικό κράτος που 
διακηρύσσουν οι σύγχρονοι αρθρογράφοι. Έχουµε λοιπόν: Από τί αποτελείται η 
ηθική του; Από το  µοντέρνο κράτος όπως είπαµε, τη στιγµή που έχει ελευθερωθεί 
από το ζυγό της εκκλησίας  και  ακολούθως έχοντας αποτινάξει το ζυγό της 
οικουµενικής ή κοσµοπολίτικης ηθικής της χριστιανικής θρησκείας- τη στιγµή που 
δεν έχει ακόµη εισχωρήσει σε αυτό η ανθρωπιστική ηθική ή ιδέα, κάτι που δεν θα 
µπορούσε ποτέ να κάνει χωρίς να καταστρέψει τον εαυτό του. Γιατί στη 
διαχωρισµένη ύπαρξη και την αποµονωµένη συγκεντροποίησή του, θα ήταν πολύ 
περιοριστικό να αγκαλιάσει, να περικλείσει τα δικαιώµατα και εποµένως την ηθική 
όλης της ανθρωπότητας. 
 
 
 Τα σύγχρονα κράτη έχουν φτάσει σε αυτό ακριβώς το σηµείο. Ο χριστιανισµός τους 
χρησιµεύει µόνο ως πρόσχηµα, ή φρασεολογία, ή µέσο εξαπάτησης του αδρανούς 
πλήθους, γιατί οι στόχοι που κυνηγούν δεν έχουν τίποτα να κάνουν  µε θρησκευτικά 
συναισθήµατα. Οι µεγάλοι πολιτικοί ηγέτες των καιρών µας, Πάλµερστον, 
Μουράβιεφ, Βίσµαρκ, Καβούρ, Ναπολέων,  σίγουρα γέλασαν πολύ όταν ο κόσµος 
πήρε στα σοβαρά τις θρησκευτικές τους διακηρύξεις.  Ακόµη περισσότερο γέλασαν 
όταν ο λαός τους απέδωσε ανθρωπιστικά αισθήµατα, πράξεις και προθέσεις, δεν 



έκανα ποτέ όµως το λάθος να χρησιµοποιήσουν δηµόσια κάτι που δε θα είχε κανένα 
νόηµα. 
 
 
Τί αποµένει λοιπόν για να θεσπίσει την ηθική τους; Το συµφέρον του Κράτους και 
τίποτα άλλο. Από αυτήν την οπτική, που τυχαίνει µε ελάχιστες εξαιρέσεις, να υπήρξε 
αυτή των ηγετών, των ισχυρών κάθε εποχής και χώρας, από αυτήν την οπτική λέω, 
οτιδήποτε συµβάλλει στη διατήρηση, το µεγαλείο και την ισχύ του κράτους, όσο 
ανίερο ή ηθικά αποτροπιαστικό και αν φαντάζει, αυτό είναι το"καλό". Κι αντίστροφα, 
ό,τι αντιτίθεται στα συµφέροντα του κράτους, όσο "ιερό" ή οτιδήποτε άλλο κι αν 
είναι, αυτό είναι το "κακό". Αυτή είναι η κοσµική ηθική και πρακτική κάθε κράτους. 
 Το ίδιο συµβαίνει και µε το κράτος που βασίζεται στη θεωρία του κοινωνικού 
συµβολαίου. Σύµφωνα µε τη λογική αυτή, τα καλά και τα δίκαια ξεκινούν µόνο µε το 
συµβόλαιο - στην ουσία δεν είναι παρά το περιεχόµενο και ο σκοπός του 
συµβολαίου. Δηλαδή, το κοινό συµφέρον και το δηµόσιο δικαίωµα όλων των ατόµων 
που συνδιαµόρφωσαν το συµβόλαιο, εξαιρουµένων όλων όσων παραµένουν εκτός 
συµβολαίου. Δεν είναι εποµένως τίποτα παρά η µεγαλύτερη ικανοποίηση για το 
συλλογικό εγωτισµό ενός ιδιαίτερου και απαγορευµένου συνεταιρισµού, ο οποίος 
,έχοντας ιδρυθεί πάνω στη µερική θυσία του ατοµικού εγωτισµού του κάθε µέλους 
του, αποβάλλει εκ των πραγµάτων ως ξένους και φυσικούς εχθρούς την τεράστια 
πλειοψηφία των ανθρώπων, άσχετα αν αυτή είναι ή όχι οργανωµένη µε ανάλογο 
τρόπο. 
 
 
Η ύπαρξη ενός κυρίαρχου αποκλειστικού κράτους, προϋποθέτει απαραίτητα την 
ύπαρξη, και αν χρειαστεί προκαλεί τον σχηµατισµό κι άλλων τέτοιων κρατών, αφού 
είναι φυσικό πως τα άτοµα που βρίσκονται εκτός αυτού, η ελευθερία και η ύπαρξή 
τους, απειλούνται από αυτό και θα έπρεπε µε τη σειρά τους να συνεταιριστούν 
εναντίον του. Έτσι λοιπόν η ανθρωπότητα χωρίζεται σε έναν απροσδιόριστο αριθµό 
ξένων κρατών, όλων εχθρικών και αλληλοαπειλούµενων. 
 
 
Δεν υπάρχει κοινό δίκαιο ή οποιουδήποτε είδους κοινωνικό συµβόλαιο µεταξύ τους. 
Αλλιώς θα έπαυαν να είναι ανεξάρτητα κράτη και θα γινόντουσαν 
οµοσπονδιοποιηµένα µέλη ενός µεγάλου κράτους. 
 
 
 Εκτός όµως κι αν αυτό το κράτος επρόκειτο να περικλείει όλη την ανθρωπότητα, θα 
ερχόταν αντιµέτωπο µε άλλα µεγάλα κράτη, κάθε ένα οµοσπονδιοποιηµένο στο 
εσωτερικό του και φέρον το ίδιο φορτίο αναπόφευκτης εχθρότητας. Ο πόλεµος θα 
εξακολουθούσε να παραµένει ο υπέρτατος νόµος, µια αναπόφευκτη συνθήκη 
ανθρώπινης επιβίωσης. 
 
 
Εποµένως, κάθε κράτος ,οµοσπονδιοποιηµένο ή µη, θα επεδίωκε την -στο µέγιστο 
βαθµό-  ισχυροποίησή του. Πρέπει να ισοπεδώσει αντί να ισοπεδωθεί, να κατακτήσει 
αντί να κατακτηθεί, να υποδουλώσει αντί να υποδουλωθεί,  αφού δύο εξουσίες 
παρόµοιες και συνάµα  τόσο ξένες µεταξύ τους , δε θα µπορούσαν να συνυπάρξουν 
δίχως να αλληλοκαταστραφούν. 
 



 
  Άρα το κράτος είναι η πιο κατάφωρη, η πιο κυνική  και η πιο πλήρης άρνηση της 
ανθρωπιάς. Κοµµατιάζει την οικουµενική και πανανθρώπινη αλληλεγγύη, κάνοντας 
κάποια από αυτά να συνεταιρίζονται µε µόνο σκοπό αυτόν της καταστροφής, της 
κατάκτησης και της υποδούλωσης όλων των υπόλοιπων. Προστατεύει µόνο τους 
δικούς του πολίτες, αναγνωρίζει ανθρώπινα δικαιώµατα, ανθρωπιά, πολιτισµό, µόνο 
µέσα στα σύνορά του. Από τη στιγµή που δεν αναγνωρίζει δικαιώµατα άλλα από 
αυτά που ορίζει, αλαζονικά "αποκτά" το δικαίωµα να εξασκεί την πιο θηριώδη 
απανθρωπιά έναντι όλων των ξένων πληθυσµών, τους οποίους µπορεί να λεηλατεί, να 
εξολοθρεύει ή να υποδουλώνει κατά βούληση. Αν κάποιες φορές φαίνεται 
γενναιόδωρο απέναντί τους, αυτό δεν οφείλεται σε κάποια αίσθηση καθήκοντος, γιατί 
δεν έχει καθήκοντα παρά µόνο απέναντι στον εαυτό του σε πρώτη φάση , κι έπειτα 
απέναντι σε αυτά από τα µέλη του που ελεύθερα το σχηµάτισαν, που ελεύθερα 
συνεχίζουν να αποτελούν µέρος του, ή ακόµα όπως πα΄ντα συµβαίνει στην ιστορία , 
σε αυτούς που γίνονται υποκείµενά του. Καθώς δεν υπάρχει σε ισχύ κάποιος διεθνής 
νόµος, και δεν θα µπορούσε ποτέ να υπάρξει µε τρόπο µεστό νοήµατος και 
ρεαλιστικό  χωρίς να υποβαθµίζει από τα θεµέλιά της την αρχή της απόλυτης 
κυριαρχίας του κράτους,  το κράτος δεν έχει υποχρεώσεις έναντι των ξένων 
πληθυσµών.  Αν λοιπόν φερθεί σε έναν υπό κατοχή πληθυσµό µε απάνθρωπο τρόπο, 
αν τον λεηλατεί ή τον εξολοθρεύει µόνο κατά το ήµισυ, αν δεν τον µειώνει ως το 
χαµηλότερο βαθµό σκλαβιάς, αυτό µπορεί να είναι µια πολιτική πράξη εµπνευσµένη 
από σύνεση ή και καθαρή µεγαλοψυχία , ποτέ όµως δε γίνεται από αίσθηµα 
καθήκοντος, επειδή το κράτος έχει απόλυτο δικαίωµα στην κατά βούληση κατ-
ανάλωση των κατακτηµένων πληθυσµών. 
 
 
 Η κατάφωρη άρνηση της ανθρωπιάς, που συνιστά την ουσία του κράτους, είναι ,από 
την οπτική γωνία του κράτους,  το υπέρτατο καθήκον του και η υπέρτατη αρετή του. 
Φέρει το όνοµα πατριωτισµός και συνιστά ολόκληρη την ανυπέρβατη ηθική του 
κράτους. Την αποκαλούµε ανυπέρβατη ηθική, επειδή συνήθως πηγαίνει πέρα από το 
επίπεδο της ανθρώπινης ηθικής και δικαιοσύνης, είτε της κοινότητας είτε του ατόµου, 
και κατά τον ίδιο τρόπο συχνά βρίσκεται σε αντίθεση µε αυτές. 


