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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Μ’ εύσύγγνωστην συγκίνηση καί Ικανοποίηση φιλοσοφικήν παραδί- 
δομεν έκ νέου σήμερον στή δημοσιότητα (σέ δεύτερη πλέον έκδοση) τό 
δεύτερο τούτο μέρος τής «πρώτης» θεμελιώδους «Κριτικής», τής «Κριτικής 
τού καθαρού λόγου», τού Κάντ πού, έδώ καί δέκα περίπου χρόνια (1987), ώς 
βαρυτάτου φιλοσοφικού χρέους συνέχιση τών σπουδαιοτάτων προσπαθειών 
τοΰ διαπρεπούς Καθηγητοϋ καί διδασκάλου ’Αναστασίου Γιανναρδ (τού 
μεταφραστού τοΰ πρώτου βαρυσημάντου μέρους τής «Κρ. τ. κ. λόγου»: τής 
'Υπερβατικής Αισθητικής καί ’Αναλυτικής), είχαμε μεταφραστικώς όλο- 
κληρώσει.

Τό έργο έπανεκδίδεται άτόφιο καί άκέραιο ώς άρχικώς έτελεσιουργήθη, 
γεγονός πού δομικώς ή άρχιτεκτονικώς είσέτι Αναγνωρίζεται άπό τήν Ιστο
ρική καί χρονολογικήν ένταΰθα διαπλοκή καί συνύφανση τών τεσσάρων 
έκείνων κατά σειράν τευχών τών έτών 1983 (Παραλογισ.ιοί τής Υπερβατι
κής Ψυχολογίας), 1985 (Ή ’Αντινομία του καθαρού λόγου), 1986 (Ή 
'Υπερβατική Θεολογία) καί 1987 (Ή 'Υπερβατική Μεθοδολογία). Θεωρή
σαμε τις όποιες μικρές ή, ώς έκ τής χρονικής καί φιλοσοφικής άποστάσεως, 
μεταγενεστέρως έπιβαλλόμενες, Ισως, άλλαγές ή τροποποιήσεις ώς έπουσι- 
ώδεις καί σμικρόν σημαινούσας, στόν βαθμό καί στό μέτρο πού οί έπί πλέον 
έντός Αγκυλών ή έν ύποση μειώσει παρατιθέμενες μεταφραστικές μας έκδο- 
χές Αποδίδουν λεπτές, λεπτότερες, ή έν μέρει Απαραίτητες καί χρήσιμες 
νοηματικές Αποχρώσεις καί διαστάσεις τοΰ βαθυτεύκτου φιλοσοφικού τού
του δαιδάλματος τού Κάντ.

Διό καί, δ,τι έν έκείνφ τφ χρόνψ φιλοσοφικώς, μεταφραστικώς καί προ- 
σωπολογικώς ύπετυπώθη στόν Πρόλογο ή στίς ΕΙσαγωγές τών έπί μέρους 
τευχών, Ισχύει Ιδιαιτέρως καί Ιδιαζόντως σήμερον πού τά μεταφραστικά 
κακουργήματα (είδικώς στόν χώρο μεταφραστικής στά έλληνικά άποδόσεως 
ένίων θεμελιωδών έργων τού Hegel, τού Husserl καί τού Heidegger) μερικών, 
όντως, μή διαθετόντων τήν, φιλοσοφικώς καί γλωσσικώς, προσφυά διά τό 
πρδγμα γερμανικήν καί έλληνικήν έννοιογνωσίαν, δυστυχώς, πολλαπλασιά- 
ζονται. Έπί τού πεδίου μόνου τοΰ προσωπικού έπιπροσθέτως δέν θά μπορού
σαμε ν’ Αποσιωπήσωμε τό όνομα τοΰ διακεκριμένου παλαιού, άπό τόν καιρό



δ'

τής φιλοσοφικής Χαϊδελβέργης, φίλου μας —τοΰ όποιου, δυστυχώς, τόσον 
προώρως έστερήθημεν, φεϋ, τήν πολύτιμη πνευματική συνεργασία και πα
ρουσία του—, Παναγιώτη Κονδύλη, (ένός άνθρώπου δηλ. πού έγνώριζε και 
Γερμανικά καί ' Ελληνικά!), πού ή φιλοσοφικώς ευγενική προ ετών πρότασή 
του νά έκδοθή τό παρόν —καί μ’ αύτό νά καταστή εύρύτερον, ώς ό ίδιος 
έμπείρως έλεγεν, γνωστόν— εις σοβαρόν οίκεΐο έκδοτικόν του οίκο, ίσως 
δεν ήταν, όλοτελώς, άδικαιολόγητη. Πάντως «ή Κριτική τού λόγου δεν μπο
ρεί ποτέ νά γίνη δημοφιλής —άλλά καί δέν τό έχει άνάγκη νά γίνη», κατά 
τον αύτολέκτως αυστηρόν Im. Kant.

' Ο άνοιχτός κριτικός, ώστόσο, δρόμος τοΰ Κάντ είναι καί παραμένει, 
όνομαστικώς, εύρύτερον γνωστός. "Ο,τι όμως, ούσιαστικώς, δέν γίνεται εύ- 
ρύτατα —ούτε κάν καί σέ άρκετούς ή καί πολλούς, δυστυχώς, όμοτέχνους, 
ούτως ειπεϊν, πανεπιστημιακούς —κατανοητόν είναι τούτο: πώς ή κριτικό- 
της τοΰ δρόμου τοΰ Καντικοΰ δέν έχει καμμιάν άπολύτως σχέση προς γενι
κολόγου φληναφηματικοΰ χαρακτήρος άλλοθεν προχείρως έξαρπαζόμενα 
«κριτικαρίσματα», ή προς φανητιώσαν —δίκην λόγων επιδεικτικών— καί 
ύπερπτητικήν τοΰ πράγματος ψευδοκριτικήν πού άσκεΐται έπιστημονικοφα- 
νώς, ΐνα συγκαλυφθή άνεπισήμως όπισθόβουλα ή στιβαρή άκαμψία καί 
άκαρπία αύθεντικής καί πηγαίας φιλοσοφικής γνώσεως. ' Η επιστημονική 
κριτικότης τοΰ φιλοσοφικοΰ κριτικισμοΰ («τ’ άγκαθερά μονοπάτια τής Κρι
τικής») προϋποθέτει καί άπαιτεΐ εντελή καί άποδεικτικώς θεμελιωμένην 
ιστορικήν γνώση, id est ούσαν καί πραγματικήν καί ούχί, άτεχνώς, φαινομέ- 
νην. Μελέτην, τουτέστιν, σπουδήν καί προς τό οίκεΐον φιλοσοφικόν πράγμα 
τριβήν, ώστε νά μπορή νά δικαιώνεται καί ή όποια μετά λόγου γνώσεως 
άσκούμενη έμβριθώς κριτική. "Οποιος δέν γνωρίζει κάτι, τό λέγει εύθαρσώς 
καί τό άγνοεΐ —καί οφείλει νά τό άγνοή. "Οποιος όμως, άγνοών, έπιμένει 
ύποκριτικώς εν περιφανεία νά κρίνη καί νά κρισιολογή, αύτός μοιάζει μέ, 
καταγελάστως, αύτοδίδακτον σοφιστήν ή έπιπολάζοντα, νεοελληνικώς, 
Στρεψιάδη... Βούλεται δηλονότι, διακένως περπερευόμενος, νά κρίνη καί νά 
όμιλή (ώς εάν νά ήτο επάγγελμα ή κριτική!) γιά δ,τι άγνοεΐ καί δέν γνωρίζει 
νά κρίνη! Τήν «ignoratio rei» διαδέχεται φυσιολογικώς έτσι ή «ignoratio 
elenchi», άφοΰ ή κ ρ ι τ ι κ ή  π ρ ο ϋ π ο θ έ τ ε ι  γ ν ώ σ η .  Γιά τον τελευταίο τοΰ- 
τον άκριβώς ή «Κριτική» τοΰ Κάντ ποτέ της βέβαια δέν θά καταστή άσφαλτη 
όδός καί έξοδος άπό τά άδιέξοδα τής φιλοσοφικής σκέψεως, «κάθε φορά πού 
θέλησε ν’ άγνοήση τις ά ν θ ρ ώ π ι ν ε ς  δ υ ν α τ ό τ η  τ ε ς  (sic) καί τά όριά τους» 
(Γιανναράς).

Δ ύ σ κ ο λ η ,  πράγματι, πολύ δύσκολη ή άκίβδηλος φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή  
κ ρ ι τ ι κ ή .  Δύσβατη καί δυσπόρευτη όμως καί τούτη ή «πρώτη» θεωρητική 
«Κριτική» τοΰ Κάντ. Γιά τούς νέους φιλοσοφικούς άνθρώπους πού νεοελλη
νικώς άνυπόμονα θέλουν φιλοσοφικώς νά τήν σπουδάσουν —καί όχι, «μεγα-



ε

λοφυώς», άνόητα νά πρωτοτυπήσουν!—, άς ίσχύη και λειτουργή παραθαρ- 
ρυντικώς τό άκόλουθον δίστιχο τοΰ, καί φιλοσοφικά, έξαιρέτως προικισμέ
νου καντιανού ποιητοΰ Fr. Schiller:

«Zwei Jahrzehnte kostet du mir:, zehn Jahre verlor ich 
Dich zu begreifen, und zehn, mich zu befreien von Dir»

(Xenien 1796)

(Δύο δεκάδες χρόνια μοΰ κόστισες, γέρο-Κάντ: δέκα χρόνια έχασα 
γιά νά σε καταλάβω, καί άλλα δέκα, για ν’ απαλλαγώ άπό την

επιρροή σου).

Άθήναι, Χριστούγεννα 1998
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στόν πρόωρα καί άδικα χαμένο άείμνηστο Καθηγητή καί διδάσκαλο 
’ Α ν α σ τ ά σ ι ο  Γ ι α ν ν α ρ ά  άνήκει τό μεγάλο γέρας γιά τήν φαεινή Ιδέα 
μεταφράσεως τής Κριτικής τοΰ καθαρού λόγου τοϋ Κάντ σε έγκυρη νεοελ
ληνική φιλοσοφική γλώσσα. Καί άν τό σχέδιο έκεΐνο δεν πραγματώθηκε ό- 
λοκληρωτικά — ό δρόμος πάντως άνοιξε — παρά μονάχα σέ ένα μεγάλο καί 
έξαιρετικά σημαντικό μέρος του (ή μετάφραση τοΰ Γιανναρά περιέλαβε 
τελικά τήν 'Υπερβατική ΑΙσθητική καί όλόκληρη τήν 'Υπερβατική 
’Αναλυτική, τό πρώτο δηλ. μέρος τής 'Υπερβατικής Λογικής), τά εύστοχα 
τούτα λόγια1, δτι δηλ. ή Κρ. τ. κ. λ. άποτελεΐ «άκόμα καί σήμερα άριστο 
μέσο φιλοσοφικού προσανατολισμού καί άσφαλτο όδηγό στούς δαιδαλώ- 
δεις δρόμους καί στα άδιέξοδα πού κατέληγε ή φιλοσοφική σκέψη, κάθε 
φορά πού θέλησε νά άγνοήση τις ά ν θ ρ ώ π ι ν ε ς  δυνατότητες καί τά όριά 
τους», άποτελοΰν ισχυρό τονωτικό γιά όποιον ύποβάλλεται στή βαρειά — 

καί άχάριστη! — θυσία νά συνέχιση καί όλοκληρώση ό,τι έκεΐνος σάν 
αύθεντικός φιλοσοφικός διδάσκαλος έταξε ύπόθεση τοΰ βίου του ... Καί 
γίνεται, πραγματικά, κανείς περίφροντις έπωμιζόμενος τή συνέχιση ένός 
τέτοιου δυσμαθοΰς έργου πού μόνον ένας άναθρεμμένος γλωσσικά καί 
φιλοσοφικά μέσα σέ τέτοια κείμενα μπορεί μέ άκρίβεια ν’ άποτιμήση στις 
διαστάσεις του. Τοΰτο τό μέγα κήδος όμως μεταμορφώνεται σέ πληρωτική 
έντός μας εύελπιστία σάν άναλογιζόμαστε τό έπίταγμα πού ξεκινάει άπό τοΰ 
Γιανναρά τήν ζώσα ίστορία. «Μήτε νέος τις ών μελλέτω φιλοσοφεϊν, μήτε 
γέρων υπάρχων κοπιάτω φιλοσόφων» μάς έγραφε, άξέχαστα, τοΰ ’Επικούρου 
μιμνησκόμενος, τον Νοέμβριο τοΰ 1973 στο Παρίσι. Γιατί τοΰ ’Αναστασίου 
Γιανναρά ό τραγικά βραχύς βίος ήταν όλοτελές «engagement» (καί όχι 
φτηνή δημαγωγία) γιά τήν φιλοσοφική γνώση καί έπιστήμη, πρότυπος 
μόχθος, θυσία, σύνταση καί σύνταξη ύπέρτατη ψυχής...

’Αλλά δέν είναι τοΰ παρόντος ν’ άναμνησθώμεν, εύγνώμονες ήμεΐς, 
τοιούτων πριαμείων παθών, τοσούτου άγώνος ήθικοΰ καί πνευματικού καί 
ο'ίας άλλης συντριβής....

Τό έγχείρημα τοΰ ’Αναστασίου Γιανναρά καί τά παραπάνω ρήματά του 
άποκτοΰν πρώτη καί κύρια σημασία σέ μιάν έποχή όπου, δυστυχώς, στήν

1. Im. Kant, Κριτική τοϋ καθαρού λόγου, τ. Α', Τεύχος I, Είσαγωγή-μετάφραση - 
σχόλια ’ Α ν α σ τ α σ ί ο υ  Γ ι α ν ν α ρ ά ,  ’ Αθήναι, 1977 (έκδόσεις Παπαζήση), σ. 9.



V I

χώρα μας κάμποσοι άπό τούς αύτοτιτλοφορούμενους φιλοσόφους τής συντε
χνίας (μεγαλοτιτλούχους ένίοτε τού είδους...) έπιδίδονται σέ αύθαίρετους 
σχηματισμούς (παραλλαγές ξένων!) σκέψεων πού πειρώνται έκ τών υστέρων 
νά πλαισιώσουν στηρικτικά μέ παραπομπές σέ κείμενα καί φιλοσοφήματα, 
τών όποιων τή γλώσσα, τήν Ιστορία καί άκριβή γνώμη στιβαρώς ά- 
γνοοΰντες ήμιμαθώς διαστρέφουν. Φαίνεται πράγματι ότι ή τέχνη τής 
παραπομπής (τών «τσιμπολόγων»(!), όπως τούς ώνόμαζε εύστοχα άλλά 
καί διασκεδαστικά ό ’ Αναστάσιος Γιανναράς) έχει μετατροπή σέ έπιδέξια 
τεχνική σοφοφανοΰς έπιδείξεως πλασματικών γνώσεων καί άθεράπευτης 
έμπαθοΰς αύτοπροβολής. Φιλοσοφία δέν γίνεται νά θεωρηθή όμως το 
άλογοδότητο μουρμούρισμα μιας ψευδόσοφης παραπομπολογίας (καί, 
δυστυχώς, καί άσύστολης άντιγραφής!), οί «σπαμένες σκέψεις άπό ξένες 
γλώσσες» — καθώς λέγει σ ’ ένα ποίημά του ό Σ ε φ έ ρ η ς  — καί ό ρηχός 
(«προοδευτικώς»... πολιτικολογών συχνά) έγκυκλοπαιδισμός τής παντοδα- 
πής ιστορίας καί άνομοιογένειας προβλημάτων, άλλά ή διάφανη, μέ συνέ
πεια ξεκαθαρισμένη καί στο κείμενο έμμονη πρόταση τού γνήσιου φιλοσο
φικού νοήματος πού άναδύεται άτόφιο άπό τήν ιστορική καί συστηματική 
παρακολούθηση τών φιλοσοφικών μελών τών μεγάλων κλασσικών κειμέ
νων. Καί ό Φάουστ τού G o e t h e  λογάριαζε1 τόν έαυτό του γιά όμορο 
καί ίσόμοιο προς τό «πνεύμα», άλλά έκεΐνο τόν κατακεραύνωνε μέ τήν 
περίφημη άντιφώνησή του: «'Όμοιος είσαι μέ τό πνεύμα πού νοείς, όχι μ’ 
έμένα!» {«Du gleichst dem Geist, den du begreifst, Nicht mir!»).

Μέ τά λόγια αύτά θέλουμε νά δώσουμε έκφραση στήν πεποίθησή μας 
πώς τό πρόβλημα τής μεταφράσεως είναι θεμελιακά πρόβλημα κατανοήσεως 
καί έρμηνείας τού πρωτοτύπου, στήν περίπτωση τού όποιου ό μεταφραστής 
(καί έρμηνευτής) είναι ύποχρεωμένος νά δηλώση καθαρά καί χωρίς 
περιστροφές τί έδώ ή έκεΐ έννοεΐ καί πώς άπλά τό έννοεΐ. Δέν έπιτρέπεται 
δηλ. ν ’ άφήνη μετέωρο ότιδήποτε τού είναι ή τού μένει καί τού Γδιου άσαφές 
ή άκατανόητο. Πρέπει, συνεπώς, νά έκφρασθή καθαρά, νά πάρη άνοιχτά 
θέση καί τρόπον τινά νά προδοθή — ένώ ή άδιαφοροποίητη τού σπουδαιο
φανούς παραπομπή σφετερίζεται άλλότριον κύρος άπό φαινόμένης όμως καί 
όχι άπό οΰσης, όπως θά έλεγε ό ’ Α ρ ι σ τ ο τ έ λ η ς ,  σοφίας.

Καί δέν είναι κανένας μικρότερος τού Η. -G. G a d a m e r  διανοητής 
πού, στο κραταιό γνώσεως καί έμβριθείας έργο του2 * «Wahrheit und

1. Κάτι περίπου παρόμοιο μπορεί νά συμβαίνη καί μέ τήν έλεύθερη καί Αθεμελίωτα 
κατεσπαρμένη παραπομπή. Αύτή πολύ συχνά έκφράζει τό πνεύμα πού θέλει αύθαίρετα ή 
Γδια νά έπινοή άλλ’ όχι τό αύτοφυές πνεύμα τού κειμένου (τού «πνεύματος» τού Φάουστ 
τού Goethe).

2. 'Ο πλήρης τίτλος είναι: Wahrheit und Methode, Grundziige einer philosophi-
schen Hermeneutik, Tiibingen, I9754 (I960), σ. 362 κ.έ.
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Mcthode», ύποστηρίζει πειστικά καί άποδεικνύει μέ δύναμη καί σαφήνεια, 
ότι κάθε μετάφραση είναι κιόλας έξήγηση ή έρμηνεία (Auslegung) καί, 
μάλιστα, και δτι μπορεί νά πή κανείς πώς ή μετάφραση άποτελεΐ τήν 
τελειοποίηση ή όλοκλήρωση τής έρμηνείας. ’Αλλά τί είναι μετάφραση; 
«Μετάφραση, συνεχίζει ό Gadamer, είναι δπως κάθε έρμηνεία μιά πράξη 
έπισαφηνισμοϋ (έπιφωτισμοϋ) = (jberhellung. "Οποιος μεταφράζει, πρέπει 
νά πάρη έπάνω του μιά τέτοια «(jberhellung» (op. cit., σ. 363). «Ή θέση 
τού μεταφραστοΰ καί έκείνη τού έρμηνευτοΰ είναι κατά βάθος ή Γδια». 
«Γιατί κάθε μεταφραστής είναι έρμηνευτής1» («Denrt jeder Obersetzer ist 
Interpret»)

’Αλλά πέρα άπό τό γεγονός, δτι ή μεταφραστική έργασία είναι ήδη 
έρμηνευτική άπόδοση καί πέρα άπό τήν θέση του δτι κατανοεΐν καί 
έρμηνεύειν άποτελοΰν σέ τελευταία άνάλυση ένα καί τό αύτό διεπιτελού- 
μενο μέσα στο καθολικό medium τής γλώσσας πράγμα, ό Gadamer φέρει 
στήν έπιφάνεια καί άλλες σημαντικές πτυχές τού μεταφραστικού προ
βλήματος. Μάς λέγει λ.χ. καί — καί ίσως' αύτό δέν είναι καί τόσο 
αυτονόητο2 — δτι ή πλήρης χρήση μιάς γλώσσας δέν συνίσταται στο νά 
μεταφράζουμε3 άπό τήν καί στή μητρική μας γλώσσα, άλλά στό νά σ κ ε -  
π τ ώ μ ε θ α στήν ξένη γλώσσα. "Οπου κανείς είναι πραγματικά κυρίαρχος 
μιάς ξένης γλώσσας δέν έχει άνάγκη πλέον άπό καμμιά μετάφραση καί, μά
λιστα, καί κάθε μετάφραση δέν είναι τότε δυνατή. Κατανόηση μιάς γλώσσας

1. Πρβλ. op. cit., σ. 364-65.
2. Ό φαινομενολόγος, γράφει ό H u s s e r l  (Die Krisis der europaischen 

Wissenschaften und die transzendentale Phanomenologie, Husserliana, Bd. VI, Haag, 1962, 
σ. 183-84), ζή προκαταβολικά μέσα στήν παραδοξία νά είναι ύποχρεωμένος νά θεωρή τό 
αύτονόητο ώς άξιον άπορίας καί αΐνιγματικό' και άκόμα νά μή μπορή πλέον νά έχη 
άλλο έπιστημονικό θέμα του άπό τό άκόλουθο: πώς δηλ. νά μετατρέψη τήν καθολική 
αύτονοητότητα τοδ είναι τού κόσμου — πού γι’ αύτόν άποτελεΐ τό μέγιστο όλων τών 
αίνιγμάτων — σέ μιά κατανοητότητα. —"Ας σημειωθή ότι παρεμφερείς άντιλήψεις μέ τόν 
Husserl είχε ήδη διατυπώσει ό H e g e l  στήν «Φαινομενολογία τοϋ πνεύματος».

3. Τούτο γίνεται πολύ συχνά στόν τόπο μας όχι μόνο μέ τίς μεταφράσεις κειμένων 
στά έλληνικά άπό άλλότριες τού πρωτοτύπου γλώσσες, άλλά καί μέ τήν άπλή μεταφορά 
τής έλληνικής γλώσσας σέ μιά ξένη γλώσσα. Συνέπεια αύτού είναι νά κυκλοφορούν στήν 
χώρα μας αύτοαποκαλούμενες έπιστημονικές έργασίες (άρθρα ή καί περιλήψεις άρθρων) 
σέ ξένες γλώσσες, τίς όποιες, κατά περίεργο τρόπο, αύτοί πού τίς χρησιμοποιούν όχι 
μόνο δέν τίς γνωρίζουν ή χειρίζονται σωστά (φαίνεται ότι οί έργασίες αύτές καί οί 
περιλήψεις των διαβιβάζονται πρός μεταγλώττιση σέ άλλους έπιτηδείους τού πράγματος
τεχνίτες..... ), άλλά καί δέν τίς έχουν σάν έπιστήμονες καθόλου (ή έλάχιστα) ζ ή σ ε ι
στήν άνάλογη έπιστημονική κοινότητα. Αύτό σημαίνει όχι μόνον άποβαρβάρωση 
φιλοσοφικών ήθών άλλά έκβαρβαρισμό καί τών «βαρβαρικών» άκόμα γλωσσών πρός 
κραταιάν ψευδοπροβολήν καί αύτοθέωσιν......... !
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δέν σημαίνει καλά-καλά ούτε πραγματική κατανόησή της, άλλα είναι ένα 
πλήρωμα, μια όλόκληρη πράξη ζωής (Lebensvollzug), άφοΰ μιά γλώσσα τήν 
κατανοεί κανείς όταν ζ ή μέσα σ* αύτήν. ’Έτσι ή μετάφραση δέν είναι ή 
φυσιολογική κατάσταση συμπεριφοράς μας προς μιά ξένη γλώσσα.

'Ωστόσο, ό ίδιος ό Gadamer (τόν όποϊο άποδίδουμε έδώ έλεύθερα) 
ύποστηρίζει ότι ή μετάφραση ένός κειμένου, όσο καί άν ό μεταφραστής 
έζησε καί αίσθάνθηκε μέσα στον συγγραφέα πού μεταφράζει, δέν άποτελεΐ 
άπλή καθαρή έπαναφύπνιση τού πρωταρχικού ψυχικού ένεργήματος τού 
συγγράφειν, άλλά μιά άναπλαστική άπόδοση ή μίμηση (Nachbildung) τού 
κειμένου, ή όποια καθοδηγείται άπό τήν κατανόηση τών λεγομένων μέσα 
στο κείμενο αύτό. Πρόκειται δηλ. έδώ γιά μιάν έξηγητική ή έρμηνευτική 
πράξη, γιά ένα άλλο καινούργιο φώς πού πέφτει στο κείμενο άπό τήν άλλη 
γλώσσα (τού μεταφραστοΰ) καί γιά τόν άναγνώστη αύτής τής γλώσσας. ' Η 
άπαίτηση, συνεπώς, γιά μιά πιστή μετάφραση δέν είναι σέ θέση νά άρη τήν 
θεμελιώδη διαφορά τών γλωσσών. Μάλιστα δέ, άν έπιθυμούμε νά παραμεί
νουμε πιστοί στο πρωτότυπο τού κειμένου μας, τότε — παραδόξως — θά 
βρεθούμε ξαφνικά μπροστά σέ πολλές κρίσιμες άποφάσεις.

Στο βαθμό λοιπόν πού ή μετάφραση άποτελεΐ «Nachbildung» (καί όχι 
«Mitvollzug») καί «Auslegung» καί ή πιστότης της δέν μάς διασφαλίζει άπό 
έπικίνδυνες καταστάσεις, στόν βαθμό αύτό κάθε μετάφραση πού παίρνει στά 
σοβαρά τό έγχείρημά της, θά πρέπη νά είναι σαφέστερη, άναλυτικώτερη 
καί ρηχότερη άπό τό πρωτότυπο. ’Ακόμα καί άν αύτή είναι άριστουργη- 
ματική θά τής λείπη, γράφει ό Gadamer, άναγκαστικά κάτι άπό τούς 
ύψηλούς έκείνους τόνους πού άναπάλλουν στο πρωτότυπο. Έδώ πραγμα
τικά ό μεταφραστής τίθεται προ ένός όδυνηροΰ διλήμματος. Άπό τή μιά 
πλευρά έχει τό άγνωστο κείμενο, τού όποιου τήν ξενικότητα καί, τρόπον 
τινά, έχθρότητα τής έκφράσεως όφείλει ν’ άφήνη νά ίσχύη καί έπιδρά μέσα 
του, καί άπό τήν άλλη τή δική του μητρική γλώσσα πού άσφαλώς είναι 
ύποχρεωμένος νά τήν κρατή σταθερά στήν έγκυρότητα τών ίδιαζόντων 
τυπολογικών δικαιωμάτων της. Άπό τό ένα μέρος δηλ. στέκεται τό 
πραγματικό περιεχόμενο πού διαβιβάζεται καί έκφράζεται μέσα άπό τό 
κείμενο, καί άπό τό άλλο ό μεταφραστής μέ τή γλώσσά του πού δέν πρέπει 
μόνο νά είναι ή δική του (τού μεταφραστοΰ) γλώσσα, άλλά καί ή άρμόζουσα 
ή έμπρέπουσα στό πρωτότυπο γλώσσα — ή κατά κάποιο τρόπο άποξενού- 
μενη καί, μολαταύτα, ή πάντα δική του μένουσα μητρική γλώσσα.

Οί έξαίρετες αύτές άναπτύξεις τού Gadamer πού θεωρήσαμε σκόπιμο νά 
παραθέσουμε έδώ, άποτελοΰν — διερμηνεύοντας — καί τίς δικές μας 
μεταφραστικές έμπειρίες πάνω στό κείμενο τού Κάντ. Ή πιστότης 
καί ή ρηχότης ή, καλλίτερα, άναλυτικότης μιάς νεοελληνικής μεταφράσεως 
τού κειμένου τού Κάντ ήσαν τά δύο βασικά προβλήματα, οί δύο κύριοι 
πόλοι τής λεπτομεριμνίας μας. Βεβαίως, μέσα άπό τό εύρύ φάσμα
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μεταφράσεων πού έχρησιμοποιήσαμε (άγγλικές, γαλλικές, Ιταλικές) θά 
μπορούσαμε εύκολα καί σέ σύντομο χρονικό διάστημα — καί τούτο δέν 
άποτελεΐ αύτάρεσκο σχήμα λόγου — νά έτοιμάσουμε ένα νεοελληνικό 
κείμενο, λείο, άναλυτικό καί ισοπεδωμένο χωρίς τά βαθυπλεκή συνθετικά 
καί άρχιτεκτονικά γεφυρώματα τής γερμανικής γλώσσας καί τις εύρυθέμε- 
λες, βαρύπτωτες καί μακροσκελείς συντακτικές δομήσεις της. "Ομως ό φό
βος τής άναλυτικής ρηχότητος καί τού Ισοπεδωτικοϋ κατακερματισμού (πράγμα 
πού συχνά συμβαίνει στήν έγκυρη άγγλική μετάφραση τού Smith) μάς 
κρατούσαν μακριά άπό τον πειρασμό μιάς όποιας άπλουστευτικής μεθόδου. 
’Από τήν άλλη μεριά πάλι τά δυσεπίλυτα προβλήματα πού προέκυπταν άπό 
τήν άπαίτηση πιστότητος στο κείμενο μαζί μέ τις άλλόκοτες ένίοτε 
συνέπειές των για τή σαφήνεια καί φυσική γεύση τής μεταφράσεως, μάς 
ξανάρριπταν στο άρχικό στοιχειώδες έρώτημα: πώς μεταφραστέον;

Πρέπει κιόλας άπό τήν άρχή νά όμολογήσουμε ότι ή μετάφρασή μας1 
είναι προϊόν μιάς κάποιας φιλοσοφικής λογιότητος καί, γιατί όχι, καί ένός 
καλώς νοούμενου σχολαστικισμού. 'Η σχολαστική έκθεση, γράφει ό 
Κάντ2, είναι τό θεμέλιο τής δημώδους, γιατί κατά τρόπο δημώδη μονάχα 
έκεΐνος μπορεί κάτι νά έκθέση (παρουσιάση), ό όποιος αύτό τό κάτι θά 
μπορούσε έπίσης νά τό έκθέση καί κατά τρόπο έμβριθέστερο, δηλ. μέ 
σχολαστική έμβρίθεια. "Ετσι προτιμήσαμε νά δεχθούμε ώς άντάλλαγμα τήν 
κάποια δυσκαμψία ή, καλλίτερα, αύστηρότητα στήν άπόδοση τού γερμα
νικού κειμένου σέ νεοελληνικό λόγο παρά νά προβοΰμε στον κερματισμό ή 
τήν άναλυτική ρευστή γοργότητα πού χαρακτηρίζει σέ πολλά σημεία τις 
έγκυρες λ.χ. γαλλικές μεταφράσεις. Τό έξισορρόπημα βεβαίως αύτό 
άνάμεσα στα μειονεκτήματα καί πλεονεκτήματα δέν έφθασε ώς τό σημείο νά 
θέση σέ κίνδυνο τή στοιχειώδη καθαρότητα καί σαφήνεια τού νεοελληνι
κού κειμένου, άλλά ένσυνείδητα άπέβλεψε στήν κατά τό δυνατό διατήρηση 
καί καλλιέργεια — όπου άσφαλώς οί δυνατότητες καί τό τυπικό τής 
νεοελληνικής γλώσσας3 διανθισμένης πάντοτε μέ ώρισμένους άρχαϊσμούς

1. Διεξοδική έρμηνεία τοΰ Τμήματος πού μεταφράζουμε έδώ έπιχειροΰμε σέ άλλη 
έκτενέστερη έργασία μας πού πολύ σύντομα θά δή τό φώς τής δημοσιότητος.

2. Πρβλ. Logik στά: K a n t s  Gesammelte Schriften (έκδ. πρωσσικής Άκαδ.
Βερολίνου), t.. IX, Berlin, 1923, σ. 19.

3. Έδώ Ισχύουν πάντοτε καί γιά έμάς τά λόγια τού Γιανναρδ (op. cit., σ. 15 καί 17): 
«.... τό πρόβλημα δέ λύνεται μέ θεωρητικές δεοντολογίες καί συνταγές παρά μόνο μέ τή 
συστηματική άσκηση τής γλώσσας στό πεδίο τού πιό άφηρημένου θεωρητικού λόγου καί 
τήν ούσιαστική προώθησή της ώς τά έσχατα όρια τοΰ έκφραστικού δυναμικού της». 
«Συνοψίζοντας ... θά λέγαμε ότι δέν έπιτρέπεται νά μεταφράζουμε τό βασικό θεωρητικό 
έργο τοΰ Κάντ, πού άποτελεΐ κριτική τών όρων δυνατότητος καί τών προϋποθέσεων τής 
άνθρώπινης γνώσεως, χωρίς νά χρησιμοποιούμε κριτικά καί έλλογα τις δυνατότητες τής 
γλώσσας σ τ ή ν  ό π ο ι α  τό μεταφράζουμε».
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άπό τήν κοινή παράδοση τής έλληνικής γραμματείας τό έπέτρεπαν — τοΰ 
άργοϋ, βαθύπνευστου και βραδυπόρευτου ήθους τού καντιανού γερμανικού 
λόγου. ' Ως προς αυτό άκριβώς θεωρήσαμε τήν άρετή τής πιστότητος σέ ένα 
τέτοιο κείμενο καί σέ ένα τέτοιο φιλοσοφικό γλωσσικό ύφος — όπου αύτό, 
έπαναλαμβάνουμε, γινόταν δυνατό — σπουδαιότερη καί φιλοσοφικώτερη 
άπό τήν, δίκην χορευτικού ποιηματίου, γοργή διεκπεραίωση ξένων σκέ
ψεων σέ πρόχειρα διαθέσιμο άναλυτικό ύφος. Ή μετάφρασή μας έτσι 
βρίσκεται — χωρίς άσφαλώς νά έγείρη τήν άξίωση τής όριστικής 
τελειότητος, άφοΰ κάθε καλοπροαίρετη παρατήρηση μάς είναι εύπρόσδεκτη 
— πιο κοντά στήν παλαιότερη καί, κατά τή γνώμη μας, σπουδαία μεταφρα
στική προσπάθεια τοΰ G e n t i l e  (βλέπε παρακάτω) παρά στις σύγχρονες 
κομψές μεταφράσεις άλλων.

'Ωστόσο, τό τμήμα αύτό τής Κριτικής τοΰ καθαρού λόγου πού 
παραδίδουμε σήμερα στή δημοσιότητα, δέν άποτελεΐ παρά τό πρώτο — καί 
ίσως τό μικρότερο — άπό τά τέσσερα συνολικά τεύχη πού άπαρτίζουν καί 
κατακλείουν όλόκληρη πια τήν ύπερβατική Διαλεκτική1 καί Μεθοδολογία 
καί μ ’ αύτό όλάκερη καί τήν Κριτική τοΰ καθαρού λόγου. * Ο άείμνηστος 
’Αναστάσιος Γιανναρας λογάριαζε μέ εύλαβικό, φεύ, προαίσθημα.... νά έχη 
έτοιμη τή βαρεία προσπάθειά του κατά τό έτος 1981, διακόσια δηλ. χρόνια 
μετά τήν πρώτη έκδοση τής Κρ. τ. κ. λ.. ’Εμείς έδώ δέν θά θέλαμε άπλώς νά 
μεταθέσουμε τό έτος όλοκληρώσεως τής μεταφράσεως τής Κρ. τ. κ. λ. στα 
1987, όπότε συμπληροΰνται 200 πάλι χρόνια άπό τή δεύτερη έκδοση τής 
πρώτης Κριτικής τού Κάντ. Καί τούτο, γιατί ή μεταφραστική μας δουλειά 
είναι άπό πολύ πλέον καιρό έτοιμη στο σύνολό της καί μονάχα οι τεχνικοί 
λόγοι καθυστερούν τή δημοσίευσή της ή, μάλλον, τήν άναγκάζουν νά 
έμφανίζεται κατά ένωτικές άρχιτεκτονικές βαθμίδες πού όπωσδήποτε — 
χωρίς όμως νά θέτουν σέ κίνδυνο τήν ένιαία κατανόηση τοΰ έργου — 
διασπούν κατά κάποιον τρόπο τή συνολική συνεκτική ένςτητα. Θέλουμε 
στερρώς νά πιστεύουμε πώς τά άλλα τρία τεύχη τής Κριτικής θά δοΰν πολύ 
σύντομα καί πολύ πριν άπό τό 1987 τό φώς τής δημοσιότητος. Ή μετα
φρασμένη στά έλληνικά Κριτική τοΰ καθαρού λόγου δέν άντέχει πια άλλες

1. Τό πρώτο άπό τά τεύχη αύτά είσάγει στόν όρισμό τής Διαλεκτικής καί 
γενικώτερα στό σύστημα τών υπερβατικών Ιδεών’ μέ βάση δέ καί τά πορίσματα τής 
ύπερβατικής ’Αναλυτικής («Λογική τής άλήθειας») έπιτελεϊται στή συνέχεια αύστηρός 
έλεγχος τών μεταφυσικών Ιδεών (ψυχή, κόσμος, θεός) τής παραδοσιακής όρθολογικής 
ή ύπερβατικής ψυχολογίας (πρώτο τεύχος) τής ύπερβατικής κοσμολογίας (δεύτερο τεύ
χος) καί τής ύπερβατικής θεολογίας (τρίτο τεύχος). Πρόκειται δηλ. γιά τούς τρείς κλά
δους τής γνωστής άπό τή μεσαιωνική σχολαστική φιλοσοφία metaphysics specialis. Τό 
τέταρτο τέλος τεύχος περιλαμβάνει τό τελευταίο μέρος τής Κριτικής τοΰ καθαρού λόγου 
πού φέρει τόν τίτλο: ' Υπερβατική Μεθοδολογία (προσδιορισμός τών είδολογικών όρων 
ένός πλήρους συστήματος τοΰ καθαρού λόγου).
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καθυστερήσεις (Εχει μεταφρασθή ήδη όχι μόνο στα Ιαπωνικά άλλά, καθ’ 
όσον γνωρίζουμε, καί στα Εβραϊκά!). Άπλούστατα έπείγει!

Καί λίγα λόγια γιά τό κείμενο καί τήν μετάφραση. Ή παρούσα 
μετάφραση Εγινε μέ βάση τήν κριτική Εκδοση τής 'Ακαδημίας τοϋ 
Βερολίνου1 καί Εκείνη τοϋ R. S m i d t2. Ή τελευταία αύτή τά μέγιστα 
πολύτιμη Εκδοση περιέχει (Εκτός άπό διάφορες προσθήκες καί διορθώσεις) 
συγκεντρωμένες καί τις κυριώτερες γραφές παλαιοτέρων καί νεωτέρων 
Εκδόσεων, είτε δηλ. τής τρίτης, τέταρτης καί πέμπτης πρωτότυπης έκδόσεως 
είτε τών Εκδόσεων πού έπιμελήθηκαν ol: Rosenkranz, Kehrbach, Harten- 
stcin, Erdmann, Adickes, G6rland - Cassirer, VorlSnder, Valentiner κ.ά. Oi 
ξένες μεταφράσεις πού χρησιμοποιήσαμε είναι — Εκτός άπό Εκείνες πού 
μνημονεύει ό Άναστ. Γιανναράς στόν πρόλογο τοϋ πρώτου τόμου τής Κρ. 
τ. κ. λ. (op. cit., σ. 17, ύποσημ.) — καί οί άκόλουθες:

Imm. Kant,Criticadellaragionpura,traduzionedi G i o v a n n i  G e n 
t i l e  e  G i u s e p p e  L o m b a r d o - R a d i c e ,  primaedizioneriveduta 
e con un Glossario a cura di Vittorio M a t h i e u (1966),sesta edizione con 
una Introduzione di V. Mathieu, tomo primo-tomo secondo, Roma-Bari, 1977 
(Editori Laterza).

Τήν μετάφραση αύτή θεωρούμε ώς τήν πλέον άξιόλογη Ιταλική (καί 
γενικώτερα) μετάφραση καί τήν παίρνουμε πολύ στά σοβαρά ύπ’ όψη μας.

Imm. Kant, Critica della ragion pura, a cura di P i e t r o  C h i o d i ,  
prima edizione, 1967 (Unione Tipografico t Editrice Torinese) στή σειρά: 
Classici della Filosofia, Collezione diretta da Nicola Abbagnano.

Immanuelis Kantii opera ad philosophiam criticam, volumen primum cui 
inest critica rationis purae, latine vertit F r e d e r i c u s  G o t t l o b  B o r n ,  
Lipsiae, MDCCLXXXXVI (περιέχει τή μετάφραση τής δευτέρας μόνον 
έκδόσεως τής πρώτης Κριτικής τοϋ Κάντ). Άπό τήν μετάφραση αύτή — 
στήν όποια γιά λόγους φιλοσοφικής όρολογίας άποδίδουμε Ιδιαίτερη ση
μασία — προέρχονται οί συχνές λατινικές Εκφράσεις είτε στο κείμενο είτε 
στίς υποσημειώσεις — όπου φυσικά δέν είναι τοϋ ίδιου τοϋ Κάντ.

Πέραν τών μεταφράσεων αύτών έχρησιμοποιήσαμε σποραδικά καί τις

1. Γιά τήν Εκδοση Α πρβλ. K a n t s  Gesammelte Schriften, t. IV, Berlin, 1903, καί 
γιά τήν Εκδοση Β, op. cit., t. Ill, Berlin, 1904. ' Εδώ, όπως καί παρακάνω, χρησιμοποιούμε 
τήν άνατύπωση τής έκδόσεως αύτής άπό τόν έκδοτικό οίκο Walter de Gruyter, Berlin, 
1968 (A δηλώνει τήν πρώτη Εκδοση τοϋ 1781 καί Β τή δεύτερη Εκδοση τοϋ 1787. ΟΙ 
άραβικοί άριθμοί δηλώνουν τήν άρίθμηση τών σελίδων τών δύο αύτών πρώτων πρωτο
τύπων έκδόσεων).

2. Imm Kant, Kritikderreinen Vernunft,hrsg. von R. S c h m i d t ,  Hamburg, 1956 
(F. Meiner Verlag). Ή Εκδοση αύτή άποτελεΐ άνατύπωση τής β' έκδόσεως τοϋ 1930 
(1926).
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παλαιότερες, εύστοχες σέ πολλά σημεία, Αγγλικές μεταφράσεις τοΰ J.M.D. 
Μ e i k I e j o h n (1855) και τού M. M ii 1 1 e r (1881).

’Εδώ άκόμα πρέπει νά σημειωθή ότι δικό μας είναι στό κείμενο μόνον 
δ,τι περιέχεται σέ άγκύλες [ ], καί τούτο, είτε γιά νά διευκολύνη —
συμπληρώνοντας τήν ροή τού κειμένου — τήν κατανόηση τής μεταφράσεως 
είτε γιά ν’ άποτελή έναν πρόσθετο μεταφραστικό όρο πού μπορεί νά 
προσδώση κάποια καινούργια διάσταση ή Απόχρωση στήν Αρχικά έπιλεγ- 
μένη λέξη. ’Αντίθετα, στό κείμενο τού Κάντ άνήκει καί δ,τι στήν 
ύποσημείωση δηλώνεται μέ Αστερίσκο καί δ,τι βρίσκεται μέσα σέ παρέν
θεση. Τά Αραιά, πλάγια ή μαύρα στοιχεία προέρχονται έπίσης άπό τό 
κείμενο τοΰ Κάντ. Έξ άλλου οί ύποσημειώσεις περιλαμβάνουν δικές μας 
παρατηρήσεις ή μικρούς ύπομνηματισμούς, γερμανικούς δρους μέ δεύτερη 
ή τρίτη έκδοχή στά έλληνικά, λατινικά μεταφραστικά στοιχεία (άπό τή 
μνημονευθεϊσα ήδη λατινική μετάφραση) καί φυσικά τις διάφορες γραφές 
των έκδόσεων καί έκδοτων πού άναφέραμε παραπάνω. "Οταν, ώστόσο, ή 
διαφορά των γραφών είναι άπλώς γραμματική, τότε αύτή δέν άναφέρεται. 
Γενικός Index θά συνταχθή μέ τή δημοσίευση τοΰ τέταρτου καί τελευταίου 
τεύχους.

Τέλος καί πρίν κατακλείσωμε τήν εισαγωγή αύτή θά θέλαμε κατ’ 
Αρχήν νά έκφράσουμε τις εύχαριστίες μας προς τον έκδοτη Β. Π α π α- 
ζ'ή σ η γιά τήν προθυμία καί τό ένδιαφέρον πού έπέδειξε σχετικά μέ τήν 
έκδοτική συνέχιση καί όλοκλήρωση τοΰ μεταφραστικοΰ έργου τής Κριτι
κής τοΰ καθαρού λόγου1. Μεγάλες είναι όί εύχαριστίες πού οφείλουμε στον 
βαθύβουλο πρεσβύτη διδάσκαλο καί φιλόσοφο τής Χαϊδελβέργης Η. - G. 
G a d a m e r, στον όποιο — έκτος τών άλλων — χρωστάμε τήν άφορμή γιά 
τήν Αναζήτηση καί Ανεύρεση σέ δυτικοευρωπαϊκή βιβλιοθήκη τής μοναδικής 
καί τόσο πολύτιμης λατινικής μεταφράσεως τής Κρ. τ. κ. λ.. Τή βαθειά μας 
εύγνωμοσύνη έκφράζουμε έδώ στον Καθηγητή D i e t e r  H e n r i c h  γ ι ά

1. Ωστόσο, λόγοι καθαρώς τεχνικοί μας ύποχρέωσαν νά άναλάβουμε οί ίδιοι 
προσωπικά (χάρη στήν οικονομική ένίσχυση του άδελφοΰ μας ιατρού, "Αρη Δημητρα- 
κόπουλου, τόν όποϊο εύχαριστούμεν καί έδώ θερμώς) τήν έκδοση τού πρώτου αύτοΰ 
τεύχους.

' Ιδιαίτερες εύχαριστίες Απευθύνουμε στόν διακεκριμένο έπιστήμονα καί φίλο μας 
Τίτο Γιοχάλα, Προϊστάμενο τού «Γραφείου Επιστημονικών όρων καί Νεολογισμών» 
τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, γιά τις πολλαπλές καί χρήσιμες παρατηρήσεις του κατά τήν 
Ανάγνωση τοΰ χειρογράφου μας. Θερμά εύχαριστοϋμε έπίσης τόν έξαίρετο Καθηγητή 
τής Κλασσικής Φιλολογίας Γεώργιο Χριστοδούλου γιά τις όποιες φιλικές του ύποδεί- 
ξεις.

Τέλος τήν ευγνωμοσύνη μας έκφράζουμε στόν άγαπητό μας τυπογράφο Στυλιανό 
Τσαπέπα γιά τό πραγματικό ένδιαφέρον καί τις ποικίλες φροντίδες του κατά τήν έκτύ- 
πωση τοΰ πρώτου αύτοΰ τεύχους.
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τό γνήσιο καί άδιάπτωτο ένδιαφέρον του καί γιά τήν Εμπρακτη (δΓ 
υποτροφίας) υποστήριξη τών προσπαθειών μας. Γιά τήν ούσιαστική 
φιλοσοφική καί οίκονομική μας (δι * υποτροφίας) Ενίσχυση άπευθύνουμε 
θερμές, ώσαύτως, εύχαριστίες στόν Καθηγητή R. W ϊ e h 1 καθώς καί στήν 
Καθηγήτρια Κ. G 1 ο y (Heidelberg). Πολλαπλώς εύχαριστοϋμεν άκόμη 
όλους Εκείνους τούς διδασκάλους καί φίλους — φιλολόγους καί φιλοσό
φους — οί όποιοι τόσο στήν Heidelberg όσο καί στό Freiburg (ή άλλαχοΰ) 
μάς προσέφεραν σοβαρές φιλοσοφικές άφορμές μέ τις συζητήσεις καί τις 
άλλες χρήσιμες ύποδείξεις των. Τέλος εύχαριστοϋμε τήν πανεπιστημιακή 
Βοηθό τής Ψυχολογίας " Α ν ν α  Ά β ε ν τ ι σ ι ά ν  γιά τή γενική συμβολή 
της στήν άρτια Εμφάνιση αύτοΰ τού τεύχους1.

Αλλά — τον λόγον καταστρέφοντες — τό νοΰ μας φλογερά κατόπισθεν 
στρέφομεν πρός τήν όρατή καί άόρατη παρουσία ... τού βαθυσέβαστου πα- 
τρός τού λόγου, Ί ω ά ν ν ο υ  Θ ε ο δ ω ρ α κ ό π ο υ λ ο υ  — πού τόσα 
μαζί ξεδιαλύναμε προβλήματα φιλοσοφικής όρολογίας — καί τού φιλοσο
φικού σκαπανέως τής Κριτικής τού καθαρού λόγου, " Α ν α σ τ α σ ί ο υ  
Γ  ι α ν ν α ρ ά 1 ,  καί σ’ αύτών τά θνητά καί άθάνατα ίχνη νοερά έπιψηλα- 
φοΰντες... άνατιθέαμεν θυμητικώς καί σεμνοτίμως τό σμικρόν τούτο 
μόχθημα.

Άθήναι, ’Ιανουάριος 1983 μιχαηλ φ. δημητρακοπουλος

I. Στό σημείο, ώστόσο, αύτό δέν είναι δυνατόν νά λησμονηθούν ή όλόψυχη κατα
νόηση καί ό είλικρινής ένισχυμός τών προσπαθειών μας άπό τήν κατά πάντα άξιότιμη, 
τήν σεβαστή μάς καί άγαπητή μας Κυρία Γεωργία Παπακωστούλα - Γιανναρά. Τήν 
εύχαριστοϋμεν καί ήμεΐς έντεϋθεν είλικρινώς.

2
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ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗΣ' ΛΟΓΙΚΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ

(Α  293 )

Η ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ1 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

I

Περί τής ύπερβατικής απατηλής φαινομενικότητας (Schein)

Άποκαλέσαμε παραπάνω τή Διαλεκτική έν γένει Λ ο γ ι κ ή  τ ή ς  
α π α τ η λ ή ς  φ α ι ν ο μ ε ν ι κ ό τ η τ ο ς 3 .  Τοϋτο όμως δεν σημαίνει δτι ή 
Διαλεκτική είναι δήθεν μιά θεωρία τής α λ η θ ο φ ά ν ε ι α ς 4  5 ,  γιατί αυτή [ή 
αληθοφάνεια] είναι άλήθεια πού όμως γνωρίζεται δΓ άνεπαρκών λόγων, άρα 
ή γνώση της είναι μέν έλλιπής, άλλ’ όχι όμως και γΓ αυτό τον λόγο 
άπατηλή. Κατ’ άκολουθίαν δεν πρέπει νά τήν χωρίζουμε άπό τό άναλυτικό 
μέρος τής Λογικής. ’Ακόμη λιγώτερο έπιτρέπεται νά θεωρούμε γιά ένα καί 
τό αυτό πράγμα φ α ι ν ό μ ε ν ο  (Erscheinung) κ α ί  ά π α τ η λ ή  ό ψ η ?

1. Τόν δρο «transzendental» μεταφράζουμε μέ τή λέξη «ύπερβατικός» (Γ ι α ν- 
ν α ρ δ ς), καί δχι «ύπερβατολογικός» (Π α π α ν ο ΰ τ σ ο ς).

2. Πρβλ. Logik (Κάντ), σ. 16 κ.έ. (Διαλεκτική ώς «Kunst des Scheins» άλλά καί ώς 
«Κ a t h a r t i k o n dcs Verstandes») στά: K a n t s  Gesammelte Schriften (έκδ. πρωσ- 
σικής ’Ακαδημίας τοΰ Βερολίνου), t. IX. Πρβλ. καί Kr. d. r. V. A 61-62 (Dialektik = 
«als eine Kritik des dialektischen Scheins»).

3. Πρβλ. Kr. d. r. V. A 62, B 170 καί Logik, op. cit., σ. 16-17 («Logik des Scheins·· 
= «ars sophistica, disputatoria»). Schein (= φαινομενικότης, άληθοφάνεια).

4. Πρβλ. Logik, op. cit., σ. 81-82 δπου καί διάκριση άνάμεσα στήν Wahrschein- 
lichkeit (probabilitas) καί τήν Scheinbarkeit (verisimilitudo) = άληθοφάνεια). Wahr- 
scheinlichkeit = « eine Annflherung zur GewiBheit», δπου « der Grund des Filrwahr- 
haltens o b j e c t i v  g i l l  t i g » ,  ένώ στήν Scheinbarkeit ό «Grund» είναι «s u b j e c t i v  
g 0 11 i g»>. «Die Scheinbarkeit ist blofl GrdBe der Oberredung». eO όρος Wahrscheinlich- 
keit δύναται ν* άποδοθή καί μέ τή λέξη = πιθανότης ( « probability», πρβλ. μετάφραση 
του Ν. Κ. Smith), εύλογοφάνεια, τό εύλογον.

5. "Η: άληθοφάνεια.
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( Β  350) (Schein). Πράγματι, ή αλήθεια ή ή άπατηλή όψη δέν βρίσκονται στο άντι- 
κείμενο, καθ’ όσον αύτό έποπτεύεται, άλλα στήν κρίση για τό ίδιο αντικεί
μενο, καθ’ όσον αύτό νοείται. 'Επομένως μπορεί μέν κανείς νά πή σω
στά: δτι οί αισθήσεις δέν πλανώνται, όχι δμως έξ αίτιας τού δτι αυτές κρί
νουν πάντοτε όρθά, άλλα γιατί δέν κρίνουν καθόλου.

'Ως έκ τούτου, τόσο ή άλήθεια δσο καί ή πλάνη, έπομένως καί ή άπα
τηλή δψη ώς σφαλερή άγωγή πρός αύτήν [τήν πλάνη], πρέπει νά άπαντοΰν 

(Α 294) μόνο στήν κρίση', δηλ. μονάχα στή σχέση τού άντικειμένου ποόε τή νόησή 
ΐΗϊζΤ' Σέ μιά γνώση πού συμφωνεί καθ’ όλοκληρίαν μέ^τούς'νδρσσς' τής 
νοήσεως δέν ύπάρχει καμμιά πλάνη. Σέ μιά κατ' δέν
υπάρχει έπίσης (γιατί ή παράσταση αύτή δέν περιέχει καμμιάν άπολύτως 
κρίση) καμμιά πλάνη. Καμμιά δμως δύναμη τής φύσεως δέν μπορεί άπό 
μόνη της νά παρεκκλίνη άπό τούς ίδιους της τούς νόμους. Κατά συνέπεια, 
ούτε ή νόηση άφ’ έαυτής2 (χωρίς τήν έπίδραση μιας άλλης αιτίας), ούτε καί 
οί αισθήσεις άφ’ έαυτών θά μπορούσαν νά πλανηθούν’ ή πρώτη [νόηση] δέν 
θά μπορούσε γι’ αύτό [νά πλανηθή], γιατί τό άποτέλεσμα (ή κρίση), όταν 
αύτή [ή νόηση] ένεργή άπλώς κατά τούς νόμους της, πρέπει νά συμφωνή κατ’ 
άναγκαιότητα μέ αύτούς τούς νόμους. Στή συμφωνία δμως μέ τούς νόμους 
τής νοήσεως συνίσταται τό τυπικό3 στοιχείο κάθε άλήθειας. Στις αισθήσεις 
δέν περιέχεται καμμιά άπολύτως κρίση, ούτε άληθής, ούτε ψευδής. Επειδή 
τώρα έκτος άπό τις δύο αύτές πηγές τής γνώσεως δέν έχουμε καμμιάν άλλη, 
έπεται λοιπόν δτι ή πλάνη προκαλεΐται μονάχα άπό τήν άπαρατήρητη 
έπίδραση τής αίσθητικότητος4πάνω στή νόηση ’ διά μέσου αύτής συμβαίνει 

(Β 351) νά συμφύρωνται κατά τή συρροή τους οί υποκειμενικοί λόγοι5 τής κρίσεως 
μέ τούς άντικειμενικούς καί νά κάνουν τούς τελευταίους νά παρεκκλίνουν*

(Β 351) * Ή αίσθητικότης, ύποταγμένη στή νόηση, ώς τό άντικείμενο πάνω στο όποιο ή 
νόηση έφαρμόζει τή λειτουργία της, είναι ή πηγή των πραγματικών γνώσεων. ’Αλλά ή 
ίδια άκριβώς [ή αίσθητικότης] καθ’ όσον άσκεΐ έπίδραση πάνω στο ίδιο τό ένέργημα 
τής νοήσεως καί τήν προσδιορίζει είς τό κρίνειν1 2 3 4 5 6 είναι ή αίτια τής πλάνης.

1. Πρβλ. ’ Α ρ ι σ τ. περί ψυχής Γ 8, 432α 11 «συμπλοκή γάρ νοημάτων έστϊ τό 
άληθές ή ψεύδος» καί: Μετά τά φυσικά Γ 8, 1012 b 8-9 «εΙ δέ μηθέν άλλο τό άληθές ή 
φάναι, δ Λποφάναι ψευδός έστιν...».

2. Fiir sich (= per se).
3. Das Formale = τό κατ’ είδος σέ άντίθεση πρός τό: Inhalt δηλ. τήνMaterie ή τό 

Materiales.
4. Sinnlichkeit (= τό αίσθητικόν, τό αίσθάνεσθαι).
5. Κατά τήν έκδοση A: dafl subjektive Grtinde (= ότι ύποκειμενικοί λόγοι).
6. Zum Urteilen = «ad judicandum» (πρβλ. σχετικά τή μοναδική λατινική μετά

φραση τής «Κριτικής τού καθαρού λόγου»: I m m a n u e l i s  K a n t i i  opera ad
philosophiam criticam, volumen primum cui inest Critica rationis purae, latine vertit 
F r e d e r i c u s  G o t t l o b  B o r n ,  Lipsiae, MDCCLXXXXVI, σ. 231). Τό έργο αύτό 
ώστόσο περιέχει τή μετάφραση τής δεύτερης μόνον έκδόσεως.
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από τον προορισμό τους, άκριβώς όπως [συμβαίνει] στην περίπτωση ένός 
κινουμένου σώματος, τό όποιο άφ’ έαυτοΰ βέβαια θά μπορούσε νά τηρήση 
κατά πάντα χρόνο τήν ευθεία γραμμή πρός τήν ίδια κατεύθυνση, ή οποία 
όμως έκβάλλει σέ μιά καμπυλόγραμμη κίνηση, όταν μιά άλλη δύναμη πρός 
άλλη κατεύθυνση έπενεργή ταυτόχρονα πάνω σ’ αύτό τό σώμα. Γιά νά 
διακρίνουμε τό ίδιάζον ενέργημα τής νοήσεως άπό τη δύναμη πού (Α 295) 
έγκαταμειγνύεται μαζί της θά είναι συνεπώς άναγκαΐο νά θεωρήσουμε τήν 
έσφαλμένη κρίση σάν τή διαγώνιο άνάμεσα σέ δυο δυνάμεις πού προσδιο
ρίζουν τήν κρίση πρός δύο διαφορετικές κατευθύνσεις καί οί όποιες 
έμπερικλείουν τρόπον τινά μιά γωνία, καί νά άναλύσουμε αύτή τή σύνθετη 
ένέργεια στήν άπλή [ένέργεια] τής νοήσεως καί τού αισθητικού, πράγμα πού 
πρέπει νά συμβαίνη σέ καθαρές κρίσεις a priori μέσω υπερβατικού 
έπιλογισμοΰ1, διά τού όποιου (όπως ήδη έδείξαμε) καθορίζεται ή θέση τής 
κάθε παραστάσεως στήν άρμόζουσα πρός αύτήν δύναμη γνώσεως καί κατά 
συνέπεια διακρίνεται ή έπίδραση τού τελευταίου [τού αισθητικού] πάνω σ ’ 
εκείνη [τή νόηση].

Τό έργο μας έδώ δέν είναι νά πραγματευθοΰμε περί τής εμπειρικής 
φαινομενικότητος (π.χ. τής οπτικής) πού παρουσιάζεται κατά τήν έμπειρική (Β 352) 
χρήση όρθών κατά τά άλλα κανόνων τής νοήσεως, καί ύπό τής όποιας 
παρεκτρέπεται διά μέσου τής έπιδράσεως τής φαντασίας ή δύναμη τής 
κρίσεως, άλλά έχουμε νά κάνουμε μονάχα μέ τήν υ π ε ρ β α τ ι κ ή  φ α ι 
ν ο μ ε ν ι κ ό τ η τ α  πού έπιδρά πάνω σέ άξιώματα, ή χρήση τών όποιων δέν 
άποβλέπει ούτε κάν στήν εμπειρία — οπότε θά είχαμε τουλάχιστο μιά λυδία 
λίθο γιά τήν όρθότητά τους—, άλλά μάς άπάγει, αντίθετα πρός κάθε 
άποτρεπτική προειδοποίηση τής Κριτικής, έντελώς πέρα άπό κάθε έμπει- 
ρική χρήση τών Κατηγοριών καί μάς βαυκαλίζει μέ τό γήτεμα μιάς 
διευρύνσεως τής κ α θ α ρ ή ς  ν ο ή σ ε ω ς .  Τις θεμελιώδεις αρχές, τών 
όποιων ή χρήση κρατιέται καθ’ ολοκληρίαν τής δυνατής (Α 296)
έμπεΤρί«%; θέλουμε νά τις όνομάσουμε έ μ μ ο ν ε ς 2 ,  ένώ έκεΐνες πού 
οφείλουν [πέπρωται] νά ύπερβαίνουν αύτά τά όρια, υ π ε ρ β α τ ι κ έ ς ’ .
Κάτω άπό αύτές τις θεμελιώδεις αρχές δέν έννοώ τήν υ π ε ρ β α τ ι κ ή 4  
χρήση ή κατάχρηση τών Κατηγοριών, ή όποια άποτελεΐ ένα άπλό λάθος τής 
μή πειθαρχημένης καταλλήλως άπό τήν Κριτική δυνάμεως τής κρίσεως, πού 
δέν άποδίδει άρκετή προσοχή στά όρια τού έδάφους, πάνω στο όποιο 
έπιτρέπεται στήν καθαρή νόηση νά κινήται5 άποκλειστικά, άλλά [έννοώ]

1. "Η άπλώς: λογισμού. Πρβλ. καί Kr. d. r. V., A 260-261 / Β 316-17.
2. Immanente = έγκάσιιιες, φυσικές (πρβλ. Kr. d. r. V., A 845 / Β 873 καί A 846 / Β

874).
3. Transzendente.
4. Transzendentalen.
5. Νά άσκή τή λειτουργία της.
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πραγματικές θεμελιώδεις άρχές, οί όποιες άξιώνουν άπό έμάς νά καταρρίπτου
με όλους έκείνους τούς συνοριακούς πασσάλους1 καί νά σφετεριζώμεθα 
ένα ολωσδιόλου νέο έδαφος, τό όποιο δεν γνωρίζει καμμιά όροθετική 
γραμμή. ' Ως εκ τούτου δεν είναι ένα καί τό αύτό πράγμα υ π ε ρ β α τ ι κ ό 2  3  
(transzendental) κ α ί  υ π ε ρ β α τ ι κ ό *  (transzendent). Τά άξιώματα τής 

(Β 353) καθαρής νοήσεως πού αναπτύξαμε πιο πάνω όφείλουν νά έχουν μονάχα 
εμπειρική χρήση καί όχι ύπερβατική, δηλ. μιά τέτοια πού νά έκτείνεται 
πέρα άπό τά όρια τής εμπειρίας. "Ενα άξίωμα όμως, τό όποιο καταργεί αύτά 
τά όρια, καί μάλιστα προστάζει νά τά ύπερβοϋμε, όνομάζεται υ π ε ρ β α 
τ ι κ ό  (transzendent). ' Εάν μπορή ή Κριτική μας νά άχθή ώς έκεΐνο τό 
σημείο, ώστε ν’ άποκαλύψη τήν άπατηλή όψη αύτών των κατά σφετερισμό 
άξιωμάτων, τότε εκείνα τά άξιώματα πού έχουν μονάχα έμπειρική χρήση 
μπορούν σε άντίθεση προς τά τελευταία (υπερβατικά4] νά όνομάζωνται έ μ- 
μ ο ν α άξιώματα τής καθαρής νοήσεως.

' Η λογική άπατηλή φαινομενικότης πού συνίσταται στήν άπλή άπομί- 
μηση τής μορφής τού λόγου (ή άπατηλή όψη των σοφισμάτων5) πηγάζει άπό 
μιάν έλλειψη μόνον τής ίκανότητος τής προσοχής μας πάνω στον λογικό 
κανόνα. Εύθύς λοιπόν ώς αύτή [ή ίκανότης τής προσοχής] στήν προκειμένη 

(A 297) περίπτωση όξυνθή, ή λογική φαινομενικότης έξαφανίζεται άμέσως ολοκλη
ρωτικά. ' Η ύπερβατική φαινομενικότης άπεναντίας δεν παύει παρ’ όλα αύτά 
νά ύφίσταται, άκόμη κι άν κανείς τήν έχη ήδη άποκαλύψει καί με σαφήνεια 
διαγνώσει μέσω τής υπερβατικής κριτικής τήν ούδαμινότητά της (π:χ. ή άπατη
λή φαινομενικότης στήν πρόταση: ό κόσμος πρέπει νά έχη μιά χρονική άρχή). 
' Η αιτία γιά τούτο είναι ή άκόλουθη, ότι δηλ. ύπάρχουν στον λόγο μας (θε
ωρούμενο υποκειμενικά ώς μιά άνθρώπινη γνωστική δύναμη) θεμελιώδεις 
κανόνες καί ύποκειμενικά άξιώματα6 τής χρήσεώς του, τά όποια προβάλ
λουν εντελώς ύπό τή μορφή7 άντικειμενικών άξιωμάτων, καί διά μέσου αύ
τών συμβαίνει νά θεωρήται ώς μιά άντικειμενική άναγκαιότης προσδιορι
σμού τών πραγμάτων αύτών καθ’ έαυτά ή υποκειμενική προς όφελος [έξυ-

1. Τά όρόσημα, τά όροθέσια.
2. "Η: ΰπερβρτη>Γ»γι.ιτΛ
3. Γιά τήν σημασία τών δρων transzendent καί transzendental στόν Κάντ πρβλ.

κατ’ άρχήν: Άν. Γ ι α ν ν α ρ δ ,  Κριτική τού καθαρού λόγου, Τόμ. Α', τεύχος I,
Μετάφραση, Άθήναι, 1977, σ. 49 ύποσ. 1. Πρβλ. περαιτέρω τό συλλογικό ύπό δημο
σίευση άπό τήν Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt Εργο: Transzendent und 
Transzendental im Denken Kants. Zur Vorgeschichte, Bedeutung und Weiterwirkung der 
Begriffe (Wege der Forschung, t. 104), έκδ. άπό τόν Ν. Η i n s k e.

4. "Η: υπερκόσμια κατά τό: Λεξικόν τής φιλοσοφίας τού X. Ά ν δ ρ ο ύ τ σ ο υ .
5. Τών σοφιστικών ή ψευδωνύμων συλλογισμών (= TrugschlUsse).
6. Maximen.
7. ”Εχουν τήν έπίφαση.
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πηρέτηση] τής νοήσεως άναγκαιότης μιας ώρισμένης συνδέσεως των έν- 
νοιών μας. [Και τούτοάποτελεΐ]μιαν ά π α τ η λ ή  π α ρ ά σ τ α σ η 1  πούδέν 
μπορούμε νά τήν άποφύγουμε, όσο λίγο μπορούμε ν’ άποφύγουμε τό γεγο- (Β 354) 
νός νά μή μάς φαίνεται ή θάλασσα πιο υψωμένη στή μέση2 άπ’ ό,τι στήν α
κτή, άφοΰ έκείνη [τή μέση] τή βλέπουμε διά μέσου ύψηλοτέρων3 άκτίνων 
φωτός από τούτη [τήν άκτή], ή άκόμη περισσότερο [ισχύει τούτο], όσο λίγο 
μπορεί, άκόμα κι’ ό άστρονόμος, νά άποτρέψη νά μή τού φαίνεται ή σελήνη 
κατά τήν άνατολή της μεγαλύτερη, έστω κι άν δέν άπατάται άπό αύτή τήν 
άπατηλή φαινομενικότητα.

' Η ύπερβατική Διαλεκτική έπομένως θά άρκεσθή στό νά άποκαλύψη 
τήν άπατηλή φαινομενικότητα τώ.ν ύπερβατικών4 κρίσεων καί στό νά μάς 
προφυλάξη ταυτόχρονα άπό τήν άπάτη της’ φλλά νά έξαφανισθή κιόλας ή 
άπατηλή αύτή φαινομενικότης (όπως ή λογική φαινομενικότης) καί νά 
παύση νά είναι άπατηλή, αύτό δέν είναι σέ θέση ποτέ της νά τό κατορθώση.
Γιατί έδώ έχουμε νά κάνουμε μέ μιά φ υ σ ι κ ή  καί άναπόφευκτη (Α 298) 
άπατηλότητα πού ή ’ίδια βασίζεται σέ υποκειμενικές άρχές, τις όποιες 
ύπεισάγει ώς άντικειμενικές, ένώ άντ’ αύτοΰ ή λογική Διαλεκτική κατά τή 
λύση τών σοφισμάτων .της έχει νά κάνη μέ ένα λάθος στήν τήρηση των α
ξιωμάτων της ή μέ μιά τεχνητή φαινομενικότητα κατά τήν άπομίμησή τους.
'Υπάρχει έπομένως μιά φυσική καί άναπόφευκτη Διαλεκτική τού Καθαρού 
λόγου, όχι αύτή στήν όποια τυχόν έμπεριπλέκεται άπό άδαημοσύνη ένας 
άδέξιος5,ή έκείνη πού τεχνητά έχει έπινοήσει ό οίοσδηποτε σοφιστής γιά 
νά φέρη σέ σύγχυση νουνεχείς άνθρώπους, άλλά αύτή ή διαλεκτική πού 
είναι άξεδιάλυτα συνυφασμένη6 μέ τον άνθρώπινο λόγο, καί ή οποία άκόμα 
καί μετά τήν άποκάλυψη τού άπατηλοΰ της έργου δέν πρόκειται έν τούτοις (Β 355) 
νά παύση νά τον μαγγανεύεται [τον λόγο] καί νά τον ώθή άδιάκοπα σέ 
στιγμιαίες πλάνες πού έχουν κάθε τόσο άνάγκη νά αίρωνται [διαλύωνται].

1. Illusion (= αυταπάτη).
2. Δηλ. στ’ άνοιχτά fj στόν όρίζοντα.
3. ’Εννοεί: κατακορύφων.
4. Transzendenter (= ύπερεμπειρικών).
5. Stamper (= άτεχνος, άδαής).
6. Σύμφυτη.
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II

Π ε ρ ί  τ ο ΰ  κ α θ α ρ ο ύ  λ ό γ ο υ  ώ ς  έ δ ρ α ς  
τ ή ς  ύ π ε ρ β α τ ι κ ή ς  ά π α τ η λ ή ς  φ α ι ν ο μ έ ν ι  κ ό τ η χ ο ς

A

Περί του λόγου έν γένει

Ολη ή γνώση μας άρχίζει άπό τις αίσθήσεις, άπό αύτές χωρεΐ προς 
τή νόηση καί καταλήγει στον λόγο, πέρα άπό τόν όποιο τίποτε άνώτερο δέν 
μπορεί νά βρεθή μέσα μας πού νά έπεξεργάζεται τό ύλικό τής έποπτείας καί 
νά τό ύπάγη κάτω άπό τήν υπέρτατη ένότητα τού νοεΐν. ’Έτσι τώρα πού 

(Α 299) είμαι υποχρεωμένος νά δώσω μιάν έξήγηση αύτής τής ΰ^ταχης-γνωστικής 
δυνάμεως1 βρίσκομαι σε κάποιαν άμηχανία. Γι ’ αύτή τή δύναμη τής γνώσεως 
ύπάρχει — όπως καί γιά τή νόηση — μια άπλώς τυπική2, δηλ. λογική 
χρήση, άφοΰ ό λόγος κάνει άφαίρεση άπό κάθε περιεχόμενο τής γνώσεως, 
άλλα επίσης [υπάρχει] καί μιά πραγματική3 [χρήση], έφ’ όσον αύτός ό ί'διος 
περιέχει τήν πηγή μερικών εννοιών καί θεμελιωδών άρχών, τις όποιες δέν 
άρύεται όύτ^δπό τις αίσθήσεκ^ύτε)άπό τή νόηση. Ή πρώτη τώρα δύναμη 
έχει βεβαίως προ πολλοϋ βρή άπό τούς άσχολουμένους με τή Λογική τόν 
ορισμό της ώς ή δύναμη τού έμμέσως συλλογίζεσθαι (σε άντιδιαστολή προς 
τούς άμεσους συλλογισμούς, consequents immediatis)4, ή δεύτερη όμως πού 
γέννα έννοιες ή Γδια, δέν ένδιαφωτίζεται5 άκόμη μέσω αύτοΰ [τοΰ ορισμού 
τής πρώτης]. Καθώς λοιπόν έδώ ό λόγος παρουσιάζει μιά διαίρεση σέ μιά 

(Β 356) λογική καί σέ μιάν ύπερβατική δύναμη, χρειάζεται έτσι νά ζητηθή μιά 
υψηλότερη έννοια γι’ αύτή τή γνωστική πηγή, ή όποια [έννοια] νά περιέχη 
μέσα της καί τις δύο [έννοιες]' ώστόσο έμεΐς μπορούμε κατ’ άναλογίαν προς 
τις έννοιες τής νοήσεως νά άναμένουμε ότι ή λογική έννοια θά μάς 
προσφέρη ταυτόχρονα τό κλειδί γιά τήν ύπερβατική [έννοια] καί ό πίναξ 
τών λειτουργιών τών πρώτων [λογικών έννοιών] τήν κλίμακα καταγωγής 
τών έννοιών τού λόγου.

Στο πρώτο μέρος τής ύπερβατικής μας Λογικής χαρακτηρίσαμε τ^,νόη- 
ση [διάν^·"] ^ναμη τών κανόνων-1 έδώ διαχωρίζουμε τόν λόγο άπό τή

1. Ό H a r t e n s t e i n  προτείνει άντί: Erkenntniskraft τήν γραφή: Erkenntnis- 
art (= είδος γνώσεως).

2. Κατ’ είδος ή είδολογική.
3. Γιά τήν usus logicus καί usus realis πρβλ. τήν Dissertatio τοΟ Κάντ: De mundi 

sensibilis atque intelligibilis forma et principiis, Sectio II. § 5, πρβλ. καί Sectio V,§ 23 στά: 
K a n t s  Gesammelte Schriften, op. cit., t. II.

4. Πρβλ. Θ. Β ο p έ α, Λογική, Άθήναι, 21972, σ. 143.
5. Δέν θεωρείται, έξηγεϊται ή έγκατανοεΐται ( = wird ... nicht eingeschen).
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νόηση κατά τόν έξής τρόπο, μέ τό νά θέλουμε [δηλ.] νά όνομάζουμε τόν λόγο 
ι ή δ ύ ν α α η  τ ώ ν  α ρ χ ώ ν .

Ή λέξη άρχή1 ένέχει αμφισημία καί σημαίνει συνήθως μια γνοδση 
μόνο πού μπορεί νά χρησιμοποιήται ώς άρχή, άν καί βέβαια αυτή καθ’ 
έαυτήν καί κατά τήν προέλευσή της τήν ίδια, δέν άποτελεϊ καμμιάν άρχή. 
Κάθε γενική πρόταση, έστω καί παρμένη άπό τήν έμπειρία (δΓ έπαγωγής), 
μπορεί νά χρησιμεύση ώς μείζων σ’ ένα συλλογισμό τού λόγου" έξ αιτίας 
αυτού όμως δέν είναι καί ή ίδια μιά άρχή. Τήτ, |ΐπθημΓ,'Γ“/'/< μάλιστα
(π.χ. μεταξύ δύο σημείων μπορεί μία καί μόνο εύθεΐα νά άχθη) άποτελοΰν 
καθολικέ^ γνώσεις a priori καί ώς έκ τούτου δίκαια όνομάζονται, έν σχέσει 
μέ τις περιπτώσεις πού ύπάγονται κάτω άπ’ αύτά, άοΥέϋ. 'Ωστόσο δέν μπο
ρώ γι’ αύτό τόν λόγο νά πώ ότι γνωρίζω καθόλου καί καθ’ έαυτήν έξ άρχών 
αύτήν τήν ιδιότητα τών εύθειών γραμμών2, άλλά μόνο [ότι τήν γνωρίζω] 
στήν καθαρή έποπτεία.

Κατά συνέπεια γνώση έξ άρχών3 θ’ άποκαλούσα εκείνη στήν οποία 
γνωρίζω δι’ έννοιών τό μερικό [τό καθ’ έκαστον] μέσα στο γενικό [τό καθ’ 
όλον]. ’Έτσι λοιπόν κάθε συλλογισμός είναι μιά μορφή παραγωγής μιας 
γνώσεως άπό μιάν άργή. [Καί τούτο], γιατί ή μείζων πρόταση μάς δίνει πάντα 
μιάν έννοια, ή όποια έν προκειμένφ συντελεί, ώστε κάθε τι πού ύπάγεται κάτω 
άπό τούς όρους της νά γνωρίζεται άπ’ αύτήν σύμφωνα μέ μιάν άρχή. ’Επειδή 
τώρα κάθε γενική γνώση μπορεί νά χρησιμεύη ώς μείζων σ’ ένα 
συλλογισμό τού λόγου καί ή νόηση μάς προσφέρει τέτοιου είδους 
καθολικές προτάσεις a priori, γι’ αύτό λοιπόν οί προτάσεις αύτές επίσης 
μπορούν, άναφορικά προς τή δυνατή τους χρήση, νά όνομάζωνται άρχές.

’’Αν όμως αύτές τις θεμελιώδεις άρχές τής νοήσεως, τις έξετάσουμε 
αύτές καθ’ έαυτές «-η·™ τήν προέλευσή τους4 τότε αύτές δέν είναι τίποτα 
λιγώτερο άπό γνώσεις πού προέρχονται έξ εννοιών.^ Γιατί αύτές δέν θά 
μπορούσαν ούτε κάν νά είναι δυνατές a priori, άν δέν προσκομίζαμε (στήν 
περιοχή τών Μαθηματικών) Τή» «™Α™ρή f-τρπτρίπ ή όρους μιάε δυνατΰε 
έμπειοίας έν γένει. 'Ότι κάθε τι πού συμβαίνει έχει μιάν αιτία, αύτό δέν 
μπορεί διόλου νά συμπερανθή άπό τήν έννοια αύτοΰ πού συμβαίνει έν γένει" 
τό άξίωμα πολλφ μάλλον δείχνει, πώς κανείς, πρωταρχικά άπ’ αύτό πού 
συμβαίνει, μπορεί νά άποκτήση μιάν ώρισμένη έννοια έξ έμπειρίας5.

Συνθετικές^οιπόν γνώσεις έξ έννοιών δέν μπορεί καθόλου ή νόηση νά 
μάς προσπορίση καί αύτές είναι κυρίως πού όνομάζω άπόλυτα άρχές, ένώ

(Α 300)

(Β 357)

(Α 301)

(Β 358)

1. Prinzip.
2. 3η έκδοση: der geraden Linie (= τής ευθείας γραμμής).
3. Πρβλ. A 836/Β 864:cognitio ex principiis καί cognitio ex datis.
4. Κατά τήν έκπόρευσή τους (= Ihrem Ursprunge nach).
5. Μιάν έμπειρική δηλ. έννοια (= Erfahrungsbegriff)..
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απεναντίας όλες οί γενικές προτάσεις καθόλου μπορούν νά όνομάζωνται 
συγκριτικές.

’ Αποτελεί μιάν παλιάν ευχή, ή όποια —ποιός ξέρει, πότε— ίσως κάποια 
μέρα νά έκπληρωθή: νά μπορέση δηλ. κανείς τέλος πάντων ν’ άνεύρη κάπο
τε άντί γιά τήν άτέρμονα ποικιλία τής άα^κής νομοθεσίας, τίς άονέε ττκ. 
γιατί σ’ αύτό μονάχα έγκειται, όπως λένε, τό μυστικό τής άπλοποιήσεως τής 
νομοθεσίας. Έδώ όμως έπίσης οί νόμοι άποτελοΰν περιορισμούς μόνο τής 
ελευθερίας μας σε όρους, κάτω άπό τούς όποιους αύτή [ή ίδια] διατελεΐ σέ 
πλήρη ομολογία μέ τον έαυτό της' συνεπώς οί νόμοι άναφέρονται σέ κάτι 
πού είναι άποκλειστικά δικό μας έργο, γιά τό όποιο έμεΐς οί ίδιοι μπορούμε, 
διά μέσου έκείνων των έννοιών, νά είμαστε ή αιτία του [οί αυτουργοί του].

(Α 302) Τό πώς όμως πράγματα αύτά καθ’ έαυτά, πώς δηλ. ή φύση τών πραγμά
των τελεί κάτω άπό άργές καί όφείλει νά προσδιορίζεται σύμφωνα μέ άπλές 
καί μόνον έννοιες, αύτό είναι ώς άξίωση, άν όχι κάτι τό άδύνατο, τούλάχι- 
στον όμως κάτι τό πολύ παράλογο(Widersinnisches). Άλλ’ άναφορικά προς 
αύτό, μπορεί τό ζήτημα νά έχη όπως θέλει (πάνω σ’ αύτό έχουμε μπροστά 
μας τήν έρευνα πού θ’ άκολουθήση), άπό αύτά όμως ένα τουλάχιστον
πράγμα γίνεται φανερό: ότι δηλ. ^νώση έξ άρχό^ν (αύτή καθ’ έαυτήν1) είναι
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κάτι εντελώς διαφορετικό άπό τήν άπλή γνώση Tnc νσήπρην;, ή όποια βέ
βαια υπό τή μορφή μιάς άρχής μπορεί άκόμη καί νά προηγήται άλλων γνώ
σεων, αύτή καθ’ έαυτήν όμως (καθ’ όσον είναι συνθετική) δέν έρείδεται σέ 
άπλή καί μόνο σκέψη, ούτε εμπερικλείει κάτι τό Γενικό σύμφωνα μέ έννοιες.

(Β 359) "Αν ή νΛηΓίη rTum ή δίγαμη τής ένότηχης των φαινομένων διά μέσου 
τών κανόνων, ό λόγος τότε άποτελεΐ τή δύναμη τής ένότητος τών κανόνων 
t&c νοιίσεως πού τελούν κάτω άπό 6ιρχέςΥ Ο λόγος2 λοιπόν δέν άναφέρεται 
ποτέ^κατά πρώτον στήν έμπειρία ή σέ όποιοδήποτε άντικείμενο, άλλά στή 
.νόηση, μέ τον σκοπό νά προσδώση στις πολλαπλές γνώσεις της δΓ 
έννοιών ένότητα a priori, πού μπορεί νά όνομάζεται ένότης τού λόγου, 
καί ή όποια είναι έντελώς διαφορετική άπ’ αυτήν πού δύναται νά έπιτευχθή 
διά [ύπό] τής νοήσεως [διανοίας].

Αύτά έδώ3 άποτελοΰν τή γενική έννοια γιά τή δύνααη τού λόγου, 
καθ’ όσον αύτή κάτω άπό τήν όλοσχερή έλλειψη παραδειγμάτων (πού ώς 
τέτοια μόνο στή συνέχεια πρόκειται κατ’ άρχήν νά δοθούν) έχει μπορέσει νά 
γίνη κατανοητή.

1. Perse.
2. Κατά τήν έκδοση Α: άντί so υπάρχει ή γραφή Sic, δηλ. die Vernunft(= ό λόγος).
3. Τά παραπάνω.
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Β (A 303)

Περί τής λογικής χρήσεως τοΰ λόγου

Γίνεται μια διάκριση ανάμεσα σ’ αύτό πού γνωρίζεται άμεσα καί σ’ 
έκεΐνο πού εξάγεται μονάχα κατόπιν συλλογισμού1. Τό ότι σε ένα σχήμα 
πού περικλείεται άπό τρεις εύθεΐες γραμμές, ύπάρχουν τρεις γωνίες, αύτό τό 
γνωρίζουμε άμεσα' τό ότι όμως τό άθροισμα τών τριών αύτών γωνιών 
ίσοΰται μέ δύα_ ορθές, αύτό είναι γνωστό μόνο κατόπιν συλλογισμού.
’Επειδή έχουμε πάντα άνάγκη άπό τό συλλογίζεσθαι2 καί έτσι στό τέλος 
καταλήγει νά μάς γίνεται ολωσδιόλου συνήθεια, γι’ αύτό στά τελευταία δεν 
παρατηρούμε πλέον αύτή τή διάκριση καί θεωρούμε συχνά — όπως στήν 
περίπτωση τής λεγάμενης άπάτης τών αισθήσεων — κάτι, πού ωστόσο έχει 
προκόψει μόνο διά συλλογισμού. ώς κάτι πού τό έχουμε άμεσα άντιληφθή 
[μέ τις αισθήσεις]. Σέ κάθ^£υλλογισμο^πάρχει μιά πρόταση πού ύπόκειται (Β 360) 
ώς βάση καί μιά δεύτερη πρόταση, δηλ. τό συμπέρασμα πού εξάγεται άπό 
έκείνη [τήν πρώτη], καί3 4 τρίτον τό τελικό συμπέρασμα (συνέπεια) σύμφωνα 
μέ τό όποιο ή αλήθεια τής τελευταίας [δευτέρας προτάσεως] είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη μέ τήν άλήθεια τής πρώτης προτάσεως.\ Έάν ή κρίση πού 
προέκυψε άπό τον συλλογισμό βρίσκεται ήδη κατά τέτοιον τρόπο μέσα 
στήν πρώτη πρόταση, ώστε νά μπορή νά παράγεται άπό αύτήν χωρίς 
μεσολάβηση μιάς τρίτης παραστάσεως, τότε ό συλλογισμός ονομάζεται 
άμεσος (consequentia immediate)' εγώ θά προτιμούσα νά τον ονομάσω 
συλλογισμό τής διανοίας [νοήσεως]. ’ Αν όμως έκτος άπό τή γνώση πού 
έτέθη ώς βάση είναι άναγκαία καί μιά άλλη κρίση γιά τήν εξαγωγή τοΰ 
συμπεράσματος, τότε ό συλλογισμός ονομάζεται συλλογισμός τηύλόγοη*
Στήν πρόταση: ό λ ο ι  ο ί  ά ν θ ρ ω π ο ι  ε ί ν α ι  θ ν η τ ο ί  ένυπάρχουν 
ήδη οί προτάσεις: μερικοί άνθρωποι είναι θνητοί, μερικοί5 θνητοί είναι 
άνθρωποι, τίποτα άπ’ δ,τι6 είναι άθάνατο δέν είναι ένας άνθρωπος — κι αύ- (Α 304) 
τές λοιπόν οί προτάσεις είναι άιιεσες συνέπειες τής πρώτης. ’Αντίθετα ή 
πρόταση: όλοι οί λόγιοι είναι θνητοί, δέν περιέχεται στήν ύποτεθεΐσα ώς 
βάση κρίση (γιατί ή έννοια τοΰ λογίου δέν άπαντά καθόλου σ’ αύτήν), καί 
μπορεί μέ τή βοήθεια μόνο μιάς ένδιάμεσης κρίσεως νά έξαχθή ώς συμπέ
ρασμα άπό αύτήν.

1. Δηλ. έμμεσα.
2. Τήν λογική πράξη τοΰ συλλογίζεσθαι.
3. Τό und ( = καί) λείπει στήν έκδοση Α.
4. Γιά τά δύο αύτά είδη συλλογισμών πρβλ. Logik, op. cit., § 41 κ.έ. πρβλ. καί Θ.

Βορέα, Λογική, op. cit., σ. 143.
5. Κατά τήν έκδοση A: odcr einige (= ή μερικοί).
6. A: odcr nichts (= ή τίποτα τό άθάνατο...).
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νΛ
iC

Σε κάθε συ3 I πγ*^|ιΛ -Tr>>~* νοώ πρώτα Εναν καν ό ν α (μείζων
πρόταση = major) διά μέσου τής ν ο ή σ ε ω ς . |  Δεύτερον υπάγω μια γνώση 
κάτω άπό τον όρο τού κανόνος (έλάσσων πρόταση = minor) διά μέσου τής 
lfr-p-t τ ι κ ή ς—δ-υ ν ά μ ε ω ς1.Τέλος προσδιορίζω τή γνώση μου διά μέσου 

(Β 361) τοϋ κατηγορήματος του κανόνος (conclusio) [καί] κατά συνέπεια [την 
προσδιορίζω] διά μέσου τοϋ λ ό γ ο υ  a priori 1 * Η σχέση άρα, τήν όποια 
παράτα ή προκειμένη μείζων πρόταση — ώς ό κανών — άνάμεσα σέ μιά 
γνώση^αί στό^όρο της, συνιστά τά διάφορα είδη τών συλλογισμών τοϋ 
λόγου. Τά είδη λοιπον-αυτά είναι τά άκόλουθα τρία:.οί κ η τ η γ ο ο ι κ;ο ί 

‘ οί ύ π ο θ ε τ ι κ ο ι καί οί δ ι α ζ ε υ κ τ ι κ ο ί  συλλογισμοί τοϋ λόγου, 
δη λ. άκριβώςτοσα όσα είναι καί τά είδη τών κρίσεων έν γένει, έφ’ όσον 
αύτές διακρίνονται ή μία άπό τήν άλλη άνάλογα με τον τρόπο πού 
εκφράζουν τή σχέση τής γνώσεως3 μέσα στή νόηση [διάνοια].

’Εάν, όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές, εχη δοθή σάν πρόβλημα 
(aufgegeben) τό συμπέρασμα ώς μιά κρίση, γιά νά δοϋμε, άν αύτή ή 
κρίση δεν άπορρέη άπό δεδομένες ήδη κρίσεις, μέσω άκριβώς τών όποιων 
έχουμε νοήσει ένα έντελώς διαφορετικό άντικείμενο, τότε άναζητώ στή 
νόηση τήν κατάφαση [επιβεβαίωση = Assertion] αύτοϋ τοϋ συμπεράσματος, 
[γιά νά δώ], μή τυχόν αύτή δεν άπαντα ύπό ώρισμένους όρους καί σύμφωνα 

(Α 305) μ’ ένα γενικό κανόνα, προκαταβολικά ήδη μέσα στήν ίδια [τή νόηση ή 
διάνοια]. "Αν λοιπόν βρώ έναν τέτοιον όρο καί τό άντικείμενο τοϋ 
συμπεράσματος γίνεται [μπορεί] νά ύπαχθή κάτω άπό τον δεδομένο όρο, 
τότε αυτό τό συμπέρασμα έχει προκύψει άπό τον κανόνα πού ι σ χ ύ ε ι  
κ α ί  γ ι ά  ά λ λ α  έ π ί σ η ς  α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α  τ ή ς  γ ν ώ σ ε ω ς .  Άπό 
αύτό βλέπουμε: ότι κατά τήν πράξη τοϋ συλλογίζεσθαι3 ό λόγος ζητεί νά 
άναγάγη τή μεγάλη ποικιλία τών γνώσεων4 τής νοήσεως στον πιο μικρό 
άριθμό άρχών (γενικών όρων) καί νά πραγματώση κατ’ αύτόν τον τρόπο 
τήν υπέρτατη ενότητά τους.

larvsV;

(Β 362)

Περί τής καθαρής χρήσεως του λόγου

Μπορεί κανείς ν’ άπομονώση τόν λόγο; Καί συνεχίζει αυτός άκόμα καί 
τότε νά είναι μιά ιδιαίτερη πηγή έννοιών καί κρίσεων πού πηγάζουν μονάχα 
---------- m:-------------------

1. "Η δυ'νάρβως-τής κρ(σε(οςχ= Urteilskraft). Γιά τόν όρισμό τής Urteilskraft πρβλ. 
Α 132/ Β 171 καί Logik, op. cit., § 81, πρβλ. τέλος Kritik der Urteilskraft, Vorrede καί 
Einleitung.

2. Τή γνωστική σχέση.
3. Κατά τό συλλογίζεσθαι.
4. ’Ακολουθούμε τήν γραφή τού V o r l f t n d e r :  Erkenntnisse. Ή έκδοση τής

Ακαδημίας τοΰ Βερολίνου υίοθετεί τήν γραφή: Erkenntnis.
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άπ' αύτόν καί διά μέσου των όποιων [αυτός] έρχεται σέ σχέση προς 
Αντικείμενα; "Η είναι μία άπλώς δευτερογενής δύναμη πού παρέχει μιαν 
ώρισμένη μορφή, τήν λογική, σέ δεδομένες γνώσεις, καί διά μέσου τής 
όποιας συντάσσονται άναμεταξύ τους μόνο οι γνώσεις τής νοήσεως καί 
κατώτεροι κανόνες ύποτάσσονται σέ άλλους άνωτέρους (των όποιων ό όρος 
περιέχει στή σφαίρα του τον όρο των προηγουμένων), όσο μπορεί τούτο νά 
γίνη κατορθωτό μέ τήν άναμεταξύ τους σύγκριση; ’Ιδού ή έρώτηση πού 
τώρα προκαταρκτικά μόνο μάς Απασχολεί. Στήν πραγματικότητα, πολλα- 
πλότης τών κανόνων καί ένότης των άρχών είναι μιά άξίωση τού λόγου, μέ 
τον σκοπό νά φέρη τή νόηση σέ παντελή αυνογή ι μέ τόν έπυτόιι^ητ ακρι
βώς όπως καί ή νόηση υπάγει τό πολλαπλό τής έποπτείας κάτω από έννοιες 
καί κατ’ αύτόν τον τρόπο πετυχαίνει τή σύνδεσή της2. ’Αλλά μιά τέτοια (Α 306) 
θεμελιώδης άρχή δέν προδιαγράφει κανένα νόμο στά Αντικείμενα καί δέν 
περιέχει τον λόγο τής δυνατότητος νά τά γνωρίζη καί προσδιορίζη κανείς 
ώς τέτοια καθόλου, άλλά είναι άπλώς ένας ύποκειμενικός νόμος οικονομίας 
στά άποθεματικά περιεχόμενα τής νοήσεώς μας, μέ τό σκοπό νά άνάγη 
κατόπιν συγκρίσεως τών έννοιών της, τή γενική χρήση τους στο μικρότερο 
δυνατό άριθμό χωρίς γιά τον λόγο αύτό νά έχη κανείς τό δικαίωμα ν’ άπαιτή 
άπό τά ίδια τά Αντικείμενα μιά τέτοια ομοιομορφία — πού τόσο εύνοεΐ τή (Β 363) 
βαστώνη καί διεύρυνση3 τής νοήσεώς μας — καί τρ^τό^ρονα νά δίνη 
αντικειμενικό κύρος σ’ εκείνη τήν υποκειμενική άρχή [αξίωμα]. Τό 
ερώτημα μ’ ένα λόγο είναι: ”^Α«:β:λί^ο^κ«θ-!-έαυτσν, δηλ ό καθαρός λόγος 
a priori περιέχει συνθετικά^άξηώρατρ καί κανόνες καί σέ τι μπορούν νά 
συνίστανται αύτtc οί άρvec:

' Η τυπική καί λογική διαδικασία τού λόγου στούς ομώνυμους 
συλλογισμούς του μάς δίνει ήδη έπ’ αύτοΰ μιάν έπαρκή όδηγία πάνω σέ ποιά 
βάση θά στηρίζεται ή υπερβατική άρχή του στή συνθετική γνώση Από 

^ΧαθίηίηΤηγη __________ __________
Π ρ ώ τ ο ν ,  ^(συλλογισμός τού λόχομ-οέν άναφέρεται σ’ έποπτεΐες γιά 

νά τις ύπάγη κάτω άπδΊπινόνει: όόπακκάνει ή νόηση4 μέ τίς Κατηγορίες 
της), άλλά σέ %^γριες καί κρίσεις!) "Οταν λοιπόν ό καθαρός λόγος 
άναφέρεται έπίσης σέ Αντικείμενα, τότε άκόμη δέν έχει καμμιάν άμεση 
σχέση μέ αύτά5 καί τήν έποπτεία τους, άλλά μόνο μέ τή νόηση καί τίς (Α 307) 
κρίσεις, οί όποίες κρίσεις Απευθύνονται κατ’ Αρχήν άμεσα στις αισθήσεις 
και τήν έποπτεία τους, γιά νά προσδιορίσουν αύτό τούτο τό αντικείμενό

1. Συνεκτική ένότητα (= Zusammenhang).
2. Δηλ. τής έποπτείας. Θά μποροΟσε νά είναι καί jenes (0vnjcne) δηλ. τό πολλαπλό 

( E r d m a n n ) .
3. Τό άπλωμα (= Ausbreitung).
4. “Η: διάνοια.
5. Κατά τήν έκδοση A: darauf άντί: auf diese.
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τους. ' Ενότης άρα του λόγου δ£ν_&ίναι ένότης μιάς δυνατής έμπειρίας, άλλα 
απ’ αυτήν, ώς τής έύό^χος τής νοήσεις, ούσιωδώς διάφορη. "Οτι κάθε τι 
πού συμβαίνει έχει μιάν αίτια, [αύτό] δέν άποτελεΐ καθόλου ένα άξίωμα πού 
τό γνωρίζουμε και τό προδιαγράφουμε μέ τή βοήθεια του λόγου. Αύτό το 
άξίωμα καθιστά δυνατή τήν ένότητα τής έμπειρίας καί δέν δανείζεται τίποτα 

(Β 364) άπό τον λόγο, πού χωρίς αύτή τή σχέση προς τή δυνατή έμπειρία δέν θά 
μπορούσε έξ άπλών καί μόνον έννοιών νά άξιώση1 μιά τέτοια συνθετική 
ένότητα.

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν ,  ό λόγος κατά τή γενική του χρήση ζητεί τον γενικό όρο 
τής κρίσεώς του (τού συμπεράσματος), καί ό ίδιος ό συλλογισμός τού λόγου 
δέν είναι τίποτε άλλο άπό μιά κρίση πού σχηματίζουμε μέ τήν ύπανωνή τού 
όρου της κάτω άπό ένα γενικό κανόνα (μείζων πρόταση). ’Επειδή τώρα ό 
κανών αύτός μέ τή σειρά του ύπόκειται στήν ίδια άκριβώς άπαίτηση2 τού 
λόγου καί έτσι πρέπει νά ζητηθή, όσο πιο μακριά γίνεται αύτό, ό όρος τού 
όρου (μέσω ένόςπροσυλλογισμοΰ3 4),γι’ αύτό άντιλαμβάνεταικαθαρά κανείς 
ότι ή ίδιάζουσα θεμελιώδης άρχή τού λόγου έν γένει (στή λογική [του] 
χρήση) είναι: νά εύρη στή σχετική [έξαρτημένη άπό όρους] γνώση τής 
νοήσεως τό ’ Απόλυτο [τό μή υποκείμενο σέ όρους], μέσω τού οποίου 
όΐοκληρώνειαΓ~ή ένότης αυτής τής ίδιας [τής νοήσεως-διανοίας].

Αύτό τό υποκειμενικό λογικό άξίωμα (Maxime)* όμως δέν μπορεί άλλιώς 
ν’ άποβή μιά μρχή (Prinzipium) τού κ α θ α ρ ο ύ  λ ο ' γ ο υ  παρά μέ τόν 
έξής τρόπο, νά δεχτή δηλ. κανείς ότι: όταν είναι δεδομένο τό σχετικό, τότε 

είναι δεδομένη έπίσης (δηλ. περιέχεται στο άντικείμενο καί στή σύνδεσή 
του) ολόκληρη ή σειρά — ή όποια κατ’ άκολουθίαν είναι καί ή ίδια 

(Α 308) άπόλυτη — των όρων πού τελούν σέ σχέση ύπαλληλίας5 άναμεταξύ τους.
Μιά τέτοια όμως θεμελιώδης άρνή τού καθαρού λόγου είναι φανερά 

Gr ν θ·ε xgjcijT) γιατί τό σχετικό [έξαρτημένο] άναφέρεται μέν άναλυτικά 
προς κάποιον όρο, όχι όμως καί προς τό Απόλυτο. ’Από τήν ίδια αύτή 

(Β 365) άρχή πρέπει νά πηγάζουν έπίσης διάφορες συνθετικές προτάσεις, γιά τις 
όποιες ή καθαρή νόηση δέν έχει καμμιά γνώση καί πού σάν τέτοια δέν 

καταπιάνεται παρά μόνο μέ άντικείμενα μιάς δυνατής έμπειρίας, τών όποιων 
ή γνώση κι ή σύνθεση ύπόκειται πάντα σέ όρους. Τό ’Απόλυτο όμως είναι

1. Νά έπιτάσση.
2. Versuch (= δοκιμή, άπαίτηση, δρο).
3. Πρβλ. Logik, op. cit., § 87 καί: Β ο ρ έ α, Λογική, op. cit., σ. 128.
4. Γιά τήν Maxime στήν πρακτική φιλοσοφία τού Κάντ πρβλ. Gmndlegung zur 

Metaphysik der Sitten ( K a n t s  Gesammelte Schriften, op. cit., t.IV), σ. 400(ΰποσ.) καί 
421, καθώς καί Kritik der praktischcn Vernunft ( K a n t s  Ges. Schr., t. V).

5. Πού είναι ύποτεταγμένοι ό ένας στόν Αλλον.
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δυνατόν1, όταν άληθινά πραγματώνεται [λαβαίνη χώρα], νά έξετάζεται2 3 
ιδιαιτέρως κατά τό σύνολο τών προσδιορισμών του πού τό διακρίνουν άπό 
rjflr yTxCTIt'A έτσι νά προσφέρη υλικό γιά ο')ρισμένε(^τΰνΟετικέ^
^ροτάσειε a priori)

Οί θεμελιώδεις όμως αρχές πού πηγάζουν άπ’ αύτή την υπέρτατη αρχή 
ΤΓ,Λ y θά είναι, έν αναφορά προς όλα τά φαινόμενα, υ π ε ρ 
ώ α  τ ι κ έ δηΧΓδέν θά μπορή ποτέ νά γίνη καμμιά άκριβής καί τέλεια4 
πρός αύτή τήν υπέρτατη άρχή-^ρπορΓκή. χρήση—της. Κατά συνέπεια 
αύτή θά διακρίνεται παντελώς 'ηιπ’ όλα/Ό αξιώματα τής νοήσεως (τών 
όποιων ή χρήση είναι τελείως .1 μ μ,ΟΛ? η5, άφοΰ αυτά έχουν γιά θέμα τους
τήν δυνατότητα μόνον τής έμπειρ(ας). ”Αν τώρα έκείνη ή θεμελιώδης άργή: 

~.ότι ή σειρά τών όρων (στή σύνθεση τών φαινβμένων ή άκόμα τής\νοήσεωξ 
W1’ ^ρ»γράτ/,μ; «™θόλοΰ^έκτείνεται μέχρι τό ’Απόλυτο[Άνυπσθειο], έχη 
ή όχι τήν αντικειμενική της ορθότητα" ποιές συνέπειες άπορρέουν άπ’ αύτό 
γιά τήν έμπειρική χρήση τής νοήσεως, ή άν τυχόν δέν ύπάρχη πουθενά 
μάλλον μιά τέτοια πρόταση τού λόγου μέ άντικειμενική ισχύ, άλλά μια 
λογική άπλώς συνταγή [πού μάς ύποδεικνύει] νά προσεγγίζουμε, κατά τήν 
άνάβασή μας πρός όλόνέν άνώτερους όρους, τήν όλοκληρία6 αυτών τών 
όρων καί κατ’ αυτόν τον τρόπο νά προικίζουμε7 τή γνώση μας μέ τή μέγιστη 
δυνατή σέ μάς ενότητα τοΰ λόγου" άν, λέγω, αύτή ή χρεία τού λόγου έχη 
θεωρηθή εξ αιτίας μιάς παρεξηγήσεως σάν μιά ύπερβατική θεμελιώδης 
αρχή τού καθαρού λόγου πού αξιώνει προπετώς καί άλο^ίστως8 μιά τέτοια 
απεριόριστη πληρότητα άπό τή σειρά τών όρων στά Γδια τ’ άντικείμενα, ή 
ποιές έν τώ μεταξύ παρεξηγήσεις καί συσκοτίσεις μπορούν νά παρεισφρή
σουν στούς συλλογισμούς τού λόγου, τών όποιων ή μείζων πρόταση 
άντλεΐται άπό καθαρό λόγο (καί ή οποία Γσως είναι περισσότερο αίτηση9 
[τού εξ άρχής] παρά αίτημα10),καί οί όποιοι όρμώμενοι άπό τήν έμπειρία 
χωρούν κατ’ έπάνω πρός τούς όρους των — αύτά [δηλ. όλα τά παραπάνω] θ’ 
άποτελέσουν τό έργο μας στήν ύπερβατική Διαλεκτική πού τώρα έπιθυ-

(Α 309)

(Β 366)

1. Κατά τήν 4η έκδοση άντί kann παραδίδεται: wird ... erwogen werden = θά...
2. Νά θεωρήται, νά σταθμίζεται (= erwogen werden).
3. Transzendent (= ύπερεμπειρικές).
4. AdSquater (= ίσακριβής, άκριβοδίκαιη, άκριβοτέλεια).
5. Immanent (= έγκόσμια, φυσική).
6. 'Ολότητα, όλοκλήρωση.
7. Νά έπιφέρουμε στή γνώση μας τήν...
8. Obereilterweise.
9. Petition (petitio principii = λήψιςζητουμένου). Πρβλ. Βο ρέα. Λογική,op. cit., 

σ. 200 καί: Logik (Kant), § 92.
10. Postulat. Πρβλ. Β ο p έ a, op. cit., σ. 184.

3
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μοΟμε ν * άναπτύξουμε άπό τις πηγές της, οί όποιες είναι βαθειά μέσα στόν 
άνθρώπινο λόγο άποκρυμμένες. Τή Διαλεκτική αύτή θά διαιρέσουμε σέ δύο 
κύρια Κεφάλαια άπό τά όποια τό πρώτο πρόκειται νά διαλάβη περί των
υ π ε ρ β α τ ι κ ώ ν  L& ν ο t-ώ ν^ τού καθαρού λόγου καί τό δεύτερο1 περί των 
υπερβατικών καί δ ι α λ ε κ τ ι κ ώ ν  σ υ λ λ ο γ ι σ μ ώ ν  τ ο ύ  λ ό γ ο υ .

(Α 310) της ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟνΒΙΒΛΙΟ

Περί των (%ν νοιώγ^τοϋ καθαρού λόγου

Όπως καί νά έχη τό πράγμα σχετικά μέ τή δυνατότητα τών έννοιών 
άπό καθαρό λόγο, οί έννοιες αύτές ώστόσο δέν είναι άπλώς λογιστικές2, 
αλλά έννοιες πού έξάγονται κατόπιν συλλογισμού [συλλογιστικέ^ Οί 
έννοιες τής διάνοίας νοούνται ώσαύτως a priori πριν άπό τήν έμπειρία καί 
γιά χάρη [προς όφελος] τής ίδιας τής έμπειρίας, δέν περιέχουν όμως τίποτε 

(Β 367) περισσότερο άπό τήν ένότηια-τής σκρ.φκως γιά τα φαινόμενο· καθ’ όσον 
αύτά όφείλουν νά άνήκουν κατ’ ά^αγκαιότητα σέ μιά δυνατή έμπειρική 
συνείδηση. Διά μέσου αύτών καί μόνο [τών έννοιών τής νοήσεως] 
καθίστανται δυνατά γνώση καί προσδιορισμός ένός άντικειμένου. Συνεπώς 
προσφέρουν κατ ’ άρχήν ύλικό διά τό συλλογίζεσθαι3 καί πριν άπό αύτές δέν 
προηγούνται άλλες έννοιες άντικειμένων a priori, άπό τις όποιες θά 
μπορούσαν νά προκόψουν διά συλλογισμού. Ή άντικειμενική των άπε- 
ναντίας πραγματικότης βασίζεται άποκλειστικά σ ’ αύτό: στό γεγονός [δηλ.] 
ότι, έπειδή αύτές άπότελοΰν τή γοητικ-ή μορφή *όθρ έρπει ρίπς ή έφαρμογή 
τους πρέπει νά μπορή νά δείχνεται κατά πάντα χρόνον στό πεδίο τής έμπειρίας.

’Αλλά ή όνομασία καί μόνο μιας έννοίας τού λόγου4 δείχνει προκατα
βολικά κιόλας, ότι ή έννοια αύτή^ΣίΙδΕ^Η-νά περιορίζεται μέσα στά όρια 

τής έμπειρίας, γιατί άφορά μιά γνώση, μέρος μονάχα τής όποιας είναι κάθε 
(Α 311) έμπειρική γνώση (καί ίσως τό σύνολο τής δυνατής έμπειρίας ή τής 

έμπειρικής της συνθέσεως) καί μέχρι έκεΐ πού έξικνεΐται βέβαια αύτή [ή 
γνώση] δέν-φθάνει ποτέ καμμιά πραγματική έμπειρία, παρ’ όλο πού [ή 

τελευταία] σ6νανή.κ« πάντοτε σ ’ οιύτήν. ΟΙ έννοιες τού λόγου χρησιμεύουν

1. Έκδοση A: der zweite άντί: das zweite.
2. Reflektierte (= πού έξάγονται δΓ άπλοΟ λογισμού, δηλ. Αμεσες).
3. Γιά τή λογική πράξη τού συλλογίζεσθαι.
4. Vernunftbegnffs.
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Q V/VO C ^ V ’ ^
πρός κατάληψη1 [κατανόηση] όπως οί έννοιες τής νοήσεως προς σύλληψη2

πού αυτό τό ίδιο δέν είναι ποτέ αντικείμενο τής έμπεαηας: 'ένα κάτι [δηλ.] 
στο όποιο μάς όδηγεΐ ό λόγος μέ τούς συλλογισμούς^ του [πού άντλεΐ] άπό

κύρος, τότε μπορούν νά όνομάζωνται conceptus ratiocinati (έννοιες [δηλ.] 
πού έχουν όρθώς έξαχθή διά συλλογισμού), άν όχι, τότε έχουν τουλάχιστον 
λαθραία διά μέσου μιας άπατηλής φαινομενικότητος τού3 συλλογίζεσθαι 
ληφθή και μπορούν νά όνομάζωνται conceptus ratiocinantes (ψευδοσυλ- 
λογιστικές [σοφιστικές] έννοιες). ’Επειδή όμως αύτό μπορεί κατ’ άρχήν 
νά καθορισθή στο Κεφάλαιο περί των διαλεκτικών συλλογισμών τού κα
θαρού λόγου, γι’ αύτό μπορούμε νά μήν τό λάβουμε ύπ’ όψη uac άκόίΐη. 
άλλά όπως άκριβώς και στην περίπτωση τών καθαρών έννοιών τ 
πού τίς ώνομάσαμε Κατηγορίες, έτσι καί στις έννοιες τού καθαρού Λονου υα 
δώσουμε προκαταβολικά ένα νέο όνομα καί θά τίς άποκαλέσουμε υπερβα- 
τιι£ές~ίδέες, την ονομασία όμως αύτή θά τή διασαφηνίσουμε καί αίτιολογή-

βλ Είσαγωγή στήν Logik τοΰ Κάντ, op. cit., σ. 65, όπου τό 
συνιστά τόν έβδομο και τελευταίο βαθμό τής γνώσεως. 

Bcgreifeo σημαίνει «durch Vernunft Oder a priori erkennen».

V e r s i a n d . v e r m f l e e  d e r  B e g r i f f e  e r k e n n e n  o d e r  c o n c i p i r e n .  
D i e s e s  i s t  v o m  B e g r e i f e n  s e h r  u n t e r s c h i e d e η». Καί παρακάτω πάλι: 
«Das Feld des Verstehens oder des Verstandes ist daher uberhaupt weit grdBer als das 
Feld des Begreifens oder der Vernunft». Τό Verstehen άποτελεΤ κατά τόν Κάντ τόν 5ο βαθ
μό τής γνώσεως.

3. Κατά τό συλλογίζεσθαι.

(τών κατ’ αίσθηση άυτιλή>|ΐρ/.>ν) "Οταν οί έννοιες αύτές περιεχδ1

’Απόλυτο, τότε άφοροΰν κάτι στο όποιο υπάγεται κάθε έμπειρία, παρ’ όλο

τήν έμπειρία καί σύμφωνα μέ τό όποιο άποτιμά καί μετρεΐ τό βαθμό τής 
έμπειρικής του χρήσεως, τό ίδιο όμως [αύτό τό κάτι δηλ.](δέι\άποτελεΐ μέ
κανένα τρόπο μέλος τής έμπειρικής συνθέσεως. ’Εάν άνεξάρτητα άπ’ αύτό, (Β 368) 
έννοιες παρόμοιες σαν κι αύτές [τίς έννοιες τοΰ λόγου] έχουν άντικειμενικό

σουμε στ’ άμέσως έπόμενα.

2. Zum Verstehjn. Verstehen (intelligere) σημαίνει (Logik, loc. cit.) d u r c h  d e n



16 Κριτική τού καϋαροι'ι λόγου. Υπερβατική Λογική. 2. ’ Υποδιαίρεση. Υπερβατική Διαλεκτική
ι ~ —

(Λ 312) ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

Περί των ιδεών έν γένει

Παρά τό μεγάλο πλούτο των γλωσσών μας ό σκεπτόμενος άνθρωπος έν 
τούτοις βρίσκεται συχνά σέ άμηχανία κατά τήν ζήτηση τής κατάλληλης έκ- 
φράσεως πού άποδίδει μέ άκρίβεια τήν έννοιά του, έκφραση πού όταν τού 
λείπη δεν μπορεί ούτε στούς άλλους, ούτε στον ίδιο τον εαυτό του άκόμη 

(Β 369) νά γίνη πλήρως κατανοητός. Ή κατασκευή νέων λέξεων είναι μιά ιταμή 
άξίωση νομοθεσίας στήν περιοχή τών γλωσσών, ή όποια σπάνια τελεσφο
ρεί, καί προτού κανείς προχωρήση άπεγνωσμένα σ’ αύτό τό μέσο, σκόπιμο 
είναι νά κυττάξη γύρω του σέ μιά νεκρή καί λόγια γλώσσα, [γιά νά 
διαπιστώση] μήπως ύπάρχη έκεΐ αύτή ή έννοια μέ τήν κατάλληλη έκφρασή 
της, καί στήν περίπτωση πού ή παλαιά χρήση αύτής τής έκφράσεως είχε 
καταστή έπίσης κάπως άμφίρροπη άπό άπρονοησία τών δημιουργών της, 
καί τότε έν τούτοις είναι προτιμότερο νά έμπεδώση κανείς τή σημασία πού 
τής ήταν άλλοτε κατ’ έξοχήν δική της (έστω κι άν έπρόκειτο νά μείνη 
άμφίβολο, άν είχε κανείς καί τότε [όπως τώρα] στο νοΰ του τήν ίδια άκριβώς 
σημασία) παρά νά καταστρέψη τό έργο του μέ αύτό καί μόνο, μέ τό ότι 
[δηλ.] θά γινόταν άκατανόητος.

Γι ’ αύτό, άν τυχόν γιά μιάν ώρισμένη έννοια ύπήρχε μία καί μόνη λέξη, 
πού στήν καθιερωμένη ήδη σημασία της άντιστοιχεΐ άκριβώς σ’ αύτή τήν 

(Α 313) έννοια, ή διάκριση τής όποιας άπό άλλες συγγενείς έννοιες έχει μεγάλη 
σημασία, τότε είναι φρόνιμο νά μήν κάνη κανείς άλόγιστη χρήση αύτής τής 
λέξεως, ή άπλώς νά τήν μεταχειρίζεται έναλλακτικά [γιά έκφραστική 
ποικιλία], ώς συνώνυμη στή θέση άλλων λέξεων, άλλά νά τής διαφυλάττη μέ 
πολλή έπιμέλεια τήν ίδιάζουσα σημασία της, γιατί άλλιώς εύκολα συμβαί
νει, άφ’ ότου [δηλ.] ή έκφραση δέν άπασχολεϊ ιδιαίτερα τήν προσοχή μας 
άλλά χάνεται μέσα στήν πληθώρα άλλων έκφράσεων μέ παρεκκλίνουσα σέ 
μεγάλο βαθμό σημασία, νά πηγαίνη χαμένη έπίσης καί ή σκέψη πού μονάχα
ή έκφραση αύτή θά μπορούσε νά διαφυλάξη.__________

(Β 370) * Ο Πλάτων χρησιμοποιούσε τήν έκφραση^ίδ έ α)κατά τέτοιο τρόπο πού
νά βλέπη κανείς καθαρά ότι κάτω άπ’ αύτήν έννοοΰσε κάτι πού όχι μόνο^έ^ 
άντλεϊται ποτέ άπό τις αισθήσεις1, άλλά ξεπερνάει μάλιστα κατά πολύ τις 
έ.ννοιεε Tfic νοήσεως μέ τις όποιες κατεγίνετο ό .’Αριστοτέλη, άφού

1. Πρβλ. Π λ ά τ ω ν ο ς Φαίδων 99 e κ.έ., Πολιτεία 507c-5rkbc.
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ουδέποτε άπαντά κάτι στήν έμπειρία πού νά συμφωνή πλήρως μ’ αύτήν 
[τήν ιδέα]. Οί Ιδέες αποτελούν για τον Πλάτωνα Αρχέτυπα1 αυτών των 
πραγμάτων [όντων] καί άπλώς κλειδιά γιά δυνατές έμπειρίες, όπως οί 
Κάτηνοοίες. Κατά τή γνώμη του οί ιδέες έκπηγάζουν άπό τόν υπέρτατο λόγο 
καί άπό έκεΐ μεταδίδονται στον άνθρώπινο [λόγο], ό όποιος όμως τώρα δεν 
βρίσκεται πλέον στήν πρωταρχική του κατάσταση, άλλά μέ μόχθο πρέπει ν’ 
άνιχκαλέση μέ τή βοήθεια τής άναμνήσεως2 3 (πού καλείται φιλοσοφία) τις 
άρχαΐες, μά σήμερα πολύ συσκοτισμένες Ιόέες. Δέν θέλω εδώ νά έπιδοθώ σέ 
καμμιά φιλολογική έρευνα γιά τόν προσδιορισμό τού νοήματος πού συνέδεε 
μέ τήν έκφρασή του ό ύπέροχος φιλόσοφος. Σημειώνω μόνο ότι δέν είναι (Α 314) 
διόλου κάτι τό άσυνήθιστο, τόσο στήν κοινή συζήτηση όσο καί στά συγ
γράμματα, διά τής συγκρίσεως των σκέψεων πού ένας συγγραφεύς έκφρά- 
ζει γιά τό άντικείμενό του, νά τόν κατανοή κανείς καί, μάλιστα, καλ
λίτερα άπ’ ό,τι ό ίδιος κατανοούσε τόν έαυτό του1, καθ’ όσον έκεΐνος δέν 
είχε έπαρκώς προσδιορίσει τήν έννοιά του καί έτσι μιλούσε, ή καί καμμιά 
φορά έσκέπτετο, άντίθετα προς τήν ίδια τήν πρόθεσή του.

Ό Πλάτων παρατηρούσε πολύ καλά ότι ή γνωστική μας δύναμη 
αισθάνεται μιάν πολύ πιο ύψηλή άνάγκη άπ’ ό,τι άπλώς καί μόνο νά συλ- 
λαβίζη τά φαινόμενα σύμφωνα μέ τή συνθετική τους ενότητα, γιά νά μπορή (Β 371) 
νά τά διαβάζη ώς έμπειρία, καί ότι ό λόγος μας μετεωρίζεται προς γνώσεις, 
οί όποιες χωρούν πολύ πέρα άπ’ ό,τι ένα όποιοδήποτε άντικείμενό, πού 
είναι ικανή νά μάς προσφέρη ή έμπειρία, μπορεί ποτέ νά συμφωνήση πλή
ρως μέ αύτές [τις γνώσεις], οί όποιες όμως έχουν όχι λιγώτερο τήν πραγμα
τικότητά τους καί δέν άποτελοΰν μέ κανένα τρόπο καθαρά άποκυήματα 
τού εγκεφάλου.

Ό Πλάτων έβρισκε4 κατ’ εξοχήν σέ κάθε τι πού είναι πρακτικό* τις
* ' Ο Πλάτων είναι άλήθεια [βέβαια] έπεξέτεινε τήν έννοιά του [γιά τήν ιδέα] καί στις
δκρως θεωρητικές5 γνώσεις (spekuialive Erkenntnisse) επίσης, δταν αύτές είναι καθαρές 
μόνον καί δεδομένες έντελώς a priori, καί μάλιστα [τήν έπεξέτεινε] καί στά Μαθημα
τικά6, μολονότι αύτά δέν έχουν τό άντικείμενό τους πουθενά άλλου παρά στον χώρο τής 
δ υ ν α τ ή ς  έμπειρίας. Σ’ αύτό έδώ τό σημείο δέν μπορώ λοιπόν νά τόν άκολουθήσω, 
όσο λίγο έξ άλλου μπορώ [νά τόν άκολουθήσω] στή μυστική παραγωγή7 8 αυτών τών ιδεών, 
ή στις υπερβολές μέ τις όποιες τρόπον τινά ύποστασιοποιοϋσε* τις ιδέες- ώστόσο. ή 
ΰψηλόπνοη γλώσσα πού χρησιμοποιούσε σ’ αύτό τό πεδίο, είναι κάλλιστα ικανή 
[έπιδεκτική] μιδς πιό ήπιας καί σύμμετρης πρός τήν φύση τών πραγμάτων έρμηνείας.

1. Πρβλ. Π λ ά τ. Παρμενίδης 132 d, Τίμαιος 28 a.
2. Π λ ά τ. Φαίδων 72 e. 75 d, κ.έ., Μένων 81 d - 85 d. Φαιδρός 249 d κ.έ.
3. Πρβλ. Η. - G. G a d a m e r, Wahrheit und Methode, Grundziigc eincr philoso- 

phischen Hermeneutik, Tubingen, 1960 (41975), δεύτερον καί τρίτο Μέρος κυρίως.
4. Πρβλ. Π λ ά τ. Πολιτεία 500 c κ.έ., 517 be, Θεαίτητος 176 e.
5. Πρβλ. Π λ ά τ. Πολιτεία 511c, Σοφιστής 253 c κ.έ., Φίληβος 15 c κ.έ 59 κ.έ.
6. Πρβλ. Φαίδων 74 κ.έ., 101 c, 104 κ.έ.. Πολιτεία 510 c κ.έ., 527 b, Φίληβος 16 c κ.έ.
7. Δηλ. στή δικαίωση τής χρήσεως.
8. Πρβλ. Φαιδρός 247 εκ.έ.
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(Α 315) ιδέες του, δηλ. σέ ό,τι βασίζεται στήν έλευθερία, πού άπό τήν πλευρά της 
συγκαταλέγεται μεταξύ των γνώσεων, οί όποιες άποτελοϋν ένα Ιδιαίτερο 
προϊόν τού λόγου. Όποιος θά ήθελε νά άντλήση τις έννοιες τής αρετής άπό 
τήν έμπειρία, [ή] όποιος θά ήθελε νά μεταβάλη σέ πρότυπο γιά τήν πηγή 
τής γνώσεως αύτό πού τό πολύ-πολύ [στήν καλλίτερη των περιπτώσεων] 
χρησιμεύει μόνον ώς παράδειγμα γιά [μιάν] άτελή διασάφηση1 (όπως πολλοί 
σ τ ή ν  πραγματικότητα τό έχουν κάνει), αύτός θά είχε μετατρέψει τήν άρετή 
σ ’ ένα διφορούμενο καί τερατώδες πράγμα πού θά άλλαζε μορφή άνάλογα μέ 
τον χρόνο καί τις περιστάσεις καί δέν θά μπορούσε ποτέ νά χρησιμεύση ώς 
κανών. Αντίθετα, ό καθένας άντιλαμβάνεται ότι άν κάποιος τού παρουσιά- 

(Β 372) ζεται ώς πρότυπο άρετής, αύτός έν τούτοις τό άληθές πρωτότυπο [εκείνης], 
μέ τό όποιο συγκρίνει αύτό τό δήθεν πρότυπο καί κατά τό όποιο άπλώς τό 
άποτιμά, τό έχει πάντα μέσα στο μυαλό του μόνο. ’Αλλά τό πρωτότυπο αύτό 
είναι ή .ίδέα^τής άρετής έν άναφορά προς τήν όποια όλα τά δυνατά 
dvnjcctftfcua τής έμπειρίας χρησιμεύουν βέβαια ώς παραδείγματα (σάν 
άποδείξζΐς τής δυνατότητος πραγματοποιήσεως ώς έναν~ώρ^μένσ~βαθμό 
έκείνου πού ή έννοια τού λόγου άπαιτεΐ),(^χι)όμως ώς άρχέτυπα [πρωταρχι
κά είδη]. Τό γεγονός ότι κανένας άνθρωπος ποτέ δέν μπορεί νά πράξη 
σύμφωνα μέ έκεΐνο πού περιέχει ή καθαρή ιδέα τής άρετής, [αύτό] δέν 
άποδεικνύει τίποτε τό χιμαιρικό σ’ αύτή τήν σκέψη. Γιατί παρ’ όλα αύτά, 
μονάχα διά^μέσου αυτής τής ιδέας είναι δυνατή όποιαδήποτε κρίση γιά τήν 
ηθική άξια ή άπαξία [μιας πράξεως]' κατά συνέπεια ή ιδέα αύτή ύπόκειται 
άναγκαστικά ώς βάση σέ κάθε προσπέλαση στήν ήθική τελειότητα, όσο 
μακριά καί άν μπορούν νά μάς κρατούν άπό αύτή [τήν ήθική τελειότητα] τά 
άπροσδιόριστα κατά τον βαθμό τους στήν άνθρώπινη φύση έμπόδια.

(Α 316) Ή π λ α τ ω ν ι κ ή  Π ο λ ι τ ε ί α  έχει γίνει παροιμιώδης ώς ένα 
ύποτιθέμενο έντυπωσιακό [έκπληκτικό] παράδειγμα όνειρόπλαστης τελειό- 
τητος, πού έχει τήν έδρα της μονάχα στον έγκέφαλο τού αργόσχολου 
διανοητοΰ, καί ό Brucker2 βρίσκει γελοίο τον ισχυρισμό τού φιλοσόφου 
[τού Πλάτωνος] ότι ποτέ δέν θά κυβερνούσε ένας ήγεμών καλά, άν δέν είχε 
πρώτα συμμετάσχει στις Ιδέες. Αλλά μόνον πού θά έκανε κανείς καλλίτερα 
νά παρακολουθή πιό έπίμονα τήν σκέψη αύτή καί μέ νέες προσπάθειες (όπου 
ό έκπρεπής άνήρ μάς άφίνει άβοήθητους) νά τήν φωτίζη παρά νά τήν 

(Β 373) παραμερίζη3 ώς άχρηστη μέ τό πολύ άθλιο καί έπιζήμιο πρόσχημα τής μή 
έφαρμοσιμότητός[της]4. 'Ένα σύνταγμα ποη Αττοβλ^.η^ι στή —u-e-^y α λ ύ-

1. ’Επεξήγηση, έρμηνεία.
2. Πρβλ. τού Ιδιου: Historia critica philosophiae, Lipsiae, 1742-44, t. I, σ. 726-7. Ό 

J o h a n n  J a k o b  B r u k e r  έζησε μεταξύ 1696-1770 καί θεωρείται πατήρ τής Ιστο
ρίας τής φιλοσοφίας.

3. Έκδοση A: stellen άντί: setzen.
4. Τής μή πραγματοποιησιμότητός της (= Untunlichkeit).
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τ ε ρ η δ υ ν α τ ή  έ λ ε υ θ ε ρ ί α  ά  ν  ά  μ  ε  σ  α  σ τ ο υ ς  ά ^ θ ρ ώ υ ς 
σύμφωνα μέ νόμους πού συντελούν [έχουν ώς άποτέλεσμα), ώ σ τ ε  ή  έ 
λ ε υ θ ε ρ ί α  τ ο ύ  έ ν ό ς  ν ά  σ υ ν υ π ά ρ χ η  μ έ  τ ή ν  έ λ ε υ θ ε ρ ί α  
τ ω ν  ά λ λ ω ν ,  (όχι [ένα σύνταγμα πού άποβλέπει) στή μεγαλύτερη 
δυνατή ευτυχία, αφού αύτή θά έπακολουθήση ώς συνέπεια άπό μόνη της), 
άποτελεϊ τουλάχιστον μιαν άναγκαία Ιδέα, τήν όποια κανείς πρέπει νά θέτη 
ώς-βάαη όχι μονάχα στό πρώτο σχέδιο μιας πολιτείας άλλά καί σε όλους 
τούς νόμους, καί όπου άρχικά θά πρέπη κανείς νά κάνη άφαίρεση άπό όλα 
τά σημερινά έμπόδια1, τά όποια πιθανόν δεν πηγάζουν άναπόφευκτα άπό τήν 
άνθρώπινη φύση τόσο, όσο μάλλον άπό τήν παραμέληση των γνησίων ιδεών 
κατά τήν θέσπιση των νόμων. Γιατί τίποτε δεν μπορεί νά ύπαρξη πιό 
βλαβερό καί άνάξιο ένός φιλοσόφου άπό τήν όχλώδη έπίκληση μιας δήθεν 
άντιμαχόμενης έμπειρίας, πού όμως ούτε καν θά ύπήρχε, άν έκεΐνοι οί 
θεσμοί είχαν στον κατάλληλο χρόνο σύμφωνα μέ τις ιδέες έγκαθιδρυθή2, καί (A 317) 
άν άντί αύτών [των ιδεών] χονδροειδείς3 έννοιες — άκριβώς γιατί αύτές 
άντλοΰνται άπό τήν έμπειρία — δέν είχαν ματαιώσει κάθε καλή πρόθεση.
"Αν όσο πιό σύμφωνα μέ αύτή τήν ιδέα ήσαν ρυθμισμένες4 ή νομοθεσία καί 
ή κυβέρνηση τόσο πιό σπάνιες άσφαλώς θά άπέβαιναν καί ^Γποιν|ξ, καί έδώ 
πράγματι είναι όλωσδιόλου λογικό (όπως ισχυρίζεται ό Πλάτων) πώς σέ μιά 
τέλεια ρύθμιση τής νομοθεσίας καί τής κυβερνήσεως καμμιά άπολύτως άπό 
τις άθΐν£ζγιύτές δέν θά ήταν άναγκαία [δέν θά είχε λόγο ύπάρξεως]. "Αν καί 
αύτό τό τελευταίο δέν μπορεί ποτέ βέβαια νά καταστή δυνατό, έν τούτοις ή (Β 374) 
ίάέιχέκείνη είναι πολύ όρθή, πού αύτό τό ιαένιστο (maximum) τό ύψώνει σέ 
άβχέτυπο, ώστε σύμφωνα μέ αύτό νά φέρη όλοένα καί πιό κοντά στή 
|ΐέγιατη~ δυνατή τΑ j?v\;r.uo πολιτικό σύστηιια τών άνθρώπων.
Γιατί ποιος μπορεί νά είναι ό ϋψιστος βαθμός στον όποιο ή άνθρώπότης 
είναι ύποχρεωμένη νά σταματήση καί, κατά συνέπεια, πόσο μεγάλο μπορεί 
νά είναι τό χάσμα πού άναγκαστικά συνεχίζει νά ύφίσταται5 άνάμεσα στήν 
ιδέα καί τήν πραγμάτωσή της, αύτό δέν μπορεί καί δέν πρέπει νά τό όρίζη 
κανείς, γιατί άκριβώς έλευθερία είναι έκεϊνο τό πράγμα πού μπορεί νά ύπερ- 
βή κάθε προκαθωρισμένο όριο.

Ά λ λ ’  όχι μόνο σ’ αύτόν τόν τομέα, στον όποιο ό άνθρώπινος λόγος 
έπιδεικνύει άληθινήν αιτιότητα καί όπου οί ιδέες μεταβάλλονταχ_βέ 
ποιητικές αιτίες (τών πράξεων καί τών άντικειμένων τους), δη λ. στύΓήθικό )

1. Τά έμπόδια τοϋ παρόντος.
2. Είσαχθή, καθιερωθή.
3. 'Ακατέργαστες.
4. Διευθετημένες, διατεταγμένες.
5. Νά ύπολείπεται.
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πεδίο1 2, άλλα έν άναφορςί και πρός αύτή χήνΝρύσηί βλέπει ό Πλάτων δικαίως 
σαφείς άποδείξεις τής καταγωγής της άπό Ιδέες. "Ενα φυτό, ένα ζώο, ή 
κανονική διάταξη του κοσμικού συστήματος [κοσμοποιίας] (καί κατά 

(Α 318) πάσαν πιθανότητα σύμπασα έπίσης ή φυσική τάξη) δείχνουν μέ σαφήνεια 
ότι μονάχα σύμφωνα ιιέ Ιδέες είναι δυνατά' ότι χωρίς άμφιβολία κανένα έπί 
μέρους [άτομικό] δημιούργημα κάτω άπό τούς κατ’ Ιδίαν όρους [άτομικούς] 
τής ύπάρξεώς του δέν συμφωνεί πλ-ήβίύς3 μέ τήν Ιδέα τού τελειοτάτου [τής 
τελειότητος] στο είδος του (όσο λίγο [συμφωνεί] ό άνθρωποι- ιιέ τήν Ιδέα -rfir 
ανθρωπότητάς,-τήν όποια μάλιστα ό ίδιος φέρει στήν ψυχή τ^ώς άρχέτυπο> 
[πρωταρχικό είδος] των πράξεών του), καί ότι παρ ’ όλα αύτά έκεΐνες οί Ιδέες 
στήν υπέρτατη διάνοια είναι χωριστά, άμετάβλητα καί καθολικά4 προσδιω- 
ρισμένες καί άποτελοΰν τις πρωταρχικές αίτιες των πραγμάτων και μόνο 

(Β 375) στήν καθολική τους5 σύνδεση6 μέσα στο σύμπαν είναι άποκλειστικά καί 
μόνον παντελώς σύμφωνες πρός έκείνη τήν Ιδέα7 ’i\v άφαιρέση κανείς ό,τι 
τό ύπερβολικό ύπάρχει στήν έκφραση, τότε ή πνευματική δόνηση τού 
φιλοσόφου νά ύπερυψώνεται άπό τήν είδωλική-έκτυπη8 θεώρηση τού φυσι
κού [μέρους] τής κοσμικής τάξεως πρός τήν άρχιτεκτονική συνοχή σύμφωνα 
μέ σκοπούς, δηλ. μ£_ίδέες, είναι μιά προσπάθεια άξια σεβασμού καί μιμήσεως, 
έν σχέσει όμως πρός ό,τι άφορά τις άρχές τής ήθικότητος, τής νομοθεσίας 
καί τής θρησκείας, όπου οί ιδέες πρώτες καθιστούν δυνατή κατ’ άρχήν τήν 
ίδια τήν εμπειρία (τουΤίγαθού), &ν καί ποτέ δέν μπορούν νά βροΰν σ ’ αύτή 
τήν πλήρη έκφρασή τους, [ή προσπάθεια αύτή] άποτελεΐ μιάν έντελώς 
ίδιάζουσα προσφορά, τήν όποια μονάχα γΓ αύτό τόν λόγο παραγνωρίζουν 
οί άνθρωποι, έπειδή άκριβώς τήν κρίνουν μέ έμπειρικούς κανόνες, τό κύρος

1. Im Sittlichen = στον χώρο τοΰ ήθους ή τής Ηθικής, στό πρακτικό πεδίο (πρβλ. 
Κριτική τοΰ πρακτικού λόγου).

2. Πρβλ. Π λ ά τ .  Πολιτεία596κ.έ.,Τίμαιος29a κ.έ., 30c κ.έ. 37d, 39e-40a, 42c, 
52 a, 92 b καί Φίληβος 15a.

3. Πρβλ. Π λ ά τ .  Φαίδων 74de, 75ab καί Τίμαιος 41a κ.έ.
4. Συνολικά (= durchgangig).
5. Δηλ. τών Ιδεών καί όχι τών πραγμάτων («the totality of things») όπως έσφαλμένα 

κατά τήν γνώμη μας μεταφράζει ό Ν. Κ. S m i t h (πρβλ. τοΰ Ιδίου: Critique of Pure 
Reason, New York, 1929, σ. 313).

6. Τό δλον τής συνδέσεώς των (δεσμού των) ( = das Ganze der Verbindung).
7. Πρός έκείνη τήν Ιδέα, δηλ. «τής δημιουργικής άρχής» («schflpferischen Ur- 

sprungs»). Πρβλ. σχετικά Η. Η e i m s o e t h, Transzendentale Dialektik, Ein Kom- 
mentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft, Erster Teil: Ideenlehre und Paralogismen, σ.
37.

8. Ό G o r l a n d  σημειώνει: ... von der copeilichen (V a 1 e n t i n e r: copieli- 
chen) Betrachtung ... ,d. h. «Μοβ referierenden», δηλ. τήν άπλώς έκθέτουσα, άναφέ- 
ρουσα ή περιγραφική.
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τών όποιων ώς άρχών θά Επρεπε ακριβώς διά τών ίδεών αυτών νά αί'ρεται.
Γιατί όσον άφορά τήν φύση ή Εμπειρία μάς προσφέρει τόν κανόνα καί είναι 
ή πηγή τής άληθείας' έν άναφορφ όμως προς τούιξήΐΓίχόί^ς νόμου^ή εμπειρία 
είναι ή μήτηρ τής άπατηλής φαινομενικότητος, καί είναι στον Οψιστο (Α 319) 
βαθμό άπορριπτέον τό νά άρύωμαι τουζ νϋμυυς 7Γ"αύτό πού ό φ ε ί λ ω ν ά 
π ρ ά τ τ ω ,  άπό έκεΐνο πού γίνεται1, ή νά θέλω νά τούς περιορίσω μέ αύτό 
[πού άπλώς γίνεται].

’Αντί όλων αύτών τών θεωρήσεων, ή προσήκουσα άνάπτυξη τών 
όποιων άποτελεΐ στήν πραγματικότητα τήν ίδιάζουσα τιμή [γέρας] τής 
φιλοσοφίας, άσχολούμεθα έμεΐς τώρα μέ μιάν όχι τόσο άστραφτερή ούτε 
όμως καί άναξιόλογη εργασία, νά καταστήσουμε δηλ. τό Εδαφος γιά εκείνα 
τά μεγαλοπρεπή οικοδομήματα τής * Hfludic επίπεδο καί στερεό — Εδαφος (Β 376) 
μέσα στο όποιο άπαντοΰν παντός είδους διάδρομοι άσπαλάκων πού προ
ξένησε Ενας λόγος, πού μάταια άλλά μέ καλή πίστη άνέσκαπτε γιά θη
σαυρούς, [καί] οί όποιοι διάδρομοι καθιστούν τό οικοδόμημα άνασφαλές.
Ή ύπερβατική2 χρήση τού καθαρού λόγου, οί άρχές του καί οί ιδέες του. 
είναι Επομένως έκεΐνο πού άπόκειται3 τώρα νά γνωρίσουμε μέ άκρίβεια, γιά 
νά μπορέσουμε νά προσδιορίσωμε ή έκτιμήσωμε καθώς άρμόζει τήν 
επίδραση τού καθαρού λόγου καί τήν άξια του. ' Ωστόσο, προτού τερματίσω 
αύτή τήν προσωρινή εισαγωγή, παρακαλώ Εκείνους πού άγαποΰν τήν 
φιλοσοφία4 (πράγμα πού λέγεται περισσότερο άπ’ όσο συνήθως συναντά 
κανείς [συμβαίνει]), στήν περίπτωση πού θά Εβρισκαν τούς εαυτούς των 
πεπεισμένους άπ’ αύτά καί άπ’ όσα θ’ άκολουθήσουν, νά θέσουν υπό τήν 
προστασία τους τήν Εκφρασή^Ιβέα) σύμφωνα μέ τήν πρωταρχική της ση
μασία, γιά νά μήν συμφύρεται τού λοιπού μέ τις άλλες Εκφράσεις, διά τών 
όποιων έν μέσφ άκηδοΰς άταξίας χαρακτηρίζονται συνήθως παντός είδους 
παραστάσεις καί έν προκειμένω ύφίσταται ζημιές ή επιστήμη. Δεν μάς 
λείπουν ώστόσο οί ονομασίες πού νά άνταποκρίνωνται καταλλήλως [νά ά- 
ποδίδουν προσφυώς] σέ κάθε είδος παραστάσεως, χωρίς νά Εχουμε άνάγκη (Α 320) 
νά είσβάλλωμε στήν ιδιοκτησία μιάς άλλης. ’Ιδού λοιπόν μία κλΐμαξ αύ
τών: Τό γένοξ^εΐναι ή π α ρ ά σ τ α σ η καθόλου frepraesentatio). Κάτω άπ 
αύτήν υπάγεται ή παράσταση βέ [πού συνοδεύεται άπό] σω£ί£Β2Τ\foer- 
ceptio). Μιά π α ρ ά σ τ α σ η  μ έ  σ υ ν ε ί δ η σ η 5  6  [δηλ. μΐ(£άντίληψτ^οϋ 
άναφέρεται άποκλειστικά στο υποκείμενο ώς τροποποίηση τής καταστά- 
σεώς του είναι α ί σ θ η σ η  (sensatiof, μιά άντικειμενική άντίληψη

1. Δηλ. πού γίνεται άπλώς έμπειρικά.
2. Transzendentale.
3. ’Επιβάλλεται.
4. Πού Εχουν στήν καρδιά τους τήν φιλοσοφία.
5. Perception.
6. Fimpfindung.
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(Β 377) (Perception) είναι ν χ ώ σ  η (cognitio). Αύτή [ή τελευταία] είναι είτε 
έ π τ ε Γα^ίτε^Ιν ν ο iqj (intuitus vel conceptus). ' Εκείνη [ή έποπτεία | 
άναφέρεται άμεσα στο Αντικείμενο καί είναι άτομική1 2 3 4' τούτη [ή έννοια] 
άναφέμεται έμμεσα μέσω ένός Υαοακτηριστικοΰ γνωοίσιιατο£ πού μπορεί νά 
είναι κοινό σε περισσότερα πράγματα. * Η έννοια είναι ή μια έ μ π ε ι ρ ι κ ή ή 
μιά κ α θ α ρ ή  έ ν ν ο ι α ,  καί ή *™βηρή £»»<-»! η, καθ ’ όσον έχει τήν πηγή της 
εις τή νόηση [ή διάνοια] καί μόνο (όχι στήν καθαρή, εικόνα τής 
αίσθητικότητος), ονομάζεται καθαρή έννοια a priori (Notio)*\ Μι4-£ιηίοια 
από έννοιες a n r j p H . (Nntinnen\ ή όποια ύπερβαίνει τήν δυνατότητα
τής εμπειρίας, είναι ByJ3 έ^ή ή έννοια τού λόγου.|Σ’ αυτόν πού άπαξ έχει 
συνηθίσει σέ αύτή τή διάκριση, πρέπει νά τού είναι Αφόρητο ν’ άκούη νά 
όνομάζουν τήν παράσταση5 τοϋ έρυθροϋ χρώματος ιδέα.| Αύτή δεν πρέπει 
οϋτε καν καθαρή έννοια (έννοια τής νοήσεως) νά όνομάζεται6.

(Α 321) ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

Περί των ύπερβατικών ιδεών

Ή υπερβατική ’Αναλυτική μάς έδωσε ένα παράδειγμα τού τρόπου μέ 
τόν όποιον ή άπλή λογική μορφή τής γνώσεώς μας μπορεί νά περιέχη τήν 
πηγή των καθαρών έννοιών a priori, πού παριστούν Αντικείμενα πριν άπό 

(Β 378) κάθε εμπειρία ή, καλλίτερα, δηλώνουν τή συνθετική ένότητα, ή όποια μόνη 
καθιστά δυνατή μιάν έμπειρική γνώση τών Αντικειμένων. Ή μορφή τών 
κρίσεων (μετασχηματισμένη σέ μιάν έννοια συνθέσεως τών έποπτειών7) 
παρήγε Ktnnvotftfc. οί όποιες Αποτελούν τόν όδηγό σέ κάθε χρήση τής 
διΛνηιπς στήν έμπειρία. Παοόιιοια Ακριβώς μπορούμε νά περιμένουμε ότι 
^μορφή τών συλλογισμών τού λόγου^όταν τήν έφαρμόση κανείς πάνω στή 
συνθετική ένότητα τών έποπτειών Ακολουθώντας τόν κανόνα τών Κατη
γοριών, θά περιέχη τήν πηγή ιδιαιτέρων έννοιών^ priori, τις όποιες

1. Anschauung.
2. Begriff.
3. Einzeln ( = singularis = ένική).
4. Πρβλ. Logik, op. cit., § 4.
5. Υπαινίσσεται έδώ ό Κάντ τούς “Αγγλους έμπειριστές; (Πρβλ. σχετικά μέ τόν 

όρο: «Ιδέα» τήν Είσαγωγή στό περίφημο «Essay» τοΟ J. Locke).
6. Γιά τις διακρίσεις αύτές πρβλ. Logik § I κ.έ.

I 7. Η a r t e n s t e i n: der Anschauung (= τής έποπΐείας).
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μπορούμε νά όνομάζωμε καθαρές έιΛπηε^-ΐοΰ λόγου ή υ π ε ρ β α τ ι κ έ ς  Ι 
δ έ ε ς 1 ,  καί οι όποιες θά προσδιορίζουν σύμφωνα μέ άρχές τήν χρήση τοΰ 
λόγου στήν περιοχή άπάσης τής έμπειρίας στό σύνολό της.

' Η λειτουργία τοΰ λόγου κατά τούς συλλογισμούς του συνίστατο2 στήν 
καθολικότητα τής γνώσεως σύμφωνα μέ έννοιες, καί ό συλλογισμός ό Γδιος 
είναι μιά κρίση, ή όποια προσδιορίζεται σέ όλη τήν έκταση τοΰ όρου της. (Α 322) 
Τήν πρόταση: ό Γάϊος είναι θ*αμός, θά μποροΰσα3 έπίσης νά τήν άρυσθώ 
άπό τήν έμπειρία μέ τή βοήθεια άπλώς τής νοήσεως. Πλήν όμως ζητώ μιάν 
έννοια, ή όποια περιέχει τον όρο κάτω άπό τόν όποιο δίδεταιτό κατηγόρημα 
(κατάφαση έν γένει) αύτής τής κρίσεως (σ’ αυτή τήν περίπτωση δηλ. τήν 
έννοια τοΰ άνθρώπου) καί μετά τήν υπαγωγή, αύτής4 κάτω άπ’ αυτόν τόν 
όρο, λαμβανόμενο σέ όλη τήν έγ-τπσή. του (^λρίοί άνθρωποι είναι θνητοί), 
προσδιορίζω έν συνεχείςι τή γνώση τοΰ άντικειμένου μου (ό Γάϊος είναι 
θνητός).

Στό συμπέρασμα κατά ταΰτα ένός συλλογισμού περιορίζουμε ένα 
ΜΙΤηγ^ρηΐ1" fy™ ώρισμένο άντικείμενο, άφοΰ προηγουμένως στη (Β 379)
μείζονα πρόταση τό είχαμε νοήσει σ’ όλη τήν έκτασή του κάτω άπό έναν 
ώρισμένο δρο. Αύτό τό τέλειο μέγεθος τής έκτάσεως έν σχέσει προς ένα 
τέτοιον δρο όνομάζεται ^αθολικότης (universalitas). Σ’ αύτήν άντιστοιχεΐ 
στή σύνθεση τών έποπτειών ή όλότης (universitas) τών δρων. ”Αρα ή 
υπερβατική έννοια τοΰ λόγου δέν είναι τίποτε άλλο άπό τήν έννοια τής 
ό λ ό τ η τ ο ς . τ ώ ν  ό ρ ω ν  σέ [γιά] ένα δεδομένο πού έξο ρτδται άπό δρους.
’ Επειδή τώρα τό ’ Α π ό λ υ τ ο  μονάχα καθιστά δυνατή τήν όλότητα 
τών δρων, καί άντίστροφα: αύτή ή όλότης τών δρων είναι κατά πάντα 
χρόνον άπόλυτη, γι’ αύτό μιά καθαρή έν γένει έννοια τοΰ λόγου είναι δυ
νατόν νά όρισθή διά μέσου τής έννοιας του Άπολύτοιλ έφ’ δσον αύτή 
[ή έννοια τοΰ ’ Απολύτου! περιέχει έναν πρωταρχικό λόγο [άρχή] τής 
συνθέσεως τοΰ υποκειμένου σέ δρους.

'Όσα τώρα είδη σχέσεως έχουμε, πού ή νόηση διά τών Κατηγοριών τά (Α 323) 
παριστά μέσα της, άλλα τόσα έπίσης είδη καθαρών έννοιών τοΰ λόγου θά 
ύπάρξουν, καί θά χρειασθή συνεπώς νά ζητήσουμε, κατά π ρ ώ τ ο ν ,  ένα 
’ α ιγ λ λ lira—»ίγ ΐΓ7ΐ ι i| y ι (ι ι *■ ή r τη»>θέσεοκ σέ ένα ύ π ο κ ε ί μ ε ν  ο ,  
δ ε ύ τ ε ρ ο ν ,  [ένα ’ Απόλυτο] τής ύ π ο θ ε τ ι κ ή ς  συνθέσεως τών μελών 
αιά&^σ ε ι ρ ά c Γκαίΐ τ ο ί τ ο ν ,  τ ή ς  δ ι α ζ ε υ κ τ ι κ ή ς  συνθέσεοκ τών 
[urpmu-σέ ένα ^-g-ύ-σ—τ~ή μ α.

1. Transzendentale Ideen.
2. A d i c k c s : besteht (= συν(σταται).
3. H a r t e n s t e i n :  konnte (=μποροϋσα).
4. Ό E r d m a n n  συμπληρώνει: und nachdem ich...ihn unter... babe (= δηλ. τήν 

έννοια).
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Υπάρχουν δηλ. έξ ϊσου τόσα είδη συλλογισμών τού λόγου, τό καθένα 
από τά όποια χωρεΐ διά προσυλλογισμών προς τό ’Απόλυτο, τό πρώτο 

(Β 380) [δηλ.] προς Ενα ύποκείμενο πού τό Γδιο δέν είναι πλέον κατηγόρημα, τό 
δεύτερο πρός την προϋπόθεση πού δέν προϋποθέτει τίποτε πέρα άπ’ αύτήν,

^ καί τό τρίτο πρός Ενα άθροισμα1 τών μελών μιάς διαιρέσεως, είς τό όποιο 
δέν άπαιτεΐται τίποτα παραπάνω γιά νά όλοκληρωθή ή ^ιαίοεπη μιάς 

/ έννοιας. ΟΙ καθαρές ώς έκ τούτου Εννοιες τού λόγου γιά την όλότητα στη
( ρ σύνθεση τών όρων είναι τουλάχιστον ώς προβλήματα2 — γιά νά προάγουν,

όσο είναι δυνατόν, την Ενότητα tAc νοήσεωε ιιένοι τό ’Απόλυτο — 
άναγκαΐες καί στην φύση τού άνθρώπινου λόγου ριζωμένες, έστω καί άν 
κατά τά άλλα λείπη άπ’ αύτές τις υπερβατικές έννοιες μιά άνάλογη πρός 
αυτές τίς ίδιες χρήση in concreto καί δέν Εχουν κατά συνέπεια καμμιάν άλλη 
ωφέλεια άπό τού νά φέρουν τή νόηση στήν κατεύθυνση έκείνη, όπου ή 
χρήση της διευρυνόμενη όσο γίνεται πιο πολύ3, καταλήγει ταυτόχρονα σέ 
όλοκληρωτική συμφωνία μέ τον Εαυτό της.

(Α 324) ’Αλλά ένώ έδώ μιλάμε γιά τήν όλότητα τών όρων καί γιά τό ’Απόλυτο 
ώς τον κοινό τίτλο [παρονομαστή] όλων τών έννοιών τού λόγου, ιδού λοιπόν 
πού προσκρούουμε πάλι σέ μιάν έκφραση, τήν όποια δέν μπορούμε νά 
στερούμεθα, καί, μολαταύτα, ούτε καί νά χρησιμοποιούμε μέ άσφάλεια έξ 
αίτιας4 μιάς άμφισημίας πού άπό μακρόχρονη κακή χρήση τής είναι 
[γινωμένη] σύμφυτη5.' Η λέξη ά π ό λ υ τ ο ς  είναι μιά άπό τίς λίγες λέξεις 
πού στήν όλότελα πρωταρχική της σημασία άντιστοιχούσε πλήρως σέ μιάν 
έννοια πού καμμιά άπολύτως άλλη λέξη άπό τίς διαθέσιμες τότε στήν ίδια 
γλώσσα δέν τής ταιριάζει6 άκριβώς, καί τής όποιας ώς έκ τούτου ή 
άπώλεια ή, πράγμα πού είναι άκριβώς τό ίδιο, ή ταλαντευόμενη χρήση της 

(Β 381) θά έχη άναγκαστικά ώς συνέπεια7 τήν άπώλεια καί τής Εννοιας τής ίδιας — 
μάλιστα δέ μιάς έννοιας, ή όποια Επειδή άπασχολεΐ όλοκληρωτικά τον 
λόγο, δέν μπορούμε νά τήν στερηθούμε χωρίς μεγάλη ζημιά γιά όλες τίς 
ύπερβατικές κρισιολογήσεις8. Ή λέξη ά π ό λ υ τ ο ς  χρησιμοποιείται 
σήμερα συχνά γιά νά δηλώση ότι κάτι ίσχύει γιά Ενα πράγμα, καθ’ όσον

1. Πρβλ. Β 202 ύποσημ.
2. Aufgaben (= θέματα πρός λύση).
3. Στό έπακρο.
4. Κατά λέξη: ύστερα άπό μιά ... άμφισημία (= nach ciner ... Zweideutigkeit).
5. Τής έχει γίνει προσφυής, τήν άκολουθεϊ, τής είναι άναπόσπαστο μέρος (= ... 

ihm ... anhangenden Zweideutigkeit).
6. Καμμιά άλλη λέξη δέν τήν άποδίδει μέ άκρίβεια (= welchem ... kein anderes Wort 

genau anpaBt).
7. Είναι υποχρεωμένη (άναπόφευκτα) νά συμπαρασύρη..., δέν μπορεί παρά νά συμ- 

παρασύρη (= ... nach sich ziehen muB).
8. Τρίτη έκδοση: Beurteilung (= κρισιολόγηση).
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αυτό τό πράγμα έξετάζεται α ΰ τ ύ κ α 0 ’ έ α υ τ ό, δηλ. έ σ ω τ ε ρ ι κ ά 1 .
Σ’αύτή τήν σημασία ά π ό λ υ τ α  δ υ ν α τ ό  Οά έσήμαινε δ,τι είναι αυτό 
καθ' Εαυτό δυνατό Εσωτερικά)2, πράγμα που στην ουσία είναι τό έλάχιστο 
πού θά μπορούσε νά πή κανείς για ένα άντικείμενο. Αντίθετα χρησιμο
ποιείται καί μερικές φορές για νά δηλώση ότι κάτι Ισχύει (π.χ. ή άπόλυτη 
κυριαρχία) άπό κάθε άποψη (άπεριόριστα), καί σ’ αύτή τήν σημασία 
ά π ό λ υ τ α  δ υ ν α τ ό  θά έσήμαινε έκεϊνο, πού άπ ’ όλες τις άπόψεις καί ύφ ’ 
α ί α ν  δ ή π ο τ ε  σ χ έ σ η 3  είναι δυνατό, πράγμα πάλι πού είναι τό π λ ε ι
σ τ ό ν  πού μπορώ νά πώ γιά τή δυνατότητα ένός πράγματος. Τώρα, βέβαια, (Α 325) 
οί σημασίες αύτές άπαντοϋν συχνά μαζί. "Ετσι, ό,τι είναι π.χ. έσωτερικά 
άδύνατο, είναι άδύνατο άπό όποιανδήποτε σχέση, έπομένως άπόλυτα 
άδύνατο. Τις περισσότερες φορές όμως οί σημασίες αύτές άπέχουν άπειρα ή 
μία άπό τήν άλλη καί δέν μπορώ μέ κανένα τρόπο νά συμπεράνω ότι, επειδή 
κάτι είναι αύτό καθ’ έαυτό δυνατό, είναι γι’ αύτό τον λόγο καί άπό κάθε 
άποψη4, έπομένως άπόλυτα, δυνατό. Μάλιστα γιά τήν άπόλυτη αναγκαιό
τητα θά δείξω στή συνέχεια ότι δέν έξαρτάται καθόλου άπό τήν έσωτερική 
άναγκαιότητα σ’ όλες τίς περιπτώσεις καί έπομένως δέν πρέπει-νά θεωρήται 
ώς ταυτόσημη μέ αύτήν. ’Εκείνου τού όποιου τό άντίθετο είναι έσωτερικά (Β 382) 
άδύνατο, τού ίδιου αύτοΰ τό άντίθετο είναι άσφαλώς άπ’ όλες έπίσης τίς 
άπόψεις άδύνατο, έπομένως αύτό τό ίδιο είναι άπόλυτα άναγκαΐο' άλλά δέν 
μπορώ άντίστροφα νά συμπεράνω πώς ό,τι είναι άπόλυτα άναγκαΐο, τό 
άντίθετο του είναι τάχα5 έ σ ω τ ε ρ ι κ ά  άδύνατο, δηλ. ότι ή ά π ό λ υ τ η  
άναγκαιότης τών πραγμάτων είναι τάχα μιά έ σ ω τ ε ρ ι κ ή  άναγκαιότης, 
γιατί αύτή ή έσωτερική άναγκαιότης είναι σε μερικές περιπτώσεις μιά κενή 
περιεχομένου έκφραση μέ τήν όποια δέν μπορούμε νά συνδέουμε ούτε τήν 
παραμικρή έννοια' άπεναντίας έκείνη [ή έννοια] γιά τήν άναγκαιότητα ένός 
πράγματος άπό κάθε άποψη (έν σχέσει πρός πάν τό δυνατόν) έπάγεται όλως 
ιδιαιτέρους προσδιορισμούς. ’Επειδή δέ ή άπώλεια μιάς έννοιας πού έχει 
μεγάλη έφαρμογή στήν περιοχή τής καθαρά θεωρητικής φιλοσοφίας6 δέν 
μπορεί ποτέ ν’ άφήνη άδιάφορο τον φιλόσοφο, γι’ αύτό έλπίζω ότι δέν θά

1. Πρβλ. Β 321.
2. Interne (= κατά τήν έσώτερη ουσία του).
3. Ό E r d m a n n  θά ήθελε σέ παρένθεση τό: «in aller Absicht» καί υποπτεύεται 

διπλή γραφή. Ίσως δηλ. διαγραμμένο άπό τόν Κάντ έθεωρήθη ώς υπογραμμισμένο άπό 
τόν άντιγραφέα. ’Εδώ άκολουθοΟμε τήν γραφή του στήν Εκδοση τής πρωσσικής ‘Ακα
δημίας.

4. Καθ' οίανδήποτε σχέση (= in aller Beziehung).
5. Κατά τήν Εκδοση A: ist άντί: sei.
6. Τής κατά κόσμον σοφίας = Weltweisheit. Πρβλ. Logik, ΕΙσαγωγή, σ. 23 καί 27 

Πρβλ. καί Ά ν. Γ ι α ν ν α ρ δ, Κριτική τού καθαροϋ λόγου, op. cit., σ. ΙΟΙ, ύποσημ.
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τοϋ είναι έπίσης άδιάφορα ό προσδιορισμός καί ή σχολαστική διαφύλαξη 
τής έκφράσεως, στήν όποια είναι προσδεδεμένη1 ή έννοια.

(Α 326) Σ' αύτή τή διευρυμένη σημασία θά χρησιμοποιώ τή λέξη ,ά π ό λ υ- 
^ο^ς καί θά τήν άντιπαραθέτω σέ αύτό πού Ισχύει άπλώς συγκριτικά ή άπό 
μιάν ιδιαίτερη [μερική] άποψη' γιατί αύτό τό τελευταίο ύπόκειται σέ όρους, 
έκεΐνο όμως ισχύει χωρίς περιορισμό.

Ή υπερβατική, λοιπόν* έννοια τοΰ λόγου άναφέρεται πάντοτε στήν 
άπόλυτιγ μόνον όλότητα κατά τή σύνθεση των όρων καί δεν καταλήγει 
ποτέ παρά μόνο στο όλοκληρωτικά, δηλ. Μκόάπο κάθε σχέση ιΑπόλυτοΚ 

(Β 383) Γιατί ό καθαρός λόγος έπαφίει τά πάντουαπ^όησ)|, πού πρώτη έρχεται σέ 
άμεση σχέση μέττ^άντικείμενα τής ^*τπ^ειάς ή, μάλλον, μέ τή^ίΐύνθβσή 
τους στήν ^ανταέιτΒρστό φανταστικό]^7 Ο καθαρός λόγος κρατεί γιά τον 
έαυτό του τήνΊδπολυτη όλότητα στήν χρήση των έννοιών τής νοήσεως, καί 
τή συνθετική ένότητα, ή όποια άποτελεΐ άντικείμενο νοήσεακ στήν Κατη
γορία, έπιζητεΐ νά τήν έκφέρη μέχρι τό παντελώς ’ Απόλυτο\ Τήν ένότη
τα ώς έκ τούτου αύτή μπορεί νά τήν όνομάζη κανείς έ ν ό τ η τ α _________l o  ΰ
λ ό γ ο υ 2  γιά τά φαινόμενα, ,όπακ άκριβώς έκείνη πού έκφράζει ή Κατη
γορία, έ ν ό τ η τ α  τ ή ς  ν ο ή σ ε ω ς .  VO λόγος, λοιπόν, σύμφωνα μ’ 
αυτά τελεί σέ άμεση σχέση μόνο προς τήν χρήση τής νοήσεως καί, μάλι
στα, όχι καθ’ όσον αύτή περιέχει τον λόγο μιας έμπειρίας (γιατί ή άπό- 
λυτη όλότης τών όρων δέν είναι μιά έννοια πού μπορεί νά χρησιμοποιηθή 
σέ μιάν έμπειρία, άφοΰ καμμιά έμπειρία δέν είναι άπόλυτη), άλλά γιά νά 
τής προδιαγράψη τήν κατεύθυνση προς μιάν ώρισμένη ένότητα — γιά τήν 

(Α 327) όποια ή διάνοια δέν έχει καμμιάν ιδέα και ή όποια οδηγεί τελικά στο νά 
συμπεριλάβη σέ ένα ά π ό λ υ τ ο ν  "Ολο όλες τις πράξεις τής διανοίας έν 
σχέσει προς κάθε άντικείμεν^ ”Αρα ή αντικειμενική χρήση τών καθαρών 
εννοιών τού λόγου είναι πάντοτε ύ π ε_ρ_β-βΗ*-ι κ ή3, ένώ έκείνη τών κα
θαρών έννοιών τής νοήσεως πρέπει σύμφωνα μέ τήν φύση της νά είναι 
πάντα έ μ μ ο ν η ,  άφοϋ περιορίζεται μόνο στο χώρο τής δυνατής 
έμπειρίας. ------------

Μέ T0v7)po~tfttu έννοώ μιάν αναγκαία έννοα^λοΰ λόγου,-στήν όποιαν
puppet nr\r μαθήσεις κανΚ^^τι^ήίΡΜΟ-ΛίΑΐ^λήρως ν’
άνταποκρίνεται σ' αύτήν. * Επομένως οί καθαρές μας έννοιες τοΰ λόγου πού 

(Β 384) διερευνάμε τή στιγμή αύτή είναι υ π ε ρ β α τ ι κ έ ς 4  ι δ έ ε ς .  Είναι έννοιες 
τοΰ καθαρού λόγου, άφοΰ έξετάζουν κάθε έμπειρική γνώση ώς προσδιω- 

ρισμένη άπό μιάν άπόλυτη όλότητα τών όρων.^ Δέν έχουν έπινοηθή

1. Άπό τήν όποία έξαρτδται ή έννοια.
2. Ή κατά λόγον ένότητα τών φαινομένων (= Vernunfteinheit...).
3. Transzendent.
4. Transzendentale Ideen.
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αυθαίρετα, άλλ’ υπαγορεύονται1 (aufgegeben) άπό τήν ωύση τού ίδιου τοΰ 
λόγου καί διατελοΰν ώς έκ τούτου άναγκαϊα σέ άμεση σχέση προς τήν όλη 
χρήση τής νοήσεως. Είναι τέλος υπερβατικές2 καί υπερβαίνουν τά όρια 
κάθε έμπειρίας, στήν όποια έπομένως δέν μπορεί νά βρεθή ένα άντικείμενο 
πού ν' άνταποκρίνεται μέ πλήρη άκρίβεια στήν υπέρτατη ιδέα. "Οταν 
όνομάζη κανείς μιαν ’ Ιδέα, τότε λέγει κάτι τό π ά ρ α  π ο λ ύ  ώς προς τό 
άντικείμενο (ώς ένός άντικειμένου τής καθαρής νοήσεως), ώς προς τό 
υποκείμενο όμως (δηλ. άναφορικά προς τήν πραγματικότητά του κάτω άπό 
έμπειρικούς όρους) [λέει κανείς] κάτι τό π ο λ ύ  λ ί γ ο , έ ξ  αιτίας άκριβώς 
τού ότι ή Ιδέα ώς έννοια ένός ιιενίστου (maximum) δέν μπορεί ποτέ νά 
δοθή in concreto κατά τρόπο πού ν’ άνταποκρίνεται πλήρως προς τήν φύση 
της. ’Επειδή λοιπόν αύτό τό τελευταίο είναι κατά κύριον λόγο καί ή όλη 
πρόθεση3 τοΰ λόγου στήν καθαρά θεωρητική του χρήση καί [έπειδή] (Α 328) 
ή προσπέλαση μιδς έννοιας πού δέν έπιτυγχάνεται [φθάνεται] ποτέ ώστό- 
σο στήν έμπρακτη λειτουργία της4, ίσοδυναμεΐ μέ τό σά νά ήταν πέρα 
για πέρα άστοχημένη αύτή ή έννοια, γι’ αύτό λέμε για μια τέτοιαν έννοια: 
ότι είναι μόνον μια ίδέα. "Ετσι θά μπορούσε κανείς νά πή: ή απόλυτη 
όλότης όλων τών φαινομένων είναι ι ι Α ν ο ν  α ι ά  ί δ έ α .  νιατί καθώς 
κάχι^τέτοιο δέν μπορούμε ποτέ νά σκιαγραφήσουμε σέ μιάν εικόνα, 
έτσι λοιπόν αύτό παραμένει ένα . π ρ ό β λ η μ α  γηιρίτ καμμία λυαη 
’Αντίθετα, επειδή στήν πρακτική χρήση τής διανοίας πρόκειται ολωσ
διόλου για τήν έιιποακτη άσκηση5 σύμφωνα μέ κανόνες, γι’ αύτό ή (Β 385) 
ίδέα τού πρακτικού λόγου μπορεί, έστω καί έν μέρει, νά είναι κατά πάντα 
χρόνο πραγματικά δεδομένη, in concreto, μάλιστα δέ άποτελεΐ τον άπα- 
ραίτητο όρο κάθε πρακτικής χρήσεως τοΰ λόγου. Ή έμπρακτη άσκησή 
της (Ausiibung) είναι πάντοτε περιωρισμένη καί έλλιπής, μέσα όμως σέ 
όρια πού δέν μπορούν νά προσδιορισθοΰν, έπομένως κάτω πάντα άπό 
τήν επίδραση τής έννοιας μιας άπολύτου τελειότητος. Ή πρακτική 
ώς έκ τούτου ίδέα είναι πάντα στον ϋψιστο βαθμό καρποφόρα καί άνα
φορικά πρός τις πραγματικές πράξεις άπαραιτήτως άναγκαία. Μέσα σ’ 
αύτήν μάλιστα ό καθαρός λόγος βρίσκει αιτιότητα γιά νά παραγάγη 
πραγματικά ό,τι περιέχεται στήν έννοιά του' γΓ αύτό δέν μπορεί, τρόπον 
τινά ύποτιμητικά, νά πή κανείς γιά τή σοφία: ότι ε ί ν α ι  μ ό ν ο ν  μ ι ά  
ί δ έ α ,  άλλά ϊσα-ϊσα έπειδή αύτή είναι ή ίδέα τής άναγκαίας ένότητος όλων 
τών δυνατών σκοπών, γιά τούτο πρέπει ώς πρωταρχικός, [καί] τό λιγώτερο

1. ’Επιβάλλονται.
2. Transzendent.
3. Στόχος, σχέδιο.
4. In der Ausiibung (= στήν έμπρακτη άσκησή της).
5. Ausiibung.
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περιοριστικός όρος, νά χρησιμεύη ώς κανών γιά κάθε τι τό Πρακτικό [για 
δ,τι άναφέρεται στην περιοχή του πρακτικού λόγου].

(Α 329) Παρ’ δλο λοιπόν πού γιά τις υπερβατικές έννοιες τού λόγου πρέπει νά 
πούμε ότι ε ί ν α ι  μ ό ν ο ν  ί δ έ ε ς ,  ώστόσο δεν θά έχουμε [πρέπη] μέ 
κανένα τρόπο νά τις θεωρούμε σαν περιττές καί στερημένες άπό κάθε 
νόημα1. Γιατί, έστω κι άν δέν είναι δυνατόν νά προσδιορίζεται μ’ αυτές 
κανένα άντικείμενο, όμως μπορούν κατά βάθος καί χωρίς νά τό παρατηρή 
κανείς νά χρησιμεύουν στή νόηση ώς κανών γιά μιά διευρυμένη καίόμοιόμορ- 
φη χρήση της' μέ αύτό βέβαια ή νόηση δέν γνωρίζει κανένα έπιπλέον 
αντικείμενο άπ’ αύτά πού θά γνώριζε σύμφωνα μέ τις έννοιές της, άλλα 
ώστόσο καθοδηγείται καλλίτερα καί εύρύτερα σέ αύτή της τήν γνώση.

(Β 386) Γιά νά άποσιωπήσω τό γεγονός ότι αύτές καθιστούν ίσως δυνατή μιά μετά
βαση άπό τις έννοιες τής φύσεως στις έννοιες τού πρακτικού λόγου καί 
μπορούν κατ’ αύτόν τον τρόπο νά παρέχουν στις ίδιες τίς ήθικές ίδέες 
έρεισμα καί συνοχή μέ τίς καθαρά θεωρητικές γνώσεις τού λόγου. Γιά δλα 
αύτά πρέπει νά περιμένη κανείς στή συνέχεια τήν έξήγηση.

Συμμορφούμενοι όμως μέ τό σχέδιό μας άφήνουμε έδώ κατά μέρος τίς 
πρακτικές ίδέες καί έξετάζουμε ώς έκ τούτου τον λόγο στήν καθαρά 
θεωρητική του χρήση, καί σ’αύτήνπιό περιορισμένα άκόμη, δηλ. στήν 
ύπερβατική του μόνο χρήση. Έδώ λοιπόν είμαστε ύποχρεωμένοι νά 
έγκαινιάσουμε τον ίδιο δρόμο πού άκολουθήσαμε παραπάνω κατά τήν 
παραγωγό των Κατηγοριών, δηλ. νά εξετάσουμε τή λογική μορφή τής 
γνώσεως τού λόγου καί νά δούμε μή τυχόν ό λόγος άποβαίνη έπίσης μιά 
πηγή εννοιών, γιά νά2 θεωρούμε άντικείμενα αύτά καθ’ έαυτά ώς προσδιο
ρισμένα συνθετικά a priori έν άναφορφ προς τή μιά ή τήν άλλη λειτουργία 
τού λόγου.

(Α 330) ' Ο λόγος θεωρούμενος ώς_δώναμΐ) μιας ώρισμένης λογικής μορφής τής
γνώσεως είναι ή.δύναιιη τού συλλογίζεσθαι, δηλ. [ή δύναμη] νά κρίνουμε 
έμμεσα μέσφ τής υπαγωγής3 τού όρου μιάςζδυνατ^ς κρίσεως κάτω άπό τον 
όρο μιάς^ξδομ^^ς κρίσεως^ 'Η δεδομένη κρίση είναι ό γενικός κανών (ή 
προκειμένη μείζων πρόταση, Major). ' Η ύπαγωγή τού όρου μιας άλλης δυνα
τής κρίσεως ύπό τον όρο τού κανόνος είναι ή προκειμένη έλάσσων πρόταση 
(minor). Υ Η πραγματική κρίση ή όποια έκφράζει τήν κατάφαση [έπι-
βεβαίωση] τού ι^ινόν^στήν4 ύ_π α χ θ ε ΐ σ α π ε ρ ί π τ ω σ η  είναι τό

(Β 387) ™>|·ϊτ£ρ««ηΐΓ| frr>nrlncif>u\o κανών5 δηλ. λέγει κάτι τι γενικά κάτω άπό έναν

1. Nichtig (= μηδενικές, ούδαμινές)
2. Γιά νά έξετάζουμε... ή: πρός θεώρηση άντικειμένων...
3. Γιά τόν όρισμό τής Subsumtion πρβλ. Logik, § 58.
4. Στήν 4 έκδοση zu άντί: in.
5. Πρβλ. Logik, § 57.



ώρισμένο όρο. ’Έστω τώρα ότι σέ μιά δεδομένη περίπτωση πραγματο
ποιείται ό όρος τοΰ κανόνος. Τότε αύτό πού ίσχύει ύπό έκεΐνο τόν όρο 
γενικά, θά θεωρηθή ώς έγκυρο έπίσης καί στή δεδομένη περίπτωση (ή όποια 
συνεπάγεται αύτό τόν όρο). Εύκολα βλέπει κανείς ότι ό λόγος μέσω των 
ένεργημάτων1 τής νοήσεως, τά όποια άπαρτίζουν μιά σειρά άπό όρους, 
καταλήγει σέ μιά γνώση. ’Εάν στήν πρόταση: «"Ολα τά σο'ιματα είναι 
μεταβλητά», φθάνω άπυκλειστικά μέ τόν τρόπο αύτό, μέ τό νά ξεκινώ όηλ. 
άπό τήν πιο άπομεμακρυσμένη γνώση (μέσα στήν οποία ή έννοια τοΰ σώμα
τος δέν άπαντά, ή όποια όμως περιέχει τόν όρο της): «Κάθε τι τό σύνθετο 
είναι μ ε τ α β λ η τ  ό», νά προχωρώ άπ’ αύτήν προς μιά πλησιέστερη 
γνώση, πού βρίσκεται κάτω άπό τόν όρο τής πρώτης: «Τά σώματα είναι 
σύνθετα», καί άπό αύτήν πρώτιστα σέ μιά τρίτη, πού τώρα πλέον συνδέει τήν 
άπομεμακρυσμένη γνώση (μεταβλητός) μέ τήν2 προκειμένη: κατ’ άκολουθίαν 
[ότι]: «Τά σώματα είναι μεταβλητά», — τότε όδηγοΰμαι μέσω μιας σειράς (Α 331) 
άπό ορούς (προκείμενες προτάσεις) σέ ιηά γνώση (Conclusion). Κάθε μιά σει- 
σειρά τώρα, τής όποιας ό έκθέτης3 (Exponent) είναι δεδομένος, (τής κατηγο- 
ρικής ή ύποθετικής κρίσεως), μπορεί νά συνεχίζεται’ έπομένως ή ίδια άκρι- 
βώς πράξη τοΰ λόγου όδηγεΐ σέ μιά ratiocinatio polysyllogistica, ή όποια4 5 εί
ναι μιά σειρά άπό συλλογισμούς πού μπορεί νά συνεχίζεται σέ άπροσδιόριστη 
έκταση είτε άπό τήν πλευρά τών όρων (per prosyllogismos), είτε άπό τήν (Β 388) 
πλευρά έκείνου πού ύπόκειται σέ όρους (per episyllogismos).

’Αλλά άντιλαμβάνεται κανείς εύκολα ότι ή άλυσίέα ή ή σειρά τών 
προσυλλογισμών, δηλ. τών γνώσεων πού προκύπτουν διά συλλογισμών άπό 
τήν πλευρά τών άρχών ή τών όρων σέ μιά δεδομένη γνώση, μέ άλλα λόγια: 
ότι ή ά ν ι ο ΰ σ α  σ ε ι ρ ά  τών συλλογισμών πρέπει όντως νά βρίσκεται σέ 
διαφορετική σχέση προς τή δύναμη τοΰ λόγου άπ’ ό,τι ή κ α τ ι ο ΰ σ α  
σ ε ι ρ ά ,  δηλ, ή πρόοδοί ~ λόγου δι’ έπισυλλογισμώ\|\άπό τήν πλευρά
αύτοΰ πού ύπόκειται σέ όροι Πράγματι, καθώς στήν πρώτη περίπτωση ή 
γνώση (conclusio) είναι δεδομένη μόνον ώς έξαρτώμενη άπό όρους, έτσι δέν 
μπορεί κανείς νά φθάση σ’ αύτήν μέσψ τού λόγου παρά μόνο ύπό τήν προϋ
πόθεση ότι όλα τά μέλη τής σειράς άπό τήν πλευρά τών όρων είναι δεδομένα 
(όλότης στήν σειρά τών προτάσεων), γιατί μόνον ύπ’ αύτή τήν προϋπόθεση 
είναι δυνατή a priori ή προκειμένη κρίση’ άπό τήν πλευρά άπεναντίας τοΰ 
έξαρτημένου άπό όρους ή τών συνεπειών [συμπερασμάτων] δέν νοείται παρά (A 332) 
μόνο μιά σειρά πού βρίσκεται έν τώ γ ί γ ν ε σ θ α ι  (eine werdende) κ α ί

1. ”Η: πράξεων.
2. Ή έκδοση Α παραδίδει: der (= Erkenntnis) καί όχι: dem Erkenntnis.
3. Πρβλ. Logik, § 58.
4. Ε r d m a n n: welches (= welche), δηλ. ή polysyllogistika.
5. Πορεία (= Fortgang).
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όχι [μια σειρά] πού προϋποτίθεται ήδη ό λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ ά  ή είναι τε
λείως δεδομένη, έπομένως μόνο μια δυνάμει πρόοδος. 'Όταν λοιπόν μια 
γνώση θεωρήται ώς έξαρτώμενη άπό όρους, τότε ό λόγος είναι υπο
χρεωμένος νά θεωρή ώς όλοκληρωμένη και κατά τήν όλότητά της δε
δομένη σέ άνιοΰσα γραμμή τή σειρά τών όρων. 'Όταν όμως ή ίδια άκρι- 

(Β 389) βώς γνώση θεωρήται συγχρόνως ώς όρος άλλων γνώσεων πού ή μία μέ τήν 
άλλη [άναμεταξύ τους] άποτελοΰν σέ κατιοΰσα γραμμή μιά σειρά άπό 
συμπεράσματα1, τότε μπορεί ό λόγος νά μένη έντελώς άδιάφορος ώς 
προς τό πόσο έκτείνεται a parte posteriori αύτή ή πρόοδος καί 
άν ίσως είναι παντού γενικά δυνατή όλότης αύτής τής σειράς- διότι ό λόγος 
δεν χρειάζεται μιά τέτοια σειρά γιά τό συμπέρασμα πού βρίσκεται ένώπιόν 
του, άφοΰ αύτό είναι ήδη μέσω τών άρχών του έπαρκώς προσδιωρισμένο καί 
βεβαιωμένο a parte priori. Μπορεί τώρα νά συμβαίνη ώστε ή σειρά τών 
προτάσεων άπό τήν πλευρά τών όρων νά έχη κάτι τι ώς π ρ ώ τ ο ,  ώς 
ύπέρτατο όρο, ή καί νά μήν έχη, καί κατά συνέπεια νά είναι χωρίς όρια a 
parte priori* καί τότε άκόμη ή σειρά αύτή πρέπει νά περιέχη ολότητα τού 
όρου2 3, άκόμη κι άν4 ύποθέσουμε πώς δεν θά μπορούσαμε ποτέ νά φθάσουμε 
στο σημείο νά τή συλλάβουμε, καί ή όλη σειρά πρέπει νά είναι χωρίς 
όρους άληθινή, έάν πρόκηται [θέλη] τό έξαρτώμενο άπό όρους, τό όποιο 
θεωρείται ώς συνέπεια πού πηγάζει άπ’ αύτήν, νά ίσχύη ώς άληθές. Τούτο 
άποτελεΐ μιάν άπαίτηση τού λόγου, ό όποιος τή γνώση του τήν έξαγγέλλει 
ώς προσδιορισμένη a priori καί ώς άναγκαία: είτε αύτή καθ’ έαυτήν καί τότε 
δέν έχει άνάγκη καθόλου άπό άρχές, ή, όταν αύτή είναι παράγωγη, ώς ένα 
μέλος μιας σειράς άπό άρχές, πού ή ίδια είναι άπόλυτα4 άληθινή.

1. Συνέπειες (= Folgerungen).
2. Κατά τόν E r d m a n n :  τών όρων (= Bedingungen).
3. A d i c k e s: gesetzt auch άντί τού άπλοΟ: gesetzt τής πρωσσικής ’Ακαδημίας.
4. Χωρίς περιορισμούς.
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ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗΣ /<Α 333>
ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ *(Β 390)

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

Σύστημα τών υπερβατικών ιδεών

'Εδώ δεν έχουμε ν’ ασχοληθούμε με μιά λογική Διαλεκτική πού κάνει 
αφαίρεση από κάθε περιεχόμενο τής γνώσεως καί άποκαλύπτει μονάχα τήν 
άπατηλή φαινομενικότητα στή μορφή τών συλλογισμών, άλλά με μιά υπερ
βατική Διαλεκτική, ή όποια πρέπει νά περιέχη εντελώς a priori τήν πηγή 
ώρισμένων γνώσεων άπό καθαρό λόγο καί ώρισμένων εννοιών πού έχουν 
προκόψει διά συλλογισμού, τών όποιων .τό άντικείμενο δεν μπορεί νά δοθή 
μέ κανένα τρόπο στήν εμπειρία καί επομένως αυτές κεΐνται έντελώς έξω άπό 
τή δύναμη τής καθαρής νοήσεως. Άπό τή φυσική σχέση πού πρέπει νά έχη 
τόσο στούς συλλογισμούς όσο καί στις κρίσεις ή υπερβατική’χρήση τής 
γνώσεως μας προς τή Λογική, συμπεράναμε ότι πρέπει νά ύπάρχουν τρία 
μονάχα είδη διαλεκτικών-συλ^ογισμών-τά όποια βρίσκονται σέ σχέση προς 
τά τρ*£ΐ.£ϋ&η συλλογισμών μέσφ τών όποιων ό λόγος δύναται έξ άρχών νά 
άγεται σέ γνώσεις, καί ότι σέ όλα1 τά είδη τό έργο του είναι νά ύψώνεται άπό 
τήν έξαρτημένη άπό όρους σύνθεση, όπου ή νόηση μένει γιά πάντα 
προσδεδεμένη, στήν άπόλυτη [σύνθεση], τήν όποια ή νόηση ποτέ δεν 
δύναται νά έγγίση.

Τό Καθόλου τώρα όλων τών σχέσεων2 πού μπορούν νά έχουν οί παρα
στάσεις μας, είναι: 1. Ή σχέση προς τό υποκείμενο 2. Ή σχέση προς τά (Β 391) 
άντικείμενα, καί μάλιστα είτε3 ώς φαινομένων είτε ώς άντικειμένων τής (Α 334) 
νοήσεως έν γένει. ’Εάν συνδέση κανείς αυτή τήν υποδιαίρεση μέ τήν 
άνώτερη4 [υποδιαίρεση], τότε ή σχέση τών παραστάσεων, γιά τις όποιες 
μπορούμε νά σχηματίσουμε μιάν έννοια ή μιάν ιδέα, είναι τριπλή: 1. Ή 
σχέση προς τό υποκείμενο, 2. ' Η σχέση προς τό πολλαπλό τού άντικειμέ- 
νου έν τψ φαινομένφ [στο πεδίο τού φαινομένου], 3. Ή σχέση προς όλα 
τά πράγματα έν γένει.

"Ολες τώρα οί καθαρές έννοιες έν γένει έχουν νά κάνουν μέ τή 
συνθετική ένότητα τών παραστάσεων, οί έννοιες όμως τού καθαρού λόγου 
(υπερβατικές Ιδέες) μέ τήν άπόλυτη [μή υποκείμενη σέ κανέναν όρο] 
συνθετική ένότητα όλων τών όρων έν γένει. "Όλες ώς έκ τούτου οί

1. Ε r d m a n n: in alien άντί: in allem (R. Schmidt).
2. Das Allgemeine alter Beziehung.
3. A: entweder erstlich als (= είτε κατά πρώτον ώς ...).
4. Δηλ. τήν προηγούμενη κύρια διαίρεση.
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ύπι.ηβατικές i&ecc θά μπορούν νά καταταγούν σέ τρεις κατηγορίες, έκ των 
όποιων ή π ρ ώ τ η περιέχει τήν,άπόλυτη έ ν ό τη τ α τοϋ νοο 0 ν τ ο ς
ύ π ο κ ε ι μ iLY-illL__ή δ ε ύ τ ε ρ η  τήν άπόλυτη έ.ν ό.τ η τ α τής σεΤ-
ρ ά ς των ο ρ ώ ν  τ ο ύ φ α  ι ν ο μ έ ν ο υ, ή *τ ρ ί τ ή τήν άπόλυτη 
έ ν ό τ η τ α  τ ο ύ  ό ρ ο υ  ό λ ω ν  τ ώ ν  ά ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω ν ^ τ ο ΰ  Ν ο ε ΐ ν  
έ ν γ έ ν ε ι.

Τό νοούν υποκείμενο είναι τό άντικείμενο τής Ψ υ χ ο λ ο γ ί α ς ,  ή 
συμπερίληψη [σύνολο] όλων τών φαινομένων (ό κόσμος) τό άντικείμενο τής 
Κοσμολογίας καί τό πράγμα [δν] πού περιέχει τον άνώτατο όρο τής 
δυνατότητος για κάθε τι πού μπορεί νά νοηθή (τό δν πάντων τών δντων1), τό 
άντικείμενο τής Θ ε ο λ ο γ ί α ς .  Ό καθαρός έπομένως λόγος μάς παρέχει 
άμεσα τήν ιδέα μιάς υπερβατικής έπιστήμης τής ψυχής (psychologia 

(Β 392) raiionalis) μιάς ύπερβατικής έπιστήμης περί τού κόσμου (cosmologia 
(Α 335) raiionalis) καί τέλος [τήν ιδέα] μιάς ύτιερβατικής θεογνωσίας (theologia 

transscendentalis). Μάλιστα, άκόμη καί τό άπλό σχέδιο τόσο γιά τή μιά όσο 
καί γιά τήν άλλη άπό αύτές τις έπιστήμες δέν προδιαγράφεται καθόλου άπό 
τή νόηση, έστω κι άν αύτή θά ήταν συνδεδεμένη μέ τήν άνώτατη λογική 
χρήση τού λόγου, δηλ. μέ όλους τούς συλλογισμούς πού μπορεί κανείς νά 
φαντασθή, γιά νά προχωρήση άπό τό ένα άντικείμενο τής νοήσεως 
(φαινόμενο) προς όλα τά άλλα ως τά πιο άπομεμακρυσμένα μέλη τής 
έμπειρικής συνθέσεως, άλλά [τό σχέδιο αύτό] είναι άποκλειστικά ένα 
καθαρό καί γνήσιο προϊόν ή πρόβλημα τού καθαρού λόγου.'Ύ _

^ Ποιοι είναι οί τ ρ ό π ο ι κ α θ α ρ ώ ν  έννοιών τού λόγου πού
τελούν κάτω άπό τούς τρεις αύτούς τίτλους όλων τών ύπερβατικών ιδεών, 
[αύτό] θά έκτεθή πλήρως στο Κεφάλαιο πού θ’ άκολουθήση. Οί τρόποι αύτοί 
χωρούν μέ βάση τό όδηγητικό νήμα τών Κατηγοριών. Γιατί ό καθαρός 
λόγος δέν έρχεται ποτέ άπ ’ ευθείας σέ σχέση μέ τά άντικείμενα, άλλά μέ τις 
έννοιες πού έχει ή νόηση γι’ αύτά τά άντικείμενα. Κατά τον ίδιο έπίσης 
τρόπο θά μπορέση στή διεξοδική μόνον άνάπτυξη [τού πράγματος] νά γίνη 
σαφές, πώς ό λόγος διά μέσου τής συνθετικής άποκλειστικά χρήσεως τής 
αύτής^κριβίπς-·?οε«^υργίας, χρήση τής όποιας έποιεϊτο καί γιά τον 
•αίτηγορικό συλλογισμέ τού λόγου, ύκοχρεούται αναγκαστικά νά καταλήξη 
στήν~£ννσια τής'άΙΓδλυτης ένότητος τσίτ■' % ο ό δ V T υ ,  
πώς ή λογική διαδικασία σέ Αποθετικούς συλλογισμούς τού λόγβύ2 πρέπει

1. Τό ens entium ή ens perfectissimum καί realissimum (πρβλ. A 578 / Β 606 κ.έ.).
2. Έδώ άκολουθοΟμε τήν γραφή τοΟ E r d m a n n  = in hypothetischen [δηλ. Ver- 

nunftschlilssen] die Idee vom... (ή: im hypothetischen VernunftschluBe die Idee vom...), 
ή όποια άνταποκρίνεται καλλίτερα στό γράμμα καί τό πνεΟμα τοΟ κειμένου. ’ Η γραφή τής 
έκδόσεως A: in hypothetischen die Idee vom... συμπίπτει μέ αύτήν τής Ακαδημίας 
(Erdmann). H a r t e n s t e i n :  in hypothetischen Ideen die Idee vom... K i r c h m a n n :  
im hypothetischen die Idee vom...
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νά συνεπάγεται κατ’ ανάγκην τήν Ιδέα τοΰ παντάπασιν ’Απολύτου σ έ μια 
σ ε ι ρ ά  δεδομένων δρων, [καί] τέλος [πώς] ή άπλή μορφή τοΰ διαζευκτικού (Β 393) 
συλλογισμού [πρέπει] νά συνεπάγεται τήν υπέρτατη έννοια τού λόγου ένός (Α 336) 
δ ν τ ο ς π ά ν τ ω ν  τ ώ ν  δ ν τ ω ν  — μια σκέψη πού έκ πρώτης δψεως 
φαίνεται νά είναι έξαιρετικά παράδοξη.

Γι’ αύτές τις ύπερβατικές Ιδέες δέν είναι κατ’ ούσίαν δυνατή καμμιά 
α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ή  π α ρ α γ ω γ ή  (Deduktion), δπως αύτή πού μπορέσαμε 
νά προσπορίσουμε για τις Κατηγορίες. Γιατί οί ύπερβατικές ιδέες δέν έχουν 
στήν πραγματικότητα καμμιά σχέση προς κάποιο άντικείμενο πού νά μπορή 
ν’ άνταποκρίνεται πλήρως σέ αύτές, για τόν λόγο άκριβώς δτι έκεΐνες δέν 
είναι παρά μόνον Ιδέες. Μιαν ύποκειμενική δμως άπό τήν φύση τοΰ λόγου μας 
παραγωγή1 τών Ιδεών αύτών μπορέσαμε νά έπ\χειρήσουμε, και αύτή είναι 
πού στήν πραγματικότητα έπιτελέσαμε σ’ αύτό έδώ τό Κεφάλαιο.

Μέ εύκολία βλέπει κανείς δτι ό καθαρός λόγος δέν έχει τίποτε άλλο ως 
στόχο του παρά μόνο τήν άπόλυτη όλότητα τής συνθέσεως άπό τήν 
π λ ε υ ρ ά  τ ώ ν  δ ρ ω ν  (είτε τής ένυπάρξεως (Inharenz) ή τής έξαρτήσεως 
ή τής συνδρομής2) καί δτι μέ τήν άπόλυτη πληρότητα άπό τήν πλευρά τοΰ 
ύποκείμενου σέ δρους δέν έχει σέ τίποτα νά κάνη. Γιατί ό λόγος χρειάζεται 
μονάχα έκείνη [τήν άπόλυτη όλότητα τής συνθέσεως άπό τήν πλευρά τών 
δρων], γιά νά προϋποθέση τήν δλη σειρά τών δρων καί έτσι νά τήν 
παραδώση a priori στή νόηση. "Απαξ δμως καί ύπάρχει ένας πλήρης (καί 
άνευ δρων) δεδομένος δρος, τότε δέν χρειάζεται πλέον κ τμμιά έννοια τοΰ 
λόγου άναφορικά προς τή συνέχιση τής σειράς, άφοΰ ή διάνοια άπό μόνη 
της προχωρεί βαθμιαία προς τά κάτω, [δηλ.] άπό τόν δρο στο ύ π ό τόν (Β 394) 
δ ρ ο ν. Κατ’ αύτόν τόν τρόπο οί ύπερβατικές ιδέες χρησιμεύουν μόνο γιά 
τό άνιέναι στή σειρά τών δρων μέχρι τοΰ ’Απολύτου, δηλ. μέχρι τις άρχές.
Έν άναφορά δμως πρός τό κ α τ ι έ ν α ι είς τό έξαρτημένο άπό δρους,
ύπάρχει βέβαια μιά πολύ έκτεταμένη λογική χρήση τών νόμων τής νοήσεως (Α 337)
[διανοίας] έκ μέρους τοΰ λόγου μας, άλλά καμμιά άπολύτως ύπερβατική, καί
στήν περίπτωση πού έμεΐς σχηματίζουμε μιάν Ιδέα γιά τήν άπόλυτη όλότητα
μιας τέτοιας συνθέσεως (τοΰ progressus), π.χ. γιά όλόκληρη τή σειρά δλων
τών μ ε λ λ ο ν τ ι κ ώ ν  μεταβολών τοΰ κόσμου, ή Ιδέα τότε αύτή άποτελεϊ
ένα νοητό δν3 (ens rationis) πού μόνο αύθαίρετα μπορεί νά νοηθή καί δέν

1. ’Ακολουθούμε τήν γραφή τής ’Ακαδημίας καί τοϋ Μ e 1 1 i n: kbleitung
άντΐ Anleitung.

2. Πρβλ. πίνακα τών Κατηγοριών (Β 106) καί, είδικώτερα, τήν άντιστοιχία πρός τις 
3 Κατηγορίες τής άναφοράς (Relation). Γιά τούς λόγους πού ή Κατηγορία τής Gemein- 
schaft (Wechselwirkung) προβάλλει έδώ ώς Konkurrenz (concurrentia = συν-δρομή, συμ
βολή, συμ-πλοκή) πρβλ. Η. Η e i m s o e t h, Transzendentale Dialektik, op. cit., σ. 68 

ύποσημ.
3. Η: κατ’ έπίνοιαν.
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προϋποτίθεται μέ Αναγκαιότητα άπό τόν λόγο.
Γιατί γιά τή δυνατότητα του έξαρτώμενου άπό όρους προϋποτίθεται 

βέβαια ή όλότης των όρων του άλλ’ όχι [ή όλότης] των συνεπειών του. Κατ’ 
Ακολουθίαν μια τέτοια έννοια δέν είναι καμμιά υπερβατική Ιδέα, πού μ’ αύ- 
τήν έν τούτοις έδώ έχομε να κάνουμε Αποκλειστικά.

Τέλος Αντιλαμβάνεται έπίσης κανείς ότι μεταξύ τών ϊδιων των ύπερ- 
βατικών ιδεών διεκλάμπει μιά ώρισμένη συνεκτική ένατης καί ότι ό κα
θαρός λόγος άνάγει μέσω αύτών όλες του Ttc γνώσεις σε ένα σύστημα. Τό 
νά προχωρή κανείς άπό τή γνώσηΐίο^ έαυτοΰ τοι) (ίή£_ψυχί[ς) στη γνώση 
τοϋ χόσμου καί μέσω αύτής στο είναι μιά πορεία τόσο

(Β 395) φυσική πού φαίνεται νά μοιάζη μέ τήν λογική ποβζχα-ζοϋ λόγου άπό-τίς 
προκείμενες προτάσεις στο συμπέρασμα*. "Αν λοιπόν έδώ ύπάρχη κρυμμέ

νη στο βάθος μιά συγγένεια όμοΓίί μΓΓκέίνην πού ύφίσταται μεταξύ λογικής 
καί ύπερβατικής μεθόδου1, τούτο έπίσης άποτελεΐ ένα άπό τά έρωτήματα, 

(Α 338) τήν Απάντηση τών όποιων πρέπει νά περιμένη κανείς κατά πρώτον στή 
συνέχεια τών έρευνών αύτών. Τόν σκοπό μας τόν έπετύχαμε προσωρινά 

ήδη, άφοϋ τις υπερβατικές έννοιες τού λόγου, οί όποιες διαφορετικά 
(Β 396) Ανακατώνονται συνήθως μ’ άλλες στή θεωρία τών φιλοσόφων χωρίς ποτέ νά 

τις διακρίνουν κατά τόν τρόπο πού προσήκει άπό τις έννοιες τής νοήσεως,

* ’ Η Μεταφυσική έχει ώς αυθεντικό σκοπό τής έξερευνήσεώς της μονάχα τρεις ιδέες:
Θεό, έ λ ε υ θ ε ρ ί α ,  κ α ί  ά θ α ν α σ ί α 2  3 ,  έτσι πού ή δεύτερη έννοια συνδεόμενη 
μέ τήν πρώτη όφείλει νά όδηγή στήν τρίτη ώς εις ένα άναγκαΐο συμπέρασμα. "Ολα 
αύτά, μέ τά όποια άλλως [κατά τά άλλα] άσχολεΐται ή έπιστήμη αύτή, τής χρη
σιμεύουν άπλώς ώς μέσα, γιά νά φτάση σ’ αύτές τις ιδέες καί στήν πραγματικό
τητά τους. Τις ιδέες αύτές δέν τις χρειάζεται ή Μεταφυσική προς όφελος [εξυπηρέ
τηση] τής φυσικής έπιστήμης, άλλά γιά νά προχωρήση πέρα άπό τήν φύση. ’ Η έγ- 
κατανόηση’ αύτών τών ιδεών θά έκανε νά έξαρτώνται ή Θ ξ ο λ ο γ ί α ,  ή  ’ Η θ ι κ ή  
καί, διά τής συνδέσεως τών δύο, ή Θ ρ η σ κ ε ί α ,  συνεπώς οί ύπέρτατοι σκοποί τής 
ύπάρςεο'ις μας, άπό τήν καθαρά θεωρητική δύναμη τού λόγου καί πέραν αύτοΰ άπό τί
ποτε άλλο. Σέ μιά συστηματική παρουσίαση τών ιδεών έκείνων ή έκτεθεΐσα στά παρα
πάνω τάξη ώς ή σ υ ν θ ε τ ι κ ή ,  θά ήταν ή πλέον ένδεδειγμένη, άλλά σέ μιάν επεξερ
γασία πού πρέπει νά προηγηθή άναγκαστικά έκείνης, ή ά ν α λ υ τ ι κ ή  τάξη πού τής 
είναι τό αντίστροφο, θά είναι πιό σύμφωνη πρός τόν σκοπό μας, γιά νά όλοκληρώσου- 
με, προχωροΰντες άπό αύτό πού μάς προσφέρει άμεσα ή έμπειρία, δηλ. άπό τήν ψ υ- 
χο λ ο γ ί α, πρός τήν κ ο σ μ ο λ ο γ ί α  καί άπό έκεΐ μέχρι τή γνώση τού Θεού, 
τό μεγάλο μας σχέδιο. (Ή σημείωση αυτή λείπει στήν Α Ικδοση).

1. Verfahren = τρόπος ή μέθοδος πορείας...
2. Γιά τις τρείς αύτές ιδέες (αιτήματα) τού πρακτικού λόγου πρβλ. Kritik der 

praktischen Vernunft, op. cit., II Βιβλ., II Κεφ.: IV, V καί VI.
3. F.insicht.



2. Βιβλίο. Περί των διαλεκτικών συλλογισμών του καθαρού λόγου

μπορέσαμε νά τις έξαγάγουμι: από αύτή τήν διφορούμενη κατάσταση, να 
προσδιορίσουμε τήν πηγή τους καί, συγχρόνως μ’ αυτό, τόν (ορισμένο 
αριθμό τους, πέρα από τόν όποιο δεν είναι δυνατόν διόλου νά υπάρξουν 
περισσότερες, καί [άφοϋ μπορέσαμε] νά τις παρουσιάσουμε σέ μιά συστη
ματική συνεκτική ένύτητα, διά τής όποιας περιχαράσσεται καί περιορίζεται 
ένα ιδιαίτερο πεδίο γιά τόν καθαρό λόγο.

ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ

Περί των διαλεκτικών συλλογισμών του καθαρού λόγου

Μπορεί κανείς νά πή ότι τό άντικείμενο μιας καθαρά υπερβατικής ιδέας 
είναι κάτι γιά τό όποιο δέν έχει κανείς καμμιάν έννοια, μολονότι ή ιδέα αύτή 
έχει παραχθή μέ πλήρη αναγκαιότητα μέσα στον λόγο σύμφωνα μέ τούς 
πρωταρχικούς νόμους του. Γιατί στήν πραγματικότητα δέν είναι δυνατή 
καμμιά έννοια τής νοήσεως άκόμη καί γιά ένα άντικείμενο πού οφείλει νά 
άνταποκρίνεται πλήρως καί μέ άκρίβεια1 στήν άπαίτηση τοΰ λόγου, δηλ. 
μιά τέτοια έννοια, ή όποια μπορεί νά δειχθή καί [νά] παρασταθή έποπτικά σέ {A 339 
μιά δυνατή έμπειρία. Θά μπορούσε κανείς έν τούτοις νά έκφραστή 
καλλίτερα — καί μέ λιγώτερο κίνδυνο νά παρεξηγηθή —, έάν έλεγε ότι γιά (Β 397) 
τό άντικείμενο πού άντιστοιχεϊ σέ μιάν Ιδέα δέν μπορούμε νά έχουμε καμμιά 
γνώση, &ν καί μπορούμε νά έχουμε μιάν έννοια προβληματική.

Ή ύπερβατική τούλάχιστον (ή υποκειμενική) πραγματικότης των 
καθαρών έννοιών τοΰ λόγου βασίζεται τώρα σέ τούτο, στο ότι [δηλ.] έμεΐς 
όδηγούμεθα σέ τέτοιες ιδέες διά μέσου ένός άναγκαίου συλλογισμού τον' 
λόγου. “Αρα θά ύπάρχουν συλλογισμοί πού δέν περιέχουν έμπειρικές 
προτάσεις, καί διά μέσου τών όποιων άπό κάτι πού γνωρίζουμε, συμπεραί
νουμε γιά κάτι άλλο, γιά τό όποιο δέν έχουμε καμμιάν έννοια, καί στο όποιο 
παρ’ όλα αύτά, έξ αιτίας μιάς άναπόφευκτης άπατηλής φαινομενικότητος, 
άποδίδουμε άντικειμενική πραγματικότητα. Τέτοιου είδους συλλογισμοί 
πρέπει άρα νά όνομάζωνται σ ο φ ι ζ ό μ ε ν ο ι 2  μάλλον παρά συλλογισμοί 
τοΰ λόγου, μολονότι αύτοί μπορούν έξ αιτίας τής καταγωγής των νά φέρουν 
όρθώς τό τελευταίο όνομα, άφοΰ ώστόσο δέν έχουν πλαστά έπινοηθή,ούτε 
γεννηθή στήν τύχη, άλλά έκπηγάσει άπό τήν φύση τοΰ λόγου. Πρόκειται γιά

1. Adaquat.
2. "Η: σοφιστικοί.



< CQ

3 6  Κριτική τοϋ καθαροΟ λόγου. 'Υπερβατική Λογική. 2.'Υποδιαίρεση. Υπερβατική Διαλεκτική

σοφιστείες όχι των ανθρώπων άλλα αύτού του καθαροΟ λόγου, άπό τις 
όποιες άκόμη καί ό πιο σοφός μεταξύ των άνθρώπων δέν μπορεί νά 
άπαλλαγή, και ίσως μέν έχει τή δύναμη μετά άπό πολύ κόπο ν’ άποφύγη την 
πλάνη, ποτέ όμως δέν μπορεί ν’ άπαλλαγή όλοκληρωτικά άπό τήν άπατηλή 
όψη πού άδιάκοπα τον ταλανίζει καί περιγελά.

Άπό τούς διαλεκτικούς αύτούς συλλογισμούς τού λόγου ύπάρχουν 
λοιπόν τρία μονάχα είδη, τόσα [δηλ.] όσες είναι καί οί Ιδέες, στις όποιες 

340) έκβάλλουν1 τά συμπεράσματά τους. Στον συλλογισμό τοϋ λόγου τής πρώτης 
398) κατηγορίας συμπεραίνω άπό τήν υπερβατική έννοια τού υποκειμένου, πού 

δέν περιέχει τίποτε τό πολλαπλό, γιά τήν άπόλυτη ένότητα αύτού τού ’ίδιου 
τού υποκειμένου, γιά τό όποιο δέν έχω μέ τον τρόπο αύτό καμμιάν άπολύτως 
έννοια. Σ- αύτό τον διαλεκτικό συλλογισμό θά δώσω τό όνομα τού υπερ
βατικού π α ρ η λ ο γ ι σ μ  ο ύ. Ή δεύτερη κατηγορία των σοφιζόμενων 
συλλογισμών [ψευδοσυλλογισμών] άποβλέπει2 στήν ύπερβατική έννοια τής 
άπόλυτης όλότητος τής σειράς τών όρων γιά [σέ] ένα δεδομένο φαινόμενο έν 
γένει, καί άπό τό γεγονός ότι γιά τήν άπόλυτη συνθετική ένότητα τής σειράς 
άπό τή μιά πλευρά έχω πάντοτε μιάν έννοια άντιφατική προς τον ίδιο τον 
εαυτό της, συμπεραίνω γιά τήν ορθότητα τής ένότητος τής άντίθετης 
πλευράς, παρ’ όλο πού καί γι’ αύτήν έπίσης δέν έχω καμμιάν έννοια. Τήν 
κατάσταση τού λόγου σ’ αύτούς τούς διαλεκτικούς συλλογισμούς θά τήν 
ονομάσω ά ν τ ι ν ο μ ί α  τού καθαρού λόγου. Τέλος, σύμφωνα μέ τήν τρίτη 
κατηγορία τών σοφιζόμενων συλλογισμών, άπό τήν ολότητα τών όρων νά 
νοώ άντικείμενα έν γένει, καθ’ όσον αύτά μπορούν νά μοΰ είναι δεδομένα, 
συμπεραίνω γιά τήν άπόλυτη συνθετική ένότητα όλων τών όρων τής 
δυνατότητος τών πραγμάτων έν γένει, δηλ. άπό πράγματα πού δέν τά 
γνωρίζω κατά τήν καθαρή ύπερβατική τους έννοια, συμπεραίνω γιά ένα δν 
πάντων τών δντων, τό όποιο διά μέσου μιάς ύπερβατικής3 έννοιας τό 
γνωρίζω άκόμα λιγώτερο, καί γιά τήν άπόλυτη άναγκαιότητα τού όποιου δέν 
μπορώ νά σχηματίσω καμμιάν έννοια. Αύτό τον διαλεκτικό συλλογισμό τού 
λόγου θά τον ονομάζω τό ι δ ε ώ δ ε ς  τού καθαρού λόγου.

1. ’Απολήγουν.
2. Κατευθύνετάι, έδράζεται (= ist angelegt auf...).
3. Transzendenten, ένώ στήν 4. έκδοση παραδίδεται: transzendentalen.
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ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ

(Α 341) 
(Β 399)

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Περί τών παραλογισμών του καθαρού λόγου

Ό λογικός παραλογισμός1 συνίσταται στήν ψευδότητα ένός συλλο
γισμού τού λόγου ώς πρός τή μορφή του, [ένώ] τό περιεχόμενό του μπορεί 
κατά τά άλλα νά είναι όποιο θέλει. 'Ένας υπερβατικός παραλογισμός όμως 
έχει μιάν ύπερβατική αίτια: νά συμπεραίνη ψει>δώς ώς πρός τή μορφή. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο ένας τέτοιου είδους σφαλερός συλλογισμός θά έχη τήν 
αίτια του στήν φύση τών άνθρώπων και θά συνεπάγεται μιάν Αναπόφευκτη,
&ν και όχι άξεδιάλυτη Απατηλή όψη [αύταπΑτη-].

’Ερχόμαστε τώρα σέ μιάν έννοια, ή όποια παραπάνω στον γενικό 
κατάλογο τών ύπερβατικών έννοιών δέν σημειώθηκε καθόλου καί πού, 
ώστόσο, πρέπει νά συγκαταλεχθή σ’ αυτές, χωρίς νά μεταβάλλουμε διά τον 
λόγο αύτό εις τό έλάχιστο τον πίνακα έκεΐνο καί νά τον κηρύσσουμε 
σάν έλλιπή. Αύτό τό πράγμα είναι ή έννοια, ή, άν προτιμάτε, ή κρίση:
’Εγώ νοώ2. ’Αλλά εύκολα βλέπει κανείς ότι ή έννοια αυτή είναι τό όχημα3 
(Vehikel) όλων έν γένει τών έννοιών, καί συνεπώς καί ιών ύπερβατικών, 
συμπεριλαμβάνεται άρα πάντοτε άνάμεσα σ’ αύτές καί ώς έκ τούτου είναι έξ 
ίσου ύπερβατική, άλλά δέν μπορεί νά έχη κανέναν ίδιαίτερο τίτλο, άφοΰ 
χρησιμεύει μόνο στο νά παρεμφαίνη4 κάθε πράξη τού νοεΐν σάν άνήκουσα (Β 400 
στή συνείδηση. Έν τω μεταξύ, όσο καθαρή Από κάθε έμπειρικό στοιχείο (Α 342) 
(Από κάθε έντύπωση τών αισθήσεων) καί άν είναι ή έννοια αύτή, ώστόσο 
χρησιμεύει σέ τούτο, στο νά διακρίνη [δηλ.] δύο, ώς έκ τής φύσεως τής 
παραστατικής μας δυνάμεως, είδών Αντικείμενα. ’ Εγώ,_ώς -νοώvs είνάι τό 
Αντικείμενο τής έσωτερικής_αίσθήσεως,καί όνομάζομαι ψυχή. ’Εκείνο πού 
είναι Αντικείμενο έξωτερικών αισθήσεων όνομάζεταί σώμα. “Αρα ή 
έκφραση: ’Εγώ, ώς όν πού νοεί, σημαίνει ήδη τό Αντικείμενο τής 
ψυχολογίας, ή όποια μπορεί νά όνομασθή όρθολογική θεωρία περί ψυχής, 
έάν δέν Απαιτώ νά μάθω γιά τήν ψυχή τίποτα περισσότερο Απ’ δ,τι, 
Ανεξάρτητα Από τήν έμπειρία (ή όποία μέ προσδιορίζει είδικώτερα καί in

1. Logik, op. cit., § 90 καί: Β ο p έ α, Λογική σ. 193 κ.έ.
2. Πρβλ. § 16 τοΰ Κεφαλαίου τής Παραγωγής τών καθαρών έννοιών τής 

νοήσεως-διανοίας στήν: Κριτική τοΰ καθαροΰ λόγου.
3. Τό φορείον.
4. Auf/ufUhren.
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concreto), είναι δυνατόν άπό τούτη τήν Εννοια: [τού] *Ε γ ώ, καθ’ όσον 
αυτή προβάλλει σέ κάθε πράξη τού νοεϊν, νά έξαχθή διά συλλογισμού 
[νά συμπερανθή].

Ή όρθολογική ψυχολογία είναι λοιπόν πράγματι Ενα τέτοιου είδους 
Εγχείρημα, γιατί, Εάν στίς άρχές γνώσεως τής Επιστήμης αύτής συμμειγνυό- 
ταν τό παραμικρό Εμπειρικό στοιχείο τής σκέψεώς μου, όποιαδήποτε 
Ιδιαίτερη άντίληψη τής Εσωτερικής μου καταστάσεως, τότε ή Επιστήμη 
αύτή δέν θά ήταν πλέον όρθολογική, άλλα Ε μ π ε ι ρ ι κ ή  ψυχολογία. 
"Εχουμε λοιπόν μπροστά μας ήδη μιά δήθεν Επιστήμη πού είναι οίκοδομη- 
μένη πάνω στή μοναδική πρόταση: ’Εγώ νοώ, καί τό βάσιμο ή μή αύτής 
τής Επιστήμης μπορούμε Εδώ νά Ερευνήσουμε κατά Εντελώς προσήκοντα καί 
άνάλογο πρός τήν φύση μιδς ύπερβατικής φιλοσοφίας τρόπο. Δέν πρέπει νά 
προσκρούη [σκοντάφτη] κανείς στό γεγονός ότι πάνω σ * αύτήν ώστόσο τήν 

(Β 401) πρόταση, πού Εκφράζει τήν άντίληψη τού Εαυτού της1, Εχω μιάν Εσωτερική 
(Α 343) Εμπειρία, καί ή όρθολογική συνεπώς ψυχολογία πού βασίζεται σ’ αύτή τήν 

πρόταση δέν είναι ποτέ καθαρή, άλλά Εν μέρει θεμελιωμένη πάνω σέ μιάν ! 
Εμπειρική άρχή. Γιατί ή Εσωτερική αύτή άντίληψη δέν είναι τίποτα άλλο 
άπό τήν άπλή αυγκατάληψη (Apperzeption): ’Εγώ νοώ, ή όποια μάλιστα 
καθιστά δυνατές όλες τις ύπερβατικές Εννοιες, στίς όποιες [όπου] λέει 
κανείς: Εγώ νοώ τήν ούσία, τήν αίτια κλπ. Πραγματικά, ή Εσωτερική Εμπει
ρία Εν γένει καί ή δυνατότης της, ή ή άντίληψη καθόλου καί ή σχέση της 
πρός [μιάν] άλλη άντίληψη δέν μπορούν, χωρίς νά είναι Εμπειρικά δεδομένη 
κάποια ιδιαίτερη διάκρισή τους καί κάποιος προσδιορισμός, νά θεωρηθούν 
ώς Εμπειρική γνώση, άλλά όφείλουν νά θεωρούνται ώς γνώση τού Εμπειρι
κού [στοιχείου2 3] καθόλου καί άνήκουν στήν περιοχή τής έρεύνης τής δυνα- 
τότητος κάθε Εμπειρίας, έρευνα πού άσφαλώς είναι ύπερβατική. Τό παραμι
κρό άντικείμενο τής κατ’ αίσθηση άντιλήψεως (π.χ. ήδονή ή λύπη μόνο), 
πού θά προσετίθετο στή γενική παράσταση τής αύτοσυνειδησίας θά μετέ
τρεπε τήν όρθολογική ψυχολογία αυτομάτως σέ Εμπειρική.

’ Ε γ ώ  ν ο ώ ,  είναι Επομένως τό μοναδικό ύφάδι (Text)1 τής 
όρθολογικής ψυχολογίας, άπό τό όποίο αύτή όφείλει νά άντλή όλη της τήν 
σοφία. Εύκολα βλέπει κανείς ότι αύτή ή σκέψη, όταν πρέπη νά Ελθη σέ 
σχέση πρός Ενα άντικείμενο (πρός Εμέ τόν ίδιον), δέν μπορεί νά περιέχη 
τίποτε άλλο άπό ύπερβατικά κατηγορήματα αύτοΰ τού άντικειμένου, γιατί 
τό παραμικρό Εμπειρικό κατηγόρημα θά κατέστρεφε τήν όρθολογική

1. Δηλ. τού ’ Εγώ. * Η Εκφραση «Wahmehmung seiner selbst» (καί «Wahmehmung 
iiberhaupt» παρακάτω) Εχει Εδώ τό νόημα τής blode Apperzeption (π ρ β λ. Η. 
H e i m s o e t h ,  Transzendentale Dialektik, op. cit., σ. 81 καί 85).

2. Des Empirischen iiberhaupt.
3. Λατινιστί: textus.
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καθαρότητα και ανεξαρτησία τής έπιστήμης άπό κάθε έμπειρία.
Αλλά έδώ θά έχουμε απλώς νά άκολουθήσουμε τό όδηγητικό νήμα ί(Α 344) 

τών Κατηγοριών, μόνο πού έπειδή στήν περίπτωση αύτή μάς είναι κατ’ ((Β 402) 
άρχήν δεδομένο ένα πράγμα, τό ’Εγώ, ώς όν πού διανοείται, γι' αύτό έδώ 
δέν θά μεταβάλουμε βέβαια τήν παραπάνω τάξη τών Κατηγοριών άνα- 
μεταξύ τους, όπως αύτή έχει έκτεθή στόν πίνακά τους, άλλα θά άρχίσουμε 
ωστόσο άπό τήν Κατηγορία τής ούσίας, μέ τήν όποια παριστάνεται ένα 
πράγμα αύτό καθ’ έαυτό, καί έτσι θ' άκολουθήσουμε κατ' αντίστροφο 
τρόπο τή σειρά τους. Ή Τοπολογία (Topik)' τής ορθολογικής ψυχο
λογίας, άπό τήν όποια οφείλουν νά παραχθοΰν όλα τ’ άλλα πού δύναται 
αύτή μόνο νά περιέχη, είναι κατά ταύτα ή άκόλουθη:

I.
2. Ή ψυχή είναι ουσία1 2 3 3.

Κατά τήν ποιότητά της είναι Κατά τούς διαφόρους χρόνους πού
ά π λ ή υπάρχει άριθμητικά ταυτόσημη,

δηλ. έ ν ό τ η ς (όχι πολλότης)
4.

Έν σχέσει προς δ υ ν α τ ά  άντικείμενα στόν χώρο*.

* Ό άναγνώστης πού άπό τις έκφράσεις αύτές στήν ύπερβατική τους άφαίρεση1. 
δέν θα μαντεύση τόσο εύκολα τήν ψυχολογική τους σημασία καί τον λόγο 
για τόν όποιο τό τελευταίο κατηγόρημα (Attribut) τής ψυχής άνήκει στήν Κατηγο- (Β 403^ 
ρία τής ύ π ά ρ ξ ε ω ς, θά τις βρή έπαρκώς έξηγημένες και δικαι ολογημένες στα έπό- 
μενα. Κατά τά άλλα γιά τις.λατινικές έκφράσεις, οί όποιες — άντίθετα προς τήν καλαι
σθησία του όρθοϋ τρόπου του γράφειν [ύφους] — έχουν άντι τών γερμανικών [έκφρά- 
σεων] μέ τήν αύτή άκριβώς σημασία παρεισφρήσει τόσο σ’ αύτό τό Τμήμα δσοέπίσης 
και άναφορνκά προς τό όλο έργο, έχω νά έπικαλεσθώ τή δικαιολογία: ότι προτίμησα 
νά άποστερήσω λίγο τή γλώσσα άπό τήν κομψότητα της παρά νά δυσχεράνω [έπι- 
βαρύνω] έστω και μέ τήν πιό μικρή άσάφεια4 τήν φιλοσοφική χρήση τής Σχολής5.

1. Γιά τήν «transzendentale Topik» πρβλ. Β 324. Πάνω στόν άριστοτελικής προε- 
λεύσεως όρο «τόπος», πρβλ. έκτος τών «Τοπικών» τού Σταγιρίτου, Ρητορική Α 2, 1358α 
10 κ.έ.: «Λέγω γάρ διαλεκτικούς τε καί ρητορικούς συλλογισμούς είναι περί ών τούς τόπους 
λέγομεν' ούτοι δ * είσϊν οί κοινοί περί δικαίων καί φυσικών καί περί πολιτικών καί περί 
πολλών διαφερόντων εΐδει, οΐον ό του μάλλον καί ήττον τόπος».

2. Existicrt als Substanz = ύπάρχει ώς ούσία (πρβλ. «NachtrSge zur Kritik » CLXI πού 
έξέδωσε ό Β. E r d m a n n ,  Kiel, 1881).

3. In ihrer transzendentalen Abgezogenheit = «in separatione transscendentali»
(πρβλ. Critica rationis purae, op. cit., σ. 264).

4. ’Ακατανοησία.
5. Τή σχολική (σχολαστική) φιλοσοφική χρήση. Πρβλ. σχετικά S e x t u s  

E m p i r i c u s ,  Πρός Λογικούς Β 13 (The Loeb Classical Library, Sextus Empiricus, τ. II, 
έκδ. R. G. Bury) «17 μέν γάρ ύστάτη δόξα (λέγω δή τήν έν τω κινήματι τής διανοίας τάληθες 
ύποτιθεμένην) σ χ ο λ ι κ ώ ς (ύπογρ. δική μας) ίοικε πλάττεσθαι».
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(Α 345)\ Από αύτά τά στοιχεία έκπορεύονται δΓ άπλής συνθέσεώς των όλες οί
(Β 403)/έννοιες τής καθαρής ψυχολογίας, χωρίς νά γνωρίζουν στό έλάχιστο μιάν 

όποιαδήποτε άλλη αρχή. Αυτή ή .ουσία [δηλ. ή παραπάνω], άπλώς ώς 
άντικείμενο τής έσωτερικής αίσθήσεως, δίδει τήν έννοια τής ά θ λ ι α ς '  ώς 
άπλή ούσία τήν έννοια τής ά φ θ α ρ σ ί α ς '  ή ταυτότης αύτής, ώς νοητι- 
κής ουσίας, δίδει τήν π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ α '  και τά τρία αύτά στοιχεία 
μαζί τήν π ν ε υ μ α τ ι κ ό τ η τ α '  ή σχέση πρός τά άντικείμενα μέσα στόν 
χώρο δίδει1 τήν κ ο ι ν ω ν ί α  μέ σώματα' έπομένως αύτή παριστά τή νοού
σα ουσία ώς άρχή τής ζωής στήν ύλη, δηλ. ώς ψυχή (anima) καί ώς τήν άρχή 
τής ζ ω ϊ κ ό τ η τ ο ς '  αύτή [ή τελευταία] περιωρισμένη2 διά τής πνευματι- 
κότητος [παριστά]3 τήν έννοια τής ά θ α ν α σ ί α ς .

Μέ αύτές τις έννοιες τώρα συνδέονται τ£ρσαρος ηαμάλυμϊ^μοί μιάς 
ύπερβατικής θεωρίας περί ψυχής, ή όποια Εσφαλμένα θεωρείται ώς μιά 

(Β 404) έπιστήμη τού καθαρού λόγου γιά τήν φύση τής νοούσης ούσίας μας./*Ως 
βάση όμως αύτής τής θεωρίας δέν μπορούμε νά βάλουμε τίποτα άλλο άπό 
τήν άπλή καί άφ ’ έαυτής έντελώς κενή περιεχομένου παράσταση: ’ Ε γ ώ ,  γιά 

(Α 346) τήν όποια ούτε κάν μπορεί κανείς νά πή ότι είναι μιά έννοια, άλλά μιά ψιλή 
συνείδηση, πού συνοδεύει τις-έννοιες. Διά μέσου αύτού τού: ’Εγώ ή Αύτός ή 
Αύτό (τό πράγμα), πού διανοείται, δέν παριστάνεται λοιπόν τίποτα παραπά
νω άπό ένα Υπερβατικό ύιτηκ-Ρ,ίαενο των σκέιι/εων r Χ„τό όποιο γνωρίζεται 
μόνο διά μέσου των σκέψεων πού συνιστοΰν τά κατηγορήματά του, καί γιά 
τό όποιο, ξεχωριστά4, δέν μπορούμε ποτέ νά έχουμε τήν παραμικρή έννοια' 
ώς έκ τούτου στριφογυρίζουμε σέ ένα διαρκή κύκλο γύρω άπ’ αύτό, άφού εί
μαστε ήδη5 υποχρεωμένοι νά χρησιμοποιούμε κάθε τόσο τήν παράστασή του, 
γιά νά έκφέρουμε όποιανδήποτε κρίση γι’ αύτό' [καί τούτο άποτελεΐ] μιά 
δυσάρεστη κατάσταση πού δέν γίνεται νά τήν άποχωρήση κανείς άπ’ αύτό, 
γιά τον λόγο ότι ή συνείδηση καθ’ έαυτήν δέν είναι τόσο μιά παράσταση, 
πού διακρίνει ένα Ιδιαίτερο άντικείμενο, άλλά μιά μορφή τής ίδιας 
παραστάσεως καθόλου, καθ’ όσον αύτή [ή παράσταση] όφείλει νά καλήται 
γνώση' γιατί μόνο γι’ αύτήν6 μπορώ νά πώ ότι νοώ κάτι τι μέσψ αύτής.

’Αλλά πρέπει άπό τήν άρχή κιόλας νά φαίνεται παράδοξο ότι ό όρος 
κάτω άπό τον όποιο νοώ καθόλου, καί πού κατά συνέπειαν είναι άπλώς μιά 
ιδιότητα τού ύποκειμένου μου, όφείλει δήθεν νά ίσχύη συγχρόνως γιά κάθε

1. “Εχει ώς άποτέλεσμα, άποφέρει.
2. Eingeschrflnkt = «circumscripta» (πρβλ. Critica rationis purae, op. cit., o. 264).
3. "Η: δίδει.
4. Ή: κεχωρισμένα, Απομονωμένα άπό αύτές τις σκέψεις-κατηγορήματα.
5. Προκαταβολικά.
6. Δηλ. τήν παράσταση-γνώση. * Η γαλλική μετάφραση τών T r c m e s a y g u e s  

κ α ί  P a c a u d  συνάπτει τό «αύτήν» μέ τήν: «παράσταση» καί ή Αγγλική τού Ν. Κ. 
S m i t h  μέ τή: «γνώση».



2. Βιβλίο. I. Κεφάλαιο Περί τών παραλογισμών τοΟ καθαρού λόγου 41

δν πού νοεί, καί δτι μπορούμε νά Εχωμε τήν άξίωση νά θεμελιώνουμε πάνω 
σέ μιάν πρόταση πού μοιάζει Εμπειρική, μιάν άποδεικτική καί καθολική 
κρίση, δηλ. δτι κάθε δν πού νοεί είναι Ετσι κατασκευασμένο, όπως ή 
Εκφραση τής αύτοσυνειδησίας άποφαίνεται γι’ αύτό σέ μένα [στό Έγώ 
μου]1. ' Η αίτια δμως γι’ αύτό βρίσκεται στό δτι έμεΐς είμαστε ύποχρεωμένοι 
ν’ άποδίδουμε μ’ άναγκαιότητα στά πράγματα όλες τίς ίδιότητες a priori, οί 
όποιες άποτελοϋν τούς δρους, κάτω άπό τούς όποιους μονάχα τά νοούμε. Δέν 
μπορώ λοιπόν νά Εχω τήν παραμικρή παράσταση γιά Ενα δν πού νοεί μέσφ 
μιδς Εξωτερικής Εμπειρίας, άλλα διά μέσου μονάχα τού αύτοσυνειδέναι. 
”Αρα τέτοιου είδους άντικείμενα δέν είναι τίποτε παραπάνω άπό τή 
μεταβίβαση αύτής τής συνειδήσεώς μου σ’ άλλα πράγματα, τά όποια κατ’ 
αύτόν τόν τρόπο καί μόνο παριστάνονται ώς δντα πού νοούν. ' Η πρόταση 
δμως: Έγώ νοώ, λαμβάνεται Εδώ μόνο προβληματικώς, δχι καθ’ δσον ή 
πρόταση αύτή μπορεί νά περιέχη τήν άντίληψη μιάς ύπάρξεως (τό cogito 
ergo sum τού Καρτεσίου), άλλά κατά τήν άπλή.της δυνατότητα, γιά νά 
δούμε, ποιές ίδιότητες άπ’ αύτή τήν τόσο άπλή πρόταση μπορούν νά 
άπορρεύσουν πάνω στό ύποκείμενό της (είτε τώρα μπορεί είτε δχι νά ύπάρξη 
Ενα τέτοιου είδους υποκείμενο).

Άν ώς βάση τής καθαρής γνώσεως τού λόγου πού Εχουμε γιά τά δντα 
πού νοούν καθόλου, Ετίθετο κάτι περισσότερο άπό τό cogito' άν θά μπο
ρούσαμε νά λάβωμε Επίσης πρός βοήθεια τίς παρατηρήσεις πάνω στό 
παιχνίδι "Λον σκέψεών μας καί τούς φυσικούς νόμους τού ίδιου τού νοοΰντος 
Έγώ μας πού άπ’ αύτό [τό παιχνίδι τών σκέψεων] προκύπτουν, τότε θά 
προέκυπτε μιά Εμπειρική ψυχολογία, ή όποια θά ήταν Ενα είδος φ υ σ ι ο 
λ ο γ ί α ς  τής Εσωτερικής αίσθήσεως, καί ίσως θά άπέβαινε χρήσιμη γιά 
τήν Εξήγηση τών φαινομένων τής Εσωτερικής αίσθήσεως, ποτέ δμως δέν θά 
μπορούσε νά χρησιμεύση γιά ν’ άποκαλύπτη Ιδιότητες τέτοιες πού δέν άνή- 
κουν καθόλου στόν χώρο τής δυνατής Εμπειρίας (δπως οί ίδιότητες τού 
άπλοΰ), ούτε νά διδάξη ά π ο δ ε ι κ τ ι κ ά  περί δντων πού διανοούνται 
καθόλου, κάτι τι πού άφορά τήν φύση τους’ άρα αύτή δέν θά ήταν καμμιά 
ό ρ θ ο λ ο γ ι κ ή  ψυχολογία.

’Επειδή τώρα ή πρόταση: ’ Ε.γ ώ ν_ο ώ (λαμβανομένη προβληματικώς) 
περιέχει τή μορφή τής κάθε μιάς κρίσεως τής νοήσεως Εν γένει καί 
συνοδεύει ώς δχημά της όλες, τις Κατηγορίες, είναι Ετσι σαφές δτι οί 
συλλογισμοί2 πού Εξάγονται άπ’ αύτήν, μπορούν νά περιέχουν μιάν

1. Κατά τόν E r d m a n n  an mir = von mir (= γιά μένα). Τήν δεύτερη αύτή γραφή 
φαίνεται νά υίοθετή ή γαλλική μετάφραση, τής όποίας έτσι ή άπόδοση παραλλάσσει. Τό 
νόημα ώστόσο παραμένει κατά βάθος τό ίδιο.

2. SchlUsse. ΟΙ T r e m e s a y g u e s - P a c a u d  μεταφράζουν τόν όρο έσφαλμένα 
κατά τή γνώμη μας, ώσάν νά έπρόκειτο γιά «conclusions» (= συμπεράσματα).

(Β 405) 
(Α 347)

(Β 406) 

(Α 348)
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υπερβατική άπλώς χρήση τής νοήσεως, πού άποκλείει κάθε πρόσμιξη τής 
έμπειρίας, και γ ι ά τής όποιας τήν παραπέρα πορεία1 δέν μπορούμε έκ τών 
προτέρων, σύμφωνα μέ όσα δείξαμε παραπάνω, νά έχωμε καμμιάν έπωφελή 
έννοια. Θέλουμε λοιπόν νά τήν παρακολουθήσωμε μέ ένα κριτικό μάτι διά 
μέσου όλων των Κατηγοριών τής καθαρής Ψυχολογίας.

Π ρ ώ τ ο ς  π α ρ α λ ’ ο γ τ σ μ ό ς  τ ή ς  ο ύ σ ι α σ τ ι κ ό τ η τ ο ς 2

[Κατά τήν έκδοση Α]

’ Εκείνο, τού όποιου ή παράσταση είναι τό ά π ό λ υ τ ο  ύ π ο κ ε ί μ ε -  
ν ο τών κρίσεών μας καί δέν μπορεί έπομένως νά χρησιμοποιήται ώς 
προσδιορισμός ένός άλλου πράγματος, είναι ο υ σ ί α .

’ Εγώ, ώς όν πού νοεί, είμαι τό ά π ό λ υ τ ο  υ π ο κ ε ί μ ε ν ο  όλων τών 
δυνατών κρίσεών μου, καί αυτή ή παράσταση τού έαυτοϋ μου τού ίδιου δέν 
μπορεί νά χρησιμοποιηθή ώς κατηγόρημα όποιουδήποτε άλλου πράγματος.

’Άρα έγώ, ώς όν πού νοεί (ψυχή), είμαι ο ύ σ ί α (Substanz).

Κ ρ ι τ ι κ ή  τ ο ύ -  π ρ ώ τ ο υ  π α ρ α λ ο γ ι σ μ ο ΰ  τ ή ς  κ α θ α ρ ή ς
Ψ υ χ ο λ ο γ ί α ς

Στο άναλυτικό μέρος τής ύπερβατικής Λογικής έδείξαμε ότι καθαρές 
Κατηγορίες (καί μεταξύ αύτών επίσης ή Κατηγορία τής ούσίας) δέν έχουν 
αύτές καθ’ έαυτές καμμιάν απολύτως άντικειμενική σημασία3, έάν σ’ αύτές 

(Α 349) δέν ύπόκήταυώς βάση μιά έποπτεία, στο πολλαπλό τής όποιας οί Κατη
γορίες, ώς λειτουργίες τής συνθετικής ένότητος,δύνανται νάέφαρμοσθοΰν. 
Χωρίς αύτό4 οί Κριηγορίε^_είναι μονάχα λειτουργίες μιας κρίσεως χω
ρίς περιεχόμενο.\Γιά κάθε πράγμα έν^ενέι μπορώ νά πώ ότι είναι ούσία, 
έφ’ όσον τό διακρίνώ άπό τά άπλά κατηγορήματα καί τούς προσδιο
ρισμούς τών πραγμάτων. Σέ κάθε τώρα σκέψη μας5 τό ’ Ε γ ώ  είναι τό 
υποκείμενο, στο όποιο προσάπτονται σκέψεις ώς προσδιορισμοί μόνον, 
καί αύτό τό Έγώ δέν μπορεί νά χρησιμοποιηθή ώς ό προσδιορισμός 
ένός άλλου πράγματος. "Αρα ό καθένας πρέπει κατ’ άναγκάιότητα νά θεωρή 
τον έαυτό του ώς τήν ούσία, άλλά τις σκέψεις6 ώς άπλά μόνο συμβεβηκότα

1. Von dessen Fortgang. A: an dessen...
2. Substantiality (= ούσιότης, ούσιαστικότης, υπόσταση). ' H Su\>stantialitatstheo- 

rie (= ύποστασιολογία, ούσιολογία) υποστηρίζει δτι ή ψυχή είναι ούσία ένιαία καί αύτο- 
τελής, πού ύπόκειται ώς βάση σέ όλα τά ψυχικά φαινόμενα.

3. Νόημα.
4. Δηλ. τό πολλαπλό τής έποπτείας.
5. Σέ όλο τό Νοείν μας (= in allem unsercn Denkcn).
6. Das Denken, δηλ. τό Νοείν γενικά.
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τής ύπάρξεώς του καί ώς προσδιορισμούς τής καταστάσειός του.
Ποιά όμως χρήση όφείλω τώρα νά κάνω γΓ αυτή τήν έννοια μιας 

ούσίας; "Οτι έγώ, ώς ένα δν πού νοεί, δ ι α ρ κ ώ  ν ά  ύ π ά ρ χ ω 1  γιά μένα 
τόν ίδιο, φυσιΚώς2 ούτε γεννώμαι ούτε παρέρχομαι, αύτό δέν μπορώ μέ 
κανένα τρόπο νά τό συμπεράνω άπό έκεΐ3' και όμως μόνο σ ’ αύτό μπορεί νά 
μοΰ χρησιμεύση ή έννοια τής ούσιαστικότητος τού νοούντος ύποκειμένου 
μου, γιά τήν όποία χωρίς αύτό τό πράγμα θά μπορούσα κάλλιστα νά μή 
τήν έχω άνάγκη.

’Απέχει ώστόσο πολύ άπό τού νά μπορούσε νά συμπεράνη κανείς τις 
ιδιότητες αυτές άπό τήν ψιλή καθαρή Κατηγορία μιας ούσίας, δίστε 
άντίθετα μάλλον είμαστε ύποχρεωμένοι νά θέσουμε ώς βάση τή μόνιμη 
διάρκεια4 ενός δεδομένου άντικειμένου άπό τήν εμπειρία, άν θέλουμε νά 
έψαρμόσουμε πάνω σ’ αύτό τήν έμπειρικά χρήσιμη έννοια μιας ο Ο
σ ι α ς .  Τώρα όμως δέν έχουμε θέσει καμμιά έμπειρία ώς βάση στήν 
πρότασή μας, άλλά συμπεράναμε άποκλειστικά άπό τήν έννοια τής σχέσεως 
πού έχει κάθε σκέψη5 προς τό Έγώ, ώς τό κοινό υποκείμενο, στό όποιο (Α 350) 
αύτή ένυπάρχε,ι6. Ακόμα κι άν άποβλέπαμε σ’ αύτό7, καί τότε άκόμη δέν θά 
μπορούσαμε μέ καμμιά βεβαία παρατήρηση ν’ άποδείξουμε μιά τέτοια 
μόνιμη διάρκεια. Γιατί τό Έγώ βρίσκεται8 μέν βέβαια σέ όλες τις σκέψεις, 
άλλά μέ τήν -παράσταση αύτή δέν είναι συνδεδρμρνη ούτε ή παοαιιικρή 
έποπτεία, πού νά τό ξεχωρτζιγ άπό άλλα άντικείμενα^ής-έΤΩπιεΙας. Μπορεί 
μέν λοιπόν κανείς νά παρατηρήση ότι αύτή ή -πμράστϊση έμφανάζεται 
όλβένα καί πάλι σέ κάθε νοίχτικο ένέργημα9, άλλά/δ^κότι είναι μιά σταθερή 
καί παραμόνιμη έποπτεία, μέσα στήν όποία θά διεδέχοντο οί σκέψεις (ώς 
μεταβλητές) ή μία τήν άλλη.

Έξ αύτόύ συνάγεται: ότι ό πρώτος συλλογισμός τού' λόγου τής 
υπερβατικής ψυχολογίας μάς έπικολλά (auftefte) μόνο μιά δήθεν καινούρ
για γνώση, έφ’ όσον μάς παριστάνει τό σταθερό λογικό υποκείμενο τού

1. Fortdauerc.
2. Natiirlicherweise = κατά φυσικό τρόπο, φυσικώς, κατά νόμους φυσικούς (πρβλ. 

σχετικά H e i m s o e t h ,  op. cit., σ. 101-102).
3. Δηλ. άπό τήν έννοια μιάς ούσίας.
4. Beharrlichkeit (= τή μονιμότητα, σταθερότητα).
5. Denken (= Νοεϊν, πράξη τού ΝοεΙν).
6. Inharicrt = προσάπτεται, έμφύεται, προσφύεται, προσκολλάται, άποδίδεται 

(πρβλ. Κατηγορία τής: Subsistenz- Inh&renz).
7. Δηλ. νά θέσουμε ώς βάση τής προτάσεώς μας μιάν έμπειρία.
8. ’Εμπεριέχεται.
9. Bei allem Denken.
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Νοεΐν για τή γνώση [δήθεν] τοΰ πραγματικού υποκειμένου τής ένυπάρ- 
ξεως1, υποκείμενο για τό όποιο δέν έχουμε, ούτε μπορούμε νά έχωμε, την 
έλάχιστη γνώση, άφοϋ ή συνείδηση είναι τό μοναδικό πράγμα, τό όποιο 
μετατρέπει όλες τις παραστάσεις μας σέ σκέψεις, καί στο όποιο έπομένως 
πρέπει νά συναντώνται, ώς εις τό υπερβατικό υποκείμενο, όλες οί άντι- 
λήψεις' καί έμεΐς έκτός από τή λογική σημασία τοΰ ’Εγώ δέν έχουμε 
καμμιά γνώση για τό υποκείμενο αύτό καθ’ έαυτό, πού ώς υπόστρωμα 
ύπόκειται σ’ αύτό [τό ’Εγώ] όπως καί σέ όλες τις σκέψεις μας. Ωστόσο 
μπορεί κανείς ν’ άφήση κάλλιστα νά ίσχύη ή πρόταση: ή ψ υ χ ή  ε ί ν α ι  
ο ύ σ ί α, υπό τον δρο δτι άρκεΐται κανείς στο δτι ή έννοιά μας αύτή2 δέν 

(Α 351) μάς πάει ούτε κατ’ έλάχιστον παραπέρα, ή δτι δέν μπορεί νά μάς διδάξη 
όποιαδήποτε άπό τά συνηθισμένα συμπεράσματα τής σοφιζόμενης3 ψυχο
λογίας, δπως π.χ. ή διηνεκής διάρκεια τής ψυχής διάμέσου [είς πείσμα] δλων 
των μεταβολών καί άκόμη καί κατά [μετά] τον θάνατο τοΰ άνθρώπου" δτι 
έπομένως ή έννοια αύτή δηλώνει μιάν ούσία μόνον έν τή ίδέςι4 δχι δμως καί 
στήν πραγματικότητα.

Δ ε ύ τ ε ρ ο ς  π α ρ α λ ο γ ι σ μ ό ς  τ ή ς  ά π λ ό τ η τ ' ο ς

’ Εκείνο τό πράγμα τοΰ όποιου ή ενέργεια δέν μπορεί νά θεωρήται ώς ή 
συνδρομή5 πολλών δρώντων πραγμάτων, είναι ά π λ ό.

Ή ψυχή τώρα ή τό νοοΰν ’Εγώ είναι κάτι τέτοιο: ’Άρα κλπ.

1. Des realen Subjekts der Inharenz. Πρόκειται για τό ύποκείμενο-ούσία, στό όποιο 
άποδίδονται πραγματικά συμβεβηκότα, πρβλ. Β 230. Γιά τήν κατανόηση τοΰ όρου 
Inharenz πρβλ. Ά ρ ι σ τ. Κατηγορίαι, 1 a 24-25 «-.έν ύποκειμένφ δέ λέγω δ έν τινι μη 
ώς μέρος ύηάρχον Αδύνατον χωρίς είναι τοΰ έν ώ έστίν...». Αύτό τό άριστοτελικό: «έν φ 
έστΐν» καί «έν ύποκειμένφ» άποδίδει κάλλιστα κατά τή γνώμη μας τον δρο Inharenz 
(πρβλ. G. Ε. L. Owe n, Inherence, Phronesis 10 (1965). σ. 97-405).

2. ’Ακολουθούμε τήν γραφή τοΰ Η a r t e n s t e i n:...uns dieser Begriff άντί: unser 
dieser ή dieser unser Begriff ( K e h r b a c h ) .  δεδομένου δτι άνταποκρίνεται καλλίτερα 
στις άπαιτήσεις τοΰ νοήματος.

3. Ψευδο-ορθολογικής.
4. Κατ’ Ιδέαν (= in der Idee).
5. Συμπλοκή (= Konkurrenz).
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Κ ρ ι τ ι κ ή  τ ο υ  δ ε ύ τ ε ρ ο υ  π α ρ α λ ο γ ι σ μ ο ΰ  
τ ή ς  υ π ε ρ β α τ ι κ ή ς  Ψ υ χ ο λ ο γ ί α ς

Αυτός έδώ [ό παραλογισμός] είναι ό Άχιλλεύς1 όλων τών διαλεκτικών 
συλλογισμών τής καθαρής Ψυχολογίας, όχι ένα τυχόν σοφιστικό παιγνίδι 
πού τό έπινοεϊ ένας δογματικός, για νά δώση στους ισχυρισμούς του μιά 
φευγαλέα απατηλή όψη, άλλα ένας συλλογισμός πού φαίνεται μάλιστα νά 
άντέχη στή λεπτοειδέστερη έξέταση και στή μεγαλύτερη σχολαστικό
τητα2 3 τής έρευνας. ’Ιδού αυτός ό συλλογισμός.

Κάθε μιά σ ύ ν θ ε τ η  ουσία είναι ένα άθροισμα πολλών [ούσιών] καί 
τό ένέργημα2 ένός συνθέτου ή αυτό τό όποιο ένυπάρχει σ’ αυτό [στο 
σύνθετο], ώς κάτι τέτοιο, είναι ένα άθροισμα πολλών ένεργημάτων ή 
συμβεβηκότων πού είναι κατανεμημένα άνάμεσα στο πλήθος τών ούσιών. (Α 352) 
Ένα άποτέλεσμα τώρα πού προκύπτει άπό τή συνδρομή πολλών ένερ- 
γουσών ούσιών είναι μέν δυνατό, έάν αύτό τό άποτέλεσμα είναι άπλώς 
εξωτερικό (όπως π.χ. ή κίνηση ένός σώματος εϊνάι ή συνενωμένη κίνηση 
όλων τών μερών του). ’Αλλά με σκέψεις πού ώς συμβεβηκότα άνήκουν 
έσωτερικά σε ένα όν πού σκέπτεται, τό πράγμα είναι διαφορετικό. Γιατί 
ύποθέσατε ότι τό σύνθετο σκέπτεται, τότε κάθε μέρος αύτοΰ θά περιείχε ένα 
μέρος τής σκέψεως, όλα όμως μαζί παρμένα θά περιείχαν κατά πρώτον 
όλόκληρη τή σκέψη. Τούτο όμως τώρα είναι άντιφατικό. Γιατί, καθώς οί 
παραστάσεις πού είναι κατανεμημένες μεταξύ διαφόρων όντων (π.χ. οί επί 
μέρους λέξεις ένός στίχου), δέν άποτελοΰν ποτέ μιάν όλόκληρη σκέψη (ένα 
στίχο), ή σκέψη έτσι δέν μπορεί νά ένυπάρχη σέ ένα σύνθετο ώς τέτοιο. ' Η 
σκέψη λοιπόν είναι δυνατή μόνο σέ μ ι ά ν  ούσία πού δέν είναι ένα άθροισμα 
πολλών ούσιών, [καί] κατά συνέπεια πέρα γιά πέρα άπλή*.

* Είναι πολύ εύκολο νά δώση κανείς στην άπόδειξη αυτή τή συνήθη, σύμφωνη μέ τή 
σχολαστική4 χρήση, άκρίβεια5 6 τής έπενδύσεως\ Μόνο πού γιά τό σκοπό μου είναι 
ήδη έπαρκές νά θέσω πρό όφθαλμών, κατά τρόπο έν πάση περιπτώσει δημώδη, τόν 
άποδεικτικό λόγο άπλώς καί μόνο.

1. Σαφής υπαινιγμός τοΰ δευτέρου λόγου περί κινήσεως τοϋ Ζήνωνος τού 
'Ελεατικοϋ πού καλείται Άχιλλεύς (πρβλ. Ά ρ ι σ τ ο τ .  Φυσ. άκρ. Ζ 9, 239b 14: 
«δεύτερος δ' ό καλούμενος Άχιλλεύς ’ Ιστι δ ’ οντος δτι τό βραδύτατον ούδέποτε 
καταληφθήσεται θέον ϋπό τοΰ ταχίστου...»). Γιά τή σπουδαιότητα τοϋ έπιχειρήματος 
πρβλ. καί Η. Heimsoeth, op. cit., σ. 105.

2. Die grdOte Bedenklichkeit..., ύπό τήν έννοια δηλ. τής έπίμονης καί κάθε νέο έν- 
δοιασμό σχολαστικά διασκεδάζουσας άνιχνεύσεως.

3. Handlung(actio) Χ= πράξη, ένέργημα).
4. Γιά τή σχολαστική καί δημώδη μέθοδο πρβλ. Logik, op. cit., σ. 19, 47 καί § 115.
5. Abgemessenheit (= praecisio). Πρβλ. Logik, σ. 63.
6. Δηλ. τής μορφής.

5
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Ο άποκαλούμενος nervus probandi τοΰ έπιχειρήματος αύτοΰ βρίσκεται 
στήν πρόταση: ότι στην απόλυτη ενότητα τοΰ νοοΰντος υποκειμένου πρέπει 

νά περιέχωνται πολλές παραστάσεις, γιά νά συγκροτήσουν μιά σκέψη. 
Κανείς όμως δέν μπορεί ν’ απόδειξη τήν πρόταση αυτή έξ ε ν ν ο ι ώ ν ,  

(Α 353) Γιατί πράγματι, πώς άραγε θά ήθελε νά ξεκινήση κανείς, γιά νά τό έπιτύχη;
Ή πρόταση: Μιά σκέψη μπορεί νά είναι μόνον τό άποτέλεσμα τής άπόλυ- 
της ένότητος του όντος πού νοεί, δέν μπορεί νά έξετάζεται ώς άναλυτική. 
Γιατί ή ένότης τής σκέψεως, ή όποια άποτελεΐται άπό πολλές παραστάσεις, 
είναι συλλογική καί μπορεί έξ έπόψεως ψιλών έννοιών1 νά άναφέρεται έξ 
ίσου τόσο προς τή συλλογική ενότητα τών ουσιών πού συνεργούν σ’ αύτήν 
(όπως ή κίνηση ενός σώματος είναι ή συντεθειμένη κίνηση όλων τών μερών 
του), όσο καί προς τήν άπόλυτη ένότητα τοΰ υποκειμένου. Σύμφωνα μέ τόν 
κανόνα τής ταυτότητος δέν είναι δυνατόν λοιπόν νά έγκατανοηθή2 ή 
άναγκαιότης τής προϋποθέσεως μιας άπλής ούσίας σέ3 μιά συντεθειμένη 
σκέψη. ’Αλλά ότι ή ίδια άκριβώς πρόταση πρέπει τάχα νά γνωρίζεται 
συνθετικά καί τελείως a priori άπό καθαρές καί μόνον έννοιες, αύτό κανένας 
πού εννοεί σαφώς τήν άρχή τής δυνατότητος συνθετικών προτάσεων a 
priori, έτσι όπως τήν έκθέσαμε παραπάνω, δέν θά τολμήση υπεύθυνα νά τό 
ύποστηρίξη.

Τώρα όμως είναι έπίσης άδύνατο νά παραγάγωμε άπό τήν έμπειρία 
τήν άναγκαία αύτήν ένότητα τοΰ ύποκειμένου ώς τόν όρο τής δυνατότητος 
καθεμιάς σκέψεως. Γ ιατί αύτή [ή έμπειρία] δέν δίνει νά γνωρίσουμε καμμιάν 
αναγκαιότητα, πολύ δέ περισσότερο πού4 ή έννοια τής άπόλυτης ένότητος 
υπερβαίνει κατά πολύ τήν σφαΐρά της. Άπό ποΰ θά πάρωμε λοιπόν αύτή 
τήν πρόταση, πάνω στήν όποια στηρίζεται ολόκληρος ό ψυχολογικός συλ
λογισμός τοΰ λόγου;

Είναι φανερό ότι, όταν θέλη κανείς νά παραστήση ένα όν πού δια
νοείται, είναι υποχρεωμένος νά βάλη τόν έαυτό του στήν θέση του καί νά 

(Α 354) ύπωθήση5 άρα στό άντικείμενο πού θά ήθελε νά μελετήση, τό ίδιο τό 
υποκείμενό του (πράγμα πού δέν συμβαίνει σέ κανενός άλλου είδους έρευ
να), καί ότι γι’ αύτό μονάχα τόν λόγο άπαιτοΰμε άπόλυτην ένότητα τοΰ ύπο
κειμένου σέ6 μιά σκέψη, άφοΰ άλλιώς δέν θά μποροΰσε νά λεχθή: Έγώ 
νοώ (τό πολλαπλό σέ μιά παράσταση). Γ ιατί μολονότι τό "Ολον τής σκέψεως

1. Den bloBen Begriffen nach (= σύμφωνα μέ..., έπί τή βάσει...).
2. Eingesehen.
3. Γιά μιά..., στήν περίπτωση μιας...
4. Geschweige (= χωρίς νά υπολογίσουμε..., γιά ν αποσιωπήσουμε τό γεγονός 

ότι...).
5. Ύποκαταστήση.
6. Γιά μιάν..., προκειμένου περί...
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Οά μπορούσε νά μερισθή καί κατανεμηΟή άνάμεσα σέ πολλά υποκείμενα, τό 
υποκειμενικό Έ γ ώ έν τούτοις δέν είναι δυνατόν νά μερισΟή καί 
κατανεμηθή, καί τοΟτο1 ώστόσο προϋποθέτουμε σέ κάθε ένέργημα τοϋ 
Νοεΐν (bei allem Denken).

' Εδώ λοιπόν, όπως άκριβώς καί στόν προηγούμενο παραλογισμό, ή τυ- 
πική-λογική2 3 πρόταση τής συγκαταλήψεως (Apperzeption): Έγώ ν ο ώ ,  
παραμένει ολόκληρο τό υπόβαθρο, πάνω στο όποιο ή όρθολογική ψυχο
λογία άποτολμά τη διεύρυνση τών γνώσεών της' πρόταση, ή όποια δέν 
είναι βέβαια καμμιά έμπειρία, άλλά ή μορφή τής συγκαταλήψεως πού 
προσάπτεται1 σέ κάθε έμπειρία καί προηγείται αυτής [τής έμπειρίας), 
μά πού, παρ ’ όλα αύτά, όφείλει, έν άναφορά καί μόνον πρός μιά δυνατή γνώ
ση έν γένει νά θεωρήται ως ύ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ ό ς  ά π λ ώ ς  ό ρ ο ς  τής 
ιδίας [τής γνώσεως] τον όποιον έμεΐς αδικαιολόγητα μεταβάλλουμε σέ όρο 
τής δυνατότητος μιας γνώσεως τών άντικειμένων, δηλ. σέ μιάν έ ν ν ο ι α  
για τό όν πού νοεί καθόλου, δεδομένου ότι έμεΐς δέν μπορούμε νά τό4 παρα
στήσουμε χωρίς μαζί μέ τον τύπο5 τής συνειδήσεώς μας νά βάλουμε τούς 
εαυτούς μας τούς ίδιους στή θέση κάθε άλλου όντος πού διανοείται.

Άλλά ούτε έπίσης καί ή άπλότης τού ίδιου τού έαυτοΰ μου (ως ψυχής) 
δέν συμπεραίνεται πραγματικά άπό τήν πρόταση: Έγώ νοώ, άλλά ή πρώτη6 
[δηλ. ή άπλότης] εύρίσκεται ήδη μέσα στήν Γδια τήν κάθε σκέψη. Ή 
πρόταση: Έγώ ε ί μ α ι  ά π λ ο ΰ ς ,  δέν σημαίνει όμως τίποτα (Α 355'
περισσότερο άπό τό ότι αύτή ή παράσταση: Έ γ ώ ,  δέν εμπερικλείει τήν
παραμικρή πολλαπλότητα, καί ότι είναι άπόλυτη (άν καί άπλώς λογική) 
ένότης.

Άρα ή τόσο περίφημη ψυχολογική άπόδειξη είναι θεμελιωμένη 
άποκλειστικά πάνω στήν άδιαίρετη7 ένότητα μιας παραστάσεως, ή όποια 
κατευθύνει8 9 μόνο τό ρήμα άναφορικά πρός ένα πρόσωπο. Είναι όμως φανερό 
ότι τό υποκείμενο τής ένυπάρξεως (Inharenzf χαρακτηρίζεται μόνον 
ύπερβατικά διά μέσου τού Έγώ πού προσάπτεται στις σκέψεις, χωρίς νά 
παρατηρή κανείς τήν παραμικρή ιδιότητά του, ή νά γνωρίζη έν γένει κάτι 
άπό αύτό ή νά ήξεύρη. Τό ύποκείμενο αύτό σημαίνει ένα Κάτι τι καθόλου

1. Δηλ. τό ύποκειμενικό Έγώ.
2. Der formate Satz.
3. Anhangt (= προσαρτδται, ένυπάρχει, παρακολουθεί).
4. Dieses (= αύτό), δηλ. τό νοούν δν έν γένει.
5. Mit der Formel (= μέ τήν «φόρμουλα»).
6. Ε r d m a n n: die erstere .... καί όχι der erstere (=Satz;), όπως προκρίνει 0R.

Schmidt. Ό W i 11 e γράφει άπλώς: sondern liegt καί παραλείπει τό: der ή die erstere.
7. ’Αμέριστη.
8. Dirigiert.
9. Στό όποίο άποδίδονται σκέψεις ώς συμβεβηκότα.
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(υπερβατικό ύποκείμενο), ή παράσταση τοΰ όποιου άσφαλώς πρέπει γι' 
αύτόν ακριβώς τον λόγο νά είναι άπλή, γιατί [δηλ.] δεν προσδιορίζει κανείς 
τίποτα απολύτως πάνω σ' αυτό, όπως έξ άλλου τίποτα φυσικά δεν μπορεί νά 
παρασταθή πιό άπλό άπ’ ό,τι διά μέσου τής έννοιας ένός άπλοΰ Κάτι τι. Ή 
άπλότης όμως τής παραστάσεως ένός υποκειμένου δέν άποτελεΐ γιά τόν 
λόγο αύτό καμμιά γνώση τής άπλότητος του ίδιου τοΰ υποκειμένου, άφοΰ, 
όταν αύτό χαρακτηρίζεται άποκλειστικά μέσω τής έντελώς κενής περιεχο
μένου έκφράσεως: ’Εγώ, (την όποια μπορώ νά έφαρμόζω σέ κάθε νοοΰν 
ύποκείμενο), γίνεται παντελώς άφαίρεση άπό τις ίδιότητές του.

(Α 356) Βέβαιο είναι μόνον τοΰτο, ότι διά τοΰ ’Εγώ, νοώ πάντοτε μιαν άπόλυτη, 
άλλα λογική ένότητα τοΰ υποκειμένου (άπλότητα), όχι όμως ότι κατ’ αύτόν 
τόν τρόπο γνωρίζω τήν πραγματική άπλότητα τοΰ υποκειμένου μου. "Οπως 
ή πρόταση: έγώ είμαι ούσία, δέν σημαίνει τίποτα άλλο άπό τήν καθαρή 
Κατηγορία, τής όποιας δέν μπορώ νά κάνω in concrete καμμιά χρήση 
(έμπειρική), έτσι έπίσης μοΰ έπιτρέπεται νά είπω: Έγώ είμαι μια άπλή ούσία, 
δηλ. [μιά άπλή ούσία] τής όποιας ή παράσταση δέν περιέχει ποτέ μιά 
σύνθεση τοΰ πολλαπλού’ άλλά αύτή ή έννοια, ή έπίσης αύτή ή πρόταση, 
δέν μάς διδάσκει ούτε το έλάχιστο έν άναφορα προς έμέ τόν ίδιον ώς ένός 
άντικειμένου τής έμπειρίας, άφοΰ ή έννοια τής ίδιας τής ούσίας χρησιμο
ποιείται ώς λειτουργία μόνον τής σμνθέσεως χωρίς υποκείμενη ώς βάση 
_£ποπτεία, έπομένως χωρίς άντικείμενο, καί ισχύει γιά τόν όρο μόνο τής 
γνώσεώς μας, όχι όμως καί γιά όποιοδήποτε ύποδεικτέο1 άντικείμενο. Γιά 
τήν υποτιθέμενη χρησιμότητα αύτής τής προτάσεως θέλουμε νά έπιχειρή- 
σουμε μιά δοκιμή2.

Ό καθένας [μας] πρέπει νά όμολογήση ότι ό ισχυρισμός γιά τήν άπλή 
φύση τής ψυχής έχει κάποια σημασία μόνο καθ’ όσον μπορώ μέσω αύτοΰ νά 
διακρίνω τό ύποκείμενο αύτό άπό κάθε ύλη καί συνεπώς νά έξαιρέσω τήν 
ψυχή άπό τήν έκπτωση3, στήν όποια ύπόκειται αύτή [ή ύλη]. Σ’ αύτήν 
ώσαύτως τήν χρήση άποβλέπει κατά κύριο λόγο καί ή παραπάνω πρόταση, 
γιά τοΰτο, άλλωστε, τις περισσότερες φορές διατυποΰται ώς έξής: ή ψυχή 

(Α 357) δέν είναι σωματική. ’ Εάν τώρα μπορώ νά δείξω ότι, έστω καί άν σ ’ αύτή τήν 
βασική πρόταση τής όρθολογικής ψυχολογίας ύπό τήν καθαρή σημασία 
μιας άπλής κρίσεως τοΰ λόγου (άπό καθαρές Κατηγορίες) παραχωρή4 κανείς 
κάθε άντικειμενικό κΰρος (κάθε τι πού σκέπτεται είναι άπλή ούσία), δέν 
είναι ώστόσο δυνατόν νά γίνη ή παραμικρή χρήση τής προτάσεως αύτής 
άναφορικά προς τήν άνομοιογένεια ή συγγένεια τής ψυχής μέ τήν ΰλη: τότε

1. Πού μπορεί κανείς νά όνομάση ή όρίση, ύποδηλωτέο (= anzugebenden).
2. Νά κάνουμε μιάν άπόπειρα.
3. Φθορά, διάλυση (= Hinf&lligkeit).
4. Άπονέμη, άποδίδη παραχωρητικά.
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αυτό θά ίσοδυναμούσε άκριβώς μέ τό σάν νά είχα έξαποστείλει την υποτιθέ
μενη αύτή γνώση στο πεδίο τών ψιλών Ιδεών, άπό τις όποιες λείπει ή 
πραγματικότης τής άντικειμενικής χρήσεως.

Στήν' Υπερβατική Αισθητική άποδείξαμε άναντίρρητα, ότι τά σώματα 
^ίναι ψιλά φαινόμενα τής έξωτερικής μας αίσθήσεως καί όχι πράγματα αυτά 
καθ’ έαυτά. Σύμφωνα μ’ αυτό μπορούμε δίκαια νά πούμε ότι τό νοούν 
υποκείμενό μας δέν είναι σωματικό, δηλ. ότι, άφού παριστάνεται άπό 
έμάς ώς άντικείμενο τής έσωτερικής αίσθήσεως, δέν μπορεί, καθ’ όσον αύτό 
νοεί, νά είναι κανένα άντικείμενο έξωτερικών αισθήσεων, δηλ, κανένα 
φαινόμενο στον χώρο. Αύτό τώρα θέλει νά πή: ότι όντα πού διανοούνται, δέν 
μπορούν ποτέ, ώ ς τ έ τ ο ι α ,  νά έμφανίζωνται σ’ έμάς άνάμεσα1 σέ 
έξωτερικά φαινόμενα, ή ότι δέν μπορούμε νά έποπτεύωμε έξωτερικά τις 
σκέψεις των, τή συνείδησή των, τις έπιθυμίες των κλπ., γιατί όλα αυτά 
άνήκουν στή δικαιοδοσία τής έσωτερικής αίσθήσεως. Πράγματι τούτο τό 
έπιχείρημα μοιάζει νά είναι τό πλέον φυσικό και δημώδες, πάνω στο όποιο 
φαίνεται νά έχη στηριχθή2 άνέκαθεν άκόμη καί ό πλέον κοινός νοΰς, καί 
έτσι μ’ αύτό άρχισε άπό πολύ νωρίς ήδη νά θεωρούνται οί ψυχές ώς όντα 
εντελώς διάφορα άπό τά σώματα.

’Αλλά μολονότι τώρα ή έκταση, ή άδιαπερατότης [τό άδιαχώρητον], ή 
συνοχή [συνεκτικότης]3 καί ή κίνηση, μέ λίγα λόγια, κάθε τι πού οί εξω
τερικές μόνον αισθήσεις μπορούν νά μάς προσπορίσουν, δέν είναι4 ούτε 
σκέψεις, ούτε αίσθημα, κλίση ή άπόφαση, ή δέν περιέχου/ τέτοιου είδους 
πράγματα, πού ώς τέτοια πουθενά έν γένει δέν είναι άντικείμενα έξωτερι
κής έποπτείας5, εκείνο ώστόσο τό Κάτι τι, τό όποιο ύπόκειται ώς βάση στά 
έξωτερικά φαινόμενα [καί] πού προσβάλλει τήν αίσθησή μας κατά τέτοιον

1. Έν μέσω έξωτερικών φαινομένων (=unter aufieren Erscheinungen).
2. Νά τό έχη υιοθετήσει.
3. Zusammenhang.
4. E r d m a n n :  sind καί όχι sein (R. S c h m i d  t ) .
5. Τό χωρίο: «...oder solche enthalten werden, als die liberal! keine Gegenstande 

aiiflerer Anschauung sind....», τού όποιου ή μετάφραση δημιουργεί ιδιαίτερα προβλή
ματα, οί Γάλλοι μεταφραστές τό άποδίδουν ώς έξής: «ou que, si cela y est contenu, ce n’ est 
qu’en qualite de choses qui, en aucun cas, ne sont des objets d’ intuition exterieure» 
( T r e m e s a y g u e s - P a c a u d )  καί: «ou qu’ils ne soient compris parmi ces derniers 
phenomenes qu’en qualite de choses qui en aucun cas ne peuvent fetre des objets d’ intuition 
exterieure ( B a r n i - A r c h a m b a u l t ) .  Ή ευφυής αύτή άπόδοση δέν μπορεί φυσικά 
ν’ άποκλεισθή, περιπλέκει όμως, κατά τή γνώμη μας, σέ Ικανό βαθμό (καί χωρίς ίσως νά 
χρειάζεται) τή νοηματικότητα τοΰ κειμένου στό σύνολό της. Αύτός είναι ό λόγος πού 
τεθήκαμε ύπέρ τής νοηματικά καί γραμματικά άπλούστερης όδοΰ, τήν όποιαν άκολου- 
θοΰν, έκτός άπό τόν ένίοτε ύπεραπλουστεύοντα Ν. Κ. S m i t h, οί Ιταλοί μεταφραστές 
G. G e n t i l e -  G .  L o m b a r d o - R a d i c e  καί ό νεώτερος Ρ. C h i ο d i.
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τρόπο, ώστε νά προσλαμβάνη τις παραστάσεις τού χώρου, τής ϋλης, τής 
μορφής κλπ., αύτό τό Κάτι τι [λέγω] θά μπορούσε κάλλιστα, θεωρούμενο ώς 
Νοούμενον (ή καλλίτερα ώς ύπερβατικό άντικείμενο), νά είναι συγχρόνως 
καί τό ύποκείμενο τών σκέψεων, παρ’ δλο πού μέ τόν τρόπο, κατά τόν όποιο 
προσβάλλεται άπ’ αύτό ή έξωτερική μας αίσθηση, δεν προσλαμβάνουμε 
καμμιάν έποπτεία παραστάσεων, βουλήσεων κλπ., άλλά μόνον [έποπτεία] 
τού χώρου καί τών προσδιορισμών του. Αύτό τό Κάτι τι όμως δεν έχει έκτα
ση, δέν είναι άδιαπέραστο, ούτε συντεθειμένο, άφοΰ όλα αύτά τά κατηγορή
ματα άφορούν άποκλειστικά τήν αίσθητικότητα [τό αίσθητικόν] καί την έ
ποπτεία της, καθ’ όσον έμεΐς προσβαλλόμεθα άπό τέτοιου είδους (κατά τά 
άλλα σέ μάς άγνωστα) άντικείμενα. Οί έκφράσεις όμως αύτές δέν μάς βοη
θούν καθόλου νά γνωρίσουμε, τί είδους άντικείμενο είναι αύτό, άλλά μόνον: 
ότι σ’ αύτό, ώς κάτι τέτοιο πού θεωρείται αύτό καθ’ έαυτό χωρίς άναφορά 

(Α 359) προς τις έξωτερικές αισθήσεις, δέν είναι δυνατόν ν’ άποδοθούν τά κατηγο
ρήματα αύτά [τών] έξωτερικών φαινομένων. ’Αλλά μόνο πού τά κατηγορή
ματα τής έσωτερικής αίσθήσεως, δηλ. παραστάσεις καί νόηση, δέν άντιφά- 
σκουν προς αύτό. Κατά συνέπεια, ή άνθρώπινη ψυχή άκόμη καί μέ τήν κατά 
παραχώρηση1 δεκτή άπλότητα τής φύσεώς [της] δέν είναι, άναφορικά 
προς τό υπόστρωμά της, καθόλου έπαρκώς διακεκριμένη άπό τήν ύλη, έάν 
κανείς (όπως οφείλει) τήν2 θεωρή άπλώς ώς φαινόμενο.

’ Εάν ή ύλη ήταν ένα πράγμα αύτό καθ’ έαυτό, τότε θά μπορούσε ώς ένα 
σύνθετο όν νά διακριθή πέρα γιά πέρα άπό τήν ψυχή ώς ένα απλό δν. Τώρα 
δμως αύτή είναι έξωτερικό άπλώς φαινόμενο, τό υπόστρωμα [ύπο-κείμενο] 
τού όποιου δέν γνωρίζεται μέ κανένα άπολύτως κατηγόρημα πού νά μπορή 
νά δηλωθή [όρισθή]' συνεπώς γιά τό υπόστρωμα αύτό μπορώ όρθά νά δεχθώ 
δτι είναι άπλό,- άν καί βέβαια κατά τόν τρόπο πού αύτό προσβάλλει τις 
αισθήσεις μας, γεννά μέσα μας τήν έποπτεία τού έκτεταμένου καί κατ’ άκο- 
λουθίαν τού συντεθειμένου, καί δτι στήν ούσία άρα αύτή καθ’ έαυτήν, στήν 
όποια άναφορικά προς τήν έξωτερική μας αίσθηση άποδίδεται έκταση, πε- 
ριέχονται σκέψεις, πού δι’ αύτής τής Ιδικής των3 έσωτερικής αίσθήσεως 
μπορούν νά παρασταθούν μέ συνείδηση. Κατ’ αύτόν τόν τρόπο τό ίδιο 
ακριβώς πράγμα πού ύπό μια σχέση όνομάζεται σωματικό, θά μπορούσε 
υπό μιάν άλλη νά είναι ένα δν πού διανοείται, τις σκέψεις τού όποιου βέβαια 
δέν μπορούμε νά έποπτεύωμε, όπωσδήποτε δμως τά σημεία τους στο πεδίο 
τού φαινομένου4. “Ετσι θά κατερρίπτετο καί ή έκφραση δτι μόνον ψυχές (ώς 

(Α 360) ιδιαίτερα είδη ούσιών) διανοούνται' θά μπορούσε μάλλον, δπως συνήθως

1. Eingeraumte.
2. Τήν ϋλη.
3. Κατά τή μετάφραση τοΰ Gentile καί τοϋ Smith: τής Ιδικής της [δηλ. τής έσωτε

ρικής αίσθήσεως τής ούσίας].
4. In der Erscheinung.
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συμβαίνει, νά λέγεται, δτι οΐ άνθρωποι σκέπτονται, δηλαδή ότι τό ίδιο 
ακριβώς πράγμα πού ώς έξωτερικό φαινόμενο είναι έκτεταμένο, τό ίδιο αύτό 
είναι έσωτερικά1 (αύτό καθ’ έαυτό) ένα ύποκείμενο, τό όποιο δεν είναι 
συντεθειμένο άλλα άπλό καί [τό όποιο) σκέπτεται.

Άλλα μπορεί κανείς, χωρίς νά έπιτρέπη στόν έαυτό του τέτοιου είδους 
υποθέσεις, νά παρατηρήση γενικά ότι, άν κάτω άπό [τον όρο] ψυχή έννοώ 
ένα καθ’ έαυτό νοούν δν, ή έρώτηση, άν ή ψυχή είναι ή όχι όμοειδής μέ τήν 
ύλη, (ή όποια δέν είναι καθόλου ένα πράγμα αύτό καθ’ έαυτό, άλλα μονάχα 
ένας τρόπος παραστάσεων μέσα μας), είναι ήδη καθεαυτήν άταίριαστη2, 
γιατί αύτό έννοεϊται ήδη άπό μόνο του, ότι [δηλ.] ένα πράγμα αύτό καθ’ 
έαυτό είναι διαφορετικής φύσεως άπό τούς προσδιορισμούς, οί όποιοι 
συνιστοΰν άπλώς τήν κατάστασή του.

’Αλλά άν συγκρίνουμε τό νοούν ’Εγώ όχι μέ τήν ύλη, άλλα μέ τό 
Νοητό3, τό όποιο ύπόκειται ώς βάση στο έξωτερικό φαινόμενο πού όνο- 
μάζουμε ύλη, τότε έπίσης δέν μπορούμε, έπειδή γιά .τό τελευταίο [τό Νοητό] 
δέν γνωρίζουμε τίποτε άπολύτως, νά πούμε ότι ή ψυχή διακρίνεται σέ κάτι 
έσωτερικά άπ’ αύτό.

“Ετσι λοιπόν ή απλή συνείδηση δέν άποτελεΐ καμμιά γνώση τής απλής 
φύσεως τού ύποκειμένου μας, καθ’ όσον τό τελευταίο όφείλει μέ τον τρόπο 
αύτό νά διακρίνεται άπό τήν ύλη ώς άπό ένα συντεθειμένο δν.

“Αν όμως ή έννοια αύτή4 στή μοναδική περίπτωση όπου είναι χρήσιμη, 
δηλ. στή σύγκριση τού έαυτοΰ μου τού ίδιου μέ άντικείμΐνα έξωτερικής 
έμπειρίας, δέν είναι ικανή5 γιά τον σκοπό αύτό, νά προσδιορίση δηλ. τό 
ίδιάζον καί διακριτικό [στοιχείο] τής φύσεώς της6, τότε μπορεί κανείς νά 
διατείνεται πάντα πώς γνωρίζει,ότι τό νοούν Έγώ, ή ψυχή, (μιά όνομασία (Α 361) 
γιά τό υπερβατικό ύποκείμενο τής έσωτερικής αίσθήσεως) είναι απλή’ ή 
έκφραση αύτή, ώστόσο, δέν έχει γιά τόν λόγο αύτό καμμιάν άπολύτως χρή
ση πού νά έκτείνεται πάνω σέ πραγματικά άντικείμενα, καί δέν μπορεί έπο- 
μένως ούτε κατ’ έλάχιστον νά διευρύνη τή γνώση μας.

“Ετσι, σύμφωνα μ’ αύτά, καταρρέει μαζί μέ τό βασικό της στήριγμα, 
όλόκληρη ή όρθολογική ψυχολογία, καί μπορούμε τόσο λίγο έδώ όσο καί

1. Ώς πρός τήν έσωτερική του ούσία ή έσώτερη φύση του (= innerlich).
2. ’Απρόσφορη, κακώς τεθειμένη, έκτός τόπου, δκαιρη (= unschicklich).
3. Μ it dem Intelligiblen.
4. Στό σημείο αύτό άκολουθοΰμε τήν γραφή τοΰ E r d m a n n ,  πού διαγράφει 

όρθώς τό «ihn<> μετά τό ρήμα: taugt. Άλλες γραφές: um ihn ( S c h o p e n h a u e r ) ,  um 
in (R o s e n k r a n z), ihm (H a r t e n s t e i n). ihn, δηλ. «das Eigentilmliche und 
Unterscheidende seiner Natur» (G δ r I a n d).

5. Κατάλληλη.
6. Δηλ. τοΰ Έγώ.
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οπουδήποτε άλλου, νά έλπίζουμε ότι θά έπεκτείνουμε1 διά ψιλών έννοιών 
τις γνώσεις2 3 μας (άλλά καί άκόμα λιγώτερο διά τής ψιλής υποκειμενικής 
μορφής όλων των έννοιών μας, [δηλ.] τής συνειδήσεως) χωρίς καμμιά σχέ- 
ηη προς μιάν δυνατή έμπειρία, άφοϋ μάλιστα καί ή θεμελιώδης έννοια 
μ ι α ς  ά π λ ή ς  φ ύ σ ε ω ς  είναι τέτοιου είδους, ώστε νά μην 
μπορή ν’ άπαντα πουθενά σέ καμμιάν έμπειρία, καί δέν υπάρχει ώς έκ τού
του κανένας άπολύτως δρόμος’ γιά νά φθάσουμε σ’ αυτήν, ώσάν σέ μιάν 
άντικειμενικά έγκυρην έννοια.

Τ ρ ί τ ο ς  π α ρ α λ ο γ ι σ μ ό ς  τ ή ς  π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ ο ς
"Ο,τι έχει συνείδηση τής άριθμητικής ταυτότητος τοΰ ίδιου τοΰ έαυτοΰ 

του σέ διαφόρους χρόνους, είναι κατά τούτο4 ένα π ρ ό σ ω π ο .
' Η ψυχή τώρα είναι κλπ.

’Άρα ή ψυχή είναι ένα πρόσωπο.

Κ ρ ι τ ι κ ή  τ ο ύ  τ ρ ί τ ο υ  π α ρ α λ ο γ ι σ μ ο ύ  τ ή ς  υ π ε ρ β α τ ι κ ή ς
Ψ υ χ ο λ ο γ ί α ς

"Οταν θέλω δι’ έμπειρίας νά γνωρίσω την άριθμητική ταυτότητα ενός 
έξωτερικού άντικειμένου, τότε θά στρέψω τήν προσοχή μου στο παρα- 

(Α 362) μόνιμο (Beharrliehe) έκείνου τού φαινομένου, στο όποιο, ώς [σέ] υποκείμε
νό [του] άναφέρεται κάθε τι άλλο ώς προσδιορισμός του, καί θά παρατηρή
σω τήν ταυτότητα έκείνου5 κατά τον χρόνο κατά τον όποιο τούτο6 διαρκώς 
μεταβάλλεται. Τώρα όμως έγώ είμαι ένα άντικείμενο τής έσωτερικής 
αίσθήσεως καί όλος ό χρόνος είναι άπλώς ή μορφή τής έσωτερικής αίσθή- 
σεως. 'Επομένως, τον ένα μετά τον άλλο, όλους τούς διαδοχικούς μου 
προσδιορισμούς, τούς φέρω σέ σχέση προς τό καθ’ όλο τον χρόνο άριθμη- 
τικά ταυτόσημο ’ Εγώ, δηλ. στή μορφή τής έσωτερικής έποπτείας τοΰ εαυτού 
μου τού ίδιου. Πάνω σ’ αυτή τή βάση7 ή προσωπικότης τής ψυχής δέν θά 
έπρεπε ούτε κάν νά θεωρήται ώς έξαγόμενη διά συλλογισμού, άλλά ώς μιά 
έντελώς ταυτολογική πρόταση τής αύτοσυνειδησίας μέσα στον χρόνο, καί 
τούτο άποτελεί έπίσης τήν αιτία, γιά τήν όποια ή πρόταση αύτή ισχύει a 
priori. Γιατί στήν πραγματικότητα δέν λέει τίποτε περισσότερο άπό τό ότι: 
καθ’ όλο τον χρόνο, κατά τον όποιο έχω συνείδηση τοΰ έαυτοΰ μου μέσα

1. Διευρύνουμε.
2. Einsichten.
3. Μέσο.
4. Sofern (= έπϊ τοσοΟτον).
5. Τοΰ υποκειμένου πού είναι παραμόνιμο.
6. Δηλ. τό κάθε τι άλλο ώς προσδιορισμός τοΰ υποκειμένου.
7. Auf diesen Full.
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μου, έχω συνείδηση αύτοΰ τοϋ χρόνου μέσα μου ώς χρόνου άνήκοντος στην 
ένότητα του ’Εγώ μου, καί είναι ένα καί τό αυτό πράγμα, είτε λέω: αυτός 
όλος ό χρόνος είναι μέσα σέ μένα, ώς [μιας] άτομικής ένότητος, ή ότι καθ’ 
όλον αυτό τον χρόνο διατελώ σέ άριθμητική ταυτότητα [μέ τον έαυτό μου],

' Η ταυτότης τοΰ προσώπου λοιπόν πρέπει νά άπαντά άναπόφευκτα 
μέσα στήν ίδια μου τή συνείδηση. "Οταν όμως παρακολουθώ τον έαυτό μου 
από τήν άποψη ένός άλλου (ώς άντικείμενο τής έξωτερικής του έποπτείας), 
τότε αυτός ό έξωτερικός παρατηρητής μέ έξετάζει1 για έντελώς πρώτη φορά 
μ έ σ α  σ τ ο ν  χ ρ ό ν ο ,  γιατί ό χρόνος στή συγκατάληψη παριστάνεται 
ουσιαστικά μόνο μ έ σ α  μ ο υ .  'Ο παρατηρητής αύτός λοιπόν, άπό τό 
‘Εγώ, τό όποιο συνοδεύει όλες τις παραστάσεις στή συνείδησή μου κατά 
πάντα χρόνον καί μάλιστα μέ πλήρη ταυτότητα, έστω καί άν τό άποδέχεται 
[παραχωρητικά], δέν θά συμπεράνη ώστόσο άκόμη [άπό αύτό] γιά τήν 
άντικειμενική διαρκή μονιμότητα τοϋ ίδιου μου τοΰ ’ Εγώ. Γιατί, καθώς ό 
χρόνος στον όποιο μέ τοποθετεί ό παρατηρητής δέν είναι έκεΐνος πού 
άπαντά στήν ίδική μου αίσθητικότητα [αισθητικόν] άλλά στή δική του, ή 
ταυτότης έτσι, ή όποια είναι άναγκαστικά συνδεδεμένη μέ τή συνείδησή 
μου, δέν είναι γι’ αύτό τον λόγο [καί] μέ τή δική του συνείδηση, δηλ. μέ τήν 
έξωτερική έποπτεία τοϋ ύποκειμένου μου, συνδεδεμένη.

Ή ταυτότης άρα τής συνειδήσεως τοΰ ίδιου τοϋ έαυτοΰ μου σέ 
διαφόρους χρόνους είναι μόνον ένας τυπικός-λογικός όρος των σκέψεών 
μου καί τής συνοχής των [άλληλουχίας των], δέν άποδεικνυει όμως καθόλου 
τήν άριθμητική ταυτότητα τοΰ ύποκειμένου μου, μέσα στο όποιο, άνεξάρ- 
τητα άπό τήν λογική ταυτότητα τοϋ Έγώ, μπορεί έν τούτοις νά έχη έπέλθει 
μιά τέτοια μεταβολή, πού δέν έπιτρέπει νά διατηρούμε τήν ταυτότητα τοϋ 
ίδιου2, άν καί [έπιτρέπη] νά τοΰ άποδίδουμε [άπονέμουμε] άκόμη τό 
όμώνυμο3’Εγώ, τό όποιο σέ κάθε άλλη κατάσταση, άκόμα καί τής πλήρους 
μεταβολής τοϋ ύποκειμένου, θά μποροΰσε έν τούτοις νά διατηρή τή σκέψη 
τοϋ προηγουμένου ύποκειμένου καί κατ’ αύτόν τον τρόπο νά τή μεταβι-

1. Erw&gt (= περισκοπεί).
2. Τού ύποκειμένου.
3. Das gleichlautende Ich = τό όμότονο ή ταυτόφωνο Έγώ, τό Έγώ δηλ. πού κατ’ 

όνομα μόνο φέρει κοινήν όνομασία.



βάζη έπίσης καί στο έπόμενο [ύποκείμενο]*.
(Α 364) "Αν καί ή πρόταση μερικών παλαιών Σχολών, ότι όλα είναι ρευστά καί 

τίποτα δέν μένει διαρκώς σ τ α θ ε ρ ό  καί μόνιμο μέσα στον κόσμο, δεν 
μπορή πλέον, ευθύς ώς παραδεχθή κανείς ούσίες, νά λάβη χώρα1, ή πρόταση 
αύτή έν τούτοις δέν άναϋκευάζεται διά τής ένότητος τής αύτοσυνειδησίας. 
Γιατί έμεΐς οί ίδιοι δέν μπορούμε νά κρίνουμε μέ τή συνείδησή μας δΓ αυτό, 
άν [δηλ.] είμαστε, ώς ψυχή, παραμόνιμοι ή όχι, άφού στο ταυτόσημο [στο 
αύτό μέ τον έαυτό του] ’ Εγώ μας συγκαταλέγουμε μόνον έκεΐνο τού όποιου 
έχουμε συνείδηση, καί έτσι άσφαλώς ύποχρεούμεθα κατ’ άνάγκην νά 
κρίνουμε ότι καθ’ όλο τον χρόνο πού έχουμε συνείδησή του2, είμαστε 
άκριβώς οί ίδιοι. Αύτό όμως άπό τήν όπτική σκοπιά ένός ξένου δέν 
μπορούμε νά τό θεωρήσουμε ώς έγκυρο, γιατί καθώς στήν ψυχή δέν 
συναντάμε κανένα παραμόνιμο φαινόμενο παρά μόνο τήν παράσταση τού 
’Εγώ, ή όποια συνοδεύει καί συνδέει όλα τά άλλα [φαινόμενα], δέν μπο
ρούμε έτσι ποτέ νά κρίνουμε, άν αύτό τό ’ Εγώ (μιά άπλή σκέψη) δέν ρέη 
[μεταβάλλεται], άκριβώς όπως καί οί ύπόλοιπες σκέψεις, οί όποιες μέσω 
αύτού [τού ’Εγώ] συνδέονται άλυσιδωτά άναμεταξύ τους.

(Α 365) Είναι όμως άξιοσημείωτο, ότι ή προσωπικότης καί ή προϋπόθεσή της, 
δηλ. ή μονιμότης, συνεπώς ή ούσιότης3 τής ψυχής, πρέπει πρώτα-πρώτα4 
τώρα νά άποδειχθοΰν. Γιατί άν μπορούσαμε νά τήν5 προϋποθέσουμε, τότε 
άπ’ αύτό μέν δέν θά συναγόταν άκόμη ή διάρκεια τής συνειδήσεως, άλλά

* Μιά έλαστική σφαίρα πού προσκρούει πάνω σέ μιαν δμοιά [της] σέ εύθύγραμμη 
κατεύθυνση, μεταδίδει σ’ αύτήν δλη της τήν κίνηση, έπομένως δλη τήν κατάστασή της 
(έάν κανείς θεωρή6 τις θέσεις μόνο στον χώρο). Δεχθήτε τώρα κατ’ αναλογίαν πρός 
σώματα ούσίες, άπό τις όποιες ή μία θά μετάγγιζε7 στήν άλλη παραστάσεις μαζί μέ τή 

(Α 364) συνείδηση [τών παραστάσεων] αύτών, τότε θά είναι δυνατόν νά συλλάβη κανείς μιάν 
όλόκληρη σειρά άπό ούσίες, έκ τών όποιων ή πρώτη θά μετέδιδε τήν κατάστασή της 
μαζί μέ τή συνείδησή της στή δεύτερη, κι’ αύτή τή δική της κατάσταση μαζί μέ τήν 
κατάσταση τής προηγούμενης ούσίας στήν τρίτη, κι’ αύτή μέ τή σειρά της πάλι τις 
καταστάσεις δλων τών προηγουμένων [ούσιών] μαζί μέ τή δική της συνείδηση καί τή 
συνείδηση αύτών. * Η τελευταία ούσία θά είχε λοιπόν συνείδηση δλων τών κατα
στάσεων τών ούσιών πού μετεβλήθησαν πριν άπ’ αύτήν, ώς (δικών της καταστάσεων, 
διότι έκεΐνες μαζί μέ τή συνείδησή τους θά είχαν μεταβιβασθή σ’ αύτήν καί, παρ’ 
δλα αύτά, ή τελευταία αύτή ούσία δέν θά ήταν ώστόσο τό ίδιο άκριβώς σ’ δλες 
αύτές τίς καταστάσεις [διά μέσου δλων αύτών τών καταστάσεων] πρόσωπο.

1. Νά στέκεται, νά γίνεται δεκτή.
2. Δηλ. τοϋ χρόνου.
3. Ούσιαστικότης.
4. Allererst (= όλόπρωτα, πρώτιστα, πρωταρχικά).
5. Τήν Beharrlichkeit καί τήν Substantiality.
6. Λαμβάνη ύπ’ δψη.
7. Θά μετέδιδε, ένέχεε (= einflbBte).
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ώστόσο [θά συναγόταν] ή δυνατότης μιάς διαρκούς συνειδήσεως μέσα σέ 
'ένα μόνιμο υποκείμενο, πράγμα τό όποϊο είναι ήδη έπαρκές γιά τήν προσω
πικότητα, ή όποια έξ αίτιας τοΰ ότι ή ένέργειά1 της διακόπτεται ένόεχομέ- 
νως γιά έναν ώρισμένο χρόνο, δέν παύει καί ή ίδια αυτομάτως νά ύφίσταται.
’ Αλλά ή διαρκής αυτή μονιμότης δέν μάς είναι μέ τίποτα δεδομένη πριν άπό 
τήν ταυτότητα τοΰ ’ Εγώ μας, τήν όποια συμπεραίνουμε άπό τήν ταυτόσημη 
μέ τον έαυτό της συγκατάληψη, άλλά συμπεραίνεται όλόπρωτα άπ’ αυτήν 
[τήν άριθμητική ταυτότητα] (καί μετά άπ’ αύτήν θά έπρεπε ν’ άκολουθήση, 
έάν τό πράγμα πήγαινε ορθά, ή έννοια τής ούσίας, ή όποια έμπειρικώς 
μονάχα είναι εύχρηστη). Επειδή λοιπόν ή ταυτότης αυτή τοΰ προσώπου 
δέν έξάγεται μέ κανέναν τρόπο άπό τήν ταυτότητα τοΰ ’Εγώ μέσα στη 
συνείδηση όλου τοΰ χρόνου, κατά τον όποιο γνωρίζω τον έαυτό μου, γιά 
τοΰτο έπίσης καί ή ούσιότης2 τής ψυχής δέν μποροΰσε παραπάνω νά 
θεμελιωθή πάνω σ’ αύτήν.

Έν τω μεταξύ, όπως ή έννοια τής ούσίας καί.τοΰ άπλοΰ έτσι άκριβώς 
καί ή έννοια τής προσωπικότητος μπορεί νά παραμένη (καθ’ όσον αύτή 
είναι άπλώς υπερβατική, δηλ. ένότης τοΰ υποκειμένου3, τό όποιο κατά τά 
λοιπά μάς είναι άγνωστο, στους προσδιορισμούς όμως τοΰ όποιου ύπάρχει 
διά τής συγκαταλήψεως μιά παντελής σύνδεση4), καί κατά τοΰτο ή έννοια 
αύτή είναι έπίσης άναγκαία καί έπαρκής γιά πρακτική χρήση’ άλλά δέν (Α 366) 
μπορούμε ποτέ πλέον νά έπιδεικνύωμε5 τήν έννοια αύτή σάν νά έπρόκειτο 
γιά διεύρυνση τής αύτογνωσίας μας διά καθαροΰ λόγου, ό όποιος μάς 
προβάλλει φενακιστικά μιάν άδιάκοπη διάρκεια τοΰ υποκειμένου [πού 
έξάγεται] άπό τήν άπλή έννοια τοΰ ταυτόσημου ’Εγώ, δεδομένου ότι ή 
έννοια αύτή στρέφεται πάντα γύρω άπό τόν έαυτόν της τον ίδιο καί δέν μάς 
φέρει πιο πέρα άναφορικά προς έστω καί μιάν έρώτηση, πού άποσκοπεΐ 
σέ συνθετική γνώση. Τί είδους πράγμα αύτό καθ’ έαυτό είναι ή ύλη 
(ύπερβατικό άντικείμενο), μάς είναι βέβαια έντελώς άγνωστο’ παρ’ δλα 
αύτά ή διαρκής μονιμότης της ώς φαινόμενο είναι δυνατόν, έπειδή πα- 
ριστάνεται ώς κάτι τι τό έξωτερικό, νά γίνη άντικείμενο παρατηρήσεως.
’Επειδή δμως έγώ, δταν θέλω νά παρατηρήσω τό άπλό κατά τή διαδοχή

1. Ή ένεργητικότης της (=Wirkung).
2. Ούσιαστικότης.
3. Ό E r d m a n n  έπεξηγεί: d. i. der Einheit... A d i c k e s: d.i. Einheit des 

Subjekts betrifft, das... V o r l a n d e r :  d.i. Einheit des Subjekts anzeigt. G ό r I a n d: 
d.i. Einheit des Subjekts besagt. ’Εδώ υίοθετήσαμε τήν γραφή τής Ακαδημίας: d. i. 
Einheit des Subjekts, άφοΰ τό οίκείο ρήμα καί νόημα τής προτάσεως έξάγονται έτσι μέ 
ευκολία.

4. Συνένωση, συνοχή.
5. Νά έπαιρώμεθα.
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όλων των παραστάσεων ’ Εγώ, δέν έχω κανένα άλλο συσχετικό1 [στοιχείο] 
των συγκρίσεών μου παρά τον έαυτό μου πάλι τόν ίδιο μέ τούς γενικούς 
όρους τής συνειδήσεώς μου, γι’ αύτό δέν μπορώ νά δώσω άλλες παρά 
ταυτολογικές άπαντήσεις σέ όλα τά έρωτήματα, καθ’ όσον [καθώς] δηλ. 
έγώ στις Ιδιότητες πού άποδίδονται σέ μένα τόν ίδιο ώς άντικείμενο 
ύπεμβάλλω2 τήν έννοιά μου καί τήν ένότητά της, καί προϋποθέτω αύτό πού 
θά άπαιτοϋσε κανείς νά μάθη3.

'Ο τ έ τ α ρ τ ο ς  π α ρ α λ ο γ ι σ μ ό ς  τ ή ς  ί δ α ν ι κ ό τ η τ ο ς 4

(τής έξωτερικής σχέσεως)
’Εκείνο, τού όποιου ή ύπαρξη μπορεί νά έξάγεται ώς αίτια μόνον σέ 

δεδομένες άντιλήψεις5, έχει μιαν άμφίβολη μονάχα ύπαρξη.
367) "Ολα τά έξωτερικά φαινόμενα τώρα είναι τέτοιας φύσεως, ώστε ή 

ύπαρξή τους νά μήν μπορή νά γίνη άντικείμενο άμέσου κατ’ αίσθηση 
άντιλήψεως, άλλά τά φαινόμενα αύτά νά μπορούν μονάχα νά έξαχθοΰν διά 
συλλογισμού ώς ή αίτια δεδομένων κατ’ αίσθηση άντιλήψεων.

"Αρα ή ύπαρξη όλων των άντικειμένων των έξωτερικών αισθήσεων 
είναι άμφίβολη. Αύτή τήν άβεβαιότητα τήν όνομάζω ίδανικότητα των έξω
τερικών φαινομένων καί ή θεωρία6 αύτής τής ίδανικότητος όνομάζεται ό 
ι δ ε α λ ι σ μ ό ς ,  σέ σύγκριση προς τόν όποιον ό ισχυρισμός μιάς δυνατής 
βεβαιότητος γιά άντικείμενα έξωτερικών αίσθήσεων όνομάζεται ό δ υ ϊ 
σ μ ό ς .  ~

Κ ρ ι τ ι κ ή  τ ο ύ  τ έ τ α ρ τ ο υ  π α ρ α λ ο γ ι σ μ ο ΰ  τ ή ς  ύ π ε ρ β α τ ι -
κ ή ς  Ψ υ χ ο λ ο γ ί α ς

Κατ’ άρχήν θέλουμε νά ύποβάλουμε σέ έλεγχο τις προκείμενες προ
τάσεις. Δικαίως μπορούμε νά ίσχυρισθοΰμε ότι μόνον έκεΐνο πού είναι μέσα 
σέ έμάς τούς ίδιους μπορεί νά γίνη άμεσα άντιληπτό, καί ότι ή ίδια μου ή ύπαρ
ξη μπορεί νά είναι τό άντικείμενο μόνο μιάς άπλής άντιλήψεως. 'Επο
μένως, ή ύπαρξη ένός πραγματικού Αντικειμένου έξω άπό μένα (έφ ’ 
όσον αύτή ή λέξη7 λαμβάνεται στή νοητική της σημασία) δέν μπορεί ποτέ

1. Σημείο άναφοράς.
2. Ύπεισάγω, ύπωθώ.
3. ’Εδώ πρόκειται γιά τόν ψευδώνυμο συλλογισμό πού όνομάζεται: «παρά τήν 

λήψιν τού ζητουμένου» (petitio principii), πρβλ. σχετικά: Β ο ρ έ α, Λογική, op. cit., σ. 
200 κ.έ.

4. Ίδεατότητος.
5. Δεδομένων άντιλήψεων.
6. Ή διδασκαλία.
7. Δηλ. τό: auOcr mir (= έξω άπό μένα).
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να δοθή κατ’ εύθεΐαν στήν κατ’ αίσθηση άντίληψη, άλλα μπορεί μόνο νά 
προστεθή μέ τή σκέψη σ’ αύτήν [τήν κατ' αίσθηση άντίληψη] — πού 
άποτελεΐ μιά τροποποίηση τής έσωτερικής αίσθήσεως — ώς έξωτερική της 
αιτία καί συνεπώς νά έξαχθή διά συλλογισμού. Ώς έκ τούτου δικαίως 
έπίσης καί ό Καρτέσιος περιώρισε κάθε άντίληψη, υπό τή στενότερη σημα
σία [της], στήν πρόταση: ’Εγώ (ώς ένα δν πού νοεί) είμαι. Είναι δηλ. σαφές 
ότι άφοΰ τό έξωτερικό δέν είναι μέσα μου, δέν μπορώ καί νά τό συναντήσω 
στή συνείδησή μου, συνεπώς ούτε καί σέ καμμιάν άντίληψη πού ούσιαστικά 
άποτελεΐ τόν προσδιορισμό μόνον τής συγκαταλήψεως.

Κατ’ ούσίαν λοιπόν δέν μπορώ νά άντιληφθώ τά έξωτερικά πράγματα, 
άλλά μονάχα νά συμπεράνω γιά τήν ύπαρξή τους άπό τήν έσωτερική μου 
άντίληψη, έφ’ όσον αύτή τήν θεωρώ ώς τό άποτέλεσμα, ή πιο κοντινή αίτια 
τού όποιου είναι κάτι τι τό έξωτερικό. Ό συλλογισμός όμως τώρα πού 
συμπεραίνει άπό ένα δεδομένο άποτέλεσμα γιά μιά δεδομένη αιτία είναι 
πάντοτε άβέβαιος, γιατί τό άποτέλεσμα μπορεί νά- προκύψη άπό περισσό
τερες τής μιας αίτιες. Σύμφωνα μέ αύτά παραμένει πάντοτε άμφίβολο, αν 
κατά τή σχέση τής άντιλήψεως προς τήν αιτία της, ή αίτιά αύτή είναι 
έσωτερική ή έξωτερική, αν δηλ. όλες οί λεγόμενες έξωτερικές κατ’ αίσθηση 
άντιλήψεις δέν είναι ένα άπλό παιγνίδι τής έσωτερικής μας αίσθήσεως, ή άν 
άναφέρωνται σέ έξωτερικά πραγματικά άντικείμενα σάν [σέ] αίτιες των.
' Η ύπαρξη τούλάχιστον τών τελευταίων [δηλ. τών έξωτερικών άντικειμέ- 
νων] έχει προκόψει διά συλλογισμού μόνον καί διατρέχει τόν κίνδυνο όλων 
τών συλλογιστικών συμπερασμάτων, ενώ άντίθετα τό άντικείμενο τής έσω
τερικής αίσθήσεως (’Εγώ ό ίδιος μέ όλες μου τις παραστάσεις) γίνεται ά
μεσα άντιληπτό καί ή ύπαρξή του δέν ύπόκειται σέ καμμιάν άπολύτως άμφι- 
βολία.

' Επομένως κάτω άπό τόν όρο: ι δ ε α λ ι σ τ ή ς  δέν πρέπει νά έννοή 
κανείς έκεΐνον πού άρνεΐται τήν ύπαρξη έξωτερικών άντικειμένων τών 
αισθήσεων, άλλά μονάχα έκεΐνον πού δέν συναινεΐ ότι αύτή [ή ύπαρξη] 
γνωρίζεται τάχα δι’ άμέσου άντιλήψεως, άπό αύτό όμως συμπεραίνει ότι 
έμεΐς δέν μπορούμε ποτέ νά είμαστε άπολύτως βέβαιοι γιά τήν πραγματικό
τητά τους μέσφ κάθε δυνατής έμπειρίας.

Προτού τώρα. έκθέσω τόν παραλογισμό μας στήν άπατηλή του 
φαινομενικότητα, πρέπει άρχικά νά παρατηρήσω ότι χρειάζεται νά διακρίνη 
κανείς άναγκαΐα έναν διπλό Ιδεαλισμό, τόν υπερβατικό καί τόν έμπειρικό. 
Κάτω όμως άπό τόν ύ π ε ρ β α τ ι κ ό  Ι δ ε α λ ι σ μ ό 1  όλων τών 
φαινομένων έννοώ τή διδασκαλία2, σύμφωνα μέ τήν όποία τά φαινόμενα 
στό σύνολό τους τά άντΐκρυζουμε ώς άπλές παραστάσεις καί όχι ώς

1. Πρβλ. ‘Υπερβατική ΑΙσθητική Β 44, A 28 καί Β 52.
2. Θεωρία.



58 Κριτική τού καθαρού λόγου. 'Υπερβατική Λογική. 2. 'Υποδιαίρεση. Υπερβατική Διαλεκτική

(Α 370)

πράγματα αύτά καθ’ έαυτά, καί κατ’ άκολουθίαν χρόνος καί χώρος είναι 
αισθητές1 μόνον μορφές τής έποπτείας μας, όχι όμως προσδιορισμοί 
δεδομένοι άφ’ έαυτών ή όροι των άντικειμένων ώς πραγμάτων αυτών καθ’ 
έαυτά. Στον ιδεαλισμό αύτό άντιτάσσεται ένας Ojt ε ρ β α τ ι κ ο ς_4Χ£.α- 
λ i_q μ ό ς, ό όποιος χρόνο καί χώρο τούς θεωρεί ώς κάτι τό δεδομένο 
καθεαυτά (Ανεξάρτητα άπό τήν αισθητικότητά μας). ' Ο υπερβατικός λοιπόν 
ρεαλισμός παριστα τά έξωτερικά φαινόμενα (άν κανείς συγκαταδέχεται τήν 
πραγματικότητά τους) ώς πράγματα αύτά καθ’ έαυτά, πού υπάρχουν άνε- 
ξάρτητα άπ’ έμάς καί τήν αισθητικότητά μας, [καί] τά όποια συνεπώς θά 
υπήρχαν καί σύμφωνα2 3 μέ καθαρές έννοιες τής νοήσεως έξω άπό ’μάς. 
Αύτός ό υπερβατικός ρεαλιστής είναι στήν πραγματικότητα έκεΐνος πού 
στή συνέχεια υποδύεται1 τον εμπειρικό ιδεαλιστή, καί ό όποιος, άφου 
πρωτύτερα έχει γι’ άντικείμενα τών αισθήσεων προϋποθέσει ψευδώς, ότι άν 
θέλουν αύτά νά είναι έξωτερικά, θά έπρεπε νά έχουν καί τήν ύπαρξή τους 
αύτή καθ’ έαυτήν καί χωρίς4 τις αισθήσεις, βρίσκει [έπειτα] όλες τις παρα
στάσεις τών αίσθήσεών μας άπό τήν άποψη αύτή άνεπαρκεΐς νά καταστή
σουν βέβαιη τήν πραγματικότητα τών ιδίων αύτών [άντικειμένων].

Ό υπερβατικός άπεναντίας ιδεαλιστής απορεί νά είναι ένας εμπειρικός 
.ρεαλιστής, έπομένως ένας, όπως τον λέμε, ^υ ϊ σ τη^ζ> δηλ. μπορεί νά 

/δέχεται τήν ύπαρξη τής ύλης χωρίς νά προχίϊτρίΓπέβα άπό τήν άπλή 
ί αύτοσυνειδησία καί νά δέχεται κάτΓπερισσότερο άπό ό,τι ή βεβαιότης τών 

παββστάσεων μέσα μου, δηλ. τό cogito, ergo sum. ’Επειδή λοιπόν αύτός 
δέχεται νά ίσχύη ή ϋλη, καί μάλιστα καί ή εσωτερική της δυνατότης, άπλώς 
καί μόνον ώς φαινόμενο, πού άποχωρισμένο άπό τήν αισθητικότητά μας 
δέν είναι τίποτα, γι’ αύτό ή ύλη σέ αύτόν είναι ένα είδος μόνον παραστά
σεων (έποπτείας), οί όποιες ονομάζονται έξωτερικές, όχι έπειδή άναφέρον- 
ται σ’ έξωτερικά άντικείμενα αύτά καθ’ έαυτά, άλλά γιατί φέρουν σέ σχέση 
τις κατ’ αίσθηση άντιλήψεις προς τον χώρο, στον όποιο τά πάντα υπάρχουν 
τό ένα έξω άπό τό άλλο5, ό ίδιος όμως είναι μέσα μας.

'fenkpl· αύτοΰ λοιπόν τόύ ύπέρβάττκσΰ ιδεαλισμού ταχθήκαμε κιόλας 
άπό τήν^ρχή. ’Εκπίπτει άρα στήν θεωρία μας κάθε δισταγμός,μέ βάση τή 
μαρτυρία τής άπλής αύτοσυνειδησίας μας, νά δεχθούμε καί μ’ αύτό ώς άπο- 
δεδειγμένη νά κηρύξωμε [θεωρήσωμε] έξ ίσου άκριβώς τήν ύπαρξη τής 
ύλης όσο καί τήν ύπαρξη τού ίδιου τού έαυτού μου ώς ένός όντος πού 
διανοεΐται| Γιατί έχω πράγματι συνείδηση τών παραστάσεών μου, έπομένως

1. Κατ’ αίσθηση μορφές.
2. Καί έπί τή βάσει, σέ συμφωνία μέ...
3. Παίζει, υποκρίνεται.
4. ’Ανεξάρτητα άπό...
5. ’Εκτός άλλήλων (= auBereinandcr).
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υπάρχουν αύτές καί υπάρχω καί έγώ ό Γδιος πού έχει αυτές τις παραστάσεις.
Τώρα δμως τά έξωτερικά άντικείμενα (τά σώματα) είναι άπλώς φαινόμενα, 
συνεπώς τίποτα άλλο άπό ένα είδος παραστάσεων μου, τών όποίο^ν τά 
άντικείμενα μονάχα μέσιρ αυτών τών παραστάσεων είναι κάτι τι, χωριστά 
όμως άπό αυτές δέν είναι τίποτα. Άρα υπάρχουν τόσο έξωτερικά άντικεί- (Α 371) 
μένα όσο καί έγώ ό ίδιος, καί μάλιστα [υπάρχουν] καί τά δύο έπί τή βάσει 
τής άμεσης μαρτυρίας τής αύτοσυνειδησίας μου, μέ τή μόνη διαφορά ότι _ή_ 
παράσταση τού ίδιου μου τού Έγώ, ώς τού υποκειμένου πού νοεί, 
άναφέρεται στήν έσωτερική μονάχα αίσθηση, οι παραστάσεις όμως πού 
χαρακτηρίζουν έκτατά όντα Αναφόροντατ-καί σΤήν"Γ6ξ7ϊ)Τέρΐκ.'ή ''Επίσης 
αίσθηση. Γιά τήν πραγματικότητα έξωτερικών άντικειμένων έχω τόσο λίγο 
άνάγκή" νά προβαίνω σέ συλλογισμούς όσο καί έν σχέσει προς τήν 
πραγματικότητα τού άντικειμένου τής έσωτερικής μου αίσθήσεως (τών 
σκέψεών μου), γιατί αύτά καί στις δύο περιπτώσεις1 δέν είναι τίποτα 
περισσότερο άπό παραστάσεις,τών όποιων ή άμεση άντίληψη (συνείδηση) 
είναι συγχρόνως-μια έπαρκής απόδειξη τής πραγματικότητός των.

' 6 ύπερβατικός ίδεαλισΐή^ είναι λοιπόν έναςέμπειρικός ρεαλιστής καί 
άποδίδει στήν ύλη, ώς φαινόμενο, μιάν πραγματικότητα πού $έν χρειάζεται 
νά^προκύπτη δια συλλογισμού, άλλά γίνεται αντικείμενο άμεσου άντιλή- 
ψεως. ’Αντίθετα, ό ύπερβατικός-ρεαλισμός'περιέρχεται άναγκαστικά σέ 
άμηχανία καί βλέπει τον έαυτό του υποχρεωμένο νά παραγ,ωρή θέση στον 1 , _ 
έμπειρικό ιδεαλισμό, έφ’ όσον τά άντικείμενα έξωτερικών αισθήσεων τά 
θεωρεί ώς κάτι διάφορο άπό τίς ίδιες τις αισθήσεις καί τά άπλά φαινόμενα 
ώς αύτοτελή όντα πού εύρίσκονται έξω άπό Εμάς' [καί τούτο] όταν στήν 
πραγματικότητα καί2 μέ τήν καλλίτερή μας άκόμα συνείδηση γιά τίς 
παραστάσεις 'μας αύτών τών πραγμάτων, άπέχει πολύ άπό τού νά είναι 
βέβαιο ότι, άν ύπάρχη παράσταση, ύπάρχει έπίσης καί τό άντικείμενο πού 
τής άντιστοιχεΓ άντίθετα πρός τά παραπάνω στο δικό μας σύστημα τά 
έξωτερικά αύτά πράγματα, δηλ. ή ύλη σέ όλες τίς μορφές καί μεταβολές της, 
δέν είναι τίποτα περισσότερο άπό ψιλά φαινόμενα, δηλ. παραστάσεις μέσα (Α 372) 
μας, γιά τήν πραγματικότητα τών όποιων άποκτάμε άμεσα συνείδηση.

Επειδή τώρα, καθ’ όσον μοΰ είναι γνωστό, όλοι οί υίοθρτοΰντες τον 
έμπειρικό Ιδεαλισμό ψυχολόγοι είναι ύπερβατικοί ρεαλιστές, ΐγιά τούτο οί 
ψυχολόγοι αύτοί προχώρησαν άσφαλώς μέ πλήρη συνέπεια άποδίδοντας 
μεγάλη σπουδαιότητα στόν έμπειρικό Ιδεαλισμό ώς ένα άπό τά προβλήματα, 
άπό τά όποια μέ δυσκολία ό άνθρώπινος λόγος ξέρει νά βγή αύτοβοηθού- 
μενος3. Γιατί πράγματι, έάν κανείς θεωρή τά έξωτερικά φαινόμενα ώς

1. Beiderseitig.
2. Δηλ. μέ τήν πλέον σαφή, ή: όσο Λριστη καί Αν είναι....
3. Sich schwerlich zu hclfen wisse.
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παραστάσεις, οί όποιες προκαλοΰνται1 μέσα μας άπό τά Αντικείμενά τους, 
ώς πραγμάτων καθ’ έαυτά εύρισκομένων έξω άπό έμάς, τότε δέν είναι δυνα
τόν νά δή κανείς, πώς μπορεί άραγε νά γνωρίση [κανείς] τήν ύπαρξη αύτών 
[των πραγμάτων] διαφορετικά άπ’ ότι μέσψ ένός συλλογισμού πού συμπε
ραίνει άπό τό Αποτέλεσμα γιά τήν αίτια, στον όποιο [συλλογισμό] όφείλει 
Αναγκαστικά νά μένη πάντοτε Αμφίβολο, &ν ή τελευταία [ή αίτια] είναι μέσα 
μας ή έξω άπό έμάς. Άρα μπορεί κανείς νά δεχθή ότι αίτια μέν τών 
έξωτερικών μας έποπτειών είναι κάτι τό όποιο στην ύπερβατική του 
σημασία μπορεί νά είναι έξω άπό έμάς, άλλά αύτό τό κάτι τι δέν είναι τό 
Αντικείμενο πού έννοοΰμε, όταν μιλάμε γιά τις παραστάσεις τής ύλης καί 
τών ύλικών2 πραγμάτων, γιατί αύτά είναι μονάχα φαινόμενα, δηλ. άπλοι 
τρόποι παραστάσεων, οί όποιοι βρίσκονται πάντοτε μέσα μας, καί τών 
όποιων ή πραγματικότης, άκριβώς όπως καί ή συνείδηση τών ιδίων μου 
σκέψεων, βασίζεται στην άμεση συνείδηση. Τό ύπερβατικό Αντικείμενο 
είναι έξ ίσου άγνωστο, τόσο έν άναφορςί προς τήν έσωτερική έποπτεία όσο 

(Α 373) καί προς τήν έξωτερική. ’Άλλωστε δέν γίνεται λόγος γι’ αύτό, άλλά γιά τό 
έμπειρικό, τό οποίο ό τ α ν  παριστάται σ τ ο ν  χ ώ ρ ο ,  τότε ονομάζεται 
ένα έ ξ ω τ ε ρ ι κ ό ,  καί όταν μονάχα στή σ χ έ σ η  τ ο ύ  χ ρ ό ν ο υ ,  
ένα έσωτερικό Αντικείμενο’ χώρος καί χρόνος όμως πρέπει ν’ Απαντούν καί 
οί δύο μόνον μ έ σ α  μ α ς .

’Επειδή έν τώ μεταξύ ή έκφραση: έξω άπό έ μ ά ς  συνεπικομίζειμιάν 
Αμφισημία πού δέν μπορεί ν’ άποφευχθή, καθ’ όσον άλλοτε σημαίνει κάτι 
πού ύπάρχει ώς π ρ ά γ μ α  α ύ τ ό  κ α θ ’  έ α υ τ ό  χωριστό άπό έμάς, 
[καί] άλλοτε ό,τι Ανήκει άπλώς στο έξωτερικό φ α ι ν ό μ ε ν ο, γι’ αύτό, 
γιά ν’ Απαλλάξουμε άπό τήν Αβεβαιότητα αύτή τήν έννοια στήν τελευταία 
της σημασία, στήν όποια ούσιαστικά λαμβάνεται τό ψυχολογικό έρώτημα 
γύρω άπό τήν πραγματικότητα τής έξωτερικής μας έποπτείας, θέλουμε νά 
διακρίνουμε έ μ π ε ι ρ ι κ  ώ ς έ ξ ω^τ e ρ ι κ ά Αντικείμενα άπό αύτά πού θά 
μπορούσαν στήν ύπερβατική τους σημασία νά πάρουν μιά τέτοια όνομασία, 
μέ τον έξής τρόπο, μέ τό νά τ’ άποκαλοΰμε3 κατ’ εύθεΐαν4 πράγματα 
πού π ρ έ π ε ι  ν ά  ά π α ν τ ο ύ ν σ ΐ ό ν χ ώ ρ ο.

Χώρος καί χρόνος είναι βέβαια παραστάσεις a priori, οί όποιες ώς 
μορφές τής κατ’ αίσθηση έποπτείας μας έδρεύουν μέσα μας, προτού Ακόμα 
ένα πραγματικό Αντικείμενο προσδιορίση δι’ αίσθήματος5 τήν αίσθησή 
μας, γιά νά τό παραστήση αύτή κάτω άπό έκεΐνες τις κατ’ αίσθηση σχέσεις.

1. Παράγονται.
2. Σωματικών.
3. Δηλ. τά πρώτα.
4. Καθαρά καί ξάστερα, ρητά.
3. Empfindung.
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Άλλα τό υλικό αύτό ή πραγματικό, τό Κάτι τι αύτό, πού πρέπει νά γίνη 
αντικείμενο έποπτείας στόν χώρο, προϋποθέτει άναγκαίιυς κατ’ αίσθηση 
αντίληψη καί δέν μπορεί άνεξάρτητα άπ’ αυτήν — ή όποια υποδηλώνει τήν 
πραγματικότητα για κάτι τι στόν χώρο — μέ καμμιά δύναμη τής .φαντασίας 
νά έπινοηθή καί [νά] παραχθή. Αίσθημα [αίσθηση = Empfindung] είναι λοι
πόν έκεϊνο πού δηλώνει μιάν πραγματικότητα στόν χώρο καί1 τον χρόνο, 
άνάλογα μέ τό άν αύτό άναφέρεται πρός τό ένα ή τό άλλο είδος τής κατ’ 
αίσθηση έποπτείας. "Οταν άπαξ δοθή τό αίσθημα (τό όποιο, όταν έφαρμό- 
ζεται πάνω σ’ ένα άντικείμενο καθόλου χωρίς νά τό προσδιορίζη, ονομά
ζεται κατ’ αίσθηση άντίληψη), τότε είναι δυνατόν διά [μέσου] τής πολλα- 
πλότητός του νά έπινοηθή ένα κάποιο στήν φαντασία άντικείμενο, τό όποιο 
έξω άπό τήν φαντασία δέν έχει καμμιάν έμπειρική θέση στόν χώρο καί τον 
χρόνο. Τούτο είναι χωρίς άμφιβολία βέβαιο: ότι είτε παίρνει κανείς τώρα 
τά αισθήματα εύαρέσκεια καί δυσαρέσκεια2, ή καί πράγματα επίσης τών 
έξωτερικών αισθήσεων3, όπως τά χρώματα, θερμότητα κλπ., ή κατ’ αίσθη
ση άντίληψη είναι τότε έκεΐνο, διά [μέσου] τού οποίου ή ύλη πρέπει νά είναι 
κατ’ άρχήν δεδομένη, γιά νά νοήσουμε άντικείμενο τής κατ’ αίσθηση έπο
πτείας. Αύτή ή κατ’ αίσθηση άντίληψη άρα παριστά (γιά νά μείνουμε αύτή 
τήν φορά στις έξωτερικές μόνον έποπτεΐες) κάτι τό πραγματικό στόν χώρο. 
Γιατί ή κατ’ αίσθηση άντίληψη είναι κατά πρώτον ή παράσταση μιας πραγ
ματικότητας, άκριβώς όπως ό χώρος ή παράσταση μιας άπλής δυνατό- 
τητος τής συνυπάρξεως [τών όντων]. Δεύτερον ή πράγματικότης αύτή γί
νεται άντικείμενο παραστάσεως στήν4 έξωτερική αίσθηση, δηλ. στόν χώρο. 
Τρίτον ό χώρος ό ίδιος δέν είναι τίποτε άλλο άπό ψιλή παράσταση, συνε
πώς ώς πραγματικό στόν χώρο μπορεί νά ίσχύη μόνον αύτό πού παριστάνε- 
ται* σ’ αύτόν, καί τάνάπαλιν, δ,τι είναι δεδομένο σ’ αύτόν, δηλ. δ,τι

(Α 374)

(Α 375)

* Πρέπει κανείς νά προσέξη καλά τήν παράδοξη αύτή άλλά ορθή πρόταση: ότι στόν 
χώρο δέν υπάρχει τίποτε άλλο παρά έκείνο πού παριστάνεται μέσα σ' αύτόν. Γιατί καί 
ό ίδιος ό χώρος δέν είναι τίποτε άλλο άπό παράσταση, συνεπώς δ,τι υπάρχει σ' αύτόν 
πρέπει νά περιέχεται στήν παράσταση, καί στόν χώρο τίποτε άπολύτως δέν υπάρχει 
έκτος καθ’ όσον κάτι παριστάνεται πραγματικά μέσα σ' αύτόν. [Καί τούτο άποτελεΐ] 
μιάν πρόταση, πού άσφαλώς πρέπει νά ήχή παράδοξα: ότι [δηλ.] ένα πράγμα μπορεί νά 
ύπάρχη μόνο στήν παράσταση γι’ αύτό [τό πράγμα5], ή όποια όμως [πρόταση] χάνει 
έδώ τό νόημα πού μπορεί νά σκανδαλίζη, γιατί τά πράγματα μέ τά όποια έχομε νά κά
νουμε δέν είναι πράγματα καθ’ έαυτά, άλλά φαινόμενα μόνον, δηλ. παραστάσεις.

(Α 375)

1. E r d m a n n :  oder der Zeit (= ή στόν χρόνο).
2. Ηδονή - λύπη.
3. Ε r d m a n n : der auBeren Sinne. Τή γραφή αύτή άκολουθοϋμε καί έμεΐς. 

H a r t e n s t e i n :  oder auch die... G a r l a n d :  oder auch des auBeren,...
4. ’Ενώπιον τής ...(= vor dem...).
5. Δηλ. στήν παράστασή του.

6
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παριστάνεται διά μέσου τής κατ’ αίσθηση άντιλήψεως, είναι έπίσης καί 
πραγματικό στόν χώρο, γιατί άν δέν ήταν πραγματικό μέσα σ’ αυτόν, δηλ. 
άμεσα μέσφ έμπειρικής έποπτείας δεδομένο, τότε δέν θά μπορούσε έπίσης 
νά έπινοηθή, άφοΰ τό Πραγματικό τών έποπτειών δέν μπορεί κανείς διόλου 
νά τό έπινοήση a priori.

Κάθε έξωτερική κατ’ αίσθηση άντίληψη άποδεικνύει συνεπώς κάτι τό 
πραγματικό στόν χώρο, ή μάλλον είναι [ή ίδια] αύτό τούτο τό πραγματικό, καί 
κατά τούτο έπομένως ό έμπειρικός ρεαλισμός είναι έκτός πάσης άμφι- 
βολίας, δηλ. ότι στις έξωτερικές μας έποπτείες άντιστοιχεί κάτι τό 
πραγματικό στόν χώρο. ' Ο χώρος άσφαλώς ό ίδιος μέ όλα του τά φαινόμενα, 
ώς παραστάσεις, υπάρχει μόνον μέσα μου, άλλά σ’ αυτόν τον χώρο τό 
πραγματικό ή ή ύλη όλων τών άντικειμένων τής έξωτερικής έποπτείας είναι 
δεδομένα πραγματικά καί άνεξάρτητα άπό κάθε έπινόηση1, καί είναι 
άλλωστε άδύνατο ότι σ’ α ύ τ ό  τ ό ν  χ ώ ρ ο  θά έπρεπε νά μάς είναι 
δεδομένο κάτι έξω άπό ’ μ ά ς  (στήν ύπερβατική σημασία), άφοΰ καί ό 
ίδιος ό χώρος δέν είναι τίποτα έξω άπό τήν αίσθητικότητά μας. * Επομένως 
καί ό αύστηρότερος ιδεαλιστής δέν μπορεί νά άπαιτή ότι πρέπει τάχα κανείς 
νά άποδείξη, πώς στήν κατ’ αίσθηση άντίληψή μας άντιστοιχεί τό 
άντικείμενο έξω άπό ’μάς (στήν αύστηρή [του] σημασία), γιατί, άν ύπήρχαν 
τέτοιου είδους άντικείμενα, τότε αύτά ώστόσο δέν θά μπορούσαν νά γίνουν 
άντικείμενα παραστάσεως καί έποπτείας έξω άπό ’μάς, διότι προϋποθέτουν 
τόν χώρο, καί ή πραγματικότης στόν χώρο, ώς μιά άπλή παράσταση, δέν 
είναι τίποτα άλλο άπό τήν ίδια τήν κατ’ αίσθηση άντίληψη. Κατά συνέπεια 
τό πραγματικό τών έξωτερικών φαινομένων είναι πραγματικό μόνο στήν 
κατ’ αίσθηση άντίληψη καί δέν μπορεί νά είναι πραγματικό μέ κανέναν 
άλλο τρόπο.

Γνώση τών άντικειμένων μπορεί τώρα νά παραχθή άπό κατ ’ αίσθηση 
άντιλήψεις, είτε διά μέσου ένός άπλοΰ παιχνιδιού τής φαντασίας ή άκόμη 
μέσω τής έμπειρίας. Καί έδώ χωρίς άμφιβολία μπορούν νά ξεπηδήσουν 
άπατηλές παραστάσεις, στις όποιες δέν άντιστοιχοΰν τά άντικείμενα, καί 
όπου ή άπάτη πρέπει νά άποδίδεται άλλοτε μέν στό άπατηλό έργο τής 
φαντασίας (στό όνειρο), άλλοτε δέ σέ ένα παραπάτημα τής κριτικής δυνάμεως 
(κατά τήν άποκαλούμενη άπάτη τών αίσθήσεων). Γιά νά άποφύγη λοιπόν 
κανείς έδώ τήν άπατηλή όψη προχωρεί σύμφωνα μέ τόν κανόνα: ό, τ ι
σ υ ν έ χ ε τ α ι 2  σ έ  μ ι ά  κ α τ ’  α ί σ θ η σ η  ά ν τ ί λ η ψ η  σ ύ μ φ ω ν α  
μ έ  έ μ π ε ι ρ ι κ ο ύ ς  ν ό μ ο υ ς  ε ί ν α ι  π ρ α γ μ α τ ι κ ό .  ’ Αλλά τόσο 
αύτή ή άπάτη όσο καί ή προφύλαξη άπό αύτήν πλήττει έξ ίσου τόσο τόν 
Ιδεαλισμό όσο καί τόν δυϊσμό, καθ’ όσον έδώ πρόκειται γιά τή μορφή

I Πλαστή κατασκευή, έπινόημα.
2. Zusammenhflngt (= τελεί σέ ένότητα συνεκτική).
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μόνόν τής έμπειρίας. Γιά τήν ανασκευή τοΰ έμπειρικού ιδεαλισμού, ο>ς μιας 
ψευδούς άβεβαιότητος' άναφορικά1 2 3 πρός τήν άντικειμενική πραγματικό
τητα τών έξωτερικών κατ’ αίσθηση άντιλήψεών μας, είναι ήδη άρκετό: ότι 
ή έμπειρική κατ’ αίσθηση άντίληψη άποδεικνύει μιάν πραγματικότητα 
στόν χώρο, ό όποιος, άν καί καθ’ έαυτόν βέβαια είναι μια άπλή μόνο μορφή (Α 377) 
τών παραστάσεων, άναφορικά ώστόσο πρός όλα τά έξωτερικά φαινόμενα (τά 
όποια δέν είναι έπίσης τίποτε άλλο άπό άπλές παραστάσεις) έχει άντικει- 
μενικήν πραγματικότητα’ ότι, ώσαύτως, χωρίς κατ’ αίσθηση άντίληψη 
άκόμα καί ή πλαστή έπινόηση καί τό όνειρο δέν είναι δυνατά, άρα οί 
έξωτερικές μας αισθήσεις έχουν σύμφωνα μέ τά δεδομένα (datis), άπό τά 
όποια μπορεί νά προέλθη εμπειρία, τά πραγματικά άντιστοιχοΰντα1 σ’ αύτές 
άντικείμενα στόν χώρο.

Δ ο γ μ α_τ ι κ ό ς ί δ ε α λ ι στ^ή_£ θά ήταν έκεΐνος ό όποιος ά ρ ν ε ΐ- 
τ α ι τήν ύπαρξη^ϊής ύλης, σ κ ε π τ ι κ ό ς  έκεΐνος πού τήν4 ά μ φ ι σ β η- 
τ ε ΐ, γτατι τήν5θείαρεΐήώς] άναποδεικτη, ' Ο πρώτος μπορεί νά είναι ιδεα
λιστής, γιά τούτο μόνο τον λόγο, έτίειδή [δηλ.] πιστεύει ότι βρίσκει άντιφά- 
σεις στή δυνατότητα μιας ύλης καθόλου, καί μέ αύτόν [τον ίδεαλιστή] δέν έ
χομε άκόμη πρός τό παρόν νά κάνουμε. Τό έπόμενο Τμήμα γιά τούς διαλε
κτικούς συλλογισμούς6, τό όποιο παρουσιάζςι [έκθέτει] τον λόγο στήν έσω- 
τερική του διαμάχη άναφορικά πρός τις έννοιες πού7 8 αύτός σχηματίζει γιά 
τή δυνατότητα έκείνου πού άνήκει στή συνεκτική ένότητα τής έμπειρίας, θά 
βοηθήση στήν άρση αύτής έπίσης τής δυσκολίας. * Ο σκεπτικός όμως ιδεα
λιστής, ό όποιος άντιμάχεται άπλώς τήν άρχή τού ισχυρισμού μας καί θεωρεί 
τήν πεποίθησή μας* γιά τήν ύπαρξη τής ύλης -πεποίθηση τήν όποιαν πιστεύ
ομε ότι βασίζουμε πάνω σέ άμεση κατ’ αίσθηση άντίληψη- ώς άνεπαρ-

1. Bedenklichkeit (= σκεπτικότης, διστακτικότης, όμφιβολία).
2. Wegen der... (= γιά τήν..., γύρω άπό τήν...).
3. Άνταποκρινόμενα.
4. Ό E r d m a n n  διερωτάται μήπως τό sie (= ύλη) θέλει νά πή: es, δηλ. Das Dasein 

καί δχι sie= τήν Ολη. ’Ακολουθούμε τήν γραφή τής ’Ακαδημίας: sie (Ε r d m a n n).
5. Τό αύτό όπως καί στήν άμέσως προηγούμενη υποσημείωση.
6. Πρβλ. Ά ρ ι σ τ ο τ .  Τοπικά, A 1, 100 a 30 κ.έ. «Διαλεκτικός συλλογισμός ό έξ 

ένδόζων συλλογιζόμενος' ίνδοζα δέ τά δοκοΰντα πάσιν ή τοϊς πλείστοις ή τοΐς σοφοϊς, και 
τούτοις ή πάσιν ή τοϊς πλείστοις ή τοϊς μάλιστα γνωρίμοις καί ένδόζοις».

7. Σύμφωνα μέ τή γραφή τών H a r t e n s t e i n  κ α ί  K e h r b a c h :  in Ansehung 
der Begriffe, die sie sich von der Mdglichkeit dessen macht, was...O E r d m a n n  
προτείνει:...der Begriffe von der Mdglichkeit dessen, was...’Ακολουθούμε τήν πρώτη 
γραφή.

8. Oberredung (= υποκειμενική πεποίθηση). Πρβλ. Α820/Β848 κ.έ., όπου καί ή 
διάκριση άνάμεσα στήν Oberzeugung, τήν Oberredung καί τήν GewiBheit. Έπίσης 
Logik, op. cit., σ. 65 κ.έ.
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κή, είναι ένας ευεργέτης του άνθρωπίνου λόγου, καθ' όσον μας άναγκάζει 
(A 378) νά ανοίγουμε καλά τά μάτια άκόμα καί στό πιο μικρό βήμα τής κοινής έμπει- 

ρίας, καί νά μή δεχώμεθα εύθύς άμέσως στήν κατοχή μας ώς καλοαποκτημέ- 
νο δ,τι ίσως μόνο δι’ υφαρπαγής κερδίζουμε1. * Η ώφέλεια πού μάς προσπο
ρίζουν αύτές έδώ οί Ιδεαλιστικές άντιρρήσεις, είναι τώρα όφθαλμοφανής. 
Οί άντιρρήσεις αύτές μάς έξωθοϋν2 πρός τά έκεϊ, νά θεωρούμε [δηλ.] — άν 
θέλουμε νά μην περιπλεκώμεθα στούς πλέον κοινούς μας Ισχυρισμούς — ό
λες τίς κατ’ αίσθηση άντιλήψεις, είτε αύτές τώρα όνομάζονται έσωτερικές, 
είτε έξωτερικές, άπλώς ώς μιά συνείδηση αύτοϋ πού άνήκει στήν αίσθητικό- 
τητα, καί τά έξωτερικά άντικείμενά τους1 δχι ώς πράγματα αύτά καθ’ έαυτά 
άλλά ώς παραστάσεις μόνον, των όποιων, όπως καί γιά κάθε άλλη παρά
σταση, άποκτάμε άμεση συνείδηση, οί όποιες όμως γιά τούτο, όνομάζονται 
έξωτερικές, γιατί άνήκουν σ’ έκείνη τήν αίσθηση πού όνομάζουμε έξωτερι- 
κή, τής όποιας έποπτεία είναι ό χώρος — ό χώρός πού καί ό ίδιος έν τούτοις 
δέν είναι τίποτα άλλο άπό ένα είδος έσωτερικής παραστάσεως, μέσα στήν 
όποια συνδέονται άναμεταξύ τους ώρισμένες κατ’ αίσθηση άντιλήψεις.

Όταν έξωτερικά άντικείμενά έπιτρέπουμε [άφήνουμε] να ισχύουν ώς 
πράγματα καθ ’ έαυτά, τότε είναι έντελώς άδύνατο νά συλλάβουμε, πώς θά ώ- 
φείλαμέ νά φθάσουμε στή γνώση τής πραγματικότητάς των έξω άπό ’μάς, 
έφ’ όσον έμεϊς στηριζόμαστε άπλώς στήν παράσταση πού είναι μέσα μας. 
Γιατι δέν μπορεί έν τούτοις κανείς νά αισθάνεται έξω άπό τον έαυτό του, 
άλλά μόνο μέσα στον έαυτό του, καί όλόκληρη ή συνείδηση τού έαυτοΰ μας 
δέν μάς προσπορίζει συνεπώς τίποτα παραπάνω άπατούς ίδιους άποκλειστι- 
κά τούς προσδιορισμούς μας. Ό σκειρτηςός ?8gqA*rrpnr άρα μάς ύπο- 
χρεώνει ν’ άνατρέξουμε στό μοναδικό καταφύγιο πού μάς υπολείπεται, δηλ. 
στήν ίδανικότητα όλων τφν φαινομένων, τήν όποια άποδείξαμε στήν * Υπερ

οι 379) βατική Αισθητική4 άνεξάρτητα άπό αύτές τίς συνέπειες πού δέν μπορούσα- 
\ με τότε νά προβλέψουμε. ’ Εάν,μέ ρωτήση τώρα κανείς, άν σύμφωνα μέ αύτά

ό δυϊσμός λαβαίνη χώρα5 (μόνο ^τήν ψυχολογία, τότε ή άπάντηση είναι: 
γ βεβαίως!, άλλά μόνο ύπό τήν έμπειρική έννοια, ότι δηλαδή στή συνεκτική

) ί’ ένότητα τής έμπειρίας ή ύλη, ώς ούσία έν τφ φαινομένφ6, είναι πράγματι
δεδομένη στήν έξωτερική αίσθηση, έτσι δπως καί τό νοούν ’Εγώ είναι 
ώσαύτως δεδομένο στήν έσωτερική αίσθηση ώς ούσία έν τφ φαινομένφ, καί 
ότι σύμφωνα μέ τούς κανόνες πού ή Κατηγορία αύτή είσάγει στή συνε
κτική ένότητα τόσο τών έξωτερικών μας όσο καί τών έσωτερικών μας κατ’

1. Λαθραίος ή παρανόμως άποκτδμε, διά παρεισδύσεως.
2. Mit Gewalt (= μέ βία).
3. Τών κατ’ αίσθηση δηλ. άντιλήψεων.
4. Πρβλ. Β44/Α28, Β 52 καί A 35-36.
5. Είναι δηλ. δεκτός.
6. Στό πεδίο τοΟ φαινομένου.
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αίσθηση άντιλήψεων για μιαν έμπειρία1, τά φαινόμενα όφείλουν καί άπό τις 
δυό πλευρές2 3 έπίσης νά συνδέωνται άναμεταξύ τους. "Αν ήθελε όμως κανείςΓ 
νά διευρύνη, όπως συνήθως συμβαίνει, τήν έννοια τού δυϊσμού. καί νά τήν 
έκλάβη στήν υπερβατική σημασία, τότε ούτε αύτός, ούτε άκόμη ό άντίθετός 
του ό π ve υ^«τ μό ζ"άπό τή μια πλευρά, ή ό^ιλισμόξ-άπότή άλλη, θά 
είχαν τό παραμικρό υπόβαθρο’, άφοΰ εύθύς τότε θά διέστρεφε4 5 6 7 8 9 10 κανείς τον \ 
προσδιορισμό τών έννοιών του, καί τή διαωοοά τοΰ τοόπου παραστάσεις \ 
τών άντικειμένων, πού ώς πρός αύτό πού είναι καθ’ έαυτά παραμένουν 
ά**κιχστα σ* έμάς, θεωρεί ώς μιά διαφορά σΛτΑΰ τ7»»τ/.»ν jfov πραγμάτων. __ ^ 

^ ' 1 ~~\ς αϊσθησεως^ώς άντικείμενο παραστάσεως μέσα ^
'^βτόν ΖΡ^νο, καί ^τικείμεν<ϊ~~έξω άπό μένα στόν χώρο, είναι είδικώς5 

λουδιαφυρεΠΐα

\

[>

r-  j '

ιόιά τής έσωτερικης αίσθήσεως ώς άντικείμενο παραστάσεως μέσα 
χρόνο, καί ^τικείμεν<ϊ~~έξω άπό μένα στόν χώρο, είναι είδικώς5 

βέβαια όΐίοσδίόλϋϊΤδίοί^μεΤΐΙαίι φαινόμενα, άλλά δέν νοούνται έξ αιτίας 
αυτού καί ώς διαφορετικά πράγματα. ΤΑ ΰ π ε ρ β ο τ ι κ ό ά ν τ ι κ ε ί α ε -  (Α 380) 
vj3, πού ύπόκειται ώς βάση στά έξωτερικά φαινόμενα όπως έπίσης καί έκεΐ- 
νο πού ύπόκειται_ιί>ς βάση στήν έσωτερική έποπτεία, δέν είναι αύτό καθ^έ- 
αυτό ^ύτε^ϋλη ένα όν πού νοεί, άλλά μιά άγνωστη σέ μάς 4ρχ44_Ιί?ν 
φαινομένων, τά όποια μάς προσφέρουν τήν έμπειρική έννοια τόσο τοΰ ένός 
είδους όσο καί τού άλλου.

"Αν λοιπόν έμεΐς, όπως όφθαλμοφανώς άλλωστε μάς άναγκάζει σέ 
τούτο ή παρούσα Κριτική, μένουμε πιστοί στόν κανόνα πού θεσπίσαμε 
παραπάνω, νά μήν ώθοΰμε δηλ. τις έρωτήσεις μας πιο πέρα άπ’ όσο μπορεί ή 
δυνατή έμπειρία μόνο νά μάς προσφέρη τό άντικείμενο της, τότε δέν θ’ 
άφήσουμε ούτε κάν νά περάση άπό τή σκέψη μας ή ιδέα νά άρχίσουμε 
γιά τά άντικείμενα τών αίσθήσεών μας έρευνα7, για τό τί είναι έκεΐνο πού , 
αύτά μπορούν νά είναι αύτά καθ' έαυτά,Όηλ. άνεξάρτητα άπό κάθ£_σχέση μέ - ’ 
τίς αισθήσεις. "Αν όμως ό ψυχολόγος έκλαμβάνη φαινόμενα ώς πράγματα 
αύτά καθ’ έαυτά, τότε αύτός είτε δέχεται στήν θεωρία8 του, ώς πράγματα πού 
υπάρχουν άφ’ έαυτών, άποκλειστικά καί μόνο τήν ύλη, ώς9 ύλιστής, ή ■ 
άπλώς όντα πού νοούν (δηλ. σύμφωνα10 μέ τή μορφή τής έσωτερικης μας αί- 
σθήσεως), ώς πνευματοκράτης, ή καί τά δύο ώς δυϊστής —τότε έν τούτοις, [λέ-

1. Γιά τήν άποτέλεση μιάς έμπειρίας.
2. Beiderseits δηλ. καί στά δύο πεδία (πεδίο φαινομένων έσωτερικής καί έξωτερικής 

αίσθήσεως).
3. Βάση.
4. Θά έφάρμοζε έσφαλμένα (= vcrfehlte).
5. Spezifisch καί όχι skeptisch (πρβλ. έκδοση R. Schmidt).
6. Grund (= Υπόβαθρο^
7. ’Ανίχνευση, ψάξιμο.
8. Διδασκαλία του
9. "Αν είναι ύλιστής.

10. ’Επί τή βάσει...
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(Α 381)

γω] είναι καθηλωμένος1 διαρκώς άπό μιά παρανόηση νά σοφίζεται πάνω 
στόν τρόπο μέ τόν 0nttfo μπορεί νά ύπάρχη αύτό καθ’ έαυτό έκεϊνο τό πράγ
μα, τό όποιο ώστόσ<χδέγ)είναι διόλου ένα πράγμα καθ’ έαυτό,jiXXa τό-φαι- 
νόμενο μόνον ένός πράγματος καθόλου. '(,1 ~ 7. ^ c ~'ρ j ^ ^J

I \

Π α ρ α τ ή ρ η σ η  π ά ν ω  σ τ ό  σ ύ ν ο λ ο  τ ή ς  κ α θ α ρ ή ς  ψυχο
λ ο γ ί α ς  κ α τ '  ά κ ο λ ο υ θ ί α ν  α ύ τ ώ ν  τ ώ ν  π α ρ α λ ο γ ι σ μ ώ ν

"Αν συγκρίνουμε τήύν ψ υ χ ο λ ο γ  ΐα ώς φυσιολογία τής έσωτερικής 
αίσθήσεως μέ τήν σ ω μ α τ ο λ ο  *γΤ;α ώς μιά φυσιολογία τών άντικειμένων 
έξωτερικών αίσθήσεων, τότε βρίσκουμε — έκτός τοϋ ότι καί στις δύο 
[έπιστήμες] μπορούν πολλά νά γνωσθοϋν έμπειρικά — αύτή τήν άξιοση- 
μείωτη πράγματι διαφορά, δτι στήν τελευταία έπιστήμη πολλά μπορούν νά 
γνωσθοϋν a priori άπό2 3 τήν ψιλή έννοια ένός έκτατοΰ καί άδιαπέραστου 
δντος, στήν πρώτη [έπιστήμη] δμως δέν μπορεί τίποτα άπολύτως νά γνωσθή 
συνθετικά a priori άπό τήν έννοια ένός δντος πού νοεί. * Η αίτια είναι τούτη: 

jioXovoujcaLj?) μιι^σίήάλ λη 3 r.lvm φαινόμενα^ έν τούτοις τό φαινόμενο 
[πού παρουσιάζεται] στήν έξωτερική αΓσθηση έχει κάτι τό σταθερό ή 
μόνιμο, τό όποιο μάς προσφέρει ένα ύπόστρωμα πού ύπόκειται ώς βάση 
στούς μεταβαλλόμενους προσδιορισμούς, καί έπομένως μιά συνθετικήν έν
νοια, δηλ. τήν έννοια τού χώρου» καί ένός φαινομένου μέσα σ’ αύτόν,ΐένώ 

- ,. άντ’ αύτοΰ ό VP0VQC, ό όποιος F.Ivm ή [ίονσδική μορφή^τήτ έσωτερικής 
^ * μας έποπτετας^&ί^χει τίποτε τό μόνιμο, έπομένως δίνει νά γνωρίσουμε τή

'' . μεταβολή μόνο τών προσδιορισμών δχι δμως [καί] τό άντικείμενο πού
μπορεί νά προσδιορισθή. Γιατί σ’ αύτό πού όνομάζουμε ψυχή δλα είναι σέ 

ν ; συνεχή ροή καί τίποτε δέν'' είναι μόνιμο έκτός Γσως (&ν κανείς τό θέλη
. άπόλυτα) άπό τό γιά τούτο τόν λόγο τόσο-άπλό—Έγώ, έπειδή [δηλ.] ή

παράσταση αύτή δέν έχει κανένα περιεχόμενο^^έπομένως τίποτα τό 
F πολλαπλό, καί έξ αίτιας τούτου ή παράσταση αύτη^φαίνετα^ νά παριστά ή,

(Α 382) γ1(^ ν(^ έκφράσουμε καλλίτερα, νά χαρακτηρίζη4 ένα άπλό άντικείμενο.
Αύτό τό. ’Ε.γ-ΐύ~θ41πρεπε νά είναι μιά έποπτεία, ή όποία, έφ’ δσον θά 
προύπετίθετο είς τό νοεϊν έν γένει (πρίν άπό κάθε έμπειρία), θά προσεπόριζε 
ώς έποπτεία a priori συνθετικές προτάσεις, έάν έπρόκειτο [ώφειλε, ήθελε] νά 
καταστή δυνατή ή πραγμάτωση μιάς καθαρής γνώσεως τού λόγου γιά τήν 
φύση ένός δντος πού νοεί καθόλου. ’ Αλλά τό ’ Εγώ αύτό δέν είναι έξ Γσου 
ούτε έποπτεία ούτε καί έννοια γιά ένα όποιοδήποτε άντικείμενο, άλλά ή

1. Αιχμαλωτισμένος ( = hingehalten).
2. Μέ Αφετηρία.
3. Beides (= δηλ. καί οΐ δύο).
4. Bezeichnen (= νά χαρακτηρίζη άπλώς).
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απλή μορφή τής συνειδήσεως1 2 3 πού μπορεί νά συνοδεύη καί των δύο ειδών 
τις παραστάσεις καί νά τις άνάγη Ετσι σέ γνώσεις, ύπό τόν όρο ότι - είναι 
έπιπλέον δεδομένο στήν έποπτεία καί κάτι άλλο άκόμα, τό όποίο παρέχει 
Ολη ’ για μια παράσταση ένός άντικειμένου. ’Άρα όλόκληρη ή όρθολογική 
ψυχολογία καταρρίπτεται σάν μιά ύπερβαίνουσα όλες τις δυνάμεις τοϋ 
άνθρωπίνου λόγου έπιστήμη καί δέν μάς άπομένει τίποτε άλλο άπό τό νά 
μελετάμε4 τήν ψυχή μας κάτω άπό τό όδηγητικό νήμα τής έμπειρίας, καί 
άπό τό νά κρατάμε τούς έαυτούς μας στά όρια των έρωτήσεων, οί όποιες, δέν 
χωρούν πιό πέρα άπ’ όσο ή δυνατή έσωτερική έμπειρία μπορεί νά έκθέση τό 
περιεχόμενό τους.

Μολονότι όμως τώρα ή όρθολογική ψυχολογία δέν έχει, ως διευρύ- 
νουσα γνώση, καμμιάν ώφέλεια, άλλά ώς τέτοια είναι συντεθειμένη άπό 
καθαρούς καί μόνον παραλογισμούς, έν τούτοις δέν μπορεί κανείς, έάνή ίδια 
δέν είναι προωρισμένη νά ίσχύη ώς τίποτα περισσότερο άπό μιά κριτική 
διαπραγμάτευση των διαλεκτικών μας συλλογισμών, καί μάλιστα αύτών 
τοϋ κοινού καί φυσικοϋ λόγου, νά τής άρνηθή μιάν σημαντική άρνητική 
ωφέλεια.

Προς τί άραγε έχουμε άνάγκη άπό μιά ψυχολογία πού είναι άπλώς (Λ 383) 
θεμελιωμένη πάνω σέ καθαρές άρχές τοϋ λόγου; Χωρίς άμφιβολία μέ τόν 
σκοπό προπαντός νά προφυλάξουμε τό σκεπτόμενο ’ Εγώ μας άπέναντι στον 
κίνδυνο τοϋ ύλισμοΰ. Τοΰτο όμως τό έπιτυγχάνει ή έννοια τοϋ λόγου γιά τό 
σκεπτόμενο ’Εγώ μας, έννοια τήν όποια έχουμε [ήδη] δώσει. Πραγματικά ά- 
πεχει πολύ άπό τοϋ νά ύπολείπεται, σύμφωνα μέ αύτή τήν έννοια [τοϋ λό
γου], κάποιος φόβος πώς, &ν κανείς έξαφάνιζε τήν ϋλη θά άναιρεΐτο έτσι 
όλόκληρο τό Νοεΐν καί άκόμα καί ή ίδια ή ύπαρξη όντων πού νοοΰν 
— άντίθετα μάλλον άποδεικνύεται σαφώς μ’ αύτόν τόν τρόπο ότι, άν 
καταργούσα τό νοοϋν ύποκείμενο, θά έπρεπε νά διαλυθή καί ό κόσμος τών 
σωμάτων πού σάν τέτοιος δέν είναι τίποτα παραπάνω άπό τό φαινόμενο στήν 
αισθητικότητα τοϋ υποκειμένου μας καί ένας τρόπος παραστάσεων αύτοϋ.

Κατ’ αύτόν τόν τρόπο δέν γνωρίζω άσφαλώς καλλίτερα ώς πρός τις 
Ιδιότητές του τό νοοΰν ύποκείμενο, ούτε μπορώ νά ένίδω τή διαρκή 
μονιμότητά του, οϋτε κάν μάλιστα τήν άνεξαρτησία τής ύπάρξεώς του άπό 
τό όποιο υπερβατικό υπόστρωμα έξωτερικών φαινομένων, άφοϋ αύτό, 
άκριβώς όπως καί έκεϊνο, μοΰ είναι έντελώς άγνωστα. Άλλ’ έπειδή 
μολαταύτα είναι δυνατόν νά άρύωμαι άπό κάπου άλλοϋ παρά άπό καθαρά

1. Κατά τά Nachtrage, op. cit., (CLXIV) τοϋ K ά v τ: «das uns unbekannte Objekt 
des BewuBtseins» (= τό άγνωστο σέ μάς άντικείμενο τής συνειδήσεως).

2. Έφ’ όσον.
3. 'Υλικό.
4. Σπουδάζουμε.
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θεωρητικές άρχές, αίτια νά έλπίζω σέ μιαν άνεξάρτητη καί παραμόνιμη 
ύπαρξη τής νοούσης φύσεώς μου μέσα σέ κάθε δυνατή μεταβολή τής 
καταστάσεώς μου, γι’ αύτό έχουν ήδη κερδηθή πολλά, μέ τό νά μπορώ ν’ 
άποκρούω — όμολογώντας έλεύθερα τήν Γδια μου τήν άγνοια — τις δογματι
κές έπιθέσεις ένός άκρως θεωρητικού άντιπάλου καί νά τοΰ δείχνω δτι δέν 

(Α 384) μπορεί αύτός ποτέ νά γνωρίζη κάτι περισσότερο γιά τήν φύση τοΰ 
υποκειμένου μου, γιά νά άρνήται τή δυνατότητα στις προσδοκίες μου, άπ’ 
ό,τι έγώ γιά νά μένω σταθερός1 σ’ αύτές.

Πάνω σ’ αύτή τήν υπερβατική άπατηλή φαινομενικότητα των ψυχο
λογικών μας έ-ννοιών θεμελιώνονται έπειτα τρεις άκόμη διαλεκτικές 
έρωτήσεις, οι όποιες άποτελοΰν τον κύριο στόχο τής όρθολογικής 
ψυχολογίας και δέν μπορούν μέ κανέναν άλλο τρόπο νά λυθούν παρά μέ τις 
πιο πάνω έρευνες: δηλ. 1) γιά τή δυνατότητα τής κοινωνίας [ένώσεως] τής 
ψυχής μέ ένα όργανικό σώμα' τουτέστιν γιά τήν ζωϊκότητα καί τήν κατά
σταση τής ψυχής στήν ζωή τοΰ άνθρώπου’ 2) για τήν έναρξη αύτής τής ένώ
σεως, δηλ. γιά τήν ψυχή κατά και μετά τή γέννηση τοΰ άνθρώπου -3) γιά τό 
τέλος αύτής τής ένώσεως δηλ. γιά τήν ψυχή κατά καί μετά τον θάνατο τοΰ 
άνθρώπου (έρώτημα γιά τήν άθανασία).

’Ισχυρίζομαι τώρα ότι όλες οι δυσκολίες πού πιστεύει κανείς ότι 
συναντά σ’ αύτές τις έρωτήσεις καί μέ τις όποιες, ώς δογματικές 
άντιρρήσεις, έπιζητεΐ κανείς νά προσδώση στον έαυτό του τήν περιωπή2 
μιας βαθύτερης γνώσεως τής φύσεως τών πραγμάτων άπ’ δ,τι ίσως μπορεί νά 
έχη ό κοινός νοΰς, βασίζονται σέ μιάν καθαρή άπατη} ότητα, σύμφωνα μέ τήν 
όποία ύποστασιοποιεΐ κανείε δ.τι υπάρχει μόνο στις σκέψεις καί ύπό τήν 

^αυτήν άκριβώς ίδιότητα τό δέγεται ώς ένα πραγματικό άντικείμενο έξω άπό 
- τσνσσΰν-ύπο κείμενο — τό νάθεωρή δηλαόη κάνεις τήν έκτασηΤ ή όποια δέν 

είναι τίποτα περισσότερο άπό φαινόμενο, ώς μιάν, άκόμα καί χωρίς3 τήν 
δική μας αισθητικότητα, άφ’ έαυτήχ; ύφιστάμενη ίδιότητα έξωτερικών 

(Α 385) πραγμότων> Καί χήν κίνηση ώς τό άποτέλεσμα αύτών τών πραγμάτων, ή 
όποια λαμβάνει χώρα καθ’ έαυτήν άκόμα καί έξω άπό τις αισθήσεις μας. 
Γιατί ή ϋλη, τής όποιας ή κοινωνία4 μέ τήν ψυχή έγείρει μιά τόσο μεγάλη 
άμφιβολία5, δέν είναι τίποτα άλλο άπό μιά ψιλή μορφή ή έναν κάποιο τρόπο 
παραστάσεως ένός άγνώστου άντικειμένου διά μέσου έκείνης τής έποπτείας 
πού τήν όνομάζουμε έξωτερική αίσθηση. Μπορεί λοιπόν όρθώς νά ύπάρχη 
κάτι έξω άπό έμάς, στό όποιο άντιστοιχεί αύτό τό φαινόμενο πού όνομάζου-

1. Νά έμμένω.
2. Τό ύφος, τόν άέρα, τήν ψευδεπίφαση.
3. ’Ανεξάρτητα άπό τήν...
4. "Ενωση.
5. Ενδοιασμό, δυσκολία.
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με ϋλη' άλλα ύπό τήν αυτήν Ιδιότητα ώς φαινόμενο, δέν είναι αυτό τό κάτι τι 
Ρ.ξω άπό έμάς, άλλά μόνον ώς μιά σκέψη μέσα μας, μολονότι αύτή ή σκέψη τό 
παριστά, μέσω τής αίσθήσεως ποΰ άναφέραμε, ώς ευρισκόμενο έξω άπό 
’μάς. Ύλη έπομένως δέν σημαίνει ένα όλωσδιόλου διακεκριμένο καί 
έτερογενές άπό τό άντικείμενο τής έσωτερικής αίσθήσεως (ψοχή) είδος 
ούσιών, άλλά μονάχα τήν άνομοιογένεια των φαινομένων των άντικειμένων1 
(τά όποια αύτά καθ’ έαυτά μάς είναι άγνωστα), τις παραστάσεις τών όποιων 
όνομάζουμε έξωτερικές σέ σύγκριση πρός αυτές πού συγκαταλέγουμε στην 
έσωτερική αίσθηση, μολονότι καί αυτές, όπως καί όλες οί άλλες σκέψεις, 
άνήκουν έξ ίσου άκριβώς στό νοούν υποκείμενο, μονάχα πού αύτές φέρουν 
έπάνω τους τούτο τό παραπλανητικό2: ότι, έπειδή παριστούν άντικείμενα 
στον χώρο, άποδεσμεύονται3 τρόπον τινά άπ® τήν ψυχή καί μοιάζουν νά 
αίωροΰνται έξω άπ’ αύτήν, ένώ πράγματι καί ό ίδιος ό χώρος, μέσα στον 
όποιο αύτές έποπτεύονται, δέν είναι τίποτα παραπάνω άπό μιά παράσταση, 
τό ταίρι4 τής όποιας ύπό τήν αύτήν ιδιότητα δέν είναι δυνατόν καθόλου νά 
άπαντά έξω άπό τήν ψυχή. Ή έρώτηση λοιπόν δέν είναι πλέον για τήν (Α 386) 
κοινωνία της ψυχής μέ άλλες γνωστές καί έτερογενεΐς ούσίες έξω άπό ’μάς, 
άλλά γιά τήν^ύζευξτ^άπλώς τών παραστάσεων τήr £<-τ/ν.τορ.νή^ μ*
τις τροποποιήσεις τής έξωτερικής μας αίσθητικότητος. καί γιά τό πώς αύτές 
μπορούν νά συνόευουν αναμεταξύ τους σύμφωνα μέ σταθερούς νόμους, έτσι 
ώστε νά διατελοΰν σέ <<Γυνεκτική ένότητα μέσα σέ μιάν έμπεΠτία^

Στό μέτρο πού5 έσωτερικά καί έξωτερικ-ά φαινόμενα, ώς ψιλές 
παραστάσεις στήν έμπειρία, τά συνδέουμε 6_άναμεταξύ τους, δέν βρίσκουμε 
λοιπόν τίποτα τό παράλογο καί τίποτα πού θά καθιστούσε παράδοξη τήν 

^ΊςοινδΤνία τών δύο ειδών αίσθήσεως. ’Αλλά εύθύς ώς ύποστασιοποιήσουμε 
τά έξωτερικά φαινόμενα καί δέν τά θεωρούμε πλέον ώς παραστάσεις, άλλ 
ώς άφ’ έ α υ τ ώ ν  ύ φ ι σ τ ά μ ε ν α  π ρ ά γ μ α τ α  έ ξ ω  ά π ό  ’ μ ά ς  
ύ π ό  τ ή ν  α ύ τ ή  ι δ ι ό τ η τ α 7  π ο ύ  α ύ τ ά  ύ π ά ρ χ ο υ ν  κ α ι  
μ έ σ α  σ’ έ μ α ς, τις πράξεις8 όμως, οί όποιες τά δείχνουν ώς φαινόμενα 
σέ άμοιβαία σχέση άναμεταξύ τους, τις άναφέρουμε πρός τό νοούν ύποκεί-

1. Δηλ. τών φαινομένων έξ άντικειμένων ή: τών φαινομένων πού προέρχονται ή 
άνήκουν σέ άντικείμενα.

2. Τήν παραπλανητική Ιδιότητα.
3. * Αποκόπτονται, άποσυνδέονται.
4. Gegenbild (= τό άντί-τυπο, τό όμόζυγο).
5. Έν δσω, έφ’ όσον (= solange).
6. Zusammenhalten (= τά κρατάμε μαζί, συνδεδεμένα).
7. ' Υπό τόν αυτό τίτλο, μέ τόν Γδιο τρόπο.
8. Ενέργειες (= Handlungen).
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μενό μας, τότε έχουμε έναν χαρακτήρα1 ποιητικών αίτιων έξω άπό ’μάς, ό ό
ποιος δέν θέλει νά συμβιβάζεται2 3 μέ τά άποτελέσματά τους μέσά σέ ’μάς, 
γιατί έκεϊνος άναφέρεται πρός τις έξωτερικές άπλώς αισθήσεις, αύτά5 όμως 
πρός τήν έσωτερική αίσθηση, οί όποιες [αίσθήσεις] άν καί συνενωμένες βέ
βαια σέ ένα υποκείμενο, είναι μολαταύτα άκρως άνομοιογενείς. Γιατί έκεΐ 
[στήν έξωτερική αίσθηση] δέν έχουμε άλλα έξωτερικά άποτελέσματα άπό 
μεταβολές τού τόπου, ούτε άλλες δυνάμεις παρά μόνον τάσεις4, πού έκβάλ- 
λουν σέ σχέσεις στον χώρο ώς άποτελεσμάτων τους. Μέσα μας όμως τά άπο- 

(Α 387) τελέσματα είναι σκέψεις, μεταξύ τών όποιων δέν λαμβάνει χώρα καμμιά 
σχέση τόπου, κινήσεως, μορφής ή προσδιορισμού τού χώρου έν γένει, καί 
χάνουμε όλότελα τό όδηγητικό νήμα τών αίτιών πάνω στ’ άποτελέσματα, τά 
όποια θά ώφειλαν άπ’ αύτές νά δειχθοΰν5 στήν έσωτερική αίσθηση. Θά (ο
φείλαμε όμως νά άναλογισθοΰμε: ότι τά σώματα δέν είναι πράγματα καθ’ έ- 
αυτά πού βρίσκονται ένώπιόν μας6 7, άλλα ένα ψιλό φαινόμενο, ποιός ξέρει 
ποιοΰ άγνωστου άντικειμένου, ότι ή κίνηση δέν είναι τό άποτέλεσμα αύτής 
τής άγνωστης αίτιας άλλ’ άπλώς τό φαινόμενο έπιδράσεώς της πάνω στίς 
αισθήσεις μας' ότι κατ’ Ακολουθίαν κσί τά δήο^δέν είναι κάτι έξω άηρ έμάς, 
άλλα άπλώς παραστάσεις .μέσα μας, ότι συνεπώς ή_^ίνΐ]στ]_τή[ς ύλης δέν πα
ράγει μέσα μας παραστάσεις, άλλα, είναι καί ή ίδια (κατά συνέπεια καί ή ύλη 
έπίσης πού καθίσταται μ’ αύτό τον τρόπο ικανή νά γνωσθή) άπλή παράστα
ση καί δτι, τελικά, όλόκληρη ή αύτοποίητη δυσκολία καταλήγει σέ αύτό: 
πώς καί διά μέσου ποιας αιτίας of παραστάσεις τής αισθητικότητά μας βρί
σκονται κατά τέτοιον τρόπο σέ-αύνδεση άναμεταξύ τους, ώστε έκεΐνες τις 
όποιες όνομάζουμε έξωτερικές έποπτεΐες νά μπορούν, σύμφωνα μ’ έμπειρι- 
κούς νόμους, νά παρασταθοΰν ώς έξω άπό έμάς άντικείμενα — έρώτηση, ή 
όποια τώρα δέν περιέχει τήν ύποτιθέμενη δυσκολία νά έξηγήσουμε τήν άρ- 
χή [προέλευση] τών παραστάσεων άπό εύρισκόμενες έξω άπό ’μάς όλωσδιό- 
λου άλλογενεΐς8 ποιητικές αίτιες, άφοΰ έκλαμβάνουμε τά φαινόμενα τής ά
γνωστης αίτιας γιά τήν αίτια έξω άπό έμάς, πράγμα τό όποιο δέν μπορεί πα
ρά νά προκαλέση σύγχυση. Σέ κρίσεις, στίς όποιες παρουσιάζεται μιά παρε
ξήγηση ριζωμένη ύστερα άπό μακρά συνήθεια, είναι άδύνατο νά φέρουμε τή 

(Α 388) διόρθωση άμέσως σ’ έκείνο τό βαθμό τής εύκαταληψίας [σαφήνειας], στήν

1. Τύπο.
2. Νά συνταιριάζη.
3. Wirkungen (= τά άποτελέσματα).
4. Bestrebungen.
5. Νά προκύψουν.
6. Πού τά έχουμε μπροστά μας.
7. Δηλ. τά σώματα καί ή κίνηση.
8. Άλλοειδεϊς.
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οποία μπορεί αυτή νά προαχθή1 2 σε άλλες περιπτιόσεις, όπου την έννοια όέν 
τήν ταράσσει κανενός τέτοιου είδους άναπόφευκτη άπατηλότητα. Κατά συ
νέπεια αυτή ή δική μας άπαλλαγή7 τοΰ λόγου άπό τις σοφιστικές θεωρίες 
πολύ δύσκολα θά έχη ήδη τή σαφήνεια πού για τήν πλήρη Ικανοποίηση 
τοΰ [τοΰ λόγου] χρειάζεται. Πιστεύω νά μπορέσω3 νά τήν προαγάγω κατά 
τόν άκόλουθο τρόπο.

"Ολες οί ά ν τ ι ρ ρ ή σ ε ι ς 4  μποροΰν νά διαιρεθούν σέ δ ο γ μ_α τ ι - 
κ έ ς ,  κ ρ ι τ ι κ έ ς  κ α ί  σ κ ε π τ ι κ έ ς .  Ή δογματική άντίρρηση είναι 
στραμμένη5 έναντίον μιας π ρ ο τ ά σ ε ω ς ,  ή κριτική έναντίον τής ά π ο- 
δ ε ί ξ ε ω ς μιας προτάσεως. ' Η πρώτη έχει άνάγκη άπό μιάν έγκατανόηση6 
τής Ιδιοσυστασίας τής φύσεως τοΰ άντικειμένου, γιά νά μπορή νά ισχυ
ρίζεται τό άντίθετο άπό έκείνο τό όποιο προσποιείται7 ή πρόταση γι’ 
αύτό τό άντικείμενο, είναι έπομένως καί ή ίδια δογματική καί διατείνεται ότι 
γνωρίζει καλλίτερα άπό τήν άντίπαλη πλευρά τήν ιδιοσυστασία [τοΰ 
άντικειμένου], γιά τήν όποια γίνεται λόγοι*. ' 1-^κριτικ^|. άντίρρηση, επειδή 
άφήνει άθικτη την,Λρόταση στήν άξια ή άπαξία της καί καταπολεμεί μόνο 
τήν άπόδειξ-η, (§εν) έχει άνάγκη καθόλου νά γνωρίζη καλλίτερα τό 
άντικείμενο^ή νά έγεΐρη τήν αυθάδη άξίω,ση8 μιάς καλλίτερης γνώσεως' 
δείχνει μονάχα ότι ό ισχυρισμός είναι άβάσιμος, όχι ότι δεν είναι ορθός. ' Η 
σκεπτική άντίρρηση θέτει, ως άντιρρήσεις ίσης σπουδαιότητος, πρόταση 
καί άντιπρόταση άμοιβαΐα σέ άντίθεση άναμεταξύ τους, τήν καθεμία άπό 
αύτές διαδοχικά ως δόγμα καί τήν άλλη ως άντίρρησή της, είναι έπομένως 
κατά τά φαινόμενα πάνω σέ δύο άντιτιθέμενες πλευρές δογματική, γιά νά (Α 389 
άφανίση [έιαι] καθ^-όλοκληρίαν κάθε κρίση γιά τό άντικείμενο. Καί οί δύο. 
τόσο ή δογματική όσο καί ή σκεπτική άντίρρηση, είναι υποχρεωμένες νά 
διατείνωντοΗ ψευδώς ότι διαθέτουν τόση γνώση9 τοΰ άντικειμένου τους όση 
είναι άναγκαία, γιά νά ίσχυρίζωνται καταφατικά ή άποφατικά κάτι γΓ αύτό.
' Η κριτική μονάχα άντίρρηση είναι τέτοια πού [ώστε], καθώς δείχνει άπλώς 
ότι προς έξυπηρέτηση [γιά χάρη] τοΰ Ισχυρισμού του δέχεται κανείς κάτι 
πού είναι μηδενικό καί άπλώς φανταστικό10, άνατρέπει κατ’ αύτό τόν τρόπο

1. GefOrdert. Άντ’ αΰτοΰ δ R o s e n k r a n z :  gefordert.
2. Befreiung (= έλευθέρωση).
3. Δηλ. αύτή τήν άπαλλαγή τοΰ λόγου άπό τις σοφιστικές θεωρίες γιά τήν έπίτευξη 

μι&ς πλήρους σαφηνείας.
4. Einwilrfe (= ένστάσεις).
5. Κατευθύνεται.
6. Einsicht, λατ. perspicacia (= τέλεια γνώση, ή γνώση τοΰ λόγου).
7. Vorgibt (= δίνει τήν έντύπωση ότι γνωρίζει).
8. Sich ... anzumaBen (= ν’ άντιποιήται αύθαδώς, νά σφετερίζεται ύπεροπτικά).
9. Einsicht (= πλήρη γνώση).

10. Eingebildet (= πλαστό, έπινοημένο).
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τήν θεωρία, μέ τό νά τής άφαιρή τή σφετερισμένη1 βάση, χωρίς πέρα Απ’ 
αύτό νά θέλη νά άποφανθή κάτι γιά τήν Ιδιοσυστασία2 τού άντικειμένου.

Ώς προς τις κοινές τώρα έννοιες του λόγου μας Αναφορικά πρός τήν 
κοινωνία, είς τήν όποια βρίσκεται τό νοούν ύποκείμενό μας μέ τά πράγματα έ
ξω άπό ’μάς, είμαστε δογματικοί καί θεωρούμε αύτά τά Αντικείμενα ώς Αληθι
νά Ανεξαρτήτως άπό έμάς υφιστάμενα Αντικείμενα, σύμφωνα μέ έναν (ορισμέ
νο υπερβατικό δυϊσμό, ό όποιος δέν συγκαταλέγει έκείνα τά έξωτερικά 
φαινόμενα ώς παραστάσεις στο υποκείμενο, άλλά τά μεταθέτει, έτσι όπως 
μάς τά προσπορίζει ή κατ’ αίσθηση έποπτεία, ώς Αντικείμενα έξω άπό έμάς 
καί τά Αποχωρίζει καθ’ όλοκληρίαν άπό τό νοούν ύποκείμενο. Αύτή ή 
πράξη υφαρπαγής3 είναι λοιπόν ή βάση όλων των θεωριών γιά τήν κοινωνία 
μεταξύ ψυχής καί σώματος, καί δέν τίθεται ποτέ ή έρώτηση, Αν πράγματι 
αύτή ή Αντικειμενική πραγματικότης τών φαινομένων είναι τόσο όλοκλη- 
ρωτικά όρθή, άλλά προϋποτίθεται ώς παραδεδεγμένη4 καί ή λεπτονόητη 
έπιχειρηματολογία διεξάγεται μόνο πάνω στον τρόπο μέ τον όποιο αύτή 

(Α 390) πρέπει νά έξηγηθή καί κατανοηθή. Τά τρία συνήθη συστήματα πού έχουν 
πάνω σ ’ αύτό τό θέμα έπινοηθή καί είναι πράγματι τά μοναδικά δυνατά συ
στήματα είναι τά: τής φ υ σ ι κ ή ς  έ π ι ρ ρ ο ή ς 5  τ ή ς  π ρ ο κ α τ ε σ τ η -  
μ έ ν η ς  Α ρ μ ο ν ί α ς 6  κ α ί  τ ή ς  ύ π ε ρ φ υ σ ι κ ή ς  ά ν τ ι λ ή ψ ε ω ς 7 .

Οί δύο τελευταίοι τρόποι έξηγήσεως τής κοινωνίας τής ψυχής μέ τήν 
ύλη βασίζονται πάνω σέ Αντιρρήσεις κατά τού πρώτου [τρόπου], ό όποιος 
είναι ή παράσταση τού κοινού νοΰ, ότι δηλ. έκεΐνο πού έμφανίζεται ώς ύλη 
δέν μπορεί νά είναι διά τής άμέσου έπιδράσεώς του ή αιτία παραστάσεων ώς 
ένός έντελώς έτερογενοΰς είδους Αποτελεσμάτων. Αύτοί8 όμως ύστερα δέν 
μπορούν νά συνδέσουν μέ αύτό πού έννοοΰν κάτω άπό τό Αντικείμενο 
έξωτερικών αισθήσεων τήν έννοια μιάς ύλης, ή όποια δέν είναι τίποτα 
παραπάνω άπό ένα φαινόμενο, κατά συνέπεια ήδη αύτή καθ’ έαυτήν μιά 
ψιλή παράσταση πού έχει προκληθή άπό κάποια έξωτερικά Αντικείμενα, 
γιατί διαφορετικά θά έλεγαν: ότι οί παραστάσεις έξωτερικών Αντικειμένων

1. AngemaBte Grundlage (= τήν δι’ ύπεραξιώσεων Ιδιοποιημένη βάση).
2. Φύση, ύφή.
3. Subreption (= ύποκλοπή).
4. Συνωμολογημένη.
5. Influxus physicus = physischer EinfluB (πρβλ. Dissertatio τού Κάντ, op. cit. Sectio 

IV, § 17 καί 22, όπου ό Κάντ έμφανίζεται ώς άντίπαλος τής θεωρίας αύτής, τήν όποιαν 
ύπεστήριζε ό Καρτέσιος).

6. Vorherbestimmte Harmonie (= harmonia ptacstabilita τού Leibniz. Πρβλ. καί 
Β 33Ι/Α275).

7. Dbernatiirliche Assistenz (= assistentia ή concursus dei = παρουσία ή συνδρομή 
τοΰ Θεού. Πρβλ. Β 331/ A 275).

8. Δηλ. οί δύο τελευταίοι τρόποι έξηγήσεως τής κοινωνίας τής ψυχής μέ τό σώμα.
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(τά φαινόμενα) δέν μπορούν νά είναι έξωτερικές αίτιες των παραστάσεων 
στο πνεύμα μας (in unserem Gemiite), πράγμα τό όποιο θά ήταν μια 
όλωσδιόλου κενή περιεχομένου άντίρρηση, άφού κανενός δέν θά πέραση 
ξαφνικά άπό τό μυαλό ή Ιδέα νά θεωρήση ώς μιάν έξωτερική αίτια αύτό τό 
όποιον άπαξ άνεγνώρισε ώς ψιλή παράσταση. Πρέπει λοιπόν σύμφωνα μέ τις 
βασικές μας άρχές νά κατευθύνουν τή θεωρία τους πάνω σ’ αύτό: ότι [δηλ.] 
έκεΐνο πού είναι τό άληθινό (υπερβατικό) άντικείμενο των έξωτερικών μας 
αισθήσεων δέν μπορεί νά είναι ή αίτια έκείνων τών παραστάσεων 
(φαινομένων) πού έννοοΰμε ύπό τό όνομα ύλη. ’Επειδή τώρα κανείς δέν (Α 391) 
μπορεί δικαιολογημένα νά διατείνεται ότι γνωρίζει κάτι άπό τήν υπερβατική 
αιτία τών παραστάσεων τών έξωτερικών μας αισθήσεων, έτσι ό ισχυρισμός 
των είναι έντελώς άβάσιμος. ”Αν όμως οί ύποτιθέμενοι βελτιωτές1 τής 
θεωρίας γιά τήν φυσική έπίδραση ήθελαν, κατά τον συνήθη τρόπο 
παραστάσεως ένός ύπερβατικοΰ δυϊσμού, νά θεωρούν τήν ύλη, ώς τέτοια, ώς 
ένα πράγμα αύτό καθ’ έαυτό (καί όχι ώς ψιλό φαινόμενο ένός άγνώστου 
πράγματος) καί νά κατευθύνουν τήν άντίρρησή τους προς τά έκεΐ, στο νά 
δείχνουν [δηλ.] ότι ένα τέτοιο έξωτερικό άντικείμενο, πού δέν δείχνει στον έ
αυτό του2 καμμιάν άλλη αΐτιότητα άπό αύτήν τών κινήσεων, δέν μπορεί ποτέ 
πλέον νά είναι ή ποιητική αίτια τών παραστάσεων, άλλά ότι γι’ αύτό πρέπει 
νά παρεμβή στή μέση ένα τρίτο δν, γιά νά έγκαθιδρύση μεταξύ τών δύο, άν 
όχι μιάν άμοιβαία έπίδραση3, τουλάχιστον όμως μιάν άνταπόκριση και 
άρμονία — [άν λοιπόν αύτοί οί βελτιωτές ήθελαν όλα αύτι κλπ.], τότε θά 
άρχιζαν τήν άναίρεσή τους άπό αύτό, άπό τό νά δέχωνται [δηλ.] στον δυϊσμό 
τους τό πρώτον ψενδος τής φυσικής έπιδράσεως, καί έτσι λοιπόν δέν θ’ 
άναιροΰσαν μέ τήν άντίρρησή τους τόσο τήν φυσική έπίδραση, άλλά τήν 
ίδια τή δική τους δυαδική προϋπόθεση. Πράγματι όλες οί δυσκολίες, οί 
όποιες άφοροϋν τή σύνδεση τής νοούσης φύσεως μέ τήν ΰλη, πηγάζουν 
χωρίς έξαίρεση άπό έκείνη μονάχα τήν δΓ υφαρπαγής4 δυαδική παρά
σταση, ότι ή ΰλη, ώς τέτοια, δέν είναι τάχα φαινόμενο, δηλ. ψιλή 
παράσταση τού πνεύματος στήν όποια άντιστοιχεΐ ένα άγνωστο άντικεί- 
μενο, άλλά τό άντικείμενο αύτό καθ ’ έαυτό, έτσι όπως αύτό υπάρχει έξω άπό 
’μάς καί άνεξάρτητα άπό κάθε αίσθητικότητα.

Δέν είναι δυνατόν λοιπόν νά έγερθή καμμιά δογματική άντίρρηση (Α 392) 
έναντίον τής φυσικής έπιρροής όπως αύτή έχει γίνει κοινώς παραδεκτή.
Γιατί έστω ότι ό άντίπαλος δέχεται πώς ή ΰλη καί ή κίνησή της είναι ψιλά 
φαινόμενα καί άρα καί οί Γδιες [είναι] παραστάσεις μόνον, τότε δέν μπορεί

1. Διορθωτές ή Αναμορφωτές.
2. Δέν παρουσιάζει στόν έαυτό του, έπάνω του.
3. ’Αλληλεπίδραση.
4. Τήν λαθραίως άποκτηθεΐσα.
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παρά νά έντοπίση [θέση']τή δυσκολία σέ τοϋτο: στό δτι δηλ. τό άγνωστο 
άντικείμενο τής αίσθητικότητός μας δέν μπορεί νά είναι ή αίτία τών παρα
στάσεων μέσα μας, πράγμα δμως πού ούτε τό παραμικρό [πράγμα] δέν τοϋ δί
νει τό δικαίωμα νά τό διατείνεται, άφοϋ κανείς δέν μπορεί νά άποφανθή γιά 
Ενα άγνωστο άντικείμενο, τί αύτό μπορεί καί τί δέν μπορεί νά κάνη. Πρέπει 
δμως αύτός, σύμφωνα μέ τίς παραπάνω άποδείξεις μας, νά άποδεχθή κατ’ 
άνάγκην αύτό τόν ύπερβατικό Ιδεαλισμό, έφ * δσον δέν θέλει νά ύποστασιο- 
ποιή κατάφωρα τίς παραστάσεις καί νά τίς μεταθέτη, ώς πράγματα άληθινά, 
έξω άπό τόν έαυτό του.

Παρ’ δλα αύτά, έναντίον τής κοινής δοξασίας τής θεωρίας γιά τήν 
φυσική έπίδραση είναι δυνατόν νά λάβη χώρα [έγερθή] μιά θεμελιωμένη 
κ ρ ι τ ι κ ή  ά ν τ ί ρ ρ η σ η .  Μιά τέτοια ύποτιθέμ£νη κοινωνία μεταξύ^μο 
ειδών άπό ούσίες.,. αύτής. πού νοεί καί αύτής πού είναι έκτειαμένη, θέτει ώς 
βάση ένα χονδροειδή δυϊσμό καί μεταβάλλει τίς τελευταίες1 2, οί όποιες 
ώστόσο δέν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο ψιλές παραστάσεις τοϋ νοοϋντος 
ύποκειμένου, σέ πράγματα πού ύφίστανται άφ’ έαυτών. Ή παρανοημένη 
άρα φυσική έπιρροή3 μπορεί όλότελα μ’ αύτό τόν τρόπο νά διαλυθή [μαται- 
ωθή], μέ τό νά άποκαλύψη [δηλ.] κανείς τόν άποδεικτικό της λόγο ώς μηδα
μινό καί ώς δΓ ύφαρπαγής άποκτημένο4.

* Η περίφημη έρώτηση άναφορικά μέ τήν κοινωνία τοϋ Νοοϋντος καί 
(Α 393) τοϋ ’ Εκτατού5 θά μποροΰσε, &ν άπομακρύνη κανείς κάθε τι τό φανταστικό6, 

νά άναχθή [έκβάλη, άπολήξη] άποκλειστικά σέ τοϋτο: πώς σέ ένα
ν ο ο ύ ν  υ π ο κ ε ί μ ε ν ο  κ α θ ό λ ο υ  ε ί ν α ι  δ υ ν α τ ή  έ ξ ω -  
τ ε ρ ι κ ή  έ π ο π τ ε ί α ,  δηλ. ή έποπτεία τοϋ χώρου (μιάς πληρώσεως τοϋ 
ίδιου, μορφή καί κίνηση). Αλλά σ’ αύτή τήν έρώτηση δέν είναι σέ κανέναν 
άνθρωπο δυνατόν νά βρή άπάντηση, καί ποτέ κανείς δέν μπορεί νά γεμίση 
αύτό τό κενό τής γνώσεώς μας, άλλά μόνο δι’ αύτοΰ τοϋ τρόπου νά τό 
χαρακτηρίζη7, μέ τό νά προσγράφη [δηλ.] τά έξωτερικά φαινόμενα σέ ένα 
ύπερβατικό άντικείμενο, πού είναι ή αίτία τών παραστάσεων αύτοϋ τοϋ 
είδους, καί τό όποιο έμεΐς δμως δέν γνωρίζουμε καθόλου, ούτε καί θά

1. Νά κάνη νά συνίσταται ή δυσκολία σέ ....
2. "Ολοι οί μεταφραστές — μέ έξαίρεση τόν Ν. Κ. S mi t h — άποδίδουντό: «die 

letztere » τοϋ κειμένου μέ τό: αύτές τίς ούσίες ή άπλώς αύτές, πράγμα πού σημαίνει καί τις 
δύο παραπάνω άναφερόμενες ούσίες. Στό κείμενο έν τούτοις ύπάρχει: die letztere, δηλ. die 
letzteren (;) = οί έκτατές ούσίες καί, όχι μαζί τους, καί ή νοοϋσα ούσία.

3. Δηλ. ή διδασκαλία γιά τήν φυσική έπιρροή.
4. Λαθραίως, μέ τεχνάσματα ή δόλο.

'57 Δηλ. τής νοούσης καί τής έκτατής ούσίας (res cogitans, res extensa).
6. Τό πλαστό ή έπινοητό.
7*. Νά τό δηλώση άπλώς.
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Αποκτήσουμε ποτέ καμμίαν έννοια δΓ αύτό. Σ' όλα τά προβλήματα1 πού 
είναι δυνατόν νά παρουσιάζωνται στό πεδίο τής έμπειρίας, πραγματευό- 
μέθα τά φαινόμενα έκείνα ώς πράγματα αυτά καθ’ έαυτά, χωρίς νά έν- 
διαφερώμεθα γιά τήν πρώτη άρχή τής δυνατότητάς των (ώς φαινομένων). 
“Αν όμως προχωρήσουμε πέρα άπό τά όριά της [τής έμπειρίας], τότε ή έν
νοια ένός υπερβατικού άντικειμένου άποβαίνει άναγκαία.

Μιά άμεση συνέπεια τών υπομνήσεων αυτών γιά τήν κοινωνία τού 
νοούντος μέ τά έκτατά όντα, είναι ή Απόφαση2 όλων τών διαμαχών3 ή 
Αντιρρήσεων πού άφορούν τήν κατάσταση τής νοούσης φύσεως πριν άπό 
αύτή τήν κοινωνία (πριν άπό τήν ζωή), ή μετά άπό τήν άρση μιας τέτοιας 
κοινωνίας (κατά τόν θάνατο). * Η γνώμη ότι τό νοούν υποκείμενο ήταν σέ 
θέση νά νοή πριν άπό κάθε ένωση μέ σώματα, θά μπορούσε νά διατυπωθή ώς 
έξής: ότι πριν άπό τήν έναρξη αύτού τού είδους τής αίσθητικότητος, διά 
τής όποιας μάς παρουσιάζεται κάτι τι στον χώρο, αύτά τά ίδια ύπερβατικά 
Αντικείμενα, πού στήν παρούσα κατάσταση έμφανίζονται ώς σώματα, έχουν 
μπορέσει νά έποπτευθοΰν κατ’ εντελώς διαφορετικόν τρόπο. Ή γνώμη 
όμως, ότι ή ψυχή μετά τήν άρση κάθε κοινωνίας μέ τόν σωματικό κόσμο 
μπορεί άκόμη νά συνεχίζη νά σκέπτεται, θά μπορούσε νά διατυπωθή4 ύπό 
τη μορφή αύτήν: ότι, εάν ό τρόπος τής αίσθητικότητος, διά τού όποιου 
ύπερβατικά καί προς τό παρόν τελείως άγνωστα σ’ έμας Αντικείμενα έμφα- 
νίζονται ώς κόσμος υλικός, έπρόκειτο νά παύση5 [νά ύπάρχη], τότε ώστόσο 
δέν θά Αναιρείτο άκόμη δι’ αύτό κάθε έποπτείά τών Αντικειμένων αυτών, καί 
είναι κάλλιστα δυνατόν τά αύτά Ακριβώς άγνωστα Αντικείμενα, άν καί βέ
βαια όχι πλέον ύπό τήν ιδιότητα τών σωμάτων, νά εξακολουθούν νά γνωρί- 
ζωνται άπό τό νοούν ύποκείμενο.

Τώρα βέβαια δέν μπορεί κανείς νά προσκομίζη τόν παραμικρό λόγο6 
γιά έναν τέτοιο ισχυρισμό άπό7 καθαρά θεωρητικές Αρχές, καί μάλιστα ούτε 
κάν νά άποδεικνύη τή δυνατότητα γιά κάτι τέτοιο, Αλλά μονάχα νά [τήν] 
προϋποθέτη ’ άλλά έξ ίσου τόσο λίγο έπίσης μπορεί κανείς νά έγείρη όποιαν- 
δήποτε έγκυρη δογματικήν Αντίρρηση έναντίον αύτού τού ισχυρισμού. 
Γιατί, όποιοσδήποτε καί άν είναι αύτός, γνωρίζει, όπως καί έγώ ή 
όποιοσδήποτε άλλος, τόσο λίγα γιά τήν άπόλυτη καί έσώτερη αιτία τών 
έξωτερικών καί σωματικών φαινομένων. Δέν μπορεί λοιπόν ούτε καί αύτός

1. Aufgaben.
2. Entscheidung (= όριστική κρίση).
3. Διαφωνιών, έρίδων.
4. Έξαγγελθή.
5. Νά σταματήση.
6. ’Επιχείρημα.
7. ’Επί τή βάσει...
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νά διατείνεται δικαιολογημένα1 ότι γνωρίζει, πάνω σέ τί βασίζεται ή 
πραγματικότης τών έξωτερικών φαινομένων στήν παρούσα κατάσταση 
(στην ζωή), έπομένως ούτε καί ότι ό όρος κάθε έξωτερικής έποπτείας, ή άκό- 

(Α 395) μη τό ίδιο τό νοούν ύποκείμενο, θά παύση νά ύπάρχη μετά τήν παρούσα 
κατάσταση (κατά τον θάνατο).

“Ετσι λοιπόν όλη ή διαμάχη για τήν φύση τού νοούντος όντος μας [ού- 
σίας μας] καί τή σύνδεσή του μέ τόν κόσμο τών σωμάτων είναι άποκλειστι- 
κά μια συνέπεια τού γεγονότος ότι τό κενό άναφορικά μέ έκείνο, γιά τό ό
ποιο όέν γνωρίζεΡ κανείς τίποτα, τό γεμίζει [κανείς] μέ,^ια^αλογισμούς τού 
λόγου, άφόύ μεταβάλλει τις σκέψεις του σέ πράγματα καί τίς ύποστασϊοπόι- 
εΐ, [πράγμα] άπό τό όποιο έκπηγάζει [μια] πλασματική2 έπιστήμη τόσο έν 
όψει αύτού πού ισχυρίζεται καταφατικά όσο καί αύτού πού Ισχυρίζεται άπο- 
φατικά, καθώς κάθε ένας [τους] ψευδώς νομίζει εΓτε ότι ξέρει κάτι γιά άντι- 
κείμενα, γιά τά όποια κανένας άνθρωπος δέν έχει κάποιαν έννοια, είτε μετα
τρέπει τίς ίδιες του τίς παραστάσεις σέ άντικείμενα καί έτσι περιστρέφεται 
γύρω άπό έναν αιώνιο κύκλο διφορουμένων σημασιών3 καί άντιφάσεων. Τί
ποτα άλλο, έκτος άπό τή νηφαλιότητα μιας αυστηρής άλλά δίκαιης κριτι
κής, δέν μπορεί νά μάς έλευθερώση άπό τή δογματική αύτή αυταπάτη πού 
μέσω [μιάς] φανταστικής μακαριότητος αιχμαλωτίζει4, κάτω άπό θεωρίες 
καί συστήματα, τόσο πολλούς, καί νά περιορίση όλες μας τίς καθαρά θεω
ρητικές άξιώσεις πάνω στο πεδίο [τής] δυνατής μόνον έμπειρίας, [καί νά τίς περι- 
ορίση] όχι μέσφ ένός άνούσιου ίσως χλευασμού γιά τίς τόσο συχνά άστοχη- 
μένες δοκιμές, ή μέ ευσεβείς άναστενάγμούς γιά τά όρια τού λόγου μας, 
άλλά διά μέσου ένός σύμφωνα μέ βέβαιες θεμελιώδεις άρχές έπιτελούμενου 
προσδιορισμού τών όρίων του, ό όποιος τό δικό του nihil ulterius τό προση
λώνει5 μέ τή μεγαλύτερη άξιοπιστία [βεβαιότητα] στις ήράκλειες στήλες 
πού έστησε ή ίδια ή φύση, γιά νά συνεχίζη6 τόν πλοΰ τού λόγου μας τόσο 

(Α 396) μακριά μόνον όσο έκτείνονται σταθερά οί συνεχόμενες άκρογιαλιές τής 
έμπειρίας, τίς όποιες δέν μπορούμε νά έγκαταλείψουμε χωρίς νά ριψοκινδυ
νεύσουμε σ’ έναν χωρίς άκρη [άτέρμονα] ώκεανό πού κάτω άπόάπατηλέςγιά 
πάντα προοπτικές μάς άναγλάζει στο τέλος νά παρατήσουμε7, ώς στερημένη 
άπό κάθε έλπίδα, κάθε όχληρή καί μακροχρόνια προσπάθεια.

* # *

1. Μ it Grund (= θεμελιωμένα).
2. Eingebildete (= κατά φαντασίαν, πλαστή).
3. 'Αμφισημιών.
4. Βαυκαλίζει.
5. Καρφώνει
6. Νά κάνη νά προχωρή...
7. Έγκαταλείψουμε.
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Μέχρι τώρα όφείλουμε1 [νά δώσουμε] άκόμη μια σαφή καί γενική 
έκθεση τής υπερβατικής καί μολαταύτα φυσικής άπατηλής φαινομενικό- 
τητος [πού υπάρχει] στούς ,παραλογισμούς τού καθαρού λόγου, καθώς 
έπίσης [όφείλουμε] τή δικαίωση τών συστηματικών κατατάξεών τους πού 
βαίνουν παραλλήλως πρός τον πίνακα τών Κατηγοριών. Αύτά δέν θά 
μπορούσαμε νά τά έπιχειρήσουμε στήν άρχή αύτοΰ τού Τμήματος χωρίς νά 
περιπέσουμε στόν κίνδυνο τής σκοτεινότητος ή νά προκαταλάβουμε κατά 
τρόπο άδέξιο τούς ίδιους τούς έαυτούς μας2. Τώρα θέλουμε νά έπιδιώξουμε 
την έκπλήρωση αύτής τής ύποχρεώσεως.

Μπορεί κανείς νά έντοπίση3 όλη τήν ά π α τ η λ ή  φ α ι ν ο μ ε ν ι κ ό 
τ η τ α  σέ τούτο:j5ti ό ύ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ ό ς όρος τού Νοεΐν έκλαμβάνεται 
ώς ή γνώση τού άντικειμένου. ’ Εκτός αύτοΰ έδείξαμε στήν Εισαγωγή στήν 
ύπερβατική Διαλεκτική ότι ό καθαρός λόγος άσχολεΐται μόνο μέ τήν 
όλότητα τής συνθέσεως τών όρων σέ ένα δεδομένο πού ύπόκειται σέ όρους.
’Επειδή τώρα ή διαλεκτική άπατηλή φαινομενικότης τού καθαρού λόγου 
δέν μπορεί νά είναι καμμιά έμπειρική φαινομενικότης πού άπαντά σέ μιάν 
ώρισμένη έμπειρική γνώση, έτσι αύτή [ή διαλεκτική φαινομενικότης] θά 
άφορά τό Καθόλου4 τών Ι^ρων^τοΰ νοεΐν, καί θά ύπάρχουν μόνο τρεις (Α 397) 
περιπτώσεις τής διαλεκτική<^χρή<5εωςτ-οΰ-καθαρού λόγου:

1) Ή σύνθεση τών όρων μιας σκέψεως.-ένγένει.
2) Ή σύνθεση τών όρων τού έμπειρικοΰ5 Νοεΐν,
3) 'Η σύνθεση τών όρων τού καθαρού6 Νοεΐν.
Σ’ όλες αύτές τις τρεις περιπτώσεις ό καθαρός λόγος άσχολεΐται άπλώς 

μέ τήν άπόλυτη όλότητα αύτής τής συνθέσεως, δηλ.^έ έκεΐνο τον όρο πού 
^έΤναι ό ίδιος άπόλυτΟξ. Σέ αύτή τήν διαίρεση βασίζεται έπίσης ή τριπλή 
ϊίπερβαακή ίΐΛάιηλή φαινομενικότης, ή όποια δίνει άφορμή γιά τά τρία 
Τμήματα τής Διαλεκτικής καί -ποοσωέοει τήν ιδέα γιά άλλες τόσες άκριβώς 
φαινομενικές7 έπιστήμες άπό καθαρό λόγο, [δηλ.] τής ύπερβατικής Ψυχο
λογίας, Κοσμολογίας καί Θεολογίας. ’ Εδώ έχουμε νά κάνουμε μόνο μέ τήν 
πρώτη.

’Επειδή κατά τό [ένέργημα τού] Νοεΐν καθόλου κάνουμε άφαίρεση άπό 
κάθε άναφορά τής σκέψεως πρόά οίονδήποτε άντικείμενο (είτε τών αίσθήσε- 
ων είτε τής καθαρής νοήσεως),|έτσι ή σύνθεση τών όρων μιάς σκέψεως έν

1. Κατά λέξη: έχουμε μείνει ύπόχρεοι άκόμη μιάς...
2. Νά διαπράξουμε δηλ. ένα άδέξιο πρωθύστερο.
3. Συνοψίση.
4. Τό Γενικό, τήν καθολικότητα (= das Allgemeine).
5. Τού έμπειρικώς Νοεΐν (τής έμπειρικής σκέψεως).
6. Τού καθαρώς Νοεΐν (τής καθαρής σκέψεως).
7. Scheinbarcn (= πού σχετίζονται δηλ. μέ τήν ύπερβατική άπατηλή φαινομενικό

τητα, εύλογοφανείς, άληθοφανεΐς).

7
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γένει (άριθμ. 1) δέν είναι καθόλου Αντικειμενική, άλλ’ άπλώς μια σύνθεση 
^ής σκέψεως μέ-^ υπηκείμενοΤ [.ω)νθεΛ3η]..πού ψ&υ&&ς -όμως Εκλαμβάνεται 
ςί>ς μιά συνθετική παράσταση Ενός Αντικειμένου.

’Από αυτό όμως συνάγεται Επίσης: ότι ό διαλεκτικός συλλογισμός γιά 
τον δρο κάθε σκέψεως Εν γένει, δρος πού ό ίδιος είναι Απόλυτος, δέν 

(Α 398) διαπράττει κανένα λάθος στό περιεχόμενο, (άφοΰ κάνει Αφαίρεση άπό κάθε 
περιεχόμενο ή Αντικείμενο), ^λά σφάλλεται μόνο στή μορφή Kajjipfewet-va 
όνομάζεται παραλογισμός.

’Επειδή περαιτέρω ό μοναδικός δρος πού συνοδεύει κάθε σκέψη, δηλ. 
τό Έγώ, είναι μέσα στή γενική πρόταση: Έγώ νοώ, Ετσι ό ^γος Εχει νά 
κάνη μέ αύτό τον δρο, καθ’ δσον αύτός ό ίδιος είναιίάπόλυτοςν'Ο δρος ό
μως αύτός είναι ό ειδολογικός1 μόνον δρος, δηλ. ή λογική ενότης κάθε μιας 
σκέψεως, στήν όποια κάνω άπό κάθε Αντικείμενο Αφαίρεση, καί μολαταύτα 
[ό δρος] αύτός παριστάνεται ώς Ενα Αντικείμενο πού νοώ, δηλ.: ’Εγώ ό 
ίδρος καί ή άπόλυτη Ενότης τοδ-Έγώ-μου.

’Εάν κανείς μού Εθετε γενικά τήν Ερώτηση: ποιας ιδιοσυστασίας Γύφής] 
είναι τό πράγμα πού νοεί, τότε δέν Εέοω a priori ούτε τήν παραμικρή 
Απάντηση πάνω σ’ αύτό, άφοϋ ή Απάντηση πρέπει νά είναι συνθετική 
(πράγματι μιά Αναλυτική [Απάντηση] εξηγεί ίσως καλά τό Νοεΐν, άλλά δέν 
δίνει καμμιά διευρυμένη γνώση γιά Εκείνο, πάνω στό όποιο βασίζεται κατά 
τή δυνατότητατου αύτό τό Νοεΐν). ΣΕ κάθε συνθετική λύση όμωςάπαιτεΐται 
£ποπτεία, ή όποια σ’ αύτό τό τόσο γενικό πρόβλημα άφέθηκε καθ’ 
όλοκληρίαν άπέξω. ’Έτσι άκριβώς Επίσης δέν μπορεί κανείς ν’ άπαντήση 
στή γενικότητά της τήν Ερώτηση: τι πράγμα άραγε πρέπει νά είναι αύτό πού 
είναι κινητό2; Γιατί ή Αδιαπέραστη Εκταση (υλη) δέν είναι τότε δεδομένη. 
“Αν καί τώρα βέβαια δέν γνωρίζω γενικά καμμιάν Απάντηση σ’ Εκείνην τήν 
Ερώτηση, Εν τούτοις μοΰ φαίνεται δτι μπορώ νά τή δώσω στήν ειδική 
[Ατομική] περίπτωση, [δηλ.] στήν πρόταση, ή όποια Εκφράζει τήν αύτο- 

(Α 399) συνειδησία: Έγώ νοώ. Γιατί αύτό τό Έγώ είναι τό πρώτο ύποκείμενο, δηλ.
μιά ούσία, είναι άπλό κλπ. ’Αλλά αύτά θά ήσαν τότε Εμπειρικές προτάσεις 
άπλώς καί μόνον, οί όποιες χωρίς Ενα γενικό κανόνα, πού νά έκφράζη τούς 
δρους τής δυνατότητος νά νοή κανείς καθόλου καί a priori, δέν θά μπο
ρούσαν3 νά περιέχουν τέτοιου είδους κατηγορήματα (τά όποια δέν είναι 
Εμπειρικά). Κατ’ αύτόν τον τρόπο ή Αρχικά τόσο εύλογοφανής Ενόραση4

1. Τυπικός-λογικός.
2. Πρβλ. σχετικά: Metaphysische Anfangsgrilnde dcr Naturwissenschaft ( K a n t s  

Ges. Schr., op. cit., t. IV).
3. W i I I e : k5nntcn αντί kdnnte.
4. Einsicht (= είς βάθος γνώση, έννόηση, όξεΐα Αντίληψη). ’Εδώ μέ τήν έννοια τής 

ψευδούς άξιώσεως (scheinbare Einsicht).
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νά κρίνω γιά τήν φύση ένός δντος πού νοεί, καί μάλιστα άπό καθαρές έννοιες 
καί μόνον, καθίσταται ύποπτη, άν καί δέν άπεκάλυψα άκόμη τό λάθος της.

'Αλλά ή περαιτέρω έρευνα γύρω άπό τήν άρχή [προέλευση] τών κατη
γορημάτων1 αύτών, τά όποϊα άποδίδω στόν έαυτό μου, ώς ένα δν πού νοεί 
καθόλου, μπορεί ν’ άποκαλύψη αυτό τό λάθος. Τά κατηγορήματα αυτά δέν 
είναι τίποτε παραπάνω άπό καθαρές Κατηγορίες, μέ τις όποϊες δέν νοώ ποτέ 
ένα ώρισμένο άντικείμενο, άλλά τήν ένότητα μόνο τών παραστάσεων, γιά νά 
προσδιορίζω ένα αντικείμενο αύτών [τών παραστάσεων]. Χωρίς καμμιάν υπο
κείμενη ώς βάση έποπτεία, ή Κατηγορία μόνη της δέν μπορεί νά μοΰ προσ- 
πορίση καμμιάν έννοια γιά ένα 0vTiKEi'|igvoL διό-^ |ΐόνη-&*Α-τή^ ^^r7TτΓτp^'r^r 
δίδεται τό αντικείμενο, τό όποιο έπειτα νοείται σύμφωνα μέ τήν Κρτηγ/χρία 
"Οταν χαρακτηρίζω2 ένα πραγμα ώς μιάν ούσία έν τω φαινομένω3 4, τότε πρέ
πει νά μοΰ έχουν δοθή πρωτύτερα κατηγορήματα της έποπτείας του, πάνω 
στά όποια διακρίνω τό παοαιιόνιμο καί διαρκές άπό τό μεταβλητό, κ^ί τό ύ- 
πο-κείμενο (τό ίδιο τό πράγμα) άπό έκεΐνο πού άπλώς συνανήκει^ σ’ αύτό. (Α 400) 
'‘Οταν ονομάζω ένα πράγμα άπλό έντώ φαινομένφ, τότε έννοώ μ’ αύτοδτι ή 
έποπτεία του είναι βέβαια ένα μέρος του φαινομένου, ή ’ίδια δμως δέν μπορεί 
νά μερισθή κλπ. "Οταν δμως γνωρίζεται κάτι ώς άπλό μόνο στήν έννοια καί 
δχι στο φαινόμενο, τότε δέν έχω μ’ αύτό πράγματι καμμιάν άπολύτως γνώση 
γιά τό άντικείμενο, άλλά μόνο γιά τήν έννοιά μου, τήν όποια σχηματίζω μέ
σα μου γιά κάτι τι έν γένει, πού δέν είναι επιδεκτικό καμμιάς ούσιαστικής έ- 
ποπτείας. Λέγω μόνον δτι νοώ κάτι τι έντελώς άπλό, γιατί δ :ν έχω νά πώ 
στήν πραγματικότητα τίποτα περισσότερο παρά μόνον δτι αύτό είναι κάτι τι5.

Ή άπλή λοιπόν συγκατάληψη (τό Έγώ) είναι ούσία έν τή έννοίςι6, 
άπλή έν τή έννοια κλπ. καί έτσι όλα έκεΐνα τά ψυχολογικά θεωρήματα έχουν 
τήν άναμφισβήτήτη όρθότητά τους. Παρά ταυτα δμως έκεΐνο πού θέλει 
κανείς νά μάθη κατ’ ούσίαν γιά τήν ψυχή, δέν γνωρίζεται έτσι μέ κανέναν 
τρόπο, άφοϋ δλα αύτά τά κατηγορήματα δέν ισχύουν διόλου γιά τήν 
έποπτεία, καί δέν μπορούν έπομένως νά έχουν έπίσης όποιεσδήποτε 
συνέπειες πού θά έφαρμόζοντο σέ άντικείμενα τής έμπειρίας, συνεπώς είναι 
έντελώς κενά. Πράγματι, έκείνη ή έννοια τής ούσίας δέν μέ διδάσκει: δτι ή 
ψυχή διαρκεί αύτή άφ’ έαυτής, ούτε δτι είναι ένα μέρος άπό τις έξωτερικές 
έποπτεΐες, τό όποιο δέν μπορεί νά μερισθή πλέον καί πού κατά συ
νέπεια δέν μπορεί μέ καμμιά μεταβολή τής φύσεως νά γεννηθή ή νά

1. Attribute (=ίδιότητες, χαρακτηριστικά γνωρίσματα πού άπονέμονται σέ ένα 
πράγμα).

2. Erklare (= έξαγγέλω, θεωρώ, δηλώνω).
3. Στό πεδίο τού φαινομένου.
4. Anhangt (= προσκρέμαται, προσαρτάται, προσάπτεται).
5. Αύτό δηλ. πού νοώ άπλώς.
6. Δηλ. κατ’ έννοιαν ή ώς πρός τήν έννοια (= im Begriffe).
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φθάρη — ιδιότητες καθαρά και μόνον πού θά μπορούσαν νά μοΰ κά
νουν γνωστή τήν ψυχή στή συνεκτική ένότητα τής έμπειρίας καί 
νά μού άνοίξουν προοπτική άναφορικά πρός τήν άρχή [προέλευση] καί τή 

(Α 401) μελλοντική κατάσταση τής ψυχής. "Οταν όμως διά ψιλής Κατηγορίας1, 
λέγω, ότι ή ψυχή είναι μιά άπλή ούσία, τότε είναι σαφές δτι, άφοΰ ή γυμνή 
γιά τήν ούσία έννοια τής νοήσεως δέν περιέχει τίποτα περισσότερο παρά δτι 
ένα πράγμα πρέπει νά παριστάνεται ώς ύποκείμενο καθ ’ έαυτό χωρίς με τή 
σειρά του πάλι νά είναι κατηγόρημα κάποιου άλλου, [τότε είναι σαφές δτι] 
άπ’ αύτό δέν συνάγεται τίποτα γιά τή διαρκή μονιμότητα, καί τό 
κατηγόρημα2 τής άπλότητος δέν μπορεί άσφαλώς νά προσθέση αύτή τή 
διαρκή μονιμότητα, έπομένως δέν διδάσκεται κανείς έτσι ούτε κατ’ 
έλάχιστον γι’ αύτό πού μπορεί νά συμβή3 στήν ψυχή κατά τις μεταβολές, 
τού κόσμου. ”Αν θά μάς έλεγε κανείς δτι ή ψυχή είναι ένα ά π λ ό  μ ό 
ρ ι ο  τ ή ς  ύ λ η ς ,  τότε θά μπορούσαμε άπό έκεΐνο πού μάς διδάσκει γιά 
αύτήν ή έμπειρία νά παραγάγουμε τή διαρκή μονιμότητά της καί, μαζί μέ 
τήν άπλή φύση, τήν άφθαρτότητα τής ίδιας [δηλ. τής ψυχής]. ’Αλλά 
ή έννοια τού ’ Εγώ στήν θεμελιώδη ψυχολογική άρχή (’ Εγώ νοώ) δέν μάς 
λέει ούτε μιά λέξη γιά αύτό.

Τό δτι δμως τό δν πού μέσα μας νοεί, νομίζει έσφαλμένα πώς γνωρίζει 
τον ίδιο τον έαυτό του διά μέσου καθαρών Κατηγοριών, καί μάλιστα διά 
μέσου έκείνων, οί όποιες κάτω άπό κάθε τίτλο τους έκφράζουν τήν άπόλυτη 

\ ένότητα, [τούτο] έχει έδώ τήν πηγή του4. 'Η συγκατάληψη5 είναι ή ίδια τό 
\ υπόβαθρο τής^δυνατότητος τών Κατηγόριών^οί ότίοιέι άπύ ιήν Κλέυο(Γτουε 

δέν παριστάνουν τίποτα άλλο ^0 ΤΗ «»νθΡΓτη_τηύ πολ λ οπλ η»~ τής έπο- 
πτείας, καθ’ δσον αύτό εχε^ένότητα στή συγ κατάληψη^. Επομένως τό 
αύτοσυνειδέναι έν γένει είναι ή παράσταση έκείνου, τό όποιο είναι ό δρος 
κάθε ένότητος, και τό ίδιο μολαταύτα είναι άπόλυτο. Ώε έκ τούτου γιά τό 

(A 402) νοούν ’ Εγώ (ψυχή), πού νοεί έαυτό ώς ούσία, ώς άπλό, ώς άριθμητικά ταυτό
σημο σέ κάθε χρόνο καί ώς τό συσχετικό κάθε ύπάρξεως, άπ’ δπου όποιαδή- 
ποτε άλλη ύπαρξη πρέπει νά συνάγεται, μπορεί κανείς νά πή δτι διά τών 
Κατηγοριών δέν γνωρίζει τόσο τον ί δ ι ο  τ ο ν  έ α υ τ ό  τ ο υ ,  άλλά τις 
Κατηγορίες, καί μέσφ αύτών δλα τά άντικείμενα, στήν άπόλυτη ένότητα τής 
συγκαταλήψεως, κατά συνέπεια [γνωρίζει] . δ ι ά  μ έ σ ο υ  τ ο ύ  ί 
δ ι ο υ  τ ο ύ  έ α υ  τ ο ύ  τ ου. Τώρα είναι άσφαλώς όλοφάνερο: δτι έκεΐνο, 
τό όποιο πρέπει νι6Γπροϋποθέτώ>γιά νά γνωρίύω ένα άντικείμενο έν γένει, δέν 
μπορώ τό ίδιο νά τό^γν©ρΐζΒΓο!>ς άντικείμενο^ καί δτι τό Έγώ (τό Νοεΐν) πού

1. K e h r b a c h :  durch bloBe Kategorien (= δι’ Απλών (ψιλών) ή: έπί τή βάσει
Απλών Κατηγοριών).

2. Attribut (= ουσιώδες γνώρισμα).
3. Trcffcn (= νά πλήξη, θίξη).
4. Προέρχεται άπό έδώ.
5. Die Apperzeption.
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προσδιορίζω1 είναι διάφβρσ άπό τό ‘Εγώ πού μπορεί νά προσδιορισθή2(τό 
νοούν ύποκείμενο), όπως ή γνώση [είναι διάφορη] άπό τό Αντικείμενο. Παρ ’ 
όλα αυτά τίποτα δέν είναι πιό φυσικό καί πιο παραπλανητικό άπό τήν 
άπατηλή φαινομενικότητα νά θεωρή κανείς τήν ένότητα στή σύνθεση τών 
σκέψεων ώς μια κατ’ αίσθηση άντιληπτή3 ένότητα μέσα στο ύποκείμενο 
αύτών τών σκέψεων. Θά μπορούσε κανείς νά όνομάση τήν άπατηλή αυτή 
φαινομενικότητα υφαρπαγή4 τής ύποστασιοποιημένης συνειδήσεως 
(apperceptionis substantiatae).

’Άν θέλη κανείς νά δώση έναν τίτλο λογικό5 6 στον παραλογισμό πού 
ένυπάρχει στούς διαλεκτικούς τοΰ λόγου συλλογισμούς τής όρθολογικής 
ψυχολογίας, καθ’ όσον αύτοί [οι συλλογισμοί] έχουν μολαταύτα όρθές 
προκείμενες [προτάσεις], τότε μπορεί αύτός νά ίσχύη σάν ένα sophisma fi- 
gurae diet ion is6, κατά τό όποιο ή μέν μείζων πρόταση κάνει μιαν άπλώς ύπερβα- 
τική χρήση τής Κατηγορίας άναφορικά προς τόν όρο της, ή έλάσσων όμως καί 
τό συμπέρασμα κάνουν μιαν έμπειρική χρήση τής αύτής Κατηγορίας 
άναφορικά προς τήν ψυχή πού έχει ύπαχθή κάτω άπό αύτό τόν όρο. ’Έτσι (Α 403) 
π.χ. ή έννοια τής ούσίας στον παραλογισμό τής άπλότητος7 είναι μιά 
καθαρά νοητική έννοια, ή όποια χωρίς όρους τής κατ’ αίσθηση έποπτείας 
έχει ύπρρβρτικ-ή δη-* καιιαιάν άπολύτωε νρήση. Στον έλάσσονα
όμως πρόταση ή ίδια Ακριβώς έννοια είναι έφαρμοσμένη στο άντικείμενο 
κάθε έσωτερικής έμπειρίας, χωρίς όμως νά προσδιορίζη κανείς έκ τών 
προτέρων καί νά θέτη ώς βάση τόν όρο τής έφαρμογής της in concreto, δηλ. 
τή διαρκή μονιμότητα τοΰ αύτοΰ Αντικειμένου, ώς έκ τούτου γίνεται μιά 
έμπειρική άν καί άνεπίτρεπτη έδώ χρήση τής έννοιας αύτής [τής ούσίας].

Γιά νά δείξουμε τέλος τή συστηματική συνοχή όλων αύτών τών 
διαλεκτικών ισχυρισμών μιας σοφιστικά συλλογιζόμενης ψυχολογίας μέσα 
σέ μιά συνεκτική ένότητα τού καθαρού λόγου, κατά συνέπεια τήν 
πληρότητά τους, άς παρατηρήση κανείς ότι ή συγκατάληψη χωρεΐ διά 
μέσου όλων τών τάξεων τών Κατηγοριών, άλλά διεπιτελεΐται8 μονάχα έν 
σχέσει πρός έκεϊνες τις έννοιες τής νοήσεως, οί όποιες σέ κάθε μία άπό

1. Das Bestimmende (= τό προσδιορίζον).
2. Von dem bestimmbaren Selbst, δηλ. άπό τό προσδιοριζόμενο ή προσδιοριστέο 

’Εγώ (πρβλ. καί Β 317).
3. Wahrgenommene.
4. Subreption (= παρείσδυση)
5. "Εναν τίτλο δηλ. σύμφωνα μέ τήν Λογική.
6. «Σόφισμα παρά τό σχήμα τής λέξεως» (πρβλ. Θ. Βορέα, Λογική, op. cit., σ. 195).
7. A d i c k e s: SubstanzialitSt (= ούσιαστικότητος).
8. Διεξάγεται, διενεργείται.
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αυτές1 ύπόκεινται ώς βάση τής ένότητος των ύπολοίπων σέ μια δυνατή κατ’ 
αίσθηση άντίληψη, κατ’ άκολουθίαν [έν σχέσει πρός τις Κατηγορίες]: 
αύθύπαρξη (Subsistenz), πραγματικότης, ένότης (όχι πολλότης) καί ύπαρξη, 
μόνο πού ό λόγος έδώ τις παριστδ όλες ώς όρους — πού είναι οι ίδιοι 
απόλυτοι — τής δυνατότητος ένός νοοϋντος όντος. "Αρα ή ψυχή γνωρίζει 
στον ίδιο τον έαυτό της:

(Α 404) Ι . Τ ή ν  ά π ό λ υ τ η  έ ν ό τ η τ α  
τ ή ς σ χ έ σ ε ω ς ,  

δΐ1λ·
τον ίδιο τον έαυτό της όχι ώς ένύ- 

παρκτο (inharierend), άλλά ώς α ύ - 
θ ύ π α ρ κ τ ο  (subsistierend).

2 .  Τ ή ν  ά π ό λ υ τ η  έ ν ό τ η τ α  
τ ή ς  π ο ι ό τ η τ ο ς ,  

δηλ.
όχι ώς πραγματικόν "Ολο, άλλά
[ώς] ά π λ ή*. ^

Λ'***#-· i

Γ \ „
3. Τ ή ν  ά π ό λ υ τ η  έ ν ό τ η τ α  
κατά τήν π ο λ λ ό τ η τ α  μέσα 

στον χρόνο, 
δηλ.

όχι άριθμητικά διάφορη σέ διαφό
ρους χρόνους, άλλά ώς iv a κ a i 
τ ό α ύ τ ο. άκριβώς ύ πο
κ ε ί μ ε ν ο .

4 .  Τ ή ν  ά π ο ' λ υ τ η  έ ν ό τ η τ α  
τ ή ς  ύ π ά ρ ξ ε ω ς  μέσα στον 

χ ώ ρ ο ,  
δηλ.

όχι ώς τή συνείδηση πολλών πραγ
μάτων έξω άπ’ αύτήν, άλλά μ ό
νον τής ύ π ά ρ ξ ε ω ς  α  ύ -  
τ  ή  ς  τ ή ς  ί δ ι α ς ,  άλλων όμως 
πραγμάτων ώς δικών της άπλώς 
παραστάσεων.

(Α 405) Λόγος είναι ή δύναμη τών άρχών. Οί Ισχυρισμοί τής καθαρής 
Ψυχολογίας δέν περιέχουν έμπειρικά κατηγορήματα γιά τήν ψυχή άλλά

* Πώς έδώ πάλι τό άπλό άντιστοιχε! στήν Κατηγορία τής πραγματικότητος δέν 
μπορώ τώρα άκόμα νά τό δείξω, άλλά [αυτό] θά άποδειχθή στό έπόμενο Κεφάλαιο μέ 
τήν εύκαιρία μιδς άλλης χρήσεως του λόγου γιά τήν ίδια άκριβώς έννοια.

I. Τις τάξεις τών Κατηγοριών.
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τέτοια πού, όταν πραγματοποιούνται1, όφείλουν νά προσδιορίζουν τό 
άντικείμενο αύτό καθ’ έαυτό άνεξάρτητα άπό τήν έμπειρία, έπομένως δι’ 
άπλού λόγου. Θά έπρεπε λοιπόν οί Ισχυρισμοί αύτοί νά θεμελιώνωνται 
εύλόγως πάνω σέ άρχές καί καθολικές έννοιες φύσεων πού νοούν έν γένει. 
’Αντί αύτού άποκαλύπτεται 0ti ή ένική2 παράσταση: ’Εγώ είμαι, τούς 
κατευθύνει όλους, καί έπειδή άκριβώς αύτή ή παράσταση έκφράζει τον 
καθαρό τύπο3 όλης μου τής έμπειρίας (άπροσδιόριστα), γιά τούτο έξαγγέλ- 
λεται ώς μιά καθολική πρόταση πού ίσχύει γιά όλα τά όντα πού νοούν, 
καί, καθώς ώστόσο είναι ένική άπό κάθε άποψη, συνεπικομίζει τήν άπατηλή 
όψη μιας άπόλυτης ένότητος τών όρων τού Νοεΐν έν γένει καί κατ ’ αύτόν 
τον τρόπο έκτείνεται πιό πέρα άπ’ ό,τι θά μπορούσε νά έκταθή4 ή δυνατή 
έμπειρία.

1· Λαμβάνουν χώρα.
2. Die einzelne Vorstellung (= ή άπλή, μοναδική, χωριστή παράσταση).
3. Die Formel.
4. Νά φθάση.
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Π Ε Ρ Ι  Τ Ω Ν  Π Α Ρ Α Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ω Ν  Τ Ο Υ  Κ Α Θ Α Ρ Ο Υ  Λ Ο Γ Ο Υ
[Κατά την έκδοση Β]

Την πρόταση1 αύτή λοιπόν θέλουμε νά τήν παρακολουθήσουμε μέ ένα 
κριτικό μάτι διά μέσου όλων των Κατηγοριών τής καθαρής Ψυχολογίας, 
χάριν συντομίας όμως θά άφήσουμε νά προχωρήση ή έξέτασή τους2 σέ μιάν 
άδιάκοπη ένότητα συνεχείας.

Κατά πρώτον ή άκόλουθη γενική παρατήρηση μπορεί νά όξύνη τήν 
προσεκτικότητά μας πάνω σ’ αυτό τό είδος τοΰ συλλογισμού. "Ενα οίοδή- 
ποτε άντικείμενο δέν τό γνωρίζω σκεπτόμενος άπλώς, άλλά μόνον προσδιο
ρίζοντας μιά δεδομένη έποπτεία έν άναφορςί προς τήν ένότητα τής συνειδή- 
σεως, στήν όποια συνίστανται όλες οί πράξεις τού Νοεΐν, μπορώ νά γνωρί
σω όποιοδήποτε άντικείμενο. Συνεπώς δέν γνωρίζω τον ,ιδιο τον Μυτό μ.ου, 
μέ τό νά-έχω συνείδηση wi~ f-nnrnn [inn i!\r vnnnvrr>r) Al la  [toy yviOOlCo)] όταν 
Ιχώ—συνείδηση- της έποπτείας—τού ίδιου.τού. έαυτοΰ μου, ώς έποπτε_ίας 
προσδιορισμένης έν άν^φ^ρς» Τή λειτουργία τοΰ Νοεΐν. "Ολοι έπο- (Β 407) 
μένως οί τ(ρ ό π <5)ι (modi) τής αύτοσυνειδησίας είς τό Νοεΐν καθ’ έαυτό 
δέν είναι άκόμη έννοιες τής νοήσεως γιά άντικείμενο (Κατηγορίες), 
άλλά ψι-λέϋ-λεΐίουμ^τ^ πού δέν παρέχουν-ατό Νοεΐν κανένα άπολύτοκ 
άντικείμενο νά γνωρίση. έπομένως δέν προσφέρουν έπίσης ούτε καί τον 
έαυτό μου τον ίδιο ώς άντικείμενο. Όχι ή συνείδηση τού π ρ ο σ δ ι ο 
ρ ί ζ ο ν τ α ς  ’Εγώ3, άλλά τού δ υ ν α μ έ ν ο υ  μόνο νά π ρ ο σ δ ι ο ρ ι -  
σ θ ή4, δηλαδή τής έαωτερικής μου.έποπτ£ίας (καθ’ όσον τό πολλαπλό 
αύτής μπορεί νά συνδέεται σύμφωνα μέ τον γενικό όρο τής ένότητος τής 
συγκαταλήψεως εις τό Νοεΐν), είναι τό άντικείμενο.

1. Τό τμήμα: « Da nun der.Satz: Ich d e n k e  ...................keinen vorteiihaften Begriff
machen konnen», δέν τό παραθέτουμε πάλι έδώ μεταφρασμένο, άφοΰ ήδη αύτό δόθηκε 
στήν Α348 τής πρώτης έκδόσεως («’Επειδή τώρα ή πρόταση: ’ Ε γ ώ  ν ο ώ  ...καμμιάν
έπωφελή έννοια»). Πρβλ. σχετικά σ. 41-42.

2. Δηλ. ή έξέταση τών Κατηγοριών (praedicamenta) τής καθαρής Ψυχολογίας. 
Τό « ihrc Priifung» άναφέρεται στις Κατηγορίες (Pr&dikamente), ή τό πολύ-πολύ στήν 
καθαρή Ψυχολογία («dcr reinen Seelenlehre»), πάντως όχι στήν χρήση (Gebrauch), όπως 
κάνουν όλοι σχεδόν οί μεταφραστές έκτός άπό τόν μεταφραστή τοϋ Κάντ στά λατινικά 
Fr. G. B o r n ,  ό όποιος, όρθά, τό μέν: ihn (Wir wollen ihn...) συνάπτει πρός τήν Satz: Ich 
denke, τό δέ: ihre (ihre Priifung) πρός τά Prddikamente. Αύτό άπαιτεί άλλωστε ή 
γραμματική τάξη τοϋ κειμένου. Τέλος, μερικοί μεταφραστές (όπως λ.χ. ό S m i t h καί 
όλοι οί Γάλλοι) δέν κάνουν σαφές, ποϋ άκριβώς άναφέρεται αύτό τό πραγματικά 
δυσχεραΐνον τή νοηματική ροή τής προτάσεως: ihre Priifung.

3. Conscientia determinantis ipsius (Critica rationis purae, op. cit., σ. 267).
4. Conscientia determinabilis ipsius, δηλ. ή προσδιορίσιμη (προσδιοριστέα) συνεί

δηση τοΰ Αύτοεγώ (Critica rationis purae, op. cit., σ. 267).
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1) Σε όλες τις κρίσεις τώρα είμαι πάντοτε τό π ρ ο σ δ ι ο ρ ί ζ ο ν  υπο
κείμενο εκείνης τής σχέσεως πού συνιστά τήν κρίση. Τό ότι δμως ’Εγώ πού 
νοώ πρέπει σε κάθε πράξη τού Νοεΐν1 νά Ισχύω πάντοτε ώς υ π ο κ ε ί μ ε ν ο  
καί ώς κάτι, τό όποιο δεν μπορεί νά θεωρήται άπλώς ώς κατηγόρημα2 πού 
προσάπτεται στο Νοεΐν, αύτό είναι μιά άποδεικτική καί μάλιστα τ α υ τ ο- 
λ ο γ ι κ ή  π ρ ό τ α σ η '  άλλά αύτή δέν σημαίνει ότι ’ Εγώ, ώς ά ν τ ι κ ε ί- 
μ ε ν ο, είμαι ένα α ύ θ υ π ό σ τ α τ ο  [άφ’ έαυτοϋ ύπάρχον] ό ν ή ο ύ- 
σ ί α. Τό τελευταίο [ή τελευταία πρόταση] χωρεΐ πολύ μακριά, άπαιτεΐ ώς 
έκ τούτου δεδομένα (data), τά όποια δέν άπαντοϋν καθόλου στο Νοεΐν, ίσως 
[δε] (καθ’ όσον τό Νοούν3 τό θεωρώ άπλώς ώς ένα τέτοιο) [χωρεΐ] 
περισσότερο άπ’ ό,τι θά μπορέσω ποτέ νά συναντήσω γενικά παντού 
(σ’ αύτό).

2) 'Ότι κατ’ άκολουθίαν4 τό ’Εγώ τής συγκαταλήψεως σέ κάθε πρά
ξη τού Νοεΐν είναι ένα [κάτι τό] Ενικό5 πού δέν μπορεί νά άναλυθή σέ μιά 
πολλότητα υποκειμένων, κατά συνέπεια ότι δηλώνει ένα λογικά άπλό 
ύποκείμενο, αύτό ένυπάρχει ήδη στην έννοια τού Νοεΐν, είναι έπομένως μιά

(Β 408) άναλυτική πρόταση- τούτο όμως δέν σημαίνει ότι τό νοούν ’Εγώ είναι μιά 
άπλή ο ύ σ ί α, πράγμα πού θά ήταν μιά συνθετική πρόταση. ' Η έννοια τής 
ούσίας άναφέρεται πάντα σέ έποπτεΐες, οί όποιες στήν περίπτωσή μου δέν 
μπορούν νά είναι άλλιώς παρά κατ’ αίσθηση [δέν μπορούν παρά νά είναι 
αισθητές], συνεπώς κεΐνται έντελώς έξω άπό τό πεδίο τής διανοίας καί έξω 
άπό τό [πεδίο τού] Νοεΐν της6, για τό όποιο ώστόσο μόνο γίνέται κατ’ ού- 
σίαν λόγος έδώ, όταν λέγεται ότι τό ’ Εγώ στο Νοεΐν είναι άπλό. Θά ήταν άλ
λωστε άξιο θαυμασμού άν τούτο, πού κατά τάλλα άπαιτεΐ τόση προπαρα- 
σκευή7, γιά νά διακρίνουμε σέ αύτό πού μάς παρουσιάζει ή έποπτεία, έκεΐνο 
πού είναι σέ αύτήν ούσία, άλλά καί άκόμη περισσότερο [γιά νά διακρίνουμε] 
άν αύτή ή ούσία είναι έπίσης άπλή (όπως στήν περίπτωση τών μερών τής ύ
λης), [θά ήταν λέγω άξιο θαυμασμού, άν αύτό] θά μού8 έδίδετο τόσο εύθέως, 
διά μιάς τρόπον τινά άποκαλύψεως, έδώ στήν πιο πενιχρή άνάμεσα σέ όλες 
παράσταση.

3) Ή πρόταση τής ταυτότητος τού ίδιου τού έαυτοΰ μου σέ κάθε

1. Im Denken (= στο Νοεΐν).
2. Ό E r d m a n n  συμπληρώνει: wie ein PrSdikat (= ώς ένα κατηγόρημα).
3. Ό E r d m a n n  συμπληρώνει: δηλ. τό νοούν δν, τό ’Εγώ ή τό ύποκείμενο.
4. Ακολουθούμε τήν γραφή τού E r d m a n n  ( Ακαδημία) πού δέν θέτει κόμμα 

προ τού folglich, ούτε μετά τό: Denken (R. Schmidt).
5. Ein Singular = «in numero singular!» ( B o r n ) .
6. Δηλ. άπό τά καθαρώς νοητικά ένεργήματά της.
7. Anstalt (= προσπάθεια, κόπο).
8. R o s e n k r a n z :  mir άντί: ich.
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πολλαπλό, τοΰ όποιου έχω συνείδηση, είναι μιά πρόταση πού περιέχεται καί 
ή ίδια αέσα otic Γ5ιεο τίς έννοιες, έπομένακ ιηά αναλυτικό πρόταση' άλλά 
αυτή ή ταυτότης τοΰ υποκειμένου, συνείδηση τής όποιας μπορώ νά έχω σέ 
όλες τις παραστάσεις του1 [τοΰ υποκειμένου], δέν άφορά τήν έποπτεία αύτοΰ 
τοΰ ίδιου, μέσω τής όποιας είναι αυτό δεδομένο ώς άντικείμενο, συνεπώς δέν 
μπορεί ούτε καί τήν ταυτότητα τοΰ προσώπου νά σημαίνη, διά τής όποιας 
νοείται ή συνείδηση τής ταυτότητος τής ίδιας του τής ουσίας ώς νοοΰντος 
όντος μέσα σέ κάθε μεταβολή τών καταστάσεων —πράγμα τό όποιο — γιάνά 
τήν άποδείξη [δηλ.] κανείς — δέν θά έπιτυγχάνετο2 [έπιτελεΐτο] μέ τήν άπλή 
άνάλυση τής προτάσεως: ’Εγώ νοώ, άλλά θά άπαιτοΰνταν γιά τον σκοπό αυτό (Β 409) 
διάφορες συνθετικές κρίσεις πού βασίζονται πάνω στή δεδομένη έποπτεία.

4) [Τό ότι] ’Εγώ διακρίνω τήν ίδια μου τήν ύπαρξη, ώς ένός νοοΰντος 
όντος, άπό άλλα πράγματα έξω άπό μένα (στα όποια άνήκει έπίσης καί τό 
σώμά μου), είναι έ£ ίσου μιά άναλυτική πρόταση, γιατί [τά] άλλα πράγματα 
είναι τέτοια πού τά νοώ ώς δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά  άπό έμένα. Άλλά, [τό] άν 
αυτή ή συνείδηση τοΰ ίδιου τοΰ έαυτοΰ μου είναι όλωσδιόλου δυνατή χωρίς 
πράγματα έξω άπό μένα, μέσψ τών όποιων μοΰ δίδονται παραστάσεις, καί αν 
έγώ άρα μπορώ νά ύπάρχω ώς νοοΰν άπλώς όν (χωρίς νά είμαι άνθρωπος), 
τοΰτο μέ τον τρόπο αύτό δέν τό γνωρίζω καθόλου.

Μέ τήν άνάλυση έπομένως τής συνειδήσεως τοΰ έαυτοΰ μου τοΰ ίδιου 
μέσα στο [πεδίο τοΰ] Νοεΐν καθόλου δέν κερδίζεται ούτε τό παραμικρό άνα- 
φορικά μέ τή γνώση τοΰ έαυτοΰ μου τοΰ ίδιου ώς άντικειμέν ου. * Η λογική 
έκθεση [έξήγηση] τοΰ Νοεΐν καθόλου θεωρείται έσφαλμένα ώς ένας μετα
φυσικός προσδιορισμός τοΰ άντικειμένου.

Μιά μεγάλη καί, μάλιστα, ή μοναδική πέτρα σκανδάλου έναντίον 
όλόκληρης τής Κριτικής μας θά ήταν, άν υπήρχε μιά δυνατότης νά 
άποδείξουμε a priori ότι όλα τά νοοΰντα όντα είναι καθ’ έαυτά άπλές ούσίες. 
ώς τέτοια συνεπώς (πράγμα πού είναι μιά συνέπεια τοΰ αύτοΰ άποδεικτικοΰ 
λόγου) συνεπιφέρουν άξεδιάλυτα μαζί τους τήν προσωπικότητα καί έχουν 
συνείδηση τής κεχωρισμένης3 άπό κάθε ύλη ύπάρξεώς των. Γιατί μέ αύτόν 
τον τρόπο θά είχαμε πραγματικά κάνει ένα βήμα πέρα άπό τον αισθητό 
κόσμο, θά είχαμε είσνωοόσει στο πεδίο τών—Ν ο ο υ μ έ ν ω·\ν~ καί τότε 
πλέον κανείς άς μήν μάς άρνήται τό δικαίωμα νά έκτεινώμεθα περισσότερο (Β 410) 
σ’ αύτό [τό πεδίο], νά προσοικοδομοΰμε, καί, στο μέτρο πού ευνοεί τον 
καθένα ό άστερισμός τής ευτυχίας του, νά σφετεριζώμεθα κατοχή4 μέσα σ’

1. ' O E r d m a n n  έπεξηγεί τό: seinen = meinen, δηλ. παραστάσεις μου.
2. Ό E r d m a n n  συμπληρώνει τό: ausgerichtet sein μέ τό: wilrde πού λίγο πιό 

κάτω (ώς wiirden) άκολουθεί.
3. «Existentia separata» (Born).
4. Νά έγκαθιστώμεθα σάν κάτοχοι.
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αύτό. Πραγματικά ή πρόταση: Κάθε όν πού νοεί είναι, ώς ένα τέτοιο, άπλή 
ουσία, είναι μιά πρόταση συνθετική a prinfi, γιατί κατά πρώτον ή πρόταση 
αύτή χωρεϊ πέρα άπό τήν έννοια πού έχει τεθή ώς βάση της καί προσθέτει 
στο Νοεΐν καθόλου τον τ ρ ό π ο  τ ή ς  ύ π ά ρ  ε,ω ς,. καί δεύτερον 
έπισυνάπτει σ’ έκείνη τήν έννοια ένα κατηγόρημα (τής άπλότητος), πού δέν 
μπορεί νά δοθή σέ καμμιάν άπολύτως έμπειρία. ΟΙ συνθετικές άρα προτάσεις 
δέν είναι έφαρμόσιμες καί έπιτρεπτές, όπως ίσχυρισθήκαμε, σέ σχέση μόνον 
προς άντικείμενα δυνατής έμπειρίας, καί μάλιστα ώς άρχές τής δυνατότητος 
αύτής τής ίδιας τής έμπειρίας, άλλά μπορούν έπίσης νά άναφέρωνται καί σέ 
πράγματα έν γένει καί αύτά καθ ’ έαυτά — μιά συνέπεια πού θά έθετε1 τέρμα 
σ’ όλη αύτή τήν Κριτική καί θά μάς έπέβαλε ν’ άφήσουμε τό πράγμα στήν 
παληά του κατάσταση2. ’Αλλά ό κίνδυνος έδώ δέν είναι τόσο μεγάλος, άν 
παρακολουθήση κανείς άπό πιο κοντά τό πράγμα.

Στή μέθοδο τής όρθολογικής Ψυχολογίας κυριαρχεί ένας παραλογι- 
σμός, ό όποιος έκτίθεται μέ τον άκόλουθο συλλογισμό τού λόγου:

"Ο, τι δέν μ π ο ρ ε ί  ν ά  ν ο η θ ή  [ ν ο ή τ α ι ]  ά λ λ ι ώ ς  π α ρ ά  
ώ ς  ύ π ο κ ε ί μ ε ν ο ,  δ έ ν  υ π ά ρ χ ε ι  έ π ί σ η ς  ά λ λ ι ώ ς  π α ρ ά  ώ ς  
υ π ο κ ε ί μ ε ν ο  κ α ί  ε ί ν α ι  σ υ ν ε π ώ ς  ο ύ σ ί α .

(Β 411) ' Έ ν α  ν ο ο ύ ν  ό ν ,  λ ο ι π ό ν ,  δ έ ν  μ π ο ρ ε ί ,  θ ε ω ρ ο ύ μ ε ν ο  
ά π λ ώ ς  ώ ς  τ έ τ ο ι ο ,  ν ά  ν ο η θ ή  [ ν ο ή τ α ι ]  ά λ λ ι ώ ς  π α ρ ά  ώ ς  
ύ π ο κ ε ί μ ε ν ο .  Ά ρ α  τ ό  ό ν  α ύ τ ό  ύ π ά ρ χ ε ι  έ π ί σ η ς  ώ ς  έ ν α  
τ έ τ ο ι ο  μ ό ν ο ν ,  δ η  λ .  ώ ς  ο ύ σ ί α .

Στή μείζονα πρόταση γίνεται λόγος γιά ένα όν, τό όποιο μπορεί νά 
νοηθή [νοήται] γενικά άπό κάθε άποψη3 4, κατά συνέπεια έπίσης έτσι όπως 
αύτό μπορεί νά μάς δοθή στήν έποπτεία. Στήν έλάσσονα όμως πρόταση γίνε
ται λόγος γιά τό ίδιο όν, καθ’ όσον θεωρεί τον έαυτό του τον ίδιο, ώς 
ύποκείμενο, μόνο σέ σχέση προς τό Νοεΐν καί τήν ένότητα τής συνειδήσεως, 
όχι όμως ταυτόχρονα καί σέ σχέση πρός τήν έποπτεία, μέσψ τής όποιας 
αύτό δίδεται ώς άντικείμενο γιά τό Νοεΐν (zum Denken)\ Τό συμπέρασμα 
λοιπόν έξάγεται per sophisma figurae dictionis, έπομένως διά μέσου ένός

1. E r d m a n n :  machen ... wilrde άντί τοϋ άπλοΟ: macht und gebieten wiirde. Τήν 
γραφή τοΰ E r d m a n n  (‘Ακαδημία) υίοθετήσαμε καί έδώ.

2. Δηλ. στή μέθοδο πού κυριαρχούσε πρίν άπό τήν Κριτική,
3. Ό E r d m a n n  έπεξηγεί: d. i. als Objekt ilberhaupt, mithin in jcder Absicht, 

folglich auch so.... (= δηλ. ώς Αντικείμενο έν γένει (καθόλου), συνεπώς άπό κάθε άποψη, 
κατ’ Ακολουθίαν έπίσης έτσι...). ‘Εδώ Ακολουθήσαμε τήν γραφή του (’Ακαδημία).

4. «Ad cogitandum» (Born).



912. Βιβλίο. I. Κεφάλαιο. Περί τών παραλογισμών τού καθαρού λόγου [Β]

σφαλεροί)1 [ψευδούς] συλλογισμού*.
"Οτι είναι έντελώς όρθή ή άνάλυση [διάλυση] αυτή τού περίφημου (Β 412) 

Επιχειρήματος σ’ Εναν παραλογισμό, [αυτό] έμφαίνεται καθαρά, όταν κανείς 
Εδώ θελήση νά ξαναρρίψη μια ματιά στήν γενική παρατήρηση πάνω στή 
συστηματική παρουσίαση τών ’Αξιωμάτων καί στο Τμήμα γιά τά Νοού
μενα2, όπου Εχει άποδειχθή ότι ή Εννοια Ενός πράγματος, τό όποιο άφ’
Εαυτού μπορεί νά ύπάρχη ώς υποκείμενο όχι όμως ώς άπλό κατηγόρημα, δέν 
συνεπικομίζει άκόμη καμμιάν άντικειμενική πραγματικότητα, ότι δηλ. δεν 
μπορεί κανείς νά ξέρη, δν μπορή κάπου γενικά νά τής άποδίδεται ενα άντι- 
κείμενο, Εφ’ όσον δέν διακρίνει κανείς τή δυνατότητα Ενός τέτοιου τρόπου 
ύπάρξεως, ότι Επομένως ή Εννοια αυτή3 δέν προσφέρει καμμιάν άπολύτως 
γνώση. ’Εάν λοιπόν ή Εννοια αυτή υπό τήν όνομασία μιας ουσίας θέλη 
[πρόκηται] νά ύποδηλώνη Ενα άντικείμενο πού μπορεί νά δοθή' έάν θέλη 
[πρόκηται] νά άποβή μια γνώση, τότε χρειάζεται νά τεθή ώς βάση μια διαρ
κώς μόνιμη έποπτεία ώς ό άπαραίτητος όρος τής άντικειμενικής πραγματι- 
κότητος μιάς έννοιας, δηλ. [νά ύπόκηται ώς βάση] αύτό, μέσφ τού όποιου 
μόνον δίδεται τό άντικείμενο.Στήν Εσωτερική όμως τώρα έποπτεία δέν εχου- (Β 413) 
με τίποτα άπολύτως τό παραμόνιμο, γιατί τό ’ Εγώ είναι μονάχα ή συνείδη
ση τού Νοεΐν μου' δρα μάς λείπει Επίσης, &ν μένουμε4 άπλώς στο [πεδίο

* Τό Νοεΐν στις δύο προκείμενες προτάσεις λαμβάνεται μέ Εντελώς διαφορετική 
σημασία: στή μείζονα πρόταση [λαμβάνεται] όπως αύτό άναρέρεται σέ Ενα  
άντικείμενο καθόλου (Επομένως όπως αύτό τό άντικείμενο μπορεί νά δοθή στήν 
έποπτεία)' στήν έλάσσονα όμως [λαμβάνεται] μόνον όπως αύτό ύπάρχει στή σχέση 
[του] πρός τήν αύτοσυνειδησία, όπου συνεπώς δέν γίνεται σκέψη γιά κανένα άπολύτως 
άντικείμενο, άλλά παριστάνεται μόνον ή σχέση πρός τόν Εαυτό μας, ώς υποκειμένου 
(ώς τής μορφής τού Νοεΐν). Στήν πρώτη πρόταση γίνεται λόγος γιά άντικείμενο πού 
δέν μπορούν νά νοηθούν άλλιώς παρά ώς ύποκείμενα' στή δεύτερη όμως δέν γίνεται 
λόγος γιά π ρ ά γ μ α τ α ,  άλλά γιά τό Ν ο ε ΐ ν  (έφ ’ όσον κάνει κανείς άφαίρεση άπό (Β 412) 
κάθε άντικείμενο), είς τό όποιο [όπου] τό ’ Εγώ χρησιμεύει πάντα ώς ύποκείμενο τής 
συνειδήσεως' ώς έκ τούτου στό συμπέρασμα δέν μπορεί νά συναχθή ότι: δέν μπορώ νά 
ύπάρξω άλλιώς παρά ώς ύποκείμενο, άλλά μόνον ότι: μέσα στό Νοεΐν5 τής ύπάρξεώς 
μου μπορώ νά χρησιμοποιώ τόν Εαυτό μου ώς ύποκείμενο μόνον τής κρίσεως, ή όποια 
κρίση είναι μιά ταυτολογική πρόταση, πού δΕν φανερώνει6 άπολύτως τίποτα γιά τόν 
τρόπο τής ύπάρξεώς μου.

1. TrugschluB. Γιά τήν διαφορά άνάμεσα OT0vTrugschluB, τόν Paralogismus καί τό 
Sophisma πρβλ. Logik τού Κάντ, op. cit., § 90.

2. Πρβλ. Β 288 κ.Ε. καί A 235 κ.Ε.
3. Ε r d m a n n: er, δηλ. ή Εννοια καί όχι: es, δηλ. τό πράγμα.
4. "Αν στεκώμεθα, περιοριζώμεθα.
5. Κατά τή νόηση τής ύπάρξεώς μου.
6. Er6ffnet (= άποκαλύπτει, ρίχνει φώς).
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τοΰ] Νοεΐν, ό αναγκαίος δρος γιά νά έφαρμόσουμε την έννοια τής ούσίας, 
δηλ. την έννοια ένός υποκειμένου πού ύφίσταται άφ’ έαυτοΰ [αυθύπαρκτου], 
πάνω στο Ι'διο τό ’ Εγώ μας ώς δντος πού νοεί, καί ή μ ’ αύτήν1 2 συνδεδεμένη 
άπλότης τής ούσίας έκπίπτει ολοκληρωτικά μαζί μέ τήν άντικειμενική 
πραγματικότητα αύτής τής έννοιας καί μεταβάλλεται σε μιά ψιλή λογική 
ποιοτική ενότητα τοΰ αύτοσυνειδέναι στόΖ [πεδίο τοΰ] Νοεΐν έν γένει, είτε3 
είναι σύνθετο είτε όχι τό υποκείμενο.

’ Α ν α τ ρ ε π τ ι κ ό ς  έ λ ε γ χ ο ς  τ ή ς  ά π ο δ ε ί ξ ε ω ς  τ ο ΰ  M e n d e l s 
s o h n  γ ι ά  τ ή ν  δ ι α ρ κ ή  μ ο ν ι μ ό τ η τ α  τ ή ς  ψ υ χ ή ς .

Ό όξύνους αύτός φιλόσοφος4, στο σύνηθες έπιχείρημα, μέ τό όποιο 
οφείλει νά άποδειχθή δτι ή ψυχή (άν κάνη κανείς τήν παραχώρηση [καί 
δεχθή] δτι [αύτή] είναι ένα δν απλό) δέν μπορεί νά παύση νά ύπάρχη δΓ ά π ο- 
σ υ ν Β έ σ ε ω ς 5  [διαλύσεως], παρετήρησε ένωρίς μιαν έλλειψη έπαρκείας έν 
όψει τοΰ σκοποΰ νά καταστήση άσφαλή στήν ψυχή τήν άναγκαία διάρκεια, 
έφ’ όσον θά μποροΰσε κανείς άκόμα νά δεχθή ένα παύσιμο [σταμάτημα] τής 
ύπάρξεώς της δι’ ά φ α ν ι σ μ ο ΰ  [έκλείψεως]6. Στον Φ α ί δ ω ν ά  του 
λοιπόν ό Mendelssohn προσπάθησε νά κρατήση μακριά άπό τήν ψυχή αύτή 
τήν φθαρτότητα, ή όποια θά ήταν μιά άληθινή έκμηδένιση, μέ τον άκόλουθο 
τρόπο, μέ τό δτι [δηλ.] άπετόλμησε ν’ άποδείξη δτι ένα δν άπλό δέν μπορεί 
καθόλου νά παύση νά ύπάρχη, γιατί, άφοΰ τό δν αύτό δέν μπορεί μέ κανένα 
τρόπο νά έλαττωθή καί άρα νά χάση σιγά-σιγά κάτι άπό τήν ύπαρξή του καί 

(Β 414) έτσι λίγο-λίγο7 νά μεταπέση στο μηδέν (έφ* όσον δέν έχει μόρια μέσα του, 
άρα ούτε καί καμμιά πολλότητα), [τότε] δέν θά βρισκόταν κανένας άπολύτως 
χρόνος μεταξύ τής μιας στιγμής, κατά τήν όποια αύτό είναι, καί μιας άλλης 
κατά τήν όποια δέν είναι πλέον — πράγμα τό όποιο είναι άδύνατο. —Μόνον 
πού ό Mendelssohn δέν άναλογίσθηκε8 δτι, καί όταν άκόμη δεχώμεθα [κατά 
παραχώω^σιγ}-α^τή τήν άπλή φύση τής ψυχής, έφ’ όσον αύτή δέν περιέχει 
τίποτα τό πολλαπλό, τά μέρη τοΰ όποιου νά βρίσκωνται τό ένα έξω

1. Δηλ. μέ τήν έννοια τής ούσίας.
2. Στόν χώρο τοΰ Νοεΐν.
3. ’Αδιάφορα δν είναι σύνθετο ή δχι τό ύποκείμενο.
4. Ό M o s e s  M e n d e l s s o h n  έζησε μεταξύ 1729-1786 καί έγραψε έκτός των 

άλλων τόν διάλογο «Phadon oder liber die Unsterblichkeit der Seele», Berlin, 1766, στόν 
όποιο άναφέρεται έδώ ό Κάντ.

5. Durch Zerteilung (= διά κατατμήσεως) ή «divisione» (Born).
6. «Ex evanescendo» (Critica rationis purae, op. cit., σ. 271).
7. Βαθμιαία.
8. Δέν έλαβε ύπ’ όψη.



932. Βιβλίο. I. Κεφάλαιο. Περί τών παραλογισμών του καθαρού λόγου [BJ

ά g ό τ ό ά λ λ ο^κατά συνέπεια [δέν περιέχει] κανένα Εκτατό μέγεθος1 2 3,, 
[καί τότε] ώστόσοίδένϊγιορεΐ κανείς νάτής άρνηθή, όσο λίγο [μπορείκανείς 1 
νά άρνήται] καί σεΤίτίοιοδήποτε άλλο ύπαρχον πράγμα, έντπτό* υένεθοι:.

Η,η β»Α|ΐη4 τής πραγαατικότητοο άναφορικ-ά πρός όλες tic δυνάμεις, 
Εαι μάλιστα άναφορικά καί πρός κάθε τι έν γένει πού Αποτελεί τήν ύπαρξη — 
βαθμόν, ό όποιος μπορεί νά μειωθή διά μέσου όλων τών άπειρα πολλών 
μικρότερων βαθμών, καί ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο ή ύποτιθέμενη ούσία (τό 
πράγμα, ή διαρκής μονιμότης τού όποιου δέν είναι ήδη κατά τά άλλα 
άσφαλής), μπορεί νά μεταβληθή σέ μηδέν, όχι βέβαια δΓ άποσυνθέσεως 
[κερματισμού] άλλ ’ ώστόσο διά βαθμιαίας ύφέσεως (remissio) τών δυνάμεων 
της (έπομένως διά φθίσεως5, έάν μοΰ επιτρέπεται νά χρησιμοποιήσω αύτή 
τήν έκφραση). Γ·»τι ΚΤΜ ή ϊλιη ή ίτιηιηΚη«η Ργη i f η τη  ir/iurn γρλ\ιην 'έ\/η 
βαθ^ιό-παύ μπορεί άδιάκοπα νά έλαττοΰται*, κατά συνέπεια [βαθμόν έχει]

\ vC,

ν£ίϊφήνενα/Λ7έ7/'Λ^/7; δέν είναι, όπωςΤενίΓοί ασχολούμενοι με τήν Λογική6, ή συνείδη
ση μιας παραστάσεως * πράγματι ένας ώρισμένος βαθμός τής συνειδήσεως, πού όμως δέν 
έξαρκεί γιά τή μνήμη7, πρέπει νά άπαντά άκόμα και σέ μερικές σκοτεινέε 
παραστάσεις, άφοϋ χωρίς καμμιά συνείδηση δέν θά κάναμε καμμιά διάκριση στή 
σύνδεση σκοτεινών παραστάσεων, πράγμα όμως τό όποιο δυνάμεθα8 νά πράξουμε γιά 
τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα μερικών έννοιών, (όπως αύτών του δικαίου(«justi») 
καί τής έπιεικείας9 («aequi»), καί του Μουσικού10 11 όταν αυτός συνθέτων έλευθέρως" μέ 
τήν φαντασία του συναρμόζη ταυτόχρονα πολλούς φθόγγους). ’Αλλά σαφής είναι μιά 
παράσταση, στήν οποία ή συνείδηση έξαρκεί γιά τή σ υ ν ε ί δ η σ η  τ ή ς  δ ι α φ ο 
ρ ά ς  αυτής τής παραστάσεως άπό άλλες. "Αν αύτή ή συνείδηση επαρκή βέβαια γιά 
τή διάκριση, άλλ’ όχι καί γιά τή συνείδηση τής διακρίσεως, τότε αΐτή ή παράσταση 
θά έπρεπε νά ονομάζεται άκόαη σκοτεινά. ’Άρα ύπάρχουν άπε.λρ.α_ποΑλοί βαθμο^τή£^ 
σΐ>νειδήσεως μέχρι τού άφανισμού [της].

I' \ \· Κ·>
(Β 415)

1. Έκτος άλλήλων (= auBereinander). Ό B o r n  μεταφράζει ώς έξής: varietatem 
extra se invicem.

2. «Quantitas extensiva» (Born).
3. «Quantitas intensiva» (Born).
4. Πρβλ. σχετικά B 202 καί B 207.
5. Elangueszenz (= μαρασμός).
6. Οί Λογικοί.
7. Γιά νά λάβη δηλ. χώρα ή μνήμη.
8. Είμεθα σέ θέση (= vermogen).
9. Πρβλ. Die Metaphysik der Sitten ( K a n t s  Gesam. Schriften, op. cit., t. VI) σ. 

229-231 καί σ. 234 κ.έ. (Billigkeit = aequitas). Πρβλ. ήδη Ά ρ ι σ τ. Ήθ. Νικομ. Ε 13, 
1137a — 14, 1137 b καί Ζ 11, 1143 a 19 κ.έ. Ό ’Αριστοτέλης όρίζει ώς έξής τό έπιεικές: «.. 
δτι τό έπιεικες δίκαιον μέν έστιν, ού τό κατά νόμον δέ, άλλ* έηανόρθωμα νομίμου 
δικαίου». Καί πάλι: «καί έστιν αυτή ή φύσις του έπιεικοΰς, έηανόρθωμα νόμου, ή έλλείπει 
διά τό καθόλου».

10. Ό E r d m a n n ,  έπεξηγεϊ: und des Tonkilnstlers, d. i. und der Begriffe des 
Tonkunstlers (= δηλ. καί τών έννοιών τού Μουσικού). Προτιμήσαμε τήν γραφή του: des 
Tonkilnstlers (Ακαδημία).

11. Αύτοσχεδιάζων.

8
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(Β 415) και ή δύναμη νά έχη κάνεις συνείδηση τοϋ έαυτοϋ του, και τό ίδιο και όλες οί 
άλλες δυνάμεις. * Η διαρκής άρα μονιμότης ιής ψυχής, ώς άντικειμένου τής έ- 
σωτερικής άπλώς αίσθήσεως, μένει^άναπόδεικτη,Ίβρι μάλιστα μή δυνάμενη νά 
άποδειχθή1, μολονότι ή διαρκής μονιμότης στήν ζωή, έφ’ όσον τό δν πού 
νοεί (ώς άνθρωπος) είναι συγχρόνως στον έαυτό του ένα άντικείμενο 

. έξωτερικών αισθήσεων, είναι άφ’ έαυτήε φανερή — ^ιέ αύτό όμως^δέν 
έπέρχεται καμμιά ίκανοποίηση στον ορθολογικό ψυχολόγο, ό όποιος 
αναλαμβάνει νά άποδείξηέκ. ψιλών έννοιών τήν άπόλυτη μονιμότητα τής 
ψυχής ακόμη καί πέρα άπό τήν παρούσα ζωή*.

* Εκείνοι οί όποιοι, γιά νά θέσουν σέ τροχιά [βάλουν έμπρός] μιά νέα δυνατότητα, 
πιστεύουν ότι έχουν ήδη κάνει άρκετά, έάν έπιμένουν άλαζονικά2 σ’ αύτό, δτι [δηλ.] 
δεν μπορεί κανείς νά τούς δείξη καμμιάν άντίφαση στις προϋποθέσεις των (δπως στο 
σύνολό τους τέτοιοι είναι3 εκείνοι πού πιστεύουν δτι διακρίνουν (einzusehenglauben) 
τη δυνατότητα τοϋ Νοεΐν, άκόμα καί μετά τό παύσιμό του, γιά τήν όποια έν τούτοις 
δυνατότητα παραδείγματα έχουν άπό τις έμπειρικές μόνον έποπτεΐες στήν άνθρώπινη 

(Β 416) ζωή), μπορούν, μέσφ άλλων δυνατοτήτων πού δεν είναι ούτε κατ’ έλάχιστον τολμη
ρότερες, νά οδηγηθούν σέ μεγάλη άμηχανία. Τέτοιες είναι ή δυνατότης τής διαιρέ- 
σεως [κατατμήσεως] μιας άπλής ούσίας σέ περισσότερες καί, άντίστροφα, ή συρροή 
(συσσωμάτωση)4 περισσοτέρων ούσιών σέ μιάν άπλή. Γιατί, μολονότι ή διαιρε- 
τότης προϋποθέτει ένα σύνθετο [συντεθειμένο], αυτή έν τούτοις δέν άπαιτεϊ 
αναγκαία ένα σύνθετο άπό ούσίες, άλλά μονάχα άπό βαθμούς (των διαφόρων ειδών 
δυνάμεων) μιας καί τής αύτής ούσίας. 'Όπως άκριβώς μπορεί κανείς νά νοήση δλες τις 
δυνάμεις καί ικανότητες τής ψυχής, άκόμα καί αύτήν τής συνειδήσεως, ώς μειωμένες 
κατά τό ήμισυ, κατά τέτοιο τρόπο δμως ώστε νά άπομένη πάντα ούσία, έτσι έπίσης 
μπορεί κανείς χωρίς άντίφαση νά παραστήση αύτό τό σβησμένο ήμισυ ώς 
διατηρημένο, όχι δμως μέσα στήν ψυχή, άλλά έξω άπ’ αύτήν, καί5 6 καθώς έδώ κάθε τι 
πού είναι γενικά πραγματικασ ’- αυτήν, κατά συνέπεια δ,τι έχει ένα βαθμό, έπομένως ή 
δλη ύπαρξή της, είναι κατά τέτοιον τρόπο κομμένη στή μέση, ώστε νά μήν τής λείπη 
τίποτα, θά προέκυπτε τότε μιά ιδιαίτερη ούσία έξω άπ’ αύτήν. Πράγματι ή πολλότης 
πού έχει μερισθή υπήρχε ήδη προηγουμένως, δχι δμως ώς πολλότης των ούσιών, άλλά 
[ώς πολλότης] καθεμιάς πραγματικότητος [ένό^] ττηαοϋ τής iWripirnir w’

1. Μή άποδείξιμη.
2. Trotzen (= διισχυρίζονται μέ έμμονή).
3. Μ e 1 I i n: tun. E r d m a n n :  sind (= trotzig sind), δηλ. είναι έπίμονοι,

ίσχυρογνώμονες.
4. Koalition (= σύμφυση, συγχώνευση). Πρβλ. σχετικά Β 20ί,ύποσ.
5. Κατά τήν τέταρτη πρωτότυπη έκδοση: nur (= μόνο...),
6. Ό E r d m a n n  έπεξηγώντας παρατηρεί: in ihr: d. i. «jeder der Substanz cigenen 

Realitat als eincs Qtiantuni.der Existenz in ihr ή ihnen» (= δηλ. τής άνήκουσας σέ κάθε μιά 
ούσία πραγματικότητος ώς ένός ποσού τής ύπάρξεως σ* αύτήν ή σ’ αυτές).



952. Βιβλίο. I. Κεφάλαιο. Περί τών παραλογισμών τοϋ καθαρού λόγου (Β]

"Αν τώρα τις παραπάνω προτάσεις μας τις πάρωμε σέ μιά σ υ ν θ ε τ ι- 
κ ή συνέχεια, έτσι όπως άκριβώς αυτές, ώς έγκυρες για όλα τά νοοϋντα

και ή ένότης τής ούσίας ήταν μόνον ένας τρόπος ύπάρξεως πού μόνο μέσω αύτής τής 
διαιρέσεως μεταβλήθηκε σέ μιαν πλειονότητα τής αύθυπαρξίας τής ούσίας1. "Ετσι θά 
μπορούσαν επίσης περισσότερες άπλές ούσίες νά συγχωνευθούν2 3 πάλι σέ μιά, όπου 
δέν θά χανόταν τίποτα παρά μόνο ή πλειονότης τής αύθυπαρξίας (Subsistenz) τής 
ούσίας, αφού ή μιά [ούσία] θά περιείχε μέσα της τόν βαθμό τής πραγματικότητος όλων 
μαζί τών προηγουμένων, και βό gj Λττλ,ές ούσίες πού μάς ftivmiV τό
φαινόμενο μιας ύλης (όχι μέν άσφαλώς διά μέσου μιας μηχανικής ή χημικής 
έπιδράσεως άναμεταξύ τους, άλλα μέσ^ώσιαοο- μιβς άγνωστης σέ μάς έπιδράσεως, 
τής όποιας έκείνη [ή {Τηχανική-χημική έπίδρασηΙφβΤήταν μόνο ιό φαινόμενο), νά 
γεννήσουν', διά ιιέσου μιας τέτοια<: δ ύ ν α u ι κ ή ς κατατμήσεως τών ψυχών
τών γονέων, ώς έ ν τ α τ ώ ν  μ ε γ  ε θ ώ ν ,  ψυχές τέκνων, άφού ώστόσο έκεΐνες4 θά 
μπορούσαν νά άναπληρώσουν την άπώλειά τους κατόπιν ένώσεως μέ νέα υλη~τού 
αύτού είδους. 'Απέχω όμως πολύ από τού νά παραχωρώ έστω καί την παραμικρή αξία 
ή έγκυρότητα σέ τέτοιου είδους άποκυήματα τού έγκεφάλου, εκτός τούτου καί οί 
παραπάνω άρχές τής 'Αναλυτικής μάς έχουν έπαρκώς έπιστήσει την προσοχή5 νά μήν 
κάνουμε^αμμιάν άλλη χρήση τών κατηγοριών (όπως λ.χ. τής Κατηγορίας τής ούσίας) 
έξόν άπό τήν έμπειρική. "Αν όμως ό όρθολογιστής, χωρίς όποιανδήποτε παραμόνιμη 
καί παντοτινή έποπτεία, μέσω τής όποιας θά τού έδίδετο ένα αντικείμενο, είναι άρκετά 
τολμηρός, ώστε άπό τήν ψιλή δύναμη τού Νοεϊν νά δημιουργή ένα άφ' εαυτού 
υπάρχουν [αύθύπαρκτο] όν, γιά τόν άπλό λόγο ότι ή ένότης τής αύτοτυνειδησίας στο 
[πεδίο τοϋ] Νοεϊν δέν τοϋ έπιτρέπει καμμιάν έξήγηση έκ6 τοϋ συνθέτου, ένώ θά έκανε 
καλλίτερα νά όμολογή ότι δέν γνωρίζει νά έξηγήση τή δυνατότητα μιάς φύσεως πού 
νοεϊ, γιατί [τότε] ό υ λ ι σ τ ή ς ,  μολονότι καί αύτός έξ ίσου τόσο λίγο όσο καί ό όρ- 
θολογιστής μπορεί προς όφελος τών δυνατοτήτων του νά προσκόμιση [έπικαλεσθή] 
έμπειρία, δέν πρέπει νά έχη τό δικαίωμα γιά παρόμοια τολμηρότητα, νά χρησιμοποιή 
[δηλ.] τή θεμελιώδη άρχή του γιά τήν άντίθετη χρήση μέ [παράλληλη] διατήρηση τής 
τυπικής [ειδολογικής] ένότητος τοϋ πρώτου7 [τοϋ όρθολογιστοϋ];

1. Subsistenz (= τρόπος ύπάρξεως τής ούσίας) Πρβλ. Β230.
2. Συρρεύσουν.
3. Οί ειρωνικοί αύτοί υπαινιγμοί τοϋ Κάντ στρέφονται έναντίον τών χριστιανικής 

κυρίως προελεύσεως θεωριών όπως ό Creationismus (λατ. creare, creatio), σύμφωνα μέ τόν 
όποϊο τό σώμα μέν τοϋ άνθρώπου γεννιέται άπό τούς γονείς, ή ψυχή όμως δημιουργεϊται 
άπό τόν Θεό καί προσεπιφύεται πριν, ή κατά τήν γέννηση, στό σώμα* ή ό 
Traduzianismus (λατ. traducere, traductio) — άλλως Generationismus —, κατά τόν όποιο ή 
ψυχή γεννιέται συγχρόνως μέ τό σώμα διά μέσου τοϋ σπέρματος τοϋ πατέρα (πρβλ. έπίσης 
τήν θεωρία τής προϋπάρξεως τής ψυχής).

4. ΟΙ ψυχές τών γονέων.
5. Eingescharft (= έπιτάξει, συστήσει έντόνως, ρητώς).
6. ΈπΙ τή βάσει ..., άπορρέουσα άπό....
7. Ό E r d m a n n  διερωτάται: der ersteren(;), μολονότι προτείνει: des ersteren.
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όντα, πρέπει νά λαβαίνωνται στήν όρθολογική Ψυχολογία ώς σύστημα, καί 
(Β 417) [άν] άπό1 την Κατηγορία τής αναφοράς μέ τήν πρόταση: "Ολα τά νοοΰντα 

όντα είναι, ώ τέτοια, ουσίες, διατρέξωμε τή σειρά τους2 πρός τά πίσω μέχρις 
δτου κλείση ό κύκλος, τότε θά προσκρούσωμε τελικά στήν ύπαρξη αύτών 
τών όντων3, γιά τήν όποια αύτά δέν έχουν μόνο συνείδηση στο σύστημα 
αύτό ανεξάρτητα άπό έξωτερικά πράγματα, άλλά μπορούν άκόμα καί νά 

(Β 418) τήν4 προσδιορίσουν (άναφορικά πρός τή διαρκή μονιμότητα, ή όποια 
άνήκει κατ’ άναγκαιότητα στον χαρακτήρα5 τής ούσίας) έξ έαυτών τών 
ιδίων. ’ Από αύτό όμως συνάγεται ότι ό ι δ ε α λ ι σ μ ό ς ,  τούλάχιστον ό 
προβληματικός, είναι αναπόφευκτος μέσα στο ίδιο άκριβώς όρθολογικό 
σύστημα, καί ότι άν ή ύπαρξη έξωτερικών πραγμάτων δέν είναι καθόλου 
άναγκαία γιά τον προσδιορισμό τής Ιδίας του ύπάρξεως6 μέσα στον 
χρόνο, [τότε καί] έκείνη7 επίσης γίνεται έντελώς τού κάκου μόνον δεκτή 
χωρίς νά μπορή νά δώση ποτέ κανείς μιάν άπόδειξη γι’ αύτήν.

"Αν άντίθετα άκολουθήσουμε τήν ά ν α λ υ τ ι κ ή  διαδικασία [μέθο
δο], όπου ύπόκειται ώς βάση τό: ’ Εγώ νοώ, ώς μιά πρόταση πού περιέχει 
ήδη μέσα της ώς δεδομένη μίαν ύπαρξη, κατά συνέπεια [έμπεριέχει] 
τον τρόπο8, καί τήν πρόταση αύτή τήν άναλύσουμε γιά νά γνωρίσουμε 
τό περιεχόμενό της, άν και πώς δηλ. αύτό τό ’Εγώ μέσα στον χώρο 
ή τον χρόνο προσδιορίζει μέ αύτόν άπλώς τον τρόπο τήν ύπαρξή του, 
τότε οί προτάσεις τής ορθολογικής Ψυχολογίας δέν θά ξεκινούσαν άπό τήν 
έννοια ενός νοοΰντος όντος καθόλου, άλλά άπό μιάν πραγματικότητα, πού 
άπό τον τρόπο μέ τον όποιο αύτή νοείται, θά συμπεραινόταν, αφού πρώτα 

(Β 419) ε^£ άπθχωρΐσθή δ,τι είναι έμπειρικό σ ’ αύτήν, αύτό πού άποδίδεται σέ κάθε 
όν πού νοεί καθόλου, έτσι όπως δείχνει ό πίνακας πού άκολουθεΐ:

I. ’ Ε γ ώ  ν ο ώ
2 .  ώ ς  υ π ο κ ε ί μ ε ν ο  3 .  ώ ς ά π λ ό ύ π ο κ ε ί μ ε ν ο

4 .  ώ ς  τ α υ τ ό σ η μ ο  μ έ  τ ο ν  
έ α υ τ ό  τ ο υ  υ π ο κ ε ί μ ε ν ο ,  
σέ κάθε κατάσταση τού Νοεΐν μου.

1. Μέ άφετηρία τήν ...
2. Τών Κατηγοριών.
3. Τών νοούντων δντων.
4. Ε r d m a n n : die sie (= τήν όποια αύτά ...) άντί τής γραφής: diese = αύτή (R. 

Schmidt).
5. Στά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής ούσίας.
6. Δηλ. τής ύπάρξεως κάποιου ή: τής ύπάρξεώς μας γενικά.
7. Δηλ. ή ύπαρξη έξωτερικών πραγμάτων.
8. Die ModalitSt, δηλ. ή Κατηγορία τού τρόπου (Dasein).
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’ Επειδή Εδώ τώρα στή δεύτερη πρόταση δέν προσδιορίζεται, άν μπο
ρώ νά υπάρχω καί νά νοούμαι μονάχα ώς υποκείμενο καί όχι καί ώς 
κατηγόρημα Ενός άλλου1, Ετσι ή Εννοια Ενός υποκειμένου λαμβάνεται έδώ 
άπλώς λογικά καί μένει άκαθόριστο, άν κάτω άπ’ αυτό πρέπη νά έννοήται 
ουσία ή όχι. Στήν τρίτη όμως πρόταση ή άπόλυτη ένότης τής συγκαταλή- 
ψεως, τό άπλό 'Εγώ, άποβαίνει άφ’ έαυτής κιόλας σπουδαία μέσα στήν 
παράσταση, προς τήν όποια άναφέρεται κάθε σύνδεση καί χωρισμός πού 
συνιστοΰν τό Νοεΐν, μολονότι δέν Εχω άκόμα τίποτα καθορίσει για τήν 
ιδιοσυστασία ή αυθυπαρξία τού υποκειμένου. ' Η συγκατάληψη είναι κάτι 
τό Πραγματικό καί ή άπλότης2 της Ενυπάρχει ήδη στή δυνατότητά της. Στον 
χώρο τώρα δέν υπάρχει τίποτε τό Πραγματικό3 πού νά είναι άπλό' γιατί τά 
σημεία (τά όποια άποτελοϋν τό μοναδικό Άπλό στον χώρο) είναι άπλώς 
όρια, όχι όμως καί τά Γδια κάτι πού χρησιμεύει γιά ν' άποτελέση ώς μέρος 
τον χώρο. 'Απ’ αύτό Επομένως συνάγεται ή άδυναμία μιας έξηγήσεως τής 
ιδιοσυστασίας μου, ώς άπλώς νοοΰντος ύποκειμένου, έξ άρχών τού 
υλισμού4. ’Επειδή όμως στήν πρώτη πρόταση ή ύπαρξή μου θεωρείται ώς 
δεδομένη, άφού δέν λέγεται: Κάθε όν πού νοεί υπάρχει (πράγμα πού θά 
έσήμαινε συγχρόνως άπόλυτη αναγκαιότητα καί Επομένως κάτι πάρα πολύ5 
δι ’ αύτά [τά όντα]), αλλά μόνον: ότι ύ π ά ρ χ ω νοών, Ετσι ή πρόταση αύτή 
είναι Εμπειρική καί περιέχει τή δυνατότητα προσδιορισμού6 τής ύπάρξεώς 
μου άναφορικά μόνον προς τις παραστάσεις μου στον χρόνο. ’Επειδή όμως 
γιά τον σκοπό αύτό πάλι χρειάζομαι κατ’ άρχήν κάτι τό παραμόνιμο καί 
παντοτινό, καί κάτι τέτοιο καθ ’ όσον νοώ [τον] Εαυτόν [μου] δέν μοΰ είναι 
καθόλου δεδομένο στήν Εσωτερική έποπτεία, γιά τούτο ό τρόπος μέ τον ό
ποιον υπάρχω, άν δηλ. ύπάρχω ώς ούσία ή ώς συμβεβηκός, δέν είναι καθόλου 
δυνατόν νά προσδιορισθή μέσω αύτής τής άπλής αύτοσυνειδησίας. Άρα,&ν 
ό ύ λ ι σ μ ό ς είναι άνίκανος γιά τον τρόπο έξηγήσεως τής ύπάρξεώς μου, 
τότε καί ή π ν ε υ μ α τ ο κ ρ α τ ί α  είναι έξ ίσου άνεπαρκής γιά τον ίδιο 
σκοπό, καί τό συμπέρασμα είναι ότι δέν μπορούμε μέ κανέναν τρόπο, όποιος 
καί άν είναι αύτός, νά γνωρίσουμε ό,τιδήποτε γιά τήν Ιδιοσυστασία [φύση] 
τής ψυχής μας πού άφορά τή δυνατότητα τής χωριστής7 ύπάρξεώς της 
έν γένει.

1. "Οντος ή υποκειμένου.
2. H a r t e n s t e i n :  Einheit (= ένότης).
3. Τέταρτη πρωτότυπη έκδοση: im Raum nichts Reales. Πέμπτη: im Raume nichts 

Reales.
4. Μέ άφετηρία ή βάση ή: διά μέσου άρχών (λόγων) τού ύλισμοϋ («ex rationibus 

materialism! *>).
5. Zuviel (= τό πάρα πολύ).
6. Bestimmbarkeit (= προσδιορισιμότης, προσδιοριστότης).
7. Κεχωρισμένης.
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Καί μέ ποιόν τρόπο θά ώφειλε άλλωστε νά είναι δυνατόν, διά μέσου τής 
ένότητος τής συνειδήσεως — πού καί έμείς οί ίδιοι μέ αύτό τόν τρόπο μόνο 
τή γνωρίζουμε1, μέ τό ότι [δηλ.] τήν χρειαζόμαστε άπαραιτήτως γιά τή 
δυνατότητα τής έμπειρίας — νά προχωρήσουμε πέρα άπό τήν έμπειρία (άπό 
τήν ύπαρξή μας σ * αύτή τήν ζωή), καί μάλιστα νά έπεκτείνουμε τή γνώση 
μας πάνω στήν φύση όλων τών νοούντων όντων καθόλου μέσφ τής έμπει- 

(Β 421) ρικής άλλά άναφορικά πρός κάθε είδος έποπτείας έντελώς άπροσδιόριστης 
προτάσεως: Έγώ νοώ;

Δέν ύπάρχει συνεπώς καμμιά όθολογική Ψυχολογία ώς έ π ι σ τ η -  
μ ο ν ι κ ή θεωρία2 πού θά μάς παρείχε μιά προσαύξηση στήν αύτογνωσία 
μας, άλλά μόνον ώς π ε ι θ α ρ χ ί α 3 ,  ή όποια στον καθαρά θεωρητικό λόγο 
μέσα σ’ αύτό τό πεδίο θέτει άνυπέρβατα όρια, άφ’ ένός μέν γιά νά μήν 
ρίχνεται στούς κόλπους4 τού άρνησίψηχου5 ύλισμού, καί άφ’ έτέρουγιά νά 
μήν χάνεται περιπλανώμενος καί φαντασιοσκοπών6 7 μέσα στήν άβάσιμη 
γιά μάς έδώ στήν ζωή πνευματοκρατία — άλλά [ή πειθαρχία αύτή] μάς ύπεν- 
θυμίζει μάλλον νά έκλαμβάνουμε αύτή τήν άρνηση τού λόγου μας νά δίδη 
στά περίεργα, πέρα άπό αύτή τήν ζωή έκτεινόμενα έρωτήματα ικανοποιητι
κήν άπάντηση, ώς ένα νεύμα τού ίδιου νά έφαρμόζουμε8 [διαθέτουμε] τήν 
αύτογνωσία μας άπό9 τήν άκαρπη καί διωγκωμένη καθαρή θεωρία (Specula
tion) πάνω στήν καρποφόρα πρακτική χρήση, ή όποια άν καί10 πάντοτε είναι 
στραμμένη μόνον πρός τά άντικείμενα τής έμπειρίας, τις άρχές της έν τούτοις 
τις παραλαμβάνει άπό ψηλότερα καί τή συμπεριφορά μας τήν προσδιορίζει 
έτσι, ώσάν ό προορισμός μας νά έκτείνόταν άπειρα πέρα άπό τήν έμπειρία, 
κατά συνέπεια πέρα άπό τούτην έδώ τήν ζωή.

Άπό όλα αύτά βλέπει κανείς ότι σέ μιά άπλή παρανόηση όφείλει ή όρ- 
θολογική ψυχολογία τήν καταγωγή της. * Η ένότης τής συνειδήσεως, ή όποια

1. H a r t e n s t e i n :  erkennen άντί: kennen.
2. Doktrin (= θεωρία, διδασκαλία (δογματική)).
3. Disziplin (= παίδευση, πειθαρχία).
4. Στήν άγκαλιά.
5. Dem seelenlosen Materialismus.
6. Herumschwdrmend.
7. Grundlosen (= στόν άνεδαφικό, άνευ ύποβάθρου, βάσεως).
8. Μ e 111 n: ...von dcr... Spekulation abzuziehen und zum... (= νά τήν όποστρέφουμε 

(άποτραβάμε) άπό τήν καθαρή θεωρία καί νά τήν ... πρός τήν ...) * Ο E r d m a n n  έπε- 
ξηγεϊ: von der... Spekulation zum ... umzuwenden (= άπό τήν καθαρή θεωρία πρός τήν ... 
νά τήν μεταστρέφουμε). ’Ακολουθούμε τήν γραφή τής ’Ακαδημίας.

9. Δηλ. άντί τής άκαρπης ... θεωρίας πάνω στήν ... πρακτική χρήση...
10. Ε r d m a n n: welcher, wenn er άντί τού: welches, wenn es (R. Schmidt). Τήν

πρώτη γραφή προτιμήσαμε καί έμείς.
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ύπόκειται ώς βάση στις Κατηγορίες, λαμβάνεται έδώ α>ς έποπτεία του υπο
κειμένου [θεωρούμενου] ώς αντικειμένου, και πάνω σ’ αυτήν έφαρμόζεται 
ή Κατηγορία τής ούσίας. ’Αλλά αύτή [ή ένότης] είναι μονάχα ή ένότης στο 
[πεδίο τού] Ν ο ε ϊ ν, και διά μέσου αύτής μόνον δέν δίδεται κανένα άντικεί- 
μενο, άρα πάνω σ' αύτήν δέν μπορεί νά έφαρμοσθή ή Κατηγορία τής ούσίας 
πού προϋποθέτει ώς τέτοια μιά δεδομένη πάντοτε έ π ο π τ ε ί α ,  κατά συνέ
πεια τό υποκείμενο αύτό δέν μπορεί καθόλου νά γνωσθή. Τό υποκείμενο των 
Κατηγοριών δέν μπορεί λοιπόν μέ τό ότι τις [τις Κατηγορίες] νοεί νά άπο- 
κτήση μιάν έννοια γιά τον ίδιο τον έαυτό του ώς ένός άντικειμένου των 
Κατηγοριών* γιατί, γιά νά νόηση τις Κατηγορίες, πρέπει νά θέση ώς βάση 
τή δική του καθαρή αύτοσυνειδησία, ή όποια ώστόσο έπρεπε [πρωτύτερα] 
νά έξηγηθή. "Ετσι άκριβώς και τό υποκείμενο, μέσα στο όποιο ή 
παράσταση τού χρόνου έχει πρωταρχικά τό ύπόβαθρό της1,δέν μπορεί κατ' 
αύτόν τον τρόπο νά προσδιορίση τήν ίδια2 τήν ύπαρξή του μέσα στον 
χρόνο, και έάν τό τελευταίο δέν μπορή νά γίνη, τότε δέν μπορεί έπίσης 
νά λάβη χώρα [νά συντελεσθή] ούτε και τό πρώτο ώς3 προσδιορισμός διά 
Κατηγοριών τού ίδιου τού έαυτοΰ του* (ώς νοοΰντος δντος καθόλου).

* Τό: ’Εγώ νοώ είναι, όπως ήδη έλέχθη, μιά έμπειρική πρόταση και περιέχει μέσα της 
τήν πρόταση: * Εγώ ύπάρχω. Δέν μπορώ όμως νά πώ: Κάθε τι πού νοεί ύπάρχει, γιατί τότε 
ή ίδιότης τού Νοεϊν θά μετέτρεπε όλα τά όντα πού κατέχουν τήν ιδιότητα αύτή [τού 
Νοεΐν] σέ άναγκαΐα όντα. Ώς έκ τούτου καί ή ύπαρξή μου δέν μπορεί έπίσης νά θεω- 
ρηθή ότι έξάγεται ώς συνέπεια4 5 άπό αύτή τήν πρόταση: ’Εγώ νοώ, όπως έπίστευε ό 
C a r t e s i u s  (γιατί άλλιώς θά έπρεπε νά προηγηθή ή μείζων πρόταση: Κάθε τι πού 
νοεί, υπάρχει), άλλά είναι ταυτόσημη μ* αύτήν. Ή πρόταση αύτή έκφράζει μιάν ά- 
προσδιόριστη έμπειρική έποπτεία, δηλ. μιάν κατ’ αίσθηση άντίληψη (έπομένως άπο- 
δεικνύει πράγματι ότι στήν ύπαρκτική αύτή πρόταση ύπόκειται ώς βάση αίσθημα [αί
σθηση] τό όποιο κατ’ άκολουθίαν άνήκει στήν αισθητικότητα), άλλά προηγείται τής 
έμπειρίας, ή όποια όφείλει νά προσδιορίζη τό άντικείμενο τής κατ’ αίσθηση άντιλή- 
ψεως διά τής Κατηγορίας άναφορικά πρός τον χρόνο, καί ή ύπαρξη έδώ δέν είναι άκό- 
μη καμμιά Κατηγορία πού ώς τέτοια δέν άναφέρεται σ’ ένα άπροσδιόριστα δεδομένο 
άντικείμενο, άλλά μόνο σέ ένα τέτοιο, γιά τό όποιο έχει κανείς μιάν έννοια, καί πού 
θέλει νά μάθη γι’ αύτό, άν είναι τεθειμένο [ύπάρχη] ή όχι άκόμα καί έξω άπό τήν έν
νοια αύτή. Μιά άπροσδιόριστη κατ’ αίσθηση άντίληψη σημαίνει έδώ κάτι τό Πραγ-

1. Grund (= πηγή).
2. R o s e n k r a n z :  ihr cigcncs. Hartenstein: sein eigen. * O E r d m a n n  όλο- 

κληρώνει: sein eigenes. Τις δύο τελευταίες γραφές θεωρούμε ώς όρθότερες. T0sein eigenes 
Dasein άναφέρεται στό: das Subjekt.

3. Als Bestimmung κατά τήν γραφή τής ’Ακαδημίας. V a 1 e n t i n e r: namlich die 
Bestimmung (= δηλ. ό προσδιορισμός).

4. Συμπεραίνεται.
5. Empfindung.
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(Β 423) Έτσι λοιπόν μιά γνώση πού έπιχειρήθηκε πέρα άπό τά δρια τής
δυνατής έμπειρίας καί πού άνήκει ώστόσο στό πιο υψηλό1 διαφέρον τής 
άνθρωπότητος, έξαφανίζεται διαλυόμενη, καθ’ όσον αύτή πρέπει νά 

(Β 424) όφείλεται στήν καθαρά θεωρητική φιλοσοφία, σέ άπατημένη έλπίδα' στό 
σημείο ώστόσο αύτό ή αύστηρότης τής Κριτικής μέ τούτο, μέ τό ότι [δηλ.] 
άποδεικνύει ταυτόχρονα ότι είναι άδύνατο για ένα άντικείμενο τής 
έμπειρίας νά προσδιορίζη κανείς κάτι τι δογματικά πέρα άπό τά δριά2 της, 
προσφέρει στον λόγο, σέ [γιά] αύτό του τό διαφέρον3, την δχι ά- 
σήμαντη ύπηρεσία, νά τον θέτη έξ ίσου άκριβώς σέ άσφάλεια άπέναντι 
σέ δλους τούς δυνατούς Ισχυρισμούς τής άντίθετης πλευράς' πράγμα τό 
όποιο δέν μπορεί νά συμβή άλλιώς παρά έτσι, μέ τό είτε [δηλ.] ν’ άποδει- 
κνύη κανείς κατά τρόπον άποδεικτικό τήν πρότασή του, ή, &ν αύτό δέν 
τελεσφορή, νά άναζητή τις πηγές αύτής τής άδυναμίας, οι όποιες, άν αύτές 
βρίσκωνται στούς άναγκαίους φραγμούς τού λόγου μας, τότε αύτομάτως 
οφείλουν νά υποβάλλουν καί κάθε άντίπαλο στον ίδιο άκριβώς νόμο τής 
άπαρνήσεως δλων των άξιώσεων γιά δογματικούς Ισχυρισμούς.

Μέ αύτό ώστόσο δέν χάνεται έδώ τό παραμικρό γιά τή δικαιοδοσία καί, 
μάλιστα, καί γιά τήν άναγκαιότητα άποδοχής μιάς μελλοντικής ζωής 
σύμφωνα μέ θεμελιώδεις άρχές τής μέ τήν καθαρά θεωρητική [χρήση] συν- 
δεδεμένης πρακτικής χρήσεως τού λόγου' γιατί έκτος αύτοΰ ή καθαρά καί μό
νον θεωρητική άπόδειξη δέν μπορεί νά έχη ποτέ κάποιαν έπίδραση στον 
κοινό άνθρώπινο λόγο [νοΰ]. * Η άπόδειξη αύτή [ή καθαρά θεωρητική] είναι 
κατά τέτοιον τρόπο πάνω στήν άκρη [κορυφή] μιάς τρίχας βασισμένη, ώστε 
άκόμη καί ή Σχολή νά μπορή νά τήν κρατά πάνω σ’ αύτήν [τήν άκρη] τόσο

ματικό μόνον, πού είναι δεδομένο, καί μάλιστα [δεδομένο] μόνο γιά τό Νοεΐν4 καθόλου, 
δρα όχι ώς φαινόμενο, ούτε έπίσης καί ώς πράγμα αύτό καθ ’ έαυτό (Νοούμενον), άλλά 
ώς κάτι τό όποιο πραγματικά ύπάρχει καί πού στήν πρόταση: ’ Εγώ νοώ, χαρακτηρίζε
ται ώς κάτι τέτοιο. Πράγματι πρέπει νά παρατηρήσουμε ότι, όταν ώνόμασα έμπειρική 
τήν πρόταση: ’Εγώ νοώ, δέν θέλω μέ αύτό νά πώ ότι τό ’Εγώ σ’ αύτή τήν πρόταση εί
ναι [μιά] έμπειρική παράσταση — άπεναντίας μάλλον ή παράσταση αύτή είναι [μιά] 
καθαρά νοητική παράσταση, γιατί άνήκει στό Νοεΐν καθόλου. ’Αλλά χωρίς όποιαδή- 
ποτε έμπειρική παράσταση πού προσφέρει τήν ύλη5 εις τό Νοεΐν, τό ένέργημα: ’Εγώ 
νοώ, δέν θά έλάμβανε ώστόσο χώρα, καί τό ’ Εμπειρικό είναι μονάχα ό όρος τής έφαρ- 
μογής ή τής χρήσεως τής καθαρής νοητικής δυνάμεως.

1. "Υψιστο, πρώτιστο.
2. Κατά λέξη: πάνω ή πέρα άπό τό όριό της.
3. Bei diesem ihrem Interesse (= κατ’ αύτό του τό διαφέρον, όσον άφορδ αύτό του τό 

διαφέρον).
4. Zum Denken (= «ad cogitationem» = γιά ή πρός σκέψη).
5. Τό υλικό.
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μονάχα χρονικό διάστημα, όσο τήν άφήνει νά περιστρέφεται άδιάκοπα σάν 
σβούρα γύρω άπό τόν έαυτό της1, άρα, καί στα ίδια της [τής Σχολής] τά μάτια 
άκόμη, ή άπόδειξη αύτή δέν προσφέρει καμμιάν παραμόνιμη καί παντοτινή 
βάση πάνω στήν όποια θά μπορούσε νά οίκοδομηθή κάτι τι. Οί άποδείξεις πού (Β 425) 
είναι χρήσιμες για τόν κόσμο παραμένουν έδώ όλες στήν άμείωτη άξια τους 
καί, μέ τόν παραμερισμό έκείνων των δογματικών άξιώσεων, κερδίζουν πιο 
πολύ μάλιστα σέ σαφήνεια καί άνεπιτήδευτη [φυσική] πειστικότητα 
[πίστη], καθ’ όσον αύτές μεταθέτουν τόν λόγο στή δική του2 χαρακτηρι
στικά [ειδικά] περιοχή, δηλ. στήν τάξη [τό βασίλειο] των σκοπών πού είναι 
ταυτόχρονα μια τάξη τής φύσεως — ό όποιος όμως λόγος συγχρόνως τότε, 
ώς πρακτική δύναμη αύτή καθ’ έαυτήν, έχει τό δικαίωμα, χωρίς νά είναι 
περιωρισμένος στούς όρους τής τελευταίας [τάξεως τής φύσεως], νά 
διευρύνη τήν πρώτη [τήν τάξη τών σκοπών] καί μαζί μ’ αύτήν τήν ίδια μας 
τήν ύπαρξη πέρα άπό τά όρια τής έμπειρίας καί τής ζωής. "Αν κρίνη κανείς 
κ α τ ’  ά ν α λ ο γ ί α ν  π ρ ό ς  τ ή ν  φ ύ σ η  έμβιων δντων σ ’ αύτό τόν 
κόσμο, στά όποια [όπου] ό λόγος πρέπει κατ’ άνάγκην νά δεχθή ώς βασική 
άρχή ότι δέν γίνεται ν’ άπαντά κανένα όργανο, καμμιά δύναμη, καμμιά όρμή 
[τάση], άρα τίποτε τό περιττό3 ή άσύμμετρο4 πρός τήν χρήση του, [καί] κατά 
συνέπεια άσκοπο5, άλλα τό κάθε τι άνταποκρίνεται άκριβώς6 στον 
προορισμό γιά τόν όποιο ύπάρχει στήν ζωή, ό άνθρωπος [τότε], ό όποιος έν 
τούτοις μπορεί μόνος του νά συντηρή μέσα του τόν έσχατο τελικό σκοπό7 
όλων αύτών [τών πραγμάτων], θά ήταν τό μοναδικό δημιούργημα πού θ’ 
άποτελοΰσε έξαίρεση άπ’ αύτό8. Γιατί οί φυσικές τους προδιαθέσεις 
[καταβολές], όχι [έκεϊνες] ώς πρός τά φυσικά άπλώς δώρα9 καί τις κλίσεις 
[πού τόν ώθοΰν] νά κάνη χρήση αύτών, άλλά πρωτίστως ό ήθικός νόμος 
μέσα του, χωρούν τόσο πέρα άπό κάθε ώφέλεια καί συμφέρον [πλεονέκτημα] 
πού θά μπορούσε ν’ άντλήση άπ’ αύτά σέ τούτη τήν ζωή, ώστε ό τελευταίος 
[ήθικός νόμος] μάλιστα τόν διδάσκει νά τιμά ύπεράνω όλων τήν άπλή 
συνείδηση τής έντιμότητος τού φρονήματος10 [καί] μέ άποστέρηση όλων (Β 426)

1. Ό E r d m a n n ,  έπεξηγεΐ: urn sich selbst ( = u m  den selben) καί V a l e n t  i n e r :  
um sich .

2. Στόν χώρο πού ειδικά τοϋ προσιδιάζει (= eigentilmliches Gebiet).
3. Entbehrliches (= τό μή άναγκαΐο).
4. ’Ανάρμοστο, άπρόσφορο.
5. Άσύμφωνο πρός ένα σκοπό.
6. Είναι σύμμετρο πρός τόν...
7. Έδώ ό Κάντ προαναγγέλλει τήν: Kritik der Urteilskraft.
8. Άπό αύτή τήν παραπάνω άρχή τών δντων.
9. Ταλέντα.
10. Der Rechtschaffenheit der Gesinnung = «probitas animi» (Born).
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(Β 427)

τών πλεονεκτημάτων, καί μάλιστα καί τής σκιάς1 άκόμη τής υστεροφημίας, 
—και [έτσι] αύτός2 [ό άνθρωπος] αίσθάνεται έσωτερικά προωρισμένος για 
τόν σκοπό αύτό, νά άποβή [δηλ.] μέ τή συμπεριφορά του σ’ αύτό τόν κόσμο, 
παραιτούμενος άπό πολλά πλεονεκτήματα [όφέλη], άξιος για πολίτης ένός 
καλλιτέρου [κόσμου] πού τόν έχει στήν Ιδέα. Αύτός ό ίσχυρός καί άκαταμά
χητος άποδεικτικός λόγος, συνοδευόμενος3 άπό μιαν όλονέν4 αύξανόμενη 
γνώση τής σκοπιμότητος σέ κάθε τι πού βλέπουμε έμπρός μας, καί άπό μιά 
προοπτική θέα στήν άπεραντοσύνη τής Κτίσεως [δημιουργίας], κατά 
συνέπεια [συνοδευόμενος] καί άπό τή συνείδηση άκόμα μιας ώρισμένης 
άπεριοριστίας στή δυνατή έπέκταση [διεύρυνση] τών γνώσεών μας μαζί μέ 
τήν άνάλογη σ’ αύτήν5 όρμή [όρεξη] — [αύτός ό άκαταμάχητος άποδεικτι- 
κός λόγος] έναπομένει [έγκυρος] γιά πάντα έστω καί άν άκόμη είμαστε 
άναγκασμένοι νά παραιτηθούμε άπό τού νά γνωρίσουμε, έξ6 άπλώς 
θεωρητικής γνώσεως τών ιδίων τών έαυτών μας, τήν άναγκαία συνεχή 
διάρκεια τής ύπάρξεώς μας.

Κ α τ α κ λ ε ί ς  τ ή ς  λ ύ σ ε ω ς  τ ο ύ  ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ο ύ
π α ρ α λ ο γ ι σ μ ο ΰ

Ή διαλεκτική άπατηλή φαινομενικότης στήν όρθολογική Ψυχολογία 
βασίζεται7 στή σύγχυση μιας ιδέας τού λόγου (τής ιδέας μιάς καθαρής 
νοερής ούσίας8) μέ τήν καθ’ όλα9 άπροσδιόριστη έννοια ένός δντος πού 
νοεί έν γένει. Νοώ τόν ίδιο τόν έαυτό μου προς όφελος [χάρη] μιάς δυνατής 
έμπειρίας καί άπό αύτό, καθ’ όσον κάνω άφαίρεση άπό κάθε πραγματικήν 
έμπειρία, συμπεραίνω ότι μπορώ νά έχω συνείδηση τής ύπάρξεώς μου άκόμα 
καί έξω10 11άπό τήν έμπειρία καντόύς^έμπειρκούς όρους της. Κατ’ άκολουθίαν 
συγχέω τή δυνατή ά φ α ί ρ ε σ η  άπό" τήν έμπειρικά προσδιωρισμένη 
ύπαρξή μου μέ τήν ύποτιθέμενη συνείδηση μιάς κ ε χ ω ρ ι σ μ έ ν η ς 1 2  δυνα
τής ύπάρξεώς τού νοοΰντος ’ Εγώ μου, καί. πιστεύω ότι γ ν ω ρ ί ζ ω  το’ Υπο-

1. Schattenwerk (= φάντασμα, σκιώδες έργο).
2. Μ e 1 1 i n: und er sich.
3. Συνεπώς: ένισχυόμενος.
4. ’Αδιάλειπτα.
5. Τήν άπεριοριστία δηλ. τής δυνατής έπεκτάσεως τής γνώσεως.
6. Μέ άφετηρία ή βάση τήν...
7. ’Οφείλεται, προέρχεται.
8. Intelligenz (= νοερή ούσία ή φύση, νόηση, νους).
9. ’Από όλες τις άπόψεις.

10. ’Ανεξάρτητα.
11. Σέ σχέση πρός τήν ....
12. Abgcsondert (= χωριστά, άπομονωμένα).
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στατικό1 [ουσιαστικό] μέσα μου ώς τό υπερβατικό υποκείμενο, ένώ στις 
σκέψεις έχω τήν ένότητα άπλώς τής συνειδήσεως, ή όποια ώς ή ψιλή2 3' 
μορφή τής γνώσεως, ύπόκειται ώς βάση σέ κάθε πράξη τοΰ προσδιορίζειν’.

Τό πρόβλημα, νά έξηγήσουμε τήν κοινωνία [ένωση] τής ψυχής μέ τό 
σώμα δέν άνήκει κατ’ ούσίαν σ’ έκείνη τήν Ψυχολογία, γιά τήν όποια 
γίνεται έδώ λόγος, γιατί αυτή [ή ψυχολογία] έχει ώς στόχο ν’ άποδείξη 
τήν προσωπικότητα τής ψυχής έξω άπ’ αυτή τήν κοινωνία (μετά τον 
θάνατο), καί έπομένως αυτή, μολονότι άσχολεΐται μέ ένα άντικείμενο τής 
έμπειρίας, άλλα μόνο καθ’ όσον αύτό παύει νά είναι ένα άντικείμενο τής 
έμπειρίας, είναι στήν κυριολεκτική [τού όρου] σημασία υ π ε ρ β α τ ι κ ή  
(transzendent). Ωστόσο σύμφωνα μέ τή διδασκαλία μας4 μπορεί καί πάνω 
σ’ αύτό5 νά δοθή έπαρκής άπάντηση. Ή δυσκολία πού προκάλεσε αύτό τό 
πρόβλημα έγκειται, όπως είναι γνωστό, στήν προϋποτιθέμενη άνομοιοείδεια 
τοΰ άντικειμένου τής έσωτερικής αίσθήσεως (τής ψυχής) μέ τά άντικείμενα 
έξωτερικών αισθήσεων, άφοϋ σ’ έκεΐνο [τό άντικείμενο τής έσωτερικής 
αίσθήσεως] προσάπτεται μόνον ό χρόνος, ένώ σ’ αύτά [τά άντικείμενα τής 
έξωτερικής αίσθήσεως] έκτος τοΰ χρόνου [προσάπτεται] καί ό χώρος ώς 
τυπικός-λογικός όρος τής έποπτείας των. ”Αν σκεφθή όμως κανείς ότι σ’ 
αύτό έκεΐ τά δύο είδη άντικειμένων(δέν διαφέρουν έσωτερικά6 τό ένα άπό τό 
άλλο, άλλα μόνο καθ’ όσον τό ένα7 Jjjl φ-α-ν ί ζ ε τ α ι8 -έξωτερικά στο (Β 428) 
άλλο, έπομένως [ότι] αύτό πού, ώς πράγμα άύτό καθ’ έαυτό, ύπόκειται ώς 
βάση στο φαινόμενο τής ΰλης, δέν θά έπρεπε ίσως νά είναι :όσο άνομοιογε- 
νές, τότε ή δυσκολία αύτή έξαφανίζεται καί δέν ύπολείπεται καμμιά άλλη 
παρά τούτη: πώς είναι [δηλ.] έν γένει δυνατή μιά κοινωνία τών ούσιών, δυ
σκολία πού γιά νά τήν λύση κανείς κεΐται έντελώς έξω άπό τό πεδίο τής ψυ
χολογίας καί, όπως ό άναγνώστης — σύμφωνα μέ αύτά πού έλέχθησαν στήν 
’Αναλυτική γιά τίς θεμελιώδεις δυνάμεις9 καί ικανότητες10 — θά μπορέση

1. Das Substantiate. Πρβλ. Prolegomena zu einer jeden kunftigen Metaphysik 
( K a n t s  Ges. Schr., op. cit., t. IV), §§ 43 καί 46.

2. W i I 1 e: die bloBe άντί: der bloBen (’Ακαδημία).
3. Allem Bestimmen (= σέ κάθε προσδιορισμό).
4. Lehrbegriff (= θεωρητική έννοια, θεωρία).
5. Δηλ. τό πρόβλημα, τήν έρώτηση.
6. Innerlich. Πρβλ. καί Α394: «... von der absoluten und inneren Ursache auBerer 

und korperlicher Erscheinungen...».
7. E r d m a n n: einer άντί eines (R. Schmidt). Στήν πρώτη περίπτωση τό einer

άναφέρεται στό: Gegenstanden (στόν ένικό φυσικά), ένώ στή δεύτερη τό eines έκφράζει 
γενικά σέ ούδέτερο τόνο τό συσχετισμό τών άντικειμένων.

8. Erscheint (= φαίνεται).
9. Grundkraften = «de viribus primitivis» (Born). Πρβλ. σχετικά A 649/B677.

10. Vermdgen = δύναμη, ίκανότης («facultas»).



(Β 429)
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εύκολα νά κρίνη, [κεϊται] χωρίς καμμιάν άμφιβολία έξω άπό τό πεδίο κάθε 
άνθρώπινης γνώσεως.

Γ ε ν ι κ ή  π α ρ α τ ή ρ η σ η  π ο ύ  ά φ ο ρ ά  τ ή ν  μ ε τ ά β α σ η  ά π ό  τ ή ν  
ό ρ θ ο λ ο γ ι κ ή  Ψ υ χ ο λ ο γ ί α  σ τ ή ν  Κ ο σ μ ο λ ο γ ί α

Ή πρόταση: ’Εγώ νοώ ή: Έγώ υπάρχω νοών, είναι μιά έμπειρική 
πρόταση. Άλλα σέ μιά τέτοια πρόταση ύπόκειται ώς βάση έμπειρική 
έποπτεία, κατά συνέπειαν [ύπόκειται] καί τό νοούμενο έπίσης άντικείμενο 
ώς φαινόμενο, καί έτσι ή ψυχή φαίνεται σύμφωνα μέ τήν θεωρία μας σάν νά 
μεταβαλλόταν όλοκληρωτικά, άκόμη καί στο [πεδίο τού] Νοεΐν, σέ 
φαινόμενο, καί κατ’ αύτό τον τρόπο καί ή συνείδησή μας ή Γδια θά έπρεπε 
κατ’ άνάγκην νά καταλήξη, ώς ψιλή φαινομενικότης, πραγματικά στο 
τίποτα. ,Λ~ c' p j a..'*

Τό Νοεϊν, άφ’ έαυτοΰ [καθ’ έαυτό] λαμβανόμενο, είναι άπλώς ή λογυφ 
-λειτουργίςι, συνεπώς καθαρή αύτε^έργεια (Spontaneitat) τής^υνδέσεως τού 
πολλαπλού μιας δυνατής άπλώς έποπτείάς, καί δέν έκθέτει μέ κανένα τρόπο 
τό ύποκείμενο τής συνειδήσεως ώς φαινόμενο, [καί αύτό] γιά τον άπλούστα- 
το λόγο ότι αύτό [τό Νοεΐν] δέν λαμβάνει ύπ’ όψη τό είδος τής έποπτείάς, άν
[δηλ.] αύτή1 είναι αισθητή2 ή νοητή. Κατ’ αύτό τον τρόπο δέν παριστώ έμέ 
στον ίδιο τον έαυτό μου, ούτε όπως είμαι, ούτε όπως έμφανίζομαι σέ μένα 
άλλά νοώ μονάχα τον έαυτό μου έτσι όπως κάθε άντικείμενο έν γένει, γιά τό 
είδος τής έποπτείάς τού όποιου κάνω άφαίρεση. "Οταν έδώ παριστώ τον έαυ
τό μου ώς ύ π ο κ ε ί μ ε ν ο  τών σκέψεων, ή έπίσης ώς ύ π ό β α θ ρ ο 3  τού 
Νοεΐν, τότε τά είδη αύτά τών παραστάσεων δέν σημαίνουν τις Κατηγορίες 
τής ούσίας ή τής αιτίας, γιατί αύτές είναι ,λριτηηργίΕς tqQ NqeIv (τού 
κρίνειν) έφαρμοσμένες ήδη στήν κατ’ αίσθηση έποπτεία μας, ή όποια ά- 
σφαλώς θά άπαιτεΐτο, έάν ήθελα νά γ ν ω ρ ί σ ω  τον έαυτό μου. Τώρα όμως 
θέλω νά έχω συνείδηση τού έαυτοΰ μου, άλλά μόνον ώς νοοΰντος δντος ’ τό 
πώς είναι δεδομένο τό ίδιο μου τό ’ Εγώ [Αύτοεγώ] στήν έποπτεία, αύτό τό 
θέτω κατά μέρος, καί τότε αύτό4 θά μπορούσε νά είναι σέ μένα, ό όποιος 
νοώ, όχι όμως καί καθ’ όσον νοώ, άπλώς φαινόμενο’ μέσα στή συνείδηση 
τού ίδιου τού έαυτού μου [μέσα] στο άπλό Νοεΐν5 είμαι α ύ τ ό  τ ο ύ τ ο  τ ό

1. Ή τρίτη πρωτότυπη έκδοση άντΐ τοϋ: ob sie γράφει: so sie.
2. Κατ’ αίσθηση.
3. Ώς πηγή ή άρχή (= Grund).
4. Das Selbst (= τό Έγώ αύτό).
5. Beim bloiien Denken (= κατά τό άπλό (καθαρό) νοεΐν) — « in sola cogitatione»

(Bom)
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δ ν1, για τό όποιο δμως τίποτα άσφαλώς μ’ αυτόν τον τρόπο δέν είναι 
ακόμα δεδομένο για τό Νοεΐν2.

’Αλλά ή πρόταση: Έγώ νοώ, καθ’ όσον δέν λέγει παρά μόνον τοϋτο:
’ Εγώ υ π ά ρ χ ω  ν ο ώ  ν3, δέν είναι Απλή λογική λειτουργία, άλλά προσδιο
ρίζει τό ύποκείμενο (πού τότε είναι συνάμα καί Αντικείμενο) έν άναφορφ 
προς τήν ύπαρξη καί δέν μπορεί νά λάβη χώρα χωρίς τήν έσωτερική αίσθη
ση, ή έποπτεία τής όποιας προσφέρει πάντοτε τό Αντικείμενο όχι ώς πράγμα 
καθ’ έαυτό, άλλά άπλώς ώς φαινόμενο. Σ’ αυτήν άρα τήν πρόταση υπάρχει (Β 430) 
ήδη δχι Απλή πλέον αυτενέργεια τού Νοεΐν, άλλά και δεκτικότης τής έπο- 
πτείας, δηλ. τό Νοεΐν τοϋ ίδιου τοϋ έαυτοΰ μου έφαρμοσμένο πάνω στήν έμ- 
πειρική έποπτεία τοϋ αύτοΰ Ακριβώς υποκειμένου. Σ’ αύτή λοιπόν τήν τε
λευταία4 θά έπρεπε τώρα τό νοοϋν ’Εγώ νά ζητήση ιούς όρους τής χρήσεως 
τών λογικών τού λειτουργιών σέ5 [γιά] Κατηγορίες τής ούσίας, τής αιτίας 
κλπ., γιά μά μήν χαρακτηρίζεται τό ίδιο, άπλώς διά μέσου τοϋ ’ Εγώ, ώς Αντι
κείμενο αύτό καθ’ έαυτό, άλλά νά προσδιορίζη έπίσης τον τρόπο τής ύπάρ- 
ξεώς του, δηλ. νά γνωρίζη τον έαυτό του ώς Νοούμενον, πράγμα δμως πού 
είναι Αδύνατον, άφοΰ ή έσωτερική έμπειρική έποπτεία είναι αισθητή6 καί δέν 
προσφέρει παρά μόνον δεδομένα τοϋ φαινομένου, τό όποιο στο Αντικείμενο 
τής κ α θ α ρ ή ς  σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς  προς γνώση τής άποκεχωρισμένης 
ύπάρξεώς του δέν μπορεί νά προσπορίση τίποτα, άλλά [μπορεί] νά χρησι- 
μεύση μόνον προς έξυπηρέτηση τής έμπειρίας.

'Υποθέσατε δμως δτι θά βρισκόταν στή συνέχεια, δχι στήν έμπειρία, 
άλλά σέ ώρισμένους (δχι άπλώς λογικούς κανόνες άλλά) a priori σταθερά 
καθωρισμένους νόμους τής καθαρής χρήσεως τοϋ λόγου πού άφοροΰν τήν 
ύπαρξή μας, άφορμητική αίτια7 νά προϋποθέτουμε [τούς] έαυτούς [μας] ώς 
ν ο μ ο θ ε τ ο ΰ ν τ α ς 8  έντελώς a priori Αναφορικά προς τή ίδια τήν ΰ π α ρ- 
ξ ή μας, καί μάλιστα καί ώς προσδιορίζοντας Ακόμη αύτή τήν ύπαρξη, τότε 
θ ’ άπεκαλύπτετο μ ’ αύτό μιά αύτενέργεια, διά μέσου τής όποιας θά ήταν δυ
νατόν νά προσδιορίζεται ή πραγματικότης μας, χωρίς γιά τό σκοπό αύτό νά 
έχουμε Ανάγκη τούς δρους τής έμπειρικής έποπτείας ’ καί έδώ ΘΑ Αντιλαμ
βανόμαστε δτι στή συνείδηση τής ύπάρξεώς μας περιέχεται κάτι a priori τό (Β 431) 
όποιο, τήν όλοσχερώς κατά τρόπο μόνον αίσθητό προσδιορίσιμη ύπαρξή

1. Das Wesen selbst = τό αύτοόν, «natura ipsa» (Born).
2. Zum Denken (= «ad cogitandum» = πρός νόηση).
3. «Ego existo cogitans» (Born).
4. Δηλ. τήν έμπειρική έποπτεία.
5. Zu Kategorien ... (= «ad categories», ή: ... τών λογικών του λειτουργιών ώς 

Κατηγοριών τής...).
6. Κατ’ αίσθηση.
7. Veranlassung (= Αφορμή, κίνητρο, αίτιώδης λόγος).
8. Πρβλ. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, op. cit., σ. 431-2.



106 Κριτική τον  καθαρού λόγου. Υπερβατική Λογική. 2. Υποδιαίρεση. Υπερβατική Διαλεκτική

μας, μπορεί όντως νά χρησιμεύη νά τήν προσδιορίζουμε Αναφορικά προς 
μιαν ώρισμένη έσωτερική δύναμη σέ σχέση πρός ένα νοητό (Ασφαλώς μόνο 
διά τής νοήσεως συλληπτό) κόσμο.

’Αλλά αύτό, όχι λιγώτερο, δέν θά προωθούσε1 ούτε κατ’ έλάχιστον όλες 
τις Απόπειρες στήν όρθολογική Ψυχολογία. Γιατί θά είχα βέβαια μ’ έκείνη 
τήν άξιοθαύμαστη δύναμη πού μου Αποκαλύπτει γιά έντελώς πρώτη φορά ή 
συνείδηση τού ήθικοΰ νόμου2, μιάν άρχή καθαρά νοητική τού προσδιορι
σμού τής ύπάρξεώς μου, Αλλά διά μέσου ποιων κατηγορημάτων; Διά μέσου 
κανενός άπ’ άλλα [κατηγορήματα] παρά Απ’ αύτά πού πρέπει νά μοΰ δίδω- 
νται στήν κατ ’ αίσθηση έποπτεία, καί έτσι θά ξανάπεφτα πάλι σ ’ έκεΐνο τό 
σημείο, όπου ήμουνα στήν όρθολογική Ψυχολογία, δηλ. στήν Ανάγκη κατ’ 
αίσθηση έποπτειών, γιά νά προσδώσω νόημα [σημασία] στις έννοιες τής 
νοήσεώς μου: ούσία, αιτία κλπ., διά μέσου των όποιων μπορώ μονάχα νά έχω 
γνώση γιά τον έαυτό μου' άλλά έκεΐνες οί έποπτεΐες δέν μπορούν ποτέ νά μέ 
βοηθήσουν3 πέρα άπό τό πεδίο τής έμπειρίας. Ωστόσο, Αναφορικά πρός 
τήν πρακτική χρήση, ή όποια έν τούτοις κατευθύνεται πάντοτε πρός Αντι
κείμενα τής έμπειρίας, θά είχα τό δικαίωμα, έν συμφωνία πρός τήν Αναλογι
κή σημασία [πού έχουν] στή θεωρητική [τους] χρήση, νά έφαρμόζω τις έν
νοιες αύτές πάνω στήν έλευθερία καί τό υποκείμενο αύτής, έφ’ όσον [δεδομέ
νου ότι] κάτω άπ’ αύτές [τις έννοιες] έννοώ4 τις λογικές άπλώς λειτουργίες 
τού υποκειμένου καί τού κατηγορήματος, τού λόγου καί τής Ακολουθίας, σέ 

(Β 432) συμφωνία πρός τις όποιες οί πράξεις ή τά Αποτελέσματα είναι κατά τέτοιον 
τρόπο σύμφωνα μ’ έκείνους τούς [ήθικούς] νόμους προσδιωρισμένα, ώστε 
αύτές5 νά μπορούν πάντοτε νά έξηγοΰνται, συγχρόνως6 μέ τούς νόμους τής 
φύσεως, σύμφωνα μέ τις Κατηγορίες τής'ούσίας καί τής αίτιας, μολονότι οί 
ίδιες έκπορεύονται άπό έντελώς διαφορετικήν άρχή. Αύτό έπρεπε νά λεχθή 
μόνο γιά νά άποσοβηθή ή παρεξήγηση, στήν όποια είναι έκτεθειμένη εύκο
λα ή θεωρία γιά τήν αύτοεποπτεία μας ώς φαινομένου. Στά έπόμενα θά 
έχουμε τήν εύκαιρία νά κάνουμε χρήση αύτοΰ.

1. Δέν θά τίς έφερε παραπέρα.
2. Πρβλ. Grundlegung zur Mctaphysik der Sitten, op. cil., σ. 450, καί Kritik dcr 

praktischen Vernunft, Vorrede, o. 4 κ.έ. καί § 6, Anmerkung.
3. Κατά τήν τέταρτη πρωτότυπη έκδοση: mich .... heben .... = νά μέ .... ύψώσουν

(άρουν). K e h r b a c h :  mir ... helfen άντί: mich hinaus Helfen (’Ακαδημία). Τήν
τελευταία αυτή γραφή υίοθετήσαμε καί έμεϊς.

4. 'Εννοώντας μ’ αύτές...
5. Δηλ. οί πράξεις ή τ’ άποτελέσματα (= die Handlungen oder die Wirkungen).
6. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, op. cit., σ. 452-3 καί 456-7.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κάθε γνώση πού δέν έπιλαμβάνεται τόσο των άντικειμένων αυτών, άλλά 

τού δικού μας, κυρίως, τρόπου γνώσεως των άντικειμένων, καθ’ όσον αυτός 
είναι a priori δυνατός, είναι, κατά τόν Κάντ, ύπερβατική (transzendental).'H 
ύπερβατική (ύπερ βατολογική), άρα, γνώση έκφράζει πάντοτε μιάν σχέση 
πρός τό είδος καί τόν τρόπο γνώσεως τού άνθρωπίνου ύποκειμένου, δηλ. 
πρός τόν τρόπο κατά τόν όποιο ό άνθρώπινος λόγος προσλαμβάνει, διεξέρ- 
χεται, κρίνει και ταξινομεί τά άντικείμενα. Τό πώς έποπτεύει, νοεί και γι- 
γνώσκει ή άνθρώπινη έποπτική καί νοητική δύναμη τη σύμπασα πραγμα
τικότητα ή τά πράγματα έν γένει, τούτο, μέ άλλα λόγια, έχει την πρωταρ
χική πηγή του στό άνθρώπινο αύτοσυνειδέναι, στήν ύπέρτατη συγκαταλη- 
πτική ένότητα_τοΰ_Νοεΐν^(ΰπ«ρβατική- συγκατάληψη).

Τά πράγματα, κατά τόν Κάντ, μπορούμε νά τά γνωρίζουμε άκριβώς 
μόνον όπως αυτά έμφ^ντ^ο^^^σ’ έμάς, δηλ. μόνον όσο καί καθ’ όσον αύτά 
είναι σ’ έμάς καί γιά ^μάς ό,τι είναι στό φαίνεσθαί των πραγματικά. Ή 
άνακάλυψη τής «χώρας τής άληθείας», πού είναι μιά «νήσος ;ής άληθείας», 
περικλεισμένη άπό τήν φύση της μέσα σέ όρια άμετακίνητα καί σταθερά 
('Υπερβατική ’Αναλυτική), δεικνύει καί άποδεικνύει κλασσικά, πώς ή 
έπιστημονική φιλοσοφική γνώση καί άλήθεια φέρει καθαρά άνθρωπίνους 
χαρακτήρες καί γνωρίσματα διακριτικά. 'Η καθολικά καί κατ’ άναγκαιό- 
τητα ίσχύουσα έπιστημονική γνώση είναι, σέ τελευταία άνάλυση, έργο τού 
πανανθρώπινου φιλοσοφικού λόγου.

Σέ μιάν όμως άλήθεια καί γνώση πού φέρει άνθρώπινα χαρακτηριστικά 
(πού είναι δηλ. πεπερασμένη καί, συνεπώς, άνολοκλήρωτη), δέν γίνεται, 
παραδόξως, νά βρή όλοτελή Ικανοποίηση ό άνθρωπος! Μιά ίσχυρή, 
μεταφυσική όρεξη καί άνάγκη μάς ώθεί άδιάκοπα, κατά τόν Κάντ, νά προ
χωρήσουμε πολύ πέρα άπό τά όρια κάθε δυνατής έμπειρίας, σέ έναν δηλ. κό
σμο ύπεραισθητό ή τών Νοουμένων. ' Η πορεία, ώστόσο, αύτή πέρα άπό τά 
όρια τής έμπειρίας καί ή ταυτόχρονη έγκατάλειψη τής «νήσου τής άληθεί
ας» είναι συνδεδεμένες μέ πολλούς κινδύνους. Γύρω άπό τό έμπειρικό νησί 
τής άληθείας άνοίγεται ό άνεξιχνίαστος μέν (καί δι’ αύτό πολλά ύποσχόμε- 
νος), άλλά θυελλώδης συγχρόνως καί άπατηλός ώκεανός τής ύπερβατικής 
διαλεκτικής φαινομενικότητος. Ό υπερβατικός, άκριβώς, δρόμος, πού 
όδηγεΐ πέρα άπό τό πεδίο τής έμπειρίας, στόν άχανή διαλεκτικό ώκεανό τής 
άπατηλότητος, όνομάζεται άπό τόν Κάντ (κατ’ έπίδραση πλατωνικήν) Ι
δέα (ή έννοια τού λόγου). Τρεις είναι οί Ιδέες πού, βαθειά μέσα άπό τήν ί-
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δια τήν φύση τού λόγου, παραδίδονται ώς προβλήματα πρός λύση στόν άν
θρωπο, καί τίς όποιες ύποβάλλει σέ κριτικόν έλεγχο ό Κάντ: Ψυχή, Κόσμος, 
Θεός, κατ’ Αναλογίαν προφανώς πρός τίς δυνατές σχέσεις1, πού μπορούν νά 
έχουν όλες έν γένει οί παραστάσεις μας: πρός ένα υποκείμενο καθόλου, πρός 
τήν όλότητα (totalitas) πάντων τών πραγμάτων (Αντικειμενικά) καί, τέλος, 
πρός τόν Ιδεώδη φορέα σύμπασας τής πραγματικότητος, δηλ. πρός To ^ns 

* originarium ή necessarium (πρωταρχικό όν, Θεός). Μ£- αύτό τόν^τρόπο ό 
- . λόγος χωρεΐ άπό τό ύποκείμενο σέ όρους ή σχετικό πρός τό μή υποκείμενη 

σε όρους-ή-Ά^ϊόλυτο '-«συγχρόνως όμως συμπεραίνει άπό κάτι πού γνωρίζει,ί *
γιά κάτι άλλο, γιά τό όποιο δέν έχει καμμιάν έννοια, καί, κατά συνέπεια, 
περιπίπτει —καί ό πλέον σοφός τών λόγων, κατά τόν Κάντ2— στήν 
Αναπόφευκτη Υπερβατικήν φαινομενικότητα (άπατηλότητα). Γιατί ποιός θά 
μπορούσε ν’ άμφισβητήση τήν Αναγκαιότητα τής πραγματικής ύπάρξεως 
ένός ένιαίου φορέως τών ψυχικών γεγονότων (ψυχή ώς ένότης τού νοοΰντος 
ύποκειμένου), τήν de facto παρουσία ένός πέρα άπό τήν περιωρισμένη 
έμπειρία ύφιστάμενου κοσμικού 'Όλου (Κόσμος), ή τήν Αναγκαιότητα 
ύπάρξεως ένός τελειοτάτου, πρωταρχικού δντος (Θεός);

Γιά τήν πρώτη, έν τω μεταξύ, Ιδέα τής Υπερβατικής Διαλεκτικής τού 
Κάντ, δηλ. τήν ιδέα τής ψυχής ή τού νοοΰντος ύποκειμένου (Έγώ), είδαμε 
προηγουμένως (πρβλ. Πρώτο Τεύχος τής Υπερβατικής Διαλεκτικής) ότι ή 
όρθολογική Ψυχολογία καταλήγει νάπεριπίπτη όριστικά σέ ύπερβατικούς 
παραλογισμούς (4 Παραλογισμοί τής όρθολογικής Ψυχολογίας). Καί τούτο 

^ήταν Αναπόφευκτο, άφοΰ ώς ύπόβαθρό της έτίθετο ή άπλή καί αυτή καθ’ έ- 
'' αυτήν έντελώς κενή παράσταση τού ’ Εγώ, πού δέν Αποτελεί διόλου μιαν ώ- 

ρισμένη έννοια, άλλά τήν άπλή συνείδηση, τή συνοδευτική άπλώς όλων γε
νικά τών παραστάσεων καί έννοιών~μας (Τό ’Εγώ ώς άγνωστο χ, ώς: Έγώ, 
Αύτός ή Αύτό). ' Η ένότης, συνεπώς, τής αύτοσυνειδησίας, πού ύπόκειται ώς 
βάση τού Νοεΐν καί δέν δίδεται σέ καμμιάν κατ’ αίσθηση έποπτεία, έκλαμ-

' ψ ΐ  ^ K y  vjf' /*' ΝΛ ' , -·
βανόταν σφαλερώς ώς έποπτεία ΐζαί πάνω της έφαρμοζότς^ν ή Κατηγορία, ώς 
έάν νά έπρόκειτο γιά πραγματικά έμπειρικά δεδομένα. ’Έτσι καταλήγαμε 
στήν Ι δ έ α  τής ψυχής, ώς ούσίας, πού, ώς μή γεννώμενη καί φθειρόμενη, 
είναι ά π λ ή  καί διακεκριμένη άπό τήν φθαρτότητα τής ύλης. Περαιτέρω, 
ή ψυχή έθεωρείτο ώς «πρόσωπο» καί συμπέραινόταν διαλεκτικά άπό τήν έν
νοια τού ταυτοσήμου μέ τόν έαυτό του Έγώ γιά τήν Αδιάκοπη διάρκειά 
της καί μετά θάνατον. Συμπερασματικά: μιά λογική-καθόριση-ή Ανάλυση 
τού Νοείν χωρίς καμμιάν έμπειρική σημασία ύπελαμβάνετο ψευδώς ώς ένας 
πραγματικός μεταφυσικός προσδιορισμός τού νοοΰντος ύποκειμένου (ώς 
Αντικειμένου).

1.  Κρ. τ.κ.λ. ,  A 333/Β 390 κ.έ.

2.  Κρ. τ.κ.λ. ,  A 339/Β 397.
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Παρ’ όλα αύτά, ή ψυχή έχρησιμοποιεϊτο άπό τόν Κάντ (καί σ’ αύτό 
έγκειται τό Ιδιάζον τής χρησιμότητος τής Ιδέας της) πρός τόν σκοπό τής 
ύπέρτατης συστηματικής ένότητος τής έμπειρικής χρήσεως τοΰ λόγου, 
ώς μιά δηλ. «κανονιστική» Ιδέα ή ώς ,όδηγός, Ικανός νά βοηθήση νά 
συλλάβουμε τά ψυχικά γεγονότα στήν όλότητά τους. Μ ’ αύτό, ώστόσο, δέν 
έπιδιωκόταν πλέον ή γνώση τής ούσίας τής ψυχής, ή άνώφελη διαλεκτικο- 
θεωρητική1 δηλ. άπόδειξη τών κατηγορημάτων τής Ιδίας, άλλά έρμηνεύ- 
ονταν καί συνεδέοντο όλα τά φαινόμενα, τά ένεργήματα καί ή δεκτικότης 
γενικώτερα τοΰ πνεύματός μας κατά τέτοιον τρόπο πάνω στό νήμα τής 
έσωτερικής έμπειρίας, ώς έάν («als ob») δηλ. τό Γδιο τό πνεΰμά μας ν’ 
άποτελοΰσε μιάν άπλή ούσία μέ προσωπικήν ταυτότητα καί άμετακίνητη 
διάρκεια, τουλάχιστον σέ τοΰτο τόν βίο. Καί ή ιδέα αύτή τοΰ λόγου, ή ιδέα 
τής ψυχής, θά μποροΰσε νά δείξη, κατά τόν Κάντ, τήν κατεύθυνση γιά τήν 
άπόκτηση έπιστημονικά άξιολόγων καί χρησίμων γνώσεων.

’Αλλά σέ Ιδιαιτέρως άξιοπρόσεκτα συμπεράσματα καταλήγει κανείς μέ 
τήν θεώρηση τής δευτέρας όμάδος ιδεών τοΰ λόγου, μέ τίς λεγόμενες ιδέες 
τοΰ κόσμου, άφοΰ δι’ αύτών ή προσπάθεια συλλήψεως τοΰ Κόσμου ώς όλου 
ή όλότητος, όδηγοΰσε στίς εύρύτατα γνωστές <£ ν τ' ι ν ο_μ..ί ε ς2 τής Κριτι
κής τοΰ καθαροΰ λόγου. ’Εδώ πλέον μπορεί κανείς νά άποδείξη μέ τήν ίδια 
άποδεικτικήν άναγκαιότητα τήν όρθότητα δύο προτάσεων (Θέση καί 
’Αντίθεση), πού ισχυρίζονται έναντίους ισχυρισμούς διά τόν Κόσμο.

* Η Θέση τής^ίτρώτης άντινομίας διατείνεται ότι ό Κόσμος έχει μιάν 
άρχή στόν,χ!ρόνο)καί είναι ώς πρός τόν ^ώρο)περικλεισμένος μέσα σέ όρια 
(πεπερασμενΟςΧ ένώ ή ’Αντίθεση άντιτείνει ότι ό Κόσμος δέν έχει καμμιάν 
άρχή καί κανένα όριο στόν χώρο, άλλά είναι χωροχρονικά άπειρος. Ή 
Θέση τής δεύτερης άντινομίας, Ν,έξ άλλου, ύποτηρίζει ότι: Κάθε σύνθετη 
ούσία άποτελεΐται άπό άπλά μέρη καί δέν ύπάρχει παρά μόνον τό Απλό, 
ένώ ή ’Αντίθεση διισχυρίζεται ότι: Κανένα σύνθετο πράγμα στόν κόσμο 
δέν συνίσταμαι άπό άπλά μέρη καί τίποτε τό Απλό δέν ύπάρχει πουθενά 
στόν κόσμο. Μέ τή\τ τρίτη άντινομία, πάλι, διά τής Θέσεως διατυποΰται ή 
άντίληψη ότι: έκτός άπό τήν αΐτιότήτα σύμφωνα μέ νόμους τής φύσεως, 
ύπάρχει καί μιά αίτιότης έξ ή δΓ έλευθερίας, πράγμα άκριβώς πού έρχεται

---------------V .  X ((  Ά'  t "° - ί  ϊ  c  ! - (ρΛ( j  j  j
1. Spekulative (B 421, B 424). w >
2. Ή προβληματική τών ’Αντινομιών έξικνεϊται πολύ πίσω μέχρι τήν προκριτική 

περίοδο τοΰ Κάντ (Monadologia physica, 1756). Ώστόσο, fiv στήν Dissertatio (1770) ώς 
πηγή τών άντιφάσεων, μέσα στίς όποίες έμπλέκεται άναγκαστικά ό λόγος. Ισχύει ή 
έγκατάμειξη (καί.ή έξ αύτής σύγχυση) καθαρής γνώσεως τής διανοίας μέ κατ' αίσθη
ση στοιχεία τής έμπειρίας, στήν Κρ. τ. κ. λ. ώς αίτία δίδεται ή μετάλλαξη φαινομένου 
καί πράγματος αύτοΰ καθ’ έαυτό.
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νά άρνηθή μέ τόν Ισχυρισμό της ή ’Αντίθεση: ότι δέν υπάρχει έλευθερία, 
άλλα όλα στόν κόσμο συμβαίνουν σύμφωνα μόνο μέ φυσικούς νόμους. Τέ
λος ή τέταρτη άντινομία προβάλλει τήν Θέση, ότι στόν κόσμο άνήκει κάτι, 
πού είτε ώς μέρος είτε ώς αίτια του, είναι ένα άπολύτως άναγκαΐο "Ον, γε
γονός πού άντιφάσκει πρός τήν ’Αντίθεση, ή όποια, ούτε στόν κόσμο, ούτε 
έ£αΜΐπ’ αύτόν, δέχεται ώς αίτια ιου ένα άπολύτως άναγκαΐο ’Όν (Θεός).

Τό ότι, τώρα, τόσο τήν Θέση όσο καί τήν ’Αντίθεση μπορούμε έξ ίσου 
έπίσης άναγκαΐα ν’ άποδείξουμε, όφείλεται στό γεγονός ότι στηριζόμαστε 
μόνο σέ μιάν άπό τίς δύο καντιανές πηγές τής γνώσεως: δηλ. είτε 
άποκλειστικά στήν ’ Ε π ο π τ ε ί α, είτε μόνο στή Ν ό η σ η .  ‘Έτσι ή άπό- 

^ δειξη στήν Θέση δίδεται μονόπλευρα1 διά μέσου μόνον τής Νοήσεως, ένώ 
^ιτήν ’Αντίθεση μονομερώς διά τής Έποπτείας. "Ενας δογματικός ή όρθο- 

- λογιστικά προσανατολισμένος λ.χ. φιλόσοφος κλίνει συναισθηματικά 
περισσότερο πρός τούς διισχυρισμούς τής Θέσεως, ένώ ένας ξμπειριαρχικός 
διανοητής δέχεται φυσιολογικά τούς αποδεικτικούς λόγους τής Άντιθέ- 
σεως. Καί τούτο άκριβώς Αποτελεί, κατά τόν Κάντ, καί τήν κοσμο ιστορικής 
σημασίας ίστορικοφιλοσοφική άντίθεση^ ’ Επι-
κουρισμό^Κρ.τ.κ.λ., A 471/ Β 499 κ.έ.).

Αλλά Ας δούμε άπό πιό κοντά τήν. Αποδεικτική πορεία των άντινομιών 
τής Κρ.τ.κ.λ. λαμβάνοντας Αντιπροσωπευτικά μιάν μόνον Απ’ αύτές, λ.χ. 
τήν πρώτη. Κατ’ αυτήν, λοιπόν, τήν αντινομία, ό κόσμος έχει μιάν άρχή 
κ.λ.π. ' Η όρθότης, ώστόσο, τής προτάσεως αυτής (τής Θέσεως) συνάγεται

1. Χρήσιμο είναι νά τονισθή δτι γιά τήν άπόλυτη ό λ ό τ η τ α τής έ μ π ε ι ρ ι- 
κ ή ς συνθέσεως άπαιτεΐται πάντοτε: δτι τό ’Απόλυτο είναι μιά έμπειρική έννοια. Ποιος 
δμως μπορεί νά έχη μιάν έμπειρία γιά τό παντάπασιν ’Απόλυτο; Δέν μπορεί λ.χ. ν’ άπο- 
δειχθή ή ύπαρξη του παντάπασιν * Απλού άπό καμμιάν έμπειρία ή κατ’ αίσθηση Αντίλη
ψη, ούτε έσωτερική, ούτε έξωτερικήν. Τό Απόλυτα Απλό είναι, συνεπώς, μιά άπλή Ι
δ έ α ,  ή Αντικειμενική πραγματικότης τής όποιας δέν μπορεί ν’ άποδειχθή σέ όποιανδή- 
ποτε δυνατήν έμπειρία (β' άντινομία). Ωσαύτως: γιά νά νοήσουμε τόν Κόσμο ώς ένα ά
πειρα δ ε δ ο μ έ ν ο  " Ο λ ο  (Quantum), θά έπρεπε ή διαδοχική σύνθεση των μερών ένός 
άπειρου κόσμου νά θεωρηθή ώς ό λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  (καί μ ’ αυτό νά έχη διαρρεύσει 
ένας άπειρος χρόνος!), άφού τήν έννοια τής όλότητος δέν τήν Αντλούμε άπό τήν έποπτεία 
(πράγμα, Ασφαλώς, Αδύνατο), Αλλά μπορούμε, τουλάχιστον, νά τή συλλάβουμε διά συνθέ
σεως τών μερών έν τή ίδέςι (α' άντινομία). ’Αποτέλεσμα δλων αύτών είναι: δτι στήν Θέση 
μπορούμε νά συλλαμβάνουμε μονομερώς διά τής Νοήσεως τό χωροχρονικό λ.χ. πεπερα
σμένο (μολονότι ένα Απόλυτον πέρας είναι έ μ π ε ι ρ ι κ ώ ς  άδύνατο), ή τήν άπλότητα 
τής ούσίας (α' καί β' άντινομία), έστω καί άν κάτι τέτοιο δέν άποδεικνύεται στόν χώρο 
τής έποπτείας (διαδοχική ή συνεχής σύνθεση ή άνάλυση μερών), δπως τό Απαιτεί ή 
’Αντίθεση, Αλλά αύτό άποδεικνύεται άπλώς διά τής μονόπλευρης άτοπίας ή άλογίας τής 
ύποθέσεως τής Άντιθέσεως — καί τάνάπαλιν (έμμεση ή πλαγία Απόδειξη).
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ά π ό τ ό  παράλογο (τήν άτοπία) τής έναντίας* ύποθέσεως (Άντιθέσεως), 
σύμφωνα μέ τήν όποία ό κόσμος δέν Εχει καμμιάν άρχή κ.λ.π. "Αν δηλ. ό 
κόσμος δέν είχε καμμιάν άρχή, τότε σέ καθεμιάν δεδομένη στιγμή, π.χ. 
τώρα, θά είχε παρέλθει μιά αΐωνιότης καί, συνεπώς, θά είχε διαρρεύσει μιά 
άπειρη σειρά διαδοχικών καταστάσεων τών πραγμάτων τοϋ κόσμου. ' Η πά
ροδος όμως μιάς αΐωνιότητος μπορεί νά συμβαίνη μόνο στά παραμύθια, ένώ 
ή άπειρία μιάς σειράς δέν είναι δυνατόν νά όλοκληρωθή ποτέ έμπειρικά διά 
συνεχούς διαδοχικής συνθέσεως. Στήν πραγματικότητα, λοιπόν, υπάρχει 
μόνον ένας χρόνος καί μιά αίωνιότης χωρίς άρχή καί χωρίς τέλος (A 426/Β 
454, A 432/Β 460).

’Από τήν πλευρά τής Άντιθέσεως πάλι πού, όπως είπαμε γιά τήν άπό- 
δειξή της βασίζεται κατά κύριον λόγο στήν Έποπτεία: "Αν ό κόσμος είχε 
μιάν άρχή (δηλ. τό άντίθετο άπ’ αύτό πού Ισχυρίζεται ή Αντίθεση), τότε θά 
ύπήρχε ένας προηγούμενος χρόνος, κατά τόν όποιο δέν ύπήρχε ό κόσμος, 
δηλ. θά ύπήρχε ένας κενός χρόνος. ’Αλλά μέσα σέ έναν κενό χρόνο δέν 
είναι δυνατή καμμιά γένεση όποιουδήποτε πράγματος, έπομένως ούτε καί 
τού κόσμου. Κατά συνέπεια2, ό Κόσμος δέν έχει καμμιάν άρχή.

Τό αύτό ισχύει άναλόγως καί γιά τίς άλλες άντινομίες, όπου ή διαλε
κτική τέχνη ένός τά όρια τής έμπειρίας ύπερβαίνοντος καί τήν έμπειρία 
διευρύνοντος λόγου κάνει έπίδειξη τών άκτινοβόλων άξιώσεών της.

Ό λόγος, ώστόσο, έπιδεικνύει ένα μεγάλο «διαφέρον» (όχι μόνον 
«πρακτικό») γιά τήν έκβαση τού διαλεκτικού αύτοΰ παιγνιδιού (A 462/Β 
490 καί,Ιδιαίτερα, A 466/Β 494 κ.έ) τών άντινομιών του. Καί αύτό έχει κατ’ 
άρχήν τήν ήθικοπρακτική έξήγήσή"ΤθθΓθί ισχυρισμοί λ.χ. τών Θέσεων: ότι 
ό κόσμος έχει μιάν άρχή ’ ότι ή ψυχή είναι άπλή καί άναλλοίωτη ή άφθαρ
τη ‘ ότι ό άνθρωπος είναι έλεύθερος καί ότι ύπάρχει άναγκαΐα ένα πρωταρ
χικό όν (Θεός) —όλοι αύτοί οί ισχυρισμοί άποτελούν θεμελιώδεις ή άκρο- 
γωνιαίους λίθους τής ’Ηθικής καί τής"Θρησκεία^.

Πέραν όμως αύτών, ό Κάντ Ισχυρίζεται ότι ό ύπερβατικός ή κριτικός 
Ιδεαλισμός προσφέρει καί τό θεωρητικό κλειδί λύσεως τής κοσμολογικής 1 2 3

1. Ή άπόδειξη αυτή όνομάζεται στήν Λογική: έμμεσος ή πλαγία ή .άπαγωγική 
(demonstratio indirecta, apagogica). Στήν κατηγορία αύτή άνήκει καί ή «είς άτοπον 
dnayuiyi) ήτίς αδύνατον άγηιιπα ή~ά«άγσυσα» (deductio ad absurdum, ductio ad impos- 
sibile). Πρβλ. σχετικά Θ. B ο p έ α, Λογική, Άθήναι, Ι9 722, σ. 186-188.

2. A 427/Β 455 κ.έ.
3. ‘Εδώ πρέπει νά σημειωθή ότι ή γνωστή «βασιλική διαταγή» τής πρωσσικής 

Κυβερνήσεως τοΰ έτους 1794, πού άφοροΰσε καί άλλα συγγράμματα τού Κάντ, είχεν 
άσφαλώς κατά νοΰν καί τίς ’Αντιθέσεις τών ’Αντινομιών τής Κρ. τ.κτλ:; άφοΰ καί αυτές 
θά μπορούσαν νά θεωρηθούν άτι συμβάλλουν στήν «παραμόρφωση καί τόν εύτελισμό 
μερικών θεμελιωδών σκέψεων τής 'Αγίας Γραφής καί τού Χριστιανισμού».
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Διαλεκτικής καί μ’ αύτό άσφαλώς τών άντιφάσεων, είς τίς όποιες έμπερι- 
πλέκεται άναγκαστικά ό λόγος (A 477/Β 505, A 49Ι/Β 519 κ.έ). Τό πώς έπι- 
τυγχάνεται αύτό, θά τό δούμε στή συνέχεια, άφοΰ πρωτύτερα προσεξετά- 
σουμε «σκεπτικώς» τά συναφή μέ τίς τέσσερες ύπερβατικές Ιδέες κοσμολο
γικά έρωτήματα.

“Ετσι, άν δεχθούμε κατ ’ άρχήν ότι ό κόσμος δέν έχει καμμιάν άρχή (α' 
άντινομία), ό κόσμος τότε είναι πάρα πολύ μεγάλος γιά τήν έννοια1 τής 
διανοίας ή νοήσεώς μας, άφοΰ αύτή, ώς συνιστάμενη σέ μιάν διαδοχική 
έμπειρική παλινδρόμηση (άναγωγή =regressus), δέν είναι σέ θέση νά έγγίση 
όλόκληρη τη διαρρεύσασα αιωνιότητα. "Αν πάλι δεχθώ ότι ό κόσμος έχει 
μιάν άρχή, τότε αύτός είναι πάρα πολύ μικρός γιά τήν έννοια τής νοήσεώς 
μου κατά τήν άναγκαία έμπειρική άναγωγή της πρός τόν άπόλυτο τών όρων. 
Καί τούτο, γιατί ή άρχή προϋποθέτει πάντοτε έναν χρόνο πού προηγείται 

^ αύτής καί, συνεπώς, ή άρχή αύτή δέν είναι άπόλυτη. Φυσιολογικά, λοιπόν, 
μοΰ έπιβάλλει ό νόμος τής έμπειρικής χρήσεως τής διανοίας (νοήσεώς) ν’ 

■* ,άναζητήσω έναν ύψηλότερο όρο τού χρόνου:, άρα ό κόσμος είναι σαφώς 
πάρα πολύ μικρός γιά τήν έννοιά μου. Τό ί'διο μπορεί νά λεχθή όχι μόνο 
γιά τή δεύτερη «μαθηματική» άντινομία, άλλά καί γιά τίς λεγάμενες «δυνα
μικές» άντινομίες (τρίτη καί τέταρτη).

"Αν π.χ. δεχθή κανείς ότι τά πάντα στόν κόσμο συμβαίνουν σύμφωνα μέ 
τήν αιτιότητα τών φυσικών νόμων, τότε ή αίτιότης αύτή είναι έπίσης κάτι 
πού συμβαίνει καί, έπομένως, καθιστά άναγκαία τήν παλινδρόμηση πρός 
μιάν υψηλότερη αιτία. Τούτο όμως, δηλ. ή άποδοχή τής άπλής φυσικής 
αίτιότητος, είναι γιά τήν έννοιά μας πάρα πολύ μεγάλο. "Αν πάλι γίνουν 
δεκτές αντενεργούμενες^ιτ-ιόιητες, δηλ. παραγωγή καί γένεση έξ έλευθερί- 
ας, τότε μάς καταδιώκει τό «Γιατί» (τό έρώτημα) ένός άναποφεύκτου φυσι
κού νόμου καί μάς άναγκάζει νά άνεύρωμε τόν αιτιώδη νόμο τής έμπειρίας 
—πράγμα πού φανερώνει ότι μιά τέτοιου είδους όλότης συνδέσεως καί 
συνάφειας είναι πάρα πολύ μικρή γιά τήν άναγκαία έμπειρική μας έννοια. 
(Τό αύτό καί γιά τήν τέταρτη άντινομία ένός άπολύτως άναγκαίου "Οντος)2.

Τή μονομέρεια τών δύο αύτών σκοπιών τής Θέσεως καί τής’Αντιθέ- 
σεως καί γενικώτερα τίς σχετικές μέ τίς άντινομίες δυσκολίες έρχεται, 
λοιπόν, τώρα ό υπερβατικός, κατά τόν Κάντ, ιδεαλισμός ν’ άντιμετωπίση μ’ 1 2

1. “Ισως δέν είναι περιττό νά ύπενθυμίσουμε ότι ή γνώση τής άνθρωπίνης διανοίας 
ή νοήσεώς είναι μιά γνώση δι ’ έννοιών καί ότι ή διάνοια όρίζεται άπό τόν Κάντ ώς ή δύ
ναμη τοϋ κρίνειν καί τών κανόνων. Αντίθετα ό νοϋς (λόγος), δηλ. ή Vernunft, είναι ή 
δύναμη τών άρχών (καί ή Ιδέα μιά έννοια τοΟ λόγου πού υπερβαίνει τήν έμπειρία). “Ολη. 
έτσι, ή γνο'ιση μας ξεκινά άπό τίς αίσθήσεις, προχωρεί άπό έκεΐ πρός τή διάνοια καί 
καταλήγει στόν νοΰ (λόγο). Πρβλ. Κρ. τ.κ.λ., A 68/Β 93 κ.έ. καί A 298/Β 355 κ.έ.

2. Πρβλ. σχετικά Κρ. τ.κ.λ., A 485/Β 513 κ.έ.
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έπιτυχία1. Σ’ αύτό, άλλωστε, έγκειται ή σημασία καί τό βασικό ένδιαφέρον 
τών κριτικών άναλύσεων τοϋ Κάντ. Κατά τόν Ιδεαλισμό αύτό, χώρος καί 
χρόνος δέν είναι, ώς γνωστόν, ένα, τρόπον τινά, είδος «δοχείων», μέσα στά 
όποια συμπεριέχονται τά πάντα πράγματα του κόσμου, έτσι ώστε νά μπο
ρούσε κανείς νά νοήση ώς δεδομένην ό λ ό κ λ η  ρ η  τήνπραγματικότητα. 
Χ,ώρος καί χρόνος άποτελούν άπλώς a priori μόνον μορφές τής έποπτείας 
μας2, πού πρέπει νά άπαντούν σ’ έκεϊνο μόνον τό μέρος τής έμπειρίας, πρός 
τό όποιο πρέπει κανείς, ξεκινώντας άπό τήν κατ’ αΓσθηση άντίληψη, πρω- 
τίστως νά π ρ ο χ to ρ ή (Β 524 καί A 496). Μέ αύτό ό Κάντ θέλει σαφώς νά 
δηλώση ότι τά ύπάρχοντα άντικείμενά δέν προϋπάρχουν τής έμπειρίας μέσα 
σ’ όλους τούς χώρους καί κατά σύμπαντα τόν χρόνο, άλλά ότι μπορούν 
μόνον νά ύπάρξουν (άναγωγική διαδοχική σύνθεση) σέ μιάν δυνατή έμπει- 
ρία, στήν άπόλυτη όμως όλότητά της, πράγμα πού δέν άπαντά άσφαλώς 
στήν έμπειρία3. Συνεπώς, όσο λίγο μπορώ νά έχω όλα τά ύπάρχοντα πράγ
ματα τών αισθήσεων μέσα στήν παράσταση όλων τών χώρων καί σύμπαντος 
τού χρόνου ώς ό λ ό τ η τ α  δ ε δ ο μ έ ν α ,  άλλο τόσο δύναμαι νά είμαι κά
τοχος κάθε συνολικά δυνατής έμπειρίας. Γιά τούτο’καί άπασα ή άντινομία - 
βασίζεται στό άκόλουθο διαλεκτικό έπιχείρημα, πού συνοψίζει καί τό άλη- 
θινό περιεχόμενο τών ύπερβατικών περί κόσμου Ιδεών: ότι δηλ.,, δταν 
είναι δεδομένο τό ύπό όρους (τό ηγετικό), ιιέ αύτό έπίσης μάς είναι δ ε- 
δ ο ι ι έ ν η  ώ ς  "it ρ ό Β λ η α α (aufgegeben) και ή παλινδρομική 
άναγωγή στή σειρά τών όρων έν σχέσει πρός αύτό τό ύποκείμενο σέ όρους 
(Β 526, A 498). νΑρα έδώ ό λόγος βρίσκεται ένώπιον μιάς «Aufgabe», - 
ένός δηλ. μόνον 7ή5οβλτ^ιατος πρός^υσηΤή, καλλίτερα, ένός αίτήματος, καί 
όχι αποοστά σέ ιιιάν ΤΤ^πτ^ό-δ^δ^Γένη λύπη

Μέ άλλα λόγια, όπως ή ίδέα τής ψυχής έτσι καί οί κοσμικές έννοιες ή

1. Αύτό δέν σημαίνει, βέβαια, δτι οί ’Αντινομίες όριστικά αίρονται (όπως στόν 
Hegel), άλλ’ δτι άπλώς αυτές διαγιγνώσκονται καί έπιφωτίζονται. Ή διαλεκτική τους 
άποτελεΐ συστατικό μέν γνώρισμα τού άνθρωπίνου λόγου, άλλά καί άπαραγνώριστο ση
μείο τής περατότητός του. Μ’ αύτό ή καντιανή διαλεκτική διακρίνεται μέ όξύτητα άπό τή 
διαλεκτική τού Hegel — τής τελευταίας θεωρουμένης ώς άνυπολιπούς διαλεκτικής παμ- 
φαγίας τής «συγκεκριμένης» καθόλου ούσίας καί άπολυτότητος τών έννοιών (συμφιλιω
τική συναίρεση καί ίσοκρατία άντιθετικών λογικών προσδιορισμών ώς τών πραγμάτων 
αύτών).

2. ' Υπερβατική Ιδανικότης τού χώρου καί τού χρόνου καί, συγχρόνως, δλων τών 
φαινομένων κατά τόν Κάντ.

3. ' Η διαλεκτική άπατηλή φαινομενικότης άπορρέει άκριβώς άπό τό γεγονός δτι: ή 
ίδέα τής άπολύτου όλότητος, πού ισχύει ώς ένας άπόλυτος δρος τών πραγμάτων 
αύτών καθ’ έαυτά, έφαρμόζεται πάνω σέ φαινόμενα, πού ύπάρχουν μόνο στήν 
παράσταση.

-A-
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Ιδέες τοϋ λόγου δέν έπιτρέπεται νά θεωρούνται ώς «συστατικές»1 άρχές 
τοΟ κόσμου, διά μέσου τών όποιων καθορίζεται έμπειρικά καί δίδεται στήν 
αντικειμενική ουσία του ό κόσμος, άλλά ώς άπλές μόνον «κανονιστικές» 
άρχές ή ρυθμιστικοί κανόνες τής μεγίστης δυνατής διευρύνσεως τής έμπει- 
ρίας μας (A 508/Β 536 κ.έ)..

Άλλά ένώ στήν περίπτωση τών δύο πρώτων άντινομιών οί άντιμαχό- 
μένες άναμεταξύ των προτάσεις (Θέση - Αντίθεση) Αποκλείονται στήν Α
μοιβαία άλογία τους, ή τρίΐη κόσαοΧσγτκή-ίδέα^ής φυσικής-ά^5ΐϊμΓ0ς~καί 
έλευθερίας (καθώς καί ή τέταρτη) καταλαμβάνει μιάν κατ’ έξαίρεση θέση 
στό κοσμολογικό οίκοδόμημα τών έννοιών τού λόγου. Έδώ ή άντιμαχία 
πλέον είναι φαινομενική, άφού ή κατά φυσικούς νόμους αίτιότης δέν Αντι
φάσκει πρός τήν αίτιότητα έξ έλευθερίας. "Ετσι Θέση καί Αντίθεση μπο
ρούν συγχρόνως νά είναι, ύπό διαφορετικήν όπτική γωνία καί Αναφορά ή 
κάθε μία, Αληθινές. 'Όλα λ.χ. τά πράγματα τών αισθήσεων συμβαίνει νά 
είναι τυχαία καί έμπειμ«ςώς καθωρισμένα, άλλά παρ ’ δλα αυτά μπορεί νά
Οπάρχη καί ένας(μή αίσθητό^ (νοητός) όρος γιά ό λ ό κ λ η ρ η  τ  ή  σ ε ι -  Ρ * " ' *' ■·—ρ ά_ αύτών (τέταρτη Αντινομία, ύπαρξη πρωταρχικού δντρς). Τό πρωταρχι
κό καί Αναγκαίο αύτό δν εύρίσκεται έντελώς έξω άπό τήν έμπειρική σειρά 
τού αισθητού κόσμου καί είναι, συνεπώς, νοητό. Αντίθετα στήν τρίτη 
Αντινομία τής έλευθερίας τό ίδιο τό πράγμα συνανήκει μέν ώς αίτια στή 
σειρά τών όρων, άλλά ή αίτιότης του, ώστόσο, παραμένει νοητή (A 560/Β 
588 κ.έ).

Πώς όμως πραγματικά είναι δυνατόν νά συνυπάρχουν φυσικός νόμος 
καί έλευθερία καί νά μήν Αντιφάσκουν —άλλά νά είναι άληθεΐς— δύο 
άναμεταξύ τους έναντίες ή άντιμαχόμενες προτάσεις; Κατ ’ άρχήν πρέπει νά 
τονισθή δτι έλευθερία στόν Κάντ δέν σημαίνει αύθαίρετη έκλογή ή 
αύθαιρεσία, πράττειν δηλ. χωρίς κανόνες ή νόμους2, άλλά μιά πράξη 
έλεύθερη είναι στόν ίδιο βαθμό Αναγκαία3 όπως καί τό φυσικό γίγνεσθαι! 
Τούτο, ώστόσο, δέν Ισοδυναμεΐ μέ σύμπτωση τού κατά φυσικούς νόμους 
γίγνεσθαι μέ τό έλευθέρως πράττειν. Κατά τό φυσικό δηλ. γίγνεσθαι τά 
πράγματα προσδιορίζονται Απ’ έξω, άπό κάτι άλλο (τά πράγματα τά 
προσδιορίζει άκόμη λογικά ή αύτενέργεια τής κατηγοριακής συνθέσεως τής 
διανοίας)' τόν έαυτό μου τόν ίδιο δμως, τόν καθορίζω, ώς ένα λογικό δν, έγώ

1. 'Όπως δηλ. μιά θεμελιώδης άρχή τής διανοίας ή νοήσεως γιά τήν έμπειρική 
γνώση Αντικειμένων τών αισθήσεων (συνεργία δεκτικότητος καί νοήσεως, Κατηγο
ρίας καί έποπτείας).

2. Πρβλ. A 447/Β 475 καί A 451/Β 479.
3. Πρβλ. Grundlegung zur Metaphysik dcr Sittcn (έκδ. *Ακαδ.), σ. 400: «Pflicht ist 

die Notwendigkeit einer Handlung aus Achtung filrs Gesetz» (=Καθήκον είναι ή άναγκαιό- 
της μιας πράξεως άπό σεβασμό πρός τόν νόμο»).
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ό Γδιος. ’Εκεί ή καθορίζουσα αΙτία κείται Εξω άπό τόν λόγο, ένώ 
Εδώ βρίσκεται μέσα στόν κρίνοντα καί άποφασίζοντα δΓ έαυτόν λόγο. 
Πέραν αύτού, τήν α^ιιάι^τα έξ Ελευθερίας είμαστε υποχρεωμένοι νά τή 
δεχθούμε ώς Ενα factum (όπως factum είναι τού καθαρού λόγου ή 
ςτυνείδηση τού καντιανού ήθικοΰ νόμου), έφ ’ όσον κανένας λογικός 

/άνθρωπος δέν δύναται νά άρνηθή τό γεγονός, ότι σέ κάθε σκέψη καί 
Ενέργημά μας καί σέ κάθε γενικώτερα άξιολόγηση πραγμάτων καί άνθρώ- 
πων, προϋποθέτουμε, παράλληλα μέ τήν άναγκαιότητα τού φυσικού νόμου, 
τήν ύπαρξη τού Δέοντος (όφείλειν), πού προσδίδει αξιολογικό νόημα 
στίς πράξεις.

Φυσικά θά ήταν παράλογο, ή άκόμη καί κωμικό, γιά Ενα διά φυσικής 
βίας προκαλούμενο γεγονός νά είπω: δτι ή πυρκαϊά λ.χ. αύτή θά ώ- 
φ ε ι λ ε1 νά φεισθή αύτού τού δάσους ή αύτής τής συνοικίας κ.ά. Είναι 
όμως νοητό καί εύλογο στόν καθένα μας, όταν άξιώνουμε άπό κάποιον άν
θρωπο: δτι, είς πείσμα δλων των χρονικοεμπειρικών περιστάσεων καί δρων, 
αύτός, έν τούτοις, δέν Ε π ρ ε π ε  ή δέν ώ φ ε ι λ ε στήν ώρισμένη αύτή 
περίπτωση νά είπη ψέματα. Καί στίς δύο περιπτώσεις Εχουμε άσφαλώς Ενα 
άναγκαϊο γεγονός: ένώ δμως στήν πρώτη ή αίτια καθορίζεται άπαρεγκλίτως 
διά φυσικών νόμων, στή δεύτερη άπαιτοΰμε γιά τόν ψεύτη τήν άπόλυτη αιτία'* 
τής πράξεώς του σέ μιάν δική του αποκλειστικά ήθική άπόφαση. Γιατί ό 
ψεύτης, κατά τόν Κάντ, είναι όλότελα Ελεύθερος Εκείνη τή στιγμή πού 
ψεύδεται καί κάθε άλλον δρο ή περίσταση μπορεί νά τόν θεωρήση ώς 
άγίνωτο. ’ Από τή μιά μεριά, λοιπόν, Εχουμε Εμπειρικώς γιγνόμενα (δπου τό 
Ερώτημα, τί όφείλει νά συμβή στήν φύση, είναι άλογο) καί άπό τήν άλλη 
ήθικώς άποφασιζόμενα καί τελούμενα. ' Ο άνθρωπος Εχει, κατά τόν Κάντ, 
καί Εναν «Εμπειρικό χαρακτήρα», σύμφωνα μέ τόν όποιο οί πράξεις του 
στό πεδίο τού φαινομένου ύπόκεινται, δπως κάθε άλλο φυσικό γεγονός, 
σέ δλους τούς νόμους τής Εμπειρικής αίτιότητος' άλλά καί Εναν καθ’ Εαυτά 
«νοητό χαρακτήρα» τού Εαυτού του (ό άνθρωπος ώς causa phaenomenon καί 
ώς causa noumenon), δυνάμει τού όποιου ό λόγος δέν ύποχωρεΐ σ’ 
Εμπειρικές αίτιες, ούτε άκολουθεί τήν φυσική τάξη τών πραγμάτων, άλλά 
δημιουργεί αύτός μιάν νέα Ιδεατή τάξη, μέσα στήν όποια κηρύσσονται, ώς 
άναγκαΐες, πράξεις, πού δέν Εχουν μολαταύτα συμβή, ή ίσως δέν πρόκειται 
νά συμβοΰν ποτέ τους.

Καί είναι ό άνθρωπος, καί αύτός, κατ’ άρχήν φαινόμενο! Καί ώς 
τέτοιου οί πράξεις, άν ήταν δυνατό νά τίς διερευνήσουμε σέ βάθος, θά

1. Πρβλ. A 547/Β 575. ‘Από καθαρά πρακτικής (ήθικής) άπόψεως, όλα αύτά πού 
συμβαίνουν ή Εχουν Ενδεχομένως συμβή στήν Φύση, θά Επρεπε (ώφειλαν) ίσως τότε νά 
μήν Εχουν συμβή καθόλου! (Τάξη σύμφωνα μέ Ιδέες).
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ήμποροΰσαν βέβαια νά προβλεφθοϋν κατά τήν χρονική άρχή όρων τοΰ 
Πρότερον καί τοϋ Κατόπιν! ’Αλλά δέν είναι αύτός ό λόγος του φαινόμενο, 
ούτε ύπόκειται στήν αίσθητή ή χρονική μορφή καί άκολούθηση όρων τής 
έμπειρίας. Γιατί ή αίτιότης του λόγου (Vernunft) δέν γίνεται, άρχίζει ή 
παρέρχεται κατά τόν νοητό αυτού τοϋ λόγου χαρακτήρα. 'Ο λόγος είναι 
«bestimmend» (=προσδιορίζων καί διακαθορίζων) καί όχι «bestimmbar» 
(=καθοριστέος καί καθοριζόμενος). Είναι μέσα σ ’ όλες τίς χρονικές στιγμές 
των άνθρωπίνων πράξεων παρών καί άμεταβλήτως ένας' είναι δηλ. ό 
παραμόνιμος όρος όλων των βουλητών τού άνθρώπου πράξεων. ’Αλλά δέν 
είναι ό ίδιος μέσα στόν χρόνο, ούτε είσπεριπίπτει σέ χρονική κατάσταση, 
όπου προηγουμένως έλειπεν ό ίδιος. Γι’ αύτό ώς πρός τόν νοητό τοΰ λόγου 
χαρακτήρα τό Πρίν ή τό Μετά δέν έχει κύρος: ή πράξη του, ή καθεμία 
πράξη του, τό άμεσο είναι άποτέλεσμα τοΰ νοητού αύτοΰ του χαρακτήρος. 
Ποιος ξέρει όμως, τέλος, μέ άκρίβεια τή σχέση έμπειρικών καί νοητών 
στοιχείων μέσα του; Δέν μένει όλοκληρωτικά, κατά τόν Κάντ, καί σέ έμάς 
τούς ίδιους άγνωστα κεκρυμμένη ή κύρια αυθεντική των πράξεών μας 
ήθικότης;

Καμμιά άντίφαση, λοιπόν, τής φύσει αίτιότητος πρός τήν διά ή έξ 
έλευθερίας αιτιότητα (τήν ιδέα τής υπερβατικής έλευθερίας). Καί οί δύο, 
άδιατάρακτες, άλλά καί άνςιμεχαξύ ίκ^ν άνεξάρτητες, μπορούν νά διυφίσταν- 
ται, κατά τόν Κάντ, έν/άρμονίαν ^

-- ' *
* *

Καί γιά τό δεύτερο αυτό μέρος τής μεταφραστικής μας έργασίας ισχύει 
πάντοτε ό,τι είπαμε στόν Πρόλογο τοΰ πρώτου τεύχους (ιδιαίτερα στίς 
σελίδες IX καί X). Στίς άντιλήψεις μας αύτές γιά τή μετάφραση τοΰ 
βαρυμελοΰς έργου τής πρώτης Κριτικής τοΰ Κάντ ήλθαν νά μάς ένισχύσουν 
έν τώ μεταξύ ένα μικρό, άλλά Ιδιαιτέρως χαρακτηριστικό πόνημα τοΰ W a l 
t e r  B e n j a m i n  ύπό τόν τίτλο: Die Aufgabe des Obersetzers (Τό πρό
βλημα τοΰ Μεταφραστοΰ)1 2 καθώς καί οί έξαιρετικά ένδιαφέρουσες σημει
ώσεις τοΰ J. W. von G o e t h e  στό: «West-Ostlicher Divan»3. Τίς 
σημειώσεις αύτές τοΰ Goethe μαζί μέ τίς άπόψεις τοΰ R u d o l f  P a n n -  
w i t z (πού θά δοΰμε στή συνέχεια) χαρακτηρίζει ό W. Benjamin ώς ό,τι

1. Πρβλ. σχετικά Κρ. τ.κ.λ., A 546/Β 574 κ.έ μέχρι A 558/ Β 586.
2. Στίς: Illuminationen, ausgew&hlte Schriften, hrsg. von S. Unseld, Frankfurt a. M., 

1961, σ. 56 κ.έ., πρβλ. Ιδιαίτερα σ. 67-68 καί 69.
3. Πρβλ.: G o e t h e s  Werke, Hamburger Ausgabe in 14 B&nden, hrsg. von E.

Trunz, πρβλ. Bd 2., Gedichte und Epen II, Munchen (Beck-Verlag), 1981l2, σ. 255-258.
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τό καλλίτερο ποτέ έγράφη στή Γερμανία γύρω άπό τήν θεωρία τής μετα- 
φράσεως.

Στό παραπάνω άρθρο του, λοιπόν, ό Benjamin, παραπέμποντας σέ ένα 
έργο: (Die Krisis der europSischen K u l t u r ,  1947) τοΰ σύγχρονου Γερμανού 
συγγραφέως (ό Pannwitz1 κατάγεται άπό τόν κύκλο τού ποιητού St. George 
καί θεωρείται στις Ιδέες του ώς συνεχιστής τοΰ Nietzsche) υίοθετεΐ 
ούσιαστικά τίς έξής έπιρρωστικές καί τών δικών μας άντιλήψεων θέσεις τοΰ 
Pannwitz. ΟΙ μεταφράσεις μας, γράφει ό Pannwitz (τόν όποιο έδώ άποδίδου- 
με έλεύθερα), άκόμα καί οί πιό καλές, ξεκινοΰν άπό μιάν έσφαλμένη άρχή: 
έπιδιώκουν δηλ. νά έκγερμανίσουν τήν Ινδική, έλληνική καί άγγλική 
γλώσσα, άντί νά προσπαθούν νά έξινδικεύσουν, έξελληνίσουν καί έξαγγλί- 
σουν μάλλον τή γερμανική γλώσσα. Διακρίνονται γιά μιά σχετικά μεγαλύ
τερη εύλάβεια άπέναντι στίς συνήθειες τής μητρικής των γλώσσας παρά γιά 
τόν σεβασμό τους μπροστά στό πνεΰμα τοΰ ξένου έργου. ' Η βασική πλάνη 
τοΰ μεταφραστοΰ είναι ότι μένει προσηλωμένος στήν κατά συμβεβηκός2 
κατάσταση τής ίδικής του γλώσσας άντί νά τήν άφήνη νά κινήται καί 
συστρέφεται δυναμικά άπό τήν ξένη. Ό μεταφραστής είναι ύποχρεωμένος, 
όταν μάλιστα μεταφράζη άπό μιάν πολύ μακρινή γλώσσα, νά είσχωρή πίσω 
βαθειά στά έσχατα στοιχεία αύτής τής γλώσσας, όπου λέξη, είκών καί τόνος 
συμπλέκονται σέ ένα — πρέπει νά διευρύνη καί έμβαθύνη τή γλώσσά του 
διά μέσου τής ξένης, μολονότι δέν ξέρουμε άσφαλώς καθόλου, σέ ποιόν 
βαθμό είναι αύτό κατορθωτό καί σέ ποιό μέτρο μπορεί νά μεταμορφωθή 
(μετασχηματισθή) μιά όποια γλώσσα. *0 Γδιος ό Benjamin μάλιστα θεωρεί 
ότι ή λέξη πρός λέξη μετάφραση (Interlinearschrift) τών ιερών κειμένων 
άποτελεΐ τό πρότυπο ή Ιδεώδες κάθε μεταφράσεως, άφοΰ σέ κάθε μία 
γλώσσα καί στά μορφώματά της παραμένει, πέρα καί έκτος άπό τό 
μεταδόσιμο (ή κοινωνήσιμο), καί ένα μή μεταδοτό, δηλ. άμετακοινώνητο 
στοιχείο μέσα της.

Καί έρχόμαστε στόν μεγάλο ποιητή (καί φιλόσοφο) J. W. G o e t h e .  
Σύμφωνα μ’ αύτόν τρία εί'δη μεταφράσεων καί τρεις άντίστοιχα σέ κάθε 
Λογοτεχνία έπαναλαμβανόμενες έποχές ύπάρχουν. Κατά τήν πρώτη έποχή, 
ή μετάφραση τοΰ πρώτου είδους είναι έκείνη πού μάς έξοικειώνει κατά τόν 
δικό μας έθνικό τρόπο σκέψεως πρός ένα ξένο έργο. Μιά άπλή πεζογραφική, 
τίς Ιδιαιτερότητες δηλ. μιας ξένης ποιητικής δημιουργίας αί'ρουσα μετά
φραση είναι γιά τόν σκοπό αύτό τό καλλίτερο μέσο. Ή μετάφραση τής 
Βίβλου άπό τόν Λούθηρο θ’ άσκή πάντοτε μιάν τέτοια έπίδραση, κατά τόν 
Goethe.

1. R. P a n n w i t z  (1881-1969).
2. Στίς τυχαιότητες δηλ. τής μητρικής του γλώσσας.
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Τήν πρώτη έποχή διαδέχεται μιά δεύτερη, όπου ό μεταφραστής κατα
βάλλει μέν προσπάθειες γιά νά μετατεθή στίς Ιδιαίτερες περιστάσεις τοΰ 
ξενογλώσσου έργου, άλλά κατά βάθος άγωνίζεται καί πετυχαίνει νά οίκειο- 
ποιηθή ξένα νοήματα, πού έκθέτει πάλι στή γλώσσα του, κατά τή δική του 
όμως έθνική καί γλωσσική νοοτροπία. ΓΓ αύτό καί τήν χρονική αύτή περί
οδο μεταφράσεων χαρακτηρίζει ό Goethe, στήν κυριολεκτική τοΰ όρου 
σημασία, παρφδική1. Μιάν τέτοια μεταφραστική ύπόθεση άναλαμβάνουν 
ώς έπί τό πλεΐστον κατάλληλες πρός τούτο πνευματικές κράσεις, όπως είναι 
συνήθως οι πνευματώδεις άνθρωποι (ό Goethe άναφέρει χαρακτηριστικά 
τούς Γάλλους, πού κάθε ξένο πνευματικό προϊόν προσπαθούν καταλλήλως 
νά τό πολιτογραφούν πνευματικά καί γλωσσικά στόν τόπο τους, καθώς καί 
τόν Γερμανό ποιητή καί μεταφραστή W i e 1 a n d ώς τόν κατ’ έξοχήν 
έκπρόσωπο τής έποχής του).

’Αλλά υπάρχει, κατά τόν Goethe, καί μιά τρίτη καί τελευταία (γι’ αύτό 
καί τελειότερη) περίοδος, έκείνη δηλ. όπου ή μετάφραση θά ήθελε νά 
ταυτισθή κατά τέτοιον τρόπο μέ τό πρωτότυπο, ώστε τό ένα νά μήν όφείλη 
άπλώς νά ίσχύη άντί2 τοΰ άλλου, άλλά νά είναι καί νά καλύπτη (νά 
ύποκαθιστά δηλ.) πραγματικά τήν ουσία τοΰ άλλου (so άαβ eins nicht anstatt 
des andern, sondern an der Stelle des andern gelten solle). Αύτό τό τρίτο είδος 
μεταφράσεως έγνώρισε, κατά τόν Goethe, καί τή μεγαλύτερη άρχικά 
άντίσταση, άφοΰ ό μεταφραστής, μέ τό νά μένη τόσο σταθερά προσκολη- 
μένος στό πρωτότυπο, έγκαταλείπει λίγο ή πολύ τήν πρωτογένεια τής 
έθνικότητός του καί έτσι προκύπτει κάτι τό τρίτο, γιά τό όποιο κατ’ άρχήν 
χρειάζεται μακρά καλλιέργεια τής κοινής καλαισθησίας (Ό Goethe 
άναφέρει τίς μεταφράσεις τοΰ Vo β καί αύτοΰ, ιδιαίτερα, τήν περίφημη 
μετάφραση τοΰ 'Ομήρου).

Τέλος ό Goethe μάς δίνει σέ λίγες, άλλά πυκνές γραμμές καί μιάν έξή- 
γηση διά τό γεγονός ότι άποκαλεϊ τελευταία τήν τρίτη αύτή περίοδο. Μιά 
μετάφραση, γράφει, πού προσπαθεί νά ταυτισθή μέ τό πρωτότυπο, προσεγ
γίζει τελικά τή λέξη πρός λέξη άπόδοση (Interlinearversion) καί διευκο
λύνει σέ ύψηλό βαθμό τήν κατανόηση τοΰ πρωτοτύπου* μέ αύτό τόν τρόπο 
καταφέρνουμε νά όδηγηθοΰμε, καί μάλιστα νά έξωθηθοΰμε, πρός τό 
πρωταρχικό κείμενο, καί έτσι, λοιπόν, κατακλείεται όριστικά όλόκληρος ό 
κύκλος, μέσα στόν όποιο κινείται ή προσέγγιση τοΰ ξένου πρός τό οίκεΐον 
(τό αύτόχθον καί έντόπιο) καί τοΰ γνωστοΰ πρός τό άγνωστο. — Οί άνα- 
πτύξεις αύτές τοΰ Goethe δέν χρήζουσι, νομίζουμε, Ιδιαιτέρων συσχετι- 
στικών σχολίων.

1. Parodistische.
2. Στήν θέση τοΰ άλλου.
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Κατακλείοντες, τέλος, τήν είσαγωγή αύτή θά ήθέλαμε πρώτα νά 
έκφράσουμε τίς θερμές μας εύχαριστίες πρός τήν άγαπητή μας άνεψιά Γ α- 
ρ υ φ α λ λ ι ά  Τ ρ ι δ ή μ α  γιά τήν εύσυνείδητη έργασία της κατά τήν 
καθαρογράφηση τού χειρογράφου μας. 'Ωστόσο, τό δεύτερο τούτο μέ τάς 
ζείδωρους1 ’Αντινομίας τής Καντικής διαλεκτικής Τεύχος άφιεροΰται μ’ 
άπεριόριστην εύγνωμοσύνη «τοΐς ήμών αύτών αύταδέλφοις τούτου γένους 
συναθληταϊς»: Π α ν α γ ι ώ τ η ,  ’ Α ρ ι σ τ ε ί δ η ,  Ε ύ α γ γ έ λ ψ ,
Ά ν α σ τ α σ ί φ  κ α ί  Σ  τ  υ  λ  ι  α  ν  φ ...

1. Γιά τήν ζωτική, όντως, σημασία των άντινομιών (τής ’Αντιθετικής τοΰ λόγου) 
τόσο διά τή γένεση τοΰ κριτικού Ιδεαλισμού όσο καί στή μετά τόν Κάντιο φιλοσοφία (έ- 
γελιανή διαλεκτική) πρβλ. τοΰ συγγραφέως: Φιλοσοφία τοΰ Γερμανικού ’Ιδεαλισμού I, 
Im Kant, Τεύχος A ': Προκριτική περίοδος, ’ Αθήναι, 1979, σ. 92 κ.έ. καθώς (καί κυρίως): 
Ό Hegel κριτής τών κοσμολογικών Ιδεών (άντινομιών) τοΰ Κάντ, ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, τ. ΚΔ' 
(1982), σ. 170-208. ’Εκτός αύτών πρβλ. Η. Η e i m s ο e t h, Transzendentale Dialektik. 
Ein Kommentar zu Kants Kr. d. r. V., 2Teil, Berlin, 1967, σ. 199-200 καί 217. Πρβλ. τέλος 
(σέ εύρύτερη προοπτική έρεύνης) τό έργο μας: Διαλεκτική Ψυχολογία καί υπερβατική 
συνειδησιολογία στήν κριτική Ιδεοκρατία τού Κάντ (Άπό τόν Descartes στόν Husserl μέ 
άφετηρία τήν «Κριτική τοΰ καθαρού λόγου»), Άθήναι, 1983.
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ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1

*Η ’Αντινομία2 του καθαρού λόγου
Στήν Εισαγωγή σ’ αύτό τό Μέρος τοΰ έργου μας έδείξαμε δτι δλη ή 

υπερβατική άπατηλή φαινομενικότης (Schein) τοΰ καθαρού λόγου έδράζεται 
πάνω σέ διαλεκτικούς συλλογισμούς, τό σχήμα των όποιων προσφέρει ή (Α 406) 
Λογική στά τρία κατά τή μορφή εϊδη. συλλογισμών του λόγου έν γένει, δπως 
περίπου [κατά ένα τρόπο] οι Κατηγορίες βρίσκουν τό λογικό τους σχήμα 
στις τέσσερες λειτουργίες δλων τών-κρίσεωντ Τό π ρ ώ τ ο  ε ί δ ο ς των 
σοφιζομένων συλλογισμών άναφερόταν3 στήν Απόλυτη ένο^ητατών υ π ο 
κ ε ι μ ε ν ι κ ώ ν  δρων δλων έν γένει τών παραστάσεων (τοΰ ύποκειμένου ή 
τής ψυχής) |σέ< άντιστοιχία^πρός τούς κατηγορικούς_ συλλογισμούς τοΰ 
λόγου, ή μείζων τών όποιων, ώς άρχή, έκφράζει τή σχέση^ένός κατηγορήμα- (Β 433) 
τος πρός ένα ύ π ο κ ε ί μ ε ν  ο .  Τ ό  δ ε ύ τ ε ρ ο  ε ί δ ο ς  τοΰ διαλεκτικού 
έπιχειρήματος θά έχη, λοιπόν, ώς περιεχόμενό του τήν, ιςατ’ άναλογίαν 
πρός τούς ύποθετικούς συλλογισμούς τοΰ λόγου, άπόλυτην ένότητα τών 
άντικειμενικών δρων έν τώ φαινομένφ [είς τό πεδίον τοΰ φαινομένου], έτσι 
δπως τό τ ρ ί τ ο  ε ί δ ο ς ,  πού θά κάνη τήν έμφάνισή του [θά 
προβάλη] στό έπόμενο Κεφάλαιο, έχει ώς θέμα τήν άπόλυτη ένότητα 
τών άντικειμενικών δρων τής δυνατότητος τών άντικειμένων καθ’ δλου.

Είναι δμως άξιοσημείωτο δτι ό υπερβατικός4 [ύπερβατολογικός] 
παραλογισμός προκαλοΰσε [παρήγε] μιάν μονόπλευρη άπλώς άπατηλή

1. Κατά τόν H a r t e n s t e i n  ό τίτλος αυτός θά Επρεπε νά όλοκληρωθή ώς έξής: 
«Τοΰ Δευτέρου Βιβλίου τής 'Υπερβατικής Διαλεκτικής, Δεύτερο Κεφάλαιο». “Ετσι δηλ. 
άνταποκρίνεται άκριβέστερα στόν τίτλο τής παραγράφου Α341/Β 399(=Πρώτο Κεφάλαιο 
τοΰ Δευτέρου Βιβλίου τής 'Υπερβατικής Διαλεκτικής).

2. Γιά τόν όρο «άντινομία» καί τόν ρόλο της στή γένεση τοΰ κριτικοΰ ίδεαλισμοΰ 
πρβλ. Η. Η e i m s ο e t h, Transzendentale Dialektik. Ein Kommentar zu Kants Kritik 
der reinen Vernunft, op. cit., σ. 199-200, πρβλ. καί σ. 217.

3. Είχε νά κάνη, άπέβλεπε στήν.........
4. Transzendentaler.
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φαινομενικότητα Αναφορικά πρός τήν Ιδέα τοΰ ύποκειμένου τοϋ νοεϊν [τής 
νοήσεώς] μας καί [δτι] γιά τόν Ισχυρισμό τού ’Αντιθέτου1 δέν θέλει ν’ 
άπαντά οϋτε ή παραμικρή φαινομενικότης έξ έννοιών τοϋ λόγου2. Τό 
πλεονέκτημα είναι καθ’ όλοκληρίαν άπό τήν πλευρά τοϋ πνευματισμού, 
μολονότι ό ϊδιος δέν είναι σέ θέση ν ’ άπαρνηθή τό έμφυτο3 Αμάρτημά του 
[πού τόν κάνει], παρ’ όλη τήν ευνοϊκή γι’ αύτόν Απατηλή φαινομενικότητα, 
νά διαλύεται στά [πρώτα] δοκιμαστικά πυρά τής κριτικής σέ καθαρούς 
Ατμούς4.

Τελείως διαφορετικά έχει τό πράγμα, όταν έφαρμόζουμε τόν λόγο πάνω 
(Α 407) στήν Α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ή  σ ύ ν θ ε σ η  τώνφαινομένων,όπουαύτόςέχει 

κατά νοϋν [Αποπειράται] νά καταστήση μέ πολλήν βέβαια άπατηλήν 
φαινομενικότητα έγκυρη τήν άρχή του γιά τήν Απόλυτη ένότητα, σέ λίγο 
όμως περιπλέκεται σέ τέτοιες Αντιφάσεις, ώστε είναι Αναγκασμένος, άπό 
κοσμολογικής άπόψεως5, νά άπόσχη [παραιτηθή] τής άξιώσεώς του.

’Εδώ δηλ. παρουσιάζεται ένα νέο φαινόμενο τοΰ Ανθρωπίνου λόγου, 
μιά έντελώς δηλ. φυσική ’Αντιθετική, γιά τήν όποια [πάνω στήν όποια] 
κανείς δέν χρειάζεται νά σκοτίζη [βασανίζη] τό μυαλό του καί νά στήνη 

(Β 434) τεχνητές παγίδες, Αλλά στήν όποια περιπίπτει άπό μόνος, καί μάλιστα 
Αναπόφευκτα, ό λόγος, καί κατ’ αύτό τόν τρόπο βέβαια προφυλάσσεται άπό 
τόν λήθαργο μιάς φανταστικής πεποιΒήσεως, τόν όποιο προκαλεΐ μιά 
καθαρά μονόπλευρη [έτερομξρής] Απατηλή φαινομενικότης, άλλά συγχρό
νως περιέρχεται [όδηγεΐται] στόν πειρασμό, είτε νά παραδοθή [άφεθή] σ’ έ
να είδος σκεπτικής άπογνώσεως, ή νά περιβληθή [άποδεχθή] μιάν δογματι
κή άλαζονικότητα [ίσχυρογνωμοσύνη] καί νά κρατά προσκολλημένο τό 
κεφάλι6 μέ Ακαμψία σέ ώρισμένους ισχυρισμούς, χωρίς νά τείνη ούς στούς 
λόγους [έπιχειρήματα] τής Αντίθετης πλευράς καί νά τούς άποδίδη 
δικαιοσύνη. Καί ή μιά καί ή άλλη περίπτωση είναι ό θάνατος τής ύγιοΰς 
φιλοσοφίας, μολονότι έκείνη [ή πρώτη περίπτωση] θά μπορούσε ϊσως 
άκόμη νά όνομασθή ή ε ύ θ α ν α σ ί α  τοϋ καθαρού λόγου.

Προτοϋ άφήσουμε νά φανούν οί διάφορες σκηνές [έκφάνσεις] τής

1. Τοϋ Αντιθέτου μέρους.
2. Ex conceptibus rationis (κατά τή λατινική μετάφραση τοϋ F r. - G. Β ο r η. 

Πρβλ. σχετικά τή μετάφρασή μας τοϋ πρώτου Τεύχους τής ’Υπερβατικής Διαλεκτικής 
τής Κρ.τ.κ.λ., Άθήναι, 1983, Πρόλογος, σ. XI. Άπό τή μετάφραση αυτή Αντλούμε στά 
έπόμενα τίς συχνές λατινικές έκφράσεις τών ύποσημειώσεών μας χωρίς αύτό πλέον νά 
δηλώνεται κάθε φορά Ιδιαιτέρως).

3. Τό έκ γενετής ή κληρονομικό.
4. Νά έξανεμίζεται.
5. Ex ratione cosmologica.
6. Τό πνεύμα, τή σκέψη, τό μυαλό του.
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διασπάσεως [διχασμοΟ] καί τών διαταράξεων1, στίς όποιες δίνει άφορμή 
[προκαλεΐ] αυτή ή άντιμαχία τών νόμων [άντινομία] τοΟ καθαρού λόγου, 
θέλουμε νά δώσουμε ώρισμένες έξηγήσεις [άναπτύξεις], οί όποίες μπορούν 
νά διασαφηνίσουν καί δικαιώσουν τή μέθοδο πού χρησιμοποιούμε κατά τη 
διαπραγμάτευση τού άντικειμένου μας. ’Ονομάζω όλες τίς ύπερβατικές 
[ύπερβατολογικές] Ιδέες, καθ’ όσον αύτές άφορούν τήν άπόλυτη όλότητα 
στή σύνθεση τών φαινομένων, κ ο σ μ ι κ έ ς  έ ν ν ο ι ε ς 2 ,  έν μέρει μέν έξ 
αίτιας αύτής άκριβώς τής άπόλυτης ένότητος, πάνω στήν όποια βασίζεται 
καί ή έννοια τού Σύμπαντος [τού κοσμικού "Ολου], πού καί ή Ιδια δέν είναι 
παρά μόνον μιά ίδέα, έν μέρει δέ έπειδή αύτές [οί ύπερβατικές Ιδέες] τείνουν 
[άναφέρονται, κατευθύνονται] στή σύνθεση μονάχα τών φαινομένων, 
έπομένως στήν έμπειρική σύνθεση, ένψ, άντίθετα, ή άπόλυτη όλότης στή 
σύνθεση τώνΦρων'όλων τών δυνατών πραγμάτων έν γένει θά δώση άφορμή 
γιά [νά προκύψη] ένα ’Ιδεώδες τού καθαρού λόγου, τό όποιο, άν καί 
βρίσκεται σέ σχέση πρός τήν κοσμική έννοια [έννοια τού κόσμου], είναι 
τελείως διάφορο άπ ’ αύτήν. ' Ως έκ τούτου, όπως άκριβώς οί Παραλσγισμοτ 
τού καθαρού λόγου έθεταν_τό_θεμέλισ·γτά-ριάν διαλεκτική Ψυχολογία έτσι 
καί ή άντινομία τσΟ Κάθαρού λόγου θά φέρη πρό όφθαλμών τίς θεμελιώδεις 
ύπερβατολογικές άρχές μιας ύποτιθέμενης καθαρής (όρθολογικής) Κοσμο
λογίας, [καί τούτο] όχι γιά νά τή βρή έγκυρη καί νά τήν υίοθετήση, άλλά, 
όπως τό ύποδηλώνει ήδη καί ή όνομασία μιας άντιμαχίας [άντιδικίας] τού 
λόγου, γιά νά τήν έκθέση στήν έκτυφλωτική άλλ’ άπατηλή φαινομενικό- 
τητά της ώς μιάν ίδέα, πού δέν μπορεί νά συμβιβασθή [συμφωνήση] μέ τά 
φαινόμενα.

ΤΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

Σύστημα τών κοσμολογικών Ιδεών
Γιά νά μπορέσουμε τώρα ν’ άπαριθμήσουμε τίς Ιδέες αύτές μέ 

συστηματικήν άκρίβεια σύμφωνα μέ μιάν άρχή, πρέπει κ α τ ά  π ρ ώ τ ο ν  
νά παρατηρήσουμε ότι μονάχα ή διάνοια [ή νόηση] είναι έκείνη, άπό τήν 
όποία μπορούν νά έκπηγάσουν καθαρές καί ύπερβατικές έννοιες, [καί] ότι ό 
λόγος κατ ’ ούσίαν δέν παράγει καμμιάν άπολύτως έννοια, άλλά τό πολύ - 
πολύ έ λ ε υ θ ε ρ ώ ν ε ι  [άπαλλάσσει] μονάχα τήν έ ν ν ο ι α  τ ή ς  δ ι α -

1. Διαταραχών, άταξιών (=ZerrUttungen).
2. Conceptus cosmicos (=κοσμικές ή κοσμολογικές έννοιες).

(Α 4Θ8)

(Β 435)

(Α 409)
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(Β 436)

ν ο ί α ς [νοήσεως] άπό τούς άναπόφευκτους περιορισμούς μι&ς δυνατής 
έμπειρίας καί Ετσι έπιζητεί νά τή διευρύνη πέρα άπό τά όρια του 
’Εμπειρικού, άλλά παρ’ όλα αύτά σέ συσχετισμό [σχέση] πρός αύτό [τό 
’Εμπειρικό]. Αύτό συμβαίνει μέ τόν έξής τρόπο, μέ τό νά άπαιτή [δηλ.] ό 
λόγος σέ [γιά] ένα δεδομένο πού ύπόκειται σέ όρους, άπόλυτην όλότητα 
άπό τήν πλευρά τών όρων (ύπό τούς όποιους [όρους] ή διάνοια ύποβάλλεί 
όλα τά φαινόμενα στή συνθετική ένότητα1), καί έτσι νά μετατρέπη [καθιστά] 
τήν Κατηγορία σέ υπερβατικήν Ιδέα, γιά νά προσδώση στήν έμπερική 
σύνθεση διά τής συνεχίσεώς της μέχρι τό ’ Απόλυτο (τό όποιο δέν άπαντά σέ 
καμμιάν περίπτωση στήν έμπειρία, άλλά μονάχα έν τή ίδέςι), άπόλυτην 
πληρότητα. Αύτό [τό πράγμα] τό άπαιτεΐ ό λόγος σύμφωνα μέ τήν 
θεμελιώδη άρχή [ότι]: έάν ε ί ν α ι  δ ε δ ο μ έ ν ο  τ ό  ύ π ο κ ε ί μ ε ν ο  

ό ρ ο υ ς ,  τ ό τ ε  έ π ί σ η ς  ε ί ν α ι  δ ε δ ο μ έ ν ο  κ α ί  ό  λ  ά 
κ λ η ρ ο  τ ό  σ ύ ν ο λ ο  τ ώ ν  ό ρ ω ν  [ κ α ί ] ,  κ α τ ά  σ υ ν έ π ε ι α ,  κ α ί  
τ ό  π α ν τ ά π α σ ι ν  ’ Α π ό λ υ τ ο ,  διά μέσου τού όποιου μόνο ήταν 
δυνατό καί έκεΐνο [τό ύποκείμενο σέ όρους]. “Ετσι οί ύπερβατολογικές Ιδέες 
δέν θά είναι, π ρ ώ τ ο ν ,  τίποτε άλλο ούσιαστικά παρά Κατηγορίες 
διευρυμένες μέχρι τό ’Απόλυτο, καί έκεΐνες [οί ιδέες] θά μπορούν νά 
συγκεντρωθούν [άναχθοΰν] σέ έναν πίνακα, ό όποιος είναι συντεταγμένος 
σύμφωνα μέ τούς τίτλους τών τελευταίων [τώνΚατηγοριών]. Δ ε ύ τ ε ρ ο ν ,  
όμως, όλες οί Κατηγορίες δέν θά είναι, ώστόσο, πρόσφορες [ικανές] γιά κάτι 
τέτοιο, άλλά μονάχα έκεΐνες, στίς όποιες ή σύνθεση άποτελεΐ μιαν σ ε ι- 
ρ ά, καί μάλιστα [μιάν σειρά] τών ύποτεταγμένων2 άναμεταξύ τους (όχι 
συντεταγμένων3) όρων σέ [γιά] ένα ύποκείμενο σέ όρους. *Η άπόλυτη 

(Α 410) όλότης άπαιτεΐται άπό τόν λόγο στό μέτρο μόνο πού4 άφορά τήν άνιοΰσα 
σειρά τών όρων σέ ένα [γιά] δεδομένο πού ύπόκειται σέ όρους, κατά συνέ
πεια, όχι όταν ό λόγος είναι [πρόκειται] γιά τήν κατιοΰσα γραμμή τών συνε
πειών, ούτε έπίσης καί γιά τό άθροισμα συντεταγμένων όρων σέ [σέ σχέση 
πρός] αύτές τίς συνέπειες. Γιατί οί όροι, έν άναφορφ πρός ένα δεδομένο πού 

(Β 437) ύπόκειται σέ όρους, προϋποτίθεται ήδη καί πρέπει έπίσης νά θεωρούνται ώς

1. ΟΙ Γάλλοι καί οί ’Ιταλοί μεταφραστές έκλαμβάνουν τή δοτική: der syntheti- 
schcn Einheit ώς γενική καί μεταφράζουν άναλόγως. Αντίθετα ό B o r n ,  τόν όποιο 
άκολουθοΰμε καί έμεΐς. Τέλος ό S m i t h  μεταφράζει κάπως έλεύθερα καί περίπλοκα, 
όταν γράφη: to which as the conditions of synthetic unity the understanding subjects all 
appearances. Πάντως ή άποψη τών Γάλλων καί ’Ιταλών μεταφραστών δέν μπορεί χωρίς 
άλλο ν’ άποκλεισθή (δηλ.: «κάτω άπό τούς όποίους ή διάνοια ύποβάλλεί όλα τά 
φαινόμενα τής συνθετικής ένότητος»)·

2. Τοΰ ένός όρου δηλ. κάτω άπό τόν άλλον (conditiones subordinatae).
3. Τού ένός όρου δηλ. δίπλα στόν — καί μαζί μέ τόν άλλο (conditiones coordinatae).
4. Καθ’ όσον.
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δεδομένοι μέ αύτό [πού ύπόκειται σέ δρους], ένώ κατά τήν προχώρηση1 πρός 
τίς συνέπειες (ή κατά τό κατιέναι2 άπό τόν δεδομένο δρο στό ύποκείμενο σέ 
δρους), δεδομένου δτι οΐ συνέπειες δέν καθιστούν δυνατούς τούς δρους, 
άλλά μάλλον3 τούς προϋποθέτουν, μπορεί κανείς νά είναι άμέρίμνος [νά 
άκηδή], άν ή σειρά σταματά ή δχι, καί ή έρώτηση γενικά γιά [ώς πρός] τήν 
όλότητά τους δέν είναι [άποτελεΐ] καμμιά άπολύτως προϋπόθεση τού λόγου.

“Ετσι συλλαμβάνει κανείς άναγκαΐα έναν έντελώς μέχρι τή δεδομένη 
στιγμή διαρρεύσαντα χρόνο ώς δεδομένο (άν καί μή δυνάμενο νά προσδιο- 
ρισθή άπό έμάς). "Οσον άφορά τόν μέλλοντα χρόνο, δεδομένου δτι αυτός 
δέν είναι ό δρος, γιά νά φθάσουμε στό παρόν, είναι, λοιπόν, έντελώς 
άδιάφορο, γιά νά τόν συλλάβουμε4, μέ ποιόν τρόπο θέλει κανείς ν’ 
άντιμετωπίζη [καταπιάνεται μέ....] τόν μέλλοντα χρόνο, άν [δηλ.] θέλη νά 
τόν άφήνη κάπου νά σταματά, ή νά έκτείνεται έπ’ άπειρον. “Εστω ή σειρά 
m, η, ο δπου τό η5 είναι δεδομένο ώς προσδιοριζόμενο έν σχέσει πρός τό m, 
άλλά ταυτόχρονα ώς δρος τού ο, [καί άς ύποθέσουμε δτι] ή σειρά χωρεΐ 
πρός τά έπάνω άπό τό προσδιοριζόμενο η πρός τό m (1, k, ΐ, κλπ.), καί 
ώσαύτως πρός τά κάτω, άπό τόν δρο η πρός τό ύπό τόν δρον ο (ρ, q, r, 
κ.λ.π.), τότε είμαι ύποχρεωμένος νά προϋποθέσω τήν πρώτη σειρά, γιά νά 
θεωρήσω τό η ώς δεδομένο, καί τό π, σύμφωνα μέ τόν λόγο ([δηλ.] τήν (A 411) 
όλότητα των δρων), είναι δυνατό μονάχα μέσω έκείνης τής σειράς, ή 
δυνατότης του δμως δέν βασίζεται στήν έπόμενη σειρά ο, ρ, q, r, ή όποια ώς 
έκ τούτου δέν μπορεί6 νά θεωρηθή ώς δεδομένη, άλλά μόνον ώς dabilis [δο- (Β 438) 
τέα, όφείλουσα νά δοθή].

Τή σύνθεση μιάς σειράς άπό τήν πλευρά των δρων, δηλ. αυτή πού 
ξεκινά άπό τόν δρο έκεΐνο, πού είναι ό πιό κοντινός πρός τό δεδομένο 
φαινόμενο καί προχωρεί έτσι στούς πιό άπομεμακρυσμένους [δρους], θέλω 
[προτίθεμαι] νά τήν όνομάζω π α λ ι ν δ ρ ο μ ι κ ή 7  [άναγωγική], άλλά [ένώ] 
έκείνη πού, άπό τήν πλευρά τού υποκειμένου σέ δρους, έχει ώς άφετηρία της 
τήν πλησιέστερη συνέπεια καί προχωρεί πρός τίς πιό άπομεμακρυσμένες, 
π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ή  σύνθεση. ' Η πρώτη χωρεΐ in antecedentia καί ή δεύτερη 
in consequentia. Οί κοσμολογικές, λοιπόν, Ιδέες καταπιάνονται μέ τήν 
όλότητα τής άναγωγικής συνθέσεως καί χωρούν in antecedentia, δχι in 
consequentia. ’Εάν συμβαίνη αύτό τό τελευταίο, [τό χωρεΐν δηλ. in 
consequentia], τότε αύτό άποτελεΐ ένα αύθαίρετο καί δχι άναγκαΐο πρόβλη
μα τού καθαρού λόγου, διότι πρός πλήρη κατανόηση αύτοΰ πού μάς δίδεται

1. Πρόοδο. 2. Τήν κάθοδο. 3. ’Αντίθετα.
4. Γιά τή σύλληψή του δηλ..........
5. Τό ν δηλαδή.
6. Κατά τήν 4. Εκδοση konnte (=θά μπορούσε).
7. ’Αναδρομική, άναδρόμως χωρούσα.
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έν τφ φαινομένψ, χρειαζόμαστε άσφαλώς τούς αίτιώδεις λόγους [άρχές], όχι 
όμως καί τίς συνέπειες [άκολουθίες].

Γιά νά καταρτίσουμε, τώρα, τόν πίνακα των Ιδεών σύμφωνα μέ τόν 
πίνακα τών Κατηγοριών, άς πάρουμε κατ ’ άρχήν τά δύο πρωταρχικά quanta 
όλόκληρης τής έποπτείας μας, [δηλ.] χ ρ ό ν ο  κ α ί  χ ώ ρ ο .  Ό χρόνος 
είναι αύτός καθ’ έαυτόν1 μιά σειρά (καί ό είδολογικός όρος όλων τών 
σειρών) καί μέσα σ’ αύτόν ώς έκ τούτου πρέπει, άναφορικά πρός ένα 
δεδομένο παρόν2, νά διακρίνωνται a priori τά antecedentia ώς όροι (τό 

(Α 412) παρεχ06ν) άπό τά consequentia (άπό τό μελλοντικό). Κατ’ άκολουθίαν, ή 
υπερβατική Ιδέα τής άπόλυτης όλότητος τής σειράς τών όρων σέ [γιά] ένα 

(Β 439) δεδομένο [ένός δεδομένου] πού ύπόκειται σέ όρους, άναφέρεται μονάχα σέ 
όλο τόν παρελθόντα χρόνο. Σύμφωνα μέ τήν Ιδέα τού λόγου, όλόκληρος ό 
διαρρεύσας χρόνος, ώς όρος τής δεδομένης στιγμής, νοείται άναγκαΐα ώς 
δεδομένος. "Οσον άφορά όμως τόν χώρο, σ’ αύτόν, λοιπόν, αύτό καθ’ 
έαυτόν, δέν ύπάρχει καμμιά διαφορά μεταξύ progressus καί regressus, γιατί ό 
χώρος άποτελεΐ ένα ά θ ρ ο ι σ μ α  κ α ί  ό χ ι  μ  ι  ά ν  σ ε ι ρ ά ,  άφοϋ όλα τά 
μέρη του μαζί ύπάρχουν ταυτοχρόνως. Τήν παρούσα (χρονική στιγμή) έν 
άναφορςί πρός τόν παρελθόντα χρόνο θά μπορούσα3 νά τήν θεωρήσω μόνον 
ώς προσδιοριζόμενη, άλλά ποτέ ώς [προσδιοριστικόν] όρο αυτού τού 
χρόνου, έφ’ όσον ή στιγμή αυτή μόνο διά4 τού διαρρεύσαντος χρόνου (ή 
μάλλον [καλλίτερα] διά τής διαρροής τού προηγουμένου χρόνου) προκύπτει 
γιά πρώτην έντελώς φορά. ’ Αλλά καθώς τά μέρη τού χώρου δέν είναι ύπο- 
τεταγμένα άναμεταξύ τους, άλλά συμπαρατεταγμένα [συν-τεταγμένα], έτσι 
τό ένα μέρος δέν άποτελεΐ τόν όρο τής δυνατότητος τού άλλου καί ό χώρος 
αύτός καθ’ έαυτόν δέν άποτελεΐ, όπως ό χρόνος, μιάν σειρά. Ωστόσο, ή 
σύνθεση τών πολλαπλών μερών τού χώρου, μέσω τής όποιας τόν συλλαμβά
νουμε, είναι έν τούτοις διαδοχική, συμβαίνει συνεπώς μέσα στόν χρόνο καί 
περιέχει μιάν σειρά. Καί καθώς στή σειρά αύτή τών συναθροισμένων χώρων 
(τών ποδών π.χ. σέ μιάν άκαινα), οΐ μέ άφετηρία έναν δεδομένο χώρο 
προστιθέμενοι έπί πλέον μέ τή σκέψη χώροι είναι ό ό ρ ο ς  πάντοτε τού 
π έ ρ α τ ο ς [όρίου] τών προηγουμένων, έτσι [λοιπόν] τό μ έ τ ρ η μ α 5  
ένός χώρου πρέπει [είναι] νά θεωρήται έπίσης ώς μιά σύνθεση μιάς σειράς 

(Α 413) τών όρων σέ [γιά] ένα δεδομένο πού ύπόκειται σέ όρους, μόνο πού ή πλευρά 
τών όρων δέν διακρίνεται αύτή καθ’ έαυτήν άπό τήν πλευρά, πρός τήν 

(Β 440) όποια βρίσκεται τό ύποκείμενο σέ όρους, κατά συνέπεια μέσα στόν χώρο 
regressus καί progressus φαίνεται νά είναι ένα καί τό αύτό πράγμα

I. Per se ipsum (tempus). 2. Gegenwart.
3. Κατά τήν έκδοση τής Ακαδημίας: konnte (=μποροϋσα άντί: kOnnte.
4. Χάρη στόν.......
5. Ή μέτρηση, τό μετρείν.
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[ταυτόσημοι]. ’ Επειδή, ώστόσο, ένα μέρος τοϋ χώρου δεν δίδεται διά μέσου 
ένός άλλου, άλλά μονάχα περιορίζεται, γι’ αυτό κάθε περιωρισμένο χώρο, 
στόν βαθμό πού αυτός προϋποθέτει έναν άλλο χώρο, ώς όρο τοϋ πέρατός 
του, είμαστε ύποχρεωμένοι νά τόν θεωρούμε ώς υποκείμενο έπίσης σέ ό
ρους, καί οΰτω καθεξής. ’Αναφορικά, λοιπόν, πρός τήν όριοθέτηση [περά- 
τωση] ό progressus στόν χώρο είναι έπίσης ένας regressus, καί ή ύπερβατική 
ίδέα τής άπόλυτης όλότητος τής συνθέσεως στή σειρά τών όρων Αφορά έπί
σης καί τόν χώρο, καί μπορώ έξ ίσου νά θέσω τό έρώτημα τόσο γιά τήν Από- 
λυτη όλότητα τοϋ φαινομένου είς τόν χώρο, όσο καί γιά έκείνη μέσα στόν 
διαρρεύσαντα χρόνο. “Αν όμως είναι γενικά δυνατή μιά άπάντηση πάνω 
έπίσης σ’ αύτό τό θέμα, τοϋτο θά προσδιορισθή στό μέλλον1.

Δεύτερον, μέ αύτό τόν τρόπο ή πραγματικότης στόν χώρο, δηλ. ή ΰ- 
λ η, είναι κάτι πού ύπόκειται σέ όρους, έσωτερικοί όροι τοϋ όποιου είναι τά 
μέρη του, καί πιό άπομεμακρυσμένοι όροι τά μέρη τών μερών, έτσι ώστε έδώ 
νά λαμβάνη χώρα μιά άναγωγική [Αναδρομική] σύνθεση, τήν Απόλυτη 
όλότητα τής όποιας Απαιτεί ό λόγος—, σύνθεση ή όποια δέν λαμβάνει κατ’ 
άλλον τρόπο χώρα παρά μέ τή βοήθεια μιας πλήρους διαιρέσεως [μερισμοϋ], 
διά μέσου τής όποιας ή πραγματικότης τής ΰλης, είτε Αφανίζεται εις τό 
μηδέν, ή πάντως καταλήγει σ’ αύτό πού δέν είναι πλέον ϋλη, δηλ. είς τό 
'Απλό. ’Εδώ, συνεπώς, ύπάρχει έπίσης μιά σειρά Από όρους καί μιά 
προχώρηση [πρόοδος] πρός τό ’Απόλυτο.

Τρίτον, όσον Αφορά τίς Κατηγορίες τής πραγματικής σχέσεως μεταξύ 
τών φαινομένων, έδώ ή Κατηγορία τής ούσίας μέ τά συμβεβηκότα της δέν 
προσιδιάζει [ταιριάζει] σέ μιάν ύπερβατική ίδέα [δέν είναι κατάλληλη γιά 
μιάν ύπερβατική ίδέα], δηλ. ό λόγος δέν έχει Αναφορικά πρός αύτήν2 [τήν 
Κατηγορία τής ούσίας], καμμιάν αίτια, νά χωρή Αναγωγικά3 πρός όρους. 
Γιατί τά συμβεβηκότα (καθ’ όσον αύτά ένυπάρχουν [έμφύονται] σέ μιάν καί 
μόνη ούσία) είναι συν-τεταγμένα Αναμεταξύ τους (koordiniert) καί δέν Απο
τελούν καμμιάν σειρά. ’Αναφορικά δέ πρός τήν ούσία, τά συμβεβηκότα δέν 
τής είναι ούσιαστικά ύποτεταγμένα, άλλά είναι ό τρόπος ύπάρξεως τής ίδιας 
τής ούσίας. "Ο,τι έδώ θά μποροΰσε Ακόμη νά μοιάζη πώς είναι μιά Ιδέα τοϋ 
ύπερβατικοϋ λόγου, [τοϋτο] θά ήταν ή έννοια τοϋ Ο ύ σ ι α σ τ ι κ ο ΰ 4 .  
Μόνο πού καθώς αύτό [τό Ούσιαστικό] δέν σημαίνει τίποτε άλλο παρά τήν 
έννοια τοϋ Αντικειμένου καθ’ όλου, τό όποϊο ύφ-ίσταται [ύπό-κειται], καθ’ 
όσον νοεί κανείς σ’ αύτό τό ύπερβατικό Απλώς ύποκείμενο Ανεξάρτητα Από 
όλα τά κατηγορήματα, ένώ στήν προκειμένη περίπτωση πρόκειται μόνο γιά

1. Αργότερα, είς τό έξής.
2. "Η: αυτές, δηλ. τίς Κατηγορίες τής πραγματικής σχέσείος ( B o r  η ) .
3. ’Αναδρομικά, παλίνδρομα (=regressiv).
4. Substantiate (=Ούσιακό, Υποστατικό).

(Β 441) 
(Α 414)
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τό άπόλυτο στή σειρά τών φαινομένων, έτσι, λοιπόν, είναι φανερό ότι τό 
Ούσιαστικό δέν μπορεί ν’ άποτελή μέλος τής σειράς αύτής [στή σειρά 
αύτή]. Τό ϊδιο έπίσης Ισχύει καί γιά τίς ούσίες πού βρίσκονται έν κοινωνία, 
ούσίες οί όποιες άποτελοΟν άπλά άθροίσματα καί δέν έχουν κανέναν έκθέτη 
μιάς σειράς, καθ’ όσον αύτές δέν βρίσκονται ή μιά κάτω άπό την άλλη ώς 
όρος τής δυνατότητάς των, πράγμα πού θά μπορούσε1 κάλλιστα νά πή κανείς 
γιά τούς χώρους, τό όριο [πέρας] τών όποιων δέν ήταν ποτέ προσδιωρισμένο 
αύτό καθ’ έαυτό, άλλά πάντοτε διά μέσου ένός άλλου χώρου. Απομένει, 
λοιπόν, μόνον ή Κατηγορία τής α ί τ ι ό τ η τ ο ς ,  ή όποια προσφέρει μιάν

(Β 442) σειρά άπό αίτιες σέ ένα δεδομένο άποτέλεσμα, καί στήν όποια [αίτιότητα] 
μπορεί κανείς άπό τό τελευταίο [δηλ. τό άποτέλεσμα], ώς έξαρτώμενο άπό 
όρους, νά ύψωθή έως έκεΐνες [δηλ. τίς αίτιες], ώς είς όρους [τών άποτελε- 
σμάτων], καί νά δώση άπάντηση είς τό έρώτημα τού λόγου.

(Α 415) Τέταρτον, οί έννοιες2 τού Δυνατού, Πραγματικού καί ’Αναγκαίου δέν 
όδηγοΰν σέ καμμιάν σειρά, έκτός μόνο καθ’ όσον τό Τ υ χ α ί ο 3  στήν 
ύπαρξη πρέπει νά έκλαμβάνεται πάντοτε ώς έξαρτημένο άπό όρους, καί 
[καθ’ όσον] σύμφωνα μέ τόν κανόνα τής διανοίας [νοήσεως], νεύει4 πρός 
έναν όρο, κάτω άπό τόν όποιο είναι άναγκαΐο: αύτός [ό όρος] νά παραπέμπη 
σέ έναν άκόμη ύψηλότερο, μέχρις δτου ό λόγος άνεύρη τήν άπόλυτη 
ά ν α γ κ α ι ό τ η τ α  στήν όλότητα μόνον τής σειράς αύτής.

Δέν ύπάρχουν, λοιπόν, περισσότερες άπό τέσσερες κοσμολογικές Ιδέες 
σύμφωνα μέ τούς τέσσερες τίτλους τών Κατηγοριών, άν κανείς ξεχωρίση5 
έκεΐνες πού συνεπιφέρουν άναγκαστικά μαζί τους μιάν σειρά στή σύνθεση 
τού Πολλαπλού.

(Β 443) *'
Ή ά π ό λ υ τ η  π λ η ρ ό τ η ς  τ ή ς  συνθέσεως τού δεδομένου "Ολου

όλων τών φαινομένων
2. 3.

Ή *Η
άπόλυτη πληρότης τής διαι- άπόλυτη πληρότης τής γε-
ρέσεως [μερισμού] ένός δεδομένου νέσεως ένός φαινομένου
"Ολου έν τώ φαινομένφ6 [στό πε
δίο τού φαινομένου]

4.
Ή ά π ό λ υ τ η  π λ η ρ ό τ η ς  τ ή ς  έξαρτήσεως τής ύπάρξεως τού Με
ταβλητού έν τώ φαινομένω7 [στό πεδίο τού φαινομένου].

I. Konnte (=μποροϋσε) άντί: konnte (Rosenkranz), κατά τήν Εκδοση τής ’Ακαδη
μίας.

2.

5.
Δηλ. οί Κατηγορίες. 3 
Θέση ή πάρη κατά μέρος.

. Fortuitum in existentia. 4. 
6. In viso. 7. In viso.

Προπέμπει.
6. In viso.
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Κατ ’ Αρχήν πρέπει έδώ νά σημειωθή, δτι ή Ιδέα τής Απόλυτης όλότητος (α 416) 
δέν Αφορά τίποτε Αλλο παρά τήν έκθεση τών φ α ι ν ο μ έ ν ω ν ,  κατά 
συνέπεια [Αφορά] δχι τήν καθαρή έννοια τής νοήσεως ένός "Ολου 
πραγμάτων έν γένει. ΤΑ φαινόμενα, λοιπόν, έδώ θεωρούνται ώς δεδομένα 
καί ό λόγος Απαιτεί τήν Απόλυτη πληρότητα τών δρων τής δυνατότητάς των, 
καθ’ δσον αύτά Αποτελούν μιάν σειρά, συνεπώς μιάν καθ’ όλοκληρίαν 
(δηλ. Από δλες τίς Απόψεις) πλήρη σύνθεση, διά μέσου τής όποιας τό 
φαινόμενο μπορεί νά έκτεθή σύμφωνα μέ τούς νόμους τής διανοίας 
[νοήσεως].

Δεύτερον, δ,τι ό λόγος σ’ αύτή τή δίκην σειράς, καί μάλιστα 
Αναγωγικώς [Ανα-δρομικώς] συνεχιζόμενη σύνθεση τών δρων, ζητεί, είναι 
κατ’ ούσίαν1 τό ’Απόλυτο μονάχα, ή πληρότης τρόπον τινά στή σειρά τών (Β 444) 
προκειμένων [προτάσεων]2, οι όποιες δλες μαζί δέν προϋποθέτουν καμμιάν 
άλλη παραπέρα. Αύτό τό ’ Α π ό λ υ τ ο ,  λοιπόν, περιέχεται πάντοτε 
μ έ σ α  σ τ ή ν  ά π ό λ υ τ η  δ λ ό τ η τ α  τ ή ς  σ ε ι ρ ά ς ,  δταν κανείς τήν 
παριστά στήν φαντασία του. Μόνο πού αύτή ή πέρα γιά πέρα πλήρης σύν
θεση δέν είναι πάλι παρά μόνον μιά ιδέα, άφοΰ δέν μπορεί κανείς, 
τουλάχιστον έκ τών προτέρων, νά γνωρίζη, Αν μιά τέτοια σύνθεση είναι 
έπίσης δυνατή καί στά φαινόμενα [στό πεδίο τών φαινομένων]. "Οταν κανείς 
παριστά τά πάντα διά μέσου καθαρών Απλώς έννοιών τής διανοίας 
[νοήσεως] χωρίς [Ανεξάρτητα Από] δρους τής κατ’ αίσθηση :ποπτείας, τότε 
μπορεί κανείς εύθέως [χωρίς άλλο] νά πή: δτι σέ 'ένα δεδομένο πού 
έξαρτάται Από δρους, είναι δεδομένη έπίσης όλόκληρη ή σειρά τών 
άναμεταξύ τους ύποτεταγμένων δ ρ ω ν '  [καί τοϋτο] γιατί εκείνο [τό 
έξαρτώμενο Από δρους] είναι δεδομένο μονάχα διά μέσου αύτής [τής 
σειράς]. Μόνο πού στήν. περίπτωση τών φαινομένων είναι ύποχρεωμένος 
κανείς νά συναντά έναν ίδιαίτερο περιορισμό γύρω Από τόν τρόπο, κατά τόν 
όποιο είναι δεδομένοι οι δροι, δηλαδή [δτι είναι δεδομένοι] διά τής (Α 417) 
διαδοχικής συνθέσεως τοϋ Πολλαπλού τής έποπτείας, ή όποια [σύνθεση] 
πρέπει νά είναι πλήρης στήν άναγωγή3. "Αν αύτή τώρα ή πληρότης είναι 
δυνατή κατ’ αίσθηση4 [κατά τρόπον αίσθητό], τοϋτο είναι άκόμη ένα 
πρόβλημα. ’Αλλά ή Ιδέα αύτής τής πληρότητος ένυπάρχει [βρίσκεται] 
ώστόσο μέσα στόν λόγο, Ανεξάρτητα [χωρίς νά θεωρή5 κανείς] Από τή 
δυνατότητα ή Αδυνατότητα νά συνδέη κανείς ίσακριβώς άντιστοιχοϋσες 
πρός αύτήν [τήν Ιδέα τοϋ λόγου] έμπειρικές έννοιες. Δεδομένου, λοιπόν, δτι 
τό ’Απόλυτο περιέχεται κατ’ άναγκαιότητα στήν άπόλυτη όλότητα τής 
Αναγωγικής συνθέσεως τοϋ Πολλαπλοΰ έν τώ φαινομένω (κατά τήν όδηγία

1. Κατά βάθος. 2. Pramissen. 3. In rcgressu.
4. Sensitive. Έν τή αίσθήσει.
5. Λογαριάζη, λαμβάνη ύπ’ δψη.
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Γσυνταγή] τών Κατηγοριών, πού τό παριστοϋν ώς μιάν σειρά άπό όρους σέ 
(Β 445) ένα δεδομένο πού ύπόκειται σέ όρους), ό λόγος έδώ —έστω καί &ν άφήνη 

κανείς άναποφάσιστη [άναποτέλεστη]1 τήν έρώτηση, &ν καί πώς αύτή ή 
όλότης πρέπει [μπορεί] νά πραγματωθή— παίρνει τόν δρόμο πού [νά] έχη 
ώς άφετηρία τήν Ιδέα τής όλότητος, μολονότι κατ' ούσίαν έχει ώς τελική 
έπιδίωξη τό ' Α π ό λ υ τ ο ,  είτε όλόκληρης τής σειράς, είτε ένός μέρους 
τής σειράς αύτής.

Τό ’Απόλυτο αύτό μπορεί τώρα κανείς νά τό έννοήση, είτε ώς άπλώς 
συνιστάμενο στή σειρά όλόκληρη, στήν όποια, κατά συνέπεια, όλα τά 
μέλη χωρίς Εξαίρεση έξαρτώνται άπό όρους καί μόνον τό "Ολο αύτών θά 
ήταν καθ’ όλοκληρίαν άπόλυτο —καί τότε ή άναγωγή (regressus) καλείται 
άπειρη' ή τό άπολύτως μή ύποκείμενο σέ όρους άποτελεΐ μέρος μόνον τής 
σειράς, εις τό όποιο είναι ύποτεταγμένα τά ύπόλοιπα μέλη τής αύτής σειράς, 
τό ίδιο όμως [τό μέρος] δέν ύπόκειται σέ κανένα άλλον όρο*. Στήν πρώτη 

(Α 418) περ(πτωση ή σεΐρά είναι a parte priori χωρίς όρια (χωρίς άρχή), δηλ. 
άπειρη, καί, παρά ταύτα, όλοκληρωτικά δεδομένη, ή άναγωγή (regressus) 
όμως σ’ αύτήν [τή σειρά] δέν είναι ποτέ όλοκληρωμένη καί μπορεί μόνο 
δυνάμει (potentialiter) νά όνομασθή άπειρη. Στή δεύτερη περίπτωση 

' ’ ύπάρχει ένα Πρώτο τής σειράς, πού έν άναφορςί πρός τόν διαρρεύσαντα
χρόνο όνομάζεται ά ρ χ ή  τ ο ύ  κ ό σ μ ο υ ,  έν άναφορά πρός τόν χώρο 
[όνομάζεται] τό ό ρ ι ο  τ ο ύ  κ ό σ μ ο υ ,  έν άναφορφ πρός τά μέρη ένός 
μέσα στά όριά του δεδομένου "Ολου, τό ' Α π λ ό ,  έν άναφορςί πρός τίς 
αιτίες [όνομάζεται] ή άπόλυτη α ύ τ ε ν έ ρ γ ε ι α  (έλευθερία), έν άναφορςί 
πρός τήν ύπαρξη μεταβλητών πραγμάτων ή άπόλυτη ά ν α γ κ α ι ό τ η ς  
τ ή ς  φ ύ σ ε ω ς .

* Τό άπόλυτον "Ολο τής σειράς τών όρων σέ [γιά] Ενα δεδομένο πού έξαρτάται άπό 
όρους, είναι πάντοτε άπόλυτο, γιατί έξω άπ’ αύτήν [τή σειρά]2 δέν ύπάρχουν πλέον άλλοι 
όροι έν άναφορά πρός τούς όποιους τό "Ολο θά μπορούσε νά έξαρτάται άπό όρους. ’ Αλλά 
τό άπόλυτον αύτό "Ολο μιάς τέτοιας σειράς είναι μονάχα μιά Ιδέα, ή, μάλλον [καλλίτερα], 
μιά προβληματική Εννοια, ή δυνατότης τής όποίας πρέπει νά έρευνηθή, καί μάλιστα [νά 
έρευνηθή] σέ σχέση πρός τόν τρόπο, κατά τόν όποιο τό ’ Απόλυτο, ώς ή ούσιαστική [κατ’ 
ουσίαν, καθαυτό] ύπερβατική Ιδέα, γιά τήν όποία πρόκειται3, μπορεί νά περιέχεται μέσα 
σ’ αύτήν [τήν προβληματική Εννοια ή Ιδέα].

1. Άξεκαθάριστη.
2. Κατά τόν W i 11 e: aufler ϋιπι=Εξω άπό αύτό δηλ. τό "Ολον τής σειράς τών όρων.
3. Κατά τόν B o r n  τό: worauf es ankommt=unde illud pendet (=δθεν Εκείνο δηλ. 

τό Άπόλυτο, έξαρτάται ή: είς τό όποιο, δηλ. τήν ύπερβατική Ιδέα, άνάγεται τό 
’Απόλυτο).
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“Εχουμε [ύπάρχουν] δύο1 έκφράσεις: κόσμος καί φύση, οί όποιες 
μερικές φορές συγχέονται [ή μία ύπεισδύει στό νόημα τής άλλης]. ' Η πρώτη 
σημαίνει τό μαθηματικόν "Ολο όλων τών φαινομένων καί τήν όλότητα τής 
συνθέσεώς των τόσο σέ μέγεθος όσο καί σέ μικρότητα2, δηλαδή τόσο στήν 
προοδευτική πορεία της διά συνθέσεώς3 όσο καί διά μερισμού4 [διαιρέσεως]. 
’Αλλά ό ίδιος αύτός κόσμος όνομάζεται φύση*, καθ’ όσον αύτός θεω
ρείται ώς ένα δυναμικόν "Ολο καί δέν άποβλέπει κανείς στή συνάθροιση έν 
χώρφ ή έν χρόνω, γιά νά τόν πραγμάτωση [συστήση] ώς ένα μέγεθος, άλλά 
στήν ένότητα έν τή ύ π ά ρ ξ ε ι  τών φαινομένων. Στήν περίπτωση, λοιπόν, 
αύτή ό όρος γι’ αύτό πού συμβαίνει, όνομάζεται ή αίτια, καί ή άπόλυτη αίτι- 
ότης τής αίτιας έν τώ φαινομένψ ή έλευθερία, ένώ, άντίθετα, ή ύποκείμενη 
σέ όρους όνομάζεται ύπό τήν στενότερή [της] έννοια φυσική αιτία. Τό 
ύποκείμενο σέ όρους στήν ύπαρξη έν γένει όνομάζεται τυχαίο καί τό 
’Απόλυτο άναγκαϊο. Ή άπόλυτη άναγκαιότης τών. φ α ι ν ο μ έ ν ω ν  
μπορεί νά όνομασθή φυσική άναγκαιότης.

Τίς ιδέες, μέ τίς όποιες άσχολόύμεθα πρός τό παρόν, τίς ώνόμασα 
παραπάνω κοσμολογικές Ιδέες, έν μέρει μέν γιατί ύπό τόν όρο: Κόσμος, 
νοείται ή συμπερίληψη5 όλων τών φαινομένων, καί οί ιδέες μας έπίσης 
κατευθύνονται μόνον πρός τό ’Απόλυτο μεταξύ τών φαινομένων, έν μέρει δέ 
[τίς ώνόμασα κοσμολογικές Ιδέες] έπίσης, γιατί ή λέξη Κόσμος, ύπό τήν 
ύπερβατική σημασία, σημαίνει τήν άπόλυτη όλότητα τής συμπεριλήψεως 
[του συνόλου] ύπαρχόντων πραγμάτων, καί έμεΐς [άκριβώς] τήν προσοχή 
μας τήν κατευθύνουμε πρός τήν πληρότητα μόνον τής συνθέσεώς (άν καί 
ούσιαστικά μόνο στήν άναγωγή πρός τούς όρους). ’Από τήν άποψη ότι οί 
ίδέες αύτές, είναι, έκτός τών άλλων, στό σύνολό τους ύπερβατικές6 καί,

* Φύση, έκλαμβανόμενη adjective (formaliter=et8c^oYiK<i), σημαίνει τή συνεκτική 
ένότητα7 τών προσδιορισμών ένός πράγματος σύμφωνα μέ μιάν έσωτερική άρχή τής 
αίτιότητος. Άντίθετα, ύπό τόν όρο φύση, substantive (materialiter=Ka0’ ύλην) [έκλαμβα
νόμενη], έννοεΐ κανείς τή συμπερίληψη τών φαινομένων, καθ’ όσον αύτά, δυνάμει μιδς 
έσωτερικής άρχής τής αίτιότητος, συνέχονται καθολικά. Ύπό τήν πρώτη έννοια όμιλεΐ 
κανείς γιά τήν φύση τής ρευστής ύλης, τοΰ πυρός κλπ. καί χρησιμοποιούμε αύτή τή λέξη 
adjective' όταν, άντίθετα, όμιλή κανείς γιά τά πράγματα τής φύσεως, τότε έχει κανείς 
στόν νοΰ ένα αυθυπόστατον "Ολο.

1. Πρβλ. Η e ί m s ο e t h, op. cit., σ. 212 κ.έ.
2. Im GroBen - im Κ1εΐηβη=είς μέγα καί είς μικρόν - έπί μέγα καί έπί μικρόν, δηλ. καί 

ώς πρός τά άνω καί πρός τά κάτω τής κλίμακος («nel grande come nel picolo» — G e n 
t i l e ) .

3. Per compositionem. 4. Per divisioncm.
5. Σύμπλεγμα, σύνολο.
6. Transzendent. 7. Contextus.

(A 419) 

(B 447)

( A 420) 

(B 446)
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μολονότι, βέβαια, δέν ύπερβαίνουν, ώς π ρ ό ς τ ό  ε t δ ο ς1, τό Αντικεί
μενο, δηλ. τά φαινόμενα, Αλλά έχουν νΑ κΑνουν Αποκλειστικό μέ τόν 
αισθητό κόσμο (όχι μέ τΑ Νοούμενα), τή σύνθεση ώστόσο τήν ώθοΰν μέχρις 
ένός β α θ μ ο ύ ,  πού ύπερβαίνει κΑθε δυνατή έμπειρία — [Από τήν Αποψη 
αύτή κ.λ.π.] μπορεί κανείς, κατό τή γνώμη μου, νΑ τίς όνομΑση στό σύνολό 
τους έντελώς καίρια2 κ ο σ μ ι κ έ ς  έ ν ν ο ι ε ς 3 .  Έν Αναφορά πρός τή 

(Β 448) διαφορά τού μαθηματικής4 καί τού δυναμικής5 ’Απολύτου, πρός τό όποϊο 
Αποβλέπει [τείνει] ή Αναγωγή, θά ήθελα τίς δύο πρήτες [Ιδέες ή έννοιες] 
νά τίς όνομάσω έννοιες τού κόσμου [=κοσμικές ή κοσμολογικές έννοιες] 
υπό τή στενότερή [τους] σημασία (τού κόσμου είς μέγεθος καί μικρότητα6), 
τίς δύο όμως Αλλες υ π ε ρ β α τ ι κ έ ς 7  έ ν ν ο ι ε ς  τ ή ς  φ ύ σ ε ω ς .  Ή 
διάκριση αύτή δέν έχει πρός τό παρόν Ιδιαίτερη σημασία, μπορεί όμως στή 
συνέχεια ν’ άποβή σπουδαιότερη.

ΤΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΛΟΓΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

’Αντιθετική τού καθαρού λόγου

’Εάν Θετική8 είναι κάθε μία συμπερίληψη δογματικήν θεωριήν, τότε 
υπό [τόν όρο] ’Αντιθετική έννοή όχι δογματικούς Ισχυρισμούς τού 
’Εναντίου, Αλλά τήν Αντιδικία δογματικήν φαινομενικά γνώσεων (thesin9 
cum antithesi), χωρίς κανείς νά άποδίδη [Αναγνωρίζη] στή μιά μιάν 
υπέρτερη [προνομιακώτερη] Αξίωση έπιδοκιμασίας Απ’ ό,τι στήν Αλλη. 
Ή ’Αντιθετική έπομένως δέν Ασχολεΐται καθόλου μέ μονόπλευρους 
ισχυρισμούς, Αλλά έξετάζει [θεωρεί] μονάχα καθολικές γνώσεις τού λόγου 
ώς πρός τήν Αντιδικία των Αναμεταξύ τους καί κατά τίς αίτιες αύτής τής 

(Α 421) άντιδικίας. *Η ύπερβατική ’Αντιθετική είναι μιά έρευνα γύρω Από τήν 
Αντινομία τού καθαρού λόγου, τίς αίτιες καί τό Αποτέλεσμά της. 'Όταν 
έφαρμόζουμε τόν λόγο μας όχι Απλώς, πρός χρήση τών θεμελιωδών Αρχών 

(Β 449) τής νοήσεως, πάνω σέ Αντικείμενα τής έμπειρίας, Αλλά έκεϊνον [τόν λόγο

1. Quoad genus (=ώς πρός τό γένος), είδολογικά ή: ώς πρός τόν τρόπο ( G e n t i l e )
2. Προσηκόντως.
3. Conceptus cosmici. 4. Μαθηματικού. 5. Δυναμικού.
6. Είς, ή, κατά μέγα καί μικρόν.
7. Transzendente.
8. Thetica (=θεωρία περί δογματικών θέσεων, Θεσιολογία).
9. Κατά τόν E r d m a n n :  thesis.



2. Βιβλίο. 2. Κεφάλαιο. 2. Τμήμα. Αντιθετική τοϋ καθαρού λόγου 119

καί τήν χρήση του] τολμάμε νά τόν1 έπεκτείνουμε πέρα άπό τά όρια τής 
τελευταίας [τής έμπειρίας], τότε έκπηδοϋν σ ο φ ι ζ ό μ ε ν α  θεωρήματα2, 
τά όποια οϋτε έπιβεβαίωση έλπίζουν στήν έμπειρία, οϋτε ανασκευή 
μποροΟν νά φοβούνται, καί άπό τά όποϊα τό καθένα [θεώρημα σοφιστικό] 
όχι μόνον είναι αύτό καθ’ έαυτό χωρίς άντίφαση, άλλά εύρίσκει μέσα στήν 
φύση μάλιστα τού λόγου όρους τής άναγκαιότητός του, μόνον πού ή 
'Αντίθεση έχει δυστυχώς άπό τήν πλευρά της [μέ τό μέρος της] έξ ίσου 
έγκυρους καί άναγκαίους λόγους τού Ισχυρισμού της [γιά τόν Ισχυρισμό
της]·

Τά έρωτήματα, λοιπόν, πού φυσικώς προβάλλουν [παρουσιάζονται] σέ 
μιάν τέτοια διαλεκτική τού καθαρού λόγου, είναι: 1. Σέ [γιά] ποιές λοιπόν 
ούσιάστικά προτάσεις είναι άναπόφευκτα ύποτεταγμένος σέ μιάν άντινομία 
ό καθαρός λόγος. 2. Πάνω σέ ποιές αιτίες βασίζεται αύτή ή άντινομία. 3. 
Άν καί κατά ποιό τρόπο μένει κάτω άπό τήν άντίφαση αύτή άνοιχτός έν 
τούτοις γιά τόν λόγο ένας δρόμος πρός τή βεβαιότητα.

"Ενα διαλεκτικό θεώρημα3 τού καθαρού λόγου πρέπει κατά συνέπεια νά 
έχη έπάνω του αύτό τό διακριτικό του άπό άλλες σοφιστικές προτάσεις 
[γνώρισμα], ότι [δηλ.] δέν άφορα μιάν αύθαίρετη έρώτηση, πού θέτει 
[ρίπτει] κανείς ύπό τή μορφή μιας κάποιας μόνο κατά τό δοκοΰν [κατ’ 
άρέσκειαν] προθέσεώς [του], άλλά μιάν τέτοια, στήν όποια είναι ύποχρεω- 
μένος νά προσκρούση μέ άναγκαιότητα στήν πρόβασή του κά£ ε άνθρώπινος 
λόγος- καί, δεύτερον, ότι τό θεώρημα αύτό μαζί μέ τήν άντίθεσή του δέν 
συνεπικομίζουν μιάν τεχνητή άπλώς φαινομενικότητα, πού έξαφανίζεται 
εύθύς μόλις τήν διίδη [άντιληφθή] κανείς, άλλά μιάν φυσική καί άναπό- 
φευκτη άπατηλήν φαινομενικότητα4, ή όποια, καί όταν άκόμη δέν έξαπατά- 
ται κανείς πλέον άπ’ αύτήν, ή ίδια πάντοτε γητεύει, μολονότι δέν άπατά, 
καί, ώς έκ τούτου, μπορεί μέν νά καταστή άβλαβής, άλλά ποτέ [δέν μπορεί] 
ν’ άφανισθή.

Μιά τέτοια διαλεκτική θεωρία δέν θ’ άναφέρεται στήν ένότητα τής 
νοήσεως δι’ έννοιών τής έμπειρίας5, άλλά στήν ένότητα τού λόγου δι’

(Α 422)

(Β 450)

1. Ό P a c a u d  κ α ί  ό  S m i t h  συνάπτουν τό: Jene πρός τις GrundsStze καί 
μεταφράζουν: νά έπεκτείνουμε έκείνες τίς άρχές... Δέν είναι άδύνατη ή έρμηνεία αύτή.

2. Theoremata argutantia (conceptus ratiocinantes, Kr.d.r. V., B 368).
3. Lehrsatz.
4. Speciem.
5. In conceptibus empiricis (=μέσα σέ έμπειρικές έννοιες).
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(Α 423)

(Β 451)

άπλών Ιδεών1, οί όρον2 τής όποιας3 — δεδομένου ότι αύτή [ή ένότης ή 
θεωρία], ώς σύνθεση σύμφωνα μέ κανόνες, πρέπει νά συμφωνή, πρώτον, μέ 
τή διάνοια [νόηση], άλλά ταυτόχρονα έν τούτοις, ώς άπόλυτη ένότης αύτής 
τής συνθέσεως, καί μέ τόν λόγο— όταν [έάν] αύτή άντιστοιχή έπακριβώς 
πρός τήν ένότητα τού λόγου θά είναι4 πάρα πολύ μεγάλοι γιά τή διάνοια, καί 
όταν είναι εύσύμμετρη πρός τή διάνοια [νόηση] θά είναι πάρα πολύ μικροί 
γιά τόν λόγο' έξ αύτοϋ άλλωστε πρέπει κατ’ άνάγκην νά έκπηγάζη μιά 
άντιμαχία, ή όποια, καθ’ όποιονδήποτε τρόπο καί άν καταπιαστή [άρχίση] 
κανείς μαζί της5, δέν είναι δυνατόν ν’ άποφευχθή.

Αύτοί οί σοφιζόμενοι Ισχυρισμοί έγκαινιάζουν, λοιπόν, ένα διαλεκτικό 
πεδίο μάχης, όπου τό κάθε μέρος, είς τό όποιο έπιτρέπεται νά έπιχειρή τήν 
έπίθεση, διατηρεί τήν υπεροχή, καί [όπου] έκεΐνος πού είναι άναγκασμένος 
νά προχωρή6 κατά τρόπον άμυντικό7 [νά άμύνεται], ύποκύπτει μέ βεβαιότη
τα. "Ετσι καί σφριγηλοί άκόμα Ιππότες [πολεμιστές] —άνεξάρτητα άπό τό 
άν έγγυώνται [μέ τήν παρουσία τους] γιά τήν καλή ή κακή ύπόθεση8 — είναι 
βέβαιοι ότι θ’ άποκομίσουν τόν στέφανο τής νίκης, μόνον όταν φροντίσουν 
γι’ αύτό, [γιά τό] νά έχουν [δηλ.] τό προνόμιο νά κάνουν τήν τελευταία έπί
θεση9, καί [όταν] δέν είναι ύποχρεωμένοι νά ύποστοΰν μιάν νέα έφοδο τού 
άντιπάλου. Μπορεί κανείς εύκολα νά φαντασθή ότι τό άγωνιστικό αύτό πε
δίο [κονίστρα] έχει άνέκαθεν πολύ συχνά ποδοπατηθή, ότι πολλές νίκες έ
χουν καί άπό τίς δύο πλευρές μετά άπό μάχη κερδηθή, γιά τήν τελευταία ό
μως νίκη, πού θά ήταν άποφασιστική γιά τήν ύπόθεση [πράγμα], έχει κατα- 
βληθή πάντοτε φροντίς, ώστε ό ύπέρμαχος τής καλής ύποθέσεως νά μπορού
σε νά κρατήση μόνος τήν θέση [ν’ άπέμενε μόνος στό πεδίο] μόνο μ’ αύτό10, 
μέ τό ότι [δηλ. θά] ήταν άπαγορευμένο στόν άντίπαλό του νά ξαναπάρη στά 
χέρια [του] τά όπλα. *Ως άμερόληπτοι [άδέκαστοι] άγωνοδίκες όφείλουμε ν’

1. In solis ideis (=μέσα σέ άπλές ιδέες ή: σέ ιδέες μόνον).
2. "Ορων άντί όρου (=Bedingung), πού θέλει ό Η a r t e n s t e i n. ’ Ακολουθούμε τή 

γραφή τής ’Ακαδημίας.
3. Των όποιων ( B o r  η), δηλ. των Ιδεών' τής όποιας δηλ. διαλεκτικής θεωρίας 

( P a c a u d ,  C h i o d i ) '  τής όποιας δηλ. ένότητος ( S m i t h ,  Β  a  r  n  i ,  G e n t i l e ) .  
Αύτή τήν τελευταία δεχόμεθα καί έμείς.

4. Sein werden (γραφή ’ Ακαδημίας) κατά τόν Erdmann (=θά είναι οί όροι καί όχι: ή 
ένότης=εβίη wird).

5. Μπορεί κανείς ν’ άρχίση μαζί της όπως θέλει (έπί λέξει).
6. Κατά τήν έκδοση A: ftihren (νά διεξάγη, ένεργή) άντί verfahren.
7. Άμυντικώς.
8. Bonam causam.
9. Νά έπιτεθοΰν δηλ. τελευταίοι.

10. Μόνο όταν.... ή: μόνο γιατί...
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άφήσουμε έντελώς κατά μέρος, άν πρόκηται γιά τήν καλή [σωστή] ή τήν 
κακή ύπόθεση, γιά τήν όποία διαμάχονται οΐ φιλονικοϋντες, καί νά τούς 
άφήσουμε κατ’ άρχήν νά κανονίσουν [τερματίσουν] άναμεταξύ τους τήν 
ύπόθεσή τους [αύτή]. “Ισως, άφ’ ότου θά έχη περισσότερο κουράσει παρά 
βλάψει ό ένας τόν άλλο, ν’ άναγνωρίσουν [διακρίνουν] άπό μόνοι τους τή 
μηδαμινότητα [τό μάταιο] τής διαφιλονικίας των καί ν’ άποχωρήσουν [χω
ρίσουν] σάν καλοί φίλοι.

Αύτή ή μέθοδος νά παρίσταται κανείς μάρτυς μιδς έριδος Ισχυρισμών 
ή, μάλλον, νά τήν προκαλή κανείς ό ίδιος, όχι γιά νά πάρη τελικά θέση 
[άποφασίση] πρός όφελος τού ένός ή τού άλλου μέρους, άλλά γιά νά 
έρευνήση, άν τό άντικείμενο αύτής [τής έριδος] δέν είναι ίσως μιά άπλή 
άπατηλότης [φρεναπάτη], πού μάταια ό καθένας [μας] προσπαθεί νά πιάση, 
καί στήν όποία1, έστω καί άν τίποτε άπολύτως δέν τού άντιστεκόταν, τίποτα 
δέν μπορεί νά κερδίση — αυτήν, λέγω, τή μέθοδο [τρόπο πορείας] μπορεί 
κανείς νά τήν άποκαλέση σ κ ε π τ ι κ ή  μ έ θ ο δ ο .  * Η μέθοδος αύτή είναι 
έντελώς διαφορετική άπό τόν σ κ ε π τ ι κ ι σ μ ό ,  τή βασική δηλ. άρχή 
μιάς έντεχνης καί έπιστημονικής2 άγνοιας, ή όποία ύποσκάπτει τά θεμέλια 
[βάσεις] κάθε γνώσεως, γιά νά μήν τής άφήση, όσο γίνεται [κατά τό 
δυνατόν], πουθενά καμμιάν άξιοπιστία καί βεβαιότητα νά ύπολείπεται. [Καί 
είναι διάφορη άπό τόν σκεπτικισμό], γιατί ή σκεπτική μέθοδος άποβλέ- 
πει [έχει ώς στόχο] στή βεβαιότητα μέ τό νά ζητή ν’ άποκαλύψη 
[ξεσκεπάση] σέ μιάν τέτοια μέ είλικρίνεια καί σύνεση [μυαλό] καί άπό τίς 
δύο πλευρές διεξαγόμενη έριδα, τό σημείο τής παρεξηγήσεως, γιά νά 
άντλήση, κατά τόν τρόπο σοφών νομομαθών, έκ τής άμηχανίας τών 
δικαστών σέ ύποθέσεις δικαίου [δίκες], δίδαγμα γιά τόν ίδιο τόν έαυτό της 
άπό τό έλαττωματικό καί όχι άκριβώς καθωρισμένο3 εις τούς νόμους των 
[τών νομομαθών]. ' Η άντινομία πού άποκαλύπτεται κατά τήν έφαρμογή τών 
νόμων, άποτελεΐ γιά τήν περιωρισμένη σοφία μας τήν καλλίτερη δοκιμή 
[λυδία λίθο] τής Νομοθετικής, γιά νά καταστήση δΓ αύτοϋ τόν λόγο, πού 
στήν άφηρημένη καθαρή θεωρία δέν διακρίνει [άντιλαμβάνεται] εύκολα τά 
παραπατήματά του, προσεκτικό πάνω στά καίρια σημεία4 κατά τόν 
προσδιορισμό τών θεμελιωδών άρχών του.

’ Αλλά ή σκεπτική αύτή μέθοδος είναι ίδιάζουσα [προσφυής] ούσιαστι- 
κά μόνο στήν ύπερβατική φιλοσοφία καί μπορεί ίσως σέ κάθε άλλο πεδίο 
έρευνών, όχι όμως σ’ αύτό νά θεωρηθή μή άναγκαία5. Στά Μαθηματικά 
[λ.χ.] ή χρήση της θά ήταν άταίριαστη6, άφοϋ σ’ αύτά δέν είναι δυνατόν

1. Στήν περίπτωση της όποιας...
2. Szientifischen (=speciem imitantis scientiae). Έπιστημονίζουσας.
3. Διφορούμενο. 4. Momenta.
5. Νά μπορή κανείς νά τήν στερηθή ή άντιπαρέλθη. Παράταιρη.

(Α 424)

(Β 452)

I I
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(Α 425)

(Β 453)

καθόλου νά κρύπτονται καί νά καθίστανται Αόρατοι ψευδείς Ισχυρισμοί, 
δεδομένου ότι οί Αποδείξεις πρέπει πΑντοτε νΑ προχωρούν μέ βάση τό 
[όδηγητικό] νήμα τής καθαρής έποπτείας, καί μΑλιστα διά μέσου μιδς 
έναργοϋς πΑντοτε συνθέσεως. Στήν πειραματική φιλοσοφία* μιά Αμφιβολία 
Αναβολής [Αναβλητική προσωρινή Αμφιβολία] μπορεί κάλλιστα νά είναι 
χρήσιμη, Αλλά δέν ύπάρχει έν τούτοις καμμιά τουλάχιστον παρεξήγηση, 
πού δέν θά μπορούσε ν’ Αρθή μέ εύκολία, καί τά τελευταία μέσα —είτε 
αύτά τώρα Ανευρίσκονται Αργά ή γρήγορα, Αδιάφορο— όριστικής κρίσεως 
[Αποφάσεως] τής έριδος πρέπει πραγματικά, σέ τελευταία Ανάλυση, νά βρί
σκονται μέσα στήν έμπειρία. Ή ’Ηθική μπορεί έπίσης νά δόση in 
concreto, τουλάχιστον μέσα σέ δυνατές έμπειρίες, τίς θεμελιώδεις Αρχές της 
στό σύνολό τους, μαζί μέ τίς πρακτικές συνέπειες, καί νά ξεφύγη κατ ’ αύτόν 
τόν τρόπο τήν παρεξήγηση τής Αφαιρέσεως1 2. ’Αντίθετα, οί ύπερβατικοί 
ισχυρισμοί, οί όποιοι Αξιώνουν ύπεροπτικώς δι’ έαυτούς γνώσεις έκτεινό- 
μενες πέρα καί Από τό πεδίο κάθε δυνατής έμπειρίας, δέν έμπίπτουν ούτε3 
στήν περίπτωση πού ή Αφηρημένη σύνθεσή τους θά μπορούσε νά δοθή σέ 
όποιανδήποτε έποπτεία a priori, ούτε είναι τέτοιοι Από τήν φύση τους, 
ώστε ή παρανόηση νά ήταν δυνατό ν’ άποκαλυφθή διά μέσου μιας 
οίασδήποτε έμπειρίας. ' Ο ύπερβατικός, λοιπόν, λόγος δέν έπιτρέπει κανένα 
άλλο κριτήριο [λυδία λίθο] έκτος Από τήν Απόπειρα ένοποιήσεως [έξαρμο- 
νισμοΰ] των ισχυρισμών του Ανάμεσα σ’ αύτούς τούς ίδιους, καί, συνεπώς, 
τού ελευθέρου καί Ανεμπόδιστου πρωτύτερα Ανταγωνισμού αύτών [τών 
Ισχυρισμών] Αναμεταξύ τους — καί αύτό τόν Ανταγωνισμό [διάμιλλα] 
θέλουμε πρός τό παρόν ν’ Αρχίσουμε* [ξεκινήσουμε].

* ΟΙ άντινομίες άκολουθοΟν ή μιά τήν άλλη σύμφωνα μέ τήν τάξη τών 
υπερβατικών Ιδεών πού άναφέραμε παραπάνω.

1. Κατά τόν Wille (Kant - Studicn, IV, 311): Experimentalphysik (=πειραματική 
Φυσική). Νομίζουμε ότι είναι περιττή μιά τέτοια ύπόθεση.

2. Separations ή abstractions.
3. ’ Ο Γάλλος μεταφραστής (Ρ a c a u d) παρανοεί, κατά τή γνώμη μας, τό κείμενο 

τού Κάντ στήν προκειμένη περίπτωση. Όρθώς μεταφράζει ό Β a r n i.
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(Α 426) 
(Β 454)

(Α 428) 
(Β 456)

(Β 456)

Η' ά ν τ ι ν ο μ ί α  τ ο ύ  
Πρώτη άντιμαχία1 2 τών

Θ έ σ η
Ό κόσμος έχει μιαν άρχή στόν χρόνο καί είναι έπίσης ώς πρός τόν 

χώρο περικλεισμένος σέ όρια.

’ Α π ό δ ε ι ξ η
Πράγματι, άν δεχθή κανείς ότι ό κόσμος δέν έχει ώς πρός τόν χρόνο 

καμμιάν άρχή, τότε μέχρι κάθε δεδομένη χρονική στιγμή έχει παρέλθει μιά 
αίωνιότης καί, συνεπώς, έχει διαρρεύσει μιά άπειρη σειρά διαδοχικών 
καταστάσεων τών πραγμάτων στόν κόσμο. Τώρα όμως ή άπειρία μιας σειράς 
συνίσταται άκριβώς σ’ αύτό, στό ότι [δηλ.] δέν μπορεί ποτέ νά όλοκληρωθή 
διά μέσου μιας διαδοχικής συνθέσεως. "Αρα, μιά άπειρη κοσμική σειρά3 
πού έχει διαρρεύσει, είναι άδύνατη, κατά συνέπεια μιά άρχή τού κόσμου 
είναι ένας άναγκαΐος όρος τής ύπάρξεώς του — πράγμα πού έπρεπε κατ’ 
άρχήν ν’ άποδειχθή.

"Οσον άφορά τό δ ε ύ τ ε ρ ο  [σημείο], άν δεχθή κανείς πάλι τό 
άντίθετο, τότε ό κόσμος θά είναι ένα άπειρο δεδομένον "Ολο άπό πράγματα 
[πραγμάτων] πού υπάρχουν συγχρόνως. Τό μέγεθος ένός Quantum, τώρα, 
πού δέν είναι δεδομένο* μέσα σέ ώρισμένα όρια κάθε έποπτείας, δέν 
μπορούμε νά τό συλλάβουμε [νοήσουμε] μέ κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνο 
διά τής συνθέσεως τών μερών, καί τήν όλότητα ένός τέτοιου quantum 
μονάχα διά τής πλήρους [όλοκληρωμένης] συνθέσεως, ή διά μέσου μιάς 
έπανειλημμένης συμπροσθέσεως τής ένότητος στόν ίδιο τόν έαυτό της*.

* 'Ένα άπροσδιόριστο quantum μπορούμε νά τό έποπτεύσουμε ώς ένα "Ολον, όταν 
είναι περικλεισμένο μέσα σέ όρια, χωρίς νά χρειαζόμαστε νά κατασκευάσουμε τήν 
όλότητά του διά μετρήσεως, δηλ. μέσω τής διαδοχικής συνθέσεως τών μερών του. [Καί 
τούτο], γιατί τά όρια προσδιορίζουν ήδη τήν πληρότητα, καθ’ όσον άποτέμνουν κάθε τι 
τό έπιπλέον [τό πλεονάζον].

* ' Η έννοια τής όλότητος δέν είναι στήν περίπτωση αυτή τίποτε άλλο άπό τήν 
παράσταση τής όλοκληρωμένης συνθέσεως τών μερών της, γιατί, καθώς δέν μπορούμε ν’ 
άποσπάσουμε [άντλήσουμε] τήν έννοια άπό τήν έποπτεία τού "Ολου (πού ώς τέτοια είναι 
άδύνατη στήν περίπτωση αύτή), μπορούμε νά τή συλλάβουμε, τουλάχιστον έν τή ιδέα4, 
διά τής συνθέσεως μονάχα τών μερών μέχρις όλοκληρώσεως τού Απείρου.

1. Τής (=dcr), κατά τόν R o s e n k r a n z ,  γιά όμοιομορφία πρός τίς έπιγραφές τών 
ύπολοίπων άντινομιών πού άκολουθοΰν.

2. Pugna (=Widcrstreit), άντιδικία.
3. Series mundi (Β ο r η). Πρβλ. σχετικά Η e i m s o e t h, op. cit., σ. 205 κ.έ.
4. In idea.
+ Σημειώνουμε ότι τό κείμενο τής Θέσεως δίδεται πάντοτε στήν άριστερή πλευ

ρά, ένώ έκείνο τής Άντιθέσεως στή δεξιά.



2. Βιβλίο. 2. Κεφάλαιο. 2. Τμήμα. Αντιθετική τ.κ.λ. Πρώτη άντινομία 125

κ α θ α ρ ο ύ  λ ό γ ο υ  j (Α 427)
ύπερβατικών Ιδεών | (Β 455)

’ Α ν τ ί θ ε σ η
' Ο κόσμος δέν έχει καμμιάν άρχή καί καθόλου όρια στόν χώρο, άλλά 

είναι, τόσο ώς πρός τόν χρόνο όσο καί ώς πρός τόν χώρο, άπειρος.

’ Α π ό δ ε ι ξ η
Πράγματι άς δεχθούμε: ότι ό κόσμος έχει μιάν άρχή. Δεδομένου ότι ή 

άρχή είναι μιά ύπαρξη, πρίν άπό την όποια προηγείται ένας χρόνος, κατά 
τόν όποιο δέν ύπάρχει τό πράγμα1, έτσι, λοιπόν, πρέπει νά έχη προηγηθή έ
νας χρόνος, κατά τόν όποιο ό κόσμος δέν ύπήρχε, δηλ. ένας κενός χρόνος.
’Αλλά σέ έναν κενό χρόνο, τώρα, δέν είναι δυνατή καμμιά γένεση 
όποιουδήποτε πράγματος, γιατί κανένα μέρος ένός τέτοιου χρόνου δέν έχει 
μέσα του [περιέχει], περισσότερο [πρίν] άπό κάθε άλλο [μέρος], κάποιον 
[οίονδήποτε] διαφοροποιητικό όρο του είναι [τής ύπάρξεως] μάλλον παρά2 
τοΰ μη είναι [άπ’ δ,τι τής μή ύπάρξεως] ([καί αύτό], είτε δεχθή κανείς ότι ό 
όρος3 αύτός γεννάται άπό μόνος του, ή διά μέσου μιας άλλης αιτίας). ’Άρα 
στόν κόσμο μπορεί βέβαια ν’ άρχίση κάποια σειρά τών πραγμάτων, ό 
κόσμος όμως ό ίδιος δέν μπορεί νά έχη καμμιάν άρχή, καί είναι, συνεπώς, 
άναφορικά πρός τόν παρελθόντα χρόνο, άπειρος.

"Οσον άφορά τό δεύτερο [σημείο], άν δεχθούμε κατ’ άρχήν τό 
άντίθετο, ότι δηλ. ό κόσμος είναι, ώς πρός τόν χώρο, πεπερασμένος καί 
περικλεισμένος σέ όρια, τότε ό κόσμος βρίσκεται μέσα σ’ έναν κενό χώρο, 
πού δέν είναι περικλεισμένος σέ όρια. Κατά συνέπεια δέν θά ύφίστατο μιά 
σχέση μόνο τών πραγμάτων έ ν τ ω χ ώ ρ cp4, άλλά καί μιά σχέση τών 
πραγμάτων π ρ ό ς  τ ό ν  χ ώ ρ ο 5 .  ’Επειδή, τώρα ό κόσμος είναι ένα . ^9)
άπόλυτον "Ολο, έξω άπό τό όποιο δέν άπαντά κανένα άντικείμενο τής < 
έποπτείας καί, συνεπώς, κανένα συσχετικό6 τού κόσμου, πρός τό όποιο ό

1. Δηλ. ένα πρδγμα.
2. Vor die ή, κατά τόν E r d m a n n :  filr die=vor denen, δηλ., πρίν άπό τούς δρους 

τοΰ μή είναι ή: περισσότερο άπό τούς όρους τοΰ μή είναι ή: περισσότερο άπό τούς δρους 
[έκείνους] τοΰ μή είναι.

3. Τό πράγμα (Smith), ό κόσμος (Pacaud). Στό κείμενο: sie, τό όποιο, γραμματικά, 
μόνο πρός τό Bedingung μπορεί νά συναφθή. Νοηματικά μποροΰν καί οί παραπάνω λύσεις 
νά Ισχύουν.

4. In spatio.
5. Ad Spatium.
6. Correlatum.
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Κατά ταϋτα, γιά νά συλλάβη [νοήση] κανείς τόν κόσμο, πού πληροί όλους 
τούς χώρους, ώς ένα "Ολον, θά έπρεπε ή διαδοχική σύνθεση των μερών ένός 
άπειρου κόσμου νά θεωρηθή ώς πλήρης [όλοκληρωμένη], δηλ. ένας άπειρος 
χρόνος θά έπρεπε νά θεωρηθή ώς διανυθείς στή διαρίθμηση [στή συνολική 
άπαρίθμηση] όλων των συνυπαρχόντων πραγμάτων — πράγμα πού είναι 
άδύνατο. Σύμφωνα μ’ αύτά, ένα άπειρο άθροισμα πραγματικά ύφισταμένων 
πραγμάτων δέν μπορεί νά θεωρηθή ώς ένα δεδομένον "Ολο, κατά συνέ
πεια ούτε καί ώς σ υ γ χ ρ ό ν ω ς  δεδομένο. "Ενας κόσμος, κατ’ 
άκολουθίαν, δέν είναι, ώς πρός [κατά] τήν έκταση στόν χώρο, ά
π ε ι ρ ο ς ,  άλλά περικλεισμένος στά όριά του — πράγμα πού άποτελοΰσε τό 
δεύτερο [σημείο πρός Απόδειξη].

Σέ αύτά τά άντιμαχόμενα άναμεταξύ τους έπιχειρήματα δέν έπεζήτησα 
άπατηλά σοφίσματα, γιά νά άναπτύξω —όπως λένε— μιά δικηγορική1 τυχόν 
άπόδειξη, ή όποια χρησιμοποιεί τήν άπρονοησία [Απροσεξία] τοΰ Αντιπά
λου πρός δφελός της, καί εύχαρίστως άφήνει νά ίσχύη ή έπίκλησή2 της σε 
έναν παρανοημένο νόμο, γιά'νά οίκοδομήση τίς ίδιες τίς άσύμφωνες πρός τό 
δίκαιο Αξιώσεις της γιά τήν Αναίρεση αύτοΰ τοΰ νόμου. Κάθε μία άπ’ αύτές 
τίς Αποδείξεις έχει άντληθή άπό τήν φύση τοΰ πράγματος καί τό πλεονέ
κτημα, πού θά μπορούσαν νά μάς προσφέρουν οί έσφαλμένοι συλλογισμοί 
[παραλογισμοί] τών Δογματικών καί άπό τά δύο μέρη, έχει τεθή κατά μέρος.

Θά είχα μπορέσει έπίσης μέ αύτό τόν τρόπο ν’ Αποδείξω τήν Θέση ώς 
πρός τήν φαινομενικότητά3 [της], μέ τό νά είχα [δηλ.], κατά τή συνήθεια 
τών Δογματικών4, προτάξει μιάν σφαλερή [ήμαρτημένη] έννοια γιά τήν 
άπειρία ένός δεδομένου μεγέθους. " Α π ε ι ρ ο  είναι ένα μέγεθος, πάνω άπό 
τό όποιο κανένα άλλο μεγαλύτερο ([μεγαλύτερο] δηλ. άπό μιάς δεδομένης 
ένότητος τό μέγεθος [τήν ποσότητα, τό πλήθος] πού περιέχεται σ’ αύτό) δέν 
είναι δυνατό. Καμμιά, τώρα, ποσότης [μέγεθος] δέν είναι ή πιό μεγάλη, άφοΰ 
μπορούν νά προστεθούν πάντοτε μία ή περισσότερες ένότητες σ’ αύτήν. 
"Αρα, ένα άπειρο δεδομένο μέγεθος καί, έπομένως, καί ένας άπειρος κόσμος 
(τόσο κατά τή διαρρεύσασα σειρά όσο καί κατά τήν έκταση) είναι Αδύνατα:

1. «Δικολαβική».
2. "Η: ή έπίκλησή της ένός παρανοημένου νόμου.
3. Dem Scheme nach (=κατά τήν, σύμφωνα μέ τήν φαινομενικότητα). Ad speciem 

(=έν τή άπατηλή φαινομενικότητί της).
4. Pro more dogmaticorum.

Π α ρ α τ ή ρ η σ η  π ά ν ω  σ τ ή ν

I .  Π ά ν ω  σ τ ή ν  Θ έ σ η
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ίδιος ό κόσμος νά βρίσκεται [τελή] σέ σχέση, ή σχέση του κόσμου πρός τόν 
κενό χώρο θ’ άποτελοΰσε μιάν σχέση αύτοϋ π ρ ό ς  κ α ν έ ν α  ά  ν  τ  ι 
κ ε ί μ ε ν ο .  Αλλά μιά τέτοια σχέση, κατά συνέπεια καί ό περιορισμός 
έπίσης τοϋ κόσμου άπό τόν κενό χώρο, δέν είναι τίποτα' ό κόσμος, λοιπόν, 
δέν είναι, ώς πρός τόν χώρο, καθόλου περικλεισμένος σέ όρια, δηλ. είναι 
άπειρος έν άναφορφ πρός [κατά] τήν έκταση*.

π ρ ώ τ η  α ν τ ι ν ο μ ί α

I I .  Π ά ν ω  σ τ η ν  ’ Α ν τ ί θ ε σ η .
e Η άπόδειξη γιά τήν άπειρότητα τής δεδομένης κοσμικής σειράς [τής 

σειράς τοϋ κόσμου] καί τοϋ κοσμικού Συνόλου1 στηρίζεται σ’ αύτό: στό ότι 
[δηλ.] στην άντίθετη περίπτωση ένας κενός χρόνος, όπως άκριβώς καί ένας

(Α 431) 
(Β 459)

* Ό χώρος είναι άπλώς ή μορφή τής έξωτερικής έποπτείας (κατ’ είδος έποπτεία), (Β 457) 
άλλα κανένα πραγματικό άντικείμενο, πού μπορεί έξωτερικά νά έποπτευθή. *0 χώρος, 
πρίν άπό όλα τά πράγματα πού τόν προσδιορίζουν (πληρούν ή περιορίζουν), ή, μάλλον, 
πού δίδουν μιάν σύμφωνη μέ τή μορφή του έ μ π ε ι ρ ι κ ή ν  έ π ο π τ ε ί α 2 ,  δέν είναι, 
υπό τό όνομα τοϋ άπολύτου χώρου, τίποτε άλλο άπό τήν άπλή δυνατότητα έξωτερικών 
φαινομένων, καθ’ όσον αύτά, ή ύπάρχουν καθ’ έαυτά, ή μπορούν άκόμη νά συμπροστί- 
θενται σέ δεδομένα φαινόμενα. Ή έμπειρική, άρα, έποπτεία δέν είναι συντεθειμένη άπό 
φαινόμενα καί τόν χώρο (άπό τήν κατ’ αίσθηση άντίληψη καί τήν κενή έποπτεία). Τό ένα 
δέν είναι συσχετικό τής συνθέσεως τοϋ άλλου, άλλά συνδεδεμένα μόνο σέ μιά καί τήν 
αύτή έμπειρική έποπτεία ώς ύλη καί μορφή αύτής τής έποπτείας. ’Εάν κανείς θέλη νά 
θέση τό ένα άπό τά δύο αύτά στοιχεία [μέρη] έξω άπό τό άλλο (τόν χώρο έξω άπό όλα τά 
φαινόμενα), τότε προκύπτουν άπ’ αύτό κενοί προσδιορισμοί τής έξωτερικής έποπτείας, οι 
όποιοι όμως δέν είναι [άποτελοϋν] δυνατές κατ’ αίσθηση άντιλήψεις. Π.χ. κίνηση ή 
στάση τοϋ κόσμου στόν άπειρο κενό χώρο, [δηλ.] ένας προσδιορισμός τής σχέσεως τών 
δύο άναμεταξύ τους, ό όποιος δέν μπορεί ποτέ νά γίνη άντιληπτός κατ ’ αίσθηση καί, κατά 
συνέπεια, είναι έπίσης τό κατηγόρημα ένός άπλοϋ όντος τής νοήσεως [ένός όντος κατ’ 
έπίνοιαν]3.

1. V o r l a n d e r :  Weltbegriffs (=έννοίας τοϋ κόσμου) άντί: Wcltinbegriffs
(=Complexus mundi).

2. Visionem empiricam.
3. Ens rationis.
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κατά συνέπεια, ό κόσμος είναι καί άπό τίς δύο πλευρές περικλεισμένος σέ 
δρια [πεπερασμένος]. "Ετσι θά μπορούσα ν’ άναπτύξω τήν άπόδειξή μου' 
άλλά ή έννοια αύτή δέν συμφωνεί μ’ αύτό πού έννοεί κανείς κάτω άπό 
[τόν όρο]: ένα άπειρον "Ολο. Μέ αύτό δέν παριστδται τό π ό σ ο  
ίσως μ ε γ ά λ ο  είναι αύτό [πόσο είναι τό μέγεθος αύτοΰ τού "Ολου], συ- 

(A 432) Vνεπώς ή έννοιά του δέν είναι έπίσης ή έννοια ένός m a x i m u m ,  άλλά 
(Β 460)/μ’ αύτό νοείται μονάχα ή σχέση του πρός μιάν κατά τό δοκοΰν [αύθαίρετα] 

ληπτέα [έπιλεγμένη] ένότητα, έν άναφορφ πρός τήν όποια τό ίδιο είναι 
μεγαλύτερο άπό κάθε άριθμό. ’ Ανάλογα τώρα μέ τό πόσο μεγάλη ή μικρή 
είναι ή ένότης, πού έχει γίνει δεκτή [έπιλεγή], θά ήταν καί τό "Απειρο με
γαλύτερο ή μικρότερο' μόνο, πού ή ’Απειρία, δεδομένου ότι συνίσταται 
άπλώς στή σχέση πρός αύτή τή δεδομένη ένότητα, θά έμενε πάντα ή ίδια, 
μολονότι, βέβαια, τό άπόλυτο μέγεθος τού "Ολου δέν θά έγιγνώσκετο κα
θόλου μέ αύτό — πράγμα άλλωστε, γιά τό όποιο δέν είναι [γίνεται] εδώ ό 
λόγος.

Ή άληθινή (υπερβατική) έννοια τής ’Απειρίας είναι: ότι ή διαδοχική 
σύνθεση τής ένότητος στή διαμέτρηση ένός quantum δέν μπορεί ποτέ νά 
όλοκληρωθή1* [νά είναι πλήρης]. ’Από αύτό έξάγεται έντελώς βέβαια [μέ 
πλήρη βεβαιότητα], ότι μιά αίωνιότης πραγματικών διαδοχικών καταστά
σεων δέν μπορεί μέχρι μιά δεδομένη (τήν παρούσα) χρονική στιγμή νά έχη 
διαρρεύσει, καί ότι ό κόσμος, άρα, πρέπει νά έχη μιάν άρχή.

’Αναφορικά πρός τό δεύτερο μέρος τής Θέσεως, ή δυσκολία μιας 
άπειρης, άλλά παρ’ όλα αύτά διαρρεύσασας σειράς έκπίπτει βέβαια, γιατί τό 
Πολλαπλό ένός κατά τήν έκταση άπειρου κόσμου είναι δεδομένο σ υ γ 
χ ρ ό ν ω ς .  Άλλά, γιά νά συλλάβουμε [νοήσουμε] τήν όλότητα ένός 
τέτοιου ποσού [ποσότητος] —καθώς δέν μπορούμε νά έπικαλεσθοΰμε τά 
όρια [νά προσφύγουμε στά όρια], πού συναπαρτίζουν άφ’ έαυτών [μόνα 
τους] αύτή τήν όλότητα στήν έποπτεία—, είμαστε ύποχρεωμένοι νά 
δώσουμε λόγο γιά τήν έννοιά μας, ή όποια σέ μιάν τέτοια περίπτωση δέν 
δύναται νά χωρή άπό τό "Ολο πρός τό καθωρισμένο πλήθος τών μερών, 
άλλά όφείλει νά έκθέση [άποδείξη] τή δυνατότητα ένός "Ολου διά τής 
διαδοχικής συνθέσεως τών μερών. ’Επειδή, τώρα, ή σύνθεση αύτή δέν θά 
έπρεπε [μπορούσε] ποτέ νά άπαρτίση μιάν Ικανή πρός όλοκλήρωση σειρά, 
έτσι [γι’ αύτό] δέν μπορεί κανείς νά νοήση μιάν όλότητα πρίν άπ’ αύτήν 
καί, έπομένως, ούτε καί μέσω αύτής [τής συνθέσεως]. Γιατί ή έννοια τής 
ίδιας τής όλότητος είναι στήν περίπτωση αύτή ή παράσταση μιάς όλο- 
κληρωμένης συνθέσεως τών μερών, καί αύτή ή όλοκλήρωση [πληρότης], 
κατά συνέπεια έπίσης καί ή έννοιά της, είναι άδύνατη.

* Αύτό [τό quantum] περιέχει έτσι ένα ποσό (άπό δεδομένην ένότητα), πού 
είναι μεγαλύτερο άπό κάθε άριθμό — πράγμα τό όποΐον είναι [άποτελεϊ] ή μαθηματική 
έννοια τού ’Απείρου.
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κενός χώρος, θά Επρεπε ν' άποτελέσουν τό όριο τοΰ κόσμου. Βεβαίως 
δέν μοϋ είναι άγνωστο ότι Εναντίον αυτής τής συνέπειας [συμπερά
σματος] ζητούνται διέξοδοι [υπεκφυγές], καθώς προφασίζεται κανείς1: ότι 
είναι κάλλιστα δυνατό Ενα, ώς πρός τόν χρόνο καί τόν χώρο, όριο τοΰ 
κόσμου, χωρίς άκριβώς νά όφείλη [χρειάζεται] κανείς νά δεχθή Εναν 
άπόλυτο πρίν άπό τήν άρχή τοΰ κόσμου χρόνο, ή Εναν άπόλυτο, Εξω άπό τόν 
πραγματικό κόσμο, Εκτεταμένο χώρο- πράγμα πού είναι άδύνατο. Μέ τό 
τελευταίο μέρος τής γνώμης αύτής τών φιλοσόφων άπό τή Σχολή τοΰ 
Leibniz είμαι καθ’ όλοκληρίαν Ικανοποιημένος. Ό χώρος είναι άπλώς ή 
μορφή τής Εξωτερικής Εποπτείας, όχι όμως Ενα πραγματικό άντικείμενο, 
πού μπορεί Εξωτερικά νά Εποπτευθή, καί οΰτε Ενα συσχετικό τών φαινομέ
νων, άλλά ή μορφή τών Ιδίων τών φαινομένων. Ό χώρος, άρα, δέν μπορεί 
άπόλυτα (άφ’ έαυτοΰ μόνος) νά παρουσιάζεται [προβάλλη] ώς κάτι τό 
προσδιορίζον μέσα στήν ύπαρξη τών. πραγμάτων, γιατί δέν είναι κάποιο 
άντικείμενο, άλλά ή μορφή μόνο δυνατών άντικειμένων. Πράγματα, 
Επομένως, ώς φαινόμενα, προσδιορίζουν όπωσδήποτε τόν χώρο, δηλ. 
άνάμεσα σέ όλα τά δυνατά κατηγορήματά του (μέγεθος καί σχέση) αύτά 
συντελοΰν, ώστε τοΰτα ή Εκείνα ν’ άνήκουν στήν πραγματικότητα' ό χώρος 
όμως, άντίθετα, δέν μπορεί, ώς κάτι πού ύφίσταται άφ' Εαυτοΰ, νά 
προσδιορίση τήν πραγματικότητα τών πραγμάτων Εν άναιοορά πρός τό 
μέγεθος ή τή μορφή, γιατί αύτός καθ’ Εαυτόν δέν εί\αι τίποτε τό 
πραγματικό. "Ενας χώρος, κατά συνέπεια (είτε είναι πλήρης είτε κενός*), 
μπορεί κάλλιστα νά περιορίζεται άπό φαινόμενα, φαινόμενα δμως δέν μπο- 
ροΰν νά περιορίζωνται άπό Ε ν α ν  κ ε ν ό  χ ώ ρ ο  Εξω άπό τά ίδια. ’ Α
κριβώς τό ίδιο Ισχύει Επίσης καί γιά τόν χρόνο. Μέ ουνομολογημένα [συμ- 
πεφωνημένα], τώρα, όλα αύτά, είναι Εν τούτοις άναμφισβήτητο, ότι όφείλει 
κανείς άπολύτως νά δεχθή αύτά τά δύο μή όντα, τόν κενό χώρο Εξω άπό τόν 
κόσμο καί τόν κενό χρόνο πρίν άπό τόν κόσμο, Εάν [Εφ’ όσον] κανείς δέ
χεται, είτε ώς πρό τόν χώρο, είτε ώς πρός τόν χρόνο, Ενα όριο τοΰ κόσμου.

Πραγματικά, όσον άφορά τή διέξοδο, διά μέσου τής όποιας Επιζητεί 
κανείς νά ξεφύγη άπό τή συνέπεια, σύμφωνα μέ τήν όποια λέμε: ότι, άν ό 
κόσμος (ώς πρός τόν χρόνο καί τόν χώρό) Εχη όρια, τό άπειρο Κενό πρέπει

* Εύκολα παρατηρεί κανείς δτι μ’ αύτό θέλει νά λεχθή [θέλουμε νά πούμε]: δτι δ 
κ ε ν ό ς  χ ώ ρ ο ς ,  κ α θ ’  δ σ ο ν  π ε ρ ι ο ρ ί ζ ε τ α ι  ά π ό  φ α ι ν ό μ ε ν α ,  Επομέ
νως Εκείνος ό χώρος [πού βρίσκεται] Ε ν τ ό ς  τ ο ύ  κ ό σ μ ο υ ,  δέν άντιφάσκει, 
τουλάχιστον, πρός τίς υπερβατικές άρχές, καί μπορεί, άρα, νά γίνη Εν άναφορ$ πρός 
αύτές δεκτός (μολονότι ή δυνατότης του δέν καταφάσκεται [διαβεβαιώνεται] χωρίς άλλο 
γι’ αυτό).

(Α 433) 
(Β 461)

(Β 461)

1. Μέ τήν πρόφαση....
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(Α 434)) 
(Β 462)/ Τής ά ν τ ι ν ο μ ί α ς  τ ο υ  

Δεύτερη άντιμαχία τών

Θ έ σ η
Κάθε μιά συντεθειμένη [σύνθετη]1 ουσία στόν κόσμο συνίσταται άπό 

άπλα μέρη, καί δέν ύπάρχει πουθενά τίποτα έκτός άπό τό 'Απλό2, ή δ,τι 
είναι συντεθειμένο άπό αύτό.

’ Α π ό δ ε ι ξ η
Γιατί, πράγματι, δεχθήτε δτι οί σύνθετες ούσίες δέν συνίσταντο άπό 

άπλα μέρη' τότε δέν θά άπέμενε3 4, άν κάθε σύνθεση ήθελε άρθή στίς 
σκέψεις2, κανένα συντεθειμένο μέρος καί (δεδομένου δτι δέν ύπάρχουν 
άπλα μέρη) κανένα έπίσης άπλό μέρος, συνεπώς [δέν θά άπέμενε] τίποτε

1. Substantia composite.
2. Simplex.
3. Ύπελείπετο.
4. Στή σκέψη.
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νά προσδιορίζη τήν ϋπαρξη πραγματικών Αντικειμένων ώς πρός τό μέγεθός 
των, —ή διέξοδος, λοιπόν, αύτή συνίσταται κατά βάθος1 σέ τοΰτο μόνο: ότι 
άντί ένός α ί σ θ η τ ο ϋ  κ ό σ μ ο υ ,  νοεί κανείς, ποιός ξέρει, ποιόν 
νοητό κόσμο, καί, άντί τής πρώτης Αρχής ([δηλ.] μιάν ϋπαρξη, πρίν άπό τήν 
όποία προηγείται ένας χρόνος τής μή ύπάρξεως2) νοεί μιάν ϋπαρξη έν γένει, 
πού δέν π ρ ο ϋ π ο θ έ τ ε ι  κ α ν έ ν α ν  ά λ λ ο  ό ρ ο  στόν κόσμο, άντί 
ένός όρίου3 τής έκτάσεως, νοεί κανείς φ ρ α γ μ ο ύ ς 4  τοΰ Σύμπαντος καί, 
κατ’ αύτό τόν τρόπο, έξέρχεται [ξεφεύγει5] άπό τόν δρόμο τοϋ χρόνου καί 
τοϋ χώρου6. ’ Αλλά έδώ ό λόγος είναι μόνο γιά τόν mundus phaenomenon 
καί τό μέγεθός του, στόν όποιο [όπου] μέ κανένα τρόπο δέν μπορεί κανείς νά 
κάνη Αφαίρεση άπό τούς μνημονευθέντες [άναπτυχθέντες] όρους τής αί- 
σθητικότητος χωρίς νά άρη τήν ούσία του. * Ο αίσθητός κόσμος, όταν είναι 
περικλεισμένος σέ όρια, έγκειται [βρίσκεται] Αναγκαστικά είς τό άπειρον 
Κενό. * Εάν άφήση κανείς κατά μέρος αύτό [τό Κενό] καί, κατά συνέπεια, 
τόν χώρο έν γένει ώς όρο τής δυνατότητος τών φαινομένων a priori, τότε 
έκπίπτει [έξαφανίζεται] όλόκλήρος ό αίσθητός κόσμος. ‘Ο mundus intelligi- 
bilis δέν είναι τίποτε [άλλο] παρά ή γενική έννοια ένός κόσμου καθ ’ όλου7, 
είς τόν όποιο [όπου] κάνει κανείς Αφαίρεση άπ’ όλους τούς όρους τής 
έποπτείας του καί Αναφορικά πρός τόν όποιο δέν είναι δυνατή κατ’ 
Ακολουθίαν καμμιά άπολύτως συνθετική πρόταση, οϋτε καταφατική, οΰτε 
Αποφατική.

κ α θ α ρ ο ύ  λ ό γ ο υ  

ύπερβατικών ιδεών

ί (Α 435) 
\ (Β 463)

Α ν τ ί θ ε σ η
Κανένα συντεθειμένο [σύνθετο] πράγμα στόν κόσμο δέν συνίσταται 

άπό Απλά μέρη, καί δέν ύπάρχει πουθενά σ’ αύτόν [τόν κόσμο] τίποτε το 
' Απλό.

Α π ό δ ε ι ξ η
'Υποθέσατε ότι ένα σύνθετο πράγμα (ώς ούσία) συνίσταται άπό άπλά

1. Insgeheim (=8ΐιΙ>ΓβρΙίν=λεληθότως, λαθραίως, ύφαρπακτικώς).
2. ΤοΟ μή είναι.
3. Terminus.
4. Carceres (Η e i m s ο e t h, op. cit., a.  226 κ.έ.).
5. ’Αποκλίνει, Απομακρύνεται.
6. Δηλ. άντιπαρέρχεται ή άποφεύγει νά συναντήση τόν χώρο καί τόν χρόνο.
7. Generatim (=Uberhaupt).
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άπολύτως καί, κατ’ άκολουθίαν, καμμιά ούσία δέν θά ήταν δεδομένη. ’Ή, 
λοιπόν, δέν είναι δυνατόν ν’ άρθή στίς σκέψεις κάθε σύνθεση, ή μετά την 
άρση της πρέπει νά μείνη ώς ύπόλοιπο κάτι πού ύφίσταται χωρίς καμμιά 
σύνθεση, δηλ. τό ' Απλό. Στήν πρώτη περίπτωση όμως τό Σύνθετο πάλι δέν 
θά συνίστατο άπό ούσίες (γιατί σ ’ αυτές ή σύνθεση είναι μονάχα μιά τυχαία 

(Α 436)) σχέσΐ1 των ούσιών, χωρίς την όποιαν αύτές, ώς άφ’ έαυτών1 έμμονα 
(Β 464)/[παΡαΡ°νιμα] ^ντα, πρέπει νά ύπάρχουν). ’Επειδή τώρα ή περίπτωση αύτή 

άντιφάσκει πρός τήν προϋπόθεση, έτσι άπομένει μονάχα ή δεύτερη: ότι 
δηλ. τό ούσιακό [υποστατικό] Σύνθετο2 στόν κόσμο συνίσταται άπό άπλά 
μέρη.

’ Από αύτό έξάγεται άμεσα ότι τά πράγματα τού κόσμου είναι στό σύ
νολό τους άπλά όντα, ότι ή σύνθεση είναι μιά έξωτερική μόνον κατάσταση 
αύτών καί ότι, καί όταν άκόμη δέν μπορούμε ποτέ νά θέσουμε έντελώς έξω 
άπό τήν κατάσταση αύτή τής συνδέσεως τίς στοιχειώδεις ούσίες3 καί νά 
τίς άπομονώσουμε, ό λόγος, έν τούτοις, είναι ύποχρεωμένος νά τίς νοή, ώς 
τά πρώτα ύποκείμενα κάθε συνθέσεως καί, κατά συνέπεια, ώς άπλά, πρίν 
άπ’ αύτή [τή σύνθεση], όντα4.

1. In sese consistentes.
2. Compositum substantiale.
3. Substantiae elementares. 4. Naturae simplices.
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μέρη. ’Επειδή κάθε έξωτερική σχέση, κατά συνέπεια κάθε έπίσης σύνθεση 
άπό ούσίες, είναι δυνατή μόνο στόν χώρο: γι’ αύτό [έτσι] άπό όσα μέρη 
συνίσταται τό Σύνθετο, άπό τόσα άκριβώς [μέρη] πρέπει έπίσης νά 
συνίσταται καί ό χώρος, τόν όποιο αύτό [τό σύνθετο] καταλαμβάνει. Ό 
χώρος όμως δέν συνίσταται άπό άπλά μέρη, άλλά άπό χώρους. ’Άρα κάθε 
μέρος τού Συνθέτου πρέπει άναγκαστικά νά καταλαμβάνη έναν χώρο. Τά 
άπολύτως όμως πρώτα μέρη κάθε συνθέτου είναι άπλά. ’Άρα τό 'Απλό 
καταλαμβάνει έναν χώρο. ’Επειδή τώρα κάθε Πραγματικό, τό όποιο 
καταλαμβάνει έναν χώρο, έμπερικλείει [έμπεριέχει] ένα Πολλαπλό1, πού τά 
στοιχεία του βρίσκονται τό ένα έξω άπό τό άλλο [έκτός άλλήλων], κατά 
συνέπεια είναι σύνθετο, καί μάλιστα ώς ένα πραγματικό Σύνθετο όχι άπό 
συμβεβηκότα (άφού αύτά δέν μπορούν χωρίς ούσία νά είναι τό ένα έξω άπό 
τό άλλο), άρα άπό ούσίες: έτσι [γι ’ αύτό] τό * Απλό θά ήταν ένα ούσιακό 
Σύνθετο, πράγμα τό όποιο άντιφάσκει πρός τόν έαυτό του.

* Η δεύτερη πρόταση τής ’ Αντιθέσεως, ότι στόν' κόσμο δέν ύπάρχει 
τίποτε τό άπλό, όφείλει [θέλει] έδώ νά σημαίνη τούτο μόνο: ότι ή ύπαρξη i ^ 
τού άπολύτως 'Απλού δέν είναι δυνατόν νά δειχθή [έκτεθή] άπό καμμιάν 
έμπειρία ή άντίληψη, ούτε έξωτερικήν, ούτε έσωτερική, καί ότι τό άπόλυτα 
έπομένως 'Απλό είναι μιά άπλή ίδέα2, ή άντικειμενική πραγματικότης τής 
όποιας δέν μπορεί ποτέ νά δειχθή σέ όποιανδήποτε δυνατήν έμπειρία, κατά 
συνέπεια [είναι] χωρίς έφαρμογή καί άντικείμενο στήν έκθεση τών 
φαινομένων. Γιατί άς [άν] δεχθούμε ότι θά μπορούσε νά βρεθή στήν 
έμπειρία ένα άντικείμενο γι’ αύτή τήν υπερβατική ίδέα: τότε ή έμπειρική 
έποπτεία ένός οίουδήποτε άντικειμένου θά έπρεπε νά γνωσθή ώς μιά τέτοια, 
ή όποια δέν περιέχει τίποτε άπολύτως τό Πολλαπλό μέ τά στοιχεία του 
εύρισκόμενα τό ένα έξω άπό τό άλλο καί [τά στοιχεία αύτά τού Πολλαπλού]3 
συνδεδεμένα σέ μιάν ένότητα. ’Επειδή, τώρα, άπό τή μή συνείδηση ένός 
τέτοιου Πολλαπλού δέν ίσχύει ό συλλογισμός [πού συμπεραίνει] γιά τήν 
παντελή άδυνατότητά του σέ όποιανδήποτε έποπτεία ένός αντικειμένου4, τό 
τελευταίο αύτό όμως είναι παντελώς άναγκαΐο γιά τήν άπόλυτη άπλότητα, 
έτσι [γιά τούτο] συνάγεται ότι αύτή [ή άπλότης] δέν μπορεί νά συμπερανθή 
άπό καμμιάν κατ’ αίσθηση άντίληψη, όποιαδήποτε καί άν είναι αύτή. 
Δεδομένου, λοιπόν, ότι σέ όποιανδήποτε δυνατήν έμπειρία δέν μπορεί ποτέ

1. Κατά λέξη: ένα Πολλαπλό ευρισκομένων έκτός άλλήλων [oToixeiiov]=extra sese 
invicem varia in se contineat ( B o r  n ) .

2. Esse in mera idea.
3. ’Ή άπλώς: τό Πολλαπλό αύτό συνδεδεμένο σέ...
4. Κατά τήν έκδοση Α:.... άπό τή μή συνείδηση ένός Πολλαπλοί' [δέν ισχύει ό 

συλλογισμός] γιά τήν όλοκληρωτική άδυνατότητα ένός τέτοιου σέ όποιανδήποτε 
έποπτεία τού ίδιου άντικειμένου.
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(Α 438) 
(Β 466)

(Α 440) 
(Β 468)

k Π α ρ α τ ή ρ η σ η  π ά ν ω  σ τ η

I .  Π ά ν ω  σ τ η ν  Θ έ σ η

"Οταν όμιλώ γιά ένα "Ολο1, πού συνίσταται άναγκαστικά άπό άπλδ 
μέρη, τότε έννοώ μ’ αύτό τό ούσιακό μονάχα "Ολον ώς τό κυριολεκτικά 
[κατ’ ούσίαν, άληθινό] Compositum, δηλ. την τυχαία ένότητα τοΰ Πολ
λαπλού, τό όποιο ξ ε χ ω ρ ι σ τ ά 2  (τουλάχιστον σέ σκέψεις) δεδομένο, 
τίθεται σέ μιάν άμοιβαία σύνδεση καί άποτελεΐ, κατ’ αύτό τόν τρόπο, "Ενα 
[πράγμα]. Τόν χώρο δέν θά έπρεπε κανείς νά τόν όνομάζη κυριολεκτικά 
Compositum, άλλά Totum, άφοΰ τά μέρη του δέν είναι δυνατά παρά μόνον εν 
τω "Ολω3 καί όχι τό "Ολο διά των μερών. Θά μπορούσε, έν πάση 
περιπτώσει, νά όνομάζεται ένα compositum ideale, άλλά όχι reale. Αύτό, 
ωστόσο, δέν άποτελεΐ παρά μόνον καθαρή λεπτολογία. Έφ’ όσον ό χώρος 
δέν είναι κάτι τό συντεθειμένο άπό ούσίες (ούτε κάν άπό πραγματικά 
συμβεβηκότα), όταν άρω μέσα του κάθε σύνθεση, δέν πρέπει νά υπολείπεται 
τίποτε, ούτε κάν τό σημείο, γιατί αύτό [τό σημείο] είναι δυνατό μόνον ώς 
όριον ένός χώρου (συνεπώς ένός Συνθέτου). Χώρος καί χρόνος δέν 
συνίστανται έπομένως άπό άπλά μέρη. "Ο,τι άνήκει στήν κατάσταση μόνο 
μιάς ουσίας, έστω καί άν έχη ένα μέγεθος (π.χ. ή μεταβολή), δέν συνίσταται 
έπίσης άπό τό Απλό, δηλ. ένας ώρισμένος βαθμός τής μεταβολής δέν 
προέρχεται διά τής προσφύσεως4 πολλών άπλών μεταβολών. *0 συλ
λογισμός μας [πού συμπεραίνει] άπό τό Σύνθετο γιά τό Απλό, ίσχύει μόνο 
γιά πράγματα πού ύφίστανται άφ’ έαυτών [είναι αύθυπόστατα]. Συμβεβηκό
τα όμως τής καταστάσεως δέν ύφίστανται άφ’ έαυτών. Μπορεί, συνεπώς, 
κανείς νά καταστρέψη5 εύκολα τήν άπόδειξη γιά τήν άναγκαιότητα τού 
' Απλού, ώς συστατικού στοιχείου6 κάθε ούσιακοΰ Συνθέτου, καί μ’ αύτό [νά

1. Totum. 2. Separatum (κεχωρισμένα). 3. In toto.
4. ΓΙροσθέσεως. 5. Ν’ άνατρέψη.
6. Κατά τήν έκδοση Α. Ώς συστατικών στοιχείων (έκδ. Β).
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νά δοθή κάτι ώς Ενα άπολύτως άπλό άντικείμενο, ό αισθητός όμως κόσμος 
πρέπει νά θεωρήται ώς ή συμπερίληψη όλων τών δυνατών Εμπειριών: έτσι 
[γι ’ αύτό] τίποτε τό ' Απλό δέν είναι δεδομένο πουθενά σ' αυτόν [τόν αί- 
σθητό κόσμο].

Αύτή ή δεύτερη πρόταση τής Άντιθέσεως χωρεϊ πολύ πιό πέρα άπό 
τήν πρώτη, ή όποια Εξοστρακίζει [Εξορίζει] τό * Απλό μόνον άπό τήν 
Εποπτεία τού ΣυνθΕτου, Ενώ, άντίθετα, αύτή τό Εξαφανίζει [Εξαλείφει] άπό 
όλόκληρη τήν φύση' ώς Εκ τούτου, Επίσης, δέν μπορούσε ν’ άποδειχθή άπό 
τήν έννοια Ενός δεδομένου άντικειμένου τής Εξωτερικής Εποπτείας (τού 
Συνθέτου), άλλά άπό τή σχέση της πρός μιάν δυνατή Εμπειρία Εν γένει.

δ ε ύ τ ε ρ η  ά ν τ ι ν ο μ ί α

I I .  Π ά ν ω  σ τ ή ν  ’ Α ν τ ί θ ε σ η
’Εναντίον τής προτάσεως αύτής μιας άπειρης διάιρέσεως τής ύλης, 

[προτάσεως] τής όποιας ό άποδεικτικός λόγος είναι καθαρά μαθηματικός, 
έχουν Εγερθή άπό τούς Μ ο ν α δ ι σ τ έ ς 1  άντιρρήσεις, οι όποιοι 
καθιστούν Εαυτούς μέ αύτό ήδη ύποπτους, μέ τό ότι [δηλ.] αύτοί τίς πιό 
σαφείς μαθηματικές άποδείξεις δέν θέλουν νά τίς άφήνουν νά Ισχύουν [δέν 
θέλουν νά τίς άναγνωρίζουν] ώς γνώσεις γύρω άπό τήν ιδιοσυστασία τού 
χώρου, καθ’ όσον αύτός είναι στήν πραγματικότητα ό ειδολογικός 
[τυπικός] όρος2 τής δυνατότητος κάθε ύλης, άλλά τίς θεωρούν μόνον ώς 
συμπεράσματα [συνέπειες] [πού Εξάγονται] άπό άφηρημένες, άλλά αύθαί- 
ρετες έννοιες, οί όποιες δέν θά μπορούσαν νά άναφερθοΰν [σχετισθοΰν μέ] 
σέ πραγματικά άντικείμενα. * Ως Εάν [δηλ.] νά ήταν Επίσης μόνο δυνατό νά

((Α 439) 
» (Β 467)

φαντασθή [Επινοήση] κανείς ένα άλλο είδος Εποπτείας άπ’ αύτήν πού είναι 
στήν πρωταρχική Εποπτεία τού χώρου δεδομένη, καί [ώσάν] oi a priori 
προσδιορισμοί αύτοΰ [τού χώρου] νά μήν άφοροΰσαν συγχρόνως όλο 
Εκείνο3 πού μονάχα μέ αύτό τόν τρόπο είναι δυνατό, μέ τό νά πληροί [δηλ.] 
αύτό τόν χώρο. ’Άν κανείς έτεινε ούς προσεκτικό σ’ αύτούς [άν τούς έδινε 
προσοχή]4, τότε θά έπρεπε κανείς, Εκτός άπό τό μαθηματικό σημείο πού 
είναι άπλό, άλλ’ όχι μέρος5 παρά μόνον τό όριο Ενός χώρου, νά νοήση άκό- 
μη.φυσικά σημεία, τά όποια βέβαια είναι άπλά Επίσης, άλλά έχουν τό 
πλεονέκτημα, ώς μέρη τού χώρου, νά τόν πληρούν διά τής άπλής των 
συναθροίσεως [προσαθροίσεως]6. Χωρίς Εδώ τώρα νά Επαναλάβω τίς κοινές 
[γνωστές] και σαφείς άναιρέσεις αύτής τής άτοπίας7, [άναιρέσεις] πού 
συναντά κανείς Εν άφθονίςι [ σέ ποσότητα], όπως Εξ άλλου είναι όλότελα

I. Μοναδολόγους. 2. In conditione formali. 3. Κάθε τι πού...
4. "Αν τούς άκουγε. 5. Μόριο. 6. Sola congregatione. 7. Absurditas.
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καταστρέψη] γενικά τήν υπόθεσή1 του, έάν τή διευρύνη [τήν άπόδειξη] παρά 
πολύ καί θέλη νά τήν κάνη νά Ισχύη γιά κάθε Σύνθετο χωρίς διάκριση — 
όπως στήν πραγματικότητα πολλές φορές έχει ήδη συμβή αύτό.

Κατά τά λοιπά, έδώ όμιλώ μόνο γιά τό Απλό, καθ’ όσον αύτό είναι 
κατ’ άναγκαιότητα δεδομένο μέσα στό Σύνθετο, άφοϋ τούτο [τό σύνθετο] 
μπορεί νά άναλυθή σ’ αύτό [τό Απλό], ώς είς τά συστατικά του μέρη. Ή 
κυριολεκτική2 σημασία τής λέξεως μ ο ν ά ς  (σύμφωνα μέ τήν χρήση τού 

" Leibniz) θά έπρεπε μάλλον νά άναφέρεται είς τό * Απλό μόνο, πού είναι ά
μ ε σ α  δεδομένο ώς άπλή ούσία (π.χ. στήν αύτοσυνείδηση3), καί όχι ώς 
στοιχείο τού Συνθέτου, τό όποιο θά μπορούσε κανείς νά τό όνομάση 
καλλίτερα άτομο (atomus)4. Καί καθώς έγώ έν άναφορφ μόνο πρός τό Σύν
θετο θέλω ν’ άποδείξω τίς άπλές ούσίες, ώς στοιχεία αύτοΰ τού Συνθέτου, θά 
μπορούσα νά όνομάσω τήν Θέση5 τής δεύτερης άντινομίας ύπερβατικήν 
Ά τ ο μ ι σ τ ι κ ή  [’Ατομοκρατία]. ’Αλλά έπειδή αύτή ή λέξη έχει ήδη 
άπό μακροΰ χρησιμοποιηθή γιά τόν χαρακτηρισμό ένός ιδιαιτέρου τρόπου 
έξηγήσεως σωματικών φαινομένων (molecularum^opiov) καί, κατά συνέ
πεια, προϋποθέτει έμπειρικές έννοιες, έτσι μπορεί αύτή [ή Θέση] νά 
όνομασθή ή διαλεκτική θεμελιώδης πρόταση [αρχή] τής Μ ο ν α δ ο λ ο -  
γ  ί  α  ς .

1. Τήν θέση του.
2. Πραγματική, ουσιαστική.
3. Conscientia sui ipsius.
4. Η e i m s ο e t h, op. cit., σ. 232.
5. Κατά τό κείμενο: ’Αντίθεση. Ή διόρθωση σέ: Θέση (Μ e 11 i η) έπιβάλλεται.
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μάταιο [άνώφελο] νά θέλη κανείς διά διαλεκτικών άπλώς έννοιών1 νά 
έξανεμίση σοφιστικώς [έκσοφιτεύση] τήν ένάργεια τών Μαθηματικών — 
έτσι παρατηρώ μόνον ότι, άν ή φιλοσοφία στρεψοδική [δικορραφή]2 έδώ μέ 
τά Μαθηματικά, τούτο συμβαίνει δι’ αυτό, γιατί [δηλ.] ή φιλοσοφία 
λησμονεί ότι σ’ αύτή τήν Ερώτηση πρόκειται [Εχουμε νά κάνουμε] γιά 
φ α ι ν ό μ ε ν α  μόνον καί τούς όρους αύτών. ’ Εδώ όμως δέν είναι άρκετό 
νά βρή κανείς στήν καθαρή τού Συνθέτου Ε ν ν ο ι α  τ ή ς  ν ο ή σ ε ω ς 3  
τήν Εννοια τοϋ ' Απλού, άλλά σ τ ή ν  έ π ο π τ ε ί α  τού Συνθέτου (τής 
ύλης) τήν έποπτεία τού * Απλού, καί τούτο, σύμφωνα μέ νόμους τής 
αίσθητικότητος, κατά συνέπεια έπίσης σέ [γιά] άντικείμενα τών αισθήσεων, 
είναι έντελώς άδύνατο. Μπορεί, λοιπόν, γιά Ενα "Ολο άπό ούσίες, πού 
νοείται διά μέσου άπλώς τής διανοίας, νά Ισχύη πάντοτε4, ότι πρίν άπό 
κάθε σύνθεσή του πρέπει νά Εχουμε τό ' Απλό' αύτό όμως δέν ίσχύει γιά τό 
totum substantiate phaemomenon, τό όποιο, ώς Εμπειρική έποπτεία στόν 
χώρο, φέρει μαζί του [συνεπιφέρει] τήν άναγκαία ιδιότητά, ότι [δηλ.] κανένα 
μέρος του δέν είναι άπλό, δι’ αύτό τόν λόγο, γιατί [δηλ.] κανένα μέρος τού 
χώρου δέν είναι άπλό. 'Ωστόσο οι Μοναδιστές5 ύπήρξαν [στάθηκαν] 
άρκετά όξύνοι [λεπτόνοες], γιά νά θελήσουν μέ τόν έξής τρόπο νά ξεφύγουν 
άπ’ αύτή τή δυσκολία, μέ τό ότι6 [δηλ.] προϋποθέτουν τόν χώρο όχι ώς Εναν 
όρο τής δυνατότητος τών άντικειμένων Εξωτερικής έποπτείας (σωμάτων), 
άλλά αύτά7 [τά άντικείμενα] καί τή δυναμική σχέση τών ούσιών έν γένει ώς 
τόν όρο τής δυνατότητος τού χώρου. Γιά τά σώματα, τώρα, Εχουμε μιάν 
Εννοια μόνον ώς φαινόμενα, ώς τέτοια όμως προϋποθέτουν τόν χώρο ώς τόν 
όρο τής δυνατότητος κάθε Εξωτερικού φαινομένου, καί ή υπεκφυγή είναι, 
συνεπώς, μάταιη, όπως άλλωστε αύτή είναι έπαρκώς ήδη άποκλεισμένη 
[άποκομμένη]8 παραπάνω στήν 'Υπερβατική Αισθητική. ’Εάν τά σώματα 
ήσαν πράγματα αύτά καθ’ έαυτά9, ή άπόδειξη τών Μοναδιστών θά ήταν 
άσφαλώς [χωρίς άλλο] Εγκυρη [θά ίσχυε].

{
(Α
(Β

1. Ε solis conceptibus discursivis.
2. Πανουργεύεται, σοφιστεύεται.
3. Δηλ. στήν καθαρή έννοια τής νοήσεως γιά τό Σύνθετο.
4. Νά είναι άληθές.
5. Μοναδολόγοι.
6. Μέ τό νά...
7. Κατ’ άλλους (Γάλλους μεταφραστές καί τή λατινική μετάφραση): αύτήν=δηλ. 

τήν έποπτεία. Νομίζουμε ότι οί ’Ιταλοί μεταφραστές άποδίδουν καλλίτερα τό νόημα, 
όταν συνδέουν τό: diese, μέ τά Gegenstande (=άντικείμενα).

8. Τό: «...wie sie ist abgeschnitten worden» θά μπορούσε νοηματικά ίσως νά 
μεταφρασθή (=όπως αύτή καθωρίσθη, έξετέθη, έκανονίσθη παραπάνω).

9. Per se ipsis.

12
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Ό δεύτερος διαλεκτικός Ισχυρισμός φέρει έπάνω του [έχει] τό ί (Α 4 
Ιδιαίτερο [γνώρισμα]1 ότι έχει έναντίον του ένα δογματικόν Ισχυρισμό, ό f (Β 4 
όποίος είναι ό μοναδικός άνάμεσα σέ όλους τούς σοφιζόμενους [ψευδολογι- 
κούς] Ισχυρισμούς, πού Αναλαμβάνει2 3, πάνω σ’ ένα Αντικείμενο τής 
έμπειρίας, ν’ άποδείξη όφθαλμοφανώς2 τήν πραγματικότητα αύτοϋ πού 
συγκαταλέξαμε παραπάνω στίς ύπερβατικές άπλώς Ιδέες, [ν’ άποδείξη] 
δηλαδή τήν Απόλυτη Απλότητα τής ούσίας: ότι δηλαδή τό Αντικείμενο τής 
έσωτερικής αίσθήσεως, τό ’ Εγώ, πού έκεΐ4 σκέπτεται, είναι μιά παντάπασιν 
Απλή ούσία. Χωρίς τώρα νά ύπεισέλθω σ’ αύτό [τό ζήτημα] (Αφού αύτό έχει 
λεπτομερέστερα έξετασθή παραπάνω), παρατηρώ λοιπόν μόνον: ότι, όταν 
κάτι νοήται άπλώς ώς Αντικείμενο χωρίς νά προσθέτουμε οίονδήποτε 
συνθετικό προσδιορισμό τής έποπτείας του (όπως αύτό όντως συμβαίνει μέ 
τήν έντελώς γυμνή παράσταση: Έγώ), τότε Ασφαλώς δέν μπορεί σέ μιάν 
τέτοια παράσταση νά γίνη Αντικείμενο κατ’ αίσθηση Αντιλήψεως τίποτε τό 
Πολλαπλό καί καμμία σύνθεση. ’Επειδή, έκτος αύτού, τά κατηγορή
ματα, μέ τά όποια νοώ αύτό τό Αντικείμενο, είναι άπλώς έποπτεΐες τής 
έσωτερικής αίσθήσεως, γι’ αύτό δέν μπορεί σ’ αύτά έπίσης νά προβάλη 
[παρουσιασθή] τίποτε πού ν’ Αποδείκνυε ένα Πολλαπλό Από στοιχεία πού 
βρίσκονται τό ένα έξω Από τό Αλλο, [καί] κατά συνέπεια [ν’ Αποδείκνυε] 
πραγματικήν σύνθεση. Μόνο, λοιπόν, ή αύτοσυνειδησία τό φέρει [έχει] έτσι 
Από τήν φύση της, ώστε, καθώς τό ύποκείμενο, τό όποιο νοεί, είναι 
συγχρόνως τό ίδιο τό Αντικείμενό του, αύτό τό ίδιο νά μήν μπορή νά 
μερισθή (μολονότι [μπορούν νά μερισθοΰν] οί προσδιορισμοί πού ένυπάρ- 
χουν σ’ αύτό)' γιατί Αναφορικά πρός τόν ίδιο τόν έαυτό του, κάθε ένα 
Αντικείμενο είναι Απόλυτη ένότης. Ούχί λιγώτερο:5 όταν αύτό τό ύποκείμενο 
θεωρήται έ ξ ω τ ε ρ ι κ ά ,  ώς ένα Αντικείμενο τής έποπτείας, τότε έν 
τούτοις θά έπεδείκνυε όντως είς έαυτό6 σύνθεση έν τφ φαινομένφ7. Πρέπει 
όμως αύτό νά θεωρήται έτσι πάντοτε, έάν θέλη κανείς νά μάθη, Αν σ’ αύτό 
ύπάρχη ή όχι ένα Πολλαπλό στοιχείων, τά όποια κείνται τό ένα έξω Από 
τό Αλλο.

1. Τήν Ιδιαιτερότητα, τό χαρακτηριστικό.
2. Πού έπιχειρεϊ ή άποτολμδ δηλ.
3. Ad oculos demonstrarc.
4. Ή: έδώ.
5. Ούχ ήττον.
6. ’Επάνω του (=an sich).
7. In viso.
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(A 444U 
(Β 472)/ Τής ά ν τ ι ν ο μ ί α ς  τ ο ΰ  

Τρίτη άντιμαχία ιών

Θ έ σ η
' Η αίτιότης σύμφωνα μέ νόμους τής φύσεως1 δέν είναι ή μοναδική, άπό 

τήν όποια μπορούν νά παραχθοϋν στό σύνολό τους τά φαινόμενα τού 
κόσμου. Είναι άναγκαϊο γιά τήν έξήγηση αύτών τών φαινομένων νά 
δεχθούμε άκόμη μιαν αιτιότητα δι’ έλευθερίας2.

Α π ό δ ε ι ξ η 3

(Α 446) 
(Β 474)

“Ας δεχθή κανείς4 ότι δέν ύπάρχει καμμιά άλλη αίτιότης παρά [έκείνη] 
σύμφωνα μέ νόμους τής φύσεως' τότε, κάθε τι πού σ υ μ β α ί ν ε ι ,  
προϋποθέτει μιάν προηγούμενη κατάσταση, στήν όποια σύμφωνα μ’ έναν 
κανόνα έπεται άναπόφευκτα. Τώρα όμως ή προηγούμενη κατάσταση πρέπει 
καί ή ίδια νά είναι κάτι πού έχει συμβή (έχει γίνει στόν χρόνο, άφού δέν 
ήταν προηγουμένως), γιατί, άν αύτό5 ύπήρχε πάντοτε, ή άκολουθία του 
έπίσης δέν θά είχε πρωταρχικά τώρα προκύψει, άλλά θά είχε ύπάρξει 
πάντοτε. * Η αίτιότης, άρα, τής αίτιας, διά τής όποιας συμβαίνει κάτι, είναι 
καί ή ίδια κ ά τ ι  π ο ύ  έ χ ε ι  σ υ μ β ή ,  [κάτι] τό όποιο, σύμφωνα μέ 
τόν νόμο τής φύσεως, προϋποθέτει πάλι μιάν προηγούμενη κατάσταση καί 
τήν αιτιότητα αύτής [τής καταστάσεως], αύτή όμως [ή κατάσταση] μιάν έξ 
ίσου παλαιότερη [κατάσταση] κ.ο.κ. "Αν, λοιπόν, όλα συμβαίνουν σύμφωνα 
μέ άπλοΰς6 νόμους τής φύσεως, τότε ύπάρχει πάντοτε μιά κατώτερη [δευτε
ρογενής] μόνον άρχή, ποτέ όμως μιά πρώτη, καί έπομένως [δέν ύπάρχει] 
καμμιά έν γένει πληρότης τής σειράς άπό τήν πλευρά τών προκυπτουσών7 
αίτιων τής μιας άπό τήν άλλη. ’Αλλά ό νόμος τής φύσεως συνίσταται άκρι- 
βώς σ’ αύτό: στό ότι [δηλ.] τίποτε δέν συμβαίνει χωρίς έπαρκώς a priori8 
προσδιωρισμένην αίτια. * Η πρόταση, έπομένως, ώς έάν κάθε αίτιότης νά εί
ναι δυνατή μονάχα σύμφωνα μέ νόμους τής φύσεως, άντιφάσκει στήν άπερι- 
όριστη καθολικότητά της μέ τόν ίδιο τόν έαυτό της καί δέν μπορεί συνεπώς 
νά γίνη δεκτή ώς ή μοναδική [αίτιότης].

1. Μέ φυσικούς νόμους.
2. Causarum effectio ex libertate.
3. Ratio.
4. ”Ας γίνη δεκτό...
5. Κατά τόν E r d m a n n :  er (=ή κατάσταση) άντί es (=αύτό).
6. 'Απλώς  σύμφωνα μέ νόμους τής φύσεως.
7. Καταγομένων.
8. Ex anticipatione.
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ί  (Α 445) 
\(Β 473)

κ α θ α ρ ο ϋ  λ ό γ ο υ  

ύπερβατικών Ιδεών

’ Α ν τ ί θ ε σ η
Δέν ύπάρχει καμμιά έλευθερία, άλλά τά πάντα στόν κόσμο συμβαίνουν 

σύμφωνα μόνο μέ νόμους τής φύσεως.

’ Α π ό δ ε ι ξ η
'Υποθέσατε ότι ύπάρχει στήν [ύπό την] ύπερβατική [της] σημασία1 μιά 

έ λ ε υ θ ε ρ ί α  ώς ένα Ιδιαίτερο είδος αΐτιότητος, σύμφωνα μέ την όποια τά 
γεγονότα τοΰ κόσμου θά μπορούσαν νά έπακολουθοΰν, μιά δύναμη δηλ. 
[ικανή] ν’ άρχίζη άπόλυτα μιάν κατάσταση, κατά συνέπεια έπίσης μιάν 
σειρά άπό άκολουθίες [συνέπειες] αύτής τής ίδιας [καταστάσεως] ’ τότε διά 
μέσου αύτής τής αύτενεργείας θ’ άρχίζη δχι μόνο μιά σειρά άπόλυτα, άλλά 
καί ό προσδιορισμός αύτής τής ίδιας τής αύτενεργείας γιά τήν παραγωγή 
τής σειράς, δηλ. [θ’ άρχίζη] ή αίτιότης κατά τέτοιον τρόπο, ώστε τίποτε 
[άλλο] νά μήν προηγήται, μέσω τοΰ όποιου νά είναι προσδιορισμένη ή 
συμβαίνουσα [γιγνόμενη] αύτή σύμφωνα μέ σταθερούς νόμους πράξη. Κάθε 
δμως άρχή τοΰ πράττειν2 προϋποθέτει μιάν κατάσταση, ή έποία μέ τήν 
προηγούμενη [κατάσταση] τής ίδιας άκριβώς αίτιας δέν έχει καμμιάν 
άπολύτως συνάφεια [δεσμό] τής αίτιότητος3, δηλ. δέν προέρχεται [έπακο- 
λουθεΐ] μέ κανέναν τρόπο άπ’ αύτήν. 'Η ύπερβατική, άρα, έλευθερία ^ 
άντιτίθεται [είναι έναντία] στόν νόμο τής αίτιότητος, καί [είναι] μιά τέτοια ^ ^ 
σύνδεση των διαδοχικών καταστάσεων ποιητικών αιτίων4, σύμφωνα μέ τήν 
όποια δέν είναι δυνατή καμμιά ένότης τής έμπειρίας, ή όποια, έπομένως, δέν 
άπαντά έπίσης σέ καμμιάν έμπειρία, [είναι] κατά συνέπεια 'ένα κενό δν τής 
νοήσεως [δν κατ’ έπίνοιαν].

Δέν έχομε, λοιπόν, τίποτε άλλο παρά τήν φ ύ σ η ,  στήν όποια πρέπει 
νά ζητάμε τή συνοχή καί τήν τάξη τών γεγονότων τοΰ κόσμου. ' Η έλευθερία 
[άνεξαρτησία5] άπό τούς νόμους τής φύσεως είναι βέβαια μιά έ λ ε υ -  
θ  έ  ρ  ω  σ  η  ά π ό  τ ό ν  κ α τ α ν α γ κ α σ μ ό 6 ,  άλλά καί άπό τό όδηγητικό 
έπίσης νήμα δλων τών κανόνων. Γιατί δέν μπορεί νά πή κανείς δτι, άντί 
νόμων τής φύσεως, παρεμβαίνουν7 στήν αίτιότητα τής πορείας τοΰ κόσμου 
νόμοι τής έλευθερίας, άφοΰ, έάν αύτή [ή έλευθερία] ήταν προσδιωρισμένη

1. Sensu transscendentali. 2. Initium agendi.
3. Δηλ. καμμιάν αΐτιώδη συνοχή.
4. Causae efficientes. 5. Vacuitas.
6. Coactio. 7. ΕΙσχωροΰν, υπεισέρχονται.
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Σύμφωνα μ' αύτά είναι άνάγκη νά γίνη δεκτή μιά αίτιότης, διά τής 
όποιας συμβαίνει Κάτι, χωρίς ή αίτία αύτοϋ [τού Κάτι] νά προσδιορίζεται 
άκόμα παραπέρα διά μέσου μιάς άλλης προηγούμενης αίτιας σύμφωνα μέ 
άναγκαίους νόμους, δηλαδή [νά γίνη δεκτή] μιά ά π ό λ υ τ η  α ύ τ ε ν έ ρ -  
γ ε ι α1 των αίτιών [Ικανή] ν’ άρχίζη άπό μ ό ν η  τ η ς 2  μιάν σειρά άπό 
φαινόμενα, ή όποια χωρεί σύμφωνα μέ νόμους τής φύσεως, κατά συνέπεια 
[μιά] ύπερβατική έλευθερία3, χωρίς τήν όποία άκόμα καί μέσα σ’ αυτήν τήν 
πορεία τής φύσεως4 ή διαδοχική σειρά5 των φαινομένων άπό τήν πλευρά των 
αίτιών δέν είναι ποτέ πλήρης.

* Η ύπερβατική ιδέα τής έλευθερίας δέν άποτελεΐ6 έπ’ ούδενί [έξαντλεΐ] 
όλόκληρο τό περιεχόμενο τής ψυχολογικής έννοιας αύτοϋ τού όνόματος, 
πού σέ μεγάλο μέρος είναι έμπειρική, άλλά [άποτελεΐ] μονάχα έκεΐνο [τό 
περιεχόμενο] τής άπολύτου αύτενεργείας τής πράξεως ώς τόν αύθεντικό7 8 
λόγο τής καταλογισιμότητος αύτής [τής πράξεως]' άλλά αύτή [ή Ιδέα] είναι 
έν τούτοις ή πραγματική πέτρα σκανδάλου γιά τήν φιλοσοφία, πού βρίσκει 
[συναντά] άνυπέρβλητες δυσκολίες νά παραδεχθή ένός τέτοιου είδους 
άπόλυτην αιτιότητα. ’Εκείνο, λοιπόν, τό όποιο, στήν έρώτηση γιά τήν 
έλευθερία τής βουλήσεως, έχει άνέκαθεν σέ τόσο μεγάλη άμηχανία φέρει 
τόν άκρως θεωρητικό λόγο, είναι κατ’ ούσίαν μόνον ύ π ε ρ β α τ ι κ ό ®  
καί άναφέρεται [άφορά] μονάχα σέ τούτο: άν πρέπει [δηλ.] νά γίνη δεκτή μιά 
δύναμη [ικανή] ν’ άρχίζη άπό μ ό ν η  τ η ς 9  μιάν σειρά άπό διαδοχικά 
πράγματα ή καταστάσεις. Πώς είναι δυνατό ένα τέτοιο πράγμα10, τούτο δέν

1. Ratio causarum absolute spontanea.
2. Sponte sua (=έξ έαυτής).
3. Libertas transscendentalis.
4. Cursus naturae.
5. Succesio visorum.
6. ’Απέχει πολύ άπό τοϋ νά...
7. Πραγματικό, ουσιαστικό.
8. Κάτι δηλ. τό υπερβατικό' ύπερβατικής φύσεως.
9. Sponte.

10. Δηλ. αύτή ή δύναμη νά...

(Α 448) 
(Β 476) Π α ρ α τ ή ρ η σ η  π ά ν ω

I .  Π ά ν ω  σ τ ή ν  Θ έ σ η
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σύμφωνα μέ νόμους, δέν θά ήταν έλευθερία, άλλά καί ή Ι'δια [δέν θά ήταν] 
τίποτε άλλο έξόν άπό φύση. Φύση, έπομένως, καί ύπερβατική έλευθερία 
διακρίνονται όπως νομοτέλεια1 καί άνομία2, άπό τίς όποϊες έκείνη [ή 
νομοτέλεια] φορτώνει3 μέν τή διάνοια [νόηση] μέ τή δυσκολία ν’ άναζητή 
όλοένα καί πιό ψηλά τήν άρχή [καταγωγή, ρίζα] τών γεγονότων στή σειρά 
τών αίτιων, άφοϋ ή αίτιότης σ * αύτά είναι πάντοτε έξαρτημένη άπό όρους, 
άλλά γιά άντιστάθμισμα [άποζημίωση] ύπόσχεται καθολική καί σύμφωνη μέ 
τούς νόμους ένότητα τής έμπειρίας' ή φρεναπάτη [άπατούργημα]4, άντίθετα, 
τής έλευθερίας ύπόσχεται μέν ήσυχία στή ζητούσα μέσα στήν άλυσι5 τών 
αιτιών διάνοια, έφ’ όσον τήν όδηγεϊ σέ μιάν άπόλυτη αίτιότητα πού 
άρχίζει άπό μόνη της νά ένεργή, άλλά καθώς αύτή [ή αίτιότης] είναι τυφλή, 
διασπά [διακόπτει] τό όδηγητικό νήμα6 τών κανόνων, έπί τή βάσει τού 
όποιου μόνον είναι δυνατή μιά καθολικά συνεχόμενη έμπειρία.

σ τ ή ν  τ ρ ί τ η  ά ν τ ι ν ο μ ί α

I I .  Π  ά  ν  ω  σ τ  ή ν  ’ Α ν τ ί θ ε σ η
*0 ύπέρμαχος τής παντοδυναμίας τής φύσεως (ύπερβατική φ υ σ ι ο 

κ ρ α τ ί α )  θά μπορούσε σέ άντιπαράθεση7 πρός τήν θεωρία τής 
έλευθερίας νά ύποστηρίξη [έπισχυρισθή] τήν πρότασή του έ/αντίον τών 
συλλογισμών τής τελευταίας [τής θεωρίας τής έλευθερίας] κατά τόν 
άκόλουθο τρόπο: έ ά ν δέν δέχεσθε σ τ ό ν  κ ό σ μ ο  τίποτε τό
μαθηματικά πρώτο ώς πρός τόν χ ρ ό ν ο ,  τότε δέν έχετε έπίσης άνάγκη νά 
ζητήσετε ένα δυναμικά πρώτο ώς πρός τήν α ί τ ι ό τ η τ α .  Ποιος σάς 
έκάλεσε [σάς έδωσε τήν έντολή] νά έπινοήσετε μιάν άπολύτως πρώτη 
κατάσταση, καί, κατά συνέπεια, μιάν άπόλυτα πρώτη άρχή τής κατά μικρόν 
[σιγά-σιγά] έκρέουσας8 σειράς τών φαινομένων, καί —γιά νά μπορέσετε νά 
προσπορίσετε στήν φαντασία σας ένα σημείο ήσυχασμοΰ [άναπαυμοΰ]— 
νά θέσετρ όρια στήν άπειρη φύση; Καθώς οί ούσίες στόν κόσμο ύπήρχαν 
πάντοτε —ή ένότης τής έμπειρίας κάνει τουλάχιστον άναγκαία μιάν τέτοια 
προϋπόθεση—, έτσι δέν ύπάρχει καμμιά δυσκολία νά δεχθή κανείς έπίσης,

(Α 449) 
(Β 477)

1. Conformitas (=συννομία).
2. Licentia (=άδεια, άπαλλαγή, έλευθέρωση άπό νόμους). Πρβλ. Η e i m s o e t h, 

op. cit., o. 243-44.
3. ’Επιφορτίζει, έπιβαρύνει.
4. Φενάκη.
5. Catena causarum.
6. Regularum filum.
7. ’Εναντίωση, άνταγωνισμό.
8. ’ Απογιγνομένης.
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είναι έξ ίσου άναγκαιο νά μπορή κανείς νά [τό] άπαντήση, δεδομένου δτι καί 
στήν περίπτωση έπίσης τής αίτιότητος σύμφωνα μέ νόμους τής φύσεως 
είμαστε ύποχρεωμένοι ν’ άρκούμεθα σ’ αύτό, στό νά γνωρίζουμε [δηλ.] a 
priori, δτι μιά τέτοια αίτιότης πρέπει νά προϋποτίθεται, μολονότι δέν 
συλλαμβάνουμε μέ κανένα τρόπο τή δυνατότητα, πώς διά μιδς ώρισμένης 
ύπάρξεως τίθεται ή ύπαρξη ένός άλλου πράγματος1, καί γι’ αύτό τόν λόγο 
άναγκαζόμαστε νά μένουμε προσηλωμένοι [νά περιοριζώμεθα] άποκλειστι- 
κά στήν έμπειρία. Τήν άναγκαιότητα, τώρα, αύτή μιάς πρώτης άρχής μιάς 
σειράς φαινομένων έξ έλευθερίας2 τήν έχουμε άποδείξει [έκθέσει] κατ’ 
ούσίαν, βέβαια, μόνο καθ’ δσον αύτό είναι άπαραίτητο γιά τήν κατα
νόηση μιάς άρχής τοΰ κόσμου, ένώ στό μεταξύ μπορεί κανείς νά 

450) i δλες τίς έπακολουθοϋσες καταστάσεις ώς μιάν άκολουθία3 σύμφωνα
478)f ^ &πλοϋς φυσικούς νόμους. ’Αλλά καθώς μ’ αύτό τόν τρόπο ή δύναμη ν’

1 άρχίζη έντελώς άπό μόνη της μιάν σειρά μέσα στόν χρόνο έχει δντως άπαξ 
άποδειχθή (άν καί δχι έγκατανοηθή4), έτσι έπίσης έπιτρέπεται σ’ έμάς τώρα 
πλέον ν’ άφήνουμε ν’ άρχίζουν άπό μόνες τους5 διάφορες σύμφωνα6 μέ τήν 
αίτιότητα σειρές μέσα στήν πορεία τοϋ κόσμου καί νά προσνέμουμε 
[άποδίδουμε]7 στίς ούσίες των μιά δύναμη νά ένεργοϋν έξ έλευθερίας. ’Αλλά 
άς μήν άφεθή κανείς έδώ νά έμποδισθή8 άπό μιάν παρεξήγηση: δτι, έπειδή 
δηλ. μιά διαδοχική σειρά στόν κόσμο μπορεί μονάχα μιά συγκριτικά9 
πρώτην άρχή νά έχη, έφ’ δσον προηγείται πάντοτε μιά κατάσταση 
πραγμάτων στόν κόσμο, δέν είναι ένδεχομένως δυνατή καμμιά άπόλυτα 
πρώτη άρχή των σειρών κατά τήν πορεία του κόσμου. Γιατί έδώ δέν μιλάμε 
γιά τήν άπόλυτα πρώτην άρχή ώς πρός τόν χρόνο, άλλά ώς πρός τήν 
αίτιότητα. "Οταν τώρα (παραδείγματος χάρη) έγείρωμαι άπό τό κάθισμα10 
μου έντελώς έλεύθερα καί χωρίς τήν προσδιοριστική κατ’ άνάγκην 
έπίδραση τών φυσικών αιτιών, τότε σ’ αύτό [μ’ αύτό] τό γεγονός, μαζί μέ τίς 
φυσικές του έπ’ άπειρον11 συνέπειες, άρχίζει άπόλυτα μιά νέα σειρά,

1. Γιά τό πρόβλημα αύτό πρβλ. τό προκριτικής ήδη περιόδου σύγγραμμα τοΰ Κάντ: 
Versuch den Begriff der negativen Grossen in die Weltweisheit einzufilhren (στά: Kants 
gesammelte Schriften έκδ. άπό τήν Πρωσσική Άκαδ. τοΰ Βερολίνου, τ. II, σ. 202).

2. Ex libertate.
3. Consequentia=08ipd άκολουθίας, διαδοχής.
4. Όχι πλήρως γνωσθή (haud perspecta). 5. ’Εξ έαυτών.
6. Κατά τήν... Δηλ. διάφορες σειρές αίτιότητος.
7. Προσάπτουμε.
8. ΣυγκρατηΟή, καταληφθή. 9. Σχετικά.

10. Πρβλ. έκπληκτικά παρεμφερείς άντιλήψεις τοΰ Σ ω κ ρ ά τ ο υ ς  στόν
πλατωνικό Φ α ί δ ω ν α  (98C - 99D).

11.  In infinitum.
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ότι ή μεταβολή [διαδοχή] τών καταστάσεών τους, δηλ. μιά σειρά τών 
μεταβολών τους, ύπήρχε πάντοτε καί, κατά συνέπεια, δέν χρειάζεται, ούτε 
μαθηματικώς, οϋτε δυναμικώς, νά ζητηθή μιά πρώτη άρχή. Ή δυνατότης1 
μιάς τέτοιας άπειρης [άτελεύτητης] παραγωγής δέν μπορεί ώς πρός τήν 
δυνατότητά της νά γίνη χωρίς ένα πρώτο μέλος κατανοητή, έν σχέσει πρός 
τό όποιο όλα τά υπόλοιπα είναι άπλώς έπακόλουθα2. ’ Αλλά άν γιά τόν λόγο 
αυτό θέλετε ν’ άπορρίψετε τά αίνίγματα αύτά τής φύσεως, τότε θά δήτε καί 
τούς έαυτούς σας3 ύποχρεωμένους ν’ άπορρίψετε πολλές θεμελιώδεις 
συνθετικές Ιδιότητες4 (θεμελιώδεις δυνάμεις)5, τίς όποιες έξ ίσου ελάχιστα 
μπορείτε νά συλλάβετε, καί άκόμα καί ή δυνατότης μιας μεταβολής έν γένει 
πρέπει νά σάς γίνη σκανδαλώδης6. Γιατί, άν δέν βρίσκατε μέσω τής έμπει- 
ρίας ότι αύτή [ή μεταβολή] είναι πραγματική, τότε δέν θά μπορούσατε ποτέ 
νά έπινοήσετε a priori, πώς είναι δυνατή μιά τέτοια άκατάπαυστη διαδοχή 
τοΰ δντος καί τού μή δντος7.

'Ωστόσο, καί έάν, έν πάση περιπτώσει, γίνη μιά υπερβατική δύναμη τής 
έλευθερίας, γιά ν’ άρχίζη [νά δίνη άρχή στίς] τίς μεταβολές τοΰ κόσμου, 
κατά παραχώρηση δεκτή [συνομολογηθή], ή δύναμη αύτή έν τούτοις θά 
έπρεπε τουλάχιστον νά είναι μονάχα έξω άπό τόν κόσμο (άν καί αυτό 
παραμένη πάντοτε μιά τολμηρή αξίωση8, νά δεχθή [δηλ.] κανείς, έξω άπό 
τή συμπερίληψη όλων τών δυνατών έποπτειών, ένα άκόμη άντικείμενο, πού 
δέν μπορεί νά δοθή σέ καμμιάν δυνατή κατ’ αίσθηση άντίληψ η). ’Αλλά μέ
σα στόν ίδιο τόν κόσμο, νά προσνέμη [άποδίδη] κανείς στίς ουσίες μιάν 
τέτοια δύναμη, [αυτό] δέν μπορεί ποτέ πλέον νά γίνη έπιτρεπτό, γιατί 
ευθύς τότε θά έξηφανίζετο σέ μέγιστο βαθμό ή συνεκτική ένότης τών κατ’ 
άναγκαιότητα σύμφωνα μέ νόμους άλληλοπροσδιοριζόμενων φαινομένων, 
τήν όποια όνομάζουμε φύση, καί μαζί μ’ αύτήν [θά έξηφανίζετο] καί τό 
χαρακτηριστικό γνώρισμα έμπειρικής άλήθειας, πού διακρίνει τήν έμπειρία 
άπό τό όνειρο. Γιατί, πλάι [δίπλα] σέ μιάν τέτοια άδέσμευτη [έλεύθερη] άπό

1. Wille: Wunder (=τό θαύμα), αντί: Moglichkeit (=δυνατότης).
2. Succedentia.
3. Έσας τούς ίδιους.
4. Qualitates constitutivae.
5. Vires primitivae.
6. Ενοχλητική, έμποδιστική, έξοργιστική.
7. Τής ϋπάρξεως καί τής μή ΰπάρξεως.
8. Arrogantia.
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μολονότι αύτό τό γεγονός δέν είναι ώς πρός τόν χρόνο παρά ή συνέχιση 
μιας προηγούμενης σειράς. Γιατί αύτή ή Απόφαση καί πράξη δέν έγκειται1 
καθόλου στήν Ακολουθία Απλών φυσικών έπιδράσεων καί δέν είναι ή Απλή 
συνέχειά τους, Αλλά οί προσδιοριστικές φυσικές αίτιες σταματούν2 καθ’ 
όλοκληρίαν ύπεράνω3 αύτής [τής Αποφάσεως καί πράξεως] όσον Αφορά 
τό γεγονός αύτό, πού Ακολουθεί μέν σ’ έκεϊνες [τίς φυσικές αίτίες], 
Αλλά δέν έπακολουθεΐ [συνάγεται, προκύπτει] Από αύτές, καί γι’ αύτό [ή 
Απόφαση αύτή καί πράξη] όφείλει νά όνομάζεται Απολύτως πρώτη Αρχή 
μιάς σειράς Από φαινόμενα, όχι βέβαια ώς πρός τόν χρόνο, Αλλά όπωσδή- 
ποτε έν Αναφορά πρός τήν αίτιότητα.

Ή έπιβεβαίωση τής χρείας [Ανάγκης] τού λόγου νά έπικαλήται 
[άνατρέχη σέ] στή σειρά των φυσικών αίτιών μιάν πρώτην Αρχή έξ 
έλευθερίας γίνεται πολύ όφθαλμοφανής πάνω στό ότι: όλοι οί φιλόσοφοι 
τής Αρχαιότητος (μέ έξαίρεση τήν Σχολή τού ’Επικούρου) είδαν τούς 
έαυτούς των υποχρεωμένους νά δεχθούν πρός έξήγηση τών κοσμικών 
κινήσεων 'ένα π ρ ώ τ ο  κ ι ν ο ύ ν 4 ,  δηλ. μιάν έλευθέρως ένεργοΰσα αίτια, 
ή όποια κατά πρώτον [πρώτη] καί Από μόνη της άρχιζε τή σειρά αύτή τών 
καταστάσεων. Γ ιατί οί φιλόσοφοι αύτοί δέν Απετόλμησαν5 νά καταστήσουν 
καταληπτή [νά διδάξουν, έξηγήσουν] μιάν πρώτη έξ Απλής μόνον φύσεως6

άρχή·

452»
480)/

Τέταρτη Αντιμαχία τών

Θ έ σ η
Στόν κόσμο Ανήκει κάτι πού, είτε ώς μέρος του, είτε ώς αιτία του, είναι 

ένα Απολύτως Αναγκαίο7 ’Όν.

’ Α π ό δ ε ι ξ η
'Ο αισθητός κόσμος, ώς τό "Ολον πάντων τών φαινομένων, περιέχει

1. Δέν συνίστανται.
2. Παύουν δηλ. ν’ άσκοϋν έπίδραση.
3. Στό πάνω - πάνω μέρος δηλ., ή: στήν κορυφή (a superiori ejus parte) χωρίς νά 

έγγίζουν έτσι αύτή τήν πράξη.
4. Motor primus (σαφής υπαινιγμός πάνω στά: «Μετά τά Φυσικά» τού Ά ρ ι· 

σ τ ο τ έ λ ο υ ς ) .
5. Δέν άνέλαβαν τό τολμηρό έγχείρημα.
6. Ex sola natura.
7. In natura absolute necessaria.

Τής α ν τ ι ν ο μ ί α ς  τ ο υ
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νόμους1 δύναμη τής έλευθερίας, μόλις καί μετά βίας [μέ πολλή δυσκολία] 
μπορεί νά νοηθή [νά γίνη νοητή] φύση ’ άφοϋ οί νόμοι τής τελευταίας [τής 
φύσεως] μεταβάλλονται2 άπό τίς έπιρροές τής πρώτης [τής έλευθερίας], καί 
τό παιγνίδι τών φαινομένων3, τό όποιο σύμφωνα μέ τήν άπλή φύση4 [βάσει 
τής άπλής φύσεως]5 θά ήταν κανονικό [όμαλό] καί όμοιόμορφο, γίνεται 
[μετατρέπεται] μέ αύτό τόν τρόπο συγκεχυμένο καί άσύνδετο6.

κ α θ α ρ ο ύ  λ ό γ ο υ  

ύπερβατικών Ιδεών

(Α 453) 
(Β 481)

Α ν τ ί θ ε σ η
Δέν ύπάρχει πουθενά κανένα άπολύτως άναγκαΐο ’Όν7, ούτε μέσα στόν 

κόσμο, ούτε έξω άπό τόν κόσμο, ώς αίτια του.

’ Α π ό δ ε ι ξ η
'Υποθέσατε ότι ό Γδιος ό κόσμος είναι [ένα άναγκαΐο όν], ή ότι μέσα σ’ 

αύτόν ύπάρχει ένα όν άναγκαΐο: τότε, ή μέσα στή σειρά τών μεταβολών θά 
ύπήρχε μιά άρχή, πού θά ήταν άπολύτως άναγκαία, κατά συνέπεια

1. Facultas libertatis omni lege vacua.
2. Τροποιοϋνται.
3. Ludus visorum.
4. Ex natura sola.
5. Δηλ. σύμφωνα μέ τήν φυσική πορεία.
6. ’Έκρυθμο δηλ. καί άνευ συνοχής.
7. Natura.
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(Α 454) 
(Β 482)

συγχρόνως μιάν σειρά άπό μεταβολές. Γιατί χωρίς αύτήν, άκόμα και ή 
παράσταση τής χρονικής σειράς1 II., ώς ένός όρου τής δυνατότητος τοΰ 
αίσθητου κόσμου, δέν θά μάς ήταν δεδομένη*. ’Αλλά κάθε μιά μεταβολή2 
τελεί κάτω άπό τόν όρο της, ό όποιος [όρος] προηγείται αυτής κατά τόν
χρόνο [χρονικά], καί κάτω άπό τόν όποίο αύτή [ή μεταβολή] είναι 
άναγκαία3. Κάθε, τώρα, ύποκείμενο σέ όρους, πού είναι δεδομένο, προϋ
ποθέτει, έν άναφορςί πρός τήν ύπαρξή του, μιάν'πλήρη σειρά άπό όρους 
μέχρι τό άπολύτως μή ύποκείμενο4 σέ όρους, τό όποιο μόνον είναι άπολύτως 
άναγκαΐο. "Αρα πρέπει νά ύπάρχη κάτι τό άπολύτως ’Αναγκαίο5, έάν 
ύπάρχη μιά μεταβολή ώς ή συνέπειά του. ’Αλλά αύτό τό ’Αναγκαίο άνήκει 
καί τό ίδιο στόν αίσθητό κόσμο. Γιατί ύποθέσατε ότι αύτό είναι έξω άπ’ 
αύτόν, τότε ή σειρά τών μεταβολών τοΰ κόσμου θά είλκε [παρήγε] τήν άρχή 
της άπ’ αύτό, χωρίς, έν τούτοις, ή άναγκαία αύτή αίτια ν’ άνήκε6 καί ή ίδια 
στόν αίσθητό κόσμο. Αύτό όμως είναι άδύνατο. Γιατί, άφοΰ ή άρχή [τό 
άρχίνισμα] μιάς χρονικής σειράς7 μπορεί νά προσδιορισθή μόνο διά μέσου 
έκείνου πού προηγείται κατά τόν χρόνο [χρονικά], ό ύπέρτατος τότε όρος 
τής άρχής μιάς σειράς άπό μεταβολές [μεταβολών] πρέπει άναγκαία νά 
ύπάρχη στόν χρόνο8, κατά τόν όποιο αύτή [ή σειρά] δέν ήταν άκόμη (γιατί ή

* ' Ο χρόνος, ώς είδολογικός όρος9 τής δυνατότητος τών μεταβολών, προηγείται 
βέβαια αντικειμενικά αύτών10, ύποκειμενικά" όμως καί μέσα στήν πραγματικότητα τής 
συνειδήσεως ή παράσταση αύτή έν τούτοις, όπως καί κάθε άλλη, είναι δεδομένη μονάχα 
έξ [δΓ] άφορμής12 τών κατ’ αίσθηση άντιλήψεων.

I. Series temporis. 2. Mutatio.
3. Ή: Καί τοΰ όποιου ή μεταβολή αύτή είναι ή άναγκαία συνέπεια.
4. Δηλ. τό ’Απόλυτο.
5. Absolute necessarium.
6. Γραφή: άνήκει.
7. Ή: σειράς χρόνου.
8. Κατά τήν 4. έκδοση in der Welt (=μέσα στόν κόσμο).
9. Conditio formalis.

10. Ό G o r l a n d  συνάπτει τό dieser τοΰ κειμένου πρός τόν Sinnenwelt (= τόν 
αίσθητό κόσμο) καί όχι πρός τίς μεταβολές.

II. Ό W i I 1 e (Kant-St., op. cit., σ. 450, 20) ζητεί τήν άμοιβαία μετάθεση τών 
όρων: objektiv-subjektiv πού υπάρχουν στήν ύποσημ. αύτή τοΰ Κάντ. Πρβλ. σχετικά 
μετάφραση τών A. T r e m e s a y g u e s  -  Β .  P a c a u d ,  Critique de la raison pure, 
Paris, 1971, σ. 579, ύποσημ. 44.

12. Durch Veranlassung der Wahrnehmungen = occasione perceptionum (=έπ’ 
εύκαιρίμ δηλ. τών κατ’ αίσθηση άντιλήψεων).
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χωρίς αίτία, πράγμα πού Αντιβαίνει' πρός τόν δυναμικό νόμο τού προσδιο
ρισμού όλων τών φαινομένων μέσα στόν χρόνο’ ή ή σειρά ή Γδια θά ήταν 
χωρίς καμμιάν άρχή, καί, μολονότι τυχαία καί ύποκείμενη σέ όρους είς όλα 
της τά μέρη, στό σύνολό της έν τούτοις θά ήταν όλότελα Αναγκαία jcai 
Απόλυτη, πράγμα πού Αντιφάσκει μέ τόν έαυτό του, Αφού ή ύπαρξη μιάς 
ποσότητος2 δέν μπορεί νά είναι Αναγκαία, έάν ούτε ένα καί μόνο μέρος3 της 
[έάν έστω ένα καί μοναδικό μέρος της] δέν κατέχη μιάν καθ’ έαυτό4 
Αναγκαία ύπαρξη.

Υποθέσατε, Αντίθετα: ότι ύπάρχει μιά Απολύτως Αναγκαία αίτία τού 
κόσμου έξω Από τόν κόσμο, τότε αύτή [ή αίτία], ώς τό υπέρτατο μέλος 
στή σ ε ι ρ ά  τ ώ ν  α ί τ ι ω ν  των κοσμικών μεταβολών, θ ’ άρχιζε τό 
πρώτον τήν ύπαρξη τών τελευταίων5 καί τή σειρά αύτών*. ’Αλλά τότε ή 
αίτία αύτή θά έπρεπε Αμέσως ν’ Αρχίζη έπίσης νά ένεργή [δρά], καί ή 
αίτιότης της θ’ Ανήκε είς τόν χρόνο, γιά τόν λόγο όμως Ακριβώς αύτό [θ’ 
Ανήκε] στή συμπερίληψη6τών φαινομένων, δηλ. στόν κόσμο, κατά συνέπεια 
αύτή ή Γδια, ή αίτία, δέν θά ήταν έξω Από τόν κόσμο, πράγμα πού Αντιφάσκει 
πρός τήν προϋπόθεση. Δέν ύπάρχει, έπομένως, ούτε μέσα στόν κόσμο, ούτε 
έξω Απ’ αύτόν (Αλλά σέ αιτιώδη σχέση7 μέ αύτόν) οίοδήποτε Απολύτως 
Αναγκαίο όν.

(Α 455) 
(Β 483)

* Ή λέξη: Αρχίζω*, λαμβάνεται ύπό διττή σημασία. Ή πρώτη είναι έ ν ε ρ -  
γ η  τ ι κ ή, άιροϋ ή αίτία άρχινάει μιάν σειρά καταστάσεων ώς Αποτέλεσμά της’ (infit). * Η 
δεύτερη είναι π α θ η τ ι κ ή ,  δεδομένου δτι ή αίτιότης έγείρεται [ξεκινά] μέσα στήν ίδια 
τήν αίτία (fit). Έδώ άπό τήν πρώτη συμπεραίνω γιά τήν τελευταία. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Άντίκειται, Αντιμάχεται.
2. Menge (=ποσότης έδώ ύπό τήν έννοια ένός συνόλου). Τό σύνολο έν προκειμένφ 

είναι: ή σειρά (πρβλ. Η e i m s o e t h, op. cit., a.  255-56).
3. Tcil (=μέρος). Έδώ έννοεϊ τό μέλος μιάς σειράς.
4. In se (=an sich).
5. Δηλ. τών αίτιών τών κοσμικών μεταβολών.
6. Σύνολο, πλέγμα, σύμπλεγμα.
7. In colligatione causali.
8. H e i m s o e t h ,  op. cit., σ. 256.
9. Ώς Αποτελεσμάτων της.
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άρχή είναι μιά ύπαρξη, στήν όποία προηγείται Ενας χρόνος, κατά τόν όποιο 
τό πράγμα πού άρχίζει δέν ήταν άκόμη). Ή αΐτιότης1, άρα, τής άναγκαίας 
αίτιας των μεταβολών, κατά συνέπεια έπίσης καί ή ίδια ή αίτια, άνήκει 
στόν2 χρόνο, Επομένως [άνήκει] στό φαινόμενο (είς τό όποιο3 ό χρόνος, 
ώς ή μορφή του, είναι μονάχα δυνατός), κατ’ άκολουθίαν δέν μπορεί νά 
νοηθή άπό τόν αίσθητό κόσμο, ώς τή συμπερίληψη όλων των φαινομένων, 
κεχωρισμένα4. Στόν ίδιο τόν κόσμο, άρα, περιέχεται κάτι τό άπολύτως 
’Αναγκαίο (είτε αύτό τώρα μπορεί νά είναι όλόκληρη ή ίδια ή κοσμική 
σειρά, ή Ενα μέρος αύτής).

Γιά ν’ άποδείξω τήν ύπαρξη ένός άναγκαίου δντος, Επιβάλλεται έδώ σέ 
μένα νά μήν χρησιμοποιήσω κανένα άλλο Επιχείρημα Εξόν άπό τό5 κ ο- 
σ μ ο λ ο γ ι κ ό ,  [αύτό] δηλαδή τό όποιο άνάγεται [υψώνεται] άπό τό 
υποκείμενο σέ όρους είς τό ’Απόλυτο Εν τή έννοίςι6, καθ’ όσον τούτο [τό 
’Απόλυτο] τό θεωρεί κανείς ώς τόν άναγκαΐο όρο τής άπόλυτης όλότητος 
τής σειράς. Τό νά έπιχειρή κανείς νά ζητή τήν άπόδειξη Εκ7 τής άπλής 
ιδέας ένός ύπερτάτου όντος όλων τών δντων Εν γένει, [αύτό] άνήκει σέ μιάν 
άλλη άρχή τού λόγου —καί μιά τέτοια άπόδειξη θά πρέπη ώς έκ τούτου νά 
Ελθη ίδιαιτέρως στό προσκήνιο8.

1. Effectio.
2. Κατά τήν 5. Εκδοση: Zu einer Zeit (=σέ Εναν χρόνο).
3. Έν τφ όποίφ.
4. Separata cogitari. Χωριστά.
5. E r d m a n n :  Εξόν άπό Ενα Επιχείρημα.
6. In conceptu.
7. ΜΕ άφετηρία τήν..., βάσει τής...
8. Νά προβάλη ή: Εκτεθή Ιδιαιτέρως.

(Α 456) 
(Β 484) } Π α ρ α τ ή ρ η σ η  π ά ν ω  σ τ ή ν

I .  Π ά ν ω  σ τ ή ν  Θ έ σ η
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τ έ τ α ρ τ η  ά ν τ ι ν ο μ ί α

I I .  Π ά ν ω  σ  τ  ή  ν  ’ Α ν τ ί θ ε σ η
"Αν κατά τό άνιέναι [τήν άνοδο] στή σειρά των φαινομένων πιστεύη 

[νομίζη] κανείς ότι θά συναντήση δυσκολίες έναντίον τής ύπάρξεως μιδς 
άπολύτως άναγκαίας ύπέρτατης αίτιας, αύτές έπίσης δέν πρέπει νά βασίζων- 
ται σέ άπλές έννοιες γιά τήν άναγκαία ύπαρξη ένός πράγματος καθ ’ όλου, 
συνεπώς [δέν πρέπει] νά είναι όντολογικές, άλλά ν ’ άνακύπτουν [άναδύων- 
ται] άπό τήν αίτιώδη σύνδεση μέ μιάν σειρά άπό φαινόμενα, γιά νά1 γίνεται 
δεκτός σ’ αύτήν [γι’ αυτήν]2 3 ένας όρος, πού είναι ό ίδιος άπόλυτος, κατ’ 
άκολουθίαν [οί δυσκολίες αύτές] πρέπει νά είναι κοσμολογικές καί νά έχουν 
συμπερανθή [συναχθή] σύμφωνα μέ νόμους έμπειρικούς. Πρέπει δηλ. νά 
δειχθή ότι τό άνιέναι στή σειρά τών αίτιών (στόν αίσθητό κόσμο) δέν 
μπορεί νά τερματισθή [σταματήση] ποτέ σ’ έναν έμπειρικά άπόλυτον όρο, 
καί ότι τό κοσμολογικό έπιχείρημα [τό έξαγόμενο] έκ τής* τυχαιότητος τών

{
(Α 457) 
(Β 485)

1. Μέ τόν σκοπό νά..., ώστε νά κάνουμε δεκτό...
2. Έν σχέσει πρός αυτήν, δηλ. τή σειρά.
3. A ratione fortuita statuum cosmicorum.
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(Α 458)1 
(Β 486)ί

'Η καθαρή, τώρα, κοσμολογική άπόδειξη δέν μπορεί ν’ άποδείξη 
διαφορετικά τήν ύπαρξη Ενός Αναγκαίου δντος Απ’ δ,τι μέ τό ν’ άφήνη 
Αναποφάσιστο1 [Απροσδιόριστο] [τό γεγονός], Αν αύτό [τό δν] είναι ό 
κόσμος ό Ιδιος, ή Ενα πράγμα διάφορο Από αύτόν. Πράγματι, γιά νά έξεύρη 
κανείς τό τελευταίο2, Απαιτούνται θεμελιώδεις πρός τούτο Αρχές, οί όποιες 
δέν είναι πλέον κοσμολογικές καί δέν χωρούν συνεχώς [χωρίς διακοπή] στή 
σειρά των φαινομένων, Αλλά [είναι]3 Εννοιες τυχαίων δντων έν γένει (καθ ’ 
δσον αύτά Εξετάζονται Απλώς ώς Αντικείμενα τής διανοίας), καί [Απαιτείται] 
μιά Αρχή, γιά νά συνδέη κανείς δΓ Απλών έννοιών τέτοια δντα μέ Ενα 
Αναγκαίο “Ον— πράγματα πού δλα τους Ανήκουν σέ μιάν ύ π ε ρ β α τ ι κ ή  
(transzendente) φιλοσοφία, γιά τήν όποια δέν είναι Ακόμη Εδώ ή θέση.

"Απαξ δμως καί ξεκινήση κανείς τήν Απόδειξη κοσμολογικά, θέτοντας4 
ώς βάση τή σειρά τών φαινομένων καί τήν Αναγωγή5 μέσα σ ’ αύτή σύμφωνα 
μ’ Εμπειρικούς νόμους τής αίτιότητος, τότε δέν μπορεί κανείς ύστερα νά 
πηδά Απ’ αύτό καί νά μεταβαίνη σέ Κάτι πού δέν Ανήκει καθόλου στή σειρά 
ώς Ενα μέλος. Γιατί, ώς δρος, κάτι6 τι πρέπει νά θεωρήται ύπό τήν ίδια 
Ακριβώς σημασία, ύπό τήν όποια Ελαμβάνετο ή σχέση τού ύποκειμένου σέ 
όρους [έν σχέσει] πρός τόν δρο του μέσα στή σειρά, ή όποια θά ώφειλε έν 
συνεχεΐ προόδιρ7 νά όδηγή σ’ αύτόν τόν ύπέρτατο δρο. “Αν δμως ή σχέση 
αύτή είναι αισθητή8 καί άνήκη στή δυνατή Εμπειρική χρήση τής διανοίας 
[νοήσεως], τότε ό ύπέρτατος δρος ή αίτια μπορεί μονάχα σύμφωνα μέ 
νόμους τής αίσθητικότητος, Επομένως μόνον ώς άνήκων στήν χρονική 
σειρά, νά κλείση τήν άναγωγή, καί τό Αναγκαίο “Ον πρέπει νά θεωρήται ώς 
τό ύπέρτατο μέλος τής κοσμικής σειράς.

Παρ ’ δλα αύτά κάποιοι9 Ελαβαν γιά τόν Εαυτό τους τήν Ελευθερία νά 
κάνουν Ενα τέτοιο άλμα ( μ ε τ ά β α σ ι ς  ε ί ς  ά λ λ ο  γ έ ν ο  ς10). Συ- 
νεπέραναν δηλ. Από τίς μεταβολές στόν κόσμο γιά τήν Εμπειρική τυχαιό- 
τητα, δηλ. τήν Εξάρτησή του Από έμπειρικώς προσδιορίζουσες αιτίες, καί 
Ελαβαν μιάν άνιοΰσα σειρά Εμπειρικών όρων, πράγμα πού ήταν Επίσης

1. Unausgemacht (=άναποτέλεστο).
2. Γιά νά έξευρεθή δηλ. λύση σ' αύτό τό τελευταίο.
3. ”Η άπαιτοΰνται.
4. Έφ’ όσον κανείς θέτει...
5. Regressus.
6. Κάποιο ή Ενα πράγμα.
7. In progressu continuo.
8. Κατ' αίσθηση (=sub sensus cadit).
9. Μερικοί άλλοι.

10. ΓΊρβλ. Ά ρ ι σ τ ο τ., Περί ούρανοΟ, I, 268b, 1, πρβλ. καί 'Αναλυτικών 
ύστέρων A 7, 76a 38.
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κοσμικών καταστάσεων δυνάμει [βάσει]1 τών μεταβολών τους2, άποβαίνει 
[καταλήγει] έναντίον τής άποδοχής μιάς πρώτης καί τή σειρά άπολύτως τό 
πρώτον άρχίζουσας αίτιας.

’Αλλά σ’ αύτή τήν άντινομία έμφανίζεται μιά παράδοξη άντίθεση: ότι 
δηλ. άπό τόν ίδιο άκριβώς άποδεικτικό λόγο, άπό τόν όποιο συνεπε- 
ραίνετο στήν Θέση ή Οπαρξη ένός πρωταρχικού δντος, συνάγεται στήν 
’Αντίθεση ή μή ΰπαρξη αύτοΟ [τοϋ όντος], καί μάλιστα μέ τήν ίδια όξύνοια 
[όξύτητα]. Κατ ’ άρχήν έλέγετο: ύ π ά ρ χ ε ι [είναι] ένα ά ν α γ-
κ α ϊ ο δ ν, γιατί όλόκληρος ό παρωχημένος χρόνος έμπερικλείει μέσα του 
τή σειρά όλων τών όρων καί μαζί μ’ αυτό, άρα, καί τό ’Απόλυτο 
(Αναγκαίο) έπίσης. Τώρα όμως λέγεται: δέν ύ π ά ρ χ ε ι  κ α 
ν έ ν α  ά ν α γ κ α ΐ ο  δν, γιά τόν λόγο άκριβώς αυτό, γιατί [δηλ.] 
όλόκληρος ό διαρρεύσας χρόνος έμπερικλείει μέσα του τή σειρά δλων τών 
δρων (οί όποιοι, κατά συνέπεια, ύπόκεινται πάλι [μέ τή σειρά τους] σέ 
δρους). ' Η αιτία γι ’ αύτό είναι τούτη. Τό πρώτο έπιχείρημα άποβλέπει μόνο 
στήν ά π ό λ υ τ η  ό λ ό τ η τ α  τής σειράς τών δρων, πού ό ένας 
προσδιορίζει τόν άλλο μέσα στόν χρόνο, καί λαμβάνει3 κατ’ αύτό τόν 
τρόπο ένα ’Απόλυτο καί ’Αναγκαίο. Τό δεύτερο, άντίθετα, έπιχείρημα 
λαβαίνει ύπ’ δψη του [θεωρεί] τήν τ υ χ α ι ό τ η τ α  δλου αύτοϋ πού 
προσδιορίζεται μέσα στήν χ ρ ο ν ι κ ή  σ ε ι ρ ά  (άφοΰ πρίν άπό κάθε τι4 
προηγείται ένας χρόνος, κατά τόν όποιο ό ίδιος ό όρος πρέπει νά προσδιο
ρίζεται πάλι ώς ύποκείμενος σέ δρους), [γεγονός] διά τοΰ όποιου πράγματι 
έκπίπτουν καθ’ όλοκληρίαν κάθε ’Απόλυτο καί κάθε άπόλυτη άναγκαιότης. 
Έν τώ μεταξύ ό τρόπος τοϋ συλλογίζεσθαι5 είναι καί στίς δύο περιπτώ
σεις6, άκόμη καί μέ τόν κοινό άνθρώπινο νοΰ7 [λόγο], έντελώς σύμφωνος8, 
[άνθρώπινος νους] ό όποιος συχνά9 10 περιπίπτει στήν κατάσταση νά 
διαμάχεται μέ τόν ίδιο τόν έαυτό του, άφ’ότουιοέξετάζει τό άντικείμενό του

(Α
(Β

(Α
(Β

1. Σύμφωνα μέ..., έξ αίτιας τών...
2. Κατ’ άλλους: τών μεταβολών του (=τοΰ κόσμου): Υπάρχει γραφή: laut ihrer 

(’Ακαδημία) καί: laut ihren (έκδοση Α). Τό Ihrer θά μπορούσε τότε νά συναφθή βέβαια 
πρός τόν: κόσμο (=der Welt), άλλά τό: laut στά,γερμανικά συντάσσεται καί μέ γενική καί 
μέ δοτική.

3. Κερδίζει, έπιτυγχάνει.
4. Δηλ. πρίν άπό κάθε προσδιορισμό ή: πρίν άπό κάθε μέλος τής σειράς.
5. Ό συλλογιστικός τρόπος.
6. Δηλ. καί στά δύο έπιχειρήματα.
7. Ratio communis hominum.
8. Σύμμετρος.
9. Πολλές φορές (=mehrmalen).

10. V a I e n t i n e r: άντί nachdem προτείνει: je ηβώιάειτ^άνάλογα μέ...

13
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έντελώς όρθό. Καθώς όμως σ ’ αύτό έδώ δέν μπορούσαν νά ευρουν καμμιάν 
πρώτη άρχή καί κανένα ύπέρτατο μέλος, έτσι άπεμακρύνοντο1 ξαφνικά άπό 
τήν έμπειρική έννοια τής τυχαιότητος καί έλάμβαναν τήν καθαρή Κατηγο
ρία, πού αύτομάτως έτσι2 προκαλούσε μιάν νοητή άπλώς σειρά, ή πλη- 
ρότης τής όποιας βασιζόταν πάνω στήν ύπαρξη μιάς άπολύτως άναγκαίας 
αίτιας, ή όποια έπί πλέον τώρα, καθώς αύτή δέν ήταν προσδεδεμένη3 σέ 
κανέναν κατ ’ αίσθηση4 όρο, άπελευθερωνόταν5 έπίσης καί άπό τόν όρο του 
χρόνου, [γιά] ν ’ άρχίζη ή ίδια τήν αίτιότητά της. Αύτή ή μέθοδος πορείας 
όμως είναι έντελώς άντίνομη [άθέμιτη], όπως μπορεί κανείς νά συμπεράνη 
άπό τά έπόμενα.

Τυχαίο, ύπό τήν καθαρή έννοια τής Κατηγορίας, είναι αύτό, τό 
άντιφατικόν ’ Ενάντιο τού όποιου είναι δυνατό. Τώρα όμως δέν μπορεί 
κανείς καθόλου άπό τήν έμπειρική τυχαιότητα νά συμπεράνη γιά έκείνην τή 
νοητή. "Ο,τι μεταβάλλεται, αύτοΰ τό Εναντίον6 ([τό Εναντίον] τής 
καταστάσεώς του) είναι πραγματικό σέ έναν άλλο χρόνο, συνεπώς έπίσης 
δυνατό' έπομένως αύτό δέν είναι τό άντιφατικό ’Εναντίον τής προηγουμέ- 
νης καταστάσεώς, [γεγονός] γιά τό όποιο άπαιτεΐται νά είχε μπορέσει 
[μπορούσε] κατά τόν αύτό χρόνο, κατά τόν όποιο ήταν ή προηγούμενη 
κατάσταση, νά ήταν στή θέση της τό ’Εναντίον της — πράγμα τό όποιο 
δέν μπορεί διόλου νά συναχθή άπό τή μεταβολή."Ενα σώμα πού ήταν σέ 
κίνηση = Α, έρχεται [μεταβαίνει] στή στάση = non Α. ’Από αύτό τώρα, άπό 
τό ότι [δηλ.] μιά έναντία κατάσταση άπ’ δ,τι ή κατάσταση Α έπεται αύτής, 
δέν είναι δυνατόν νά συναχθή διόλου ότι τό άντιφατικό ’Εναντίον τού Α 
είναι δυνατό, κατά συνέπεια τυχαίο' γιατί γιά τόν σκοπό αύτό θά άπαιτεΐτο, 
[ώστε] κατά τόν αύτό χρόνο, κατά τόν όποιον ήταν ή κίνηση, νά μπορούσε7 
νά είναι άντ’ αύτής8 [τής κινήσεως] ή στάση. Ωστόσο έμεΐς δέν γνω
ρίζουμε τίποτε παραπάνω εί μή ότι ή στάση στόν έπακολουθήσαντα 
χρόνο ήταν πραγματική, συνεπώς έπίσης δυνατή. Κίνηση όμως σέ έναν 
^ρόνο καί στάση σέ έναν άλλο δέν είναι άντιφατικά έναντίες άναμεταξύ 
τους. Ή διαδοχή, έπομένως, άντιθέτων προσδιορισμών, δηλ. ή μεταβολή, 
δέν άποδεικνύει μέ κανέναν τρόπο τήν τυχαιότητα σύμφωνα μέ έννοιες τής 
καθαρής διανοίας [νοήσεως], καί δέν μπορεί, άρα, έπίσης νά όδηγήση στήν

1. Έγκατέλειπαν.
2. Alsdann = ευθύς τότε, άμέσως μετά.
3. Περιωρισμένη.
4. Αισθητό.
5. * Απεδεσμεύετο.
6. Contrarium.
7. Νά έχη μπορέσει νά...
8. Δηλ. στήν θέση της.
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άπό δύο διαφορετικές σκοπιές1.' Ο Κύριος von M a i r a n 2  ύπελάμβανε 
τήν έριδα δύο περίφημων άστρονόμων, [έριδα] ή όποια προήλθε άπό μιαν 
παρόμοια δυσκολία γύρω άπό τήν έπιλογή τής σκοπιάς, ώς ένα άρκούντως 
άξιοσημείωτο φαινόμενο, γιά νά συγγράψη μιάν Ιδιαίτερη [είδική] πραγμα
τεία πάνω σ’ αύτό τό θέμα. *0 ένας άστρονόμος συλλογιζόταν3 ώς έξής: 
ή σ ε λ ή ν η  σ τ ρ έ φ ε τ α ι  π ε ρ ί  τ ό ν  ά ξ ο ν ά  τ η ς  γι’ αύτότόν 
λόγο, γιατί [δηλ.] στρέφει [δείχνει] πρός τή Γή τήν ίδια διαρκώς πλευρά’ ό 
άλλος: ή σ ε λ ή ν η  δ έ ν  σ τ ρ έ φ ε τ α ι  π ε ρ ί  τ ό ν  ά ξ ο ν ά
τ η ς ,  άκριβώς γι ’ αύτό, γιατί [δηλ.] στρέφει [δείχνει] πρός τή Γή τήν ίδια 
πάντοτε πλευρά. Καί οί δύο συλλογισμοί4 ήσαν όρθοί άνάλογα μέ τό πώς 
έπαιρνε5 κανείς τή σκοπιά [όπτική γωνία], άπό τήν όποια ήθελε νά 
παρατηρήση τήν κίνηση τής σελήνης.

1. Άπό δύο διαφορετικές όπτικές γωνίες.
2. Ό J e a n  -  J a c q u e s  D o r t o u s  d e  M a i r a n  (1678-1771), γνωστός 

γιά τή σημαντική του άλληλογραφία μέ τόν Ν. Malebranche (1713-14), υπήρξε Καρτε
σιανός, Μαθηματικός, Φυσικός καί Φιλόσοφος (Η e i m s o e t h, op. cit., σ. 258).

3. Συμπέραινε, έπιχειρηματολογοΰσε.
4. ’Επιχειρηματολογίες.
5. Μέ τό πώς υίοθετοΰσε τήν...
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ύπαρξη ένός άναγκαίου όντος σύμφωνα μέ καθαρές έννοιες τής διανοίας1. 
*Η μεταβολή άποδεικνύει μόνο τήν έμπειρική τυχαιότητα, ότι δηλ., 
σύμφωνα μέ τόν νόμο τής αΐτιότητος, ή νέα κατάσταση δέν θά μπορούσε2 
καθόλου άφ’ έαυτής μόνη3, χωρίς μιάν αίτια πού ν* άνήκη στόν προη
γούμενο χρόνο, νά λάβη χώρα. Ή αίτια αύτή, καί όταν άκόμη γίνη 
δεκτή ώς άπολύτως άναγκαία, πρέπει κατ’ αύτόν τό τρόπο ν’ άπαντά πραγ
ματικά μέσα στόν χρόνο και ν* άνήκη στή σειρά τών φαινομένων.

1. Ε conceptibus intelligentiae purae.
2. Δέν θά είχε μπορέσει...
3. Per se ipsum.
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(Α 462) 
(Β 490)

(Α 463) 
(Β 491)

ΤΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

Περί του διαφέροντος1 τού λόγου είς αύτήν ταύτην τήν άντιόικία του

’Εδώ τώρα έχουμε2 όλόκληρο τό διαλεκτικό παιγνίδι των κοσμολο
γικών ιδεών, οί οποίες δέν έπιτρέπουν καθόλου, [ώστε] νά είναι δεδομένο σέ 
όποιανδήποτε δυνατήν έμπειρία ένα πρός αύτές σύμμετρο3 άντικείμενο, ούτε 
κάν μάλιστα νά τίς vofj ό λόγος σέ συμφωνία μέ καθολικούς νόμους τής 
έμπειρίας, οί όποιες [Ιδέες] μολαταύτα δέν είναι αύθαίρετα έπινοημένες, 
άλλά πού σ’ αύτές όδηγεϊται κατ’ άναγκαιότητα ό λόγος στη συνεχή 
προόδευση4 τής έμπειρικής συνθέσεως, όταν αύτός θέλη νά έλευθερώση άπό 
κάθε όρο καί νά συλλάβη στήν άπόλυτη όλότητά του αύτό πού, σύμφωνα μέ 
κανόνες τής έμπειρίας, μόνον ώς ύποκρίμενο5 πάντα σέ όρους μπορεί 
νά προσδιορισθή. Οί σοφιζόμενοι αύτοί Ισχυρισμοί είναι τόσες6 άπόπειρες, 
γιά νά λύση7 κανείς τέσσερα φυσικά καί άναπόφευκτα προβλήματα τού 
λόγου, άπό τούς όποιους, άρα, μόνον άκριβώς τόσοι μπορούν νά ύπάρχουν, 
ούτε περισσότεροι, [άλλ’] ούτε έπίσης καί λιγώτεροι, έφ’ όσον δέν 
ύπάρχουν περισσότερες σειρές συνθετικών προϋποθέσεων, πού περιορί
ζουν a priori τήν έμπειρική σύνθεση.

Παρουσιάσαμε8 σέ ξηρούς μονάχα τύπους [φόρμουλες], πού περι
έχουν τόν αιτιώδη άπλώς λόγο9 τών νομίμων άπαιτήσεών των, τίς 
άστραφτερές ύπερφίαλες άξιώσεις τού πέρα άπό όλα τά όρια τής έμπει
ρίας διευρύνοντος τήν περιοχή του10 λόγου,· καί τίς άπαλλάξαμε, καθώς 
προσήκει σέ μιάν ύπερβατική φιλοσοφία, άπό κάθε έμπειρικό στοιχείο", 
μολονότι όλόκληρη ή μεγαλοπρέπεια [μεγαλείο] τών Ισχυρισμών τού λόγου 
μονάχα σέ συσχετισμό [σύνδεση] μέ αύτό [τό έμπειρικό στοιχείο] μπορεί 
νά διεκλάμψη. ’Αλλά σ’ αύτή τήν έφαρμογή καί τήν προοδευτικώς 
χωρούσα διεύρυνση τής χρήσεως τού λόγου, ή φιλοσοφία, καθώς ξεκίνα12

1. Πρβλ. Η e i m s o e t h, op. cit., σ. 259.
2. 'Έχουμε ένώπιόν μας, κατέχουμε.
3. Άκριβώς Αντιστοιχούν (=congruens), σύμφωνο, Ισανάλογο, ΐσακριβές.
4. Προχώρηση, πορεία, πρόοδο.
5. Ex adjunctione (=έκ συζεύξεως ή συμπλοκής=όβάίι^Ι).
6. 'Αποτελούν δηλ. Ισάριθμες Απόπειρες.
7· Γιά νά λυθούν...
8. ’Εκθέσαμε, παραστήσαμε.
9. Αίτια, άρχή. 10. Έπικράτειά του.
11. Ratio empirica (=Empirisches). 12. Ξεκινώντας, άπό...
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άπό τό πεδίο τών Εμπειριών καί σιγά - σιγά άναπάλλει Εως αυτές τίς 
ύπέροχες Ιδέες, Επιδεικνύει μίαν άξιότητα1, ή όποια, έάν [θά] μπορούσε 
μόνον νά Επιβεβαίωση2 τίς ύπερφίαλες άξιώσεις της, θά άφηνε πολύ πίσω της 
τήν άξια όλων τών άλλων άνθρωπίνων Επιστημών, καθ ’ όσον [μέ τό νά] αύτή 
ύπόσχεται τό σταθερό ύπόβαθρο γιά τίς [στίς] μέγιστες προσδοκίες μας καί 
προοπτικές πρός τούς ύπατους σκοπούς, είς τούς όποιους όφείλουν τελικά 
νά συνενοΰνται3 όλες οί προσπάθειες τού λόγου. Τά Ερωτήματα: άν ό κόσμος 
Εχη μιάν άρχή καί Ενα κάποιο όριο τής έκτάσεώς του στόν χώρο, άν ύπάρχη 
κάπου, καί Γσως μέσα στό νοούν Έγώ μου, μιά άμερής4 καί άκατάλυτη 
ένότης, ή [άν δέν ύπάρχη] τίποτε άλλο Εξόν άπό τό μεριστό [διαιρετό] καί 
φθειρόμενο [φθαρτό], άν είμαι Ελεύθερος στίς πράξεις μου ή καθοδηγούμαι 
όπως άλλα όντα, πάνω5 στό νήμα τής φύσεως καί τού πεπρωμένου, άν, τέλος, 
ύπάρχη μιά ύπέρτατη αίτια τού κόσμου, ή τά πράγματα τής φύσεως καί ή 
διάταξή6 τους άποτελοΰν τό Εσχατο άντικείμενο, είς τό όποιο είμαστε ύπο- 
χρεωμένοι σέ όλες τίς θεωρήσεις μας νά σταματούμε: αύτά [όλα] είναι 
Ερωτήματα, πού χάρη τής λύσεώς των ό Μαθηματικός7 8 θά προσέφερε* 
εύχαρίστως όλόκληρη τήν Επιστήμη του' γιατί αύτή [ή μαθηματική 
Επιστήμη] δέν μπορεί πραγματικά νά τού προσπορίση καμμιάν ικανοποίηση 
Εν άναφορφ πρός τούς ΰψιστους καί κατ’ Εξοχήν διαφέροντας9 σκοπούς τής 
άνθρωπότητος. ’Ακόμα καί ή καθαυτό10 άξιότης τών Μαθηματικών (αυτού 
τού καυχήματος τού άνθρωπίνου λόγου) στηρίζεται σ’ αύτό, σ :ό ότι [δηλ.], 
καθώς11 αύτά δίδουν τήν κατεύθυνση στόν λόγο, [γιά] νά έγκατανοήση12, τό
σο Επί μεΐζον [είς μέγεθος] όσο καί Επί ελαττον [είς μικρότητα]13, τήν φύση 
στήν τάξη καί κανονικότητά της, όπως Επίσης στήν άξιοθαύμαστη Ενότητα 
τών κινουσών αύτή δυνάμεων πολύ πέρα άπό κάθε προσδοκία τής οίκοδο- 
μοΰσας πάνω στήν κοινή Εμπειρία φιλοσοφίας — δίδουν Ετσι άφορμή καί 
Ενίσχυση στήν πέρα άπό κάθε Εμπειρία διευρυμένη χρήση του λόγου, όπως Ε
πίσης προμηθεύουν τήν άσχολούμενη μέ αύτά κατά κόσμον σοφία14 μέ τά

(Α 464) 
(Β 492)

1. Dignitas (=άξία, άξιοτιμία, άξίωμα).
2. Νά ύποστηρίξη, νά διασφάλιση (=behaupten).
3. Συγκλίνουν Ενοποιημένες. 4. ’Αδιαίρετη.
5. Μέ βάση τό..., σύμφωνα μέ...
6. ”Η άπλώς: ή τάξη (=ordo).
7. Πρβλ. Η e i m s o c t h, op. cit., σ. 262 κ.έ.
8. Θά έθυσίαζε, θά έχάριζε.
9. Κατεπείγοντες, σπουδαιοτάτους. 10. Κατά βάθος, ουσιαστική.

11. Δεδομένου. 12. Διίδη, γνωρίση.
13. Im Groflen - im Kleinen (=in maximis - in minimis), πρβλ. H c i m s o c t h, op.

cit., σ. 263.
14. Τήν φιλοσοφία.
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(Α 465) 
(Β 493)

πιό έξαίσια ύλικά, γιά νά ύποστηρίξη, όσο τό έπιτρέπει ή Ιδιοσυστασία 
της1, τήν άνερεύνησή της μέ πρόσφορες2 [πρός τούτο] έποπτεΐες.

Δυστυχώς γιά τήν ψιλή θεωρητικότητα3 (ίσως όμως πρός ευτυχίαν τού 
πρακτικού προορισμού τού άνθρώπου), ό λόγος, έν μέσφ τών πιό μεγάλων 
προσδοκιών του, βλέπει τόν έαυτό του τόσο περιπεπλεγμένο μέσα σέ ένα 
συνωστισμό4 άπό5 λόγους καί άντίλογους, ώστε, καθώς6 δέν είναι δυνατό7, 
τόσο γιά τήν τιμή του όσο καί προπαντός γιά τήν άσφάλειά του, νά ύπο- 
χωρήση καί νά προσβλέπη8 μέ άδιαφορία είς αύτή τήν έριδα ώς πρός μιάν 
άπλή χάριν παιδιας είκονική μάχη9, άκόμα δέ λιγώτερο νά έπιτάσση πέρα 
γιά πέρα1*3 ειρήνη, άφοΰ τό άντικείμενο τής έριδος τόν διαφέρει μεγάλως, 
— δέν τού άπομένει [έτσι] τίποτε άλλο παρά νά διαλογισθή πάνω στήν άρχή 
τής διχοστασίας αύτής τού λόγου μέ τόν ίδιο τόν έαυτό του, μή τυχόν11 

> [δηλ.] ή αίτια γι’ αύτό είναι μιά άπλή παρανόηση πού μέ τή διασάφησή 
’ της12 έκπίπτουν μέν ίσως άλαζονικές καί άπό τίς δύο πλευρές άξιώσεις, άλλά 

άντ’ αυτού13 θά γνώριζε τό άρχίνισμά του14 ένα διαρκούντως ήσυχαϊο15 βα
σίλειο [κυριαρχία]16 τού λόγου πάνω στή διάνοια καί τίς αισθήσεις.

Πρός τό παρόν θέλουμε νά άναβάλουμε17 γιά λίγο άκόμη τήν έμβριθή 
αύτή άνάπτυξη18 καί νά έπισκοπήσουμε πρωτύτερα: σέ ποιάν ένδεχομένως 
πλευρά θά ήθέλαμε κατά προτίμηση νά προσχωρήσουμε, έάν, τυχόν, θά 
είμαστε άναγκασμένοι νά πάρουμε θέση. Επειδή σ’ αύτή τήν περίπτωση 
δέν έρωτάμε19 τή λογική λυδία λίθο τής άλήθειας, άλλά άπλώς τό διαφέρον 
μας, γι’ αύτό μιά τέτοια έρευνα, μολονότι έν άναφορφ πρός τό άμφισβητή- 
σιμο20 δίκαιο τών δύο πλευρών δέν καθορίζει21 τίποτε, θά έχη έν τούτοις τήν

1. Ή φύση της.
2. Προσήκουσες, προσιδιάζουσες, κατάλληλες.
3. Spekulation (=καθαρή θεωρητικότης, διαλεκτικότης).
4. Πιεστικό πλέγμα, στρίμωγμα.
5. Άπό έπιχειρήματα - άντεπιχειρήματα.
6. Δεδομένου, λαμβανομένου ύπ’ όψη ότι...
7. ’Επιτρεπτό, δέν γίνεται 8. Άτενίζη.
9. Als einem bloBen Spiegelgefechte.

10. Χωρίς άλλο. 11. Μήπως δηλ....
12. ’Εξήγησή της.
13. ΕΙς άντάλλαγμα.
14. Θά άρχιζε, έγκαινιαζόταν.
15. 'Ένα διαρκές καί ήσυχο.
16. Rationis imperium.
17. Νά θέσουμε κατά μέρος. 18. Εξήγηση.
19. Συμβουλευόμεθα, έπικαλούμεθα.
20. Άμφίλεκτο, άμφίδοξο. 21. Λύει, άποφασίζει.
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ώφέλεια νά κάνη κατανοητό, γιατί οΐ συμμετέχοντες σ’ αύτήν τήν έριδα 
προσεχώρησαν1 κατά προτίμηση στή μιά παρά στήν άλλη πλευρά, χωρίς 
άκριβώς γι' αύτό νά έχη γίνει αίτία μιά έκτακτη2 γνώση3 τοΰ άντικειμένου 
— ώσαύτως [ή έρευνα αύτή θά έχη τήν ώφέλεια] νά έξηγήση καί άλλα 
άκόμη συμπληρωματικά4 πράγματα, όπως π.χ. τόν φλογερό ζήλο3 τοΰ ένός 
καί τήν ψυχρά άδιάφορη διαβεβαίωση τοΰ άλλου μέρους, γιά ποιόν [δηλ.] 
λόγο οί μέν ευχαρίστως έπιδοκιμάζουν μέ άλαλαγμούς χαράς τό ένα κόμμα6 
καί είναι έκ τών προτέρων άδιαλλάκτως7 προκατειλημμένοι έναντίον του 
άλλου.

Υπάρχει όμως κάτι πού σ’ αύτή τήν προσωρινή κρισιολόγηση8 
προσδιορίζει τή σκοπιά, άπό τήν όποια μόνον ή κρισιολόγηση αύτή μπορεί 
μέ τήν έμπρέπουσα έμβρίθεια νά διατυπωθή9, καί αύτό [τό κάτι] είναι ή 
σύγκριση τών άρχών, άπό τίς όποιες όρμώνται10τά δύο μέρη. Μεταξύ τών 
ισχυρισμών τής Άντιθέσεως παρατηρεί κανείς μιάν τέλεια όμοιομορφία 
τοΰ τρόπου σκέψεως καί μιάν πλήρη ένότητα τοΰ άξιώματος11, μιάν άρχή 
δηλ. τοΰ καθαροΰ Ε μ π ε ι ρ ι σ μ ό  ΰ, όχι μόνο στήν [κατά] έξήγηση τών 
φαινομένων μέσα στόν κόσμο, άλλά καί στήν έπίλυση έπίσης τών 
ύπερβατικών ίδεών γιά τό ίδιο τό Σύμπαν12. Οί Ισχυρισμοί, άντίθετα, τής 
Θέσεως, έκτός άπό τόν έμπειρικό τρόπο έξηγήσεως μέσα στή σειρά τών 
φαινομένων, θέτουν έπί πλέον ώς ύπόβαθρο καί άρχές νοητικές13, καί τό 
άξίωμα14 δέν είναι κατά τοΰτο15 άπλό. Τό άξίωμα αύτό16 όμως θέλω, ώς έκ 
τοΰ ούσιώδους τοΰ χαρακτηριστικού γνωρίσματος, νά [τό] όνομάσω [τόν] 
Δ ο γ μ α τ ι σ μ ό  τοΰ καθαροΰ λόγου.

Είς τόν προσδιορισμό17 τών κοσμολογικών ίδεών τοΰ λόγου άπό τήν 
πλευρά, λοιπόν, τοΰ Δ ο γ μ α τ ι σ μ ο ύ  ή  τ ή ς  Θ έ σ ε ω ς ,  γίνεται έκ-

(Α 466) 
(Β 494)

δηλο18: 12 13 14 * * 17 18

1. Συνετάχθησαν.
2. Ξεχωριστή, διαφέρουσα, διακεκριμένη.
3. Einsicht (=perspicientia = έγκατανόηση). 4. Δευτερογενή.
5. Τήν ζηλωτική θέρμη, κατά λέξη (=zelotische Hitze).
6. Τή μιά πλευρά, μέρος. 7. Χωρίς συμφιλιωμό.
8. ’Αξιολόγηση.
9. Έπιτελεσθή, διευθετηθή.

10. "Εχουν τήν άφετηρία τους. II. Maxime (=sententia).
12. Dc ipsa rerum universitate (=Weltall)
13. Initia intellectualia (=intellektuelle AnfSnge).
14. Maxime (=regula). 15. Sofern (=έπί τοσοϋτον).
16. "Η: Τούς Ισχυρισμούς αυτούς τής Θέσεως (=sie, δηλ. τή Maxime ή: sie=die

Behauptungen der Thesis).
17. In determinandis ideis...
18. Φανερώνεται, δείχνεται, προβάλλει.
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(Α 467) 
(Β 495)

"Ενα κ α τ ’  ά ρ χ ή ν ώρισμένο π ρ α κ τ ι κ ό  δ ι α φ έ ρ ο ν ,  είς 
τό όποιο κάθε καλοπροαίρετος1 άνθρωπος πού κατανοεί τό άληθινό του 
συμφέρον, μετέχει έγκαρδίως2. "Οτι ό κόσμος έχει μιάν άρχή, ότι τό νοούν 
’Εγώ μου είναι άπλής καί άδιαφθόρου [άφθάρτου] ώς έκ τούτου φύσεως, ότι 
αύτό [τό ’ Εγώ] συγχρόνως είναι έλεύθερο στίς αύτεξούσιες3 πράξεις του καί 
ύψωμένο πάνω άπό τόν καταναγκασμό τής φύσεως, καί ότι, τέλος, ή 
σύμπασα των πραγμάτων τάξη πού συναπαρτίζουν τόν κόσμο, έλκει τήν 
καταγωγή άπό ένα πρωταρχικό όν, άπό τό όποιο τά πάντα άρύονται τήν 
ένότητα καί τή σύμφωνη πρός σκοπούς4 σύνδεσή τους — [όλα] αύτά είναι 
τόσοι5 θεμέλιοι λίθοι6 τής ’Ηθικής καί τής Θρησκείας. Ή ’Αντίθεση μάς 
ύφαρπάζει [άφαιρεΐ] όλα αύτά τά έρείσματα ή, τουλάχιστον, φαίνεται νά μάς 
τά ύφαρπάζη.

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν ,  άπό τήν πλευρά αύτή έκδηλώνεται7 έπίσης ένα 
κ α θ α ρ ά  θ ε ω ρ η τ ι κ ό 8  δ ι α φ έ ρ ο ν  τού λόγου. Γ ιατί, όταν κανείς 
δέχεται καί χρησιμοποιή τίς ύπερβατικές ιδέες κατά τέτοιο τρόπο9, τότε 
μπορεί κανείς νά συμπεριλάβη όλόκληρη τήν άλυσίδα των όρων έντελώς 
a priori καί νά συλλάβη τήν παραγωγή τού υποκειμένου σέ όρους, άφοΰ10 
άρχίζει κανείς άπό τό μή ύποκείμενο σέ όρους [τό ’Απόλυτο], πράγμα τό 
όποιο δέν κατορθώνει ή ’Αντίθεση, ή όποια έκ τού γεγονότος αύτού 
συνιστάται [προσφέρεται] πολύ άσχημα, ώστε νά11 μή μπορή νά δίνη 
καμμιάν άπάντηση στό έρώτημα γύρω άπό τούς όρους τής συνθέσεώς της, 
άπάντηση πού δέν θά άφηνε [έπέτρεπε]12 νά έρωτά κανείς χωρίς τέλος13 
όλοένα καί παραπέρα14. Σύμφωνα μ’ αύτή [τήν ’Αντίθεση] είναι ύποχρεωμέ- 
νος κανείς νά ύψώνεται [άνεβαίνη] άπό μιά δεδομένη άρχή σέ μιάν πιό 
υψηλή άκόμη, κάθε μόριο [μέρος] όδηγεΐ σέ ένα πιό μικρό άκόμη, κάθε 
γεγονός έχει πάντοτε ώς αίτίαν ένα άλλο πιό πάνω άπ’ αύτό, καί οί όροι τής

1. Εύμενώς διατεθειμένος, εύθύ κρίνων (=bene a natura informatus=Wohlgesinnter)
2. Προφρόνως, έκθύμως.
3. In actionibus arbitrariis(=o^ έλευθέρας έκλογής πράξεις).
4. Τήν τελολογικά καθωρισμένη.
5. ’Ισάριθμοι.
6. ’Ακρογωνιαίοι λίθοι, ύπόβαθρα.
7. Διεκφαίνεται.
8. Spekulatives (=contemplativum).
9. Κατά τόν τρόπο δηλ. τής Θέσεως.

10. Μέ τό ν’ άρχίζη ή: άρχίζοντας..., στόν βαθμό πού..., καθ’ όσον.
11. Γιά νά...
12. Πού δέν θά άφηνε δηλ. νά ύπολείπεται κάποιο έρώτημα.
13. Νά θέτη δηλ. κανείς πάλι καί πάλι τό ίδιο έρώτημα.
14. In infinitum.
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υπάρξεως έν γένει βασίζονται έκ νέου πάντοτε σέ άλλους [όρους], χωρίς 
ποτέ νά άποκτοϋν [βρίσκουν] άπόλυτη σταθερότητα καί στήριγμα [ύπόβα- 
θρο] σέ ένα, ώς πρωταρχικό ”Ον, άφ' έαυτοΟ ίστάμενο [αύτοσύστατο] 
πράγμα.

Τ ρ ί τ ο ν ,  ή πλευρά αύτή έχει έπίσης τό προτέρημα τ ής δ η μ ο- 
τ ι κ ό τ η τ ο ς ,  τό όποιο άσφαλώς δέν άποτελεΐ τό πιό μικρό1 μέρος γιά νά 
τήν συνιστά κανείς. Ό κοινός νοϋς δέν βρίσκει στίς Ιδέες τής άπόλυτης 
άρχής κάθε συνθέσεως τήν παραμικρή δυσκολία, άφοΰ έκτός αύτοΰ είναι πιό 
πολύ συνηθισμένος νά χωρή κατά κάτω πρός τίς συνέπειες παρά νά 
άνεβαίνη πρός τίς άρχές [αίτιες], καί έχει2 στίς έννοιες τοϋ άπολύτως Πρώ
του (γιά τή δυνατότητα τοϋ όποιου δέν σκοτίζει μάταια τό κεφάλι του) μιάν 
ραστώνη [άνεση] καί, συγχρόνως, ένα σταθερό σημείο, γιά νά προσδένη3 σ ’ 
αυτό τό όδηγητικό νήμα τών βημάτων του, ένώ, άντίθετα, στήν άκατασίγα
στη4 άνοδο άπό τό ύποκείμενο σέ όρους πρός τόν όρο, δέν μπορεί, μέ τό ένα 
πόδι πάντα στόν άέρα, νά βρή καμμιάν όλότελα εύχαρίστηση5.

Στόν προσδιορισμό6 τών κοσμολογικών ιδεών άπό τήν πλευρά τοϋ | ^ 
’ Ε μ π ε ι ρ ι σ μ ο ύ  ή  τ ή ς  Ά ν τ ι θ έ σ ε ω ς ,  δέν άπαντά [βρίσκεται], 
π ρ ώ τ ο ν ,  κανένα τέτοιο πρακτικό έκ καθαρών άρχών τοϋ λόγου διαφέρον, 
όπως αυτό πού συνεπικομίζουν7 8 ή ’Ηθική καί ή Θρησκεία. ’Απεναντίας 
μάλλον ό γυμνός* ’Εμπειρισμός φαίνεται ν’ άφαιρή καί άπό τίς δύο κάθε 
δύναμη καί έπίδραση. ’Εάν δέν ύπάρχη κανένα διαφορετικό άπό τόν 
κόσμο πρωταρχικό όν, έάν ό κόσμος είναι χωρίς άρχή, καί, έπομένως, χωρίς 
κανέναν έπίσης πρωτουργό9, έάν ή βούλησή μας δέν είναι έλεύθερη καί ή 
ψυχή είναι τής αύτής διαιρετότητος καί φθαρτότητος μέ τήν ΰλη, τότε καί οί 
ή θ ι κ έ ς ίδέες καί θεμελιώδεις άρχές χάνουν έπίσης κάθε κΰρος καί 
καταρρέουν μαζί μέ τίς ύ π ε ρ β α τ ι κ έ ς  ίδέες, πού άποτελοΰσαν τό 
θεωρητικό τους έρεισμα.

’Απεναντίας10 όμως ό ’Εμπειρισμός προσφέρει στό καθαρά θεωρητικό

1. ’Ασήμαντο.
2. Βρίσκει, συναντά.
3. Προσζευγνύη, προσαρτά.
4. Άκαθησύχαστη, άκατάπαυστη (=rastlose).
5. Εύαρέσκεια.
6. In determinandis ideis...
7. Περιέχουν, συνεπιφέρουν.
8. Der blofie Empirismus (=empirismus solus = ό άπλός, ό έμπειρισμός μόνος ή: ό 

καθαρός έμπειρισμός).
9. Δημιουργό.

10. Άπό τήν άλλη πλευρά όμως...
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(Α 469) 
(Β 497)

διαφέρον τού λόγου πλεονεκτήματα, τά όποια είναι πολύ έλκυστικά [δε
λεαστικά] καί ξεπερνούν κατά πολύ έκεΐνα πού μπορεί νά ύποσχεθή 
ό δογματικός διδάσκαλος τών Ιδεών τού λόγου. Σύμφωνα, μ’ έκεϊνον 
[τόν ’Εμπειρισμό] ή διάνοια [νόηση] είναι1 πάντοτε στό δικό της 
οίκεΐον2 έδαφος, δηλ. στό έδαφος των καθαρά δυνατών έμπειριών, τούς 
νόμους τής όποιας άνιχνεύει, καί διά μέσου αύτών [τών νόμων] μπορεί νά 
διευρύνη χωρίς τελειωμό τή βέβαιη καί εύκατάληπτη γνώση της. Έδώ 
αύτή [ή διάνοια] μπορεί καί όφείλει νά παρουσιάζη [έκθέτη] τό άντικείμενο, 
τόσο αύτό καθ’ έαυτό όσο καί στίς σχέσεις του, στήν έποπτεία ή 
τουλάχιστον σέ έννοιες, ή είκών τών όποιων μπορεί νά παρασταθή σαφώς 
καί εύκρινώς σέ δεδομένες παρόμοιες έποπτείες. "Οχι, μόνο, γιατί δέν έχει 
άνάγκη3 νά έγκαταλείπη τήν άλυσίδα· αύτή τής φυσικής τάξεως, γιά νά 
προσαρτάται [προσκολλδται] σέ ιδέες, τό άντικείμενο τών όποιων δέν 
γνωρίζει, άφοΰ αύτές ώς όντα τής νοήσεως4 δέν μπορούν ποτέ νά δοθούν' 
άλλά γιατί ούτε κάν τής έπιτρέπεται νά έγκαταλείπη τό έργο της καί ύπό τό 
πρόσχημα ότι [τό έργο] αύτό είναι δήθεν περαιωμένο5 ήδη6, νά μεταπηδά 
στήν περιοχή7 τού ίδεαλίζοντος λόγου καί τών υπερβατικών ίδεών, όπου 
δέν έχει πλέον άνάγκη νά παρατηρή καί έρευνα σύμφωνα μέ τούς νόμους 
τής φύσεως, άλλά ν ά ν ο ή μόνον καί νά έ π ι ν ο ή8, βέβαιη ότι δςν 
είναι δυνατόν ν’ άναιρεθή άπό τά γεγονότα τής φύσεως, άφοΰ άκριβώς αύτή 
[ή διάνοια] δέν είναι προσδεδεμένη στή μαρτυρία τους, άλλά έχει τό 
δικαίωμα [μπορή]9 νά τά άντιπαρέρχέται, ή άκόμα καί νά τά ύποτάσση σέ 
μιάν ύψηλότερη αύθεντία10, δηλ. σ’ αύτήν τού καθαρού λόγου.

Ποτέ, ώς έκ τούτου, ό έμπειριστής δέν θά έπιτρέψη νά δεχώμεθα11 
όποιανδήποτε έποχή τής φύσεως ώς τήν άπόλυτα πρώτη, ή νά θεωρούμε 
όποιοδήποτε όριο τής προοπτικής του μέσα στήν έκταση αύτής [τής 
φύσεως] ώς τό έσχατο, ή12 νά μεταβαίνουμε άπό τά άντικείμενο τής φύσεως, 
πού αύτός διά παρατηρήσεως καί Μαθηματικών μπορεί ν’ άναλύη καί 
προσδιορίζη συνθετικά στήν έποπτεία, ([δηλ. νά μεταβαίνουμε] άπό τό

1. Βρίσκεται. 2. Στό άποκλειστικά δικό της έδαφος. 3. Ή διάνοια δηλ.
4. Entia rationis (=Gedankendinge).
5. ’Έχει άχθή στό τέρμα του.
6. "Εκτοτε.
7. Πρβλ. Η e i m s ο e t h, op. cit., σ. 269.
8. Zu denken und zu dichten (=ut.... cogitet fingatque). Νά φαντάζεται δηλ. 

ποιηιικώς (=dichtet).
9. Είναι έλεύθερη (=darf)·

10. Ansehcn (=κΰρος, σεβασμός, περιωπή).
11. ’Ή: νά δέχεται κανείς.
12. Κατά τήν έκδοση Α άντί: oder υπάρχει: noch (=οϋτε).
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Εκτατό) σέ έκεϊνα πού ούτε ή αέθηση, ούτε ή φαντασία μπορούν ποτέ νά 
παραστήσουν in concreto ([δηλ.] στό Απλό)’ ούτε 0ά κάνη την παραχώ
ρηση, ώστε νά θέτη κανείς ώς βάση άκόμα καί μέσα στήν φ ύ σ η  μιά 
δύναμη [Ικανή] νά ένεργή άνεξάρτητα άπό τούς νόμους τής φύσεως 
(έλευθερία) καί νά στενεύη κατ’ αύτόν τόν τρόπο στή διάνοια [νόηση] τό 
έργο της, νά άνιχνεύη [δηλ.], αύτή, τή γένεση [άρχή] των φαινομένων πάνω1 
στό όδηγητικό νήμα άναγκαίων κανόνων' οΰτε τέλος θά συναινέση2 νά ζητή 
κανείς σέ [γιά] ότιδήποτε τήν πρώτη αίτια (τό πρωταρχικό δν) έξω άπό τήν 
φύση, δεδομένου ότι έμεΐς δέν γνωρίζουμε τίποτε παραπάνω άπ' αύτήν [τήν 
φύση], καθώς αύτή είναι ή μόνη3 * πού μάς προσπορίζει άντικείμενα καί μας 
διδάσκει γιά τούς νόμους των.

Βεβαίως, έάν ό έμπειρικός φιλόσοφος δέν έχη μέ τήν ’Αντίθεσή του 
καμμιάν άλλη πρόθεση παρά νά καθηλώνη [ταπεινώνη] τήν προπέτεια4>καί 
ίταμότητα τού παραγνωρίζοντος τόν άληθινό του προορισμό λόγου, ό 
όποιος έκεΐ όπου ουσιαστικά σταματούν έ γ κ α τ α ν ό η σ η 5  καί 
ε ί δ έ ν α ι, μεγαλόσχημο νεΐ6 γιά [μέ] έ γ κ α τ α ν ό η σ η  καί ε ί- 
δ έ ν α ι, καί αύτό πού άφήνει κανείς έν άναφορα πρός τό πρακτικό διαφέ- 
ρον νά ίσχύη, θέλει νά τό παρουσιάζη [έκδίδη] ώς προώθηση [προ
αγωγή] τού καθαρά θεωρητικού διαφέροντος, γιά νά διακόπτη, δπου 
αύτό είναι σύμφορο στή ραστώνη του, τό νήμα των φυσικών έρευνών καί νά 
τό προσδένη, ύπό τό πρόσχημα διευρύνσεως τής γνώσεως, σέ ύπερβατικές 
Ιδέες, μέ τίς όποιες κανείς γνωρίζει κατ ’ ούσίαν μόνον ότι ο ύ δ έν ο ί δ ε7' 
έάν, λέγω, ό έμπειριστής άρκεΐτο μ’ αύτό, τότε ή βασική άρχή του θά ήταν 
ένα άξίωμα τής μετριοπάθειας8 σέ άξιώσεις, τής ταπεινότητος [σεμνότητος] 
σέ Ισχυρισμούς καί τής μεγίστης δυνατής, συγχρόνως, διευρύνσεως τής 
διανοίας μας διά τού κατ’ έξοχήν9 προεπιτεταγμένου10 σ’ έμάς διδασκάλου, 
δηλ. τής έμπειρίας. Γιατί, σέ μιάν τέτοια περίπτωση, δέν θά μάς άφαιροΰντο 
νοητικές π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς  κ α ί  π ί σ τ η  πρός δφελος [χάρη] των 
πρακτικών μας ύποθέσεων' μόνο πού δέν θά μπορούσε κανείς νά τίς άφήση 
νά προβάλλουν ύπό τόν τίτλο καί τό πομπώδες ύφος τής έπιστήμης καί τής

1. Μέ βάση, σύμφωνα, άκολουθώντας...
2. Θά δώση τήν συγκατάθεσή του, θά συμφωνήση. 3. Τό μοναδικό πράγμα.
4. 'Αδιάκριτη, ύπερβολική περιέργεια, θρασύτης (=Vorwitz).
5. Einsicht (=perspicientia). 'Οξεία θεώρηση, όξυδέρκεια, έσωτερική έννόηση,

διεισδυτική θέα.
6. Παίρνει ύφος, μεγαλαυχεί γιά..., έναβρύνεται γιά... (=groB tut).
7. "Οτι τίποτα δέν ξέρει.
8. Μετριασμοΰ, συγκρατήσεως (=temperantiac).
9. Eigentlich (=ρΓορπβ=ίδίςι, κυρίως, Ιδιατέρως).

10. Προεπιστημένου, προκατεστημένου.

(Α 470) 
(Β 498)

(Α 471) 
(Β 499)
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τοϋ λόγου έννοήσεως1, γιατί τό κατ’ ούσίαν καθαρά θεωρητικό ε t δ έ- 
ν α ι δέν μπορεί πουθενά νά βρή [έπιψαύση]2 κανένα άλλο άντικείμενο 
άπ* αύτό τής έμπειρίας, καί όταν κανείς ύπερβαίνη τά όριά της, ή σύνθεση 
πού άποπειράται νέες καί άνεξάρτητες άπό έκείνη [τήν έμπειρία] γνώσεις, 
δέν έχει κανένα ύπόστρωμα τής έποπτείας, πάνω στό όποίο θά μπορούσε 
αύτή νά άσκηθή3.

”Αν όμως έτσι ό ’Εμπειρισμός γίνεται καί ό Γδιος (όπως τίς περισ
σότερες φορές συμβαίνει) άναφορικά πρός τίς Ιδέες δογματικός καί 
άρνήται ό,τι είναι πάνω άπό τή σφαίρα των έποπτικών4 του γνώσεων 
ΐταμώς, τότε καί ό Γδιος πέφτει στό λάθος τής μή ταπεινοφροσύνης5, πού 
είναι τόσο πιό πολύ ψεκτέο [μεμπτέο] έδώ, καθ’ όσον μέ τόν τρόπο 
αύτό προξενεΐται μιά άνεπανόρθωτη ζημιά στό πρακτικό διαφέρον τού 
λόγου.

Τούτο είναι ή αντίθεση τού Έ π ι κ ο υ ρ ι σ μ ο ΰ *  άπέναντι στόν 
Π λ α τ ω ν ι σ μ ό .

I. Ωστόσο είναι6 άκόμη [τό] έρώτημα, άν ό ’Επίκουρος άνέπτυξε ποτέ αυτές τίς 
θεμελιώδεις άρχές ώς άντικειμενικούς Ισχυρισμούς. ’Εάν τυχόν αυτές [οί άρχές] δέν 
ήσαν τίποτε άλλο παρά άξιώματα7 τής καθαρά θεωρητικής χρήσεως τοΰ λόγου, τότε ό 
’Επίκουρος θ’ άποδείκνυε σ’ αύτό ένα πολύ πιό γνήσιο φιλοσοφικό πνεύμα άπό όποιον- 
δήποτε άλλο [κατά κόσμον] φιλόσοφο τής άρχαιότητος. "Οτι στήν [κατά] έξήγηση τών 
φαινομένων πρέπει κανείς νά προχωρή έτσι στό έργο του, ώσάν [δηλ.] τό πεδίο τής έρευ
νας νά μήν είναι άποκομμένο [περιορισμένο] μέ κανένα όριο ή άρχή τοΰ κόσμου' [ότι 
πρέπει] νά δέχεται κανείς τήν ύλη τοΰ κόσμου έτσι όπως αύτή όφείλει νά είναι, όταν θέ
λουμε νά διδασκώμεθα8 γι’ αύτήν διά μέσου τής έμπειρίας' ότι δέν πρέπει νά γίνεται δε
κτή9 καμμιά άλλη παραγωγή τών γεγονότων παρά10 όπως αύτά προσδιορίζονται άπό άμε-

(Α 472) \ ταβλήτους νόμους τής φύσεως καί, τέλος, ότι δέν πρέπει νά χρησιμοποιήται καμμιά δια- 
(Β 500)( φορετική11 άπό τόν κόσμο αιτία — [όλα αύτά] είναι, άκόμη καί τώρα, πολύ όρθές, άλλά ό- 

λίγον προσεγμένες θεμελιώδεις άρχές, γιά νά διευρύνη κανείς τήν καθαρά θεωρητική 
φιλοσοφία, όπως έπίσης καί γιά νά έξεύρη, άνεξάρτητα άπό ξένες πηγές βοήθειας, τίς 
άρχές τής Ηθικής, χωρίς, γιά τόν λόγο αύτό, έκεΐνος, πού άπαιτεΐ νά ά γ ν ο ο ϋ μ ε ,  
έν όσψ εί'μεθα άπασχολημένοι [καταπιανόμαστε] μέ τήν καθαρή άπλώς θεωρητικότητα, 
έκεΐνες τίς δογματικές προτάσεις12, νά έπιτρέπεται [όφείλει] νά ένοχοποιήται γιά τούτο: 
ότι θέλει [δηλ.] τάχα νά τίς ά ρ ν η θ ή.

1. Vernunfteinsicht. 2. Treffen. 3. Νά έφαρμοσθή, ν’ άσκήση τό έργο του.
4. Τών γνώσεων τής κατ’ αίσθηση έποπτείας (=anschauenden)
5. Ύπερφροσύνης. 6. ’Αποτελεί άκόμη έρώτημα.
7. Maximen (=regulae). 8. Ν’ άντλοϋμε γνώση.
9. Νά μήν είναι άναγκαία ή: νά μήν χρησιμοποιήται (κατά λέξη).
10. Παρά αύτή κατά τήν όποια αύτά...
II. Ξεχωριστή δηλ.
12. Ότι δηλ. ό κόσμος έχει ένα όριο, ή μιάν άρχή, μιάν θεϊκή αίτια κλπ.
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Ό κάθε ένας άπό τούς δύο λέγει περισσότερα άπ’ όσα γνωρίζει, άλλα 
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε1 ό π ρ ώ τ ο ς2 νά ένθαρρύνη καί προάγη, 
άν καί πρός ζημίαν τού πρακτικού [διαφέροντος], τό είδέναι, [ένώ] ό 
δ ε ύ τ ε ρ ο ς 3  νά προσφέρη μέν έξαίσιες γιά τό Πρακτικό [μέρος] άρ- 
χές, άλλά μ’ αύτό άκριβώς νά έπιτρέπη στόν λόγο νά προσκρέμαται4, 
έν άναφορςί πρός κάθε τι, είς [γιά] τό όποιο μάς έχει παραχωρηθή5 ένα 
καθαρά μόνον θεωρητικό είδέναι, σέ ίδεαλίζουσες έξηγήσεις τών φυσικών 
φαινομένων καί νά παραμελή τήν φυσική γύρω άπ’αύτά6 άνερεύνηση.

"Οσον άφορά, τέλος, τό τ ρ ί τ ο  σημείο7, πού κατά τήν προσωρινή 
έπιλογή άνάμεσα στά δύο άμφιλεγόμενα8 μέρη είναι δυνατόν νά θεωρηθή: 
είναι, λοιπόν, έξαιρετικά παράδοξο ότι ό Εμπειρισμός είναι καθ’ όλοκλη- 
ρίαν έναντίος9 πρός κάθε δημοτικότητα, μολονότι θά έπρεπε10 κανείς νά 
πιστεύη ότι ό κοινός νους θά δέχεται [έδέχετο] μέ ζωηρή επιθυμία11 ένα 
σχέδιο, πού δέν υπόσχεται μέ τίποτε άλλο νά τόν ίκανοποιήση παρά μέ 
έμπειρικές γνώσεις καί τή σύμφωνη αύτών [τών γνώσεων] συνεκτική ένό- 
τητα πρός τόν λόγο, άντί στήν θέση του12 ή ύπερβατική Δογματική νά τόν 
άναγκάζη νά υψώνεται σέ έννοιες, οι όποιες ύπερβαίνουν κατά πολύ τήν ό- 
ξύνοια καί τήν κατά λόγον ικανότητα13 τών πλέον έξασκημένων είς τό νοεΐν 
κεφαλών [πνευμάτων]. Άλλά άκριβώς αύτό είναι ό κινητήριος λόγος του14. 
Γιατί αύτός15 άμέσως τότε βρίσκεται σέ μιάν κατάσταση, είς τήν όποιαν 
άκόμα καί ό πλέον λόγιος δέ μπορεί ν’ άποσπάση κάτι παραπάνω16 άπ’ αύ- 
τόν. Έάν [δέ] αύτός17 άπ’ αύτά όλίγα ή τίποτε δέν καταλαβαίνη, τότε, ώστό-

(Α 472) 
(Β 500)

(Α 473) 
(Β 501)

1. Πού ό... ένθαρρύνει...
2. Ό Έπικουρισμός.
3. Ό Πλατωνισμός.
4. Προσκολλαται.
5. Χαρισθή, δοθή άνεπίφθονα (=verg6nnt ist).
6. Έν σχέσει πρός αύτά τά φυσικά φαινόμενα.
7. Momentum (=factor).
8. Έν άμφισβητήσει. 9. Δηλ. ξένος, άντιπαθής.

10. Θά έτεινε κανείς νά...
11. Ένθέρμως.
12. Anstatt daB...
13. Vemunftvermdgen (=δύναμη λόγου).
14. Τό κίνητρό του (=τού κοινού νοϋ). Τό κίνητρο δηλ. τού κοινού νοΰ νά παίρνη

θέση ύπέρ τού Δογματισμού.
15. Ό κοινός νοΰς.
16. Νά ύπερτερήση, πλεονεκτήση δηλ.
17. Ό κοινός νοΰς.



168 Κριτική τοΟ καθαροΟ λόγου. ’ Υπερβατική Λογική. 2. Υποδιαίρεση. ' Υπερβατική Διαλεκτική

σο, οϋτε κανένας έπίσης1 δύναται νά καυχιέται, ότι άπ’ αύτά καταλαβαίνει 
περισσότερα, καί μολονότι δέν μπορεί νά όμιλή πάνω σ’ αύτά μέ τόσην, 
όπως άλλοι, σχολαστικήν άκρίβεια2, μπορεί έν τούτοις νά λεπτολογή σο- 
φιστικώς άπείρως περισσότερο πάνω σ ’ αύτά, άφού περιπλανάται άνάμεσα 
σέ καθαρές ιδέες, γύρω άπό τίς όποιες είναι κανείς γιά τούτον άκριβώς τόν 
λόγο εύφραδέστατος, γιατί [δηλ.] δέν ή ξ ε ύ ρ ε ι  τ ί π ο τ ε  γ ι ’  αύ- 
τ έ ς '  ένώ άντ’ αύτού θά είχε ύποχρέωση νά τηρή άπόλυτη γύρω άπό την 
άνερεύνηση τής φύσεως σιγή3 καί νά όμολογή τήν άγνοιά του. Ραστώνη καί 
ματαιότης, λοιπόν, είναι ήδη μιά Ισχυρή σύσταση4 [ύπέρ] αύτών των 
θεμελιωδών άρχών. ’Εκτός αύτού, μολονότι γίνεται πάρα πολύ δύσκολο 
σ’ ένα φιλόσοφο νά δέχεται κάτι ώς θεμελιώδη άρχή, χωρίς γι’ αύτό 
νά μπορή νά δίνη στόν ίδιο τόν έαυτό του λόγο, ή5 καί νά είσάγη μάλιστα 
έννοιες, ή άντικειμενική πραγματικότης των όποιων δέν είναι δυνατόν νά 
έννοηθή [διοραθή], στόν κοινό έν τούτοις νοΰ τίποτε δέν είναι πιό 
συνηθισμένο. Ό κοινός νοΰς θέλει νά έχη κάτι, μέ τό όποιο νά μπορή ν’ 
άρχίζη μ ’ έμπιστοσύνη6. * Η δυσκολία άκόμα καί νά συλλάβη μιάν τέτοια 
προϋπόθεση δέν τόν άνησυχή, γιατί αύτή δέν τού έρχεται ποτέ στόν νοΰ 
([στόν νοΰ αύτού] πού δέν γνωρίζει, τί σημαίνει: συλλαμβάνειν7), καί θεωρεί 
ώς γνωστό αύτό πού άπό συχνότερη χρήση τού είναι γνώριμο [σύνηθες]. Στά 
τελευταία όμως, μπροστά στό Πρακτικό [διαφέρον], έξαφανίζεται σ ’ αύτόν8 
κάθε καθαρά θεωρητικό διαφέρον, καί φαντάζεται ότι ένορα καί γιγνώσκει 

(Β 502) έκείνο πού οι φόβοι9 ή οί έλπίδες του τόν παρωθούν νά δέχεται ή νά πιστεύη. 
(Α 474) Έτσι ό ’Εμπειρισμός είναι στερημένος όλοκληρωτικά άπό κάθε δημοτικό

τητα τού10 ύπερβατολογικο-ίδεαλίζοντος λόγου11 καί δέν είναι όντως διόλου

1. Πολύ περισσότερο.
2. Κατά τόν τρόπο τής Σχολής, σχολαστικώς (=artificiose), μέ τήν μέθοδο τοΰ 

σπουδασμένου.
3. Νά μένη όλότελα βουβός, μέ κλειστό τό στόμα.
4. Προτροπή. Τίς συνιστοΰν δηλ. ή άποτελοϋν Ισχυρή, τρόπον τινά, συστατικήν 

έπιστολή τών άρχών αύτών.
5. Κατά τήν έκδοση Α άντί: oder gar: noch weniger (=άκόμα λιγώτερο νά...).
6. Πεποιθότως (=zuversichtlich).
7. Comprehendere (=Begreifen).
8. Τόν κοινό νοΰ.
9. ’Ανησυχίες, «έγνοιες».

10. Πού άπολαμβάνει δηλ. ό ύπερβατικο-Ιδεαλίζων λόγος.
11. ’Ακολουθούμε τή γραφή τοΰ E r d m a n n :  So ist der Empirismus aller

Popularity der transzendental - idealisierenden Vernunft g&nzlich beraubt άντί: So ist der 
Empirismus der transzendental - idealisierenden Vernunft aller Popularity gSnzlich 
beraubt (’Ακαδημία). Ό W i l l e  (Kant - St., op. cit., σ. 311, 12, 6) προτείνει τίς έξής 
φιλοσοφικά θεμελιωμένες γραφές: ή So ist der Empirismus von der transzendental -
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νά φοβάται κανείς, όσοδήποτε τό έπιζήμιο έναντίον τών ύπερτάτων πρα
κτικών άρχών καί άν μπορή νά περιέχη αύτός1, ότι θά ύπερβή ποτέ τά όρια 
τής Σχολής καί θ’ άποκτήση ένα κατά κάποιο μόνον τρόπο άξιόλογο κύρος2 * 
στήν κοινωνία5 καί μιάν κάποια εύνοια κοντά στή μεγάλη μάζα4.

Ό άνθρώπινος λόγος είναι κατά τήν φύση του άρχιτεκτονικός, θεωρεί 
δηλ. όλες τίς γνώσεις ώς άνήκουσες σ’ ένα δυνατό σύστημα καί έπιτρέπει, 
ώς έκ τούτου, έπίσης τέτοιες μόνον άρχές, πού μιάν προκειμένη5 γνώ
ση δέν [τήν] καθιστούν τουλάχιστον άνίκανη νά συνδέεται σ’ ένα 
οίοδήποτε6 σύστημα μαζί μέ άλλες γνώσεις. ΟΙ προτάσεις όμως τής 
Άντιθέσεως είναι τέτοιες, πού καθιστούν όλοκληρωτικά άδύνατη τήν 
όλοκλήρωση ένός οίκοδομήματος άπό γνώσεις. Σύμφωνα μ’ αύτές πάνω 
άπό μιάν κατάσταση τού κόσμου ύπάρχει πάντα μιά άκόμη πιό παλαιά, σέ 
κάθε μόριο7 ύπάρχουν πάντα καί άλλα μόρια, πού είναι μέ τή σειρά τους 
διαιρετά, πρίν άπό κάθε γεγονός ύπάρχει ένα άλλο, πού καί αύτό μέ τή 
σειρά του ήταν έξ Γσου άπό κάπου άλλοΰ γενημένο8 [παραγμένο], καί στήν 
ύπαρξη έν γένει όλα ύπόκεινται πάντοτε μόνον σέ όρους χωρίς ν’ 
άναγνωρίζη κανείς όποιανδήποτε άπόλυτη καί πρώτην ύπαρξη. ’Επειδή, 
λοιπόν, ή ’Αντίθεση δέν συγχωρεΐ9 πουθενά ένα Πρώτο, ή καμμιάν άρχή, ή 
όποια θά μπορούσε νά χρησιμεύση άπόλυτα ώς βάση τής οίκοδομήσεως10, 
ένα πλήρες οίκοδόμημα τής γνώσεως είναι κάτω άπό τέτοιου είδους 
προϋποθέσεις έντελώς άδύνατο. Τό άρχιτεκτονικό ώς έκ τούτου διαφέρον 
τού λόγου (τό όποιο δέν άπαιτεΐ έμπειρικήν, άλλά a priori ένότητα τού 
λόγου) έπιφέρει [συνεπάγει] μαζί του μιάν φυσική σύσταση [προτροπή] 
ύπέρ τών ίσχυρισμών τής Θέσεως.

"Αν όμως ένας άνθρωπος [θά] μπορούσε ν’ άποδεσμευθή1 1  άπό κάθε

(Α 475) 
(Β 503)

idealisierenden Vernunft etc., παρεμβάλλοντας δηλ. τό: von μεταξύ Empirismus καί der ή: 
So ist die empiristische von der transzendental - idealisierenden Vernunft etc., άντικαθι- 
στώντας δηλ. τό: Empirismus διά τού: empiristische, άλλά καί διατηρώντας πάντοτε 
τό: von. Περαιτέρω προτείνει τήν άντικατάσταση τού: transzendental - idealisierenden 
διά τού transzendent - idealisierend. Γιά περισσότερα γύρω άπό τίς ένδιαφέρουσες αύτές 
προτάσεις τού Wille καθώς καί γιά τήν θέση τού Erdmann πάνω σ’ αύτά πρβλ. Τ r e- 
m e s a y g u e s  -  P a c a u d ,  Critique de la raison pure, op. cit., σ. 579, ύποσημ. 45.

1. Er (=ό Εμπειρισμός) καί όχι sie (=die Vernunft) (M e 1 1 i n).
2. 'Υπόληψη. 3. Στόν κόσμο, στό κοινό, /στόν λαό.
4. Στήν πλατύτερη μάζα.
5. Μιάν δεδομένη, κεκτημένη γνώση, μιά γνώση πού μπορούμε νά έχουμε, ή πού

έχουμε κατά νοΰν (=vorhabende).
6. Κάποιο. 7. Μέρος.
8. Είχε άπό κάποιο άλλο προέλθει, παραχθή.
9. Συγκατατίθεται, έπιτρέπει, δέχεται παραχωρητικά.
10. Κατασκευής. ||. ’Απαλλαγή, άποκοπή, άπαρνηθή.

14
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(Α 476) 
(Β 504)

διαφέρον καί νά θεωρήση [έξετάση], άδιάφορος άπέναντι σέ όλες τίς 
συνέπειες [αποτελέσματα], τούς Ισχυρισμούς τού λόγου κατά τό περιεχό
μενο μόνον των άρχών1 τους, τότε ένας τέτοιος άνθρωπος, — προϋποτε
θειμένου2 ότι δέν θά έγνώριζε καμμιάν διέξοδο γιά νά έξέλθη άλλιώς άπό τή 
δυσχερή κατάσταση3 παρά νά υίοθετή [άναγνωρίζη]4 τή μιά ή την άλλη άπό 
τίς ύπό άμφισβήτηση θεωρίες, — θά βρισκόταν σέ μιάν άκαταπαύστως άμφι- 
ταλαντευόμενη κατάσταση. Σήμερα θά τοϋ φαινόταν5 πειστικό τό ότι ή 
ανθρώπινη βούληση είναι έ λ ε ύ θ ε ρ η '  αύριο, όταν θά θεωρούσε6 την 
αξεδιάλυτη άλυσίδα τής φύσεως, θά ύπελάμβανε ότι ή έλευθερία δέν είναι 
τίποτε άλλο άπό αύταπάτη7, καί ότι όλα είναι άπλώς φ ύ σ η .  ’Άν όμως τό 
πράγμα τώρα έρχόταν8 εις τό ποιεΐν καί πράττειν, τότε τό παιχνίδι αύτό τού 
θεωρητικού άπλώς λόγου θά έξηφανίζετο ώσάν σκιώδη φάσματα [φαντά
σματα] ένός ονείρου, καί αύτός θά έπέλεγε τίς άρχές του άπλώς σύμφωνα μέ 
τό πρακτικό διαφέρον. ’ Αλλ’ έπειδή, ώστόσο, σ’ ένα στοχαζόμενο καί άνα- 
ζητοϋν όν προσήκει ν’ άφιερώνη ώρισμένους καιρούς9 στήν έξέταση 
τοϋ ίδικοϋ του άποκλειστικά λόγου, σ’ αύτό όμως νά άπεκδύεται10 όλόκλη- 
ρωτικά κάθε μεροληπτικότητα καί ν’ άνακοινώνη έτσι δημοσίως πρός κρί
ση τίς παρατηρήσεις του στούς άλλους, γι’ αύτό δέν μπορεί νά κατακριθή11 
κανείς, πολύ δέ λιγώτερο νά έμποδισθή ν’ άφήνη νά προβάλλουν οί Θέσεις 
καί ’Αντιθέσεις, έτσι όπως αυτές, άπό καμμιάν απειλή τετρομημένες, μπο
ρούν νά υπερασπίσουν έαυτούς ένώπιον ένορκων άπό τήν Γδια τή δική του 
τάξη (άπό τήν τάξη δηλ. άσθενών ανθρώπων).

ΤΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ
Περί των ύπερβατικών προβλημάτων12 του καθαρού λόγου, καθ* όσον αυτά 

όφείλουν άπολύτως νά δύνανται νά λυθουν
Τό νά θέλη κανείς νά λύη όλα τά προβλήματα καί ν’ άπαντά [σέ] όλες 

τίς έρωτήσεις, [τούτο] θά ήταν μιά άδιάντροπη μεγαλαυτία [κομπορ-

1. Ex solo pretio rationum (=τών αιτιωδών λόγων ή θεμελίων = Griinde).
2. Δεδομένου, ύπό τήν προϋπόθεση ότι...
3. Gedrange (=συμπίεση, συνωστισμός, άμηχανία).
4. Συντάσσεται, όμολογεί. 5. Πρόβαλλε, παρουσιαζόταν.
6. Επισκοπούσε. 7. Ψευδαίσθηση.
8. ’Έφθανε, προχωρούσε. ’Άν έρχόταν δηλ. ή ώρα τού...
9. "Εναν κάποιον ή αερισμένο χρόνο δηλ.

10. Άποβάλλη. 11. Ψεχθή.
12. Υποθέσεων, ζητημάτων (=quaestiones = Aufgaben).



2. Βιβλίο. 2. Κεφάλαιο. 4. Τμήμα. Περί τών υπερβατικών προβλημάτων τ.κ.λ. κλπ. 17 1

ρημοσύνη]1 καί μιά τόσο έκτετραμμένη2 οϊηση, ώστε θά υποχρεωνόταν 
κανείς μ' αύτό τόν τρόπο νά χάση αύτομάτως κάθε άξιοπιστία3. ΓΙαρ’ όλα 
αύτά4 ύπάρχουν έπιστήμες, ή φύση τών όποιων τό φέρει5 έτσι μαζί της, 
ώστε κάθε μιά προκύπτουσα6 σ’ αυτές έρώτηση νά όφείλη νά είναι 
άπολύτως άπαντήσιμη7 άπ' αύτό πού κανείς γνωρίζει, άφοΰ ή άπάντηση 
είναι ύποχρεωμένη ν’ άπορρέη άπό τίς αύτές πηγές, άπό τίς όποιες άπορρέει 
ή έρώτηση, καί όπου8 δέν είναι μέ κανένα τρόπο έπιτετραμμένο νά 
προφασίζεται κανείς άναπόφευκτην άγνοια, άλλά ή λύση δύναται ν’ 
άπαιτηθή. "Ο,τι είναι δ ί κ α ι ο 9  ή  ά δ ι κ ο 1 0  σ’ όλες τίς δυνατές 
περιπτώσεις, πρέπει κανείς, έπειδή αύτό άφορά τήν ύποχρεωτικότητά11 μας, 
νά μπορή νά τό γνωρίζη σύμφωνα μέ τόν κανόνα, καί πρός12 αύτό πού 
δέν μ π ο ρ ο ύ μ ε  ν ά  γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε ,  δέν έχουμε ώσαύτως καμμιάν 
ύποχρέωση13. 'Ωστόσο είς τήν έξήγηση τών φαινομένων τής φύσεως πρέπει 
άναγκαστικά νά μένουν σ’ έμάς πολλά άβέβαια καί.κάμποσες έρωτήσεις 
άλυτες, γιατί αύτό πού γνωρίζουμε γιά τήν φύση, είναι σ’ όλες τίς 
περιπτώσεις κατά πολύ άνεπαρκές [έν σχέσει] πρός αύτό πού οφείλουμε νά 
έξηγήσουμε. Τίθεται, λοιπόν, τό έρώτημα: άνστήν Υπερβατική φιλοσοφία 
όποιαδήποτε έρώτηση, πού άφορά ένα προτιθέμενο14 στόν λόγο άντικείμενο, 
είναι άδύνατο δι’ αύτού τούτου άκριβώς τού καθαρού λόγου νά άπαντηθή15, 
καί άν κανείς μπορή δικαίως νά ύπεκφύγη16 τήν όριστική [άποφασιστική] 
άπάντησή της μέ τόν έξης τρόπο, μέ τό νά συγκαταλέγη [δη \..] κανείς τό 
άντικείμενο αύτό ώς άπολύτως άβέβαιο (άπ’ όλα17 αύτά πού μπορούμε νά 
γνωρίζουμε) άνάμεσα σ’ έκεΐνα18, γιά τά όποια έχουμε μέν τοσαύτην19 έν-

(Α 477) 
(Β 505)

1. Καυχησιολογία.
2. Άκολασταίνουσα, άχαλίνωτη, άλλόκοτη.
5. Νά καταστήση έαυτόν άνάξιο κάθε έμπιστοσύνης, ή άναξιόπιστο.
4. Ούχ ήττον. 5. Τό συνεπάγεται ή: είναι τέτοια.
6. Παρουσιαζόμενη 7. Νά μπορή ν’ άπαντηθή.
8. Καί στις όποιες έπιστήμες δηλ.
9. Justum. 10. Injustum.

11. Obligatio (=νβΓθίΓκ11ίε1ιΙιείΐ=δεσμευτικότης, ή ίκανότης δηλ. νά δεσμευώμεθα, ή,
άπλώς, ή ύποχρέωση). Πρβλ. σχετικά: Die Metaphysik der Sitten (έκδ. πρωσσικής Άκαδ.,
τ. VI), σ. 222.

12. ’Απέναντι σ’ αύτό πού...
13. Ύποχρέωση δεσμεύσεως (Verbindlichkeit).
14. Προβεβλημένο.
15. Είναι μή άπαντήσιμη, άναπάντητη.
16. Νά έξαιρέση έαυτόν άπό..., νά ξεφύγη.
17. ’Επί τή βάσει όλων...
18. Κατά λέξη: σ’ έκεΐνο.
19. ’Επαρκή δηλ. έννοια (=soviel Begriff).
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νοια, γιά νά θέτουμε1 μιάν έρώτηση, άλλά μάς λείπουν καθ’ όλοκληρίαν τά 
μέσα ή ή δύναμη νά δίδουμε ποτέ άπάντηση σ’ αύτήν.

(Α 478) 
(Β 506)

(Α 479) 
(Β 507)

’Ισχυρίζομαι, λοιπόν, ότι ή 'Υπερβατική φιλοσοφία έχει άνάμεσα σέ 
όλες τίς καθαρά θεωρητικές γνώσεις τούτο τό Ιδιάζον [Ιδιαίτερο]: ότι καμμιά 
άπολύτως έρώτηση, πού άφορά ένα δεδομένο στόν καθαρό λόγο άντικεί- 
μενο, δέν είναι άλυτη γι’ αυτόν τούτον άκριβώς τόν άνθρώπινο λόγο, καί ότι 
κανένα πρόσχημα [περί] μιας άναποφεύκτου άγνοιας καί άνεξερεύνητης 
βαθύτητος τού προβλήματος δέν μπορεί νά μάς άπαλλάξη άπό τήν 
ύποχρέωση νά τό άπαντήσουμε έμβριθώς καί μέ πληρότητα' [καί τούτο], 
γιατί ή ίδια άκριβώς έννοια, πού μάς φέρει σέ θέση νά έρωτάμε2, πρέπει 
έπίσης νά μάς καθιστά καθ’ όλα ικανούς νά δίδουμε άπάντηση στήν 
έρώτηση αύτή, καθ’ όσον τό άντικείμενο δέν συναντάται3 διόλου έξω άπό 
τήν έννοια (όπως στήν περίπτωση τού δικαίου καί άδικου).

’Αλλά στήν Υπερβατική φιλοσοφία δέν ύπάρχουν διόλου άλλες παρά 
μονάχα οί κοσμολογικές έρωτήσεις, έν άναφορά πρός τίς όποιες μπορεί 
κανείς δικαίως ν’ άπαιτή μιάν ικανοποιητική άπάντηση, πού άφορά τήν 
ιδιοσυστασία [φύση] τού άντικειμένου, χωρίς νά είναι έπιτετραμμένο στόν 
φιλόσοφο νά ύπεκφεύγη [τήν άπάντηση] αύτή μέ τόν έξής τρόπο4, μέ τό νά 
προφασίζεται [δηλ.] άδιαπέραστη σκοτεινότητα — καί οί έρωτήσεις αύτές 
μπορούν νά άφοροΰν μόνον κοσμολογικές ίδέες. ’Όντως τό άντικείμενο 
πρέπει νά είναι έμπειρικά δεδομένο καί ή έρώτηση άναφέρεται μόνο στή 
συμφωνία5 αυτού τού αντικειμένου πρός μιάν ιδέα. ’Εάν τό άντικείμενο 
είναι ύπερβατικό καί, άρα, άγνωστο καί τό ίδιο, άν π.χ. τό Κάτι τι, 
φαινόμενο τού όποιου (μέσα σ ’ έμάς τούς ίδιους) είναι τό νοείν (ή ψυχή], 
είναι ένα καθ ’ έαυτά άπλό όν, άν ύπάρχη μιά αίτια όλων στό σύνολό τους 
των πραγμάτων, [αιτία] ή όποια είναι άπολύτως άναγκαία κλπ., τότε 
όφείλουμε νά ζητήσουμε ένα άντικείμενο εις [γιά] τήν ίδέα μας, γιά τό όποιο 
μπορούμε νά όμολογήσουμε ότι μάς είναι άγνωστο, άλλ ’ όχι, ώστόσο, καί 
γι’ αύτό τόν λόγο, άδύνατο*. Οί κοσμολογικές ίδέες έχουν6 μόνον τό

* Δέν μπορεί, βέβαια, κανείς νά δώση καμμιάν άπάντηση στήν έρώτηση: Ποιόν 
ιδιοσυστασία [φύση] έχει ένα ύπερβατικό άντικείμενο, δηλ. τί ε ί ν α ι  α ύ τ ό ,

1. ’Εγείρουμε, προκαλοΰμε.
2. Νά θέτουμε τά έρωτήματα.
3. Άπαντά, βρίσκεται.
4. Μέ αύτό, μέ ότι δηλ...
5. Angemessenheit (=convenientia = όμολογία, συμμετρία).
6. Φέρουν.
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ίδιάζον [χαρακτηριστικό] έπάνω τους ότι μποροϋν νά προϋποθέτουν ώς 
δεδομένο τό Αντικείμενό τους καί τήν Απαιτούμενη γιά τήν έννοια αυτού 
[τού Αντικειμένου] έμπειρική σύνθεση, καί ή έρώτηση πού Απορρέει Απ’ 
αύτές ΑφορΑ τήν πρόβαση1 αύτής τής συνθέσεως, καθ’ όσον αύτή [ή 
πρόβαση] όφείλει νΑ περιέχη Απόλυτην όλότητα, ή όποια, τελευταία, δέν 
είναι τίποτα πλέον τό έμπειρικό, Αφού δέν μπορεί νΑ δοθή σέ καμμιΑν 
έμπειρία. ’Επειδή έδώ τώρα ό λόγος είναι2 μονΑχα για ένα πραγμα ώς 
Αντικείμενο μιας δυνατής έμπειρίας καί όχι ώς ένα πραγμα αύτό καθ’ έαυτό, 
γιΑ τούτο ή ΑπΑντηση τής ύπερβατικής3 κοσμολογικής έρωτήσεως δέν 
μπορεί έξω Από τήν ίδέα νΑ βρίσκεται πουθενά Αλλού, Αφού αύτή δέν Αφορά 
κανένα Αντικείμενο αύτό καθ’ έαυτό* καί έν Αναφορα πρός τή δυνατή 
έμπειρία δέν τίθεται τό έρώτημα γιΑ έκεΐνο πού μπορεί να δοθή in con- 
creto σέ όποιανδήποτε έμπειρία, ΑλλΑ γι’ αύτό πού κεΐται [βρίσκεται] έν τή 
ιδέςι, εις τήν όποια ή έμπειρική σύνθεση όφείλει απλώς νΑ προσπελαζη: Αρα 
αύτή [ή έρώτηση] πρέπει νΑ μπορή νΑ λύεται μόνον έκ4 τής ιδέας* γιατί

Αλλά [μπορεί] κάλλιστα5 [νά δώση] άπάντηση] ότι καί ή ίδια ή έ ρ ώ τ η σ η  δ έ ν  
ε ί ν α ι  τ ί π ο τ ε ,  γι’ αύτόν τόν λόγο, γιατί [δηλ.] δέν είναι δεδομένο κανένα 
Αντικείμενο σ’ αυτήν6. 'Όλες, ώς έκ τούτου, οί έρωτήσεις τής ύπερβατικής Ψυχολογίας 
είναι δυνατόν έπίσης ν’ Απαντηθούν καί έχουν πράγματι Απαντηθή* γιατί εύτές Αφορούν 
τό ύπερβατικό Αντικείμενο όλων των έσωτερικών φαινομένων, τό όποιο δέν είναι 
φαινόμενο τό Γδιο καί δέν είναι, Αρα, δ ε δ ο μ έ ν ο  ώς Αντικείμενο, καί πάνω7 στό όποιο 
καμμιά Από τίς Κατηγορίες (γιά τίς [πάνω στίς] όποιες έν τούτοις είναι τεθειμένη8 κατ’ 
ούσίαν ή έρώτηση) δέν βρίσκει όρους τής έφαρμογής της. ’Εδώ, λοιπόν, είναι ή 
περίπτωση όπου ισχύει ή κοινή έκφραση9: ότι καμμιά Απάντηση είναι έπίσης μιά 
Απάντηση, ότι δηλ. μιά έρώτηση γύρω Από τήν ιδιοσυστασία [φύση] έκείνου τού Κάτι τι, 
πού δέν μπορεί νά νοηθή μέσω κανενός κατηγορήματος, έπειδή τίθεται καθ’ όλοκληρίαν 
έξω Από τή σφαίρα των Αντικειμένων πού μπορούν νά μας δοθούν, είναι όλοκληρωτικά 
μηδαμινή [Ακυρη] καί κενή [Ανευ νοήματος].

1. Προχώρηση, συνέχιση.
2. Πρόκειται.
3. Transzendenten.
4. Μέ Αφετηρία τήν ίδέα.
5. 'Οπωσδήποτε, σίγουρα (=wohl).
6. Πού ν* άνταποκρίνεται σ’ αύτήν. ’Ή: δέν είναι δεδομένο κανένα Αντικείμενο 

αύτής.
7. Έν ΑναφορςΙ πρός τό όποιο.
8. Πρός τίς όποιες κατευθύνεται, Αποβλέπει ή έραπηση.
9. Τό κοινώς λεγόμενο.

(Α 479) 
(Β 507)
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(Α 480)

(Β 508)

αύτή [ή Ιδέα] είναι ένα άπλό προϊόν [δημιούργημα] τού λόγου, ό όποιος, 
άρα, δέν μπορεί ν’ άποσείση1 τήν εύθύνη2 άπό πάνω του καί νά τήν ύπωθή 
[έπιρρίπτη]3 είς τό άγνωστο Αντικείμενο.

Δέν είναι καί τόσο έκτακτο [Ασυνήθιστο], όπως [όσο] κατ’ Αρχήν 
φαίνεται: ότι μιά έπιστήμη μπορεί, έν ΑναφορςΙ πρός όλες τίς Ανήκουσες 
στήν περιοχή4 της έρωΐήσεις (questiones domesticae), ν’ Απαιτή καί 
περιμένη καθαρά5 λύσεις, μολονότι αύτές πρός τό παρόν δέν έχουν ίσως 
εύρεθή Ακόμη. ’Εκτός Από τήν 'Υπερβατική φιλοσοφία ύπάρχουν δύο 
Ακόμη καθαρές έπιστήμες τού λόγου, μία Απλώς [καθαρά] θεωρητικού, ή 
άλλη πρακτικού περιεχομένου: [δηλ.] κ α θ α ρ ά  Μ α θ η μ α τ ι κ ά  
κ α ί  κ α θ α ρ ή  ’ Η θ ι κ ή .  “Εχει κανείς, ίσως, ποτέ Ακούσει ότι, έξ αίτιας 
μιας Αναγκαίας, τρόπον τινά6, Αγνοιας των όρων, έχει δοθή7 ώς [κάτι τό] 
Αβέβαιο, ποιά [δηλ.] σχέση σέ ρητούς ή άρρητους8 Αριθμούς έχει έπακριβώς 
ή διάμετρος πρός τόν κύκλο9; ’Επειδή αύτή [ή σχέση] διά των πρώτων 
[Αριθμών] δέν μπορεί διόλου νά δοθή συμμετρικώς10, μέ τούς δεύτε
ρους όμως δέν έχει Ακόμα εύρεθή, έτσι [γι’ αύτό], λοιπόν, έκριναν ότι ή 
Αδυνατότης, τουλάχιστον, μιας τέτοιας λύσεως μπορεί μέ βεβαιότητα νά 
γνωσθή, καί ό Lambert11 έδωσε μιάν Απόδειξη γι’ αύτό. Στίς καθ’ όλου

1. Άπορρίπτη, άποπέμπη, άποτινάζη, άρνήται.
2. Κατά τόν G r i 1 1 ο άντί: Verantwortung: Beantwortung (=τήν άπάντηση).
3. Φορτώνη, μεταφέρη, προσωθή.
4. Στη δικαιοδοσία της, στό περιβάλλον ή τόν περίγυρό της (=Inbegriff)·
5. Κατά πάντα, Αποκλειστικά καί μόνο (=lauter).
6. Οϋτως εϊπεΐν.
7. Έξαγγελθή.
8. In numeris rationalibus seu irrationalibus.
9. Τήν περιφέρεια.

10. Κατά τρόπον σύμφωνο, άρμονικό, προσήκοντα, (=congruenter).
11. Ό Μαθηματικός, Φυσικός καί ’Αστρονόμος J. Η. L a m b e r t  (1728- 

1777) ήταν ένας άπό τούς φίλους τοΰ Κάντ, πού ιδιαίτερα έκτιμοΰσε ό φιλόσοφος. Άπ’ 
αύτόν έδέχθη πολλές έπιδράσεις στήν φιλοσοφική του έξέλιξη ό Κάντ, τόσο στό πεδίο 
τών γνωσιοθεωρητικών, όσο καί σ’ έκεΐνο τών κοσμολογικών προβλημάτων. Κυριώτερα 
έργα του (έκτος άπό τή σημαντική άλληλογραφία του μέ τόν Κάντ) είναι: Kosmolo- 
gische Briefe liber die Einrichtung des Weltbaues (1761)' Neues Organon, Oder Gedanken 
iiber die Erforschung und Bezeichnung des Wahren und dessen Unterscheidung von Irrthum 
und Schein (1764, 2. τ.)' Anlage zur Architektonik, oder Theorie des Einfachen und Ersten 
in der philosophischen und mathematischen Erkenntnis, 2, τ. (1771)' Logische und 
philosophische Abhandlungen (1782). Στό χωρίο αύτό ό Κάντ άναφέρεται σέ σχετικό μέ τό 
πρόβλημα αύτό υπόμνημα τοΰ L a m b e r t  πρός τήν ’Ακαδημία τοΰ Βερολίνου (1768) 
(πρβλ. σχετικά Η. Η e i m s o e t h, op. cit., σ. 281).
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[γενικές] άρχές τών ’ Ηθών δέν μπορεί νά ύπάρχη τίποτε τό άβέβαιο, γιατί οί 
προτάσεις, ή είναι πέρα γιά πέρα μηδαμινές [άκυρες] καί νοήματος κενές, ή 
όφείλουν ν’ άπορρέουν άπό τίς Ιδικές μας άπλώς [μόνον] έννοιες τοϋ λόγου1. 
Στήν Φυσική, άντίθετα, ύπάρχει μιά άπειρία άπό είκασίες2, έν άναφορή πρός 
τίς όποιες δέν μπορεί ν’ άναμένεται ποτέ βεβαιότης, γιατί τά φυσικά 
φαινόμενα είναι άντικείμενα πού μάς δίδονται άνεξάρτητα άπό τίς έννοιές
μας, άρα τό κλειδί γΓ αύτά δέν βρίσκεται σ’ έμάς καί στήν καθαρή νόησή 
μας, άλλά έξω άπ’ έμάς, καί γιά τόν λόγο άκριβώς αύτόν δέν μπορεί σέ 
πολλές περιπτώσεις ν’ άνευρεθή, κατά συνέπεια δέν μπορεί ν’ άναμένεται 
κανένας βέβαιος φωτισμός3. Δέν συγκαταλέγω σ’ αύτά έδώ τίς έρωτήσεις 
τής 'Υπερβατικής ’Αναλυτικής, οί όποιες άφοροϋν τήν Παραγωγή4 τής 
καθαρής μας γνώσεως, άφοΰ έμεΐς τώρα πραγματευόμεθα μόνο γιά τή 
βεβαιότητα τών κρίσεων έν άναφορά πρός τά άντικείμενα καί όχι έν 
άναφορή πρός τήν πρωταρχή [πηγή]5 τών ιδίων μας τών έννοιών.

Δέν θά μπορέσουμε, λοιπόν, νά ύπεκφύγουμε [ξεφύγουμε] άπό τήν 
ύποχρέωση μιάς6 κριτικής, τουλάχιστον, λύσεως τών προβεβλημένων7 
έρωτήσεων τοϋ λόγου μέ αυτό, μέ τό νά έγείρουμε [δηλ.] παράπονα γιά τά 
στενά όρια τοϋ λόγου μας καί μέ τό νά όμολογοϋμε, ύπό τήν ψευδεπίφαση 
μιάς ταπεινορρήμονος8 αύτογνωσίας, ότι είναι ύπεράνω [τών δυνάμεων] τοϋ 
λόγου μας νά κρίνουμε9, άν ό κόσμος ύπάρχη έξ αίωνιότητος, ή έχη μιάν 
άρχή' άν ό κοσμικός χώρος10 είναι πεπληρωμένος έπ’ άπειρον μέ όντα, ή 
είναι περικλεισμένος μέσα σέ ώρισμένα όρια' άν ύπάρχη κάτι τι τό άπλό 
στόν κόσμο, ή άν τά πάντα πρέπει νά διαιρούνται11 έπ’ άπειρον' άν ύπάρχη 
μιά γένεση καί παραγωγή έξ έλευθερίας, ή άν τά πάντα έξαρτώνται12 άπό τήν 
άλυσίδα τής φυσικής τάξεως13. Τέλος, άν ύπάρχη οίοδήποτε [κάποιο] καθ’ 
όλοκληρίαν άπόλυτο καί καθ’ έαυτά άναγκαΐο ον, ή [άν] τά πάντα 
ύπόκεινται ώς πρός τήν ύπαρξή τους σέ όρους καί, κατά συνέπεια, είναι

(Α 481) 
(Β 509)

1. Ε solis nostris conceptibus rationis
2. Κατ’ εικασίαν γνώσεις (=conjecturas).
3. ’Εξήγηση, λύση, άποκάλυψη, διαφώτιση, διδαχή (AufschluO=patefactio).
4. Deduktion.
5. Προέλευση, έκπόρευση.
6. Γιά μιάν...
7. Προκείμενων.
8. Ταπεινολόγου, ταπεινόφρονος.
9. ’Αποφασίσουμε, προσδιορίσουμε.

10. Spatium mundi.
11. Μερίζωνται.
12. Κρέμονται στήν...
13. Ordo naturae rerum.
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(Α 482)
(Β 510)

(Α 483) 
(Β 511)

έξωτερικώς έξορτημένα καί καθ’ έαυτά τυχαία. Γιατί όλες αύτές οί 
έρωτήσεις άφοροϋν ένα άντικείμενο, τό όποϊο πουθενά άλλοϋ δέν δύναται νά 
δοθή παρά στίς σκέψεις μας, δηλ. [άφοροϋν] τήν παντελώς άπόλυτη 
όλότητα τής συνθέσεως τών φαινομένων. Έάν άπό τίς ίδιες τίς δικές μας 

|έννοιες'δέν είμαστε σέ θέση νά ποϋμε καί ν’ άποφασίσουμε [όρίσουμε] 
τίποτε πάνω σ ’ αύτά τό βέβαιο, δέν έχουμε τότε τό δικαίωμα νά μεταθέτουμε 
[έπιρρίπτουμε] τήν εύθύνη στό πράγμα πού κρύβεται σ’ έμάς* γιατί ένα 
τέτοιου είδους1 2 πράγμα δέν μπορεί (έπειδή αυτό δέν άπαντά έξω άπό τήν ίδέα 
μας πουθενά) νά μάς δοθή καθόλου, άλλά έχουμε τήν ύποχρέωση νά 
ζητήσουμε τήν αίτια στήν Ιδέα μας τήν ίδια, ή όποια άποτελεΐ ένα πρόβλημα 
πού δέν έπιτρέπει καμμιάν λύση, καί γιά τήν όποια3, έν τούτοις, δεχόμεθα 
έπίμονα, ώσάν4 ν’ άνταποκρίνεται σ’ αύτήν ένα πραγματικό άντικείμενο. 
Μιά σαφής έκθεση τής Διαλεκτικής, πού ένυπάρχει στήν ίδια τήν έννοιά 
μας, θά μάς όδηγοϋσε σέ λίγο5 σέ πλήρη βεβαιότητα γι’ αύτό πού 
είμαστε υποχρεωμένοι [έχουμε] νά κρίνουμε έν άναφορςί πρός μιάν τέτοια 
έρώτηση.

Στό δικό σας πρόσχημα [περί] τής άβεβαιότητος έν άναφορςί πρός αύτά 
τά προβλήματα μπορεί κατ’ άρχήν κανείς ν’ άντιτάξη αύτή τήν έρώτηση, 
τήν όποια τουλάχιστον ύποχρεοΰσθε ν’ άπαντήσετε μέ σαφήνεια: ’Από που 
[δηλ.] σάς έρχονται οί ιδέες, ή λύση τών όποιων σάς έμπεριπλέκει έδώ σέ 
μιάν τέτοια δυσκολία; Είναι ίσως φαινόμενα τών όποιων χρειάζεσθε τήν 
έξήγηση, καί γιά τά όποια, σύμφωνα μ’ αύτές τίς ίδέες, όφείλετε νά 
ζητήσετε μονάχα τίς άρχές ή τόν κανόνα6 τής έκθέσεώς των; Δεχθήτε ότι ή 
φύση είναι καθ’ όλοκληρίαν άποκαλυμμένη ένώπιόν σας, ότι στίς αίσθή- 
σεις σας καί στή συνείδηση όλων αύτών πού είναι έκτεθειμένα στήν 
έποπτεία σας, δέν ύπάρχει τίποτε κρυμμένο: τότε δέν θά μπορέσετε έν 
τούτοις διά μέσου ούτε μιάς καί μόνης έμπειρίας7 νά γνωρίσετε in concreto 
τό άντικείμενο τών ίδεών σας (γιατί, έκτός άπ’ αύτή τήν πλήρη έποπτεία, 
άπαιτεΐται άκόμη μιά όλοκληρωμένη σύνθεση καί ή συνείδηση τής 
άπολύτου όλότητός της, πράγμα τό όποιο δέν είναι δυνατό διά μέσου 
καμμιάς άπολύτως έμπειρικής γνώσεως), κατά συνέπεια ή έρώτησή σας δέν 
μπορεί μέ κανέναν τρόπο νά είναι άναγκαία γιά τήν έξήγηση οίουδήποτε 
παρουσιαζόμενου φαινομένου καί, έπομένως, νά είναι τρόπον τινά άπό τό 
ίδιο τό άντικείμενο έπιβεβλημένη8. Γιατί τό άντικείμενο δέν μπορεί ποτέ νά

1. Μέ άφετηρία τίς... (-ex conceptibus nostris).
2. "Ενα τέτοιο πράγμα. 3. Ίδέα.
4. Κατά τόν G ό r I a n d άντί το(>: als πρέπει νά τεθή: es (=ότι άνταποκρίνεται).
5. 'Αμέσως (=bald).
6. Κατά τόν E r d m a n n :  τούς κανόνες. 7. Διά μέσου καμμιάς.
8. Δεδομένη πρός λύση, προβεβλημένη.
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προβάλη ένώπιόν σας, Αφού δέν δύναται νά δοθή διά μέσου καμμιάς δυνατής 
έμπειρίας. ’Εσείς, μέ όλες τίς δυνατές κατ’ αίσθηση Αντιλήψεις, μένετε 
πάντοτε αίχματωλισμένοι κάτω άπό όρους, είτε μέσα στόν χώρο, είτε μέσα 
στόν χρόνο, καί δέν φθάνετε σέ τίποτε τό ’Απόλυτο, γιά ν’ [ώστε νά] 
Αποφασίσετε1, άν αύτό τό Άπόλυ.το πρέπη [είναι] νά τεθή σέ μιάν Απόλυτη 
Αρχή2 τής συνθέσεως, ή σέ μιάν Απόλυτη όλότητα τής σειράς χωρίς καμμιάν 
Αρχή’. Τό Όλον4 όμως ύπό τήν έμπειρική του σημασία είναι πάντοτε 
μόνον συγκριτικό [σχετικό]. Τό Απόλυτον 'Όλο τοΰ μεγέθους5 [τό Σόμπαν6],
τής διαιρέσεως, τής καταγωγής7 8, τοΟ καθοριστικού όρου τής ύπάρξεως έν 
γένει, μέ όλες τίς έρωτήσεις, άν αύτό* πρέπη [είναι] νά πραγματώνεται 
[έπιτυγχάνεται] διά πεπερασμένης ή εις άπειρον συνεχιστέας συνθέσεως, 
δέν Αφορά σέ τίποτε καμμιάν δυνατή έμπειρία. Δέν θά έξηγούσατε ούτε κατ ’ 
έλάχιστον καλλίτερα, ή, Ακόμα, Αλλιώς9 μόνον, τά φαινόμενα π.χ. ένός 
σώματος, είτε [άν] δεχθήτε ότι αύτό10 συνίσταται άπό άπλά ή άπό σύνθετα 
πέρα γιά πέρα πάντοτε μέρη’ γιατί δέν είναι δυνατό νά προβάλη ποτέ 
ένώπιόν σας κανένα άπλό φαινόμενο καί έξ ίσου λιγώτερο άκόμη μιά άπειρη 
σύνθεση. Τά φαινόμενα Απαιτούν νά έξηγούνται μόνον καθ’ όσον οί όροι (Β 512) 
τής έξηγήσεώς των είναι δεδομένοι στήν κατ’ αίσθηση Αντίληψη, κάθε τι 
όμως πού μπορεί ποτέ νά δίδεται μέσα σ ’ αύτά, εις ένα Α π ό λ υ τ ο ν  (Α 484) 
“Ο λ ο11 συμπεριειλημμένο, δέν είναι τό ίδιο καμμιά12 κατ’ αίσθηση 
Αντίληψη. Αύτό τό "Ολον όμως είναι έκεΐνο ούσιαστικά πού ή έξήγησή του 
Απαιτείται στά ύπερβατικά προβλήματα13 τού λόγου.

’Αφού, λοιπόν, καί ή λύση άκόμα τών προβλημάτων αύτών δέν μπο
ρεί ποτέ νά κάνη τήν έμφάνισή της [προβάλη] στήν έμπειρία, δέν μπορείτε 
νά πήτε ότι είναι Αβέβαιο, τί πρέπει [είναι] έδώ πέρα14 ν’ Αποδίδεται15 στό 
Αντικείμενο [τής ιδέας μας]. Γιατί τό Αντικείμενό σας ύπάρχει μόνο μέσα 
στό μυαλό σας καί δέν μπορεί καθόλου νά δοθή έξω άπ ’ αύτό ’ ώς έκ τούτου 
έχετε νά φροντίσετε γι’ αύτό μόνον, νά είσθε [δηλ.] σύμφωνοι μέ τούς ίδιους 
τούς έαυτούς σας καί ν’ Αποφεύγετε16 τήν Αμφιβολία πού μετατρέπει τήν ιδέα

1. Κρίνετε, καθορίσετε. 2. Initium. 3. Sine omni initio.
4. Universitas. 5. Quantitatis.
6. Universitas rerum. (=κοσμικόν "Ολο).
7. Τής προελεύσεως, παραγωγής (=AbstammungFderivatio).
8. Τό άπόλυτον "Ολο.
9. Κατ’ άλλον τρόπο. 10. Τό σώμα.

ll.Totum. 12. Mellin: keine όχι: eine.
13. Aufgaben (=quaestiones). 14. Επ’ αύτοΰ.
15. Προσάπτεται.
16. ’ Αποτρέπετε.
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σας σέ μιαν ύποθετική παράσταση ένός έμπειρικά δεδομένου καί, έπομένως, 
[ένός] σύμφωνα έπίσης μ’ έμπειρικούς νόμους γνωστέου άντικειμένου. Ή 
δογματική, άρα, λύση δέν είναι καθόλου άβέβαιη, άλλ’ άδύνατη. Ή 
κριτική όμως, πού μπορεί νά είναι έντελώς βέβαιη, δέν θεωρεί τήν έρώτηση 
καθόλου Αντικειμενικά, άλλά [τήν θεωρεί] ώς πρός1 τό θεμέλιο τής 
γνώσεως, πάνω στό όποϊο αύτή είναι θεμελιωμένη [βασισμένη].

(Α 485) 
(Β 513) 1 ΤΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ

Σκεπτική παράσταση των κοσμολογικών έρωτήσεων διά μέσου καί των
τεσσάρων ύπερβατικών Ιδεών

Θ '  Απείχαμε2 εύχαρίστως άπό τήν Αξίωση νά δούμε δογματικώς 
Απαντημένες τίς έρωτήσεις μας, έάν προκαταβολικά ήδη συλλαμβάναμε: 
δτι, όποιαδήποτε καί άν ήταν ή κατάληξη τής άπαντήσεως3, μέ τούτο [έτσι] 
αύτή θά έμεγάλωνε [αΰξαινε] Ακόμη μόνο τήν άγνοιά μας καί θά μάς 
έκρήμνιζε4 άπό τή μιάν Ακατανοησία σέ μιάν άλλη, άπό τή μιά σκοτεινότη- 
τα σέ μιάν άλλη πιό μεγάλη καί, ίσως, Ακόμα καί σέ Αντιφάσεις. Έάν ή 
έρώτησή μας είναι γιά5 κατάφαση ή Απόφαση Απλώς τεθειμένη, τότε 
ένεργεϊ6 κανείς εύφυώς [φρονίμως] μέ τό ν’ Αφήνη πρός τό παρόν 
[προσωρινά] κατά μέρος τούς πιθανούς λόγους τής άπαντήσεως καί [νά] 
έξετάζη κατά πρώτον, τί τέλος πάντων θά έκέρδιζε κανείς, έάν ή Απάντηση 
Απέβαινε7 ύπέρ τής μιας πλευράς καί τί, άν ύπέρ τής Αντίθετης [άλλης]. Έάν 
τώρα συμβαίνη8 ώστε καί στίς δύο περιπτώσεις νά προκύπτη [έξάγεται] 
καθαρή άνοια9 (Nonsens), τότε έχουμε μιάν θεμελιωμένη [βάσιμη] πρόκλη
ση10 νά έρευνήσουμε κριτικά τήν έρώτησή μας τήν ίδια καί νά δούμε, άν αύτή

1. Εν σχέσει πρός (=ex fundamento cognitionis). 2. Άφιστάμεθα.
3. Κατά λέξη: ότι, όπωσδήποτε καί άν ώφειλε [μπορούσε] ν’ άποβή ή απάντηση...

rj, άς είχε ή άπάντηση τήν κατάληξη πού ήθελε... ή: θά μπορούσε ή απάντηση ν' άποβή 
όπως αύτή ήθελε...

4. 'Εβύθιζε, έρριπτε.
5. Γιά νά έχη δηλ. άπλώς μιάν καταφατική άπάντηση ή άρνηση.
6. Προχωρεί, πράττει, άντιμετωπίζεται τό πράγμα εύφυώς...
7. Κατέληγε.
8. 'Αποκαλύπτεται.
9. Κάτι τι δηλ. τό έστερημένο νοήματος.

1Θ. Αίτια, λόγο.
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δέν στηρίζεται πάνω σέ μιάν άνεδαφική [άβάσιμη] προϋπόθεση καί παίζη μέ 
μιάν Ιδέα, ή όποία προδίδει τό ψεϋδος της καλλίτερα στήν έφαρμογή καί διά 
τών συνεπειών της παρά στήν κεχωρισμένη1 παράστασή της. Αύτή είναι ή 
μεγάλη ώφέλεια πού έχει ό σκεπτικός τρόπος [μέθοδος] νά έπεξεργάζεται 
κανείς τίς έρωτήσεις, [έρωτήσεις] τίς όποιες καθαρός λόγος άπευθύνει2 σέ 
καθαρό λόγο, καί διά μέσου τοϋ όποίου [τρόπου] μπορεί κανείς μέ λίγα 
έξοδα [δαπάνες] ν’ άπαλλαγή3 άπό έναν μεγάλο δογματικό κυκεώνα καί 
στήν θέση του νά βάλη4 μιάν νηφάλια Κριτική, πού, ώς ένα πραγματικό 
καθαρτικό5, θ’ άποκαθάρη6 μ’ έπιτυχία [αίσίως]7 τήν οίηση [φαντασίωση] 
μαζί μέ τά παρακόλουθά8 της, [δηλ.] τήν πολυγνωσία9.

’Εάν, συνεπώς, γιά μιάν κοσμολογική Ιδέα [θά] μπορούσα έκ τών 
προτέρων νά διακρίνω, ότι, πρός [μέ] όποιανδήποτε πλευρά τού ’Απολύτου 
τής άναγωγικής συνθέσεως τών φαινομένων καί άν αύτή έτάσσετο10 *, μ’ 
αύτό", έν τούτοις, θά ήταν είτε π ά ρ α  π ο λ ύ  μ ε γ ά λ η  ή  π ά ρ α  
π ο λ ύ  μ ι κ ρ ή  γιά κάθε μιάν έ ν ν ο ι α  τ ή ς  ν ο ή σ ε ω ς ,  τότε θά12 
συνελάμβανα ότι αύτή —δεδομένου ότι έκείνη έχει παρ ’ όλα αύτά νά κάνη 
μέ ένα μόνον άντικείμενο τής έμπειρίας, πού13 όφείλει νά είναι εύσύμμετρο 
πρός μιάν δυνατή έννοια τής νοήσεως— πρέπει νά είναι έντελώς κενή καί 
χωρίς σημασία, άφου14 τό άντικείμενο δέν ταιριάζει15 σ’ αύτήν μέ όποιον- 
δήποτε τρόπο καί άν θέλω16 νά τό προσαρμόσω17 πρός αύτήν. Καί τούτο είναι 
στήν πραγματικότητα ή περίπτωση μ’ όλες τίς κοσμικές [κοσμολογικές] έν
νοιες, οί όποιες γι’ αύτό άκριβώς έπίσης περιπλέκουν τόν λόγο, έν δσφ 
αύτός μένει προκολλημένος18 σ’ αύτές, σέ μιάν άναπόφευκτη άντινομία. 
Γιατί δεχθήτε:

* (Α 486) 
'(Β 514)

1. Separata (=άφηρημένη, είλημμένη καθ’ έαυτήν). 2. Προτείνει, κάνει.
3. Γλυτώση.
4. Νά τόν ύποκαταστήση μέ...
5. Τήν ίδια ιατρική, θά λέγαμε, γλώσσα χρησιμοποιεί καί ό «Σοφιστής» τοΰ

Π λ ά τ ω ν ο ς .
6. Έξαφανίση, έκκομίση.
7. Άποτελεσματικώς.
8. Συνοδεία της.
9. Πολυμάθεια: (στήν άρνητική τοΰ όρου σημασία). Πρβλ. τό τοΰ ' Η ρ α κ λ ε ί 

τ ο υ  (Β 40): «πολυμαθίη νόσν ΐ,χαν ον διδάσκει».
10. ’Ετίθετο, έκλινε. H. ’Έτσι.
12. Κατά τόν G r ί 1 I ο : miifite (=θά έπρεπε νά...).
13. Κατά τόν GOrland: welche (=ή όποία [έμπειρία]).
14. Άπό τή στιγμή πού... 15. Δέν είναι συμμετρικό.
16. ’Επιδιώκω. 17. Συμμορφώσω.
18. Προσπέφυκε, προσκρέμαται.
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(Α 487)
(Β 515)

Π ρ ώ τ ο ν ,  ό τ ι  ό  κ ό σ μ ο ς  δ έ ν  έ χ ε ι  κ α μ μ ι ά ν  ά ρ χ ή :  
τότε αύτός είναι π α ρ ά  π ο λ ύ  μ ε γ ά λ ο ς  γιά τήν έννοιά σας, γιατί ή 
έννοια πού συνίσταται σέ μιάν συνεχή1 άναγωγή, δέν μπορεί ποτέ νά φθάση 
όλόκληρη τή διαρρεύσασα αΙωνιότητα. Υποθέσατε2: δ τ ι α ύ τ ό ς 3

έ χ ε ι  μ ι ά ν  ά ρ χ ή ,  τότε πάλι4 είναι π ά ρ α  π ο λ ύ  μ ι κ ρ ό ς  γιά 
|τήν έννοια τής νοήσεώς5 σας στήν [κατά τήν] άναγκαία έμπειρική άναγωγή. 

Πράγματι, έπειδή ή άρχή προϋποθέτει πάντοτε έναν χρόνο πού προηγείται, 
γι ’ αυτό ή άρχή αύτή δέν είναι άκόμη άπόλυτη, καί ό νόμος τής έμπειρικής 
χρήσεως τής διανοίας σάς έπιβάλλει νά έρωτάτε6 γιά έναν άκόμα ύψηλότε- 
ρον όρο τού χρόνου, καί ό κόσμος, κατά συνέπεια, είναι φανερά πάρα πολύ 
μικρός γΓ αύτό τόν νόμο.

"Ετσι άκριβώς έχει τό πράγμα7 καί μέ τή διπλή άπάντηση τής 
έρωτήσεως γύρω άπό τό [γιά] μέγεθος τού κόσμου ώς8 πρός τόν χώρο. Γιατί, 
άν α ύ τ ό ς 9  ε ί ν α ι  ά π ε ι ρ ο ς  καί άπεριόριστος10, τότε είναι π ά ρ α  
π ο λ ύ  μ ε γ ά λ ο ς 1 1  γιά κάθε δυνατή έμπειρικήν έννοια. ’ Ε ά ν  ε ί ν α ι  
π ε π ε ρ α σ μ έ  ν ο ς  καί περιορισμένος12, τότε δικαίως θέτετε13 άκόμη τό 
έρώτημα: τί προσδιορίζει αύτό τό όριο; Ό κενός χώρος δέν είναι ένα άφ’ 
έαυτου ύπάρχον14 συσχετικό τών πραγμάτων καί δέν μπορεί νά είναι κανένας 
δρος, εις τόν όποιο [δπου] θά μπορούσατε νά σταματήσετε, ούτε [μπορεί] 
πολύ λιγώτερο [νά είναι] ένας έμπειρικός δρος, πού θά άποτελοΰσε ένα μέ
ρος μιάς δυνατής έμπειρίας. (Γιατί ποιός μπορεί νά έχη μιάν έννοια γιά τό 
άπόλυτα15 Κενό;). ’Αλλά γιά τήν άπόλυτη όλότητα τής έμπειρικής συνθέ- 
σεως άπαιτεΐται πάντοτε ώστε τό ’Απόλυτο νά είναι μιά έννοια τής 
έμπειρίας16. "Apa, ένας σέ δρια π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν ο ς  κ ό σ μ ο ς  είναι 
π ά ρ α  π ο λ ύ  μ ι κ ρ ό ς 1 7  γιά τήν έννοιά σας.

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν ,  έάν κάθε φαινόμενο στόν χώρο (ύλη) συνίσταται 
άπό ά π ε ι ρ ο ς  π ο λ λ α π λ ά  μ έ ρ η ,  τότε ή άναγωγή τής διαιρέσεως

1. Διαδοχική. 2. Δεχθήτε. 3. Ό κόσμος.
4. ’Αντίθετα. 5. Διανοίας. 6. Ζητάτε.
7. Το ίδιο άκριβώς συμβαίνει.
8. "Οσον αφορά τόν χώρο...
9. ”Η: αύτό (=τό μέγεθος).

10. Χωρίς όρια, μή κεριοριζόμενος άπό όρια.
11. Nimis magnus.
12. Terminis inclusus, limitatus.
13. Έρωτάτε.
14. Αυθύπαρκτο, αύθυπόστατο, άφ’ έαυτοΰ συνιστάμενο.
15. Simpliciter vacuum.
16. Concept us empiricus.
17. Nimis parvus.
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είναι πάντοτε π ά ρ α  π ο λ ύ  μ ε γ ά λ η  γιά τήν Εννοιά σας' καί έάν ή 
διαίρεση τοΰ χώρου όφείλη νά σ τ α μ α τ ά  σέ όποιοδήπΟτε [κάποιο] 
μέλος της (στό Απλό), τότε αύτή1 είναι π ά ρ α  π ο λ ύ  μ ι κ ρ ή  γιά 
τήν ίδέα τού "Απολύτου. Γιατί αύτό τό μέλος άφήνει πάντοτε νά ύπολείπεται j 
μιά άναγωγή σέ [πρός] περισσότερα Εμπεριεχόμενα σ’ αύτό μέρη.

Τ ρ ί τ ο ν ,  άν δεχθήτε: ότι σέ ό,τι συμβαίνει, στόν κόσμο, δέν είναι 
τίποτε [άλλο] Εξόν άπό συνέπεια2 [Επακόλουθο] σύμφωνα μέ νόμους τής 
φ ύ σ ε ω ς, τότε ή αίτιότης3 τής αιτίας είναι μέ τή σειρά της κάτι πού 
συμβαίνει καί καθιστά άναγκαία τήν άναγωγή σας πρός άκόμα ύψηλότερην 
αίτια, κατά συνέπεια [καθιστά άναγκαία] τήν χωρίς σταματημό [παύσιμο] 
προέκταση4 a parte priori τής σειράς των όρων. Ή άπλώς [ώς ποιητικό 
αίτιο] δρώσα φ ύ σ η 5  είναι, άρα, στή σύνθεση των κοσμικών γεγονότων 
π ά ρ α  π ο λ ύ  μ ε γ ά λ η  γιά κάθε Ιδική σας Εννοια.

Έάν, έδώ καί έκεΐ6, Επιλέγετε άφ’ Ε α υ τ ώ ν 7  ένεργούμενα 
[παραγόμενα] γεγονότα8, κατά συνέπεια [Επιλέγετε] παραγωγή Εξ Ε λ ε υ 
θ ε ρ ί α ς 9 ,  τότε σάς καταδιώκει τό «Γιατί»10 σύμφωνα μ" Εναν άναπόφευκτο 
νόμο τής φύσεως καί σάς άναγκάζει νά προχωρήσετε σύμφωνα11 μέ τόν 
αιτιώδη νόμο τής Εμπειρίας πέρα άπ’ αύτό τό σημείο, καί [τότε] βρίσκετε 
ότι μιά τέτοιου είδους όλότης τής συνδέσεως ε ί ν α ι  π ά ρ α  π ο λ ύ  
μ ι κ ρ ή  γιά τήν άναγκαία Εμπειρική σας Εννοια.

Τ έ τ α ρ τ ο ν ,  όταν δέχεσθε Ενα άπό λ υ το ά ν α γ κ α ΐ ο  " Ό ν  
(είτε12 αύτό είναι ό ίδιος δ κόσμος, είτε κάτι μέσα στόν κόσμο, ή ή αιτία τοΰ 
κόσμου), τότε τό τοποθετείτε σ’ Εναν άπείρως άπομεμακρυσμένο άπό κάθε 
χρονικό σημείο χρόνο" γιατί άλλιώς13 θά ήταν Εξαρτημένο άπό μιάν άλλη 
καί περισσότερο παλαιάν ύπαρξη. Άλλ’ αμέσως τότε ή ύπαρξη αύτή είναι 
γιά τήν Εμπειρική σας Εννοια άπρόσιτη καί π ά ρ α  π ο λ ύ  μ ε γ ά -  
λ η, ώστε νά [γιά νά] μπορούσατε ποτέ νά φθάσετε έκεΐ διά μέσου μιάς 
οίασδήποτε συνεχούς14 άναγωγής.

(Α 488)
(Β 516)

1. Ή άναγωγή. 2. Eventa ex legibus naturae.
3. Effectio causae.
4. Παράταση, Επέκταση.
5. Natura efficiens.
6. Σποραδικά, ποΰ καί ποΰ, Ενίοτε, πότε - πότε (*=hin unci wicder).
7. Sponte (=άπό μόνα τους, αΰτενεργώς. αύθορμήτως).
8. Αύτενέργητα γεγονότα.
9. Ex libertate.

10. Σάς καταδιώκει, βασανίζει δηλ. τό Ερώτημα σύμφωνα...
11. Δυνάμει. 12. "Έστω ότι αύτό είναι...
13. Σέ Εναντία περίπτωση.
14. Μέχρι τέλους συνεχισθείσας (=fortgesetzten).
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(Α 489) 
(Β 517)

(Α 490) 
(Β 518)

Έάν όμως δ,τι άνήκει στόν κόσμο (είτε ώς ύποκείμενο σέ όρους, είτε 
ώς όρος) είναι, κατά τή γνώμη σας, τ υ χ α ί ο 1 ,  τότε κάθε δεδομένη σέ σας 
ύπαρξη είναι π ά ρ α  π ο λ ύ  μ ι κ ρ ή  γιά τήν έννοιά σας. Γιατί ή 
ύπαρξη αύτή σάς άναγκάζει νά κυττάζετε πάντοτε γύρω σας [νά ψάχνετε] γιά 
μιάν άλλη ύπαρξη, άπό τήν όποια αύτή είναι έξαρτημένη.

Είπαμε ότι σ’ όλες αύτές τίς περιπτώσεις ή Ι δ έ α  τ ο ύ  κ ό 
σ μ ο υ 2  είναι γιά τήν έμπειρική άναγωγή, κατά συνέπεια γιά κάθε δυνατή 
έννοια τής νοήσεως, είτε πάρα πολύ μεγάλη, είτε έπίσης πάρα πολύ μικρή 
γι’ αύτή τήν ίδια3. Γιατί δέν έκφραστήκαμε άντίστροφα καί δέν είπαμε: δτι 
στήν πρώτη περίπτωση ή έμπειρική έννοια είναι πάντοτε πάρα πολύ μικρή 
γιά τήν ιδέα, στή δεύτερη όμως πάρα πολύ μεγάλη, καί ότι, κατά συνέπεια, 
τό φταίξιμο4 προσάπτεται5, στήν έμπειρική τρόπον τινά, άναγωγή, άντί νά 
αίτιώμεθα6 τήν κοσμολογική ιδέα, δτι είς τό Πάρα-πολύ7 καί τό Πάρα-πολύ- 
λίγο8 παρεξέκλινε άπό τόν σκοπό της, δηλ. άπό τή δυνατή έμπειρία; Ή 
αιτία [ό λόγος] ήταν αύτή. Δυνατή έμπειρία είναι αύτό πού μπορεί μόνο νά 
δώση πραγματικότητα στίς έννοιές μας' χωρίς αύτό κάθε έννοια είναι μόνον 
ιδέα, χωρίς άλήθεια καί άναφορά πρός ένα άντικείμενο. Ή δυνατή,ώς έκ 
τούτου, έμπειρική έννοια ήταν τό σταθερό μέτρο9, σύμφωνα μέ τό όποιο ή 
ιδέα έπρεπε νά κριθή [γιά νά φανή], άν αύτή είναι ψιλή ιδέα καί δν τής νοή
σεως, ή βρίσκη τό άντικείμενο της μέσα στόν κόσμο. Γιατί, δτι σέ σχέση 
[σέ σύγκριση] πρός κάποιο άλλο, ένα πράγμα είναι πάρα πολύ μεγάλο ή 
πάρα πολύ μικρό, αύτό τό λέει κανείς γιά έκεΐνο μόνον [τό πράγμα], πού έχει 
πρός χάρη μόνον αύτοϋ τού τελευταίου γίνει δεκτό καί όφείλει νά συμμορ
φώνεται [προσαρμόζεται] πρός αύτό. Στά παιγνίδια10 των άρχαίων διαλεκτι
κών Σχολών άνήκε έπίσης καί αύτή ή έρώτηση: δταν μιά σφαίρα δέν περνάη 
άπό μιάν τρύπα, τί πρέπει κανείς νά πή: ή σφαίρα είναι πάρα πολύ μεγάλη ή 
ή τρύπα πάρα πολύ μικρή; Σ’ αύτή τήν περίπτωση είναι άδιάφορο [τό] πώς 
θέλετε νά έκφρασθήτε, γιατί δέν γνωρίζετε ποιό άπό τά δύο είναι έδώ γιά 
χάρη τοΰ άλλου. ’Αντίθετα, δέν θά πήτε: δτι ό άνδρας είναι πάρα πολύ με

1. Fortuitum. 2. Ή κοσμολογική Ιδέα.
3. Τήν άναγωγή καί τήν έννοια δηλ. τής διανοίας.
4. Τό λάθος, ή αίτια, ευθύνη, ένοχή (=Schuld).
5. ’Εναπόκειται, βαρύνει, προσφύεται.
6. Έμεμφόμεθα, ψεγόμαστε, κατηγορούσαμε...
7. Im Zuviel (=in excessu=o^v ύπερβολή). Έξ ή: δι’ υπερβολής.
8. 1m Zuwenig (=in defectu=o^v έλλειψη). ’Εξ ή: δι’ έλλείψεως.
9. Πρότυπο, κανών.

10. Στό παιγνίδι (=Zu dem Spielwerke).
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γάλος [μακρύς] γιά τό Ενδυμά του, άλλά ότι τό Ενδυμα είναι πάρα πολύ 
βραχύ1 γιά τόν άνδρα.

"Εχουμε, άρα, όδηγηθή στήν θεμελιωμένη2 3 τουλάχιστον υπόνοια [υπο
ψία]: ότι οί κοσμολογικές Ιδέες, καί μαζί μ' αύτές όλοι οΐ άναμεταξύ τους σέ 
Εριδα περιπεπλεγμένοι’ σοφιστικοί4 Ισχυρισμοί, Εχουν 5 ίσως γιά υπόστρω
μα [βάση] μιάν κενή καί καθαρά φανταστικήν Εννοια γιά τόν τρόπο πού μάς 
δίδεται τό άντικείμενο τών Ιδεών αύτών, καί ή ύποψία αύτή μπορεί νά μάς 
όδηγήση ήδη στά σωστά ίχνη6, γιά ν' άποκαλύψουμε τό άπατηλό Εργο7, πού 
έπί τόσο μακρύ χρόνο μάς παρεπλάνησε.

ΤΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ

Ό υπερβατικός ιδεαλισμός ώς τό κλειδί πρός λύση8 τής κοσμολογικής
Διαλεκτικής

'Αποδείξαμε έπαρκώς στήν 'Υπερβατική Αισθητική ότι κάθε τι9 * πού 
Εποπτεύεται στόν χώρο ή τόν χρόνο, κατά συνέπεια όλα τά άντικείμενα μιάς 
δυνατής γιά [σ’] Εμάς Εμπειρίας, δέν είναι τίποτε άλλο άπό φαινόμενα, δηλ. 
άπλές παραστάσεις, οί όποιες, Ετσι όπως παριστάνονται, ώς c ντα Εκτατά,0| 
ή ώς σειρές μεταβολών, δέν Εχουν Εξω άπό τίς σκέψεις μας, καμμιάν 
καθεαυτό θεμελιωμένην11 ύπαρξη. Αύτή τή διδασκαλία [θεωρία] τήν όνο- 
μάζω υ π ε ρ β α τ ι κ ό ν  ' ι δ ε α λ ι σ μ ό * .  Ό ρεαλιστής [πραγματοκρά-

(Α 491) 
(Β 519)

* Αύτόν έπίσης, άλλιώς, τόν ώνόμασα Ενίοτε τόν ε ι δ ο λ ο γ ι κ ό  [κατ ’ είδος] 
ιδεαλισμό, γιά νά τόν διακρίνω άπό τόν ύλικό [καθ’ ύλην], δηλ. τόν κοινό [δημώδη] 
ιδεαλισμό, πού άμφισβητεΐ ή άρνεΐται τήν ύπαρξη τών Ιδίων των Εξωτερικών πραγμάτων. 
Σέ μερικές περιπτώσεις φαίνεται νά είναι σκόπιμο12 νά χρησιμοποιή κανείς καλλίτερα1' 
τήν έκφραση αύτή άπ’ δ,τι τήν παραπάνω μνημονευθεΐσα, γιά ν’ άποσοβή14 κάθε 
παρερμηνεία [παρανόηση], [Αύτή ή παρατήρηση λείπει στήν έκδοση Α].

I. Κοντό, μικρό. 2. Αιτιολογημένη.
3. Οί έρίζοντες, διαμαχόμενοι σοφιστικώς..., οί ευρισκόμενοι σέ...
4. Ψευδορθολογικοί.
5. "Εχουν νά ύπόκηται ώς...
6. Στόν σωστό δρόμο.
7. Φρεναπάτη, φενάκη, έκθάμβωμα (=illusio).
8. Λύσεως. 9. Δηλ. όλα όσα...
10. Ώς όντα προικισμένα μέ έκταση. Εκτεταμένα (=naturae extensae).
11. In se fundata (=είς έαυτήν θεμελιωμένη, αύθύπαρκτη).
12. Πρόσφορο, άξιο συστάσεως. |3. Νά προτιμά. 14. Προλαβαίνη. άποτρέπη.
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της] στήν υπερβατική [τοϋ όρου] σημασία κατασκευάζει1 άπ* αυτές τίς 
τροποποιήσεις2 3 τής αισθητικότητάς μας πράγματα καθ’ έαυτό [άφ’ έαυτών] 
ύφιστάμενα1 καί μετατρέπει4 ώς έκ τούτου ά π λ έ ς 5  π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς  
σέ πράγματα αυτά καθ’ έαυτά.

Θά διέπραττε κανείς άδικο6 σ’ έμάς, άν ήθελε ν’ άπαιτήση7 [άξιώση] 
άπό έμάς τόν άπό μακροΰ ήδη χρόνου τόσο διασυρμένο8 έμπειρικόν 
ιδεαλισμό, ό όποιος, ένώ δέχεται τήν ϊδια τήν πραγματικότητα τού χώρου, 
άρνεΐται τήν ύπαρξη των έκτατών όντων μέσα σ’ αύτόν [τόν χώρο], [ή] 
τουλάχιστον τήν βρίσκει αμφίβολη, καί δέν συγχωρεΐ [άναγνωρίζει] 
καμμιάν σ ’ αύτό τό σημείο9 ίκανώς άποδείξιμη διάκριση άνάμεσα σέ όνειρο 
καί άλήθεια. "Οσον αφορά τά φαινόμενα τής έσωτερικής αίσθήσεως στόν 
χρόνο, σ’ αυτά, ώς πραγματικά [άληθινά] πράγματα [όντα], δέν βρίσκει 
καμμιά δυσχέρεια, μάλιστα δέ ισχυρίζεται ότι ή έσωτερική αυτή έμπειρία 
άποδεικνύει έπαρκώς, μοναδική καί μόνη10 11, τήν πραγματική ύπαρξη τού 
αντικειμένου της (αυτού καθ’ έαυτό, μέ όλον αύτό τόν προσδιορισμό τού 
χρόνου).

(Β 520) Ό ύπερβατικός μας ιδεαλισμός, άντίθετα, δέχεται [έπιτρέπει] ότι τά 
αντικείμενα έξωτερικής έποπτείας, έτσι άκριβώς όπως αύτά έποπτεύονται 
στόν χώρο, είναι καί πραγματικά έπίσης, καί όλες οί μεταβολές στόν χρόνο 
[είναι] έτσι όπως τίς παριστα ή έσωτερική αίσθηση. Γιατί, καθώς [άφοΰ] ό

(Α 492) λ^ρος είναι ήδη μιά μορφή έκείνης τής έποπτείας πού τήν όνομάζουμε 
εξωτερική, καί χωρίς άντικείμενα μέσα σ’ αύτόν δέν θά ύπήρχε καμμιά 
απολύτως εμπειρική παράσταση, έτσι μπορούμε καί όφείλουμε νά δεχθούμε, 
ώς πραγματικά, όντα έκτατά [έκτεταμένα] μέσα σ ’ αύτόν, καί έτσι άκριβώς 
έπίσης είναι" καί μέ τόν χρόνο. ’Αλλά έκεΐνος ό ίδιος χώρος, μαζί μ’ αύτόν 
τόν χρόνο, καί, μέ τούς δύο συγχρόνως, όλα τά φαινόμενα, δέν είναι, 
ώστόσο, αύτά καθ’ έαυτά διόλου π ρ ά γ μ α τ α ,  άλλά τίποτε [άλλο] έξόν 
άπό παραστάσεις, καί δέν μπορούν έξω άπό τό πνεΰμά μας νά ύπάρχουν 
καθόλου, καί άκόμα καί αύτή ή έσωτερική καί αίσθητή [κατ’ αίσθηση]

1. Κατά λέξη: κάνει, «φτιάχνει» (=macht).
2. Mutationes.
3. Αυθυπόστατα (=in sese consistentes).
4. Μεταβάλλει, καθιστά.
5. Ψιλές.
6. Θά ήταν άδικος μαζί μας, θά μάς άδικοΰσε.
7. Νά μάς άποδώση δηλ. άδίκως.
8. Κακοφημισμένο, έν κατακραυγή άποκηρυγμένο.
9. Σ’ αύτό τό πράγμα ή: άπ’ αυτή τήν άποψη (=in diesem Stiicke).

10. Μόνη καί μόνη, άποκλειστικά μόνη.
11. Καί τό ίδιο άκριβώς συμβαίνει καί μέ τόν χρόνο.
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έποπτεία τοΟ πνεύματός μας (ώς ένός άντικειμένου τής συνειδήσεως), ό 
προσδιορισμός τοΟ όποιου παριστάται διά τής διαδοχής διαφόρων κατα
στάσεων μέσα στόν χρόνο, δέν είναι έπίσης τό πραγματικό1 ’Εγώ, όπως 
αύτό ύπάρχει καθ’ έαυτό, ή τό ύπερβατικό υποκείμενο, άλλά ένα φαινόμενο 
μονάχα, πού είναι δεδομένο στήν αισθητικότητα αύτοΟ τού άγνώστου σ’ 
έμάς όντος2. Ή ύπαρξη αύτοΰ τού έσωτερικοΰ φαινομένου, ώς ένός 
καθεαυτά3 ύπάρχοντος πράγματος, δέν μπορεί νά γίνη δεκτή4, γιατί όρος 
της είναι ό χρόνος, ό όποιος δέν μπορεί νά είναι κανένας προσδιορισμός 
όποιουδήποτε [κάποιου] πράγματος αύτοΰ καθ’ έαυτό. Στόν χώρο όμως καί 
στόν χρόνο ή έμπειρική άλήθεια των φαινομένων είναι ίκανώς διασφαλι
σμένη καί άπό τή συγγένεια μέ τό όνειρο έπαρκώς διακεκριμένη, όταν [έάν] (Β 521) 
καί τά δύο5 συνέχωνται όρθώς καί συνολικώς σέ μιάν σύμφωνα μ’ 
έμπειρικούς νόμους έμπειρία.

Τά άντικείμενα, κατά ταύτα, τής έμπειρίας δέν είναι π ο τ έ  α ύ τ ά  
κ α θ ’  έ α υ τ ά, άλλά μονάχα δεδομένα στήν έμπειρία καί έξω άπ’ αύτήν 
δέν υπάρχουν καθόλου. "Οτι μπορούν νά ύπάρχουν κάτοικοι στή σελήνη, (Α 493) 
μολονότι ποτέ κανένας άνθρωπος δέν τούς έχει άντιληφθή6, πρέπει άσφαλώς 
νά όμολογηθή, άλλά αύτό σημαίνει τούτο7 μόνον: ότι έμεϊς [δηλ.] στή [κατά] 
δυνατή πρόοδο8 τής έμπειρίας θά μπορούσαμε νά τούς9 συναντήσουμε' γιατί 
πραγματικό είναι κάθε τι πού βρίσκεται [διατελεΐ] σέ συνάφεια [συνοχή]10 
μέ μιάν κατ’ αίσθηση άντίληψη σύμφωνα μέ νόμους τής έμπει^ ικής προό
δου [πορείας]. Αύτά11, άρα, είναι ευθύς τότε πραγματικά, όταν διατελοϋν12 
σέ μιάν έμπειρική συνεκτικήν ένότητα μέ τήν πραγματική μου συνείδηση, 
μολονότι δέν είναι γι’ αύτό τόν λόγο καθ’ έαυτό13, δηλ. έξω άπ’ αύτή τήν 
πρόοδο τής έμπειρίας, πραγματικά.

1. Τό άληθινό, κυριολεκτικό, τό καθαυτό, αυτούσιο, αύθεντικό.
2. ”Η όπως θέλει ό G e n t i 1 e «...άλλά ένα φαινόμενο μονάχα, δεδομένο στήν 

αισθητικότητα, αύτοΰ τοΰ άγνώστου σ’ έμάς όντος».
3. Άφ’ έαυτοΰ (=per se cxstans).
4. Νά όμολογηθή, συγχωρηθή (=eingerSumt werden).
5. Δηλ. ή έμπειρική άλήθεια καί τό όνειρο καί όχι ό χώρος καί ό χρόνος, όπως 

μεταφράζει ό ’Ιταλός Ρ. C h i ο d i.
6. Είδε.
7. "Εχει τόση μόνο σημασία (δύναμη) (=bedeutet so viel).
8. Progressus (=πρόβαση, προχώρηση, πορεία).
9. Νά τούς βροϋμε στόν δρόμο μας, προϋπαντήσουμε (δηλ. τούς κατοίκους).

10. Contextus.
11. Τά άντικείμενα τής έμπειρίας.
12. Στέκωνται (=stehen).
13. Καθ’ έαυτά.

15
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Σ’ έμάς τίποτε δέν είναι πραγματικά δεδομένο έξόν άπό την κατ’ 
αίσθηση αντίληψη καί τήν έμπειρική πρόοδο άπό τούτη πρός άλλες δυνατές 
κατ ’ αίσθηση άντιλήψεις. Γιατί αυτά καθ ’ έαυτά τά φαινόμενα, ώς άπλές 
[ψιλές] παραστάσεις, είναι πραγματικά μόνο στην κατ’ αίσθηση άντίληψη, 
ή όποια στην πραγματικότητα δέν είναι τίποτε άλλο άπό τήν πραγματικό
τητα μιας έμπειρικής παραστάσεως, δηλ. [άπό ένα] φαινόμενο. Τό νά 
όνομάζη κανείς ένα φαινόμενο ένα, πρίν άπό τήν κατ’ αίσθηση άντίληψη, 
πραγματικό [άληθινό] πράγμα [όν], [τούτο] σημαίνει: είτε ότι έμεΐς στή 
συνεχή πορεία [πρόοδο] τής έμπειρίας πρέπει άναγκαστικά νά συναντάμε 
μιάν τέτοια κατ’ αίσθηση άντίληψη, ή [ότι] αυτό δέν έχει καμμιάν
άπολύτως σημασία. Γιατί, ότι αυτό1 ύπάρχει αυτό καθ’ έαυτό, χωρίς 

(Β 522) καμμιάν σχέση πρός τίς αισθήσεις μας καί τή δυνατή έμπειρία, [τούτο] 
άσφαλώς θά μπορούσε νά λεχθή, έάν ό λόγος ήταν2 γιά ένα πράγμα αύτό 
καθ ’ έαυτό. ’ Αλλά ό λόγος είναι απλώς [μόνο] γιά ένα φαινόμενο μέσα στόν 
χώρο καί τόν χρόνο, πού καί τά δύο [οί δύο] δέν είναι καθόλου 
προσδιορισμοί τών πραγμάτων αυτών καθ’ έαυτά, άλλά μονάχα τής 

(Α 494) αίσθητικότητός μας' ώς έκ τούτου, ό,τι είναι μέσα σ’ αύτούς3 (φαινόμενα), 
δέν είναι κάτι τό καθ’ έαυτό, άλλά ψιλές παραστάσεις, οί όποιες, όταν δέν 
είναι δεδομένες μέσα μας (στήν κατ’ αίσθηση άντίληψη), δέν άπαντοΰν 
πουθενά άλλοΰ.

Ή κατ’ αίσθηση4 δύναμη έποπτείας είναι κατ’ ουσίαν μιά δεκτική 
ίκανότης5 νά προσβάλλεται κατά έναν ώρισμένο τρόπο άπό [μέ] παραστά
σεις, ή σχέση τών όποιων άναμεταξύ τους είναι μιά καθαρή έποπτεία τού 
χώρου καί τού χρόνου (μορφών καθαρά6, τής αίσθητικότητός μας), καί οί 
όποιες, καθ’ όσον είναι συνδεδεμένες καί προσδιορίσιμες7 σ’ αύτή τή σχέ
ση (στόν χώρο καί τόν χρόνο) σύμφωνα μέ νόμους τής ένότητος τής έμπει
ρίας, καλούνται ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν α .  *Η μή αισθητή αιτία αύτών τών πα
ραστάσεων μάς είναι καθ’ όλοκληρίαν άγνωστη καί αυτή δέν μπορούμε, ώς 
έκ τούτου, νά τήν έποπτεύσουμε ώς άντικείμενο' γιατί ένα τέτοιου είδους 
άντικείμενο θά έπρεπε άναγκαστικά νά μήν παριστάνεται ούτε στόν χώρο, 
ούτε στόν χρόνο (ώς άπλών όρων τής κατ’ αίσθηση παραστάσεως), όροι, 
χωρίς τούς όποιους δέν μπορούμε νά νοούμε καμμιάν άπολύτως έποπτεία. 
Ωστόσο μπορούμε νά όνομάζουμε τήν καθαρά νοητή αιτία τών φαινομέ-

1. Εννοεί τό φαινόμενο.
2. ’ Επρόκειτο.
3. Στόν χώρο καί τόν χρόνο.
4. Ή αισθητή.
5. Rezeptivitat (=δεκτικότης = facultas receptivitatis).
6. Καθαρών μορφών (=m'erae formae).
7. Determinabiles.
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νων καθόλου1, [τό] ύπερβατνκό άντικείμενο, άπλώς γιά νά έχουμε κάτι που 
νά άντιστοιχή στήν αίσθητικότητα [θεωρούμενη] ώς μιάν δεκτικότητα2. Σ’ 
αύτό τό ύπερβατικό άντικείμενο μπορούμε νά προσγράφουμε όλη τήν 
έκταση καί συνεκτικήν ένότητα των δυνατών κατ’ αίσθηση άντιλήψεών μας (Β 523) 
καί νά λέμε: ότι αύτό είναι δεδομένο αύτό καθ’ έαυτό πρίν άπό κάθε έμπει- 
ρία. Τά φαινόμενα όμως δέν είναι, σύμφωνα μ’ αύτό3, καθ’ έαυτά δεδομένα, 
άλλά μονάχα μέσα σ' αυτή τήν έμπειρία, γιατί αύτά άποτελοΰν άπλές παρα
στάσεις, οί όποιες μόνον ώς κατ’ αίσθηση άντιλήψεις σημαίνουν ένα (Α 495) 
πραγματικό άντικείμενο, όταν4 δηλ. αυτή ή κατ’ αίσθηση άντίληψη5 
συνέχεται μέ όλες τίς άλλες σύμφωνα μέ κανόνες τής έμπειρικής ένότητος6.
“Ετσι μπορεί κανείς νά πή: ότι τά πραγματικά6 πράγματα [όντα] τού 
παρωχημένου χρόνου είναι δεδομένα στό ύπερβατικό άντικείμενο τής 
έμπειρίας’ άλλά αύτά γιά μένα είναι άντικείμενο καί στόν παρωχημένο 
χρόνο πραγματικά7 μόνον, καθ’ όσον παριστάνω μέσα μου ότι μιά 
άναγωγική σειρά δυνατών κατ’ αίσθηση αντιλήψεων (είτε8 πάνω9 στό 
όδηγητικό νήμα10 τής ιστορίας, ή πάνω στά ίχνη τών αίτιων καί άποτελεσμά- 
των) σύμφωνα μ’ έμπειρικούς νόμους, μέ μιά λέξη, [ότι] ή πορεία τού 
κόσμου όδηγεΐ σέ μιάν διαρρεύσασα σειρά τού χρόνου ώς όρο τού παρόντος 
χρόνου, [σειρά] ή όποια όμως εύθύς έπειτα παριστάνεται ώς πραγματική στή 
συνεκτική μόνον ένότητα μιας δυνατής έμπειρίας, καί όχι αύτή καθ ’ έαυτήν, 
κατά τέτοιον τρόπο11, ώστε όλα τά άπό άμνημονεύτου12 χρόνου πρίν άπό 
τήν ύπαρξή μου διαρρεύσαντα γεγονότα νά μή σημαίνουν όντως τίποτε άλλο 
παρά τή δυνατότητα τής προεκτάσεως τής άλυσίδος τής έμπειρίας: άπό τήν 
παρούσα κατ’ αίσθηση άντίληψη κατ’ έπάνω πρός τούς όρους, πού τήν13 
προσδιορίζουν ώς πρός τόν χρόνο14.

"Οταν, κατά ταΰτα, παριστάνω μέσα μου στό σύνολό τους όλα τά

1. Oberhaupt (=universe).
2. Facultas recipiendi.
3. Ή: σέ σχέση πρός αύτό.
4. Άφ' ότου, έάν.
5. Κατά τόν E r d m a n n :  Wahrnehmungen (= οί κατ' αίσθηση αντιλήψεις...

συνέχονται).
6. Τής ένότητος τής έμπειρίας.
7. Res vere exstantes (=τά άληθώς ύπάρχοντα πράγματα).
8. “Εστω πάνω...
9. ’Ακολουθώντας τό..., μέ βάση τό...
10. Τόν μίτο της Ιστορίας. ||. Έτσι, ώστε...
12. Άσυλλήπτου, άπερινοήτου, άπειρου (=undenklicher Zcit).
13. Τήν κατ’ αίσθηση άντίληψη.
14. Μέσα στόν χρόνο, χρονικά.
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ύπάρχοντα Αντικείμενα των αίσθήσεων σ' όλο τόν χρόνο καί σ’ όλους τούς 
(Β 524) χώρους, τότε δέν έμβάλλω1 τέτοια [Αντικείμενα] καί στους δύο2 πρίν άπό τήν 

έμπειρία, άλλά ή παράσταση αύτή δέν είναι τίποτε άλλο παρά ή νόηση 
[σκέψη] μιάς δυνατής έμπειρίας στήν άπόλυτη πληρότητά της. Μόνο μέσα 
σ ’ αύτήν είναι δεδομένα έκεϊνα τά Αντικείμενα (τά όποια δέν είναι τίποτε 

(Α 496) άλλο άπό ψιλές1 παραστάσεις). Τό ότι4 όμως λέει κανείς, πώς αύτά ύπάρχουν 
πρίν άπό κάθε δική μου έμπειρία, [τούτο] σημαίνει μόνον ότι πρέπει ν’ 
Απαντούν5 στό μέρος [έκεΐνο] τής έμπειρίας, π ρ ό ς  τ ό  ό π ο ι ο  είμαι 
πρωτίστως ύποχρεωμένος, ξεκινώντας άπό τήν κατ’ αίσθηση Αντίληψη, νά 
προχωρήσω6. * Η αίτια τών έμπειρικών όρων αύτής τής προόδου [προβά- 
σεως], κατά συνέπεια, ποια μέλη, ή έπίσης, σέ πόση έκταση7 έγώ μπορώ νά 
συναντήσω τέτοια [μέλη] στήν [κατά τήν] Αναγωγή, είναι ύπερβατική καί σέ 
μένα, ώς έκ τούτου, άναγκαστικώς άγνωστη. ’Αλλά δέν έχουμε, ώσαύτως, νά 
κάνουμε8 μέ τήν αίτια αύτή, άλλά μέ τόν κανόνα μόνον τής προόδου τής 
έμπειρίας, εις τήν όποια μοΰ δίδονται τά Αντικείμενα, δηλ. φαινόμενα. Έξ 
άλλου στήν έκβαση9 είναι έντελώς ένα καί τό αύτό [πράγμα], άν λέγω ότι 
στήν έμπειρική προχώρηση [πρόοδο] μέσα στόν χώρο μπορώ νά συναντήσω 
Αστέρια, τά όποια είναι έκατό φορές πιό άπομεμακρυσμένα άπ’ δ,τι τά έσχα
τα πού βλέπω: ή άν λέγω, ότι μποροΰνιοίσως νά Απαντούν άπ’ αύτά [τ’ Αστέ
ρια] στόν κοσμικό χώρο, έστω καί άν ποτέ κανείς άνθρωπος δέν τά άντελή- 
φθη11 ή δέν θά τά άντιληφθή' γιατί, καί άν Ακόμη ήσαν δεδομένα ώς πράγμα
τα αύτά καθ’ έαυτά, χωρίς σχέση12 πρός δυνατήν έμπειρία έν γένει13, καί τό
τε, εν τούτοις, δέν είναι τίποτε γιά μένα, συνεπώς δέν είναι καθόλου Αντικεί
μενα παρά καθ’ όσον αύτά περιέχονται στή σειρά τής έμπειρικής Αναγω
γής. Μονάχα σέ μιαν διαφορετική σχέση, όταν Ακριβώς αύτά τά φαινόμενα 

(Β 525) όφείλουν νά χρησιμοποιούνται διά τήν κοσμολογική ιδέα ένός Απολύτου 
"Ολου, καί όταν, έπομένως, έχουμε νά κάνουμε μέ μιάν έρώτηση πού

1. Τοποθετώ μέσα, βάζω, έγκαθιστώ.
2. Μέσα δηλ. στόν χώρο καί τόν χρόνο.
3. Merae repraesentationes.
4. Όταν όμως λέη κανείς...
5. Ότι είναι [πρέπει] νά τά συναντά κανείς...
6. Κατά τόν E r d m a n n  Αραιωμένο τό: προχωρήσω (=fortschreiten).
7. Μέχρι ποιου βαθμού ή σημείου.
8. Δέν πρόκειται γι’ αυτήν τήν αίτια.
9. Ώς πρός τό άποτέλεσμα.

10. Κατά λέξη: ότι είναι [πρέπει] Γσως νά συναντά κανείς ή: νά συναντώνται τέτοια 
άστέρια κ.λ.π.

11. Έχει άντιληφθή, ίδή.
12. ’Αναφορά.
13. Oberhaupt (=omnino).
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ύπερβαίνει τά όρια δυνατής έμπειρίας, Εχει [άποκτά]1 σπουδαιότητα ή 
διάκριση τοϋ τρόπου κατά τόν όποιο2 Εκλαμβάνει κανείς τήν πραγματικό
τητα τών έν λόγιρ3 άντικειμένων των αίσθήσεων, γιά νά προλάβουμε4 τήν (Α 497) 
άπατηλή δόκηση5, πού πρέπει άναποφεύκτως ν’ άπορρέη άπό τήν παρερ
μηνεία τών ίδιων τών (δικών μας Εννοιών τής Εμπειρίας6.

ΤΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΒΔΟΜΟ ΤΜΗΜΑ

Κριτική άπόφαση τής κοσμολογικής διαμάχης7 τοΰ λόγου με τόν ίδιο τόν
Εαυτό του.

'Ολόκληρη ή άντινομία του καθαρού λόγου βασίζεται στό διαλεκτικό 
Επιχείρημα:’Εάν8 είναι δεδομέγο τό υποκείμενο σέ όρους, τότε είναι 
Επίσης δεδομένη όλόκληρη ή σειρά πάντων τών όρων αύτοΰ9: Τώρα μάς 
είναι δεδομένα, ώς ύποκείμενα σέ όρους,άντικείμενα τών αίσθήσεων, κατ ’ 
άκολουθίαν κ.λ.π. Διά τοϋ συλλογισμού αύτοΰ τοΰ λόγου, ή προκειμένη τοΰ 
όποιου φαίνεται τόσο φυσική καί προφανής10, είσάγονται11, τώρα, ανάλογα 
μέ τή διαφορότητα τών όρων (στή σύνθεση τών φαινομένων), καθ’ όσον αύ- 
τοί άποτελοΰν μιάν σειρά, έξ ίσου τόσες12 κοσμολογικές ιδέες, οί όποιες 
άπαιτοΰν τήν άπόλυτη όλότητα τών σειρών αύτών καί μ’ αυτό άκριβώς 
μεταθέτουν τόν λόγο άναπόφευκτα σ’ άντιμαχία μέ τόν ίδιο τόν Εαυτό του.
Προτού όμως άποκαλύψουμε [ό,τι] τό άπατηλό13 σ’ αύτό τό σοφιζόμενο 
Επιχείρημα, όφείλουμε διά διορθώσεως καί προσδιορισμού ώρισμένων μέσα (Β 526) 
σ ’ αύτό [Εδώ] παρουσιαζομένων Εννοιών, νά καταστήσουμε Εαυτούς Ικανούς 
πρός τόν σκοπό αύτό14.

Κ α τ ’  ά ρ χ ή ν  είναι σαφής καί άναμφίβολα βέβαιη ή ακόλουθη 
πρόταση: ότι, όταν [άν] είναι δεδομένο τό υπαγόμενο σέ όρους, μ’ αύτό

1. Είναι μεγάλης σπουδαιότητος ή...
2. Αύτοΰ τοΰ τρόπου, πώς δηλ...
3. Ή: αύτών τών άντικειμένων, περί ών ό λόγος καί ή σκέψη (=gedachtcr). Τών 

μνημονευθέντων ή: τέτοιων άντικειμένων.
4. ’Αποσοβήσουμε. 5. Opinio fallax.
6. Εμπειρικών έννοιών. 7. Έριδος. 8. Όταν.
9. Τοΰ υποκειμένου δηλ. σέ όρους.

10. Αύτόδηλη. ||. ’Εγκαινιάζονται.
12. Ισάριθμες. |3. Das Triigliche.
14. Νά προπαρασκευάσουμε τούς έαυτούς μας ή νά τούς καταστήσουμε δυνατούς

πρός...
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(A 498) άκριβώς μας είναι ώς πρόβλημα δεδομένη1 μιά άναγωγή στή σειρά όλων των 
όρων γιά τό ίδιο2 3' γιατί τό ύποκείμενο σέ όρους φέρει ήδη μαζί του 
[συνεπάγεται]1 τούτο, ότι [δηλ.] μ’ αύτό τόν τρόπο κάτι τι άναφέρεται πρός 
έναν όρο καί, όταν ό όρος αύτός μέ τή σειρά του ύπόκειται σέ όρους, [τό κάτι 
τι άναφέρεται] πρός έναν πιό άπομεμακρυσμένον όρο, καί τό ίδιο [καί έτσι] 
διά μέσου όλων των μελών τής σειράς. Ή πρόταση, άρα, αυτή είναι 
αναλυτική καί αίρεται πάνω άπό κάθε φόβο μιάς υπερβατικής κριτικής. 
Είναι4 [άποτελεΐ] ένα λογικό αίτημα5 τοϋ λόγου: νά παρακολουθή [δηλ.] 
κανείς μέ τή διάνοια [νόηση] καί νά συνεχίζη όσο τό δυνατόν πιό μακριά 
έκείνη τή σύνδεση μιάς έννοιας μέ τούς όρους της, [σύνδεση] ή όποια 
προσπέφυκε [ενυπάρχει] ήδη στήν ίδια τήν έννοια.

Π ε ρ α ι τ έ ρ ω :  όταν τόσο τό ύποκείμενο σέ όρους, όσο καί ό όρος 
του, είναι πράγματα αύτά καθ ’ έαυτά, τότε, όταν τό πρώτο είναι δεδομένο, 
όχι μόνον ή άναγωγή πρός τό δεύτερο6 είναι ώς π ρ ό β λ η μ α 7  δ ε δ ο 
μ έ ν η ,  άλλά τούτο8 είναι ήδη μ’ αύτό πραγματικά συνδεδομένο καί, 
έπειδή αύτό ισχύει γιά όλα τά μέλη τής σειράς, γι ’ αύτό ή πλήρης σειρά τών 
όρων, κατά συνέπεια καί τό ’Απόλυτο έπίσης είναι συγχρόνως μ’ αύτό τόν 
τρόπο δεδομένο, ή, μάλλον9, προϋποτεθειμένο, μέ τό ότι [δηλ.] τό ύποκείμε
νο σέ όρους, πού ήταν δυνατό μόνο διά μέσου έκείνης τής σειράς, είναι 
δεδομένο. ’Εδώ ή σύνθεση τού υποκειμένου σέ όρους μέ τόν όρο του είναι 
μιά σύνθεση τής απλής10 διανοίας [νοήσεως], ή όποια παριστά τά πράγματα 

(Β 527) ό π ω ς  α ύ τ ά  ε ί ν α ι ,  χωρίς νά προσέχη11 πάνω σ’ αύτό, άν καί πώς 
[δηλ.] μπορούμε νά φθάσουμε στή γνώση τους. ’Αντίθετα, όταν έχω νά κάνω 
μέ φαινόμενα, τά όποια, ώς ψιλές παραστάσεις, δέν είναι καθόλου δεδομένα, 

(Α 499) έάν δέν φθάνω στή γνώση τους (δηλ. πρός αύτά τά ίδια, άφοΰ δέν είναι 
τίποτε άλλο άπό έμπειρικές γνώσεις), τότε δέν μπορώ υπό τήν ίδια άκριβώς 
σημασία νά είπω ότι: όταν είναι δεδομένο τό ύπό όρους, τότε όλοι οί όροι 
(ώς φαινόμενα) γιά τό ίδιο12 είναι έπίσης δεδομένοι, καί δέν μπορώ, κατά

1. Επιβεβλημένη, έπιδεδομένη, προτεθειμένη (=propositum est). Aufgegeben.
2. Τό ύπαγόμενο δηλ. σέ όρους. ”Η άλλιώς:... στή σειρά όλων τών όρων τοΰ ίδιου 

[=όλων τών όρων του], ή: στή σειρά όλων τών όρων έν σχέσει πρός αύτό [τό ίδιο].
3. ’Εμπεριέχει.
4. Αντί: Εί ist (=δηλ. ή πρόταση αυτή): Es ist (=είναι) κατά τόν E r d m a n n .
5. Postulatum (πρβλ. σχετικά Η e i m s ο e t h, op. cit., σ. 297-8).
6. Τόν όρο.
7. Aufgegeben (=έπιδεδομένη, έπιβεβλημένη).
8. Τό δεύτερο, δηλ. ό όρος. 9. Καλλίτερα.

10. Τής διανοίας μόνης, καθαρά τής διανοίας.
11. Νά δίνη προσοχή.
12. Όλοι οί όροι τοΰ ίδιου, οί όροι δηλ. έν σχέσει πρός αυτό (τό ύπό όρους).
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συνέπεια, μέ κανέναν τρόπο νά συμπεράνω γιά τήν άπόλυτη όλότητα τής 
σειράς αύτών. Γιατί τά φ α ι ν ό μ ε ν α  στήν ίδια1 τήν πρόσληψή2 τους 
δέν είναι τίποτε άλλο άπό μιάν έμπειρική σύνθεση (στόν χώρο καί τόν 
χρόνο) καί είναι, άρα, μόνο μ έ σ α  σ ’ α ύ τ ή ν  (τη σύνθεση) δεδο
μένα. Δέν έπεται, λοιπόν, καθόλου ότι, όταν είναι δεδομένο τό υπό όρους 
(στό [πεδίο τού] φαινόμενο), ή σύνθεση, πού άποτελεΐ τόν όρο του, είναι μ’ 
αυτό έπίσης συνδεδομένη καί προϋποτεθειμένη, άλλά ή σύνθεση αυτή 
λαμβάνει στήν άναγωγή πρωτίστως χώρα καί ούδέποτε χωρίς αύτήν. ’Αλλά 
σέ μιάν τέτοια περίπτωση μπορεί κανείς εύλόγως νά πή τοΰτο, ότι [δηλ.] μιά 
άναγωγή πρός τούς όρους, δηλ. μιά συνεχής3 έμπειρική σύνθεση έπιτάσσε- 
ται ή είναι έ π ι β ε β λ η μ έ ν η 4  άπό τήν πλευρά αυτή, καί ότι δέν είναι 
δυνατόν [μπορεί] νά λείπουν οί όροι, πού δίδονται διά μέσου τής άναγωγής 
αυτής.

Έξ αύτών έμφαίνεται καθαρά ότι ή μείζων προκειμένη πρόταση τοϋ 
κοσμολογικού συλλογισμού τοϋ λόγου λαμβάνει τό ύπό όρους στήν [ύπό 
τήν] ύπερβατική σημασία μιας καθαρής Κατηγορίας, ή έλάσσων όμως 
προκειμένη στήν ύπερβατική σημασία μιας πάνω σέ άπλα φαινόμενα 
έφαρμοσμένης έννοιας τής διανοίας [νοήσεως], κατ’ άκολουθίαν σ’ αύτό (Β 528) 
έδώ άπαντα έκείνη ή διαλεκτική άπάτη, τήν όποια όνομάζει κανείς 
sophisma figurae dictionis5. 'Η άπάτη όμως αύτή δέν είναι τεχνητά (Α 500) 
έπινοημένη6, άλλά μιά φυσική αυταπάτη τού κοινού λόγου. Γιατί μέσφ 
αυτής, όταν κάτι τι είναι δεδομένο ώς ύποκείμενο σέ όρους, προϋποθέτουμε 
(στή μείζονα προκειμένη), χωρίς τρόπον τινά νά κ υ τ τ α μ ε 7 ,  τούς 
όρους καί τή σειρά αύτών, άφού αύτό [τό πράγμα] δέν είναι τίποτε άλλο 
άπό τή λογική άπαίτηση νά δεχώμεθα πλήρεις προτάσεις σέ ένα δεδομένο 
συμπέρασμα8, καί έδώ9 δέν [είναι νά] συναντά κανείς στή σύνδεση τού 
ύποκειμένου σέ όρους μέ τόν όρο του καμμιάν χρονική τάξη10' προϋπο
τίθενται11 [άπλώς] καθ’ έαυτά ώς τ α υ τ ο χ ρ ό ν ω ς  δεδομένα. Πε

ι. Κατ’ άλλους τό: selber συνάπτεται πρός τό: Erscheinungen (=Γιατί τά φαινόμε
να... στήν πρόσληψή τους δέν είναι καί τά ίδια...).

2. In apprehensione (=στή συμπρόσληψή τους).
3. Μιά μέχρι τέλους συνεχισθείσα (=continuata=fortgesetzte).
4. ...geboten oder aufgegeben sei (=άπαιτεΐται ή είναι έπιδεδομένη ώς πρόβλημα).
5. Πρβλ. Θ. Β ο ρ έ α, Λογική, Άθήναι, Ι97 22, σ. 195.
6. Δέν είναι δηλ. έπιτεδηδευμένη (=non arte quaestita est).
7. ’Απερίσκεπτα, άπρόσεχτα, στά τυφλά, μέ κλειστά τά μάτια (=unbeschen).
8. Πρόταση συμπεράσματος (=conclusio).
9. Στήν περίπτωση αύτή. 10. Ordo temporis.
11. Δηλ. τό ύπό όρους καί ό όρος του (ή: οί δύο προκείμενες ώς όροι τού συμπερά

σματος προτάσεις).
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ράιτέρω [πέραν αύτοΰ] είναι έξ ίσου έπίσης φυσικό (στήν έλάσσονα 
προκειμένη) νά θεωρή κανείς φαινόμενα ώς πράγματα καθ’ έαυτά καί ώς έξ 
ίσου έπίσης δεδομένα στήν άπλή1 νόηση Αντικείμενα, όπως αύτό συνέβη 
καί στή μείζονα προκειμένη, άφοΰ2 [όπου] έκανα άφαίρεση άπ’3 όλους τούς 
όρους τής έποπτείας, κάτω άπό τούς όποιους μπορούν μόνο νά δίδωνται 
Αντικείμενα. Αλλά στό σημείο αύτό4 τώρα είχαμε παραβλέψει μιάν 
Αξιοσημείωτη μεταξύ των έννοιών διαφορά [διάκριση]. 'Η σύνθεση τού 
υποκειμένου σέ όρους μέ τόν όρο του καί ή σειρά των τελευταίων5 (στή 
μείζονα προκειμένη) δέν έπικό^ιιζε μαζί της [συνεπαγόταν] κανέναν Απολύ
τως περιορισμό διά τού χρόνου6 καί καμμιάν έννοια διαδοχής. ’Απεναντίας, 
ή έμπειρική σύνθεση καί ή σειρά των όρων στό [πεδίο τού] φαινόμενο 
(πού είναι ύπαγμένη στήν έλάσσονα προκειμένη) είναι κατ’ Ανάγκην 
διαδοχικές καί μονάχα μέσα στόν χρόνο ή μία μετά τήν άλλη7 δεδομένες * 
κατά συνέπεια δέν μπορούσα νά προϋποθέσω έξ ίσου Ακριβώς έδώ όπως καί 
έκεΐ τήν άπόλυτη ό λ ό τ η τ α τής συνθέσεως καί τής παριστώμενης 

(Β 529) μ’ αύτό [μ’ αύτήν] σειράς, γιατί έκεΐ8όλα τά μέλη τής σειράς είναι δεδομένα 
καθ’ έαυτά (χωρίς όρους τού χρόνου9), έδώ10όμως είναι δυνατά μόνον διά 

(Α 501) μέσου τής διαδοχικής Αναγωγής, ή όποια είναι δεδομένη μόνο μ’ αύτό, μέ τό 
ότι τήν ολοκληρώνει11 [δηλ.] κανείς πραγματικά12.

Μετά τήν έξέλεγξη13 ένός τέτοιου παραπατήματος [Αμαρτήματος] τού14 
κοινώς15 τεθειμένου ώς ύποβάθρου (τών κοσμολογικών ισχυρισμών) έπιχει- 
ρήματος, τά δύο άντιμαχόμενα μέρη μπορούν, ώς τέτοια16, πού δέν 
θεμελιώνουν [στηρίζουν] τήν Απαίτησή τους σέ κανέναν έμβριθή [στέρεο] 
τίτλο, δικαίως ν’ άπορριφθοΰν. Μέ αύτό όμως ή διαμάχη17 των δέν έχει έπί 
τοσοΰτον18 άκόμη περατωθή, ώστε νά είχαν [δηλ.] πεισθή19, ότι αύτοί20, ή ό

1. Soli intelligentiae.
2. Δεδομένου ότι..., έφ’ όσον.
3. Έν σχέσει πρός... 4. Έδώ.
5. Τών όρων δηλ.
6. Κανένα δηλ. χρονικόν προσδιορισμό.
7. Alia post aliam. 8. Στή μείζονα.
9. Sine conditione temporis.

10. Στήν έλάσσονα.
11. ”Αγη είς πέρας. 12. «Ενεργείς».
13. Πειστική άπόδειξη (=0berweisung).
14. Πού περιέχει δηλ. τό έπιχείρημα πού τίθεται ώς κοινή βάση όλων τών...
15. Corpmuniter (=κοινή, γιά όλους).
16. Καθώς είναι τέτοια πού δέν...
17. Ή διχογνωμία, διχόνοια.
18. Υπό τήν έννοια ότι..., στόν βαθμό έκεΐνο, ώστε νά...
19. Νά τούς έχη άποδειχθή. 20. Καί οί δύο.
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Ενας άπό τούς  δύο είχε άδικο [πάνω] στό Γδιο μάλιστα πράγμα, πού 
αύτός1 διϊσχυρίζεται (στό συμπέρασμα), έστω καί άν δέν έγνώριζε νά τό 
οίκοδομήση πάνω σέ γενναίους [Ικανούς]2 άποδεικτικούς λόγους. Τίποτα έν 
τούτοις δέν φαίνεται πιό σαφές άπό τό [γεγονός] ότι, άνάμεσα σέ δύο, άπό 
τούς όποιους ό ένας Ισχυρίζεται: ότι ό κόσμος έχει μιάνάρχή, [καί] ό άλλος: 
ότι ό κόσμος δέν έχει καμμιάν άρχή, άλλά είναι έξ αίωνιότητος3, ό ένας 
τουλάχιστον πρέπει νά έχη δίκιο. Έάν όμως είναι έτσι, τότε είναι 
πραγματικά άδύνατο, άφοΰ ή σαφήνεια είναι ίση [όμοια] καί άπό τίς δύο 
πλευρές, νά έξακριβώση4 ποτέ κανείς, μέ ποιάν πλευρά είναι τό δίκιο, καί ή 
διαμάχη [Ιρις] διαρκεί5 όπως πρίν έτσι καί μετά, έστω καί άν τά δύο κόμματα 
[μέρη] παραπέμπωνται πρός ειρήνην6 είς τό δικαστήριο7 τού λόγου. Δέν 
άπομένει8, λοιπόν, κανένα μέσο, γιά νά τερματίση κανείς ριζικά [όριστικά] 
καί πρός ικανοποίηση καί των δύο πλευρών τήν έριδα, άπό τού νά πεισθοΰν 
τελικά αύτοί, δεδομένου ότι μπορούν πραγματικά ν’ άνασκευάζουν τόσο 
ώραΐα ό ένας τόν άλλον, ότι έρίζουν γιά τό τίποτα, καί [ότι] μιά ώρισμένη 
ύπερβατική άπατηλή φαινομενικότης τούς έχει ψευτογραφήσει9 μιάν πραγ- (Β 530) 
ματικότητα έκεΐ, όπου δέν είναι νά συναντά κανείς καμμίαν. Αύτό τόν (Α 502) 
δρόμο τής καταπαύσεως [έξομαλύνσεως] μιάς μή όριστικά κριτέας10 [άποφα-
σιστέας] διαμάχης θέλουμε τώρα νά ξεκινήσουμε [πορευθούμε].

♦♦ *
Ό Ζήνων ό Έ λ ε ά τ η ς 1 1 ,  ένας όξύνους διαλεκτικός, έχει ήδη 

ώς ένας παράβολος12 σοφιστής κατακριθή πολύ πάνω σ’ αύτό άπό τόν 
Πλάτωνα, [πάνω στό] ότι [δηλ.], γιά νά [έπι]δείξη τήν τέχνη του, έπιζητοϋσε 
μιά καί τήν αυτή πρόταση νά τήν άποδείξη δι* εύλόγων [εύσχημων]13 έπιχει- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Ό ένας άπό τούς δύο.
2. "Αξιους, Ισχυρούς, καταλλήλους.
3. Ab aeterno (=άπό καταβολής δηλ.).
4. Έξεύρη.
5. Συνεχίζεται.
6. Πρός ήσυχίαν, έν ειρήνη.
7. Στό δικαστικό μέγαρο του λόγου.
8. 'Υπολείπεται.
9. Ψευτοεικονίσει.

10. Μιάς μή δυναμένης νά κριθή (λυθή) όριστικά ή: μιάς μή έπιδεκτικής όριστικής 
[δικαστικής] κρίσεως έριδος. Μιάς δικαστικά μή ξεκαθαριστέας...

11. Πρβλ. Η. D i e 1 s - W. K r a n z, Die Fragmente der Vorsokratiker, Dublin- 
Ziirich, 196612, 29 (Ζήνων), A 12 κ.έξ. καί A 21 κ.έξ., πρβλ. καί Β 1 κ.έξ. 'Εδώ γίνεται 
υπαινιγμός είς τόν Φαίδρο (261 D) του Π λ ά τ ω ν ο ς .  (Πρβλ. Η e i m s o e t h, op. cit., σ.
301-302).

12. Παράτολμος, κακόβουλος.
13. Πειστικών (=speciocis et fallacibus = scheinbaren).
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531)
503)

ρημάτων καί λίγο έπειτα [άμέσως μετά] νά τήν άνατρέψη πάλι μέ άλλα έξ ί
σου άκριβώς ισχυρά έπιχειρήματα. Ισχυριζόταν ότι ό Θεός (πού πιθανόν 
δέν ήταν σ ’ αύτόν τίποτε άλλο άπό τόν κόσμο) δέν είναι ούτε πεπερασμένος, 
ούτε άπειρος, ότι αύτός ούτε σέ κίνηση είναι [κινείται], ούτε σέ στάση 
[ίσταται], ότι μέ κανένα άλλο πράγμα δέν είναι ούτε όμοιος, ούτε άνόμοιος. 
Σ’ αύτούς πού τόν έκριναν πάνω σ’ αύτό, φαινόταν ότι ήθελε νά άρνηθή 
όλοκληρωτικά δύο άναμεταξύ τους άντιφάσκουσες προτάσεις, πράγμα τό 
όποιο είναι άτοπο1 [παράλογο]. ’Αλλά έγώ δέν βρίσκω ότι αύτό μπορεί νά 
τού τό φορτωθή2 κανείς [νά τού τό φορτώση κανείς] δικαιολογημένα. Τήν 
πρώτη άπό τίς προτάσεις αύτές θά τήν φωτίσω άπό πιό κοντά σέ λίγο [θά τήν 
διευκρινίσω περισσότερο σέ λίγο]. "Οσον άφορά τίς ύπόλοιπες, έάν κάτω 
άπό τή λέξη: Θ ε ό ς ,  έννοοΰσε τό σύμπαν, τότε έπρεπε άσφαλώς3 νά πή:
ότι αύτό δέν είναι ούτε σταθερά4 παρόν στόν τόπο του (έν στάσει), ούτε 
τόν άλλάζει (κινείται), γιατί όλοι οι τόποι είναι μονάχα μέσα στό σύμπαν, 
α ύ τ ό  τ ό ίδιο, άρα, δέν είναι σέ κ α ν έ ν α ν  τ ό π ο .  ’ Εάν τό σύμπαν 
έμπεριέχη κάθε τι πού υπάρχει, τότε καί αύτό έπίσης δέν είναι έπί τοσοΰτον5 
ούτε όμοιο, ούτε άνόμοιο μέ κανένα ά λ λ ο  π ρ ά γ μ α ,  άφοΰ έξω άπ ’ 
αύτό δέν ύπάρχει κ α ν έ ν α  ά λ λ ο  π ρ ά γ μ α ,  μέ-τό όποιο θά μπορού
σε νά συγκριθή. "Οταν δύο άναμεταξύ τους άντιτιθέμενες [έναντίες] κρίσεις 
προϋποθέτουν έναν όρο άπαράδεκτο6, τότε, άνεξάρτητα7 άπό τήν [παρά τήν] 
άντιμαχία τους (ή όποια μολαταύτα δέν είναι καμμιά πραγματική [άληθινή] 
άντίφαση), έκπίπτουν καί οί δύο, διότι ό όρος, κάτω άπό τόν όποιο μόνον θά 
έπρεπε κάθε μία άπ’ αύτές τίς προτάσεις νά ίσχύη [έχη κύρος], έκπίπτει.

"Αν έλεγε κανείς ότι κάθε σώμα μυρίζει είτε καλά, ή8 ότι δέν μυρίζει 
καλά, τότε λαμβάνει χώρα ένα τρίτο9, ότι [δηλ.] τό σώμα δέν μυρίζει 
καθόλου (άποπνέει όσμήν) καί έτσι καί οί δύο άντιμαχόμενες προτάσεις 
μπορούν νά είναι ψευδείς. ’Εάν λέγω ότι τό σώμα είναι είτε εύώδες10, ή ότι 
δέν είναι εύώδες11 (vel suaveolens vel non suaveolens), τότε καί οί δύο κρίσεις 
είναι άντιφατικά άντίθετες12 άναμεταξύ τους καί μόνον ή πρώτη είναι

1. Absurdum (=ungereimt= άσύμμετρο πρός τόν λόγο).
2. Νά του καταλογισθή, νά τοΰ τό προσάψη κανείς...
3. Χωρίς άμφιβολία.
4. Παραμόνιμα, διαρκώς.
5. 'Υπό τήν έννοια [άποψη] αυτή.
6. ’Αδύνατο.
7. Μή λαμβανομένης ύπ’ όψη.
8. ”Η όχι καλά.
9. 'Υπάρχει μιά τρίτη περίπτωση. 10. Εύοσμο.

11. Ή όχι εύώδες.
12. Άντιτεθειμένες Πρβλ. Θ. Β ο ρ έ α, Λογική, op. cit., σ. 80.



2. Βιβλίο. 2. Κεφάλαιο. 7. Τμήμα. Κριτική άπόφαση τής κοσμολογικής διαμάχης του λόγου 195

ψευδής, τό άντιφατικό της όμως Έναντίο, δηλ. μερικά σώματα δέν είναι 
ευώδη [εύοσμα], περιλαμβάνει μέσα του έπίσης τά σώματα πού δέν μυ
ρ ί ζ ο υ ν  κ α θ ό λ ο υ .  Στήν προηγούμενη αντιπαράθεση [αντίθεση] 
(per disparata)1 ό τυχαίος όρος τής έννοιας των σωμάτων2 (ή όσμή) π α- 
ρ έ μ ε ν ε ακόμη στήν άντιμαχόμενη κρίση καί δέν ήρετο, άρα, δΓ αύτής 
[τής κρίσεως] μαζί της3, δέν ήταν, ώς έκ τούτου ή τελευταία [κρίση] τό 
άντιφατικό Έναντίο [’Αντίθετο] τής πρώτης.

'Όταν, σύμφωνα μ’ αυτά, λέγω: ό κόσμος ώς πρός τόν χώρο είναι ή 
άπειρος, ή δέν4 είναι άπειρος (non est infinitus), τότε, έάν ή πρώτη πρόταση 
είναι ψευδής, τό άντιφατικό Έναντίο της: ό κόσμος δέν είναι άπειρος, 
πρέπει κατ’ ανάγκην νά είναι άληθές. Μ’ αύτό θά ήρα μόνον έναν άπειρο 
κόσμο, χωρίς νά θέσω έναν άλλο, δηλ. τόν πεπερασμένο. Έάν όμως [θά] 
έλέγετο: ό κόσμος είναι είτε άπειρος, ή πεπερασμένος (μή άπειρος), τότε καί 
οί δύο5 [προτάσεις] θά μπορούσαν νά είναι ψευδείς. Γιατί εύθύς τότε θεωρώ 
τόν κόσμο ώς προσδιωρισμένο αύτόν καθ’ έαυτόν κατά τό μέγεθος, έφ’ 
όσον [καθ’ όσον] στήν ’Αντίθεση δέν αίρω άπλώς τήν άπειρία καί, μαζί της, 
όλόκληρη ίσως τήν κεχωρισμένη6 ύπαρξή του, άλλ’ εις τόν κόσμο, ώς7 εις 
ένα αύτό καθ’ έαυτό πραγματικό πράγμα [όν], έπιπροσθέτω8 έναν προσδιο
ρισμό, πράγμα τό όποιο9 μπορεί νά είναι έξ ίσου άκριβώς ψευδές, έάν10 δηλ. 
ό κόσμος θά έπρεπε νά μήν είναι κ α θ ό λ ο υ  ώ ς  έ ν α  π ρ ά γ μ α  κ α θ ’  
έ α υ τ ό  δεδομένος, κατά συνέπεια έπίσης ούτε ώς άπειρος, ούτε ώς πεπερα
σμένος κατά τό μέγεθος του. ’Άς μοΰ έπιτρέψη κανείς νά μπορώ" νά ονο
μάζω τήν άντίθεση αύτοϋ τού είδους δ ι α λ ε κ τ ι κ ή ,  έκείνην όμως 
τής άντιφάσεως ά ν α λ υ τ ι κ ή ν  έναντιότητα. Άπό δύο διαλεκτικά 
άντιτιθέμενες [έναντίες] άναμεταξύ τους κρίσεις μπορούν, άρα, καί οί δύο νά 
είναι ψευδείς, γι’ αύτό τόν λόγο, γιατί [δηλ.] ή μία δέν άντιφάσκει άπλώς 
πρός τήν άλλη, άλλά λέγει κάτι περισσότερο άπ’ αύτό πού είναι άναγκαΐο 
[άπαιτεΐται] γιά τήν άντίφαση.

"Οταν κανείς τίς δύο προτάσεις: ό κόσμος είναι ώς πρός τό μέγεθος 
άπειρος, ό κόσμος είναι ώς πρός τό μέγεθος του πεπερασμένος, τίς θεωρή ώς 
άντιφατικά άντίθετες [άντιτιθέμενες] άναμεταξύ τους, τότε δέχεται κανείς

](Α 504) 
*(Β 532)

1. Πρβλ. Η e i m s o e t h, op. cit., σ. 305.
2. Κατά τόν H a r t e n s t e i n :  τοϋ σώματος.
3. Συγχρόνως. 4. Η όχι άπειρος.
5. Καί τά δύο πράγματα.
6. Τήν καθαυτό ή: a se ύπαρξή του.
7. Θεωρούμενο ώς ένα... 8. Προσθέτω.
9. Δηλ. ό προσδιορισμός αύτός.

10. Στήν περίπτωση πού...
11. Νά έχω τήν άδεια, τό δικαίωμα.



196 Κριτική τοΟ καθαρού λόγο» Υπερβατική Λογική. 2 Υποδιαίρεση. Υπερβατική Διαλεκτική

ότι ό κόσμος (όλόκληρη ή σειρά τών φαινομένων) είναι ένα πράγμα αύτό 
καθ ’ έαυτό. Γιατί αύτός παραμένει, είτε1 άρω τήν πεπερασμένη ή τήν άπειρη 
αναγωγή στή σειρά τών φαινομένων. ’Εάν όμως άπομακρύνω [άρω] αύτή 
τήν προϋπόθεση, ή αύτή τήν υπερβατική άπατηλή φαινομενικότητα, καί 

(A 505) | άρνηθβ 5τι ό κόσμος είναι ένα πράγμα αύτό καθ ’ έαυτό, τότε ή άντιφατική 
(Β 533) Αντιδικία τών δύο Ισχυρισμών μεταβάλλεται σέ μιάν άπλώς διαλεκτική, καί 

έπειδή ό κόσμος δέν ύπάρχει διόλου καθ’ έαυτόν2 (άνεξάρτητα άπό τήν 
άναγωγική σειρά τών παραστάσεών μου), δέν ύπάρχει έτσι ούτε ώς ένα 
κ α θ ’  έ α υ τ ά  ά π ε ι ρ ο ν ,  ο ύ τ ε  ώ ς  έ ν α  κ α θ ’  έ α υ τ ά π ε π ε -  
ρ  α  σ  μ  έ  ν  ο  ν  " Ο λ ο .  ' Υπάρχει μόνον μιά έμπειρική άναγωγή τής σει
ράς τών φαινομένων καί αύτός άφ ’ έαυτου δέν [είναι νά] άπαντά καθόλου. 
'Ως έκ τούτου, έάν αύτή3 είναι πάντοτε έξαρτημένη άπό όρους, τότε δέν 
είναι ποτέ καθ’ όλοκληρίαν δεδομένη, καί ό κόσμος, άρα, δέν είναι κανένα 
άπόλυτον "Ολο, συνεπώς δέν ύπάρχει ώς κάτι τέτοιο, ούτε μέ άπειρο, ούτε 
μέ πεπερασμένο μέγεθος.

"Ο,τι έχει λεχθή έδώ γιά τήν πρώτη κοσμολογική ίδέα, δηλ. γιά τήν 
άπόλυτη όλότητα τοΰ μεγέθους έν τφ [στό πεδίο τού) φαινομένφ, ίσχύει 
έπίσης καί γιά όλες τίς ύπόλοιπες. Ή σειρά τών όρων μπορεί [είναι] νά 
άπαντά στήν Ι'δια τήν άναγωγική σύνθεση, όχι όμως καθ’ έαυτήν είς τό 
φαινόμενο, ώς [είς] ένα πράγμα ιδιαίτερο4, πρίν άπό κάθε άναγωγή δεδο
μένο. 'Ως έκ τούτου θά πρέπη έπίσης νά πώ: ότι τό πλήθος [άριθμός] 
τών μερών μέσα σέ ένα δεδομένο φαινόμενο δέν είναι καθ’ έαυτό ούτε 
πεπερασμένο, ούτε άπειρο, διότι τό φαινόμενο δέν είναι τίποτε τό ύπάρχον 
αύτό καθ ’ έαυτό, καί τά μέρη δίδονται πρωτίστως διά τής άναγωγής —καί 
στήν άναγωγή5— τής άποσυνθέτουσας6 συνθέσεως, άναγωγή πού δέν είναι 
ποτέ δεδομένη άπολύτως ό λ ό κ λ η ρ η ,  ούτε ώς πεπερασμένη, ούτε ώς 
άπειρη. Τό αύτό άκριβώς ίσχύει καί γιά τή σειρά τών τεταγμένων7 τής μιάς 
πάνω άπό τήν άλλη αίτιών, ή τής ύποκειμένης σέ όρους ύπάρξεως μέχρι τήν 

506)| άπολύτως άναγκαίαν [ύπαρξη], ή όποια δέν μπορεί ποτέ ώς πρός8 τήν 
(Β 534) Ολότητά της νά θεωρηθή καθ’ έαυτήν ούτε ώς πεπερασμένη, ούτε ώς 

άπειρη,γιατί αύτή ώς σειρά ύποτεταγμένων9 παραστάσεων συνίσταται στή

1. ’Αδιάφορο άν...
2. Per se.
3. Κατά τόν V a I e n t i n e r: dieser δηλ. 6 Regressus. ’Ακολουθούμε τή γραφή: 

diese (=ή σειρά).
4. Ut peculiari quadam (=eigenem). “Ιδιο, είδικό.
5. Καί είς αυτήν.
6. Διαλύουσας, άναλύουσας.
7. Ύπερτεταγμένων άναμεταξύ τους (=super se invicem ordinatarum).
8. Κατά τήν... 9. Subordinatarum.
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δυναμική μόνον Αναγωγή, πρίν άπ’ αύτήν όμως καί ώς άφ’ έαυτής 
ύπάρχουσα σειρά πραγμάτων, δέν μπορεί αύτή καθ' έαυτήν νά ύπάρξη 
καθόλου.

"Ετσι σύμφωνα μ’ αύτά ή άντινομία τού καθαρού κατά τίς κοσμολογι
κές του Ιδέες λόγου αίρεται μ’ αύτό, μέ τό ότι [δηλ.] άποδεικνύεται ότι 
είναι Απλώς διαλεκτική καί μιά διαμάχη τής Απατηλής φαινομενικότητος, 
πού Απορρέει Από αύτό, Από τό ότι [δηλ.] κανείς τήν Ιδέα τής Απολύτου 
όλότητος, πού Ισχύει μόνον ώς ένας όρος τών πραγμάτων αύτών καθ ’ έαυτά, 
τήν έφαρμόζει πάνω σέ φαινόμενα, τά όποια υπάρχουν μόνο στήν 
παράσταση καί —όταν αύτά συναπαρτίζουν μιάν σειρά— στή διαδοχική 
Αναγωγή, Αλλιώς όμως δέν ύπάρχουνε καθόλου. ’Αλλά μπορεί κανείς 
Αντίστροφα έπίσης ν’ Αντλήση μιάν Αληθή, όχι βέβαια δογματικήν, Αλλά 
κριτικήν, ώστόσο, καί θεωρητικήν1 ώφέλεια Απ’ αύτή τήν Αντινομία: ν’ 
άποδείξη δηλαδή έμμεσα τήν ίδανικότητα τών φαινομένων, έάν τυχόν 
κανείς δέν ήταν Ικανοποιημένος2 μέ τήν Αμεση Απόδειξη στήν ‘Υπερβατική 
Αισθητική. *Η Απόδειξη θά συνίστατο σ’ αύτό τό δίλημμα. Άν ό κόσμος 
είναι ένα καθ ’ έαυτά ύπάρχον 'Όλο: τότε είναι ή πεπερασμένος, ή Απειρος.
Τώρα όμως καί το πρώτο καί τό δεύτερο είναι ψευδή (σύμφωνα μέ τίς 
παραπάνω έκτεθεΐσες3 Αποδείξεις τής Άντιθέσεως Από τή μιά πλευρά, καί 
τής Θέσεως Από τήν Αλλη). Άρα είναι έπίσης ψευδές ότι ό κόσμος (ή (Β 535) 
συμπερίληψη4 τών φαινομένων) είναι ένα καθ’ έαυτά ύπάρχον Όλο. ’Απ’ (Α 507) 
αύτά, έξ Αλλου, συνάγεται ότι τά φαινόμενα έν γένει δέν είναι τίποτα έξω 
Από τίς παραστάσεις μας, πράγμα πού θέλαμε Ακριβώς νά πούμε μέ τήν 
ύπερβατική ίδανικότητα αύτών.

Αύτή ή παρατήρηση είναι σημαντική5. ’Από αύτά έδώ βλέπει κανείς 
ότι οί παραπάνω Αποδείξεις τής τετραπλής Αντινομίας δέν ήταν έργα 
άπατηλότητος [φρεναπάτες], Αλλ’ [ήσαν] έμβριθεΐς6, ύπό τήν προϋπόθεση 
δηλ. ότι τά φαινόμενα ή ένας αίσθητός κόσμος, πού τά περιλαμβάνει στό 
σύνολό τους μέσα του, θά ήσαν πράγματα αύτά καθ’ έαυτά. Ή Αντιδικία 
τών έξαγομένων Απ’ αύτά7 προτάσεων Αποκαλύπτει όμως ότι στήν προϋπό-

1. Doctrinalis (=σχετική δηλ. μέ τήν έπιστημονική καί φιλοσοφική θεωρία ή
διδασκαλία τοΰ Κάντ, μέ αύτό όμως καί πειθαρχικήν καί αύτοπεριοριστική, όπως 
δείχνει καί τό προηγούμενο στήν πρόταση έπίθετο: κριτικήν). Πρβλ. σχετικά Κρ. τ. κ.λ., 
A 709/Β 737 κ.έ.

2. Δέν τού έφθαναν ή δέν είχε άρκετά, μέ όσα έλέχθησαν στήν Ύπερβατική 
Αίσθητική.

3. Μνημονευθείσες, άναπτυχθεΐσες. 4. Τό σύνολο.
5. Είναι σπουδαίας σημασίας.
6. Κάτι τό βάσιμο καί άληθές, τό θεμελιωμένο.
7. Δηλ. άπό τίς Αποδείξεις τών Αντινομιών.
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θέση ένυπάρχει μιά ψευδότης, καί μας όδηγεϊ έτσι [μ’ αύτό] σέ μιάν 
άποκάλυψη τής άληθινής Ιδιοσυστασίας [φύσεως] των πραγμάτων, ώς 
άντικειμένων των αίσθήσεων. Ή ύπερβατική Διαλεκτική δέν ευνοεί1, άρα, 
μέ κανέναν τρόπο τόν Σκεπτικισμό κάπως, κάλλιστα [όπωσδήποτε] όμως 
[εύνοεΐ] τή σκεπτική μέθοδο, ή όποια πάνω σ ’ αύτήν2 3 μπορεί νά έπιδείξη 
ένα παράδειγμα τής μεγάλης ώφελείας της, έάν [έφ* όσον] κανείς άφήνη νά 
προβάλλουν-’ στη μέγιστη [δυνατή] έλευθερία τους τά έπιχειρήματα τοΰ 
λόγου τό ένα έναντίον του άλλου, πού, μολονότι έκεΐνο πού κανείς 
ζητούσε, δέν θά τό προσπορίσουν τελικά, θά προσπορίζουν έν τούτοις 
πάντοτε κάτι τό χρήσιμο καί έξυπηρετικό [κατάλληλο, πρόσφορο] γιά τή 
διόρθωση τών κρίσεων μας.

508)1 ΤΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΛΟΓΟΥ
536) >

ΟΓΔΟΟ ΤΜΗΜΑ

Κανονιστική4 αρχή τοΰ καθαρού λόγου έν άναφορά πρός τίς κοσμολογικές
ιδέες.

’ Επειδή διά τής θεμελιώδους άρχής5 τής όλότητος δέν δ ί δ ε τ α ι  κα
νένα maximum τής σειράς τών όρων σ’ έναν αισθητό κόσμο, [θεωρούμενο] 
ώς ένα πράγμα αύτό καθ’ έαυτό, άλλά μπορεί μόνον ώς π ρ ό β λ η μ α  
ν ά  έ π ι δ ί δ ε τ α ι  [έπιβάλλεται]6 στήν αναγωγή τής σειράς αύτής, γιά 
τούτο ή έν λόγω7 θεμελιώδης άρχή τοΰ καθαρού λόγου, στήν κατ’ αύτό τόν 
τρόπο διορθωμένη8 σημασία της, διατηρεί έν τούτοις τό καλό9 της κύρος, 
όχι βέβαια ώς ά ξ ί ω μ α, γιά νά νοούμε ώς πραγματική τήν όλότητα έν τφ 
άντικειμένω, άλλά ώς [ένα] π ρ ό β λ η μ α  γιά τή διάνοια, άρα γιά τό ύπο- 
κείμενο, μέ τόν σκοπό ν’ άρχίζουμε [έπιχειροΰμε] καί νά συνεχίζουμε, σύμ
φωνα μέ τήν πληρότητα έν τή ίδέςι, τήν αναγωγή μέσα στή10 σειρά τών όρων 
σέ [γιά] ένα δεδομένο πού ύπόκειται σέ όρους. Πράγματι στήν αΐσθητικότη-

1. Δέν παρέχει κατά προτίμηση στήριγμα, βοήθεια.
2. Τή Διαλεκτική. Στήν περίπτωσή της δηλ.
3. Νά τίθενται άντιμέτωπα.
4. Πρβλ. Η e i m s o e t h, op. cit., σ. 310-311.
5. ’Αξιώματος (=decreto).
6. Aufgegeben.
7. Ή περί ής πρόκειται.
8. Στή νόμιμη δηλ. σημασία της.
9. Τήν θετική της, τήν πλήρη Ισχύ της.
10. Κατά μήκος τής σειράς τών όρων.



2. Βιβλίο. 2. Κεφάλαιο. 8. Τμήμα. Κανονιστική άρχή τοϋ καθαρό» λόγου κλπ. 199

τα, δηλ. στον χώρο καί τόν χρόνο, κάθε όρος, πρός τόν όποιο μπορούμε έ- 
μεΐς νά φθάσωμε στήν [κατά τήν] έκθεση των δεδομένων φαινομένων, είναι 
μέ τή σειρά του έξαρτημένος άπό όρους' γιατί αύτά [τά φαινόμενα] δέν είναι 
καθόλου πράγματα αύτά καθ’ έαυτά, είς τά όποια τό παντελώς ’Απόλυτο θά 
μπορούσε έν πάση περιπτώσει νά λάβη1 χώρα, άλλ’ έμπειρικές άπλώς 
παραστάσεις, πού πρέπει στήν έποπτεία νά βρίσκουν πάντοτε τόν όρο τους 
[όρο] ό όποιος τά προσδιορίζει ώς πρός τόν χώρο καί τόν χρόνο. ' Η θεμε
λιώδης, άρα, άρχή τού λόγου είναι κατά βάθος [ούσιαστικά] ένας μόνον 
κ α ν ώ ν ,  πού στή σειρά τών όρων δεδομένων φαινομένων έπιτάσσει μιάν 
άναγωγή, στήν όποια δέν-είναι ποτέ έπιτ.ετραμμένο νά σταματά σέ ένα παν
τελώς ’Απόλυτο. Αύτή2, έπομένως, δέν είναι καμμιά άρχή τής δυνατότητος 
τής εμπειρίας καί τής έμπειρικής γνώσεως τών άντικειμένων τών αισθήσε
ων, κατά συνέπεια καμμιά άρχή τής διανοίας, γιατί κάθε έμπειρία είναι 
περικλεισμένη στά όριά της (σύμφωνα μέ τή δεδομένη έποπτεία) — ούτε [εί
ναι] έπίσης καμμιά σ υ σ τ α τ ι κ ή 3  ά ρ χ ή  τού λόγου, γιά νά έπεκτείνου- 
με τήν έννοια του αισθητού κόσμου πέρα άπό κάθε δυνατήν έμπειρία, αλλά 
μιά θεμελιώδης άρχή τής μεγίστης δυνατής συνεχίσεως καί διευρύνσεως τής 
έμπειρίας, σύμφωνα μέ τήν όποια κανένα έμπειρικό όριο δέν πρέπει νά ί- 
σχύη γιά άπόλυτο, μιά άρχή, άρα, τού λόγου πού, ως κ α ν ώ ν ,  άπαιτεΐ, 
τί στήν [κατά] άναγωγή όφείλει νά συμβή άπό έμάς καί δέν π ρ ο - λ α μ- 
β ά ν ε ι4 [προκαταλαμβάνει] αύτό πού έν τώ ά ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω  είναι 
πρίν άπό κάθε άναγωγή καθ’ έαυτά δεδομένο. Γι’ αύτό τήν άρχή αύτή τήν 
όνομάζω μιάν κ α ν ο ν ι σ τ ι κ ή 5  άρχή τού λόγου, ένώ, άντίθετα, ή θεμε
λιώδης άρχή τής άπολύτου όλότητος τής σειράς τών όρων, ώς δεδομένης6 
αύτής καθ ’ έαυτήν έν τώ άντικειμένω (στά φαινόμενα), θά ήταν μιά συστα
τική κοσμολογική άρχή, τή μηδαμινότητα τής όποιας ήθέλησα δι’ αύτής 
άκριβώς τής διακρίσεως νά καταδείξω καί μέ τόν τρόπο αύτό νά έμποδίσω, 
ώστε νά μήν άποδίδη κανείς, όπως άλλωστε άναπόφευκτα συμβαίνει (διά 
μιάς ύπερβατικής υφαρπαγής7), σέ μιάν ιδέα, πού χρησιμεύει άπλώς ώς 
κανών, άντικειμενικήν πραγματικότητα.

Γιά νά προσδιορίσουμε, τώρα, προσηκόντως τό νόημα τού κανόνος 
αύτοΰ τού καθαρού λόγου, πρέπει πρωτίστως νά παρατηρήσουμε ότι ό«(Α 510) 
κανών αύτός δέν μπορεί νά πή, τ ί ε ί ν α ι  τ ό  ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ,  άλλά πώς* (Β 538)

ί(Α 50 
t(Β 53

1. Νά εϋρη θέση.
2. Ή θεμελιώδης δηλ. άρχή.
3. Konstitutives Prinzip.
4. Anticipat.
5. Regulatives Prinzip.
6. "Η: ώς δεδομένων [τών δρων],
7. Ex subreptione (H e i m s o e t h, op. cit„ σ. 314).
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(Α 511) 
(Β 539)

π ρ έ π ε ι  ν ά  δ ι α τ ε θ ή '  έ ν  ά ρ χ ή ή έ μ π ε ι ρ ι κ ή ά ν α γ  ω γ ή, 
γιά νά φθάσωμε στήν πλήρη έννοια τοϋ Αντικειμένου. Γιατί, άν έλάμβανε 
τό πρώτο χώρα1 2, τότε ό κανών αύτός θά ήταν μιά συστατική άρχή, [καί] τέ
τοιου είδους [άρχή] δέν είναι ποτέ δυνατή έκ καθαρού λόγου. ”Αρα δέν 
μπορεί κανείς μ* αύτό νά έχη κατ’ ούδένα τρόπο τήν πρόθεση νά πή, ότι ή 
σειρά τών όρων σέ [γιά] ένα δεδομένο πού ύπόκειται σέ όρους, είναι καθ’ 
έαυτήν πεπερασμένη, ή άπειρη, γιατί μ’ αύτό τόν τρόπο ή άπλή Ιδέα τής 
Απολύτου όλότητος, πού είναι δημιουργημένη3 Αποκλειστικά μέσα σ’ αύτή 
τήν ϊδια4,θά νοούσε ένα Αντικείμενο, πού δέν μπορεί νά δοθή σέ καμμίάν 
έμπειρία, έφ’ όσον σέ μιάν σειρά άπό φαινόμενα θά άπενέμετο [άπεδίδετο] 
μιά Ανεξάρτητη άπό τήν έμπειρική σύνθεση Αντικειμενική πραγματικότης.
' Η ιδέα του λόγου, άρα, θά προδιαγράψη έναν κανόνα μόνο στήν Αναγωγική 
σύνθεση μέσα στή σειρά τών όρων, σύμφωνα μέ τόν όποιο αύτή [ή σύνθε
ση] προχωρεί, διά μέσου όλων τών Αναμεταξύ τους ύποτεταγμένων όρων, 
άπό τό ύποκείμενο σέ όρους πρός τό Απόλυτο, μολονότι αύτό δέν έπιτυγ- 
χάνεται [φθάνεται] ποτέ. Γιατί τό παντελώς ’ Απόλυτο5 δέν άπαντα καθόλου 
μέσα στήν έμπειρία.

Γιά τόν στόχο αύτό, τώρα, πρέπει κατ ’ άρχήν νά προσδιορισθή άκρι- 
βώς ή σύνθεση μιας σειράς, καθ’ όσον αύτή δέν είναι ποτέ πλήρης. Πρός 
τόν σκοπό6 αύτό χρησιμοποιεί κανείς δυό συνήθως έκφράσεις, πού σ’ 
αύτό7 οφείλουν8 νά διακρίνουν κάτι9, χωρίς έν τούτοις νά ξέρη κανείς σωστά 
νά όρίση [άναφέρη]10 τόν αιτιώδη λόγο τής διακρίσεως αύτής. Οί Μαθημα
τικοί ομιλούν Αποκλειστικά γιά έναν p r o g r e s s u s  i n  i n f i n i t u m .  
Οί έρευνητές11 τών έννοιών(οί φιλόσοφοι) θέλουν άντ’ αύτοΰ [ν’ άφήνουν] 
νά ίσχύη ή έκφραση μόνον ένός p r o g r e s s u s  i n  i n d e f i n i t u  m12. 
Χωρίς νά σταθώ13 στήν έξέταση τού δισταγμού [Αμφιβολίας], πού συνέστησε14 
σ’ αύτούς15 μιάν τέτοια διάκριση, καί [χωρίς νά σταθώ] στήν καλή ή άκαρπη

1. Ρυθμισθή, έγκαθιδρυθή, διευθετηθή, νά τεθή έμπρός (=anzustellen).
2. Συνετελεΐτο.
3. Παραγμένη- πού ύπάρχει δηλ. μέσα σ’ αύτήν. Κατά τόν E r d m a n n  κ α ί

V o r l a n d e r :  πού είναι κλεισμένη μέσα σ’ αύτήν.
4. Δηλ. τήν ιδέα. ”Η: μέσα στόν έαυτό της (V a 1 e n t i n e r).
5. Simpliciter Absolutum.
6. "Εχοντας κανείς αύτή τήν πρόθεση, τό σχέδιο (=in dieser Absicht).
7. ’Εδώ, στό σημείο αύτό.
8. Θέλουν, έχουν τήν πρόθεση.
9. Νά κάνουν κάποια διάκριση. |0. Δηλώση. II. Ζητητές (=Forscher).
12. Πρβλ. H e i m s o e t h ,  op. cit., σ. 315-316. 13. Ένδιατρίψω.
14. ’Ενέπνευσε, υπέβαλε, συνεβούλευσε.
15. Μαθηματικούς φιλοσόφους.
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χρήση της, έπιθυμώ [θέλω] νά ζητήσω [προσπαθήσω] νά προσδιορίσω 
έν άναφορφ πρός τόν σκοπό μου [πρόθεσή μου] μέ άκρίβεια αυτές τίς 
έννοιες.

Γιά μιαν ευθεία γραμμή μπορεί κανείς νά πή δικαίως, ότι αυτή μπορεί 
νά προεκταθή [έπιμηκυνθή] έπ’ άπειρον, καί έδώ ή διάκριση τοϋ Απείρου1 
καί τής άόριστα [άκαθόριστα]2 έκτεταμένης [εύρείας] προόδου [προβάσεως] 
θά ήταν μιά κενή λεπτολογία. Γιατί μολονότι, όταν λέγεται: σύρατε μιάν 
γραμμή περαιτέρω3, ήχεϊ άσφαλώς όρθότερα4, έάν κανείς προσθέτη, i η 
i η d e f i n i t u m, παρά όταν λέγεται, in i n f i n i t u m ,  γιατί τό πρώτο [ή 
πρώτη έκφραση] δέν σημαίνει τίποτε περισσότερο παρά: προεκτείνατε αυ
τήν5, όσο μακριά θ έ λ ε τ ε ,  τό δεύτερο όμως: δέν π ρ έ π ε ι  νά σταμα
τήσετε ποτέ νά τήν προεκτείνετε (πράγμα τό όποιο έδώ δέν είναι άκριβώς 
ή πρόθεση6), όταν, ώστόσο, ό λόγος είναι περί τοϋ δ ύ ν α σ θ α ι 7 ,  ή πρώτη 
έκφραση είναι όλότελα όρθή, γιατί μπορείτε πάντα νά τή μεγαλώσετε8 ά- 
κόμη έπ ’ άπειρον. Καί έτσι έχει τό πράγμα έπίσης σ ’ όλες τίς περιπτώσεις, 
όπου όμιλεΐ κανείς μονάχα γιά τήν προχώρηση, δηλ. τήν πρόοδο άπό τόν 
όρο στό ύπό όρους' αύτή ή δυνατή πορεία πρός τά έμπρός χωρεΐ στή σειρά 
τών φαινομένων έπ’ άπειρον. Άπό9 ένα ζεύγος γονέων μπορείτε, σέ κατι- 
οϋσα γραμμή [κατεύθυνση] τής παραγωγής10, νά προχωρήσετε χωρίς τέρμα 
καί νά σκεφθήτε έπίσης κάλλιστα μέσα σας, ότι αύτή11 προχωρεί12 πραγματι
κά έτσι μέσα στόν κόσμο. Γιατί έδώ ό λόγος δέν χρειάζεται ποτ;: άπόλυτην 
ολότητα τής σειράς, έφ ’ όσον αύτός δέν τήν προϋποθέτει13 ως όρο καί ώς δε
δομένη (d a t u m), άλλά μόνον ώς κάτι τό ύποκείμενο σέ όρους πού είναι 
δοτό14 (d a b i 1 e) μονάχα καί προσαυξάνεται15 χωρίς τέρμα.

"Ολως διαφορετικά έχει τό πράγμα [σχετικά] μέ τό πρόβλημα: πόσο 
μακριά16 έκτείνεται ή άναγωγή17, ή όποια άπό τό δεδομένο πού ύπόκειται σέ

1. Ε r d m a n n: τής άπειρης... καί τής άόριστα... προόδου.
2. Μή δυναμένης νά προσδιορισθή, μή προσδιορίσιμης.
3. Προεκτείνατε, σύρατε συνεχώς.
4. Είναι όρθότερα διατυπωμένο.
5. Τή γραμμή.
6. Πράγμα πού δέν έπιδιώκεται έδώ.
7. Posse (=δυνάμει είναι).
8. Νά τήν κάνετε μεγαλύτερη, έπιμηκύνετε.
9. Ξεκινώντας άπό... 10. Τεκνοποιίας.
II. Ή γραμμή. 12. Συνεχίζεται.
13. Έχει προϋποθέσει (Γραφή 'Ακαδημίας Βερολίνου). Ακολουθούμε τή γραφή

τοΰ E r d m a n n .
14. Δυνάμενο νά δοθή, δόσιμο. 15. Συμπροστίθεται.
16. Σέ πόσην έκταση. 17. 'Αναδρομή (=Regressus).

16
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όρους, ύψώνεται [άνέρχεται] στους όρους μέσα σέ μιαν σειρά, άν [δηλ.] 
μπορώ νά πώ: ότι αύτό [ή άναγωγή] είναι μιά παλινδρόμηση1 έπ’ άπειρον2, ή 
μιά α ό ρ ι σ τ α 3  [ ά κ α θ ό ρ ι σ τ α ]  περαιτέρω έκτεινόμενη4 (in indefinitum) 
π α λ ι ν δ ρ ό μ η σ η  [άναγωγή], καί άν έγώ, άρα, μπορώ, άπό τούς νΰν 
ζώντας άνθρώπους, νά ύψώνωμαι έπ’ άπειρον πρός τά έπάνω, μέσα στη σει
ρά τών προπατόρων5 τους, ή άν μπορή νά λεχθή: ότι όσο μακριά καί άν 
οπισθοδρομήσω6 [παλινδρομήσω], ποτέ δέν θά συναντήσω έναν έμπειρικό 
αιτιώδη λόγο, [γιά] νά θεωρήσω τή σειρά ώς πεπερασμένην7 όπουδήποτε8, 
έτσι ώστε νά έχω τό δικαίωμα καί συγχρόνως νά είμαι υποχρεωμένος ν’ 
αναζητώ, άν καί όχι έξ Ισου καί νά προϋποθέτω, σέ9 κάθε έναν άπό τούς 
προπάτορες άκόμη παραπέρα [πιό μακριά] τόν πρόγονό του.

Λέγω ώς έκ τούτου: ότι, όταν τό "Ολο είναι δεδομένο στήν έμπειρική 
έποπτεία, τότε ή άναγωγή10 στή σειρά τών έσωτερικών του όρων χωρεϊ έπ’ 
άπειρον. ”Αν όμως είναι δεδομένο ένα μέλος τής σειράς, άπό τό όποιο ή 
άναγωγή πρός τήν άπόλυτην όλότητα όφείλει πρώτιστα νά προχωρήση, 

(Β 54Ι)| τ^τε χαμβ£νει χώρα μιά παλινδρόμηση μέ άκαθόριστο μονάχα τρόπο11 (in 
(A 513) indefinitum). ’Έτσι γιά τή διαίρεση [μερισμό] μιας μεταξύ τών όρίων της 

δεδομένης ύλης (ένός σώματος), πρέπει νά λεχθή: ότι αύτή χωρεϊ έπ’ άπει
ρον. Γιατί ή ΰλη αύτή είναι ολάκερη, κατά συνέπεια μέ όλα τά δυνατά της 
μέρη στήν εμπειρική έποπτεία δεδομένη. ’Επειδή, τώρα, ό όρος αύτοΰ τοΰ 
"Ολου είναι τό μέρος του καί ό όρος αύτοΰ τοΰ μέρους τό μέρος τοΰ μέρους 
κ.λ.π., καί [έπειδή] σ’ αύτή τήν παλινδρόμηση [άναγωγή] τής άποσυνθέ- 
σεως [διαλύσεως]12 δέν άπαντά ποτέ ένα άπόλυτο (άμέριστο) μέλος τής 
σειράς αυτής τών όρων, γι’ αύτό όχι μόνο δέν ύπάρχει πουθενά ένας έμπει- 
ρικός αιτιώδης λόγος [αρχή] νά σταματά κανείς στή [κατά τή] διαίρεση, 
αλλά τά μακρινώτερα [άπώτερα] μέλη τής συνεχιστέας13 διαιρέσεως είναι 
καί τά ίδια έμπειρικώς πρίν άπ’ αύτή τήν περαιτέρω χωρούσα διαίρεση 
δεδομένα, δηλ. ή διαίρεση χωρεϊ έπ’ άπειρον. Ή σειρά, άντίθετα, τών προ
γόνων σέ14 έναν δεδομένο άνθρωπο δέν είναι, στήν άπόλυτη ολότητά της, 
σέ καμμιάν δυνατή έμπειρία δεδομένη, άλλά ή άναγωγή χωρεϊ έν τούτοις 
άπό κάθε μέλος αύτής τής παραγωγής [γεννήσεως] πρός ένα ύψηλότερο,

I. Αναγωγή. 2. Regressus in infinitum.
3. Πού δέν δύναται νά καθορισθή.
4. Προεκτεινόμενη. 5. Προγόνων. 6. Άναχθώ.
7. Περικλεισμένη σέ όρια.
8. Σέ κάποιο σημείο.
9. Γιά κάθε έναν... 10. Αναδρομή.
II. Χαρακτήρα. 12. Διαιρέσεως.
13. Τής πρός συνέχιση.
14. Ενός δεδομένου άνθρώπου, έν σχέσει πρός ένα..., γιά ένα...
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έτσι ώστε νά μήν μπορή [είναι] νά βρεθή κανένα έμπειρικό όριο, πού θά
παριστοΰσε1 ένα μέλος ώς άπολύτως μ ή ύποκείμενο σέ όρους. Άλλ’ έ- 
πειδή μολαταύτα τά μέλη έπίσης, πού θά μπορούσαν νά παράσχουν έδώ2 
τόν όρο, δέν έδρεύουν [βρίσκονται] ήδη πρίν άπό τήν άναγωγή στήν έμπει- 
ρική έποπτεία τού 'Όλου, γι’ αυτό [έτσι] ή άναγωγή αυτή δέν χωρεΐ έπ’ ά
πειρον (στή διαίρεση τού δεδομένου), άλλά σέ άκαθόριστην έκταση τής 
άναζητήσεως περισσοτέρων μελών πρός3 τά δεδομένα [ήδη], πού μέ τη 
σειρά τους είναι πάντοτε [ώς] κάτω άπό όρους4 μόνον δεδομένα.

Σέ καμμιάν άπό τίς δύο περιπτώσεις, τόσο στόν regressus in infinitum 
όσο καί στόν regressus in indefinitum, δέν θεωρείται ή σειρά των όρων ώς 
άπείρως δεδομένη έν τω άντικειμένω. Δέν έχουμε [είναι]5 έδώ πράγματα, 
πού είναι δεδομένα αυτά καθ ’ έαυτά, άλλά φαινόμενα μόνον, τά όποια, ώς 
όροι τά μέν τών δέ άναμεταξύ τους, είναι μόνο στήν ίδια την άναγωγή 
δεδομένα. Άρα ή έρώτηση δέν είναι πλέον: πόσο μεγάλη είναι αυτή καθ’ 
έαυτήν ή σειρά αυτή τών όρων, άν [δηλ.] είναι πεπερασμένη ή άπειρη, άφοΰ 
δέν είναι αυτή καθ ’ έαυτήν τίποτε, άλλά: πώς έμεΐς οφείλουμε νά διατάξουμε 
[διαθέσουμε]6 τήν έμπειρική άναγωγή καί πόσο μακριά πρέπει νά τή συνε- 
χίσουμε. Καί έδώ, λοιπόν, ύπάρχει μιά άξιοσημείωτη διάκριση άναφορικά 
πρός τόν κανόνα αυτής τής προόδου [προοδευτικής πορείας]. "Οταν είναι 
δεδομένο έμπειρικά τό "Ολο, τότε είναι δ υ ν α τ ό  νά παλινδρομήσουμε 
έπ’ ά π ε ι ρ ο ν  στή σειρά τών έσωτερικών του όρων.’Άν όμως έκεΐνο δέν 
είναι δεδομένο, άλλ’ οφείλει δι’ έμπειρικής άναγωγής πρωτίστως νά δοθή, 
τότε μπορώ μόνον νά πώ: ότι είναι δ υ ν α τ ό ν  έ π ’  ά π ε ι ρ ο ν  νά 
προχωρήσουμε σέ άκόμη ύψηλοτέρους όρους τής σειράς. Στήν πρώτη περί
πτωση μπορούσα νά πώ: ύπάρχουν έδώ, καί έμπειρικώς δεδομένα, περισ
σότερα πάντοτε μέλη άπ’ όσα έγώ φθάνω διά τής άναγωγής (τής άποσυνθέ- 
σεως)' στή δεύτερη όμως περίπτωση: μπορώ στήν άναγωγή νά προχωρώ 
όλοένα καί πιό πέρα, γιατί κανένα μέλος δέν είναι ώς παντελώς άπόλυτο 
έμπειρικά δεδομένο καί, έπομένως, [αυτό] έπιτρέπει7 διαρκώς ώς δυνατό ένα 
ύψηλότερο [άπώτερο] μέλος καί, κατά συνέπεια, δέχεται ώς άναγκαία τήν 
άναζήτηση τού ίδιου αύτοΰ [μέλους]8.’Εκεί9 ήτανάναγκαΐο νά σ υ ν α ν τ ά -

Γ(Α 514) 
1(Β 542)

1. Παρουσίαζε, έξέθετε.
2. Σ’ αυτό έδώ, σ’ αυτό τό πράγμα.
3. Γιά τά δεδομένα, ώς όροι δηλ. τών δεδομένων.
4. Δηλ. ώς υποκείμενα σέ όρους δεδομένα (=bedingt).
5. Δέν πρόκειται έδώ γιά...
6. Ν’ άρχίσουμε, νά θέσουμε σέ πορεία.
7. ’Αφήνει άνοιχτό.
8. Δηλ. τοΰ ύψηλοτέρου ή άπωτέρου μέλους.
9. Στήν πρώτη περίπτωση.
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(Α 515)3

(Α 516) 
(Β 544).

.μ ε [βρίσκουμε] περισσότερα μέλη τής σειράς, έδώ όμως είναι πάντοτε 
άναγκαΐο νά έ ρ ω τ ά μ ε 1  γιά περισσότερα, άφοΰ καμμιά έμπειρία δέν 
όριοθετεΐ [θέτει όρια] άπολύτως2. Γιατί3, ή δέν έχετε καμμιάν κατ’ αίσθηση 
άντίληψη, πού νά περιορίζη άπόλυτα τήν έμπειρική άναγωγή σας, καί τότε 
δέν είσθε ύποχρεωμένοι νά θεωρήσετε ώς περαιωμένη [όλοκληρωμένη] τήν 
άναγωγή σας, ή έχετε μιάν τέτοια [κατ’ αίσθηση άντίληψη], πού περιορίζει 
τή σειρά σας, όπότε αύτή δέν μπορεί νά είναι ένα μέρος τής διανυθεΐσας4 
σειράς (γιατί αύτό πού ό ρ ι ο θ ε τ ε ΐ  [θέτει όρια], πρέπει άναγκαστικά 
νά διακρίνεται άπό έκεΐνο, τό όποιο δι’ αύτοΰ ό ρ ι ο θ ε τ ε ΐ τ α ι  [περιο
ρίζεται]), καί, άρα, είσθε ύποχρεωμένοι νά συνεχίσετε τήν άναγωγή σας 
περαιτέρω καί πρός αύτόν έπίσης τόν όρο, καί ουτω καθ’ έξής.

Τό έπόμενο Τμήμα θά θέση ύπό τό κατάλληλο φώς5 τίς παρατηρήσεις 
αύτές διά τής έφαρμογής των.

ΤΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΝΑΤΟ ΤΜΗΜΑ

Περί τής έμπειρικής χρήσεως τής κανονιστικής άρχής του λόγου έν αναφορά
πρός άλες τίς κοσμολογικές ιδέες.

’Επειδή [καθώς] δέν ύπάρχει, όπως πολλές φορές άποδείξαμε, καμμιά 
ύπερβατική χρήση ούτε6 καθαρών έννοιών τής διάνοιας [νοήσεως], ούτε 
καί έκείνων τοΰ λόγου' έπειδή ή άπόλυτη όλότης των σειρών τών όρων 
μέσα στόν αίσθητό κόσμο βασίζεται Αποκλειστικά σέ μιάν ύπερβατική 
χρήση τοΰ λόγου, ό όποιος τήν άπόλυτη αυτή πληρότητα τήν άπαιτεΐ άπ’ 
αύτό πού έκεΐνος προϋποθέτει ώς πράγμα αύτό καθ’ έαυτό' δεδομένου όμως 
ότι7 ό αισθητός κόσμος δέν περιέχει τέτοιου είδους πράγματα8: δέν μπορεί 
έτσι9 νά είναι ποτέ πλέον ό λόγος γιά τό άπόλυτο μέγεθος τών σειρών 
μέσα σ’ αύτόν, άν [δη λ.] αύτές μπορούν κ α θ ’  έ α υ τ έ ς  νά είναι πεπε
ρασμένες ή άπειρες, άλλά μονάχα πόσο μακριά έμεΐς όφείλουμε νά παλιν-

1. Νά ζητάμε.
2. Κατά τρόπον άπόλυτο. Δέν θέτει δηλ. άπόλυτα όρια. Θά μπορούσε έπίσης νά 

λεχθή ( G e n t i l e )  ότι καμμιά έμπειρία δέν είναι άπολύτως όριοθετημένη (τά όριά της, 
άρα, είναι άπεριόριστα).

3. ’Όντως, ή...
4. Τής σειράς πού έχει έπιτελεσθή, όλοκληρωθή.
5. Θά τίς φωτίση προσηκόντως.
6. Τόσο λίγο τών..., όσο καί των... (κατά λέξη). 7. Καθώς.
8. Δηλ. πληρότητα, πράγματα αυτά καθ’ έαυτά. 9. ΓΓ αύτό.



2  Βιβλίο. 2 Κεφάλαιο. Τμήμα Μερί τής έμπειρικής χρήοεοις τής κανονιστικής άρχής κλη. 205

δρομήσουμε στήν έμπειρική άναδρόμηση κατά τήν έπαναγωγή τής έμπει- 
ρίας εις τούς όρους της, ώστε, σύμφωνα μέ τόν κανόνα του λόγου, νά μή 
σταματάμε σέ καμμιάν άλλη άπάντηση τών έρωτήσεων αύτοΰ παρά στήν 
έμμέτρως1 άνταποκρινόμενη είς τό άντικείμενο.

Μόνο, λοιπόν, ή Ι σ χ ύ ς 2  τ ή ς  ά ρ χ ή ς  τ ο Ο λ ό γ ο υ ,  ώς ένός 
κανόνος τής σ υ ν ε χ ί σ ε ω ς  καί τού μεγέθους μιάς δυνατής έμπειρίας, 
είναι πού μάς ύπολείπεται [άπομένει] μονάχα, άφ’ δτου άποδείχθηκε έπαρ- 
κώς ή άκυρότης3 της ώς μιάς συστατικής θεμελιώδους άρχής τών φαινομέ
νων αύτών καθ’ έαυτά4. ’Ωσαύτως, έάν έκείνη5 μπορούμε νά τήν θέσουμε ά- 
διαμφισβήτητα πρό όφθαλμών, τότε ή έρις τού λόγου μέ τόν ’ίδιο τόν έαυτό 
του τερματίζεται έντελώς, έφ’ όσον διά τής κριτικής λύσεως όχι μόνον ή ά- 
πατηλή φαινομενικότης, πού τόν έφερε σέ διάσταση [έδίχαζε] μέ τόν έαυτό 
του, έχει άρθή6, άλλά στήν θέση της έχει άποκαλυφθή7 τό νόημα, ύπό 
τό όποιο ό λόγος συμφωνεί [συμφέρεται] πρός τόν ίδιο τόν έαυτό του καί 

τού όποιου ή παρερμηνεία μόνον προκαλοΰσε τή διαμάχη [έριδα] καί μετα
βάλλεται μιά άλλως δ ι α λ ε κ τ ι κ ή  θεμελιώδης άρχή σέ μιάν έ π ι -  
σ τ η μ ο ν ι κ ο θ ε ω ρ η τ ι κ ή 8 .  Πράγματι, έάν αυτή [ ή άρχή] μπορή, κατά9 
τήν ύποκειμενική της σημασία, ν’ άποδειχθή [έπαληθευθή]10 ικανή νά 
προσδιορίζη ίσομέτρως πρός τά άντικείμενα αύτής [δηλ. τής έμπειρίας] τή 
μεγαλύτερη δυνατή χρήση τής διάνοίας στήν έμπειρία, τότε ακριβώς αυτό 
είναι τό ίδιο [Ισοδύναμε!] μέ τό ώς έάν αύτή [ή άρχή] νά προσδιώμιζε a priori 
όπως ένα άξίωμα (πράγμα πού έκ καθαρού λόγου είναι άδύνατο) αυτά καθ ’ 
έαυτά τά Αντικείμενα' γιατί καί αύτό11 έπίσης δέν θά μπορούσε νά έχη, Ανα
φορικά πρός τά Αντικείμενα τής έμπειρίας, καμμιάν μεγαλύτερη έπίδραση 
πάνω στή διεύρυνση καί διόρθωση τής γνώσεώς μας άπ ’ δ,τι θά άποδεικνυό- 
ταν έμπρακτα [στήν πράξη]12 στήν πιό έκτεταμένη έμπειρική χρήση τής 
διανοίας μας.

1. ’ Ισομοίρως, συμμέτρως εύμέτρως.
2. Κϋρος, άξία. 3. Άνισχυρότης.
4. Κατά τόν Ε r d m a n n:... τών φαινομένων ώς πραγμάτων αύτών καθ’ έαυτά.

A d i c k c s: ώς μιάς θεμελιώδους άρχής τών πραγμάτων. G 6 τ 1 a n d:... τών φαινο
μένων αύτών καθ’ έαυτά, [δηλ.] μιάς έννοιας τής διανοίας [ή νοήσεως].

5. Τήν Ισχύ, τό κύρος τής άρχής τού λόγου.
6. Αίρεται.
7. ’Αποκαλύπτεται.
8. Θεωρητικά δογματική (=doctrinalis).
9. Ώς πρός τήν..., σύμφωνα μέ τήν...

10. Μετά άπό δοκιμασία νά έπιβεβαιωθή..., νά έπικυρωθή, πιστοποιηθή... (=bewShrt 
werden kann).

11. Τό άξίωμα. 12. ’Ενεργά.
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I.

Λύση τής κοσμολογικής Ιδέας τής1 όλότητος τής συνθέσεως των φαινομένων
σέ2 ένα κοσμικόν "Ολο

Τόσον έδώ δσο καί στίς ύπόλοιπες κοσμολογικές έρωτήσεις τό θεμέ
λιο [αρχή] τής κανονιστικής άρχής του λόγου είναι ή πρόταση: ότι στήν 
έμπειρική αναγωγή δεν μπορεί νά βρεθή [άπαντα] κ α μ μ ι ά  έ μ π ε ι ρ ί α  
έ ν ό ς  α π ο λ ύ τ ο υ  ό ρ ί ο υ 3 ,  κατά συνέπεια κανενός όρου ώς ένός 
τέτοιου πού είναι, έ μ π ε ι ρ ι κ ώ ς ,  κ α θ ’  ό λ ο κ λ η ρ ί α ν  ά π ό λ υ -  
τ ο ς. ' Ο λόγος όμως γι ’ αύτό είναι: ότι μιά τέτοιου είδους έμπειρία θά έ
πρεπε κατ ’ άνάγκην νά περιέχη μέσα της έναν περιορισμό [όριοθέτηση] των 
φαινομένων διά τού Μηδενός ή τού Κενού, πάνω στό όποιο [όπου] θά μπο
ρούσε νά προσκρούση [καταλήξη] ή διά μέσου μιας κατ’ αίσθηση άντιλή- 
ψεως συνεχισθεϊσα άναγωγή — πράγμα πού είναι άδύνατο.

Ή πρόταση αύτή, τώρα, πού λέγει4 μόνον τούτο: ότι [δηλ.] έγώ στήν 
εμπειρική άναγωγή φθάνω πάντοτε σέ έναν μόνον όρο, πού ό ίδιος μέ τή 
σειρά του πρέπει νά θεωρήται ώς έμπειρικά υποκείμενος σέ όρους, περιέχει 
in terminis τόν κανόνα: ότι, όσο μακριά καί άν έγώ μπορώ μ’ αύτό νά έχω 
προχωρήσει στήν άνιοΰσα σειρά, είμαι ύποχρεωμένος πάντα νά ζητώ5 ένα 
ύψηλότερο [άπώτερο] μέλος τής σειράς, είτε αύτό τό μέλος τώρα μπορεί νά 
μοΰ γίνη γνωστό διά τής έμπειρίας, είτε όχι.

Γιά τή λύση, τώρα, τού πρώτου κοσμολογικού προβλήματος δέν είναι 
τίποτε περαιτέρω άναγκαΐο άπό τού νά όρίσουμε [ξεκαθαρίσουμε] άκόμη: 
άν, στήν άναγωγή πρός τό άπόλυτο μέγεθος τού κοσμικού 'Όλου [Σύμπαν- 
τος] (ώς πρός τόν χρόνο καί τόν χώρο), αύτό τό ούδέποτε περικλεισμένο σέ 
όρια άνιέναι [άνοδος] μπορή νά όνομασθή μιά ά ν α γ ω γ ή  έ  π  ’  ά π ε ι 
ρ ο ν ,  ή μιά μονάχα ά κ α θ ό ρ ι σ τ α  [ ά ό ρ ι σ τ α ]  σ υ ν ε χ ι σ μ έ ν η  
ά ν α γ ω γ ή  (in indefinitum).

' Η άπλή γενική παράσταση τής σειράς όλων των παρωχημένων κατα
στάσεων τού κόσμου, [καί] παρομοίως6 τών πραγμάτων πού βρίσκονται 
συγχρόνως μέσα στόν Κοσμικό χώρο, δέν είναι ή ίδια τίποτε άλλο άπό μιάν 
δυνατή έμπειρικήν άναγωγή, τήν όποια έγώ, άν καί άκαθόριστα, νοώ μέσα 
μου, καί διά τής όποιας μπορεί μόνον νά παραχθή [γεννηθή] ή έννοια μιάς

1. Γιά τήν όλότητα.
2. Δηλ. ένός κοσμικού "Ολου.
3. Πέρατυ,,.
4. Πού δέν σημαίνει παρά μόνο τούτο.
5. Νά έρωτώ γιά ένα...
6. Ωσαύτως.
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τέτοιας σειράς άπό1 δρους σέ [γιά] μιάν δεδομένη κατ' αίσθηση άντίληψη*. 
Τό κοσμικόν 'Όλο [σόμπαν], τώρα, τό έχω πάντοτε μόνον έν τή έννοίμ, μέ 
κανέναν όμως τρόπο (ώς "Ολο) στήν έποπτεΐα. Δέν μπορώ, άρα, νά 
συμπεράνω άπό τό μέγεθός του γιά τό μέγεθος τής άναγωγής καί νά 
προσδιορίσω αυτό2 3 σύμφωνα μ’ έκεϊνο\ άλλά πρέπει πρωτίστως διά μέσου 
του μεγέθους τής έμπειρικής άναγωγής νά σχηματίσω μιάν έννοια γιά τό 
μέγεθος τοΰ κόσμου μέσα μου. Γι’ αυτήν4 όμως δέν γνωρίζω ποτέ τίποτε 
περισσότερο παρά δτι είμαι ύποχρεωμένος πάντοτε νά προχωρώ έμπειρικά 
άπό κάθε δεδομένο μέλος τής σειράς τών όρων πρός ένα υψηλότερο [άπώ- 
τερο] άκόμη (πιό άπομεμακρυσμένο)5 μέλος. "Αρα τό μέγεθος τοΰ "Ολου 
τών φαινομένων δέν είναι δι ’ αύτοΰ [ τοΰ μέσου] καθόλου άπολύτως προσ- 
διωρισμένο, κατά συνέπεια δέν μπορεί κανείς νά πή έπίσης, δτι αυτή ή άνα- 
γωγή χωρεΐ έπ’ άπειρον, γιατί αύτό θά προ-ελάμβανε6 τά μέλη, πρός τά 
όποια [δπου] δέν έχει άκόμη φθάσει ή άναγωγή, καί θά παριστοϋσε τό πλή
θος τους [τόν άριθμό τους] τόσο μεγάλο, ώστε καμμιά έμπειρική σύνθεση νά 
μήν μπορή νά τό φθάση, κατ ’ άκολουθίαν θά π ρ ο σ δ ι ό ρ ι ζ ε  τό μέγε
θος τοΰ κόσμου πρίν άπό τήν άναγωγή (έστω καί άρνητικά μόνο), πράγμα 
πού είναι άδύνατο. Γιατί αυτός [ό κόσμος] δέν μοΰ είναι μέ καμμιάν έποπτεία 
(στήν όλότητά του) δεδομένος, συνεπώς καί τό μέγεθός του έπίσης δέν μοΰ 
είναι πρίν άπό τήν άναγωγή7 διόλου δεδομένο. Κατά ταΰτα, διά τό μέγεθος 
καθ ’ έαυτό τοΰ κόσμου δέν μποροΰμε νά ποΰμε άπολύτως τίποτ ϊ, οΰτε κάν 
έπίσης, δτι μέσα σ'  αύτόν λαμβάνει μιά άναγωγή in infinitum χώρα, άλλ’ εί
μαστε ύποχρεωμένοι μόνο νά ζητήσουμε, σύμφωνα μέ τόν κανόνα πού 
προσδιορίζει τήν έμπειρική άναγωγή σ’ αύτόν, τήν έννοια τοΰ μεγέθους 
του. Αύτός δμως ό κανών δέν λέγει τίποτα περισσότερο ει μή δτι, δσο 
μακριά καί άν μποροΰμε νά έχουμε προχωρήσει [φθάσει] στή σειρά τών

* Ή κοσμική αυτή σειρά δέν μπορεί, αρα, έπίσης νά είναι οΰτε μεγαλύτερη, οΰτε 
καί μικρότερη άπό τήν έμπειρική άναγωγή, πάνω στήν όποια μονάχα βασίζεται ή έννοιά 
της. Καί έπειδή ή άναγωγή αύτή δέν μπορεί νά δώση ένα καθωρισμένο "Απειρο, έξ ίσου 
όμως λίγο έπίσης [μπορεί νά δώση] ένα καθωρισμένο πεπερασμένο, γιά τοΰτο [έτσι] είναι 
σαφές άπό αύτά, ότι δέν μποροΰμε νά δεχώμεθα τό μέγεθος τοΰ κόσμρυ οΰτε ώς 
πεπερασμένο, οΰτε ώς άπειρο, γιατί ή άναγωγή (διά μέσου τής όποιας παριστάνεται τό 
μέγεθος έκεΐνο) δέν έπιτρέπει κανένα άπό τά δύο.

1. Όρων.
2. Τό μέγεθος τής άναγωγής.
3. Τό μέγεθος τοΰ κοσμικού "Ολου.
4. Τήν έμπειρική άναγωγή.
5. Μακρινώτερο.
6. Προκαταλάμβανε. 7. Regressus.
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έμπειρικών όρων, δέν όφείλουμε πουθενά νά δεχώμεθα ένα άπόλυτο όριο, 
άλλά νά ύποτάσσουμε κάθε φαινόμενο, ώς ύποκείμενο σέ όρους, σέ ένα 
άλλο, ώς [σέ] όρο του, έπομένως ότι πρέπει νά προχωρούμε περαιτέρω σ’ 
αύτό τόν όρο, πράγμα πού είναι ό regressus in indefinitum, ό όποιος, έπειδή 
δέν προσδιορίζει κανένα μέγεθος έν τω άντικειμένω, πρέπει [είναι] μέ άρκε- 
τή σαφήνεια νά διακρίνεται άπό τόν regressus in infinitum.

Δέν μπορώ, κατά ταΰτα, νά είπω: ότι ό κόσμος ώς πρός τόν παρωχη
μένο χρόνο, ή ώς πρός τόν χώρο είναι ά π ε ι ρ ο ς .  Γιατί τέτοιου1 είδους 
έννοια γιά τό μέγεθος, ώς μιας δεδομένης άπειρίας, είναι, έμπειρικώς, κατά 
συνέπεια καί έν άναφορςί έπίσης πρός τόν κόσμο, ώς άντικειμένου τών 
αισθήσεων, καθ’ όλοκληρίαν άδύνατη. Δέν θά πώ έπίσης: ή άναγωγή άπό 
μιάν δεδομένη κατ’ αίσθηση άντίληψη πρός πάν ό,τι τόσο στόν χώρο, όσο 
καί στόν χρόνο τήν περιορίζει [περικλείει] έντός μιάς σειράς, χ ω ρ ε ΐ 
έπ ’ ά π ε ι ρ ο ν ,  γιατί αύτό προϋποθέτει τό άπειρο μέγεθος τοϋ κόσμου' 
ούτε έπίσης [θά πώ]: ότι αύτή2 είναι π ε π ε ρ α σ μ έ ν η ,  γιατί τό άπό
λυτο πέρας [όριο] είναι ώσαύτως, έμπειρικά, άδύνατο. Δέν θά μπορέσω, 
κατά ταϋτα, νά είπω τίποτε γιά τό όλο άντικείμενο τής έμπειρίας (τοϋ αί- 
σθητοΰ κόσμου), άλλά γιά τόν κανόνα μόνο, σύμφωνα μέ τόν όποιο πρέπει, 
ίσομέτρως [συμμέτρως]3 πρός τό άντικείμενο της, νά ένδιατίθεται καί νά 
συνεχίζεται [νά έκτείνεται περαιτέρω] ή έμπειρία.

Ή πρώτη καί άρνητική άπάντηση πάνω στήν κοσμολογική έρώτηση 
γύρω άπό τό μέγεθος τοϋ κόσμου είναι, άρα, ότι: ό κόσμος δέν έχει καμμιάν 
άρχή ώς πρός τόν χρόνο4 καί κανένα έσχατο όριο ώς πρός τόν χώρο5.

Γιατί στήν άντίθετη περίπτωση ό κόσμος θά ήταν περικλεισμένος σέ 
όρια [περιωρισμένος] διά τοϋ κενοϋ άπό τή μιά πλευρά χρόνου καί διά 
τοϋ κενοϋ χώρου άπό τήν άλλη. ’Επειδή αύτός [ό κόσμος], τώρα, ώς φαινό
μενο, δέν μπορεί αύτός καθ’ έαυτόν νά είναι τίποτε άπό τά δύο, γιατί φαι
νόμενο δέν είναι κανένα πράγμα αύτό καθ ’ έαυτό, έτσι6 θά έπρεπε άναγκα- 
στικά νά είναι δυνατή μιά κατ’ αίσθηση άντίληψη τοϋ περιορισμοΰ [όριο- 
θετήσεώς του] διά τοϋ άπολύτως κενοϋ χρόνου ή κενοϋ χώρου, [άντίληψη] 
διά τής όποιας θά ήσαν δεδομένα σέ μιάν δυνατή έμπειρία αύτά τά άκρα 
τοϋ κόσμου7. Μιά τέτοια έμπειρία όμως, ώς έντελώς κενή σέ περιεχόμενο,

1. Τέτοια, παρόμοια έννοια μεγέθους...
2. Ή άναγωγή (^regressus).
3. Έν πλήρει συμφοινίμ, Ισοτελείως, ίσακριβώς, συμμέτρως, (^angemessen).
4. Μέσα στόν χρόνο.
5. Μέσα στόν χώρο.
6. ΓΓ αύτό.
7. "Ορια, πέρατα, σύνορα (=termini mundi).
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είναι άδύνατη. w Αρα ένα άπόλυτο όριο [πέρας] τοϋ κόσμου είναι έμπειρικώς, 
κατά συνέπεια δέ καί άπολύτως, άδύνατο*.

Έξ αύτοΟ, λοιπόν, έπεται συγχρόνως ή κ α τ α φ α τ ι κ ή  άπάντηση: 
ότι ή άναγωγή στή σειρά τών φαινομένων του κόσμου, ώς ένας προσδιο
ρισμός τοϋ μεγέθους τοϋ κόσμου, χωρεϊ in indefinitum, πράγμα πού λέγει 
[σημαίνει]1 άκριβώς τοϋτο μόνον: ότι [δηλ.] ό αίσθητός κόσμος δέν έχει 
κανένα άπόλυτο μέγεθος, άλλά ή έμπειρική άναγωγή2 (διά μέσου τής 
όποιας αύτός μπορεί μονάχα νά δοθή άπό τήν πλευρά τών όρων του) έχει 
τόν κανόνα της, νά προχωρή δηλ. πάντοτε άπό κάθε ένα μέλος τής σειράς, 
ώς ένα [μέλος] πού ύπόκειται σέ όρους, πρός ένα άκόμη πιό μακρινό (είτε 
διά τής ίδιας αύτοϋ έμπειρίας, είτε διά μέσου τοϋ όδηγητικοΰ νήματος τής 
ίστορίας, ή διά τής άλυσίδος τών άποτελεσμάτων καί τών αιτίων τους) 
καί νά μήν παραιτήται [άπέχη] πουθενά άπό τή διεύρυνση τής δυνατής 
έμπειρικής χρήσεως τής διανοίας της, πράγμα τό όποιον άλλωστε είναι 
τό κυριολεκτικό3 καί μοναδικό μέσα στά πλαίσια τών άρχών του4 έργο5 
τοϋ λόγου.

Μ’ αύτό [τό πράγμα] δέν προδιαγράφεται μιά ώρισμένη έμπειρική 
άναγωγή, ή όποια θά προχωροΰσε χωρίς σταματημό μέσα σέ ένα ώρισμένο 
είδος φαινομένων, π.χ. [δέν προδιαγράφεται] ότι πρέπει κανείς ν ’ άνέρχεται 
[ύψώνεται] πάντοτε άπό6 έναν ζώντα άνθρωπο πρός τά έπάνω σέ μιάν σειρά 
άπό προγόνους, χωρίς νά περιμένη ένα πρώτο ζεΰγος, ή [ν’ άνέρχεται]

* Θά παρατηρήση κανείς: ότι ή άπόδειξη έδώ έχει διεξαχθή [διεπιτελεσθή] κατά 
έναν δλως διαφορετικό τρόπο άπ’ 6,τι ή δογματική παραπάνω άπόδειξη στήν ’Αντίθεση 
τής πρώτης άντινομίας. Έκεΐ κατά τόν κοινό [συνήθη] καί δογματικό τρόπο παραστά- 
σεως7 8 [τών πραγμάτων], άφήσαμε τόν αίσθητό κόσμο νά ΐσχύη ώς ένα πράγμα 
πού ήταν αύτό καθ ’ έαυτό πρίν άπό κάθε άναγωγή δεδομένο στήν» όλότητά του, καί τού 
είχαμε άρνηθή, έάν δέν κατελάμβανε όλο τόν χρόνο καί όλους τούς χώρους,όποιανδήποτε 
έν γένει ώρισμένην θέση καί στούς δύο9. Ή συνέπεια, ώς έκ τούτου, ήταν έπίσης 
διαφορετική άπ’ ό,τι έδώ, είχε δηλ. συμπερανθή γιά τήν πραγματική άπειρία αύτοΰ 
[δηλ. τού κόσμου].

1. Πού ίσοδυναμεΐ μέ...
2. Regressus.
3. Τό κατ’ έξοχήν. τό ίδιον, καθ’ έαυτό, κύριο, οίκείο (=proprium).
4. ’Αναφορικά πρός..., ή: κατά τήν έφαρμογή τών άρχών του.
5. ’Ασχολία, δουλειά.
6. Μέ άφετηρία έναν...
7. Κοινό τρόπο σκέψεως.
8. Ώς πρός, κατά τήν όλότητά του.
9. Δηλ. στόν χώρο καί τόν χρόνο.
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μέσα στή σειρά των σωμάτων τού κόσμου, χωρίς νά δέχεται έναν έσχατο 
ήλιο, άλλά έπιτάσσεται μόνον τό προχώρημα άπό φαινόμενα σέ φαινόμενα, 
έστω καί άν αύτά δέν θά ώφειλαν νά παράσχουν καμμιάν πραγματική κατ ’ 
αίσθηση άντίληψη (έάν αύτή είναι κατά τόν βαθμό πάρα πολύ άσθενής γιά 
τη συνείδησή1 μας, ώστε νά γίνη [άποβή] έμπειρία), άφοΰ άνεξαρτήτως2 
άπ’ αύτό έκεΐνα3 έν τούτοις άνήκουν στή δυνατήν έμπειρία.

Πάσα άρχή [έναρξη] είναι στόν χρόνο καί παν όριο τού ’Εκτατού [Εκ
τεταμένου] είναι στόν χώρο. Χώρος καί χρόνος όμως είναι μόνο μέσα στόν 
αισθητό κόσμο. Κατά συνέπεια μόνον φαινόμενα σ τ ό ν  κ ό σ μ ο  είναι 
περιωρισμένα κατά τρόπον έξαρτώμενο άπό όρους4, ό κ ό σ μ ο ς  ό 
ίδιος όμως δέν είναι πεπερασμένος5, ούτε κατά τρόπον έξαρτώμενο άπό ό
ρους, ούτε κατά τρόπον άπόλυτο [μή ύποκείμενο σέ όρους]6.

Γ ι ’ αύτόν άκριβώς τόν λόγο, καί δεδομένου ότι ό κόσμος δέν μ π ο 
ρ ε ί  ν ά  δ ί δ ε τ α ι  ό λ ό κ λ η ρ ο ς ,  καί ούτε καί ή ίδια ή σειρά τών 
όρων σέ [γιά] ένα δεδομένο πού ύπόκειται σέ όρους, μ π ο ρ ε ί  ν ά  δ ί δ ε 
τ α ι ,  ώς κοσμική σειρά, ό λ ό κ λ η ρ η ,  ή έννοια τού μεγέθους τού 
κόσμου είναι μόνο διά τής άναγωγής καί όχι πρίν άπ’ αύτήν μέσα σέ μιάν 
συλλογική έποπτεία δεδομένη. ’Εκείνη [ή άναγωγή] όμως συνίσταται 
πάντοτε εις τό π ρ ο σ δ ι ο ρ ί ζ ε ι  ν7 μόνον τού μεγέθους καί δέν δίδει, 
έπομένως, καμμιάν ώ ρ ι σ μ έ ν η  έννοια, όπως έπίσης καί καμμιάν 
έννοια ένός μεγέθους, πού έν άναφορα πρός ένα ώρισμένο μέτρο θά ήταν 
άπειρο, άρα αύτή δέν χωρεΐ έπ ’ άπειρον (τρόπον τινά [ώς] δεδομένο), άλλά 
σέ άκαθόριστην [άόριστην] εύρύτητα [έκταση], γιά νά δώση (στήν έμπει
ρία) ένα μέγεθος, πού γίνεται πρωτίστως διά τής άναγωγής αύτής πραγμα
τικό.

II.

Λύση τής κοσμολογικής ιδέας τής8 όλότητος τής διαιρέσεως ένός δεδομένου
'Όλου στήν έποπτεία

'Όταν διαιρώ ένα 'Όλο, πού είναι δεδομένο στήν έποπτεία, τότε χωρώ 
άπό ένα ύπό όρους9 πρός τούς όρους τής δυνατότητάς του. Ή διαίρεση

1. Πρβλ. σχετικά Κρ.τ.κ.λ., Β 414-415.
2. Μή λαμβανομένου τούτου ύπ’ όψη.
3. Αύτά.
4. Ex conditione (=bedingterweise)
5. Περικλεισμένος δηλ. σέ όρια.
6. Neque pendens ex conditione, neque absolute terminis circumscriptus.
7. Προσδιορισμό, προσδιοριστικό ένέργημα ή πράξη.
8. Γιά τήν ολότητα.
9. Υποκείμενο δηλ. σέ όρους.
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τών μερών (subdivision decompositio) είναι μιά άναγωγή μέσα στή σειρά 
αυτών τών όρων. ' Η άπόλυτη όλότης τής σ ε ι ρ ά ς  αυτής θά ήταν ευθύς 
τότε μόνο δεδομένη, όταν ή άναγωγή [θά] μπορούσε νά φθάση μέχρι σέ 
ά π λ ά μέρη. ’Εάν όμως όλα τά μέρη σέ μιάν συνεχώς προϊοϋσα άποσύν- 
θέση1 είναι μέ τή σειρά τους πάντοτε διαιρετά, τότε ή διαίρεση, δηλ. ή 
άναγωγή άπό τό ύπό όρους πρός τούς όρους του χωρεΐ in infinitum ’ γιατί οί 
όροι (τά μέρη) περιέχονται μέσα στό ί'διο τό ύπό όρους, καί, άφοΰ αύτό είναι 
καθ’ όλοκληρίαν μέσα σέ μιάν μεταξύ τών όρίων του περικλεισμένη έπο- 
πτεία δεδομένο, αύτοί έπίσης [όροι - μέρη] είναι στό σύνολό τους δεδομένοι 
μαζί του. Ή άναγωγή, άρα, δέν έπιτρέπεται [πρέπει] νά όνομάζεται άπλώς 
μιά παλινδρόμηση in indefinitum, όπως τό έπέτρεπε ή προηγούμενη μόνον 
κοσμολογική ιδέα, άφοΰ [όπου] ώφειλα νά προχωρώ άπό τό ύπό όρους 
πρός τούς όρους του, πού, ώς [δεδομένοι] έξω άπό αύτό, δέν ήσαν 
κατά συνέπεια δι’ αύτοΰ συνδεδομένοι ταυτοχρόνως, άλλά προσετίθεντο2 
πρωτίστως3 στήν4 έμπειρική άναγωγή. ’Ανεξαρτήτως άπ’ αύτό, γιά ένα τέ
τοιο "Ολο, πού είναι έπ’ άπειρον διαιρετό, δέν είναι εν τούτοις μέ κανέναν 
τρόπο επιτετραμμένο νά ποϋμε: ότι σ υ ν ί σ τ α τ α ι  ά π ό  ά π ε ί ρ ω ς  
π ο λ λ ά  μ έ ρ η 5 .  Γιατί μολονότι όλα τά μέρη περιέχονται στήν έποπτεία 
τοΰ "Ολου, μέσα σ ’ αύτήν ώστόσο δέν περιέχεται ο λ ό κ λ η ρ η  ή  δ ι α ί 
ρ ε σ η ,  ή όποια συνίσταται στή συνεχώς προϊοϋσα μόνον αποσύνθεση, 
ή στήν ϊδια τήν άναγωγή6, πού καθιστά πρωτίστως τή σειρά πραγματικήν. 
’Επειδή τώρα ή άναγωγή αύτή είναι άπειρη, έτσι7 όλα τά μέλη (μέρη), 
πρός τά όποια αύτή φθάνει, περιέχονται β έ β α ι α  μέσα στό δεδομένο 
"Ολον ώς σ υ ν α θ ρ ο ί σ μ α τ α ,  άλλά όχι όλόκληρη ή σ ε ι ρ ά  τ ή ς  
δ ι α ι ρ έ σ ε ω ς ,  πού είναι διαδοχικώς άπειρη καί ποτέ ό λ ό κ λ η ρ η ,  
κατ ’ άκολουθίαν δέν μπορεί νά έκθέτη κανένα άπειρο πλήθος καί καμμιάν 
συνάθροισή τους8 σ’ ένα 'Όλον.

Ή γενική αύτή ύπόμνηση δύναται κατ’ άρχήν νά έφαρμοσθή πολύ 
εύκολα πάνω στόν χώρο. Κάθε ένας έποπτευόμενος στά όριά του χώρος εί
ναι ένα τέτοιον 'Όλο, τά μέρη τοΰ όποιου σέ κάθε άποσύνθεση είναι μέ τή

1. Διάλυση, άνάλυση.
2. Προσήρχοντο, προσεκομίζοντο.
3. Κατά πρώτην φορά.
4. Κατά τήν.
5. Άπό έναν άπειρο άριθμό μερών.
6. Παλινδρόμηση.
7. Γι’ αύτό.
8. Δηλ. κανένα πλήθος πραγμάτων ή στοιχείων καί καμμιά συμπερίληψή τους σ’ 

ένα 'Όλο.
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(Β 553)/

(Α 526)1  
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σειρά τους πάντα χώροι, καί, ώς έκ τούτου [αύτός] είναι έπ’ άπειρον διαι
ρετός.

Έξ αύτού έπίσης έπεται όλωσδιόλου φυσικά ή περαιτέρω* έφαρμογή 
πάνω σέ ένα περικλεισμένο στά όριά του έξωτερικό φαινόμενο (σώμα). * Η 
διαιρετότης αύτοΰ [τού σώματος] στηρίζεται στή διαιρετότητα τοΰ χώρου, 
ό όποιος άποτελεΐ τή δυνατότητα τοΟ σώματος, ώς ένός έκτεταμένου 
[έκτατοΰ] "Ολου. Αυτό [σώμα], άρα είναι διαιρετό έπ’ άπειρον, χωρίς, 
ώστόσο, δΓ αύτό νά συνίσταται άπό άπείρως πολλά μέρη.

Φαίνεται, βέβαια ότι, έπειδή ένα σώμα πρέπει νά παριστάνεται ώς ούσία 
έν τφ χώρφ, αύτό [τό σώμα] μέσα σ ’ έκεΐνον θά είναι, όσον άφορά τόν νόμο 
τής διαιρετότητος τού χώρου, άπό αύτόν διάφορο [διακεκριμένο]: γιατί 
μπορεί κανείς έν πάση περιπτώσει νά δεχθή όρθώς ότι ή άποσύνθεση στόν 
τελευταίο [στόν χώρο] δέν μπορεί ποτέ νά άφανίση κάθε σύνθεση, άφοΰ τότε 
μάλιστα κάθε χώρος, πού κατά τά άλλα δέν έχει τίποτε τό αυθυπόστατο1 2, θά 
έπαυε νά ύπάρχη3 (πράγμα πού είναι άδύνατο)' άλλά ότι δέν όφείλει [πρό
κειται] ν’ άπομείνη άπολύτως τίποτα, έάν θά ήρετο στίς σκέψεις4 πάσα 
σύνθεση τής ύλης, [αύτό] δέν φαίνεται ότι μπορεί νά συμβιβασθή [συμφω- 
νήση] μέ τήν έννοια μιας ούσίας, πού θά έπρεπε ούσιαστικά νά είναι τό ύπο- 
κείμενο κάθε συνθέσως, καί θά ώφειλε κατ ’ άνάγκην νά έναπολείπεται στά 
στοιχεία της, έστω καί άν ή σύνδεσή τους [συνένωσή τους] στόν χώρο, διά 
τής όποιας αύτά άπαρτίζουν ένα σώμα, θά είχε άναιρεθή. Άλλά μ’ αύτό, 
πού όνομάζεται ούσία έν τ φ φ α ί ν ο μ έ ν φ ,  δέν έχει τό πράγμα έτσι, 
όπως ίσως κανείς θά [τό] νοούσε γιά ένα πράγμα αύτό καθ ’ έαυτό διά μέσου 
[έκ] καθαρής έννοιας τής νοήσεως5. Εκείνο [ή ούσία] δέν είναι άπόλυτο 
ύποκείμενο, άλλά παραμόνιμη6 είκών τής αίσθητικότητος καί τίποτε άλλο 
άπό έποπτεία, μέσα στήν όποια δέν άπαντά πουθενά τίποτε τό Άπόλυτο.

Άλλά μολονότι, τώρα, ό κανών αύτός τής έπ’ άπειρον προόδου 
λαμβάνει κατά τήν ύποδιαίρεση ένός φαινομένου, ώς μιάς άπλής πληρώ- 
σεως τοΰ χώρου, χωρίς καμμιάν άμφιβολία χώρα, αύτός έν τούτοις δέν 
μπορεί νά ίσχύη, όταν θέλουμε νά τόν έπεκτείνουμε καί στό πλήθος τών 
κατά κάποιο τρόπο κεχωρισμένων ήδη μερών σέ ένα δεδομένο "Ολο, διά τοΰ 
όποιου αύτά άπαρτίζουν ένα quantum discretum. Τό νά δεχθή κανείς ότι σέ 
κάθε διαρθρωμένο (όργανωμένο) "Ολο κάθε ένα μέρος είναι μέ τή σειρά του 
πάλι διαρθρωμένο, καί ότι μέ [έναν] τέτοιο τρόπο συναντά [άνακαλύπτει]

1. Ή άλλη, ή δεύτερη ή έκτενέστερη (=die weite).
2. Ouod in sese consistat.
3. ’Εξαφανιζόταν.
4. Διά τής σκέψεως.
5. Ex conccptu puro intelligentiae.
6. Διαρκώς μένουσα, έμμενής.
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κανείς, κατά τήν άνάλυση [διαίρεση] τών μερών έπ’ άπειρον, νέα πάντοτε 
τεχνητά μέρη1, άτι [δηλ.] μέ μιά λέξη, τό "Ολον είναι διαρθρωμένο 
[όργανωμένο] έπ’ άπειρον, αύτό δέν μπορεί νά νοηθή2 καθόλου, μολονότι 
τά μέρη τής Ολης κατά τήν έπ’ άπειρον άποσύνθεσή τους θά μποροΟσαν 
κάλλιστα νά είναι όργανωμένα. Γιατί ή άπειρία τής διαιρέσεως ένός 
δεδομένου φαινομένου μέσα στόν χώρο βασίζεται πάνω σ’ αύτό μονάχα, 
πάνω στό άτι [δηλ.] δι’ αύτής3 είναι δεδομένη άπλώς ή διαιρετότης, δηλ. ένα 
καθ ’ έαυτά άπολύτως άκαθόριστο πλήθος μερών, τά ίδια όμως τά μέρη δί
δονται καί προσδιορίζονται μονάχα διά μέσου τής ύποδιαιρέσεως, μέ λίγα 
λόγια [έν συντομίςι], άτι τό "Ολο δέν είναι ήδη αύτό καθ’ έαυτό διηρημένο. 
Ή διαίρεση μπορεί, ώς έκ τούτου, νά προσδιορίση ένα πλήθος μέσα σ’ 
αύτό [τό "Ολο], πλήθος πού χωρεΐ τόσο μακριά δσο θέλει κανείς νά προ- 
χωρήση στην άναγωγή τής διαιρέσεως. Σέ ένα, άντίθετα, έπ ’ άπειρον διαρ
θρωμένο όργανικό σώμα, τό "Ολο παριστάνεται δι ’ αύτής άκριβώς τής έν
νοιας ώς ήδη διηρημένο καί σ’ αύτό άπαντά [συναντάται] ένα, πρίν άπό 
κάθε άναγωγή τής διαιρέσεως, αύτό καθ’ έαυτά προσδιωρισμένο, άλλ’ ά
πειρο πλήθος [τών] μερών, πράγμα διά τοΰ όποιου αντιφάσκει4 κανείς μέ τόν 
ίδιο τόν έαυτό του, έφ’ όσον ή άπειρη αύτή έξέλιξη θεωρείται ώς μιά μη δυ- 
νάμενη ποτέ νά όλοκληρωθή5 (άπειρη) καί, μολαταύτα, ώς, σέ μιάν συμπε- 
ρίληψη6, όλοκληρωμένη σειρά έν τούτοις. Ή άπειρη διαίρεση χαρακτηρί
ζει μονάχα τό φαινόμενο ώς quantum continuum καί είναι άπό τι* ν πλήρωση 
τού χώρου άξεχώριστη, γιατί άκριβώς μέσα σ’ αύτήν ύπάρχει ό αίτιώδης 
λόγος [άρχή] τής άπειρου διαιρετότητος. Εύθύς όμως ώς γίνη δεκτό κάτι ώς 
quantum discretum, τό πλήθος τότε τών ένοτήτων μέσα σ’ αύτό είναι προσ- 
διωρισμένο’ γιά τούτο, άλλωστε, είναι πάντα πρός έναν άριθμό ίσο. Σέ πό
σην έκταση, λοιπόν, μπορεί νά χωρήση ή όργάνωση σ’ ένα διαρθρωμένο 
σώμα, [αύτό] μόνον ή έμπειρία δύναται νά τό καθορίση, καί μ’ άλο πού 
μέ βεβαιότητα δέν θά ’φθάνε σέ κανένα άνόργανο7 μέρος, τέτοιου έν τού- 
τοις είδους [τέτοια] μέρη πρέπει τουλάχιστον νά ύπάρχουν μέσα στή δυ
νατή έμπειρία. ’Αλλά σέ πόσην έκταση έκτείνεται ή ύπερβατική διαίρεση 
ένός φαινομένου έν γένει, [αύτό] δέν είναι καμμιά ύπόθεση τής έμπειρίας,

((A  527) 
1(Β 555)

1. Kunstteile (=partes artificiosas technicasve).
2. Δέν είναι καθόλου νοητό.
3. Τής άπειρίας καί όχι τοΰ φαινομένου [Erscheinung], όπως έσφαλμένα μεταφρά

ζουν οί Γάλλοι (Ρ a c a u d, B a r n i).
4. Πέφτει σ’ άντίφαση.
5. Μή όλοκληρωτέα.
6. Στό σύνολό της, στή συγκατάλεξή της (=in collectione = in einer Zusammenneh- 

mung).
7. ’Ανοργάνωτο (=unorganischen Tcilc).
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(Α 528)| 
(Β 556)1

(Α 529) 
(Β 557)

άλλά μιά άρχή τοϋ λόγου: νά μήν θεωρή τήν έμπειρική άναγωγή στήν [κατά 
τήν] άποσύνθεση1 τοϋ ’ Εκτατοϋ [ ’ Εκτεταμένου] ποτέ, σύμφωνα μέ τήν φύση 
αύτοΰ τοϋ φαινομένου, ώς άπολύτως όλοκληρωμένη.

*
* *

ΤΕΛΙΚΗ2 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

γιά τή λύση των μαθηματικο-υπερβατικών καί προϋπόμνηση γιά τη λύση
τών δυναμικο-ύπερβατικών Ιδεών.

"Οταν τήν άντινομία τοϋ καθαροϋ λόγου τήν παριστάναμε [έκθέταμε] 
διά μέσου όλων τών ύπερβατικών Ιδεών σέ έναν πίνακα, [καί] καθώς3 
έδείχναμε [δηλώναμε] τήν αίτια αύτής τής άντιμαχίας καί τό μοναδικό μέσο 
νά τήν δρουμε, μέσο πού συνίστατο στό ότι καί οί δύο άντίθετοι Ισχυρισμοί 
άνακηρύσσονταν ώς [γιά] έσφαλμένοι [ψευδείς]: τότε παντοΰ4 τούς όρους 
τούς είχαμε, σύμφωνα μέ σχέσεις τοϋ χώρου καί τοϋ χρόνου, παραστήσει ώς 
άνήκοντες στό ύπό όρους, πράγμα πού είναι ή συνήθης τοϋ κοινοΰ 
άνθρώπινου νοΰ προϋπόθεση, πάνω στήν όποια άλλωστε στηριζόταν καθ’ 
όλοκληρίαν καί έκείνη έπίσης ή άντιμαχία. ’Από τήν άποψη αύτή, όλες οί 
διαλεκτικές παραστάσεις τής όλότητος στή σειρά τών όρων σέ [γιά] ένα 
δεδομένο ύπό όρους, ήταν έπίσης πέρα γιά πέρα τοϋ αύτοΰ ε ί δ ο υ ς 5 .
’ Επρόκειτο6 πάντοτε γιά μιάν σειρά, εις τήν όποια [όπου] ό όρος μέ τό ύπό 
όρον ήσαν, ώς μέλη τής αύτής [σειράς], συνδεδεμένα καί μ’ αύτό τόν 
τρόπο ό μ ο ι ο γ ε ν ή ,  έφ’ όσον άλλωστε ή άναγωγή δέν είχε ποτέ 
νοηθή ώς όλοκληρωμένη [περαιωμένη] ή, άν αύτό ώφειλε νά συμβή, [τότε] 
θά έπρεπε κατ’ άνάγκην, ένα καθ’ έαυτά ύποκείμενο σέ όρους μέλος νάγίνη 
ψευδώς ώς ένα πρώτο, κατά συνέπεια ώς άπόλυτο7 δεκτό. "Αρα δέν 
έξεταζόταν βέβαια πανταχοϋ8 τό άντικείμενο, δηλ. τό ύπό όρους, άλλά 
μολαταΰτα ή σειρά τών όρων σέ [δΓ] αύτό9, σύμφωνα άπλώς μέ τό μέγεθος 
της, καί ή δυσκολία έδώ, πού δέν μπορούσε μέ κανένα συμβιβασμό10 
[συμφιλίωση], άλλά μέ όλοκληρωτική μόνον άπόκοψη τοϋ δεσμοΰ ν’ άρθή,

1. Διαίρεση.
2. Καταληκτική.
3. "Οπου (=da)' δείχνοντας τήν...
4. Σέ όλες τίς περιπτώσεις.
5. Όμοιοειδείς.
6. Ήταν πάντοτε, είχαμε πάντοτε.
7. Ώς μή ύποκείμενο σέ δρους.
8. Σέ δλες τίς περιπτώσεις.
9. Δηλ. τό ύπό δρους.

10. Καί δχι σύγκριση (=Vergleich), δπως μεταφράζει ό Γάλλος Ρ a c a u d, άλλά 
έξομάλυνση.
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συνίστατο στό ότι ό λόγος καθιστούσε [Εκανε] τό άντικείμενο στή νόηση 
[διάνοια] εΓτε π ά ρ α  π ο λ ύ  μ α κ ρ ύ  ή  π ά ρ α  π ο λ ύ  β ρ α χ ύ ,  Ετσι 
ώστε αύτή [ή διάνοια ή νόηση] νά μή μπορούσε νά έξισωθή1 πρός τήν Ιδέα 
του [τήν Ιδέα τού λόγου].

Στό σημείο όμως αύτό παραβλέψαμε μιάν ούσιώδη διαφορά, πού 
κυριαρχεί άνάμεσα στά άντικείμενα, δη λ. άνάμεσα στίς Εννοιες τής νοήσεως 
[διανοίας], τίς όποιες ό λόγος προσπαθεί νά ύψώση σέ Ιδέες, άφοΰ δηλ., 
σύμφωνα μέ τόν παραπάνω πίνακά μας των Κατηγοριών, δύο άπ’ αύτές 
σημαίνουν μ u 0 η·μ u ι ι κ ή” σύνθεση, οί δύο υπόλοιπες [άλλες] όμως 
μιάν 04Juv_a μ ι κ ή σύνθεση των φαινομένων. Μέχρι τώρα αύτό έπίσης 
μπορούσε κάλλιστα νά συμβή2 3, έφ’ όσον έμεΐς, όπως καί στη γενική 
παράσταση όλων των ύπερβατικών Ιδεών έμέναμε πάντοτε κάτω μόνον άπό 
όρους έν τ ω φ α ι ν ο μ έ ν ω\ Ετσι άκριβώς καί στίς δύο μαθηματικο-ύπερ- 
βατικές ιδέες έπίσης δέν είχαμε κανένα άλλο α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο  παρά
τό [άντικείμενο] έν τώ φαινομένω. Τώρα όμως πού προχωρούμε πρός_____δ υ-
ν-ft κ~ f  r  fwmer τής νοήσεως, καθ’ όσον αύτές όφείλουν νά έναρμο- 
νίζωνται4 πρός τήν ιδέα τού λόγου, ή διάκριση έκείνη αποβαίνει [γίνεται] 
σπουδαία καί μάς άνοίγει μιάν όλως νέα προπτική έν άναφορά πρός τήν 
άντιδικία, μέσα στήν όποια είναι περιπλεγμένος [Εχει έμπλακή] ό λόγος — 
άντιδικία, ή όποια, ένώ5 προηγουμένως, ώς βασιζόμενη σέ ψευδείς καί 
άπό τίς δύο πλευρές προϋποθέσεις, είχε έ κ π ο δ ώ ν  τ ε θ ή ,  τώρα, 
καθώς6 στή δυναμική άντινομία λαμβάνει ίσως μιά τέτοια προϋπόθεση 
χώρα, πού μπορεί νά συνυπάρξη7 [νά συμβιβασθή] μέ τήν άξίωση τού 
λόγου, [ή άντιδικία αύτή] μπορεί, άπό τήν άποψη8 αύτή —καί δεδομένου 
ότι ό δικαστής έπαναρθώνει [συμπληρώνει]9 τήν Ελλειψη [άπουσία] τών 
ένδικων άποδεικτικών άρχών10, πού Εχει κανείς καί άπό τίς δύο πλευρές 
παραγνωρίσει— πρός ικανοποίηση καί τών δύο πλευρών νά δ ι ε υ θ ε τ η- 
θ ή [έξομαλυνθή], πράγμα πού δέν μπορούσε κατά τή διαμάχη στήν11 
μαθηματική άντινομία νά γίνη.

Οί σειρές τών όρων είναι άσφαλώς όλες έπί τοσοΰτον12 ομοιογενείς,

(Α 530) 
(Β 558)

1. Νά ίσοδυναμήση, Ισοφαρίση.
2. Νά παραβλέψη δηλ. κανείς αύτή, τήν παραπάνω διάκριση.
3. Κάτω δηλ. άπό όρους τού φαινομένου ή: σέ όρους μέσα στό πεδίο τοϋ 

φαινομένου.
4. Συμμορφώνωνταί.συμφωνούν ταιριάζουν. 5. Άφοΰ, καθώς.
6. Δεδομένου ότι, άφοΰ, όπου.
7. Νά βρίσκεται σέ συμφωνία.
8. *Από τήν όπτική αύτή γωνία. 9. ’Επανορθώνει, άποκαθιστδ.

10. Τών έννόμων Επιχειρημάτων.
11. Τής μαθηματικής άντινομίας. |2. Στόν βαθμό ή τό μέτρο έκεϊνο...
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(Α 531)} 
(Β 559)3

καθ’ όσον [δηλ.] κανείς θεωρεί [λαμβάνει ύπ’ όψη] άποκλειστικά τήν 
έ κ τ α σ ή  τους: άν [δηλ.] αύτές είναι εύσύμμετρες πρός τήν Ιδέα, ή [είναι] 
πάρα πολύ μεγάλες ή πάρα πολύ μικρές δι’ έκείνην. ’Αλλά ή έννοια τής 
νοήσεως, πού ύπόκειται στίς Ιδέες αύτές ώς βάση, περιέχει είτε μόνο μ ι ά ν 
σ ύ ν θ ε σ η  τ ο ύ  ' Ο μ ο ι ο γ ε ν ο ύ ς  (πράγμα πού προϋποτίθεται σέ 
κάθε ένα μέγεθος τόσο στη σύνθεση, όσο καί στή διαίρεση αύτοΰ), ή έπίσης 
[μιάν σύνθεση] τού Ά ν ο μ ο ι ο γ ε ν ο ΰ ς ,  πράγμα πού στή δυναμική 
σύνθεση, τόσο τής αιτιώδους συνδέσεως, όσο καί έκείνης τού ’Αναγκαίου 
μέ τό Τυχαίο, μπορεί τουλάχιστον νά γίνη δεκτό1.

Έξ αύτοΰ προέρχεται τό [γεγονός] ότι στην μαθηματική σύζευξη2 των 
σειρών των φαινομένων δέν μπορεί νά ύπεισέλθη [είσβάλη] κανένας 
άλλος όρος έξόν άπό τόν α ί σ θ η τ ό3, ένας δηλ. τέτοιος [όρος], ,πού 
καί ό ίδιος είναι ένα μέρος τής σειράς' ένώ άντίθετα, ή δυναμική σειρά 
αισθητών όρων έπιτρέπει έναν έν τούτοις άνομοιογενή άκόμη όρο, ό 
όποιος δέν είναι ένα μέρος τής σειράς, άλλά, ώς άπλώς ν ο η τ ό ς ,  
κεΐται έξω άπό τή σειρά, πράγμα μέ τό όποιο, λοιπόν, προσφέρεται μιά 
ικανοποίηση στόν λόγο καί προτίθεται4 τών φαινομένων τό ’Απόλυτο, 
χωρίς μ’ αύτό νά φέρη σύγχυση5 στή σειρά τών τελευταίων6, ώς ύποκειμέ- 
νων πάντοτε σέ όρους, καί, αντίθετα7 πρός τίς θεμελιώδεις άρχές τής διά
νοιας [νοήσεως], νά τή διασπά.

Μ’ αύτό, τώρα, μέ τό ότι [δηλ.] οί δυναμικές ιδέες έπιτρέπουν8 έναν 
όρο τών φαινομένων έξω άπό τή σειρά αύτών, έναν τέτοιο δηλ. όρο, πού δέν 
είναι ό ίδιος φαινόμενο, συμβαίνει κάτι, πού είναι καθ’ όλοκληρίαν 
διάφορο άπό τό άποτέλεσμα9 [συνέπεια] τής μαθηματικής άντινομίας10. 
Αύτή δηλ. γινόταν11 ή αιτία [οδηγούσε στό άποτέλεσμα], ώστε καί οί δύο 
διαλεκτικοί άντιϊσχυρισμοί νά έπρεπε άναγκαστικά νά κηρυχθούν ώς 
ψευδείς. ’Αντίθετα τό καθολικά [συνολικά] ύποκείμενο σέ όρους τών 
δυναμικών σειρών, πού άπ’ αύτές, ώς φαινόμενα, είναι άξεχώριστο, [αύτό] 
συζευγμένο [συνδεδεμένο] μέ τόν έμπειρικά μέν απόλυτο, άλλά καί μ ή 
α ι σ θ η τ ό ν  έπίσης όρο, μπορεί νά ίκανοποιήση άπό τή μιά μεριά τή

1. Νά έπιτραπή. 2. Δεσμό. 3. Τόν κατ’ αίσθηση.
4. Τίθεται έπικεφαλής τών φαινομένων.
5. Διαταράσση.
6. Τών φαινομένων.
7. Σέ άντίθεση.
8. Κάνουν δεκτό.
9. Το γεγονός, έκβαση, κατάσταση πραγμάτων (=Erfolg = eventum).

10. ’Ακολουθούμε τή γραφή τού H a r t e n s t e i n  (=der mathema- 
tischen Antinomie άντί άπλώς: der Antinomie) Πρβλ. H c i m s o e t h, op. cit., σ. 333.

11. "Εκανε ώστε, συντελούσε ώστε.
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δ ι ά ν ο ι α  κ α ί  ά π ό  τ ή ν  άλλη* τ ό ν  λ ό γ ο ,  κ α ί  έ ν ώ  τ ά  διαλεκτικά έπι- 
χειρήματα, πού ζητούσαν μέ τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο άπόλυτην μέσα σέ 
άπλά φαινόμενα όλότητα, έκπίπτουν1, οί προτάσεις, άντίθετα, τού λόγου 
μπορούν, στήν τοιουτοτρόπως2 3 διορθωμένη [βελτιωμένη] σημασία τους 
νά είναι καί οί δύο ά λ η θ ε ΐ ς '  πράγμα πού στίς1 κοσμολογικές 
ιδέες, οί όποιες άφοροΰν μαθηματικά άπόλυτη μόνον ένότητα, δέν μπορεί νά 
λάβη ποτέ χώρα, γιατί σ ’ αύτές δέν άπαντά κανένας όρος τής σειράς των 
φαινομένων έξόν άπ’ αύτόν, πού καί ό ίδιος έπίσης είναι φαινόμενο καί ώς 
τέτοιος συναποτελεΐ ένα μέλος τής σειράς κι αυτός.

III.

Λύση τής κοσμολογικής ιδέας4 τής5 όλότητος τής παραγωγής των κοσμι
κών γεγονότων από τίς αιτίες των.

Έν αναφορά πρός δ,τι συμβαίνει δύο μόνον ειδών αιτιότητες μπορεί νά 
νόηση κανείς μέσα του, ή [την αιτιότητα] σύμφωνη ^έ^τήν φύση6, ή [την 
αιτιότητα] έξ έλευθερίας7. ' Η πρώτη είναι ό σύζευ£τι8 μέσα στόν αισθητό 
κόσμο μιάς καταστάσεως μέ μιάν προηγούμενη [κατάσταση], στήν όποια 
έκείνη [ή πρώτη]9 έπεται σύμφωνα μέ έναν κανόνα. Επειδή, τώρα, ή 
α ί τ ι ό τ η ς των φαινομένων βασίζεται σέ όρους τού χρόνου, καί ή προ
ηγούμενη κατάσταση, έάν είχεν ύπάρξει πάντοτε10, δέν θά είχε παραγάγει

* Ή διάνοια, πράγματι, δέν έπιτρέπει κανέναν ά ν ά μ ε σ α  σ έ  « ρ α ί ν ο 
μ ε  ν α δρο, πού θά ήταν ό ίδιος έμπειρικά άπόλυτος. “Αν όμως γιά [σέ] ένα υποκείμενο 
σέ ορούς (έν τώ φαινομένφ’1) μπορούσε νά νοηθή ένας ν ο η τ ό ς  όρος, πού νά μην 
συνανήκε, άρα, ώς ένα μέλος, στή σειρά τών φαινομένων, χωρίς, έν τούτοις, μ’ αύτό νά 
διασπά12 ούτε κατ’ έλάχιστον, τη σειρά τών έμπειρικών δρων, ένας τέτοιος δρος θά 
μπορούσε τότε νά γίνη δεκτός ώς έ μ π ε ι ρ ι κ ά  ά π ό λ υ τ ο ς ,  έτσι ώστε μέ τόν τρόπο 
αύτό νά μην συνέβαινε [έπήρχετο] πουθενά [σέ κανένα μέρος] διακοπή [ζημιά] στή 
συνεχή έμπειρική άναγωγή [στή συνέχεια τής έμπειρικής άναγωγής].

I. Καταρρέουν. 2. Κατά τέτοιον τρόπο.
3. Κατά τήν περίπτωση τών...
4. ’Ακολουθούμε τή γραφή τού Erdmann (=Idee) και δχι Ideen (=στόν πληθυντικό).

Πρβλ. Η e i m s o e t h, op. cit., σ. 334.
5. Γιά τήν όλότητα.
6. Συμφώνως τή φύσει (=secundum naturam). 7. Ex libertate.
8. Ό δεσμός, σύνδεσμος.
9. Κατάσταση.

10. Σέ κάθε χρόνο.
II. Στό πεδίο τού φαινομένου.
12. Διακόπτη.
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[προκαλέσει] κανένα Αποτέλεσμα, [Αποτέλεσμα] πού Αναφαίνεται [γεν- 
νάται] γιΑ πρώτην όλότελα φορά μέσα στόν χρόνο: γΓ αύτό [έτσι] ή 

αίτιότης τής αίτιας αύτού πού συμβαίνει ή γίγνεται, έχει έπίσης γ ε ν- 
ν η θ ή [γίνει]', καί χρειΑζεται, σύμφωνα μέ τήν θεμελιώδη Αρχή τής διά
νοιας [νοήσεως], καί ή Γδια μέ τή σειρΑ της μιΑν αίτια.

(Α 533)1 Μέ έλευθερία, στήν ύπερβατική [τοΟ όρου] σημασία, έννοώ, Αντίθετα,
(Β 561)3 τή 5ύναμη ν’ Αρχίζη κανείς Από μ ό ν ο ς  τ ο υ 1  2  μιΑν κατΑσταση, ή 

αίτιότης τής όποίας3, δρα, δέν τελεί σύμφωνα μέ τόν νόμο τής φύσεως 
κάτω Από μιΑν Αλλη αίτία πάλι, πού ΘΑ τήν προσδιώριζε ώς πρός τόν χρόνο 
[χρονικά]. * Η έλευθερία ύπ’ αύτήν τή σημασία είναι μιά καθαρή ύπερβατι
κή Ιδέα, ή όποια, πρώτον, δέν περιέχει τίποτε τό Αντλημένο [δανεικό] Από 
τήν έμπειρία, [καί] τό Αντικείμενό της, δεύτερον, δέν μπορεί έπίσης νά δοθή 
ώρισμένως4 σέ καμμιάν έμπειρία, γιατί είναι [Αποτελεί] ένας γενικός νόμος, 
Ακόμη καί τής ιδίας τής δυνατότητος κάθε έμπειρίας, δτι κάθε τι πού 
συμβαίνει, πρέπει νά έχει μιάν αίτία, κατά συνέπεια καί ή αίτιότης έπίσης 
τής αίτιας, πού έχει καί ή Γ δ ι α  σ υ μ β ή  ή γίνει5, όφείλει μέ τή σειρά 
της νά έχη Αναγκαστικά μιΑν αίτία' πράγμα, λοιπόν, μέ τό όποιο όλόκληρο 
τό πεδίο τής έμπειρίας, σέ όσην έκταση αύτό μπορεί νά έκταθή, μεταβάλλε
ται σέ ένα σύνολο6 Απλής7 φύσεως. ’Αλλά καθώς μέ τέτοιον τρόπο δέν είναι 
δυνατόν [γίνεται] κανείς νά έπιτύχη [κερδίση] καμμιάν Απόλυτη στήν αι
τιώδη σχέση8 όλότητα τών όρων, ό λόγος έτσι δημιουργεί στόν έαυτό του 
τήν ιδέα μιας αύτενέργειας [αύτενεργοϋ δυνάμεως], ή όποια μπορεί ν’ Αρχίση 
νά ένεργή Από μόνη της, χωρίς νά χρειάζεται νά προηγηθή9 μιά άλλη αίτία, 
γιά νά τήν προσδιορίζη, σύμφωνα μέ τόν νόμο τής αίτιώδους συνδέσεως, έκ 
νέου είς τήν [γιά τήν] πράξη10 11.

Είναι έξαιρετικά [άκρως] Αξιοσημείωτο ότι πάνω σ’ αύτή τήν ύ π ε ρ 
β α τ ι κ ή  ί δ έ α  τ ή ς  έ λ ε υ θ ε ρ ί α ς  θεμελιώνεται ή πρακτική έννοια 
τής ιδίας [τής έλευθερίας], καί ότι έκείνη" είναι πού Αποτελεί μέσα σ’

1. Είναι δηλ. γεγενημένη, έχει καί αύτή άρχίσει.
2. Sponte. ’Από τόν έαυτό του δηλ., αύτενεργά.
3. Καταστάσεως μάλλον (κατά τή γραφή τού E r d m a n n )  και όχι έλευθερίας 

(=deren).
4. Determinate = bestimmt (=κατά τρόπον καθορισμένο).
5. Προκόψει, παραχθή, άναφανή.
6. Συμπερίληψη, σύμπλεγμα.
7. Καθαρής φύσεως. Δηλ. δέν είναι τίποτε άλλο παρά φύση.
8. Στή σχέση τών αιτιών.
9. Προταχθή.

10. Ad agendum (είς τό πράττειν).
11. ' Ή υπερβατική ίδέα τής έλευθερίας.
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αύτήν1 τό ούσιαστικό2 σημείο τών δυσχερειών, οΐ όποιες περιέβαλλαν 
άνέκαθεν τήν έρώτηση γιά τή δυνατότητά της. Ή έ λ ε υ θ ε ρ ί α  σ τ ή ν  
π ρ α κ τ ι κ ή  [ τ η ς ]  σ η μ α σ ί α  είναι ή άνεξαρτησία τής έλευθέρας 
αίρέσεως [έπιλογής]3 άπό τόν καταναγκασμό διά κινήτρων τής αίσθητι- 
κότητος. Γιατί μιά έλεύθερη αίρεση [βούληση] είναι α 1 σ θ η τ ή 
[κατ * αίσθηση], καθ * όσον προσβάλλεται4 π α θ ο λ ο γ ι κ ά  (διά ποιη
τικών αίτίων5 τής αίσθητικότητος)’ ή ίδια όνομάζεται ζ ω ι κ ή  (arbi- 
trium brutum), όταν μπορή νά κ α τ α ν α γ κ ά ζ ε τ α ι  π α θ ο λ ο γ  ι- 
κ ώ ς. * Η άνθρωπίνη έλευθερία αίρέσεως είναι βέβαια ένα abritrium sensiti- 
vum, δχι όμως brutum άλλά liberum, άφοΌ ή αίσθητικότης6 δέν καθιστά 
άναγκαία τήν πράξη της, άλλά στόν άνθρωπο ένοικεΐ μιά δύναμη νά προσ
διορίζεται άπό τόν έαυτό7 του, άνεξάρτητα άπό τόν καταναγκασμό διά κατ’ 
αίσθηση8 ένορμημάτων.

Εύκολα βλέπει κανείς ότι, άν όλη ή αίτιότης στόν αίσθητό κόσμο 
ήταν άπλώς φύση, τότε κάθε γεγονός θά ήταν προσδιωρισμένο δι’ ένός 
άλλου σύμφωνα μέ άναγκαίους νόμους μέσα στόν χρόνο καί, κατά συνέπεια, 
καθώς τά φαινόμενα, καθ’ όσον αύτά προσδιορίζουν τήν έλευθερία9 
έκλογής θά έπρεπε νά καθιστούν κάθε πράξη ώς φυσική τους συνέπεια 
άναγκαία, ή άρση έτσι τής ύπερβατικής έλευθερίας θά έξαφάνιζε συγχρόνως 
κάθε πρακτικήν έλευθερία. Γιατί αύτή [ή πρακτική έλευθερία] προϋποθέτει 
ότι, έστω καί άν κάτι δέν έχει συμβή, αύτό έν τούτοις θά είχε ό φ ε ί λ ε ι10 
[ώφειλε] νά συμβή, καί ότι ή αίτια του, έν τφ φαινομένω δέν ήταν, άρα, 
τόσο καθοριστική, ώστε νά μήν έδρεύη στήν έλεύθερη αίρεσή μας μιά 
αίτιότης [Ικανή] νά παράγη, άνεξάρτητα άπό έκεΐνες τίς φυσικές αίτιες, καί 
μάλιστα καί έναντίον11 τής βίαιης δυνάμεώς της καί έπιδράσεως, κάτι τι, τό 
όποϊο μέσα στήν τάξη τού χρόνου είναι προσδιωρισμένο σύμφωνα μ’

ί (Α 534) 
I (Β 562)

1. In dieser (=δηλ. στήν έλευθερία) καί δχι: In diesem (=στήν πρακτική έννοια), 
δπως θέλει ό W i 1 1 c (Kant - Studien, IV, op. cit., σ. 451, 22).

2. Τό κατ’ έξοχήν, Ιδιαίτατο.
3. Arbitrium (=Willkilr). ’Αδέσμευτη έκλογή ή αίρεση, αύτεξουσιότης, αυθαιρεσία, 

αύθαίρετη βούληση.
4. ’Επηρεάζεται.
5. ’Αφορμών, κινητηρίων δυνάμεων (Πρβλ. Η e i m s ο e t h, op. cit., σ. 339 κ.έ.).
6. Τό αίσθητικό.
7. ’Από μόνος του. Νά αύτοκαθορίζεται (Facultas sese ex se ipso determinandi). 

Πρβλ. Kp. τ. κ. λ., A 802/B 830.
8. ΑΙσθητών.
9. ’Αδέσμευτη αίρεση ή δυνατότης έκλογής.
10. ’Εδώ υπό τήν ήθική του σημασία, τή σημασία του Δέοντος.
11. Καί είς πείσμα τής...
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(Α 535η 
(Β 563)·»

(Α 536)1 
(Β 564) J

έμπειρικούς νόμους — έπομένως ν * άρχίζη καθ ’ όλοκληρίαν ά π ό μ ό ν η  
τ η ς  [έξ έαυτής]1 μιάν σειρά άπό γεγονότα [γεγονότων].

’Εδώ, λοιπόν, συμβαίνει ό,τι στήν άντιμαχία ένός έαυτόν πέρα άπό 
τά όρια δυνατής έμπειρίας ριψοκινδυνεύοντας λόγου άπαντά έν γένει, ότι 
[δηλ.] τό πρόβλημα ούσιαστικά δέν είναι φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ό ,  άλλά υ
π ε ρ β α τ ι κ ό 2 .  Ή έρώτηση, ώς έκ τούτου, γιά τή δυνατότητα τής έλευ- 
θερίας ένδιέφερε3 βέβαια τήν Ψυχολογία, άλλά, καθώς αύτή4 βασίζεται 
πάνω σέ διαλεκτικά έπιχειρήματα τού καθαρού άπλώς λόγου, αύτή5 μαζί μέ 
τή λύση της πρέπει ν ’ άπασχολή τήν ύπερβατικήν άποκλειστικά φιλοσο
φία. Γιά νά καταστήσω, τώρα, αύτήν, πού δέν μπορεί έπ’ αύτοΰ [τού ζη
τήματος]6 ν’ άρνηθή μιάν Ικανοποιητική άπάντηση, ικανή7 πρός τόν σκοπό 
αύτό, είμαι ύποχρεωμένος πρώτα άπ’ όλα νά ζητήσω μέ μιάν παρατήρηση 
νά προσδιορίσω άπό πιό κοντά8 τήν πορεία μεθόδου της κατά τό πρόβλημα 
αύτό [κατά τήν έπεξεργασία τού προβλήματος αύτοΰ].

“Αν φαινόμενα ήσαν πράγματα αύτά καθ’ έαυτά, χώρος καί χρόνος, 
κατά συνέπεια, μορφές τής ύπάρξεως τών άντικειμένων αύτών καθ ’ έαυτά: 
τότε οί όροι μέ τό ύπό όρους θ ’ άνήκαν ώς μέλη σέ μιά καί τήν αύτή σειρά, 
καί άπ ’ αύτό έπίσης θά άπέρρεε στήν παρούσα [προκειμένη] περίπτωση ή 
άντινομία, πού είναι κοινή σέ όλες τίς ύπερβατικές ιδέες, ότι [δηλ.] ή σειρά 
αύτή θά έπρεπε νά καταλήξη [έκπέση]9 πάρα πολύ μεγάλη, ή πάρα πολύ 
μικρή γιά τή διάνοια. Οί δυναμικές όμως έννοιες τού λόγου, μέ τίς όποιες 
έχουμε νά κάνουμε σ ’ αύτή καί στήν έπόμενη παράγραφο, έχουν τούτο τό 
ιδιαίτερο: ότι, έπειδή αύτές δέν έχουν νά κάνουν μ’ ένα άντικείμενο, [θεω
ρούμενο] ώς μέγεθος, άλλά μέ τήν ύ π α ρ ξ ή  του μόνον, μπορεί κανείς 
έπίσης νά κάνη άφαίρεση άπό τό μέγεθος τής σειράς τών όρων, καί τό ζή
τημα σ’ αύτές είναι10 ή δυναμική άπλώς σχέση τού όρου πρός τό ύπό όρον, 
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε εις τήν έρώτηση περί φύσεως καί έλευθερίας νά 
συναντάμε [νά βρίσκουμε μπροστά μας] ήδη τή δυσκολία, άν ή έλευθερία 
[δηλ.] είναι δυνατή παντού μόνον, καί άν αύτή, στήν περίπτωση πού είναι 
τούτο", μπορή νά συνυπάρχη [συμφωνή] μέ τήν καθολικότητα τού φυσικού

1. ΔΓ έαυτής.
2. Όχι φυσιολογικού, άλλά ύπερβατολογικοΰ χαρακτήρος.
3. 'Απασχολούσε, ένοιαζε.
4. Ψυχολογία.
5. Ή έρώτηση.
6. Σημείου.
7. Κατάλληλη.
8. Μέ περισσότερην άκρίβεια.
9. Αποβή.

10. Το πάν έξαρτάται άπό... II. Δηλ. δυνατή.
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νόμου τής αίτιότητος' άν, κατά συνέπεια, είναι μιά όρθή διαζευτική 
πρόταση [τό] ότι: κάθε ένα άποτέλεσμα στόν κόσμο πρέπει άναγκαστικά νά 
έκπορεύεται ε ί τ ε  άπό φύση, ή έξ έλευθερίας, ή μήπως [άν] μάλλον καί 
τά δύο μπορούν άπό διαφορετικήν άποψη [σχέση] νά λάβουν σέ ένα καί 
τό αύτό γεγονός συγχρόνως χώρα, * Η όρθότης έκείνης τής θεμελιώδους άρ
χής γιά τήν καθολική συνεκτικήν ένότητα όλων των γεγονότων τού αίσθη- 
τοΰ κόσμου σύμφωνα μέ [κατά] άμεταβλήτους φυσικούς νόμους, ί'σταται [μέ
νει] ήδη ώς μιά θεμελιώδης άρχή τής Υπερβατικής ’Αναλυτικής στέρεη 
καί δέν έπιδέχεται1 καμμιάν έξαίρεση [διακοπή], *Η έρώτηση, λοιπόν, είναι 
μόνον: άν ή έλευθερία, άνεξάρτητα άπ’ αύτό, μπορή, έν άναφορά πρός ένα 
καί τό αύτό άποτέλεσμα, πού είναι προσδιωρισμένο σύμφωνα μέ τήν φύση, 
νά λάβη έπίσης χώρα [νά ύπάρξη], ή άν αύτή [ή έλευθερία] είναι δι ’ έκείνου 
τού άπαραβάτου κανόνος άποκλεισμένη πλήρως. Καί έδώ, ή κοινή, βέβαια, 
άλλά σφαλερή προϋπόθεση τής ά π ο λ ύ τ ο υ  π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ ο ς  
των φαινομένων, δεικνύει [φανερώνει] αύτομάτως2 τήν όλέθρια έπίδρασή 
της, [έτσι] ώστε νά όδηγή σέ σύγχυση [διαταράσση] τόν λόγο. Γιατί, άν 
φαινόμενα είναι πράγματα αύτά καθ’ έαυτά, τήν έλευθερία τότε δέν μπορεί 
νά τήν σώση κανείς3. *Η φύση αύτομάτως τότε είναι ή πλήρης καί καθ’ 
έαυτήν ίκανώς προσδιορίζουσα αίτια κάθε γεγονότος καί ό όρος αύτοΰ [τού 
γεγονότος] περιέχεται πάντοτε στή σειρά μόνο τών φαινομένων, πού, 
μαζί μέ τό άποτέλεσμά τους, τελούν [είναι] κατ ’ άναγκαιότητα ύπό τόν νόμο 
τής φύσεως. "Αν, άντίθετα, τά φαινόμενα δέν Ισχύουν γιά τίποιε περισ
σότερο άπ’ ό,τι αύτά είναι στήν πραγματικότητα, δηλ. όχι γιά [ώς] 
πράγματα καθ’ έαυτά άλλά γιά [ώς] άπλές [ψιλές] παραστάσεις, πού 
συνέχονται σέ ένότητα σύμφωνα μ ’ έμπειρικούς νόμους, τότε αύτά τά ίδια, 
πρέπει άναγκαστικά νά έχουν αίτιώδεις άκόμη4 λόγους5, πού δέν είναι 
φαινόμενα. Μιά τέτοια νοητή αίτια όμως δέν προσδιορίζεται άναφορικά 
πρός τήν αίτιότητά της διά φαινομένων, μολονότι τ’ άποτελέσματά της 
φαίνονται [έμφανίζονται]6, καί έτσι μπορούν νά προσδιορισθοΰν διά μέσου 
άλλων φαινομένων. Αύτή7, λοιπόν, μαζί μέ τήν αίτιότητά της, είναι [κεΐ- 
ται] έξω άπό τή σειρά, τ’ άποτελέσματά της, άντιθέτως, άπαντοΰν μέσα στή 
σειρά τών έμπειρικών όρων. Τό άποτέλεσμα, λοιπόν, μπορεί, άναφορικά

Γ(Α 537) 
1(Β 565)

1. ’Ανέχεται, ύπομένει.
2. Παραυτίκα.
3. Δέν ύπάρχει σωτηρία γιά τήν έλευθερία (=Non est conservanda). ' Η έλευθερία 

δέν σώζεται μέ τίποτα.
4. ’ Επιπλέον.
5. ’Αρχές, θεμέλια.
6. Είναι δηλ. φαινόμενα, παρουσιάζονται όπως τά φαινόμενα.
7. Κατά τήν 3. έκδοση:’Έτσι (=so), λοιπόν, είναι...
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πρός τή νοητή αίτια, νά θεωρήται ώς έλεύθερο καί, παρ’ όλα αύτά συγχρό
νως [νά θεωρήται], έν άναφορςί πρός τά φαινόμενα, ώς συνέπεια άπ’ αύτά τά 
ίδια σύμφωνα μέ τήν άναγκαιότητα τής φύσεως — μιά διάκριση, πού, όταν 
έκτίθεται γενικώς1 καί έντελώς άφηρημένα, όφείλει κατ’ άνάγκη νά φαίνε
ται έξαιρετικά λεπτολόγα [λεπτονόητη] καί σκοτεινή, ή όποια όμως στήν 
έφαρμογή της θά φωτισθή [θ* άποβή σαφής]2. ’Εδώ ήθέλησα μόνο νά παρα
τηρήσω: ότι, καθώς ή συνολική συνεκτική ένότης όλων τών φαινομένων σέ 
ένα συναφές 'Όλο [συνυφή]3 τής φύσεως είναι ένας άδιάπτωτος νόμος, αύ- 
τός [ό νόμος] θά έπρεπε κατ ’ άνάγκη νά άνατρέψη κάθε έλευθερία, έάν κα
νείς ήθελε νά είναι έπίμονα προσκολλημένος [προσηλωμένος]4 στήν πραγ
ματικότητα τών φαινομένων. * Ως έκ τούτου, καί έκείνοι έπίσης πού άκολου- 
θοϋν σ ’ αύτό τήν κοινή δοξασία [άντίληψη], δέν μπόρεσαν ποτέ νά φθάσουν 
στό σημεΐρ έκεΐνο, νά συμφιλιώσουν [συνενώσουν] [δηλ.] άναμεταξύ τους 
φύση καί έλευθερία.

538)·» 
566) J Δυνατότης τής αίτιότητος δι ’ έλευθερίας σέ συμφωνία5 μέ τόν καθολικό 

νόμο τής φυσικής άναγκαιότητος.
’ Εκείνο πού σέ ένα άντικείμενο τών αισθήσεων δέν είναι τό 

ίδιο φαινόμενο, [τό] όνομάζω y ο η xJk  'Όταν, κατά ταΰτα, εκείνο, πού 
στον αισθητό κόσμο πρέπει κατ’ άνάγκη νά θεωρήται ώς φαινόμενο, έχει6 
στον ίδιο τόν έαυτό του μιά δύναμη, ή όποια δέν είναι κανένα άντικείμενο 
τής κατ ’ αίσθηση έποπτείας, άλλά πού διά τού όποιου7, ώστόσο, μπορεί νά 
είναι ή αιτία φαινομένων: τότε τήν α ι τ ι ό τ η τ α  αύτοϋ τού δντος μπορεί 
κανείς νά τήν θεωρήση, άπό δύο πλευρές, ώς ν ο η τ ή ,  όσον άφορά [κατά] 
τήν π ρ ά ξ η  της, ώς ένός πράγματος αύτοΰ καθ ’ έαυτό, καί ώς α ί σ θ η- 
τ ή, όσον άφορα [κατά] τ’ ά π ο τ ε λ έ σ μ α τ ά  της, ώς ένός φαινομένου 
στόν αισθητό κόσμο. Γιά τή δύναμη ένός τέτοιου ύποκειμένου θά 
σχηματίζαμε κατά ταΰτα μιάν έμπειρική, συγχρόνως δέ καί μιάν νοητική 
έπίσης έννοια τής αίτιότητός του, [έννοιες] πού λαμβάνουν μαζί σέ ένα 
καί τό αύτό άποτέλεσμα χώρα8. Μιά τέτοια διπλή πλευρά9 νά νοή

1. Μέ γενικούς όρους.
2. Θ’ άποσαφηνισθή.
3. Contextus naturae.
4. Νά έπιμένη δηλ. στήν πραγματικότητα τών φαινομένων.
5. Αρμονία, σύνδεση, συνένωση (=in Vereinigung).
6. Φέρει πάνω στόν Γδιο τόν έαυτό του, ένέχει.
7. Διά τής όποιας δηλ. δυνάμεως.
8. Πού συνυπάρχουν.
9. Διπλός τρόπος, διπλή σκοπιά.
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[συλλαμβάνη] κανείς μέσα του τή δύναμη ένός άντικειμένου των αίσθήσεων, 
δέν άντιφάσκει πρός καμμιάν άπό τίς έννοιες πού έχουμε [όφείλουμε] νά 
σχηματίζουμε μέσα μας γιά φαινόμενα καί γιά μιάν δυνατή έμπειρία. Γιατί, 
καθώς σ’ αύτά τά φαινόμενα, άφού αύτά δέν είναι πράγματα αύτά καθ’ 
έαυτά, πρέπει νά ύπόκηται ώς βάση ένα ύπερβατικό άντικείμενο, πού τά 
προσδιορίζει ώς άπλές παραστάσεις, έτσι τίποτε δέν έμποδίζει, ώστε σ’ ί(Α 539) 
αύτό τό ύπερβατικό άντικείμενο ν’ άποδίδουμε έκτός άπό τήν Ιδιότητα, ύπό MB 567) 
τήν όποια1 αύτό έμφανίζεται [ώς φαινόμενο]2, καί μιάν έπίσης [άκόμη] α I- 
τ ι ό τ η τ α, ή όποια δέν είναι φαινόμενο, μολονότι τό ά π ο τ έ λ ε σ μ ά  
της, έν τούτοις, άπαντά είς τήν έμπειρία. ’Αλλά κάθε μιά ποιητική αίτια 
πρέπει άναγκαστικά νά έχη έναν χαρακτήρα3, δηλ. ένα νόμο τής αΐτιότητός 
της, χωρίς τόν όποιο αύτή δέν θά ήταν καθόλου αίτια. Καί τότε πάνω σ ’ ένα 
ύποκείμενο τού αίσθητοΰ κόσμου, θά είχαμε, πρώτον, έναν έ μ π ε ι ρ ι κ ό 
χ α ρ α κ τ ή ρ α ,  διά4 τοϋ όποιου οί πράξεις του, ώς φαινόμενα, θά έτέλουν 
[εύρίσκοντο] σέ συνεκτικήν πέρα γιά πέρα ένότητα5 μέ άλλα φαινόμενα 
σύμφωνα μέ σταθερούς νόμους τής φύσεως, καί θά μπορούσαν άπ ’ αύτά, ώς 
[άπό] όρους των νά παραχθούν, καί σέ συνδυασμό6, άρα, μ’ αύτά θ’ 
άποτελοΰσαν [άπάρτιζαν] μέλη μιας μοναδικής σειράς τής φυσικής τάξεως.
Δεύτερον, θά έπρεπε κανείς νά το.ΰ άναγνωρίση άκόμη έναν ν ο η τ ό  χ α 
ρ α κ τ ή ρ α ,  διά τού όποιου αύτό7, βεβαίως, είναι ή αιτία έκείνων των πρά
ξεων, ώς φαινομένων, αύτό όμως τό ίδιο δέν ύπόκειται καθόλου σέ όρους8 
τής αίσθητικότητος καί δέν είναι τό ίδιο φαινόμενο. Θά μπορούσε έπίσης 
κανείς νά όνομάση τόν πρώτο [χαρακτήρα], τόν χαρακτήρα ένός τέτοιου 
πράγματος έν τφ φαινομένω9, [ένώ] τόν δεύτερο, τόν χαρακτήρα τού πρά
γματος αύτοΰ καθ’ έαυτό.

Αύτό τό πράττον ύποκείμενο, λοιπόν, δέν θά ύπέκειτο, ώς πρός τόν 
νοητό του χαρακτήρα, διόλου ύπό όρους τού χρόνου, άφού ό χρόνος είναι ό 
όρος μόνον τών φαινομένων, όχι όμως τών πραγμάτων αύτών καθ’ έαυτά.
Μέσα σ’ αύτό δέν θά έ γ ε . ν ν ά τ ο 1 0  ή π α ρ ή ρ χ ε τ ο" καμμιά π ρ ά ξ η,

1. Διά τής όποιας.
2. Ύπό τήν όποια δηλ. είναι φαινόμενο.
3. Πρβλ. σχετικά Η e i m s o e t h, op. cit., σ. 346, κ.έ. καθώς καί Anhang, σ. 403

4. Δυνάμει τοϋ όποιου.
5. ’Αλληλουχίαν.
6. Σέ συσχετισμό, σύνδεσμο.
7. Το ύποκείμενο τοϋ αίσθητοΰ κόσμου.
8. Sub nullas conditiones.
9. Στό πεδίο τοϋ φαινομένου. 10. Αρχιζε. ||. “Επαυε.
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(Α 540)} 
(Β 568)3

(Α 541)} 
(Β 569)3

κατά συνέπεια δέν θά ήταν έπίσης ύποταγμένο στόν νόμο κάθε προσδιο
ρισμού τοϋ χρόνου, [καί] παντός Μεταβλητού1: ότι [δηλ.] κάθε τι πού 
σ υ μ β α ί ν ε ι ,  έχει τήν αίτία του μ έ σ α  σ τ ά  φ α ι ν ό μ ε ν α  (τής 
προηγουμένης καταστάσεως). Μέ μιά λέξη, ή αίτιότης αύτοΰ δέν θά ένέ- 
πιπτε2 3, καθ’ όσον αυτή είναι νοητική [νοητή], διόλου μέσα στή σειρά 
έμπειρικών όρων, πού καθιστούν άναγκαΐο τό γεγονός στόν αίσθητό 
κόσμο. Αύτός ό νοητός χαρακτήρ δέν θά μπορούσε βέβαια ποτέ νά γίνη 
άμεσα γνωστός [νά γνωσθή], Αφού έμεΐς δέν μπορούμε κατ’ αίσθηση νά 
άντιληφθοΰμε τίποτε1 παρά καθ ’ όσον αύτό έμφανίζεται [παρουσιάζεται ώς 
φαινόμενο], άλλά αύτός θά έπρεπε έν τούτοις νά ν ο η θ ή σύμφωνα μέ τόν 
έμπειρικό χαρακτήρα, έτσι όπως έμεΐς έν γένει όφείλουμε στίς σκέψεις4 νά 
θέτουμε ώς ύπόβαθρο τών φαινομένων ένα ύπερβατικό Αντικείμενο, μολο
νότι δέν γνωρίζουμε γι’ αύτό, τί είναι αύτό καθ’ έαυτό.

Ώς πρός τόν έμπειρικό του,άρα, χαρακτήρα, τό ύποκείμενο αύτό, ώς 
φαινόμενο, θά ήταν ύποταγμένο σ’ όλους τούς νόμους τού προσδιορισμού 
σύμφωνα μέ τήν αιτιώδη σύνδεση, καί δέν θά ήταν άπό τήν άποψη5 αύτή 
τίποτε άλλο άπό ένα μέρος τού αισθητού Κόσμου, τά Αποτελέσματα τού 
όποιου, όπως Ακριβώς καί κάθε άλλο φαινόμενο, θ’ άπέρρεαν άπό τήν φύση. 
’Έτσι όπως6 έξωτερικά φαινόμενα θά έπιδρούσαν7 πάνω σ’ αύτό [τό 
ύποκείμενο], [έτσι] όπως ό έμπειρικός του χαρακτήρ, δηλ. ό νόμος τής 
αίτιότητός του, θά έγιγνώσκετο διά τής έμπειρίας, [έτσι έπίσης] όλες οι 
πράξεις του θά έπρεπε κατ ’ Ανάγκη νά μπορούν νά έξηγηθοΰν σύμφωνα μέ 
νόμους τής φύσεως, καί όλα τά άπαιτούμενα γιά έναν τέλειο καί άναγκαΐο 
προσδιορισμό τους θά ώφειλαν νά Απαντούν σέ μιάν δυνατή έμπειρία.

Ώς πρός τόν νοητό του όμως χαρακτήρα (μολονότι γι’ αύτόν δέν 
μπορούμε νά έχουμε τίποτε παρά μόνο τήν καθ ’ όλου8 έννοιά του), τό ίδιο 
[ύποκείμενο] θά έπρεπε, έν τούτοις, νά είναι Απαλλαγμένο9 άπό κάθε 
έπίδραση τής αίσθητικότητος καί [άπό κάθε] προσδιορισμό διά φαινο
μένων, καί, καθώς σ’ αύτό, καθ’ όσον είναι Ν ο ο ύ μ ε ν ο ,  δ έ ν  σ υ μ 
β α ί ν ε ι  τίποτε, [καί] δέν άπαντά καμμιά μεταβολή, πού Απαιτεί δυναμικόν 
προσδιορισμό τού χρόνου10, καμμιά, κατά συνέπεια, σύνδεση μέ φαινόμενα

1. Κάθε πράγματος πού μεταβάλλεται.
2. Είχε θέση, βρισκόταν.
3. Κανένα πράγμα.
4. Μέ τή σκέψη.
5. ’Επί τοσοϋτον, ώς πρός αύτό (=sofern).
6. Κατά τόν τρόπο πού..., κατ’ Αναλογίαν πρός...
7. Θ’ Ασκούσαν έπιρροή.
8. Τή γενική.
9. ’Ελευθερωμένο. 10. Μέσα στόν χρόνο.
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ώς αίτιες, έτσι τό ένεργό αύτό δν θά ήταν είς τόν βαθμό αύτό1 11 άνεξάρτητο 
καί έλεύθερο στίς πράξεις του άπό κάθε φυσικήν άναγκαιότητα, πού σάν 
τέτοια2 άπαντά στόν αίσθητό άποκλειστικά κόσμο. Περί αύτοΰ θά έλεγε 
κανείς' όρθότατα ότι άρχίζει τά άποτελέσματά του μέσα στόν αίσθητό 
κόσμο άπό τόν έ α υ τ ό  τ ο υ .  τ ό ν  Γ δ ι ο  [άπό μόνο του], χωρίς ή 
πράξη ν’ άρχίζη μέσα σ’ α ύ τ ό  τ ό Γδιο' καί τούτο θά ήταν έγκυρο, χω
ρίς γι’ αύτό τόν λόγο τ’ άποτελέσματα στόν αίσθητό κόσμο νά όφείλουν4 
άφ ’ έαυτών [άπό μόνα τους] ν ’ άρχίζουν, άφού αύτά μέσα σ ’ αύτόν5 είναι 
πάντοτε στόν προηγούμενο χρόνο6 δι’ έμπειρικών όρων προσδιωρισμένα, 
άλλά [προσδιωρισμένα] έν τούτοις διά τού έμπειρικοΰ μόνον χαρακτήρος 
(πού είναι τό φαινόμενο άπλώς τού νοητού), καί είναι δυνατά ώς μιά 
συνέχιση μονάχα τής σειράς των φυσικών αΐτιών. "Ετσι, λοιπόν, έλευθερία 
καί φύση, κάθε μιά στήν πλήρη της σημασία, θά συνηντώντο [συνυπήρχαν] 
συγχρόνως καί χωρίς καμμιάν άντιμαχία στίς [κατά τίς] Γδιες άκριβώς 
πράξεις, άνάλογα7 μέ τό άν τίς συγκρίνη8 κανείς πρός τήν νοητή ή τήν 
αίσθητή τους αιτία.

Σαφηνισμός
τής κοσμολογικής ιδέας μιας έλευθερίας έν συνδέσει9 πρός τήν καθολική

άναγκαιότητα τής φύσεως10.
"Εκρινα καλό" νά σχεδιάσω [χαράξω] κατ’ άρχήν τό σκιαγράφημα τής 

λύσεως τού ύπερβατικοΰ μας προβλήματος, γιά νά μπορή κανείς μ ’ αύτό νά 
έχη καλλίτερη ν έποπτεία12 τής πορείας τού λόγου πρός λύση αύτοΰ [τού προ
βλήματος]. Τώρα θέλουμε νά βάλουμε ξεχωριστά13 τούς συντελεστές14 τής

1. Sofern (=έπί τοσοΰτον, άπό τήν άποψη αύτή, στήν έκταση αύτή).
2. "Οπως αύτή πού...
3. Θά μπορούσε νά πή κανείς.
4. Νά έπιτρέπεται, νά έχουν τό δικαίωμα νά (=dUrfen).
5. Στόν αίσθητό κόσμο.
6. Προηγουμένως.
7. Κατά τήν γραφή τού V o r l S n d e r :  je nachdem άντί τού άπλοϋ: nachdem 

(=άφ’ ότου, άφού).
8. Τίς συσχετίζη.
9. Έν σχέσει, έν συσχετισμφ ή συνδυασμφ (=in conjuctione).

10. Φυσικήν άναγκαιότητα.
11. Έβρήκα καλό.
12. Νά έπισκοπή καλλίτερα.
13. Νά θέσουμε τόν ένα μετά τόν άλλο, ν' άναλύσουμε.
14. Momente (=παράγοντες, σταθμούς, χαρακτηριστικά).

(Α 542) 
(Β 570)
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όριστικής της1 κρίσεως [άποφάσεως], γιά τήν όποία πρόκειται κατ ’ ούσίαν2, 
καί νά έξετάσουμε [σταθμίσουμε] τόν κάθε ένα Ιδιαιτέρως.

'Ο φυσικός νόμος, ότι κάθε τι πού συμβαίνει, έχει μιάν αίτια, ότι ή 
αίτιότης τής αίτιας αύτής, δηλ. ή π ρ ά ξ η ,  έπειδή αύτή προηγείται μέσα 
στόν χρόνο καί έξ άπόψεως3 ένός άποτελέσματος, πού έχει έδώ γ ε ν ν η- 
θ ή4, δέν μπορεί ή Γδια νά έχη πάντοτε ύπάρξει, άλλά όφείλει άναγκαϊα νά 
έχη σ υ μ β ή — έχει έπίσης τήν αίτία της άνάμεσα στά φαινόμενα, [αίτια] 
διά τής όποιας αύτή προσδιορίζεται, καί ότι όλα κατ’ άκολουθίαν, τά 
γεγονότα είναι προσδιορισμένα σέ μιάν φυσική τάξη: αύτός ό νόμος, [λέγω], 
διά τοϋ όποιου φαινόμενα μπορούν πρωτίστως5 ν’ άποτελέσουν μιάν φ ύ- 
σ η καί νά παράσχουν [προσπορίσουν] άντικείμενα μιάς έμπειρίας6, είναι 
ένας νόμος τής διανοίας, άπό τόν όποιο δέν είναι ύπό κανένα πρόσχημα 
έπιτετραμμένο ν’ άποκλίνη κανείς, ή άπ’ αύτόν νά έξαιρή όποιοδήποτε 
φαινόμενο' [καί τούτο] γιατί άλλιώς θά έθετε κανείς αύτό [τό φαινόμενο] 

(Α 543)γ £ξω άπό κάθε δυνατήν έμπειρία, μέ αύτό όμως θά τό διέκρινε7 άπ’ όλα τά 
(Β 571)3 άντικείμενα δυνατής έμπειρίας καί θά τό καθιστούσε [μετέτρεπε] ένα άπλό 

δν τής νοήσεως8 καί ένα άποκύημα τού έγκεφάλου9.
Άλλά μολονότι σ’ αύτό έδώ φαίνεται10 νά πρόκηται γιά μιάν 

άποκλειστικά αλυσίδα αίτιων, πού στήν άναγωγή πρός τούς όρους της11 
δέν έπιτρέπει καμμιάν ά π ό λ υ τ η ν  ό λ ό τ η τ α ,  ή άμφιβολία [δυσκολία] 
αύτή έν τούτοις δέν μάς σταματά12 καθόλου, γιατί έχει ήδη άρθή στή γενική 
κρισιολόγηση13 τής άντινομίας τού λόγου, όταν αύτός κατατείνη14 στό 
Απόλυτο μέσα στή σειρά των φαινομένων. Άν θέλουμε νά ένδώσουμε 
στήν ψευδαπάτη τού ύπερβατικοΰ ρεαλισμού, τότε δέν άπομένει ούτε φύση, 
ούτε έλευθερία. Ή έρώτηση έδώ είναι μόνον: άν, όταν κανείς σ’ όλόκληρη

1. Δηλ. τής Χύσεως.
2. Πού μάς ένδιαφέρει κατ’ ούσίαν.
3. Rai άναφορικά πρός...
4. Προκύψει, γίνει.
5. Γιά πρώτη - πρώτη φορά.
6. "Η: σέ μιάν έμπειρία ( G e n t i l e ) .
7. Διαφοροποιούσε, 
g. Ens rationis.
9. Μιά χίμαιρα.

10. Τό πράγμα έδώ μοιάζει έξωτερικά όπως μιά άλυσίδα άπό αίτίες (έπί λέξει).
11. Ή: πρός τούς όρους των (τών αίτιών;).
12. Συγκρατεί, έμποδίζει, καθυστερεί.
13. Αξιολόγηση, συζήτηση.
14. Άποβλέπη.
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τή σειρά όλων τών γεγονότων άναγνωρίζη1 2 φυσική μόνο καί μόνον 
άναγκαιότητα, είναι έν τούτοις δυνατό, αυτή τήν Ι'δια άκριβώς [τήν 
άναγκαιότητα]3, πού άπό τή μιά μεριά είναι άπλή φυσικό άποτέλεσμα, νά 
τήν θεωρήση κανείς έν τούτοις άπό τήν άλλη [μεριά] ώς άποτέλεσμα έξ 
έλευθερίας, ή άν άνάμεσα σ’ αύτά τά δύο εΓδη αίτιότητος άπαντάται μιά 
άμεση [κατάφωρη] άντίφαση.

Άνάμεσα στίς αίτιες έν τφ φαινομένφ δέν μπορεί άσφαλώς νά είναι 
τίποτε πού θά μπορούσε ν ’ άρχίση μιάν σειρά άπόλυτα καί άπό μόνο του [έξ 
αύτού]. Κάθε πράξη, ώς φαινόμενο, καθ’ όσον αυτή παράγει [προκαλεΐ] ένα 
γεγονός, είναι καί ή Γδια γεγονός ή συμβάν, πού προϋποθέτει μιάν άλλη 
κατάσταση, μέσα στήν όποια άπαντά ή αίτια, καί έτσι κάθε τι πού 
συμβαίνει, είναι μιά συνέχιση μόνον τής σειράς, καί καμμιά έναρξη, πού θά 
έπιτελεΐτο [έλάμβανε χώρα] άπό μόνη της, δέν είναι δυνατή μέσα σ ’ αύτήν 
[τή σειρά]. 'Όλες, άρα, οι πράξεις τών φυσικών στήν άκολουθία τού χρό
νου3 αιτιών είναι καί οί ίδιες μέ τή σειρά τους άποτελέσματα, τά όποια 
προϋποθέτουν έξ Γσου άκριβώς τίς αιτίες των μέσα στή σειρά τού χρόνου. 
Μιάν π ρ ω τ α ρ χ ι κ ή  πράξη, διά τής όποιας συμβαίνει κάτι τι, πού δέν 
ήταν προηγουμένως, δέν είναι4 νά περιμένη κανείς άπό τήν αιτιώδη σύνδεση 
τών φαινομένων.

’Αλλά είναι, πράγματι, άναγκαΐο έπίσης πώς, όταν τά άποτελέσματα 
είναι φαινόμενα, ή αίτιότης τής αιτίας των, πού (δηλ. ή αιτία) καί ή ί'δια 
είναι έπίσης φαινόμενο, πρέπει κατ’ άνάγκη νά είναι άποκλειστικά 
έμπειρική; Καί δέν είναι, πιό πολύ μάλλον5, δυνατό, παρ’ όλο πού σέ κάθε 
άποτέλεσμα έν τφ φαινομένφ άπαιτεΐται άσφαλώς μιά σύνδεση μέ τήν αιτία 
του σύμφωνα μέ νόμους τής έμπειρικής αίτιότητος, ώστε αύτή έν τούτοις ή 
ίδια ή έμπειρική αίτιότης νά μπορή, χωρίς ούτε κατ ’ έλάχιστον νά διακόπτη 
τή συνεκτική της μέ τίς φυσικές αιτίες ένότητα, πράγματι νά είναι ένα 
άποτέλεσμα μιάς μή έμπειρικής άλλά νοητής αίτιότητος; Δηλ. [τό άπο
τέλεσμα] μιάς έν άναφορφ πρός τά φαινόμενα πρωταρχικής πράξεως μιάς 
αίτιας, ή όποια ύπό τήν Ιδιότητα αύτή [έπί τοσούτον]6 δέν είναι, άρα, 
φαινόμενο, άλλά νοητή ώς πρός τή δύναμη αύτή, άν καί κατά τ’ άνάγκη ό-

f(A 544) 
Τ(Β 572)

1. "Αν, άναγνωρίζοντας κλπ., άν δέν άναγνωρίζη παρά μόνον...
2. Τό: dieselbe θά μπορούσε νά άναφέρεται καλλίτερα στό: Begebenheit (=τό 

γεγονός). Στήν περίπτωση αύτή θά ήταν τό γεγονός πού θά έθεωρειτο ταυτόχρονα άπό 
δύο πλευρές (δύο αίτιότητες).

3. Χρονική άκολουθία.
4. Πρέπει, μπορεί.
5. Αντίθετα.
6. Insofern (=proinde eatenus).
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φείλει νά συγκαταλέγεται όλοσχερώς, ώς ένα μέλος τής άλυσίδος τής «ρύ
σεως, είς τόν αίσθητό κόσμο.

Τήν άρχή τής αΐτιότητος τών φαινομένων άναμεταξύ τους τήν έχουμε
άνάγκη, γιά νά μπορούμε νά ζητάμε καί νά καθορίζουμε1 τούς φυσικούς 
όρους τών φυσικών γεγονότων, δηλ. τίς αίτίες έν τφ φαινομένφ. ‘Όταν αύτό 
γίνεται άποδεκτό καί δέν έξασθενίζεται [άποδυναμοΰται]2 μέ καμμιάν 
έξαίρεση, τότε ή διάνοια, πού κατά τήν έμπειρική της χρήση σέ όλα τά 
γεγονότα δέν βλέπει τίποτε άλλο παρά φύση —καί πρός τούτο άλλωστε 
είναι δικαιωματικά ταγμένη3— έχει πάν ό,τι μπορεί νά άπαιτήση, καί οί 
φυσικές έξηγήσεις συνεχίζουν τήν άνεμπόδιστη [έλεύθερη άπό έμπόδια] 
πορεία τους περαιτέρω. Σ’ αύτήν4 τώρα δέν προξενεί ούτε τήν παραμικρή 
ζημιά, [τό] άν κανείς —ύποτεθείσθω ότι αύτό κατά τά άλλα θά ώφειλε νά 
είναι έπίσης άπλώς έπινοημένο5— δεχθή, ότι άνάμεσα στίς φυσικές αίτίες 
ύπάρχουν έπίσης μερικές6, οί όποιες έχουν μιά δύναμη, πού είναι νοητή 
μόνον, καθ’ όσον ό προσδιορισμός [τής δυνάμεως] αύτής έπί7 [διά] τήν πρά
ξη8 δέν βασίζεται ποτέ πάνω σ’ έμπειρικούς όρους, άλλά σέ άπλές άρχές 
[λόγους] τής διανοίας, κατά τέτοιον όμως τρόπο, ώστε ή έν τφ φ α ι ν ο -  
μ έ ν φ  π ρ ά ξ η  αύτής τής αίτιας νά είναι σύμφωνη πρός όλους τούς νό
μους τής έμπειρικής αίτιότητος. Γιατί, κατ’ αύτό τόν τρόπο, τό πράττον 
ύποκείμενο θά ήταν, ώς causa phaenomenon, σέ άξεχώριστη έξάρτηση όλων 
τών πράξεών του άλυσιδωτά9 συνδεδεμένο μέ τήν φύση, καί μονάχα τό 
phaenomenon10 αύτοΰ τού ύποκειμένου (μέ όλη του τήν αιτιότητα έν τφ 
φαινομένφ) θά περιείχε μερικούς όρους, πού όταν κανείς θέλη νά ύ- 
ψώνεται άπό τό έμπειρικό άντικείμενο πρός τό ύπερβατικό, αύτοί κατ’ 
άνάγκη θά έπρεπε νά θεωρούνται ώς καθαρά νοητοί. Πράγματι, όταν μόνο 
σ’ αύτό, πού μπορεί νά είναι αίτια άνάμεσα στά φαινόμενα, άκολουθοΰμε 
τόν κανόνα τής φύσεως, τότε μπορούμε νά είμαστε γι’ αύτό άμέριμνοι 
[άδιάφοροι], τί είδους [δηλ.] άρχή [αίτιώδης λόγος] γι’ αύτά τά φαινόμενα 
καί τή συνεκτική τους ένότητα νοείται μέσα στό ύπερβατικό ύποκείμενο,

1. 'Ορίζουμε.
2. Μετριάζεται.
3. Είναι δηλ. στή δικαιοδοσία της κάνοντας αύτό. Αύτός είναι δικαιωματικά ό 

προορισμός της.
4. Τή διάνοια - νόηση.
5. "Οτι θά ήταν δηλ. καθαρή έπινόηση.
6. Κάποιες.
7. Πρός.
8. Ad agendum.
9. Συνεκτικά.

10. Κατά τόν H a r t e n s t e i n :  noumenon.
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πού μάς είναι έμπειρικώς άγνωστο. Αύτή ή νοητή άρχή [υπόβαθρο] δέν 
ένδιέφερε καθόλου τίς έμπειρικές έρωτήσεις, άλλ’ Αφορά τό νοεϊν μόνο 
στήν καθαρή διάνοια [νόηση] καί, μολονότι τ’ Αποτελέσματα αύτοϋ τού 
νοεϊν καί [αύτοϋ τού] πράττειν τής καθαρής νοήσεως [διανοίας] άπαντοΰν 
μέσα στά φαινόμενα, τά φαινόμενα αύτά, έν τούτοις, όφείλουν, όχι 
λιγώτερο, νά μπορούν πλήρως νά έξηγοΰνται άπό τήν αίτια τους έν τφ 
φαινομένω σύμφωνα μέ νόμους τής φύσεως, έφ’ όσον [καθ’ όσον] 
Ακολουθεί κανείς, ώς τόν ύπέρτατο έξηγητικό λόγο, τόν έμπειρικό καθα
ρά χαρακτήρα αύτών καί Αντιπαρέρχεται, ώς καθ’ όλοκληρίαν άγνωστο, τόν 
νοητό χαρακτήρα, πού είναι ή ύπερβατική αιτία έκείνου [τού έμπειρικοΰ], 
έκτος1 καθ’ όσον αύτός ύποτυπώνεται2 διά τού έμπειρικοΰ μόνον [χα- 
ρακτήρος] ώς [διά] τού αισθητού του σημείου3 [συμβόλου]. ”Ας τό 
έφαρμόσουμε αύτό πάνω στήν έμπειρία. 'Ο άνθρωπος είναι ένα άπό τά 
φαινόμενα τού αισθητού κόσμου καί ώς πρός αύτό4 μιά έπίσης άπό τίς 
φυσικές αιτίες, ή αίτιότης τών όποιων όφείλει κατ ’ Ανάγκη νά τελή κάτω 
άπό έμπειρικούς νόμους. Ώς κάτι τέτοιο5 ό άνθρωπος όφείλει, κατά ταΰτα, 
νά έχη έναν έμπειρικό έπίσης χαρακτήρα, όπως όλα τά άλλα φυσικά 
πράγματα. Αύτόν [τόν χαρακτήρα] τόν παρατηρούμε [παρακολουθούμε] μέ 
δυνάμεις καί ίκανότητες πού έξωτερικεύονται6 στ " άποτελέσματά του [στίς 
πράξεις του]. Μέσα στήν άψυχη [Ανόργανη], ή άπλώς ζωϊκά έμψυχη φύση, 
δέν βρίσκουμε κανένα λόγο νά νοήσουμε όποιανδήποτε δύναμη διαφορετικά 
μέσα μας Απ’ δ,τι άπλώς ώς κατ’ αίσθηση [αισθητά] προσδιωρισμένη7. 
Αλλά ό άνθρωπος, πού άλλως8 όλόκληρη τήν φύση δέν τή γνωρίζει παρά 
μόνον Αποκλειστικά διά τών αισθήσεων, γνωρίζει τόν έαυτό του τόν ίδιο
καί δΓ άπλής έπίσης συγκαταλήψεως9, καί μάλιστα καί σέ πράξεις καί 
έσωτερικούς προσδιορισμούς, πού δέν μπορεί καθόλου νά συγκαταλέ- 
ξη στήν έντύπωση τών αισθήσεων, καί είναι στόν [γιά τόν] Γδιο τόν 
έαυτό -του άπό τή μιά μεριά [άφ ’ ένός μέν] φαινόμενο, άλλά [ένώ] άπό τήν 
άλλη, δηλ. έν άναφορφ πρός ώρισμένες δυνάμεις, ένα καθαρά νοητό 
Αντικείμενο, άφοϋ ή πράξη του δέν μπορεί καθόλου νά συγκαταλεχθή στή

(Α 546) 
(Β 574)

Γ(Α 547) 
1(Β 575)

1. Μ’ έξαίρεση όταν αύτός...
2. Υποδηλώνεται.
3. Πρβλ. Η e i m s o e t h, op. cit., σ. 356.
4. Έπί τοσοΟτον, ύπό τήν Ιδιότητα αύτή.
5. Δηλ. ώς φαινόμενο, φυσική αίτία.
6. ’Εκδηλώνονται.
7. ’Εξαρτημένη άπό όρους (=sensitive ad conditiones astrictam).
8. Κατά τ’ άλλα. 9. Sola apperceptione.
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δεκτικότητα τοΰ αίσθητικοΰ. Τίς δυνάμεις αύτές τίς όνομάζουμε νόηση1 καί 
λόγο2, έξαιρέτως [δέ] ό τελευταίος διακρίνεται δλως Ιδιαιτέρως καί έξόχως 
άπ’ δλες τίς έμπειρικά προσδιωρισμένες3 δυνάμεις, δεδομένου δτι αύτός4 
έξετάζει τ’ άντικείμενά του σύμφωνα μόνο μέ Ιδέες καί τή νόηση, πού 
ύστερα κάνει μιάν έμπειρική χρήση τών έννοιών του (καί, φυσικά, καθαρών 
έπίσης), τήν προσδιορίζει σύμφωνα μ’ αύτές.

'Ότι ό λόγος αύτός τώρα έχει αίτιότητα, [ή] τουλάχιστον έμεϊς μέσα 
μας παριστάνουμε ένός τέτοιου είδους5 αίτιότητα σ’ αύτόν, [τούτο] είναι 
άπό τίς Π ρ ο σ τ α κ τ ι κ έ ς 6  σαφές, πού ώς κανόνες έπιβάλλουμε7 στίς 
έκτελεστικές8 [ένεργές] δυνάμεις σέ δλη τήν περιοχή τού Πρακτικού. Τό 
«Πρέπει» [Δέον]9, έκφράζει ένα είδος άναγκαιότητος καί συνδέσεως μέ άρ- 
χές [λόγους], [είδος] πού δέν άπαντα [προβάλλει] άλλοΰ σ’ όλόκληρη τήν 
φύση. ' Η διάνοια μπορεί νά γνωρίση άπ’ αύτήν10 μόνον δ, τι ε ί ν α ι ,  ή 
δτι ύπήρξε, ή θά ύπάρξη. Είναι άδύνατο μέσα σ’ αύτήν νά όφείλη κάτι ν ά 
ε ί ν α ι  άλλιώς άπ’ δ,τι είναι πραγματικά11 μέσα σ’ δλες αύτές τίς σχέσεις 
χρόνου, μάλιστα δέ τό «Πρέπει» [τό Δέον], δταν κανείς έχη12 πρό όφθαλμών 
μονάχα τήν πορεία τής φύσεως, δέν έχει καμμιάν άπολύτως σημασία. Δέν 
μπορούμε [λ.χ.] νά έρωτήσουμε: τί πρέπει [όφείλει]13 νά συμβή μέσα στήν 
φύση ’ δσο έξ ίσου λίγο [μπορούμε νά έρωτήσουμε]: τί ιδιότητες όφείλει νά 
έχη ένας κύκλος, άλλά [μπορούμε νά έρωτήσουμε]: τί συμβαίνει μέσα σ’ 
αύτήν [τήν φύση], ή ποιές ιδιότητες έχει ό τελευταίος [ό κύκλος].

Αύτό τό «Πρέπει» [Δέον], τώρα, έκφράζει μιάν δυνατή πράξη, ό λόγος 
[άρχή] τής όποιας δέν είναι τίποτε άλλο άπό μιάν άπλή έννοια’ ένώ, 
άντίθετα, ό λόγος [άρχή] μιας απλής φυσικής πράξεως πρέπει κατ ’ άνάγκην 
πάντοτε νά είναι ένα φαινόμενο. 'Η πράξη, τώρα, πρέπει άναμφιβόλως νά

1. Intelligentia.
2. Ratio.
3. ’Εξαρτημένες άπό όρους.
4. Ό λόγος.
5. Μιάν τέτοια.
6. Προσταγμούς. Γι’ αύτές ό Κάντ θά πραγματευθή σέ μεταγενέστερα ήθικοΟ 

περιεχομένου συγγράμματά του. Πρβλ., ώστόσο, Κρ.τ.κ.λ., A 802 / Β 830 καί, γενικότερα,
τό δεύτερο Κεφάλαιο τής Υπερβατικής Μεθοδολογίας, πού έπιγράφεται: Ό Κανών τοΰ 
καθαρού λόγου.

7. Δίδουμε ώς έντολή πρός έκτέλεση (=aufgeben), ύπαγορεύουμε.
8. Ένασκητικές (=ausilbendein).
9. Τό όφείλειν.

10. Τήν φύση.
11. Στήν πραγματικότητα.
12. Παρακολουθή. 13. Δηλ. τί δέον νά συμβή.
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είναι δυνατή ύπό φυσικούς δρους, δταν τό Δέον [τό Πρέπει]1 κατευθύνεται 
πρός αύτήν' άλλά αύτοί oi φυσικοί όροι δέν άφορούν τόν προσδιορισμό τής 
Ιδίας τής έλευθέρας αίρέσεως2 [έπιλογής] παρά μόνον τό άποτέλεσμα καί 
τή συνέπεια της3 είς τό πεδίο τού φαινομένου. Μπορούν, άκόμη, τόσο πολ
λοί νά είναι οί φυσικοί λόγοι, πού μέ παρωθούν πρός τό β ο ύ λ ε σ θ α ι ,  
τόσο πολλοί είσέτι4 οί κατ ’ αίσθηση έρεθισμοί5 — οί λόγοι αύτοί, έν τού- 
τοις, δέν μπορούν νά γεννήσουν [παραγάγουν] τό «Πρέπει», άλλά μονάχα 
ένα κάθε άλλο6 παρά άναγκαϊο, άλλά τελούν πάντοτε ύπό δρους βούλεσθαι, 
έναντι τού όποιου, άπεναντίας, τό «Πρέπει», πού έκφράζει ό λόγος7, 
άντιτάσσει μέτρο καί σκοπόν, μάλιστα δέ καί άπαγόρευσιν καί κύρος 
[αύθεντίαν]8. Μπορεί νά είναι9 [έστω καί άν είναι] είτε ένα άντικείμενο τής 
άπλής [γυμνής] αίσθητικότητος ( τό εύάρεστον), ή άκόμη καί τού καθαρού 
λόγου (τό άγαθόν10): ό λόγος, έντούτοις, δέν ένδίδει σ’ έκείνη τήν άρχή, πού 
είναι έμπειρικά δεδομένη, καί δέν άκολουθεϊ τήν τάξη των πραγμάτων, δπως 
αύτά έκτίθενται έν τφ φαινομένω, άλλά κατασκευάζει [δημιουργεί] είς 
έαυτόν11, μέ πλήρη αύτενέργεια, μιάν ειδική δική του τάξη σύμφωνη μέ 
ιδέες, πρός τίς όποιες12 μέσα συνταιριάζει τούς έμπειρικούς δρους, καί 
σύμφωνα μέ τίς όποιες μάλιστα, πράξεις, πού δέν έ χ ο υ ν  σ υ μ β ή  έν 
τούτοις καί ίσως δέν θά συμβοΰν13 [στό μέλλον], τίς άνακηρύσσει ώς 
άναγκαΐες, άλλά γιά δλες μολαταύτα, προϋποθέτει, δτι ό λόγος έν σχέσει 
πρός αύτές μπορεί νά έχη αιτιότητα' γιατί, χωρίς αύτό, δέν θά άντμενε άπό 
τίς ίδέες του άποτελέσματα στήν έμπειρία.

"Ας σταθούμε τώρα σ ’ αύτό τό σημείο καί άς δεχθούμε, τουλάχιστον, 
ώς δυνατό: δτι ό λόγος έχει πραγματικά αιτιότητα έν άναφορα πρός τά 
φαινόμενα, τότε αύτός, όσοδήποτε14 καί άν είναι λόγος, οφείλει έν τούτοις νά

f (A 549) 
ί(Β 577)

1. Κατά τόν H a r t e n s t e i n :  δταν ή πράξη (sie) κατευθύνεται πρός τό Δέον
(Sollen).

2. Willkiir (=arbitrium). 3. ’Επακολούθημά της.
4. Δηλ. όσοιδήποτε καί άν είναι οί φυσικοί λόγοι, όσοιδήποτε... οί έρεθισμοί κ.λ.π.

Ή: άς είναι... κ.λ.π..
5. Τά παρορμήματα τών αίσθήσεων.
6. "Ενα βούλεσθαι πού πόρρω άπέχει άπό τού νά είναι άναγκαϊο.
7. Πού έκφράζεται διά τού λόγου.
8. Περιωπήν, σεβασμόν, άξιοτιμίαν.
9. Είτε δηλ. είναι..., είτε άκόμη...

10. Η c i m s ο e t h, ο.ρ. cit., σ. 364.
11. Μέσα του.
12. "Αλλοι (Β ο r η): πρός τήν όποία (=τήν τάξη).
13. Πρβλ. Κρ. τ.κ.λ., A 802 / Β 830.
14. "Οσο πολύ καί άν είναι λόγος.
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(Β 578))

δείξη έναν έμπειρικό χαρακτήρα τοϋ έαυτοΰ του, γιατί κάθε αίτια 
προϋποθέτει έναν κανόνα, σύμφωνα μέ τόν δποίο άκολουθοϋν ώρισμένα 
φαινόμενα ώς Αποτελέσματα, καί κάθε κανών άπαιτεΐ μιάν όμοιομορφία των 
Αποτελεσμάτων, πού θεμελιώνει τήν έννοια τής αίτίας (ώς μιάς δυνάμεως) — 
[χαρακτήρα] πού, καθ’ όσον αύτός πρέπει νά γίνεται έξ Απλών φαι
νομένων φανερός1, μπορούμε νά τόν όνομάζουμε έμπειρικό, [καί] ό 
όποιος είναι σταθερός, ένώ τά Αποτελέσματα, Ανάλογα μέ τή διαφορότητα 
των συνοδευόντων [συνοδευτικών] καί έν μέρει περιοριζόντων [περιορι
στικών] όρων, έμφανίζονται ύπό μεταβλητές μορφές.

"Ετσι, λοιπόν, κάθε άνθρωπος έχει έναν έμπειρικό χαρακτήρα τής 
έλευθέρας αίρέσεως2, πού δέν είναι τίποτε άλλο άπό μιάν ώρισμένη 
αιτιότητα τού λόγου του, καθ ’ όσον αύτή δεικνύει στ ” άποτελέσματά της έν 
τφ φαινομένιρ έναν κανόνα, σύμφωνα μέ τόν όποιο μπορεί νά συμπεράνη3 
κανείς, ώς πρός τό είδος καί τούς βαθμούς των, τίς κατά λόγον αιτίες καί τίς 
πράξεις τού ίδιου4 καί νά κρίνη τίς ύποκειμενικές άρχές τής έλευθέρας αίρέ- 
σεώς [έπιλογής] του. ’Επειδή αύτός ό έμπειρικός χαρακτήρ πρέπει καί ό ί
διος νά έξάγεται ώς Αποτέλεσμα άπό τά φαινόμενα καί άπό τόν κανόνα τους, 
πού μάς προσφέρει ή έμπειρία: γι’ αύτό όλες οί πράξεις τού Ανθρώπου στό 
πεδίο τού φαινομένου είναι προσδιορισμένες άπό τόν έμπειρικό του χαρα
κτήρα καί τίς άλλες συνεπιδρώσες αιτίες σύμφωνα μέ τήν τάξη τής φύσεως, 
καί έάν θά μπορούσαμε νά έρευνήσωμε μέχρι τό βάθος5 όλα τά φαινόμενα 
τής έλευθέρας αίρέσεώς του, τότε δέν θά ύπήρχε ούτε μιά καί μόνη Ανθρώπι
νη πράξη, τήν όποια δέν θά μπορούσαμε νά προείπωμε6 μέ βεβαιότητα καί 
νά γνωρίσουμε έκ τών προηγουμένων όρων της ώς άναγκαίαν. ’Εν άναφορφ 
πρός τόν έμπειρικό αύτό χαρακτήρα δέν ύπάρχει, λοιπόν, καμμιά έλευθερία, 
καί μόνον σύμφωνα μ’ αύτόν μπορούμε πράγματι νά θεωρήσουμε τόν άν
θρωπο, έάν θέλουμε Αποκλειστικά νά [τόν] π α ρ α τ η ρ ο ύ μ ε 7  καί, καθώς 
συμβαίνει στήν ’Ανθρωπολογία8, νά έρευνάμε φυσιολογικώς τίς ποιητικές 
[κινούσες] αιτίες τών φαινομένων.

"Αν όμως τίς ίδιες άκριβώς πράξεις τίς έξετάσουμε έν σχέσει πρός τόν 
λόγο, καί φυσικά όχι τόν καθαρά θεωρητικό9, γιά νά [τίς] έ ξ η γ ή σ η

1. Νά έμφαίνεται, προκύπτη, παρουσιάζεται.
2. Willkiir (ίδε παραπάνω).
3. Άποκομίση. ' Υπάρχει καί γραφή: annehmen (Η a r t e n s t e i n), δηλ. νά δεχθή.
4. Τίς πράξεις τοϋ λόγου δηλ.. Κατά τόν G e n t i l e  καί τόν Ρ a c a u d: τίς 

πράξεις των, δηλ. τίς πράξεις τών κατά λόγον αίτιών (;).
5. Νά έξιχνιάσωμε. Νά ψάξουμε μέχρι τόν «πάτο». 6. Προβλέψωμε.
7. Νά περιοριζώμεθα δηλ. άπλώς στό παρατηρεΐν.
8. Πρβλ. Η e ί m s ο e t h, op. cit., σ. 358, 368.
9. Spekulative Vernunft.
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ώς πρός τήν καταγωγή τους [προέλευση] έκεΐνες, άλλ’ έντελώς μόνον καθ’ 
όσον ό λόγος είναι ή αίτία [γιά] νά τίς γ ε ν ν δ [παράγη] καί τίς ίδιες' μέ 
μιαν λέξη, δν τίς συγκρίνουμε πρός τόν λόγο άπό π ρ α κ τ ι κ  ής άπόψεως, 
τότε βρίσκουμε έναν κανόνα καί [μιαν] τάξη δλως διαφορετικά άπ* δ,τι είναι 
ή τάξη τής φύσεως. Γ ιατί τότε θά έ π ρ ε π ε  ίσως νά μήν έ χ ο υ ν  ό λ α  
α ύ τ ά  σ υ μ β ή , π ο ύ  έ χ ο υ ν ,  ώστόσο, σύμφωνα μέ τήν πορεία τής φύσε
ως1 σ υ μ β ή, καί [τά όποια] (δφειλαν σύμφωνα μέ τούς έμπειρικούς της λό
γους [άρχές] άναποφεύκτως νά συμβοϋν. ’Αλλά ένίοτε βρίσκουμε, ή, τουλά
χιστον, πιστεύουμε πώς βρίσκουμε, ότι οί ίδέες τού λόγου έχουν άποδείξει 
πραγματικά αΐτιότητα έν άναφορςί πρός τίς πράξεις τού άνθρώπου, ώς 
φαινόμενα, καί δτι αύτές έχουν γι’ αύτό συμβή, δχι [δηλ.] γιατί ήσαν 
προσδιωρισμένες διά μέσου έμπειρικών αίτιων, δχι, άλλά γιατί ήσαν 
προσδιορισμένες δι’ άρχών τού λόγου.

νΑς ύποτεθή τώρα δτι θά ήταν δυνατόν νά πή κανείς: δτι ό λόγος έχει 
αίτιότητα έν άναφορςί πρός τό φαινόμενο’ ή πράξη του θά μπορούσε ίσως 
καί τότε νά όνομασθή έλεύθερη, άφοΰ αύτή εις τόν έμπειρικό της 
χαρακτήρα (ώς πρός τόν κατ’ αίσθηση τρόπο2) είναι έπακριβώς προσδιο
ρισμένη καί άναγκαία; Αύτός μέ τή σειρά του πάλι είναι προσδιορισμένος 
είς τόν νοητό χαρακτήρα (ώς πρός τόν τρόπο τού νοεΐν3). Τόν τελευταίο 
δμως δέν τόν γνωρίζουμε, άλλά τόν χαρακτηρίζουμε4 διά φαινομένων, τά 
όποια άμεσα μάς δίδουν ούσιαστικώς τόν κατ’ αίσόηση μόνον χαρακτήρα 
(έμπειρικόν χαρακτήρα) νά γνωρίσουμε*. 'Η πράξη, τώρα, καθ’ δσον αύτή

* Ή άληθινή [αύθεντική] ήθικότης των πράξεων (άξία5 καί ύπαιτιότης6), άκόμα 
καί αύτή τής ιδίας μας τής συμπεριφοράς, παραμένει ώς έκ τούτου όλοκληρωτικά 
κρυμμένη σέ έμάς. Οί καταλογισμοί7 μας μπορούν στον έμπειρικό μόνον χαρακτήρα ν’ 
άναφέρωνται. Άλλά πόσο άπ’ αύτό8 είναι καθαρό άποτέλεσμα τής έλευθερίας, πόσο 
πρέπει [είναι] νά έγγράφεται στήν άπλή φύση καί στό άνυπαίτιο [άκούσιο] έλάττωμα τής 
Ιδιοσυγκρασίας [τεμπεραμέντου], ή στήν εύτυχή9 της ιδιοσυστασία10 (merito fortunae), 
[αύτό] δέν μπορεί νά τό έξακριβώση κανείς καί, συνεπώς, καί έν πλήρει έπίσης 
δικαιοσύνη νά τό κρίνη.

1. Cursus naturae (Πρβλ. Κρ. τ.κ.λ., A 802 /Β 830).
2. Sensus genere (=der Sinnesart).
3. Cogitandi modo (=der Denkungsart).
4. Απλώς δηλώνουμε (=bezeichnen).
5. Meritum (=προσωπική άξία).
6. Culpa (ένοχή, ύπευθυνότης).
7. Zurechnungen (imputationes). Πρβλ. H e i m s o e t h, op. cit., σ. 372-73.
8. ’Εννοεί τόν χαρακτήρα; ’Ή τούς καταλογισμούς; ’Ή μήπως, καλλίτερα, τήν 

ήθικότητα τών πράξεων; Πρός αύτή τήν τελευταία λύση τείνουμε έδώ.
9. Εύνοϊκή. 10. Φύση.

(Α 551) 
(Β 579)
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πρέπει [είναι νά] ν’ άποδίδεται, ώς είς τήν αίτια της, στόν τρόπο τοΰ νοεΐν1, 
δέν έ π α κ ο λ ο υ θ ε ΐ  έν τούτοις διόλου σύμφωνα μ’ έμπειρικούς 
νόμους άπ’ αύτόν, δηλ. έτσι ώστε νά π ρ ο η γ ο ύ ν τ α ι  οί όροι τού 
καθαρού λόγου, άλλα έτσι μόνον ώστε νά προηγούνται τά άποτελέσματά 
των2 έν τψ φαινομένψ τής έσωτερικής αίσθήσεως. * Ο καθαρός λόγος, ώς μιά 
καθαρώς νοητή δύναμη, δέν είναι ύποτεταγμένος3 στή μορφή τοΰ χρόνου, 
κατά συνέπεια ούτε καί στούς όρους έπίσης τής διαδοχής4 τοΰ χρόνου. ' Η 
αίτιότης τοΰ λόγου είς τόν5 νοητό χαρακτήρα δέν γ ε ν ν ι έ τ α ι ,  ή δέν 
άρχίζει ένδεχομένως6 σέ έναν ώρισμένο χρόνο, γιά νά παραγάγη [προκα- 

580)} ^έση] ^να Αποτέλεσμα. Γιατί άλλιώς θά ήταν καί ή ίδια ύποτεταγμένη στόν 
φυσικό νόμο των φαινομένων, καθ’ όσον αύτός προσδιορίζει αιτιώδεις 
σειρές ώς πρός τόν χρόνο, καί ή αίτιότης τότε θά ήταν αύτομάτως φύση καί 
όχι έλευθερία. ’Άρα θά μπορούμε νά πούμε: ότι, άν ό λόγος μπορή νά έχη 
αιτιότητα έν σχέσει πρός τά φαινόμενα, τότε αύτός είναι μιά δύναμη δ ι ά 
τής όποιας άρχίζει κατ’ άρχήν ό κατ’ αίσθηση7 όρος μιάς έμπειρικής 
σειράς άποτελεσμάτων. ’Όντως, ό όρος πού έδρεύει μέσα στόν λόγο, δέν 
είναι αισθητός, καί δέν άρχίζει, άρα, καί ό ίδιος. Κατά συνέπεια άμέσως τότε 
λαμβάνει έκεΐνο τό πράγμα χώρα, πού σ’ όλες τίς έμπειρικές σειρές έστε- 
ρούμεθα [μάς έλειπε]: [τό] ότι [δηλ.] ό ό ρ ο ς  μιάς διαδοχικής σειράς 
άπό γεγονότα8 μπορούσε νά είναι έμπειρικά άπόλυτος καί ό ίδιος. Γιατί έδώ 
ό όρος είναι έξω άπό τή σειρά των φαινομένων (έν τφ Νοητφ) καί, κατά 
συνέπεια, σέ κανέναν αισθητό όρο καί σέ κανέναν προσδιορισμό αιτίας 
ύποτεταγμένος.

Παρ ’ όλα όμως αύτά, ή ίδια έν τούτοις άκριβώς αίτια άνήκει ύπό μιάν 
άλλη σχέση σέ μιάν σειρά έπίσης φαινομένων. Ό άνθρωπος είναι καί ό 
ίδιος φαινόμενο. *Η έλεύθερη αίρεσή του9 έχει έναν έμπειρικό χαρακτήρα, 
πού είναι ή αιτία (έμπειρική) όλων των πράξεών του. Δέν ύπάρχει 
κανένας άπό τούς όρους, πού προσδιορίζουν σύμφωνα μ’ αύτό τόν 
χαρακτήρα, τόν άνθρωπο, [όρος] πού νά μήν περιείχετο μέσα στή σειρά 
των φυσικών άποτελεσμάτων καί νά μήν ύπήκουε στόν φυσικό νόμο,

1. Δηλ. τόν νοητό χαρακτήρα.
2. Τ’ άποτελέσματά του, δηλ. τοΰ λόγου, κατ’ άλλους μεταφραστές.
3. 'Υποβεβλημένος.
4. ’Ακολουθίας (χρονικής).
5. Κατά τόν.
6. ”Ας ποΰμε, κατά κάποιον τρόπο (=etwa).
7. Ό αίσθητός.
8. Γεγονότων.
9. Willklir (=άδέσμευτη όλότελα βούλησή του). Πρβλ. H c i m s o e l h ,  op. cit., σ. 

380 καί Anhang, σ. 398 κ.έ.
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σύμφωνα μέ τόν όποιο, γΓ αυτό1 πού συμβαίνει μέσα στόν χρόνο, δέν άπαντα 
[συναντάται] καμμιά άπολύτως έμπειρικά άπόλυτη αΐτιότης. Ώς έκ τούτου, 
καμμιά δεδομένη πράξη δέν μπορεί (έπειδή αύτή μόνον ώς φαινόμενο μπορεί 
νά γίνη κατ’ αίσθηση άντιληπτή) ν’ άρχίση έξ έαυτής [άπό μόνη της] 
άπόλυτα. Γιά τόν λόγο όμως δέν μπορεί νά πή κανείς ότι πρίν άπό έκείνη 
τήν κατάσταση, είς τήν όποια [όπου] αύτός προσδιορίζει τήν έλευθερία 
έκλογής, προηγείται μιά άλλη κατάσταση, μέσα στήν όποια [όπου] 
προσδιορίζεται αύτή ή ίδια ή κατάσταση. Γιατί, καθώς ό ίδιος ό λόγος δέν 
είναι κανένα φαινόμενο καί δέν είναι άπολύτως καθόλου ύποτεταγμένος σ ’ 
όρους τής αίσθητικότητος, έτσι, λοιπόν, μέσα σ’ αυτόν δέν λαμβάνει, 
άκόμα καί άναφορικά πρός τήν αίτιότητά του, καμμιά διαδοχή τοΰ χρόνου 
χώρα, καί δέν μπορεί, άρα, νά έφαρμοσθή πάνω σ ’ αυτόν ό δυναμικός νόμος 
τής φύσεως, πού προσδιορίζει τή διαδοχή του χρόνου2 σύμφωνα μέ κανόνες.

*0 λόγος, άρα, είναι ό παραμόνιμος όρος όλων των αυτεξουσίων 
[έκουσίων]3 πράξεων, κάτω άπό τίς όποιες4 έμφανίζεται [έκδηλώνεται] ό 
άνθρωπος. Κάθε μία άπό αύτές είναι, πρίν ά κ ό μ α  σ υ μ β ή ,  πρωτύτερα 
είς τόν έμπειρικό χαρακτήρα τοΰ άνθρώπου καθωρισμένη. Έν άναφορά 
πρός τόν νοητό χαρακτήρα, γιά τόν όποιο5 έκεΐνος6 είναι τό αισθητό μόνον 
σχήμα, δέν ισχύει κανένα Π ρ ί ν  ή  Μ ε τ ά ,  καί κάθε πράξη,άνεξαρτή- 
τως7 άπό τή σχέση χρόνου, είς τήν όποια [όπου] αύτή μαζί μέ άλλα φαινό
μενα διατελεϊ, είναι τό άμεσο άποτέλεσμα τοΰ νοητού χαρακτήρος τοΰ κα- 
θαροΰ λόγου, ό όποιος, κατά συνέπεια, πράττει έλεύθερα, χωρίς μέσα στήν 
Αλυσίδα τών φυσικών αίτιων νά είναι δι’ έξωτερικών ή έσωτερικών, άλλά 
προηγουμένων ώς πρός τόν χρόνο αίτιωδών άρχών, δυναμικά προσδιορι
σμένος, καί τήν έλευθερία του αύτή μπορεί νά τήν θεωρήση κανείς όχι 
μόνον άρνητικά ώς άνεξαρτησίαν άπό έμπειρικούς όρους (γιατί έτσι θά στα
ματούσε [έπαυε] ή δύναμη τοΰ λόγου νά είναι μιά αίτια τών φαινομένων), 
άλλά νά τήν χαρακτηρίση καί θετικά έπίσης διά μιάς δυνάμεως, [ικανής] ν’ 
άρχίζη έξ έαυτής μιάν σειρά άπό γεγονότα, κατά τέτοιον τρόπο, ώστε μέσα 
σ’ αύτό τόν ίδιο [τόν λόγο] νά μήν άρχίζη τίποτε, άλλά αύτός, ώς άπόλυτος 
κάθε αύτεξουσίας πράξεως όρος, νά μήν έπιτρέπη [άνέχεται] πάνω άπό τόν 
έαυτό του καθόλου προηγουμένους ώς πρός τόν χρόνο όρους, ένώ8, ώστόσο.

((Α 553) 
MB 581)

ί(Α 554) 
MB 582)

1. Γιά δ,τι.
2. Στόν χρόνο.
3. Τών πράξεων δηλ. τής έλευθέρας βουλήσεως καί έκλογής τοΰ άνθρώπου 

(=willkiirlichen).
4. 'Υπό τή μορφή τών όποιων...
5. Έν σχέσει πρός τόν όποιο' τοϋ όποιου...
6. Δηλ. ό έμπειρικός χαρακτήρ.
7. Χωρίς νά λαμβάνεται ΰπ' όψη... 8. "Αν καί.
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τό άποτέλεσμά του άρχεται στή σειρά των φαινομένων, άλλά σ ’ αύτήν ποτέ 
δέν δύναται ν’ άποτελέση μιάν πρώτη άπόλυτα άρχή.

Γιά νά διασαφηνίσουμε [έξηγήσουμε] τήν κανονιστική άρχή τοΰ λόγου 
μ’ ένα παράδειγμα άπό τήν έμπειρική χρήση του, όχι γιά νά τήν 
έπιβεβαιώσουμε (γιατί τέτοιου είδους άποδείξεις είναι γιά τούς ύπερβατι- 
κούς ισχυρισμούς άνωφελεΐς), άς πάρουμε1, λοιπόν μιάν έθελουσία2 πράξη, 
π.χ. ένα κακόβουλο3 ψέμα, μέ τό όποιο ένας άνθρωπος έφερε μιάνώρισμένη 
άναστάτωση στήν κοινωνία, καί τό όποϊο [ψέμα] έξετάζουμε κατ ’ άρχήν ώς 
πρός τίς κινούσες [κινητήριες] αίτιες, άπό τίς όποιες αύτό προήλθε, καί 
έπειτα κρίνουμε, πώς αύτό μαζί μέ τίς συνέπειές του μπορεί νά καταλογισθή 
σ’ αύτόν [τόν ψεύτη]. Γιά τόν πρώτο σκοπό [άπό τήν πρώτη άποψη]4 
διεξέρχεται κανείς τόν έμπειρικό αύτού χαρακτήρα μέχρι τίς πηγές του, πού 
τίς άναζητεΐ στήν κακή άγωγή, τήν κακή συναναστροφή, έν μέρει έπίσης 
στήν κακοήθεια μιας άναίσθητης γιά καταισχύνη [έντροπή] φύσεως5, έν 
μέρει [δέ] τίς καταλογίζει [έπιρρίπτει] στήν έπιπολαιότητα καί άπερισκε- 
ψία, όπου κοντά σ ’ αυτά έξ άλλου δέν παραμελεί [δέν άφήνει άλογάριαστες] 
τίς ύποκινοϋσες περιστασιακές αιτίες. Σ’ όλα αύτά προχωρεί [διαπορεύεται] 
κανείς όπως έν γένει καί στήν έρευνα τής σειράς τών προσδιοριστικών 
σέ6 ένα [γιά] δεδομένο φυσικό άποτέλεσμά αιτίων. Καί παρ’ όλο, λοιπόν, 
πού κανείς νομίζει [πιστεύει] ότι ή πράξη είναι προσδιωρισμένη άπ’ αυτά7, 
δέν μέμφεται [ψέγει] έν τούτοις όλιγώτερο τόν δράστη8, καί φυσικά όχι έξ 
αιτίας τής άτυχούς Ιδιοσυγκρασίας του [τοΰ Φυσικού9 του], ούτε ένεκα τών 
περιστάσεων [συνθηκών] πού έπέδρασαν πάνω του, μάλιστα δέ ούτε καί 
λόγω τής προηγουμένης10 άγωγής του εις τόν βίο, άφοΰ προϋποθέτει κανείς 
ότι τούτο μπορεί νά τ’ άφήση όλότελα κατά μέρος11, πώς12 [δηλ.] ήταν αύτή 
[ή διαγωγή], καί τή διαρρεύσασα σειρά τών όρων νά τήν θεωρήση ώς άγίνω- 
τη13, τήν πράξη όμως αύτή [ότι δέν μπορεί], όσον άφορά τήν προηγούμενη

1. ”Ας πάρη κανείς.
2. Αύτεξουσία.
3. Κακοήθες.
4. Δηλ. γιά τίς κινούσες αίτιες.
5. Malitia ingenii. Φυσική προδιάθεση, Φυσικό ένός άνθρώπου.
6. Ενός δεδομένου φυσικού άποτελέσματος.
7. Μέ αύτό τόν τρόπο.
8. Τόν φυσικό αύτουργό, δηλ. τόν ψεύτη.
9. Naturell.
10. Τοΰ βίου πού διήγε κατά τό παρελθόν- τού παρελθόντος βίου.
11. Νά τό παραμερίση, παραβλέψη.
12. Ποιά δηλ. ήταν, ή (έπί λέξει): πώς αύτή είχε ύπάρξει άπό τήν φύση της.
13. Σάν νά μήν είχε συμβή.
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κατάσταση, [παρά ] νά τήν θεωρή ώς καθ’ όλοκληρίαν άπόλυτη, ώς έάν 
[δηλ.] μ’ αύτό ό δράστης ν’ άρχίζη [ν’ άρχιζε] μιάν σειρά άπό συνέπειες 
[έπακόλουθα] καθ’ όλοκληρίαν άπό μόνος του1. Αύτή ή μομφή [ψόγος] 
θεμελιώνεται πάνω σέ έναν νόμο τοΰ λόγου, κατά τόν όποίο [όπου] θεωρεί 
κανείς αύτόν2 ώς μιάν αίτια πού, άνεξάρτητα άπό όλους τούς κατονομα- 
σθέντες έμπειρικούς όρους, μπορούσε3 καί ώφειλε νά προσδιορίση διαφο
ρετικά τή συμπεριφορά τού άνθρώπου. Καί, φυσικά, τήν αίτιότητα τοΰ 
λόγου δέν τήν θεωρεί κανείς σέ καμμιάν περίπτωση άπλώς ώς συνδρομή4, 
άλλά αύτή καθ’ έαυτήν ώς έντελή, έστω καί άν τά κατ’ αίσθηση κίνητρα 
[έλατήρια] δέν ήσαν καθόλου ύπέρ αύτής, άλλά μάλλον όλοσχερώς έναντίον 
της' ή πράξη καταλογίζεται στόν νοητό του χαρακτήρα — τώρα, τή στιγμή 
[δηλ.] πού αύτός ψεύδεται, έχει5 ό ίδιος άκέραια τήν εύθύνη' κατά 
συνέπεια, ό λόγος, άνεξαρτήτως όλων των έμπειρικών όρων τής πράξεως, 
ήτο έντελώς έλεύθερος καί στήν άμέλειά του [παράλειψή του] πρέπει καθ ’ 
όλοκληρίαν αύτή [ ή πράξη] νά έπικαταλογισθή [άποδοθή].

Μέσα άπ’ αύτή τήν προσκαταλογίζουσα6 κρίση διακρίνει [βλέπει] 
κανείς εύκολα, ότι σ ’ αύτά έδώ7 έχει κανείς στίς σκέψεις [κατά νοΰν], ότι ό 
λόγος δέν έπηρεάζεται [θίγεται] άπ’ όλη έκείνη τήν αισθητικότητα κα
θόλου, ότι αύτός δέν μεταβάλλεται (έστω καί άν τά φαινόμενά του, δηλ. ό 
τρόπος κατά τόν όποιο αύτός δείχνεται [έκδηλώνεται] στά άποτελέσματά 
του, μεταβάλλονται), ότι σ’ αύτόν δέν προηγείται καμμιά κατάσταση, πού 
νά προσδιορίζη τήν έπομένη, ότι, κατά συνέπεια, δέν άνήκει καθόλου στή 
σειρά τών αίσθητών [κατ’ αίσθηση] όρων, πού καθιστούν άναγκαΐα τά φαι
νόμενα σύμφωνα μέ νόμους τής φύσεως. Αύτός, ό λόγος [δηλ.], είναι παρών 
καί ένας καί ό αύτός σέ όλες τίς πράξεις τοΰ άνθρώπου καθ ’ όλες τίς περι
στάσεις τοΰ χρόνου, ό ίδιος όμως δέν είναι [βρίσκεται] μέσα στόν χρόνο καί 
περιπίπτει, τρόπον τινά8, σέ μιάν νέα κατάσταση, είς τήν όποια [όπου] δέν 
ήτο προηγουμένως' ό λόγος είναι κ α θ ο ρ ί ζ ω  ν9, όχι όμως κ α- 
θ ο ρ ί σ ι μ ο ς10 έν άναφορςί πρός αύτήν [τή νέα κατάσταση]. * Ως έκ τούτου

1. Έξ έαυτοΰ.
2. Τόν λόγο.
3. 'Έχει μπορέσει.
4. Ώς άπλό δηλ. σύνδρομο, έπικουρικό συντελεστή, άπλό συναίτιο, συνοδευτικό.
5. Φέρει τήν εύθύνη, είναι ύπαίτιος, φταίει.
6. Καταλογιστική, έπικαταλογιστική.
7. Στά παραπάνω δηλ., στίς παραπάνω κρίσεις.
8. "Ας πούμε, ούτως είπεϊν.
9. Προσδιοριστικός, προσδιορίζων, καθοριστικός (=determinans).

10. Δυνάμενος νά προσδιορισθή, καθοριζόμενος (=determinabilis).

(A 556) 
(Β 584)
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δέν μπορεί νά έρωτήση κανείς: γιατί ό λόγος δέν προσδιώρισε έ α υ τ ό ν1 
διαφορετικά, άλλά μόνο: γιατί δέν προσδιώρισε διαφορετικά διά τής αίτιό- 
τητός του τά φαινόμενα; Πάνω σ ’ αύτό όμως δέν είναι δυνατή καμμιά άπάν- 
τηση. Γιατί ένας άλλος νοητός χαρακτήρ θά είχε δώσει έναν άλλον έμπειρι- 
κό χαρακτήρα, καί όταν λέμε ότι ό δράστης, άνεξάρτητα άπό τήν όλη μέχρι 
τότε διαγωγή του είς τόν βίον, θά μποροΟσε έν τούτοις νά είχε άποφύγει2 
τό ψέμα, τότε αύτό σημαίνει μόνον, ότι αύτό [τό ψέμα] τελεί άμεσα κάτω άπό 
τή δύναμη τού λόγου, καί ότι ό λόγος στήν αίτιότητά του δέν είναι καθόλου 
ύποτεταγμένος σ’ όρους τού φαινομένου καί τής πορείας [διαδρομής] τού 
χρόνου3, ότι ή διαφορά έπίσης τού χρόνου άποτελεί μιάν κυρία άσφαλώς 
διαφορά των φαινομένων στίς άναμεταξύ των άμοιβαΐες σχέσεις, άλλά 
καθώς αύτά δέν είναι διόλου πράγματα αύτά καθ ’ έαυτά, κατά συνέπεια ούτε 
έπίσης αιτίες αύτές καθ ’ έαυτές, ή διαφορά αύτή δέν μπορεί ν ’ άποτελέση 
καμμιάν διαφορά τής πράξεως έν άναφορφ πρός τόν λόγο.

Μέ τήν κρισιολόγηση [κρίση] λοιπόν έλευθέρων έν άναφορφ πρός τήν 
αίτιότητά τους πράξεων, μπορούμε νά φθάσουμε έως τή νοητή αιτία μόνον, 
όχι όμως καί π ά ν ω  ά π ’  α ύ τ ή ν '  μπορούμε νά γνωρίσουμε ότι αύτή4 
είναι έλεύθερη, δη λ. προσδιορισμένη άνεξάρτητα άπό τήν αισθητικότητα, 
καί ότι μπορεί, κατ’ αύτό τόν τρόπο, νά είναι ό κατ’ αίσθηση [αίσθητός] 
άπόλυτος όρος των φαινομένων. Άλλά γιατί ό νοητός χαρακτήρ δίδει αύτά 
άκριβώς τά φαινόμενα καί αύτόν τόν έμπειρικό ύπό τίς προκείμενες 
[παρούσες] περιστάσεις χαρακτήρα, τούτο ύπερβαίνει τόσο πολύ όλη τή 
δύναμη τού λόγου μας [γιά] νά τό άπαντήση5, μάλιστα δέ [ύπερβαίνει] όλη 
τή δικαιοδοσία [δικαίωμά του] μόνον νά έρωτήση, ώς έάν [δηλ.] νά 
έρωτοΰσε κανείς: πόθεν [τό γεγονός ότι] τό ύπερβατικό άντικείμενο τής 
κατ’ αίσθηση έξωτερικής μας έποπτείας δίδει άκριβώς μόνον έποπτεία 
σ τ ό ν  χ ώ ρ ο  καί όχι όποιανδήποτε άλλην έποπτεία. Άλλά τό πρόβλημα 
πού είχαμε νά λύσουμε, δέν μας ύποχρεώνει καθόλου σ’ αύτό6, άφοΰ αύτό 
[τό πρόβλημα] ήταν τό έξής: άν [δηλ.] ή έλευθερία άντιμαχόταν τήν 
άναγκαιότητα τής φύσεως σέ μιάν καί τήν αύτή πράξη, καί αύτό [τό 
πρόβλημα] τό άπαντήσαμε7έπαρκώς, καθ’ όσον [άφοΰ] έδείξαμε ότι, καθώς 
σ’ έκείνη [τήν έλευθερία] είναι δυνατή μιά σχέση πρός έναν έντελώς 
διαφορετικό τρόπο όρων άπ’ ό,τι σέ τούτη [τήν φυσική άναγκαιότητα], ό

1. Δέν αύτοπροσδιορίσθηκε διαφορετικά.
2. Νά μήν είχε κάνει.
3. Καί του χρονικού γίγνεσθαι.
4. *Η νοητή αίτια.
5. Γιά νά δώση άπάντηση σ' αύτό.
6. Γιά κάτι τέτοιο, πρός αύτό τόν σκοπό.
7. Καί σ’ αύτό δώσαμε έπαρκή άπάντηση.
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νόμος τής τελευταίας δέν έπηρεάζει [θίγει] τήν πρώτη, κατά συνέπεια [ότι] 
μποροΟν καί οί δύο νά λαμβάνουν χώρα [συνυπάρχουν] άνεξάρτητες 
άναμεταξύ τους ή μία άπό τήν άλλη καί άνενόχλητες1 άναμεταξύ τους ή μία 
ύπό [διά] τής άλλης.

*
* *

Πρέπει κανείς νά παρατηρήση καλώς:2 ότι μ’ αύτά δέν θελήσαμε νά 
έκθέσουμε [άποδείξουμε] τήν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α  τής έλευθερίας, ώς 
μιάς ύπό τίς δυνάμεις πού περιέχουν τήν αίτία τών φαινομένων τοϋ αισθητού 
μας κόσμου. Γιατί, έκτός τοϋ ότι αύτό δέν θά ήταν καμμιά άπολύτως 
υπερβατική θεώρηση, ή όποια έχει νά κάνη άπλώς μέ έννοιες, δέν θά 
μπορούσε ώσαύτως νά τελεσφορήση, καθ’ όσον [άφοΰ] δέν μπορούμε ποτέ 
νά συμπεράνουμε άπό τήν έμπειρία γιά κάτι πού δέν όφείλει καθόλου νά 
νοήται σύμφωνα μέ νόμους τής έμπειρίας. Περαιτέρω δέν θελήσαμε ούτε 
κάν έπίσης ν ’ άποδείξουμε τή δ υ ν α τ ό τ η τ α  τής έλευθερίας' γιατί καί 
αύτό δέν θά έτελεσφόρει έπίσης, έπειδή δέν μπορούμε έξ άπλών έννοιών 
a priori νά γνωρίσωμε τή δυνατότητα κανενός έν γένει πραγματικού 
αίτιώδους λόγου3 καί καμμιδς αίτιότητος. 'Η έλευθερία έδώ γίνεται 
άντικείμενο διαπραγματεύσεως4 ώς ύπερβατική μόνον ιδέα, μέσω τής όποιας 
ό λόγος σκέπτεται5 διά τού κατ’ αίσθηση [αίσθητώς]6 Άπολύτχ» ν’ άρ- 
χίση άπολύτως τή σειρά τών όρων έν τω φαινομένω7, σ’ αύτό8 όμως 
έμπεριπλέκεται σέ μιάν άντινομία μέ τούς ίδιους τούς δικούς του νόμους, 
τούς όποιους αύτός προδιαγράφει στήν έμπειρική χρήση τής διανοίας. 'Ότι 
αύτή, τώρα, ή άντινομία έδράζεται σέ μιάν καθαρή [άπλή] άπατη λή 
φαινομενικότητα9 καί ότι ή φύση δέν ά ν τ ι μ ά χ ε τ α ι  τήν αιτιότητα έξ 
έλευθερίας, αύτό ήταν δ,τι μπορέσαμε νά έπιτελέσουμε10 καί ό,τι έπίσης 
άποκλειστικά καί μόνον μάς ένδιέφερε [ένοιαζε].

1. Άδιατάρακτες.
2. Προσεχτικά, έπιμελώς.
3. ’Αρχής.
4. Τήν πραγματευόμαστε.
5. “Εχει κατά νοΰν, προτίθεται.
6. Sensitive.
7. Στό πεδίο τοϋ φαινομένου.
8. Σ’ αύτή του τήν προσπάθεια.
9. Species et illusio.

10. Κατορθώσαμε.

(A 558) 
(Β 586)
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(Β 587)J IV.

Λύση τής κοσμολογικής Ιδέας τής1 όλότητος τής έξαρτήσεως των 
φαινομένων ώς2 πρός τήν ύπαρξή τους έν γένει.

Στήν προηγούμενη ένότητα [παράγραφο]3 έξετάσαμε [θεωρήσαμε] τίς 
μεταβολές τού αίσθητοϋ κόσμου στή δυναμική αυτών4 σειρά, όπου κάθε μία 
τελεί κάτω άπό μιάν άλλη, ώς [κάτω άπό τήν] αΙτίαν της. Τώρα ή σειρά αύτή 
των καταστάσεων μάς χρησιμεύει ώς άγωγή [όδηγός] μόνον, γιά νά φθάσου- 
με [όδηγηθοϋμε] σέ μιάν ύπαρξη, πού μπορεί νά είναι ό ύπέρτατος όρος 
παντός Μεταβλητού5, δηλ. [νά φθάσουμε] στό ά ν α γ κ α ΐ ο  "Ον6. Έδώ 
δέν έχει κανείς νά κάνη [δέν πρόκειται] μέ τήν άπόλυτη αίτιότητα, άλλά μέ 
τήν άπόλυτη ύπαρξη τής Ιδίας τής ούσίας. 'Η σειρά, συνεπώς, πού έχουμε 
ένώπιόν μας, είναι ούσιαστικά ή σειρά έννοιών μόνον καί όχι έποπτειών, 
καθ’ όσον ή μία είναι ό όρος τής άλλης.

Άλλ’ ευκόλως βλέπει κανείς ότι, καθώς τά πάντα7 στή συμπερίληψη 
[σύνολο] τών φαινομένων είναι μεταβλητά, κατά συνέπεια έξαρτημένα στήν 
ύπαρξή [τους] άπό όρους, [έτσι] δέν μπορεί πανταχοΰ στή σειρά τής 
έξαρτώμενης ύπάρξεως νά ύπάρχη κανένα άπήλυτο μέλος, ή ύπαρξη τού 
όποιου θά ήταν άπολύτως άναγκαία, καί ότι, έπομένως, έάν τά φαινόμενα 
ήσαν πράγματα αύτά καθ ’ έαυτά, άλλά γι ’ αύτόν άκριβώς τόν λόγο ό όρος 

(Α 560)Υ των ^ τό ύπό όρους άνήκαν πάντοτε σέ μιάν καί τήν αύτήν σειρά τών 
(Β 588)3 έποπτειών, [τότε] δέν θά μπορούσε ποτέ νά λάβη ένα ώς όρος τής ύπάρξεως 

τών φαινομένων τού αισθητού κόσμου άναγκαΐο δν χώρα8.
Άλλά ή δυναμική άναγωγή έχει έπάνω της9 αύτό τό ίδιάζον καί 

διακρϊνον10 [αύτήν] άπό τή μαθηματική άναγωγή11 [γνώρισμα]: ότι [δηλ.], 
έπειδή αύτή έχει νά κάνη ούσιαστικά μόνο μέ τή σύνθεση τών μερών σέ ένα 
'Όλο, ή τήν άποσύνθεση [διαίρεση] ένός "Ολου στά μέρη του, οί όροι τής 
σειράς αυτής πρέπει νά θεωρούνται πάντοτε ώς μέρη της, κατά συνέπεια ώς 
όμοιογενεΐς, έπομένως ώς φαινόμενα, ένώ άντ’ αύτοΰ [άντίθετα] στήν άνα
γωγή έκείνη12, έπειδή δέν πρόκειται13 γιά τή δυνατότητα ένός άπολύτου

1. Γιά τήν όλότητα.
2. Κατά τήν..., όσον άφορδ τήν...
3. Nummer (=άριθμός). ’Εννοεί τό προηγούμενο «νούμερο» τοΰ Κεφαλαίου.
4. Στή δυναμική τους.
5. Παντός δ,τι μεταβάλλεται.
6. Ens necessarium ή natura necessaria.
7. Τό κάθε τι.
8. Νά ύπάρξη.
9. Φέρει έπάνω της, μέσα της.

10. Διακριτικό αύτής, διαφοροποιητικό.
11. Regrcssus (=παλινδρόμηση).
12. Τή δυναμική. 13. Δέν έχουμε νά κάνουμε.
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'Όλου Από δεδομένα μέρη, ή ένός Απολύτου μέρους σέ1 ένα δεδομένο 'Όλο, 
Αλλά γιά τήν παραγωγή μιάς καταστάσεως άπό τήν αίτία της, ή τής τυχαίας 
ύπάρξεως τής Ιδίας τής ούσίας άπό τήν2 άναγκαία [ούσία], ό όρος μέ τό ύπό 
όρους δέν όφείλουν [μπορούν] ν’ Αποτελούν [Απαρτίζουν] έξ Ι'σου Αναγκαία 
μιαν έμπειρική σειρά.

Σ’ έμάς, λοιπόν, κατά τήν προκειμένη φαινομενικήν Αντινομία Απο
μένει Ακόμη μια διέξοδος Ανοιχτή, έφ’ όσον3 δηλαδή καί οί δύο Ανα
μεταξύ των άντιμαχόμενες προτάσεις μπορούν ύπό διαφορετική σκοπιά 
[σχέση] νά είναι συγχρόνως Αληθείς, έτσι ώστε όλα τά πράγματα τού 
αίσθητοΰ κόσμου νά είναι όλοσχερώς τυχαία, κατά συνέπεια νά έχουν 
έπίσης πάντοτε μιάν έμπειρικώς έξαρτώμενη μονάχα ύπαρξη, μολονότι γιά 
τήν όλη σειρά λαμβάνει4 έπίσης ένας μή έμπειρικός όρος, δηλ. ένα Απο
λύτως Αναγκαίο όν χώρα. Γιατί τό δν αυτό, ώς νοητός όρος, δέν θά Ανήκε 
καθόλου στή σειρά ώς ένα μέλος της (ούτε κάν ώς τό ύπέρτατο μέλος) καί 
δέν θά καθιστούσε έπίσης κανένα μέλος τής σειράς έμπειρικώς Απόλυτο, 
Αλλά θά άφηνε όλόκληρο τόν αίσθητό κόσμο στήν έμπειρικά, δι’ όλων των 
μελών χωρούσα, έξαρτώμενη άπό όρους ύπαρξή του. Σέ τούτο [ώς πρός 
τούτο], λοιπόν, αύτός ό τρόπος, τό νά θέτη [δηλ.] κανείς μιάν Απόλυτη 
ύπαρξη ώς υπόβαθρο [βάση] τών φαινομένων, θά διεκρίνετο άπό τήν 
έμπειρικώς Απόλυτη αιτιότητα (τής έλευθερίας) στό προηγούμενο άρθρο, 
στό ότι [δηλ.] έν τή5 έλευθερίςι τό ίδιο τό πράγμα, ώς αίτία (substantia 
phaenomenon), Ανήκε μολαταύτα στή σειρά τών όρων καί μόνον ή αί
τιό τ η ς του συνελαμβάνετο [νοείτο] ώς νοητή, έδώ όμως [ένώ έδώ] τό 
Αναγκαίο "Ον θά έπρεπε νά νοηθή έντελώς έξω Από τή σειρά τού αίσθητοΰ 
κόσμου (ώς ens e x t r a m u n d a n u m )  καί [ώς] καθαρά νοητό, πράγμα 
διά τού όποιου μπορεί μονάχα ν’ άποτραπή [άποσοβηθή], ώστε νά μήν ύπο- 
βάλλεται καί τό ίδιο στόν νόμο τής τυχαιότητος καί έξαρτήσεως όλων τών 
φαινομένων.

Ή κ α ν ο ν ι σ τ ι κ ή  Α ρ χ ή  τού λόγου Αναφορικά, λοιπόν, πρός

ί(Α 561) 
1(Β 589)

1. Ενός δεδομένου "Ολου.
2. Κατά τόν S m i t h  άντί: der notwendigen πρέπει νά γραφή: dem notwendigen 

(δηλ. Dasein =υπαρξη). Ό ’Ιταλός G e n t i l e  συνδέει τό: der notwendigen πρός τό 
Substanz καί έτσι μεταφράζει όρθιος: «άπό τήν άναγκαία ουσία». Ή έκδοση τής 
’Ακαδημίας πάντως δίδει: der notwendigen καί όχι: dem notwendigen, όπως προτείνει ό 
S m i t h  καί άκολουθοϋν ουσιαστικά στή μετάφρασή τους οί Γ άλλοι μεταφραστές (όχι 
όμως καί ό C h i ο d i). Πρέπει νά σημειωθή, ώστόσο, ότι τό νόημα καί στίς δύο 
περιπτώσεις δέν Αλλοιώνεται.

3. Καθ’ όσον, άφοϋ, δεδομένου ότι.
4. Υπάρχει.
5. Στήν περίπτωση τής έλευθερίας.
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αύτό τό πρόβλημά μας είναι: ότι τά πάντα στόν αίσθητό κόσμο έχουν 
έμπειρικώς ύποκείμενη σέ όρους ύπαρξη καί ότι πανταχοΰ σ’ αύτόν δέν 
ύπάρχει έν άναφορφ πρός καμμιάν Ιδιότητα, μιά άπόλυτη άναγκαιότης: ότι 
[δηλ.] δέν είναι1 κανένα μέλος τής σειράς τών όρων, γιά τό όποιο δέν 
ύποχρεοϋται κανείς νά περιμένη πάντοτε —καί, καθ ’ όσον2 δύναται κανείς, 
νά ζητή— τόν έμπειρικό όρο σέ μιά δυνατήν έμπειρία, καί ότι τίποτε δέν μάς 
δίνει τό δικαίωμα νά παράγουμε όποιανδήποτε ύπαρξη άπό έναν έξω άπό την 
έμπειρική σειρά όρο, ή άκόμη καί νά τήν θεωρούμε, μέσα στήν Γδια τή 
σειρά, ώς άπολύτως άνεξάρτητη καί αύτοτελή [αύθυπόστατη], άλλά χωρίς 
έν τούτοις μέ αύτό νά θέτουμε καθόλου ύπό άμφισβήτηση [άρνούμεθα] ότι 
όλόκληρη ή σειρά μπορεί νά είναι θεμελιωμένη μέσα σέ ένα κάποιο νοητό 
δν (πού γΓ αύτό τόν λόγο είναι άπό κάθε έμπειρικόν όρον έλεύθερο 
καί, άπεναντίας μάλλον, περιέχει τήν αίτιώδη άρχή [τόν λόγο] τής 
δυνατότητος όλων αύτών των φαινομένων).

Άλλά σ’ αύτά έδώ δέν ύπάρχει διόλου ή γνώμη [πρόθεση] ν’ 
άποδείξουμε τήν άπολύτως άναγκαία ύπαρξη ένός δντος, ή έπίσης νά 
θεμελιώσουμε πάνω σ ’ αύτή τή δυνατότητα μόνον ένός άπλώς νοητού όρου 
τής ύπάρξεως των φαινομένων τού αίσθητοΰ κόσμου, άλλά ίσα-ισα τούτο 
μόνον, πώς [δηλ.] νά περιορίσουμε τόν λόγο, ώστε νά μήν έγκαταλείπη τό 
νήμα των έμπειρικών όρων καί περιπλανάται [έκτρέπεται] σέ ύ π ε ρ β α τ ι -  
κ ο ύ ς3 καί άνεπίδεκτους μιάς in concreto παραστάσεως έξηγητικούς 
λόγους4, άρα, άπό τήν άλλη πλευρά, έπίσης [ύπάρχει ή πρόθεση] νά 
περιορίσουμε τόν νόμο τής καθαρά έμπειρικής χρήσεως τής διανοίας σέ 
τούτο [πρός τήν κατεύθυνση αύτή], στό νά μήν άποφασίζη5 [δηλαδή] γιά τή 
δυνατότητα των πραγμάτων καθ ’ όλου καί νά μήν άνακηρύσση γιά τόν λόγο 
αύτό τό νοητό, άν καί αύτό6 δέν μπορή [είναι] νά χρησιμοποιηθή πρός 
έξήγηση των φαινομένων άπ ’ έμάς, ώς ά δ ύ ν α τ ο .  Μέ αύτά, λοιπόν,
άποδεικνύεται μόνον ότι ή συνολική [καθολική] τυχαιότης όλων των 
πραγμάτων τής φύσεως καί όλων τών (έμπειρικών) όρων τους μπορεί 
κάλλιστα νά συνυφίσταται μέ τήν αύθαίρετη προϋπόθεση ένός άναγκαίου, 
άν καί άπλώς νοητού όρου, ότι έπομένως δέν [είναι ν’] άπαντά [βρίσκεται] 
καμμιά άληθινή μεταξύ αύτών τών Ισχυρισμών άντίφαση, κατά συνέπεια 
αύτοί μπορούν καί άπό τίς δύο π λ ε υ ρ έ ς  ν ά  ε ί ν α ι  ά λ η θ ι ν ο ί .

1. Υπάρχει.
2. Καί σέ όσην έκταση μπορεί κανείς.
3. Transzendente.
4. Rationes explicandi.
5. Άποφαίνεται.
6. Τό νοητό.
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"Ενα τέτοιο άπολύτως Αναγκαίο <5ν τής νοήσεως μπορεί καθ’ έαυτό νά είναι 
πάντοτε άδύνατο, [τό δν] έν τούτοις αύτό μέ κανένα τρόπο δέν μπορεί άπό 
τήν καθολική τυχαιότητα καί έξάρτηση όλου αύτοΟ πού άνήκει στόν 
αίσθητό κόσμο, νά συμπερανθή, ούτε ώσαύτως άπό τήν άρχή, νά1 μή 
σταματάμε [δηλ.] σέ οΰτε ένα καί μόνο [σέ κανένα καί μοναδικό] μέλος του 
κόσμου αύτοϋ, καθ’ όσον [τό μέλος] αύτό είναι τυχαίο, καί νά έπικαλούμεθα 
μιάν αίτια έξω άπό τόν κόσμο. *0 λόγος άκολουθεΐ [τραβάει] τήν πορεία του 
στήν έμπειρική καί τήν Ιδιαίτερη πορεία του στήν υπερβατική [του] χρήση.

' Ο αίσθητός κόσμος δέν περιέχει τίποτε άλλο έξόν άπό φαινόμενα, τά 
όποια όμως είναι άπλές [ψιλές] παραστάσεις, πού μέ τή σειρά τους πάλι είναι 
αίσθητώς2 πάντοτε έξαρτημένες άπό όρους, καί, καθώς έδώ δέν έχουμε ποτέ 
γιά [ώς] άντικείμενά μας πράγματα αύτά καθ’ έαυτά, έτσι δέν είναι νά 
έκπλήσσεται κανείς, ότι δέν έχουμε ποτέ τό δικαίωμα νά κάνουμε ένα άλμα 
άπό ένα μέλος τής έμπειρικής σειράς3— όποιοδήποτε καί άν είναι αύτό— 
έξω άπό τή συνεκτική ένότητα τής αίσθητικότητος, [έτσι] ώσάν νά ήσαν 
πράγματα αύτά καθ’ έαυτά, πού νά ύπήρχαν έξω άπό τό ύπερβατικό τους 
υπόβαθρο [αιτία], καί τά όποια θά μπορούσε νά έγκαταλείψη κανείς, γιά νά 
ζητήση αύτά έξω άπ’ αύτά τήν αίτια τής ύπάρξεώς των’ πράγμα πού, σέ 
τελευταία άνάλυση, θά έπρεπε άναμφιβόλως νά συμβαίνη σέ τυχαία π ρ ά γ 
μ α τ α ,  άλλά δχι σέ ψιλές π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς  πραγμάτων, ή τυχαιότης των 
όποιων είναι καί ή ίδια φαινόμενο μόνον καί δέν μπορεί νά όδηγήση σέ 
καμμιάν άλλη άναγωγή άπό έκείνη πού προσδιορίζει τά φαινόμενα, δηλ. πού 
είναι έμπειρική. ’Αλλά τό νά νοή κανείς μιάν νοητή άρχή [αίτια] των 
φαινομένων, δηλ. τοΰ αίσθητοΰ κόσμου, καί τήν άρχή αύτή νά τή νοή 
έλεύθερη [άπαλλαγμένη] άπό τήν τυχαιότητα τοΰ τελευταίου [τοΰ αίσθητοΰ 
κόσμου], [αύτό] δέν είναι άντίθετο4 οΰτε πρός τήν άπεριόριστη έμπειρική 
άναγωγή στή σειρά των φαινομένων, οΰτε πρός τήν καθολική [συνολική] 
τυχαιότητα αύτών. ’Αλλά τοΰτο άποτελεΐ έπίσης τό μοναδικό πού είχαμε νά 
έπιτελέσουμε πρός άρση τής φαινομενικής άντινομίας πράγμα, καί τό όποιο 
μπορούσε μονάχα μέ τόν τρόπο αύτό νά έπιτευχθή [γίνη]. Γιατί, άν ό 
έκάστοτε όρος σέ κάθε ένα [πράγμα] πού ύπόκειται σέ όρους (ώς5 πρός τήν 
ύπαρξη), είναι αίσθητός καί άνήκη στή σειρά διά τόν λόγο άκριβώς αύτό, 
τότε καί ό ίδιος είναι πάλι έξαρτημένος άπό όρους (όπως τό άποδεικνύει ή

1. "Οτι δέν πρέπει νά σταματάμε δηλ.
2. Κατά τρόπον αίσθητό.
3. Κατά τή γραφή τοϋ E r d m a n n .  Ή έκδοση τής πρωσσικής Ακαδημίας 

προτείνει: των σειρών (στόν πληθυντικό).
4. Δέν έρχεται σ’ άντίθεση.
5. "Οσον άφορά τήν Οπαρξη.
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’Αντίθεση τής τετάρτης άντινομίας). "Επρεπε, λοιπόν, είτε νά παραμείνη 
[νά συνεχίζη νά ύφίσταται] μιά άντιδικία μέ τόν λόγο, ό όποιος άπαιτεί τό 
’Απόλυτο, ή αύτό [τό ’Απόλυτο] νά τεθή έξω άπό τή σειρά έν τφ Νοητφ, ή 
άναγκαιότης τοϋ όποιου δέν άπαιτεί, ούτε έπιτρέπει κανέναν έμπειρικό όρο, 
καί, άρα, αύτό είναι άπολύτως άναγκαΐο έν σχέσει πρός τά φαινόμενα.

*Η έμπειρική χρήση τού λόγου (άναφορικά πρός τούς όρους τής 
ύπάρξεως στόν αίσθητό κόσμο) δέν έπηρεάζεται [θίγεται] άπό τήν παραδο
χή1 ένός άπλώς νοητού όντος, άλλά προχωρεί, σύμφωνα μέ τήν άρχή τής 
καθολικής τυχαιότητος, άπό έμπειρικούς όρους σέ ύψηλότερους, πού είναι 
πάντοτε έξ ίσου άκριβώς έμπειρικοί. Άλλ’ έξ ίσου έπίσης τόσο λίγο 
άποκλείει ή θεμελιώδης αύτή κανονιστική άρχή τήν παραδοχή μιας νοητής 
αίτιας, πού δέν είναι μέσά στή σειρά, όταν έχη νά κάνη2 κανείς μέ τήν 
καθαρή χρήση τού λόγου (έν άναφορφ πρός τούς σκοπούς). Γιατί έκείνη3 
τότε σημαίνει μόνον τό ύπερβατικό καί άγνωστο σ’ έμάς ύπόβαθρο [άρχή] 
τής δυνατότητος τής αίσθητής [τής κατ’ αίσθηση] σειράς έν γένει, 
[ύπόβαθρο] τού όποιου ή άνεξάρτητη άπ’ όλους τούς όρους τής τελευταίας4 
καί άπολύτως, έν άναφορά πρός αύτήν, άναγκαία ύπαρξη δέν είναι ούδόλως 
άντίθετη πρός τήν άπεριόριστη τυχαιότητα τών πρώτων5 καί στή γι ’ αύτόν 
έπίσης τόν λόγο πουθενά περαιωμένη [όλοκληρωμένη] άναγωγή στή 
σειρά έμπειρικών όρων.

Καταληκτική6 παρατήρηση σέ όλόκληρη τήν άντινομία τού καθαρού λόγου.
"Οσο7 έμεΐς μέ τίς έννοιες τού λόγου μας έχουμε ώς άντικείμενο στόν αίσθη
τό κόσμο τήν όλότητα άπλώς τών όρων καί ό,τι έν άναφορςί πρός αύτόν 
μπορεί πρός όφελος τού λόγου νά συμβή [άποβή]: τόσο [τότε] οί Ιδέες μας 
είναι ύπερβατικές8, άλλά καί μολαταύτα κ ο σ μ ο λ ο γ ι κ έ ς .  Εύθύςόμως 
ώς θέσουμε τό ’Απόλυτο (γιά τό όποιο πραγματικά πρόκειται9 κατ’ ούσίαν)

1. Παραχώρηση, άποδοχή.
2. Οταν πρόκειται.
3. Ή νοητή αίτια.
4. Τής αίσθητής σειράς.
5. Τών όρων δηλ. τής αίσθητής σειράς. 'Ο S m i t h  συνάπτει νοηματικά τό: der 

ersteren πρός τόν όρο: «φαινόμενα», πού όμως δέν προηγείται πουθενά στό κείμενο. Ίσως 
χρειάζεται νά συνάψομε αύτό τό: der ersteren γιά άλλην μιά φορά πρός τή σειρά 
(τήν κατ’ αίσθηση σειρά), όπότε θά έπρεπε νά μεταφράσουμε: τής πρώτης ( B o r  η). 
Νοηματικά δέν ύφίσταται ριζική διαφορά.

6. Συμπερασματική, κατακλειστική, τελική.
7. Καθ’ όσο, έν δσω (=solange).
8. Transzendental.
9. Μέ τό όποιο έχουμε ούσιαστικά νά κάνουμε.



2 βιβλίο 2. Κεφάλαιο 9 Γμήμιι iltpi τής έμπειρικής χρήσεως τής κανονιστικής άρχής κλπ. 245

μέσα σ* έκείνο, πού είναι παντελώς έξω άπό τόν αίσθητό κόσμο, έξω, κατά 
συνέπεια, άπό κάθε δυνατή έμπειρία, ο( Ιδέες τότε γίνονται ύ π ε ρ β α τ ι -  
κ έ ς1' [οί Ιδέες] αύτές δέν χρησιμεύουν άπλώς πρός όλοκλήρωση τής 
έμπειρικής χρήσεως τού λόγου ([όλοκλήρωση]2, πού παραμένει πάντοτε 
μιά ούδέποτε έπιτελεστέα3, άλλά άκολουθητέα4, μολαταύτα, Ιδέα), άλλ’ 
άποσπώνται [χωρίζονται] καθ' όλοκληρίαν άπ’ αύτήν5 καί γίνονται 
[μεταβάλλονται] καί αύτές οί ίδιες άντικείμενα, ή ύλη των όποιων δέν 
λαμβάνεται άπό τήν έμπειρία, [καί] ή άντικειμενική πραγματικότης τών 
όποιων δέν βασίζεται έπίσης πάνω στήν όλοκλήρωση τής έμπειρικής 
σειράς, άλλά πάνω σέ καθαρές έννοιες a priori. Τέτοιου είδους υπερβατικές6 
ιδέες έχουν ένα καθαρά νοητό άντικείμενο, τό όποιο είναι άναμφιβόλως 
έπιτετραμμένο νά δεχθούμε7 ώς ένα ύπερβατικό άντικείμενο, πού κατά τά 
λοιπά [τά άλλα] δέν ξέρει κανείς γι’ αύτό τίποτε, γιά τό όποιο όμως, γιά νά 
τό νοήσουμε ώς ένα προσδιορίσιμο8 διά τών διακριτικών [διαφοροποιητι- 
κών] καί έσωτερικών [ένδογενών]9 του κατηγορημάτων10 πράγμα, δέν έχουμε 
μέ τό μέρος μας ούτε αιτιώδεις λόγους [άρχές] τής δυνατότητος (ώς 
άνεξάρτητο11 άπ’ όλες τίς έννοιες τής έμπειρίας), ούτε τήν παραμικρή 
δικαιολόγηση12 νά δεχθούμε ένα τέτοιο άντικείμενο, τό όποιο, ώς έκ τούτου, 
είναι ένα άπλό όν τής νοήσεως13. Παρ’ όλα αύτά, έκείνη άπό τίς τέσσερες 
κοσμολογικές άντινομίες, πού προκαλοΰσε [έδινε άφορμή νά γεννηθή] 
τήν τετάρτη άντινομία, μάς έπείγει [πιέζει] ν’ άποτολμήσουμε αύτό τό 
βήμα. Γιατί ή μή θεμελιωμένη διόλου καί καθόλου στόν ίδιο τόν έαυτό της, 
άλλά παντοτινά ύποκείμενη σέ όρους ύπαρξη τών φαινομένων, άπαιτεΐ άπό 
έμάς: νά ψάξουμε γύρω μας γιά κάτι τό Διαφορετικό14 άπ’ όλα τά φαινόμενα, 
κατά συνέπεια γιά ένα νοητό άντικείμενο, είς τό όποιο [όπου] σταματά αύτή 
ή τυχαιότης. ’ Επειδή όμως, όταν [άφ ’ ότου] άπαξ έχουμε λάβει15 δι ’ έμάς τήν

(Α 566) 
(Β 594)

1. Transzendent.
2. Die (=όλοκλήρωση) καί όχι der (=χρήση) σύμφωνα μέ τή γραφή τοϋ E r d 

m a n n .
3. Πραγματωτέα, κατορθωτέα (=perficienda).
4. Sequenda.
5. Τήν έμπειρική χρήση. Ό S m i t h  γράφει: άπό τήν έμπειρία.
6. Transzendente.
7. Ν* άποδεχθοΰμε, ν’ άφήσουμε νά Ισχύη (=zuzulassen).
8. Determinabilis (=δυνάμενος νά προσδιορισθή).
9. Ούσιωδών.

10. Attributis distinguentibus atque internis.
11. Δηλ. τό πράγμα.
12. Δικαιολογία, δικαίωση.
13. Ens rationis. |4. Τό ξεχωριστό. 15. Έλάβαμε.
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άδεια νά δεχθούμε μιάν έξω άπό τό πεδίο σύμπασας τής αίσθητικότητος 
άφ’ έαυτής ύπάρχουσα [αυθυπόστατη] πραγματικότητα, τά φαινόμενα [τότε] 
είναι [πρέπει]1 νά θεωρούνται2 ώς τυχαίοι μόνον τρόποι [είδη] νοητών άντι- 
κειμένων, δντων [δηλ.] τέτοιων, πού είναι τά ίδια νοερές φύσεις [νοήσεις]: 
έτσι δέν μάς άπομένει τίποτε άλλο άπό τήν άναλογία, σύμφωνα μέ τήν όποια 
χρησιμοποιούμε τίς έννοιες τής έμπειρίας, γιά νά σχηματίσουμε έν τούτοις 
μιάν όποιανδήποτε έννοια γιά νοητά πράγματα μέσα μας, γιά τά όποια καθ ’ 
έαυτά δέν έχουμε τήν παραμικρή γνώση. ’Επειδή τό Τυχαίο δέν τό 
γνωρίζουμε [μαθαίνουμε] άλλιώς παρά διά μέσου τής έμπειρίας, έδώ όμως ό 
λόγος είναι γιά πράγματα, τά όποια δέν όφείλουν [μπορούν] νά είναι 
καθόλου άντικείμενα τής έμπειρίας, γι’ αύτό3 θά είμαστε ύποχρεωμένοι νά 
παράγουμε τή γνώση τους άπό αύτό πού είναι καθ’ έαυτά άναγκαϊο, [δηλ.] 
άπό καθαρές έννοιες πραγμάτων καθ’ όλου. Τό πρώτο, ώς έκ τούτου, βήμα, 
πού κάνουμε έξω άπό τόν αισθητό κόσμο, μάς άναγκάζει ν’ άρχίζουμε τίς 
νέες γνώσεις μας άπό τήν έρευνα τού άπολύτως άναγκαίου "Οντος καί άπό 
τίς έννοιες αυτού [τού όντος] νά παράγουμε τίς έννοιες όλων τών 
πραγμάτων, καθ ’ όσον αύτά είναι άπλώς νοητά — καί τήν άπόπειρα αύτή 
θέλουμε [έχομε τήν πρόθεση] νά έπιχειρήσωμε [βάλωμε έμπρός] εις τό 
έπόμενο Κεφάλαιο.
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1. Sind anzusehen (Γ ραφή 'Ακαδημίας καί H a r t e n s t e i n ) .  Ο  H a r t e n -  
s t e i n  προτείνει έπίσης νά διαβάσουμε τήν περίοδο ώς έξήζ: « · έάν άπαξ.... τήν άδεια 
νά δεχθούμε... καί τά φαινόμενα νά τά θεωρήσουμε ώς τυχαίους...., τότε δέν μάς άπο- 
μένει κ.λ.π....» ’Έτσι τουλάχιστον μεταφράζει ό Γάλλος Β a r η ϊ. Η νοηματική δια- 

φορά, ώστόσο, δέν είναι ουσιώδης.
2. Νά τά θεωρούμε.
3. "Ετσι.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέ τό τρίτο αυτό τεύχος, πού παραδίδουμε σήμερα στή δημοσιότη
τα, όλοκληρώνεται όχι μόνον ή δεύτερη ύποδιαίρεση του δευτέρου μέρους 
τής'Υπερβατικής Στοιχειολογίας, πού έπιγράφεται'Υπερβατική Λογική, ή 
'Υπερβατική δηλ. Διαλεκτική μέ τά τρία Κεφάλαιά της (Παραλογισμοί 
Υπερβατικής Ψυχολογίας —ιδέα τοΰ άπολύτου υποκειμένου, ’Αντινομία 
τού καθαρού λόγου— ιδέα τής άπολύτόΟ^λότητος τής σειράς των όρων 
τοΰ κόσμου των φαινομένων, ’ Ιδεώδες (’ Ιδανικό) τοΰ καθαροΰ λόγου— Θε
ός, καί τρεις άντίστοιχα έπιστήμες: psychologia rationalis, cosmologia ra- 
tionalis καί theologia transscendentalis) άλλά καί ολόκληρη ή 'Υπερβατική 
γενικά Στοιχειολογία. Τό δεύτερο καί λιγώτερο γνωστό, άλλ’ όχι σέ σημα
σία ύποδεέστερο μέρος τής Κριτικής τοΰ καθαροΰ λόγου, ή 'Υπερβατική 
(ύπερβατολογική) δηλ. Μεθοδολογία θ’ άκολουθήση σ’ ένα τέταρτο καί 
τελευταίο τεύχος.

Στό τρίτο, λοιπόν, τεΰχος περιέχεται ή καθαρά θεωρητική καί υπερ
βατική Θεολογία1, όπου ό Κάντ πραγματεύεται τό είδος έκεΐνο των διαλε- 
κτικο-ύπερβατολογικών υφαρπαγών καί σοφιστικών συλλογισμών τοΰ κα
θαροΰ λόγου, πού προκαλοΰν άναπόφευκτα καί έντελώς φυσιολογικά τήν 
άπατηλή φαινομενικότητα κατά τίς τρεις λεγάμενες άποδείξεις περί Θεοΰ. 
"Οπως καί στά προηγούμενα κεφάλαια τής Διαλεκτικής κεντρικό σημείο 
τοΰ καθαροΰ λόγου ήταν ή ίδέα ένός ’(Λπολύτο)) (Ιδέα άπολύτου ύποκειμέ-

ιδέα Λ-π-ΛίοτηΓ Λλότητος τών όρωνΛ, έτίηχάι έδώ άρχή καί άφετηρία τής 
τρίτης ιδέας τοΰ ’Απολύτου είναι τό κατ’ άναγκαιότητα παραγόμενο άπό 
τόν λόγο ύπερβατικό Ιδεώδες. Οί Ιδέες, μάς λέγει ό Κάντ (Α568/Β596), 
βρίσκονται πιό μακριά άκόμη άπό τήν άντικειμενικήν πραγματικότητα άπ ’ 
ό,τι οί Κατηγορίες, οί καθαρές δηλ. μορφές τής διανοίας ή νοήσεως' άλλά 
μακρύτερα άκόμη άπό τήν άντικειμενική πραγματικότητα καί άπ’ αύτές τίς 
Ιδέες βρίσκεται ό,τι ό Κάντ άποκαλεΐ ’Ιδεώδες: μιά ίδέα δηλ. όχι in concreto, 
άλλά in individuo, ώς ένα τουτέστιν ξεχωριστό, άτομικό καί προσδιορίσιμο 
ή έντελώς προσδιωρισμένο διά τής ιδέας πράγμα.’Αρετή καί άνθρώπινη

1. Γιά τό τρίτο τεΰχος Αξιόλογο, πολύτιμο καί μοναδικό μέσο βοηθείας είναι ό 
τρίτος τόμος σχολίων στήν 'Υπερβατική Διαλεκτική τοΰ Κάντ άπό τόν Η. Heimsoeth 
(πρβλ. Η. H e i m s o e t h ,  Transzendentale Dialektik, Ein Kommentar zu Kants Kritik 
der reinen Vernunft, Dritter Teil, Berlin, 1969).
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σοφία, συνεχίζει ό Κάντ (Α569/Β597), είναι στήν καθαρότητά τους Ιδέες' ό 
σοφός όμως τών Στωϊκών άποτελεΐ ένα Ιδεώδες, πού ύπάρχει μέν μέσα στή 
νόηση (στά διανοήματα ή τίς σκέψεις) άλλ’ άνταποκρίνεται όλοκληρωτικά 
πρός τήν Ιδέα τής σοφίας. Καί όπως ή Ιδέα προσφέρει τόν κανόνα 
(κανονιστική χρήση τών Ιδεών), έτσι καί τό Ιδεώδες (ό θεϊκός αύτός 
άνθρωπος μέσα μας) χρησιμεύει ώς πρότυπο καί άρχέτυπο του κ α θ ο 
λ ι κ ο ύ  προσδιορισμού τού έκτύπου ή άπεικάσματος τών δντων.

‘Ο καθολικός αύτός προσδιορισμός άποτελεΐ συγχρόνως καί τόν 
φιλοσοφικό μίτο, γιά νά όδηγηθοΰμε καί στό Ιδεώδες αύτό τού καθαρού 
λόγου. Γιά νά γνωρίσουμε ένα πράγμα στήν πληρότητά του, γράφει ό Κάντ 
(Α573/Β601), πρέπει νά γνωρίσουμε όλη τή δυνατότητά του καί μ’ αύτό νά 
τό προσδιορίσουμε καταφατικά ή άποφατικά. "Ετσι ή σχέση τού πράγματος 
αύτοΰ πρός τό σύνολο τής δυνατότητός του σημαίνει τή συμπερίληψη όλων 
τών δυνατών κατηγορημάτων τού πράγματος έν γένει, καθολικόν δηλ. 
προσδιορισμόν αύτοΰ/Ο καθολικός, συνεπώς, προσδιορισμός τού πράγμα
τος είναι μιά έννοια, πού δέν μπορούμε νά έκθέσωμε in concreto 
στήν ολότητά της, άρα θεμελιώνεται πάνω σέ μιάν ιδέα, πού έχει ά- 
σφαλώς τήν έδρα της στόν λόγο."Αν τώρα στόν καθολικό προσδιορισμό 
τών πραγμάτων μέσα στόν λόγο μας θέσουμε ώς βάση ένα ύπερβατικό 
υπόστρωμα, πού νά περιέχη όλο τό άπόθεμα, τρόπον τινά, τού ύλικού ή τής 
ύλης, άπό τήν όποια μπορούν νά ληφθοΰν όλα τά δυνατά κατηγορήματα τών 
πραγμάτων, τότε αύτό τό ύπόστμωμα δέν είναι τίποτε άλλο άπό τήν 
προϋπόθεση τής Ιδέας ένός "Ο λ ο υ τής πραγματικότητος (omnitudo 
realitatis). Τήν Ιδέα άκριβώς αύτήν ένός άτομικοΰ ύποστρωματικοΰ δντος 
αύτοΰ καθ’ έαυτό συνολικά καθωρισμένου στήν συγκατοχή πάσης τής 
πραγματικότητος (ens realissimum) όνομάζει ό Κάντ Ιδέαν in individuo, δηλ. 
ύπερβατικόν ιδεώδες2, καθώς αύτή άποτελεΐ τόν άπόλυτο όρο τού άναγκαίου 
συνολικού προσδιορισμού φλων τών πραγμάτων τού νοεΐν έν γένευΕτσι 
όλες οί άποφάσεις ή άρνήσεις δέν είναι παρά έπί μέρους περιορισμοί μιάς 
μεγαλύτερης καί τελικά τής ύπερτάτης αύτής πραγματικότητος καί δέν 
μπορούν νά όνομάζωνται όπως όνομάζονται, άν δέν προϋποτίθεται ή 
υπέρτατη αύτή πραγματικότης, άπό τήν όποια αυτές άπορρέουν ώς πρός τό 
περιεχόμενό τους. Κατά τόν Γδιο λόγο όλη ή ποικιλία τών πραγμάτων είναι 
καί αύτή ένας πολλαπλούς, πολύμορφος τρόπος περιορισμού τής ύπερτάτης

2. Τό ύπερβατικό αύτό ιδεώδες συνδέεται καί άντιστοιχεί πρός τό τρίτο είδος τών 
συλλογισμών του λόγου, τούς διαζευκτικούς δηλ. συλλογισμούς, όπως ή Απόλυτη ένότης 
τού νοοϋντος ύποκειμένου συνδέεται πρός τόν κατηγορικό καί ή Ιδέα τής άπολύτου 
όλότητος τής σειράς τών όρων ένός φαινομένου μέ τόν ύποθετικό συλλογισμό τού λόγου 
(πρβλ. Β 392/A 335 μέχρι A 341/Β 339).
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πραγματικότητος, πού ύπόκειται σ’ αύτά ώς ύπόβαθρο, άκριβώς όπως καί 
όλα τά σχήματα είναι δυνατά ώς διάφοροι τρόποι περιορισμού τού άπειρου 
χώρου. Γι ’ αύτό καί τό έύρισκόμενο μονάχα μέσα στόν λόγο άντικείμενο 
τού Ιδεώδους του δύναται νά χαρακτηρισθή ώς ens originarium (πρωτότυπο 
όλων τών πραγμάτων ώς έλλιπών αύτοΰ έκτυπων), ens summum καί ens 
entium.

’Αλλά μολονότι τό Ιδεώδες αύτό έδράζεται σέ μιάν φυσική καί καθόλου 
αύθαίρετα έπινοημένην Ιδέα —δέν είναι δηλ. ένα άπλό άποκύημα τού 
έγκεφάλου, άλλά ένα άπαραίτητο κριτήριο γιά τή μέτρηση καί έκτίμηση 
τού βαθμού άξιότητος καί τών έλαττωμάτων τού άτελοΰς—, δέν θά μπορούσε 
κανείς νά τού άποδώση άντικειμενικήν πραγματικότητα, άφοΰ ή ύπερτάτη 
αύτή πραγματικότης του δέν δηλώνει τήν άντικειμενική σχέση ένός 
πραγματικού δντος (πράγματος) πρός άλλα όντα ή πράγματα, άλλά τή σχέ
ση τής Ι δ έ α ς  π ρ ό ς  έ ν ν ο ι ε ς —  κατά συνέπεια, όλα τά ύψηλά του 
κατηγορήματα μάς καταλείπουν σέ πλήρη άγνοια σχετικά μέ τήν ύπαρξη 
ένός τόσον ύπεροχικοΰ όντος (Α579/Β607). Τό Ιδεώδες, ώστόσο, αύτό δέν 
παύει νά περιέχη τήν Ιδέα ένός όντος, γεγονός άκριβώς πού σχεδόν 
άναπόφευκτα καί έντελώς φυσιολογικά μάς όδηγεΐ διά τής γνωστής, όπως 
θά δούμε, ύπερβατικής ύφαρπαγής (ύπεμβολής) στήν πεποίθηση, ότι τό 
όν αύτό πράγματι ύπάρχει.’Εξ αύτοΰ άλλωστε προέρχεται καί ή άδικαιο- 
λόγητη ύποστ^πιη^ηίη^η κ-πί Γψνπκό^ηηΑη προσωποποίησή TOL.

’Αλλά σέ όλα αύτά άσφαλώς δέν είναι άμοιρος ευθυνών ό άνθρώπινος 
λόγος. Είδαμε έξ άλλου συχνά μέχρι τώρα τόν Κάντ νά όμιλή γιά τήν 
άνάγκη ή χρεία τού λόγου καί γιά τά διαφέροντά του (πρακτικά ή άλλα). 
’Εδώ πάλι (Α584/Β612) κάνει λόγο γιά τήν φυσική πορεία τού λόγου — 
κάθε γενικά, δηλ. καί τού πλέον κοινού έπίσης λόγου. Καί ή πορεία φυσικής 
χρείας τού λόγου συνίσταται στό νά θέτη ώς ύπόβαθρο τής τυχαιότητος 
παντός’Εμπειρικού καί Πραγματικού τό άπολύτως άναγκαϊο δν μέ τήν 
άπειρη χωρίς περιορισμόν πραγματικότητα, κερδίζοντας έτσι καί τό 
άπόλυτα στέρεο έδαφος —τόν άμετακίνητο, όπως ό Ι'διος λέγει, βράχο— τού 
άπολύτως ’Αναγκαίου. Κατ’ αύτό τόν τρόπο ό λόγος άγεται στήν άνάγκη 
άποδείξεων τής ύπάρξεως ένός ύπερτάτου δντος, τουτέστιν τού Θεού.

*Η συστηματική άνάλυση, στήν όποια προβαίνει στό τρίτο αύτό Κεφά
λαιο τής Διαλεκτικής του ό Κάντ, άποδεικνύει ότι ύπάρχουν τρεις τρόποι 
άποδείξεως τής ύπάρξεως τού Θεού μέ άφετηρίαν ή άρχή καθαρά θεωρητικό 
λόγο:

α) ' Η φ υ σ ι κ ο θ ε η λ η γ ι κ· ή άπόδειξη πού, ξεκινώντας άπό μιάν 
καθωρισμένη έμπειρία καί τή διά μέσου αύτής τής έμπειρίας γιγνωσκόμενη 
Ιδιαίτερη δομή καί φύση —τάξη καί σκοπιμότητα— τού αίσθητοΰ μας 
κόσμου, συμπεραίνει γιά μιάν ύπέρτατη Νόηση, γιά έναν δηλ. σοφό καί
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παντοδύναμαδημιουργό τοΰ κόσμου. ' Η Απόδειξη αυτή όνομάζεται άλλως 
κα(^τελολογικήρ^αί ό Ι’διος ό Κάντ τήν θεωρεί ώς τήν πειστικότερη καί 
δημοφιλέστερη τών άποδείξεων, μολονότι τής άμφισβητεΐ τήν ουσιαστική 
Αποδεικτική δύναμη.

β ) ' Η  κ ο σ μ ο λ ο γ ι κ ή 3  4  Απόδειξη πού, λαμβάνοντας ώς Αφετηρία 
τήν Ακαθόριστη έμπειρία μιας οίασδήποτε ύπάρξεως καί τήν τυχαιότητά 
της (τό γεγονός λ.χ. τοΰ κοσμικού 'Όλου), συμπεραίνει, γιό τήν ύπαρξη έ- 
νός Απολύτως Αναγκαίου όντος. Μέ τήν Απόδειξη αύτή ούσιαστικΑ έπιχει- 
ρεΐται ή Αρση τής τυχαιότητος τοΰ κόσμου διά τής έξηγήσεως καί Αναγωγής 
τής γενέσεώς του στή δημιουργική βούληση καί δύναμη ένός Θεού, δεδομέ
νου ότι ούτε ή συνεχής έπιστημονική μας Ανερεύνηση τής γενέσεώς τού κό
σμου καταλήγει σέ μιάν χωρίς υπόλοιπο πλήρη έξήγησή του— καί ή έννοια 
τής τυχαιότητος δέν μπορεί φυσικό χωρίς βάσιμες έπιστημονικές Αμφιβολί
ες νά έφαρμοσθή πάνω στήν έννοια τής όλότητος τοΰ κόσμου—, ούτε ή 
προσπάθεια μας γιά μιαν όλοτελή αιτιώδη έξήγηση των φαινομένων (όπως 
Απέδειξαν ή τρίτη καί τέταρτη κοσμολογική Αντινομία) δύναται να βρή σ’ 
αυτά μιήν πληρωτική έσχατην ικανοποίηση. Γιατί, έάν Από τήν ζητούμενη 
όλότητα τών όρων ένός φαινομένου κατασκευάση ή έπινοήση κανείς ένα 
έξω καί έλεύθερο Από κάθε αιτιότητα όν, τότε διαπράττει κανείς τό ίδιο 
λάθος, πού διαπράττεται καί στίς τρεις γενικά Αποδείξεις περί Θεού (μέ 
πρώτη καί καλλίτερη τήν όντολογική) : τό λάθος δηλ. τής μετατροπής μιας 
ιδέας σέ μιάν πραγματικότητα5. "Επειτα ή Αρχή τής αΐτιότητος είναι 
έφαρμόσιμη μόνον πάνω σέ Αντικείμενα δυνατής έμπειρίας (καί όχι 
σέ πράγματα αύτά καθ ’ έαυτά) — πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, μέ τή βοήθεια 
τής Αρχής αύτής νά άχθή κανείς στήν Απόλυτη καί ύπέρτατη πραγματικό
τητα, όπως είναι ό Θεός ώς πρωτουργός τοΰ κόσμου;

γ ) ' Η  ό ν τ ο λ ο γ ι κ ή ,  τέλος, Απόδειξη6, πού κάνει Αφαίρεση Από 
κάθε γενικά έμπειρία καί συμπεραίνει έξ έννοιών καθαρά a priori γιά τήν 
ύπαρξη ένός Απολύτως Αναγκαίου καί ύπερτάτου όντος, μιας ύπερτάτης δηλ. 
αίτιας.

3. 'Ωστόσο δέν είναι δυνατόν ν’ άποδειχθή ότι ή σκοπιμότης τής φύσεως δέν 
μπορεί νά έχη προκόψει καθαρά μηχανικώς (διά μηχανικών νόμων). Τό πρόβλημα αυτό 
Απασχολεί καί τόν προκριτικό καί τόν κριτικό Κάντ.

4. Τήν όποια ό Le i b n i z άποκαλοΟσε a contigentia mundi.
5. Ύπερβατολογική ύφαρπαγή (ύπεμβολή).
6. Πρβλ. D. Η c n r i c h, Der ontologische Gottesbewcis. Sein Problem und seine 

Geschichte in der Neuzeit, Tilbingen, 1960. Τήν όντολογική άπόδειξη ό Κάντ τήν θεωρεί 
ώς τή μόνη δυνατή άπόδειξη (έάν μιά τέτοια γιά ένα τόσο πάνω καί πέρα άπό τήν έμπειρία 
κείμενο Αντικείμενο είναι δυνατή), άφοΰ ή κοσμολογική άποτελεΐ κατά βάθος μιάν 
λανθάνουσα όντολογική άπόδειξη (A 629/Β 657 κ.έ.).
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Κατά τήν άνάπτυξη τών τριών αύτών άποδείξεων ό Κάντ Αποκαλύπτει, 
ότι ό nervus probandi, ό ούσιαστικός ή κυριολεκτικός δηλ. Αποδεικτικός 
λόγος όλων τών άποδείξεων βρίσκεται μέσα στήν όντολογική Απόδ«ξη. 
Πρώτον, γιατί ή κοσμολογική Απόδειξη μπορεί ν’ Αχθή Από τήν ώς υπό
βαθρο τεθειμένη, άπολύτως Αναγκαία ύπαρξη όποιουδήποτε όντος είς τό 
ύπέρτατο δν, μόνον έάν καί τό υπέρτατο αύτό όν μπορεί ν’Αποδειχθή ώς 
άπολύτως άναγκαΐα ύπάρχον. Δεύτερον, γιατί καί ή φυσικοθεολογική 
Απόδειξη καταλήγει μέ συνέπεια μονάχα σέ έναν σοφό Αρχιτέκτονα τού 
κόσμου, άλλ’ όχι σέ ένα Άπολύτως Αναγκαίο Ay, κατά συνέπεια αύτή 
χρειάζεται συμπληρωματικά τήν κοσμολογική Απόδειξη καί περαιτέρω τήν 
όντολογική, γιά νά μπορέση νά φθάση σέ ένα άπολύτως πρώτο, Αναγ
καίο καί ύπέρτατο δν.‘Ιδού, λοιπόν, γιατί μέ τήν έγκυρότητα τής όντολο
γικής άποδείξεως ίσταται ή πίπτει καί τό έρώτημα περί ύπάρξεως τοΰ 
Θεού.

Τό Αποφασιστικής, ώστόσο, σημασίας λάθος τής όντολογικής άπο
δείξεως, υποβάθρου^όπως τονίσαμε, καί τών Αλλων δύο άποδείξεων, 
συνίσταται στή όύγγυστ^άνάυεσα στήν έννοια τοΰ F.Ivm ώτ ύπάργειν 
(ύπάρξεως) καί σ* έκείνην τοΰ Είναι t5c δυνατού κατηγορήματος 

. έννοιολογικοΰ γενικά περιεγομένου. Κατά τήν όντολογική7 Απόδειξη, τό 
ύπέρτατο καί τελειότατο δν περιέχει δλα τά δυνατά κατηγορήματα καί δέν 
μπορεί νά άποκλείση τίποτε Απ’ αύτά, έφ’ όσον Ακριβώς συνθέτει τήν 
omnitudo realitatis. 'Ένα τελειότατο όμως δν φανερώνει τήν τελειότητΑ του 
Ακριβώς αύτή στό γεγονός, δτι τό δν αύτό ΰιτάρχει (είναι), γιατί Αλλιώς δέν 
θ ’ Αξιζε τό όνομα αύτόν τού τελείου όντος, έάν τοΰ έλειπε ή ύπαρξη ή 
πραγματικά δέν ύπήρχε. )Κάτι τέτοιο θ’ Αποτελούσε κατάφωρη Αντίφαση 
πρός τήν έννοια τής τελειότητας—ΤΆ^πλειότατο. Αβα, δν πρέπει νά ύπάρχη 
κατ’ Ανάγκην.

Ή έξεταστική, ώστόσο, Ανάλυση τού συλλογισμούαύτσΰΆποδεικνύει, 
δτι ή -ύπαρξη._(τό ύπάρχειν) £δώ έκλαμβάνεται (δς. ένα κατηγόρημΑι, πού 
συννοεΐται συμπροστιθέμενο στήν έννοια τής omnitudo, ώς έάν δηλ. νά 
έπρόκειτο περί ένός δυνατού έννοιολογικοΰ έπί πλέον προσδιορισμού αύ- 
τής. Κάτι τέτοιο, φυσικά, είναι Αδύνατο (ή έκδοχή δηλ. τοΰ Είναι ώς κατη
γορήματος), Αφού σέ μιάν τέτοια περίπτωση έκατό πραγματικά τάληρα θά 
έπρεπε νά είναι έ ν ν ο ι ο λ ο γ ι κ ώ ς  κάτι τό διάφορο Από έκατό δ υ ν α- 
τ ά, διά τής νοήσεως δηλ. Απλώς είλημμένα τάληρα. ‘^κατό δμως πράγμα
τι κά_:τάλιμ3α-«ίν€Η-ώ^-ιτρός-ΐό__έ_ν^νο^ο3^ΐ^-4-^'ώ- ΤΡνς περιεχόμενο

(Στήν πραγματικότητα, έν

7. Δημιουργός τής όντολογικής άποδείξεως (πού Αργότερα μέ ώρισμένες ψυχολο- 
γικοσυνειδησιολογικές συναρτήσεις συναντάμε καί στόν Καρτέσιο) είναι ό "Ανσελμος 
τοΰ Canterbury (1033-1109).
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τούτοις, στήν περιουσιακή μου κατάσταση έχω φυσικά περισσότερα μέ 
έκατό πραγματικά τάληρα άπ’ ό,τι μέ τήν άπλή έννοια (τή δυνατότητα δηλ.) 
τών έκατό αύτών ταλήρων). "Αν συνεπώς μέ τό «είναι» (έστί) (ό Θεός είναι 
λ.χ.) δέν προστίθεται ή άλλάζη τίποτε, στό έννοιολογικό περιεχόμενο ένός 
πράγματος ή άντικειμένου, τότε ^ό «είνα>» (έστί) αυτόνδέν μπορεί νά 
συλληφθή ώς έννοια ή, καλλίτερα, ώς πραγματικό κατηγόρημα8 (μέ τό 
«έστί» αυτό δέν προσθέτω λ.χ. κανένα νέο κατηγόρημα στήν έννοια του 
Θεού κατά τήν παραπάνω πρόταση : ό Θεός είναι, άλλά θέτω άπλώς 
τό ύποκείμενο αύτό καθ’ έαυτό μέ όλα του τά κατηγορήματα).

'Όταν νοώ ένα πράγμα, λέγει ό Κάντ (Α600/Β628), μέ όσαδήποτε καί 
όποιαδήποτε κατηγορήματα, τότε μέ τό γεγονός ότι προσθέτω έπί πλέον: τό 
πράγμα αύτό ε ί ν α ι ,  δέν προσάπτεται στό πράγμα αύτό ούτε τό 
παραμικρό έπί πλέον. Γιατί άν πραγματικά συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε τό 
πράγμα άκριβώς αύτό δέν θά ήταν τό Γδιο, άλλά θά ύπήρχε (ήταν) 
περισσότερο άπ ’ δ,τι ένόησα άρχικά στήν έννοιά μου γι ’ αύτό, όπως έπίσης 
δέν θά μπορούσα νά πώ, ότι ύπάρχει τό άντικείμενο άκριβώς αύτό τής 
έννοιας μου. ' Η έννοια, συνεπώς, ένός άντικειμένου μπορεί νά περιέχη δ,τι 
καί όσο θέλει, έμεΐς, ώστόσο, είμαστε ύποχρεωμένοι νά έξέλθουμε άπ’ 
αύτήν γιά νά μπορέσουμε διά τής έμπειρίας νά τής προσάψουμε «συνθετικά» 
τήν ύπαρξη.'Καί τοΰΈΟτΎτατττπά:^rnwhuon, 7ΐυΰ UryuuiCfciaHwfry υ π α-ρ-ξ-τι 
κάποιου πράγματος, δέν άτ^οτελεΐ μιάν αναλυτική (ταυτολογική ούσιαστικά 
ή διασαφητική τής έννοιας) ^ρότηίτη άλλά μιάν δηλ. μιάν τέ
τοια (διευρυντική) πού δέν έπιτελεΐται πάνω στό πεδίο άπλών μονάχ» έν- 
νοιών. * Η υπαρκτική, μέ άλλα λόγια, ποόταση είναι έν ποοκειιιένω μιά συν- 

r θετική πρόταση·ftcposteriot^, τήν όποίο(^μετάτρέπουμε σέ μιάν άναλυηκή a~ 
. priori. Άπό αύτά βγαίνει τό συμπέρασμα, ΤίτΓδπό τήν έννοια πού έχω γιά 
τόν Θεό, μπορώ έξ Γσου τόσο λίγο νά συμπεράνω γιά τήν ύπαρξή του, όσο 
λίγο μπορούν άπό έκατό δυνατά (διά τής άπλής δηλ. νοήσεως) τάληρα νά γί
νουν έκατό πραγματικά9. Γ ιατί πραγματικό ένα άντικείμενο δέν γίνεται μ ’ 
αύτό, μέ τό νά έχω δηλ. μιάν ή τήν πιό τέλεια έννοια γι ’ αύτό, άλλά πραγμα
τικό είναι ό,τι συνδέεται καί συνέχεται μέ τούς ύλικούς όρους τής έμπειρίας

8. Τό Είναι δέν άποτελεΐ, γράφει ό Κάντ (A 598/Β 626), κανένα πραγματικό 
κατηγόρημα, καμμιάν δηλ. Εννοια ένός κάτι τι, πού θά μπορούσε νά προστεθή στήν 
Εννοια ένός πράγματος. Τό «Είναι» είναι άπλώς ή θέση (positio) ένός πράγματος ή 
ώρισμένων προσδιορισμών αύτών καθ’ έαυτούς. "Οσον άφορδ τή λογική χρήση,τό 
«Είναι» αύτό είναι μονάχα ή copula μιάς κρίσεως.

9. Ό Κάντ καθιστά τό πράγμα λίαν έναργές μέ τό παράδειγμα τού άνθρώπου 
έκείνου, πού γίνεται διά ψιλών άπλώς ιδεών τόσο λίγο πλούσιος σέ γνώσεις, όσο λίγο 
γίνεται καί Ενας Εμπορος, πού, γιά νά βελτίωση τήν περιουσιακή του κατάσταση, ρίχνει 
καί μερικά μηδενικά στό συνολικό κεφάλαιο τού ταμείου του (A 602/Β 630).
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(πρβλ. Α2Ι8 καί Β266). "Ετσι άπό τό περιεχόμενο μιάς έννοιας μπορεί μέν 
νά συμπερανθή γιά τό Είναι (μονάχα) αυτής τής £ννοίας, όχι όμως καί γιά 
τήν Οραρ^.ένός άντιστοιχοΰντος στήν έννοια αύτή άντικειμ£νου, άφοϋ 
άναγκαϊος όρος (κάβε γνώσεως στόν Κάντ είναι άπαρεγκλίτ^ ή. σύζευξη ' 

^έποπτείας καί έννοιας*. Νόηση καί αίσθητικότης (αίσθητικέ) μπορούν 
μονάχα ένωμένες (έν συνδέσει) νά προσδιορίσουν, τουτέστιν νά γνωρίσουν 
άντικείμενα (Β 314).

Έν τφ μεταξύ μέ τήν άνασκευή τής όντολογικής άποδείξεως καταρρέει 
ουσιαστικά καί κάθε ύπερβατολογική Θεολογία ώς έπιστήμη όρμωμένη άπό 
καθαρά θεωρητικές άρχές τοϋ λόγου (spekulative Prinzipien)10. Έάν, ώστό- 
σο, έπρόκειτο γενικά νά ύπάρχη μιά δυνατότης νά θεωρηθή τό ύπέρτατο όν 
(Θεός) μέ βεβαιότητα ώς τέτοιο, τότε αύτό θά μπορούσε, κατά τόν Κάντ, νά 
συμβή μέ βάση όχι καθαρά θεωρητικές άρχές άλλά πρακτικο-ήθικούς 
γόμους11. Στήν περίπτωση δηλ. αύτή θά είχαμε στά πλαίσια μιας Ήθικο- 
θεολογίας (Moraltheologie) τό δικαίωμα νά προϋποθέσουμε άπό πρακτι
κής άπόψεως ένα ύπέρτατο καί πανταρκές δν καί διά μέσου τής πρακτικής 
χρήσεως τού λόγου νά όδηγηθοΰμε στίς Ιδέες, πού έξικνοΰνται έως τούς 
ύπέρτατους σκοπούς αύτοΰχδηλ. τού λόγου) (Α632/ Β660 καί Α640/Β668)12.

’Ανεξάρτητα όμως άπ’ αύτά, ό Κάντ θέτει τό έρώτημα γιά τήν αιτία πού 
άνάμεσα στά ύπάρχοντα πράγματα δεχόμεθα καί προϋποθέτουμε άναπο- 
φεύκτως κάτι τι ώς καθ’ έαυτά άναγκαΐο, καί μάλιστα καί μέ περισσήν 
ήρεμία έπιγνώσεως. Μέ άλλα λόγια θέτει τό έρώτημα, σέ τί συνίσταται ή 
φυσική καί αύτονόητη διαλεκτική άπατηλή φαινομενικότης των τριών 
ύπερβατολογικών άποδείξεων περί Θεού καί πώς μπορεί αύτή ν’ άποφευ- 
χθή. Τούτο, λέγει ό Κάντ, μπορεί νά έπιτευχθή, έάν τίς έννοιες τής άναγκαι- 
ότητος καί τής τυχαιότητος δέν τίς θεωρήσουμε ώς ά ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ έ ς  
άρχές τών πραγμάτων, άλλά ώς ύ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ έ ς  άρχές τού λόγου. 
"Οτι δηλ. ά ν α γ κ α ι ό τ η ς  κ α ί  τ υ χ α ι ό τ η ς  δέν πρέπει νά άφοροΰν 
καί θίγουν τά ίδια τά πράγματα (έφ’ όσον έτσι θά προέκυπτε μιά φανερή 
άντίφαση), άλλά άποτελοΰν ε ύ ρ ε σ ι ο λ ο γ ι κ έ ς  κ α ί  κ α ν ο ν ι σ τ ι 
κ έ ς  άρχές τού λόγου, πού χωρίς πλέον άντίφαση άναμεταξύ τους 
έπιλαμβάνονται άπλώς καί προωθούν τό κατ’ είδος (είδολογικό) διαφέρον 
τού ίδιου αύτοΰ λόγου. Αύτό σημαίνει ότι γιά ύπάρχοντα πράγματα έν 
γένει (γιά κάθε πράγμα) όφείλουμε καί πρέπει νά νοούμε καί ζητούμε Κάτι τι

10. Κρ.τ.κ.λ., A 631/Β 659 κ.έ.
11. ΟΙ άρχές τοϋ καθαροϋ λόγου στήν πρακτική αύτοϋ χρήση (ήθική χρήση) έχουν, 

κατά τόν Κάντ, άντικειμενικήν πραγματικότητα (A 808/Β 836).
12. Πρβλ. άκόμη A 329-Β 386 καθώς καί τό κεφάλαιο τών παραλογισμών κατά τήν 

έκδοση Β.
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τό πρώτως ή πρωταρχικώς ’Αναγκαίο μέ Αποκλειστικόν Απλώς σκοπό τήν 
πληρέστερη a priori καί κατά τό δυνατόν όλοκληρωμένη σ υ σ τ η μ α 
τ ι κ ή ν  έ ν ό τ η τ α  τής γνώσεώς μας, χωρίς έν τούτοις νά Εχωμε συγχρό
νως τό δικαίωμα νά νοούμε Ενα πράγμα αυτό καθ’ έαυτό ώς Αναγκαίο. Γιατί; 
Διότι, άπλούστατα, δέν μπορούμε (δέν Επιτρέπεται) νά δεχώμεθα ώς άπόλυτο 
καί Αναγκαίο κάτι τι στην Εμπειρία (κάτι τό Εμπειρικό), κάτι δηλ. πού 
ύπόκειται διαρκώς καί Εξαρτάται χωρίς τελειωμό Από άλλους περαιτέρω 
πρός ζήτηση όρους στήν Εμπειρία. Τό ’Απόλυτο δέν βρίσκεται ποτέ στό 
πεδίο τής Εμπειρίας. Τούτο φάνηκε καθαρά στόν regressus in infinitum13 τής 
κοσμολογικής Αντινομίας καί συνιστά μιάν θεμελιώδη κανονιστικήν άρχή 
τής Εμπειρικής Επιστημονικής Ερευνας. ’Άρα τό Απολύτως Αναγκαίο όν 
μπορεί καί πρέπει νά γίνη Αποδεκτό μονάχα ώς υφιστάμενο Εκτός τού 
κόσμου τής Εμπειρίας —Εξω δηλ. άπό τόν κόσμο των φαινομένων (A 615/Β 
643 κ.έ.)

Διά των παρατηρήσεων αυτών ό Κάντ Επιθυμεί νά Εξάρη μέ Απλότητα 
τό γεγονός, ότι τό ’ Ιδεώδες τού ύπερτάτου όντος δέν είναι τίποτε άλλο άπό 
μιάν κανονιστική, καθοδηγητική δηλ. άρχή τού λόγου, γιά νά θεωρούμε 
κάθε τι τό ύπάρχον όχι ώς άπορρέον άπό μιάν Απόλυτη άρχή, άλλ’ Αντίθετα 
νά θεωρούμε κάθε τι καί κάθε σύνδεση μέσα στόν κόσμο Ετσι, ώς Εάν 
δηλ. αυτά νά Εκπορεύονταν άπό μιάν πανταρκή, συμπεριεκτική καί άναγ- 
καίαν αιτία. Ή κανονιστική, άρα, αυτή άρχή τού ύπερβατικοΰ ιδεώδους 
συμβάλλει μέν διά τήν άποτέλεση τής συστηματικής, Αναγκαίας καί κατά 
γενικούς νόμους χωροΰσας ένότητος στήν Εξήγηση τών πραγμάτων τού 
κόσμου, άλλά δέν Αποτελεί ισχυρισμόν μιας καθ’ έαυτήν Αναγκαίας 
ύπάρξεως. Τό λάθος, συνεπώς, όλων τών περί Θεού Αποδείξεων Εγκειται στό 
ότι —Αναποφεύκτως καί φυσικώς— παριστάνουμε μέσα μας διά μιας 
ύπερβατικής υφαρπαγής (ύφαιρέσεως, ύπεμβο\f\q-Subreptio) τήν κανονι
στική καί ειδολογικήν αύτήν Αρχή ώς σ υ σ τ α τ ι κ ή ν  (τών πραγμάτων 
δηλ. παρακτικήν)14 άρχή καί νοούμε Ετσι τή συστηματικήν ένότητα ώς 
υποστατικήν καί καθ’ ύλην (A 619/B647 κ.έ.).

Συμπερασματικά: τό ύπέρτατο όν δέν μπορεί βέβαια στήν Αντικειμενική 
του πραγματικότητα ν ’ άποδειχθή, άλλά ούτε Επίσης καί νά ά ν α σ κ ε υ α -  
σ θ ή. Τό όν, ώστόσο, αυτό παραμένει, κατά τόν Κάντ, Ενα γιά τόν καθαρά 
θεωρητικό λόγο Απλό μέν, άλλά Αλάνθαστο ή άψογο ιδεώδες —μιά Εννοια

13. Ή Εμπειρία, δηλονότι, δέν προσφέρει ποτέ ένα παράδειγμα πλήρους καί 
όλοκληρωμένης συστηματικής ένότητος (A 681/Β 709).

14. Στό σημείο αύτό φαίνεται ή διαφορά άνάμεσα στά Μαθηματικά (ώς ειδολογικής 
Επιστήμης), πού μπορούν καί παράγουν τά Αντικείμενά τους, καί στή Μεταφυσική, πού 
δέν μπορεί εις αύτό νά συγκριθή μ’ Εκείνα (πρβλ. Ύπερβ.Μεθοδολογία, A 713/Β 741 
κ.έ.).
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δηλ. πού κατακλείει καί στεφανώνει όλόκληρο τό κεφάλαιο τής άνθρωπί- 
νης γνώσεως. Καί άν, όπως δηλώσαμε ήδη παραπάνω, μιά Ήθικοθεολογία 
είναι σέ θέση νά καλύψη ή συμπληρώση τό κενό αύτό, τότε ή πρότερον 
προβληματικ *ς ήχοΰσα ύπερβατολογική Θεολογία άποδεικνύει —παρά τήν 
άνεπάρκειά της— τήν άναγκαιότητά της ώς μιας σπουδαίας λογοκριτικής 
καί άπό τήν άποψη τής άρνητικής15 χρήσεως τού λόγου βασικής άρχής 
αύτοΰ. Γιατί μόνον δΓ αυτής μπορούμε νά προσδιορίσωμε λογικώς μέ ά- 
κρίβεια τήν έννοιά μάς περί Θεού καί νά θέσουμε τέρμα στίς ψευδείς ύπερ- 
φίαλες άξιώσεις τού καθαρά θεωρητικού λόγου καί πρός τίς δύο έναντίες 
άναμεταξύ των κατεθύνσεις: καί πρός έκείνην δηλ. τής θεωρητικής θεο
κρατίας (Θεϊσμού) έξ ίσου όσον ή όπως καί πρός αύτήν τού θεωρητικού ά- 
θεϊσμού, άντιδιαστέλλοντας αυστηρά έτσι μέσα μας τήν άναγκαιότητα νά 
ν ο ο ύ μ ε  τόν Θεό άπό τή μή δυνατότητα ή άδυναμία νά γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε  
αυτόν μέ τά άκρως θεωρητικά μέσα τού λόγου (A 640/Β 668 κ.έ.).

'Ωστόσο, πριν προχωρήσουμε στήν θεώρηση των τελευταίων θεμάτων 
τού τρίτου αύτοΰ Κεφαλαίου τής 'Υπερβατικής Διαλεκτικής, όφείλουμε νά 
διαλύσουμε ώρισμένες πιθανές νά προκύψουν άπό τά παραπάνω παρεξηγή
σεις. Υπάρχουν πράγματι ώρισμένοι πού πιστεύουν καί ύποστηρίζουν, ότι ή 
άναποδεικτότης, κατά τόν Κάντ, τής ύπάρξεως τού Θεού (καί άκόμη καί τής 
άθανασίας τής ψυχής καί τής έλευθερίας τής βουλήσεως —των ^ ριών δηλ. 
μεταφυσικών αύτών ιδεών) εύκολα μας όδηγεΐ στό συμπέρασμα ή, καλ
λίτερα, στήν ύποψία, ότι ό Κάντ ήθέλησε16 μ’ αύτό νά ύποσκάψη τά θεμέλια 
τής Θρησκείας καί τής Ηθικής, ή ότι έστέρησε τήν άνθρωπότητα άπό τά 
ιδεώδη αύτά άγαθά της καί άνοιξε όριστικά στήν άνευ σκοπού καί σχεδίου 
αύθαιρεσία τήν θύρα έπί θεωρητικού καί πρακτικού πεδίου.

Είναι έξω,πιστεύουμε, άπό κάθε άμφιβολία, ότι ό Κάντ διά τής κριτικής 
του συνέτριψε τήν παλαιά όρθολογική Μεταφυσική κατά τόν τρόπο ή τή 
μέθοδο καί τό πρότυπο ένός Spinoza ή ένός Wolff. Παρά τήν όξύτατη όμως 
κριτική, πού άσκεΐ στά μεταφυσικά αύτά άντικείμενα μέ τά μέσα τού καθαρά 
θεωρητικού λόγου, ή όδός τής πρακτικής17 χρήσεως τού ίδιου αύτοΰ λόγου

15. Ή μέγιστη καί ή μοναδική ’ίσως χρησιμότης κάθε φιλοσοφίας τοΰ καθαρού 
λόγου, γράφει στήν Υπερβατική, πάλι, Μεθοδολογία ό Κάντ (A 795/Β 823), δέν είναι 
παρά άρνητική, καθώς αυτή δέν χρησιμεύει ώς όργανο πρός διεύρυνση, άλλά ώς πειθαρ
χική δύναμη πρός όριοθέτηση — καί άντί νά άποκαλύπτη άλήθεια, έχει μονάχα τό άθό- 
ρυβο (σιγηλό) προτέρημα (άξια) νά προφυλάσση (άποτρέπη) άπό πλάνες.

, Τ6. Είναι γνωστά τά προβλήματα πού είχε ό Κάντ μέ τήν Πρωσσική Κυβέρνηση.
17. -Γΐρβλ. ήδη τό Κεφάλαιο τής Υπερβατικής Μεθοδολογίας τής Κρ.τ.κ.λ., τό 

όποιο έπιγράφεται: Περί τοΰ Ιδεώδους τού ύπερτάτου άγαθοΰ ώς ένός ηροσδιοριστικοΰ 
λόγου τοΰ έσχάίρυ σκοποΰ τοΰ καθαροΰ λόγου (A 804/Β 832 κ.έ.).



X

φαίνεται νά έπιδιώκη τή διασφάλισή τους άπό τούς κινδυνώδεις κραδασμούς 
τής ύπόλοιπης κριτικής του. Καί σ’ αύτό δέν ύπάρχει καμμιά άπολύτως 
άντίφαση, άρκεΐ νά προσέξη κανείς Ιδαίτερα δ,τι ό ίδιος ό Κάντ γράφει 
στόν Πρόλογο τής δευτέρας έκδόσεως τής Κρ.τ.κ.λ.. Πραγματικά Ισχύει καί 
γιά τόν Κάντ δ,τι γενικά Ισχύει καί γιά τόν κοινό άνθρώπινο λόγο (πρβλ. 
σχετικά A 831/Β 859): δτι δηλ. πολλά δέν μπορούμε ν’ άποδείξουμε, γιά τά 
όποια δμως είμαστε άκλόνητα πεπεισμένοι18. "Οτι ό ήλιος λ.χ. θά άνατείλη 
καί πάλιν αύριο, ή δτι δλοι μας αίσθανόμεθα τό ίδιο άκριβώς πράγμα 
παρατηρούντες ένα κόκκινο άνθος ή ένα πράσινο πεδίο κλπ., δλα αύτά δέν 
μπορούμε βέβαια νά τ’ άποδείξουμε, χωρίς, ώστόσο, ν’ άμφιβάλλουμε γιά 
τήν όρθότητα των άποφάνσεων αύτών. Τίς τελευταίες, συνεπώς, προϋπο
θέσεις τής γνώσεώς μας είναι τόσο λίγο δυνατόν νά τίς συναγάγουμε, 
έξακριβώσουμε καί δικαιώσουμε λογικώς δσο λίγο μπορούμε νά πράξουμε 
αύτό καί γιά τά πλέον άμεσα γεγονότα τής έμπειρίας, γιά τά αιτήματα τής 
νοήσεώς μας καί τής βουλήσεως, ή γιά τίς έξηγητικές ύποθέσεις πού 
έκάστοτε διατυπώνονται στίς έπιστήμες.

Γιά τούτο άποτελεΐ παρεξήγηση ή έπιπόλαιη άπλώς έρμηνεία τό νά 
ύποστηρίζεται εις έπιτίμησιν τού Κάντ, δτι έξέβαλε τόν Θεό άπό τήν 
Κρ.τ.κ.λ., γιά νά τόν ύπεισαγάγη διά τής φιλοσοφικής «Κερκόπορτας» στήν 
«Κριτική τού πρακτικού λόγου» καί πάλι. Στήν πραγματικότητα τό βαθύτε
ρο νόημα τής κριτικής διδασκαλίας του (τόσο στό Κεφάλαιο των ’Αντινομι
ών δσο καί σ’ αύτό έδώ τής 'Υπερβατικής Θεολογίας) είναι τούτο: δτι δηλ. 
στήν έπιστημονική έρευνα τής φύσεως τήν πραγματικότητα τών φαινομέ
νων όφείλουμε νά τήν σπουδάζωμε έτσι μόνον, ώ ς έ ά ν19 δηλ. αυτή νά 
είχε στήν κορυφή της δχι τήν ύπαρξη (καί τή γνώση του άπό έμάς) ένός 
ύπερτάτου δντος, άλλ’ άπλώς τήν Ιδέα του20, χωρίς δηλ. ποτέ νά έπιτρέπεται 
νά έλπίζουμε, πώς κατ’ αύτό τόν τρόπο θά γνωρίσουμε ή συναντήσουμε21

18. Ό Κάντ άκριβώς όμιλεΐ (στή Μεθοδολογία πάλι) γιά τήν «ήθική βεβαιότητα» 
(«moralische GewiBheit»). Πρβλ. A 829/Β857.

20. "Ενα «δν ή άντικείμενο έν τή Ιδέςι» (ύπερβατολογικό άντικείμενο). Πρβλ. 
Α670/Β 698).

19. Καί σ’ αύτό άκριβώς έγκειται ή συχνά μνημονευθεΐσα κανονιστική (regulativ)
καί μεθοδολογική χρήση καί σημασία τών Ιδεών τού καθαρού λόγου (Ή Ιδέα ώς άτε- 
λείωτη [«παρακλητικόν τής διανοίας» θά έλεγε ό Πλάτων!] Aufgabe (Νεοκαντιανισμός).).

21. ’Ακόμη καί ό πρακτικός λόγος, πού κινείται φυσιολογικά μέ τίς σκέψεις μέσα 
σέ έναν κόσμο νοητό, δέν μπορεί, γράφει χαρακτηριστικά ό Κάντ, νά β λ έ π η καί vq 
α ί σ θ ά ν ε τ α ι  μέσα στόν κόσμο αύτό, γιατί κάτι τέτοιο θ’ άποτελοΰσε ύπέρβαση τών 
όρίων του (πρβλ. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, στά: Kants Gesammelte Schrif- 
ten, έκδ. άπό τήν Πρωσσική ’Ακαδημία τού Βερολίνου, τ. 4, σ. 458). Κατά συνέπεια, ό 
κανονιστικός νόμος τής συστηματικής ένότητος (Γδε παρακάτω) θέλει νά σπουδάζουμε
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κάπου ή κάποτε τόν σοφό αύτό άρχιτέκτονα καί δημιουργό (Ανθρωπομορ
φισμός) τών πάντων' και άκόμη: ότι αύτήν Ακριβώς τήν πλασματική καί 
δοξομιμητική ή ύποτιθέμενη γνώση περί Θεοϋ ήθέλησε καί ήταν ύποχρεω- 
μένος Αληθινά νά Αρη, νά βγάλη δηλ. Από τή μέση, ό κριτικός Κάντ, γιά νά 
κερδίση τελικά όποιονδήποτε ή όσονδήποτε γιά μιάν χρήσιμη, Ακίνδυνη 
γιατί κεκαθαρμένην πίστη χώρο (Πρόλογος δευτέρας έκδόσεως).

Θά μπορούσαμε, πράγματι, γΓ αύτό νά ύποστηρίξουμε, ότι ό στόχος 
τών περί Θεού Αποδείξεων τού Κάντ ήταν λιγώτερο φιλοσοφικοθρησκευ- 
τικός παρά γ ν ω σ ι ο θ ε ω ρ η τ ι κ ό ς  κ α ί  γ ν ω σ ι ο κ ρ ι τ ι κ ό ς .  
Περισσότερο δηλ. ένδιέφερε τόν Κάντ νά έλευθερώση τήν έπιστήμη Από έ
ναν deus ex machina, τόν όποιο τόσον εύκολοπίστως έπικαλεΐται —όπως θά 
δούμε στή συνέχεια— ό «Αργός λόγος», Απ’ ό,τι τόν Απασχολούσε ν’ 
Αποκαθάρη Από όρθολογιστικές τάσεις καί κατάλοιπα τήν θρησκευτική 
συνείδηση τών Ανθρώπων. “Αλλωστε ό δρόμος τής γνώσεως τυγχάνει 
τέτοιος Από τήν φύση του, ώστε νά είναι Αναγκασμένος καί νά μπορή νά 
Αναπτύσσεται ποικιλοτρόπως έξω Από τόν, καί Ακόμη καί σέ Αντίθεση πρός 
τόν θρησκευτικό τρόπο σχηματισμού τών λογικών έννοιών. 'Hapriori λ.χ. 
Αποδοχή ένός θεϊκού όντος Αποτελεί έναν περιορισμό ή έναν φραγμό γιά 
τήν Απρόσκοπτη πορεία τής Ανθρώπινης γνώσεως (Έδώ δηλ. δέν ισχύει ή 
πρόταση: credo ut intelligam). 'Ο Κάντ μάλιστα βλέπει καί βρίσκει 
τέτοιους φραγμούς τόσο στόν Leibniz όσο καί στόν Νεύτωνα Ακόμη' 
προσπάθειες δηλ. έξηγήσεως τού κόσμου μέσφ θεϊκής έπεμβάσεως ή 
έπιρροής — έκεΐ όπου Ακριβώς θά ήσαν, όπως τόσο συχνά τονίζει ό Κάντ, 
φυσικές έξηγήσεις22 δυνατές καί Ασφαλώς προτιμότερες. Ή κριτική, σέ 
τελευταία Ανάλυση, έξέταση καί θεώρηση τού Κάντ σημαίνει ούσιαστικά 
τήν έλευθέρωση τής έπιστήμης καί πόσης έρευνας Από Ανεπίτρεπτα έξωθεν 
έμπόδια καί συνακόλουθους φραγμούς.

’Αλλά είς πείσμα δλων—αύίών ό Κάντ διατηρεί καί δικαιώνει τή 
Μεταφυσική όχι μόνον ώς «φυσικήν καταβολή» (ή προδιάθεση) Αλλά καί 
ώς θεωρητικήν έπιστήμη ύπό τήν έννοια μιας «Μεταφυσικής τής έμπειρί- 
ας», τουτέστιν μιδς «Μεταφυσικής τής φύσεως» (πρβλ A 841/Β 869). 'Ω
στόσο ή Μεταφυσική μπορεί καί Από πρακτικήν Ακόμη Αποψη, ώς «Μετα-

τήν φύση έτσι, ώ ς έ ά ν δηλ. νά άπαντοϋσε παντού σ ’ αύτήν καί έπ * άπειρον συστη
ματική καί σκόπιμη σύμφωνα μέ καθολικούς νόμους ένότης πλάϊ στή μεγαλύτερη δυνατή 
ποικιλία καί πολλαπλότητα (πρβλ. A 698/Β 726 κ.έ.).

22. Πρβλ. A 773/Β 801. "Ετσι έκεϊ όπου κανείς δέχεται ή περιμένει μιάν 
τελολογικού χαρακτήρος συνοχήν ή ένότητα (nexus finalis). άπαντά ή προβάλλει συχνά 
μιά μηχανική καί φυσική συνεκτική ένότης (nexus effectlvus). Πρβλ Κρ.τ.κ.λ., A 687/Β 
715 κ.έ..
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..φυχιική_ιών ήθών» δηλ^ιί «Μεταφυσική^ής έλευθερίας» (ώς ένα είδος πρα
κτικής Θεολογίας ή, καλλίτερα, ’ ΗθικοθεοΧόγΙας), νά ίσχύση καί νά συ- 
στηματοποιηθή, καί σ’ αύτό ή καθαρά θεωρητική χρήση τοΰ λόγου δέντής 
στέκεται, όπως άπέδειξε ή τρίτη κοσμολογική άντινομία, καθόλου πλέον ώς 
έμπόδιο στήν άνάπτυξή της. Αυτήν τή δυνατότητα ύπαινίσσέται κιόλας ό 
Κάντ μέ σαφήνεια καί καθαρότητα στήν 'Υπερβατική Μεθοδολογία τής 
Κρ.τ.κ.λ., άλλά τήν διεπιτέλεση κ(βί τόν όλοκληρωμό μιας τέτοιας Μετα
φυσικής κατορθώνει φυσικά στή νδεύτερη Κριτική τοΰ 1788, ,^ηλ. τήν- 

«^«Κριτική τοΰ πρακτικού λόγου».
Καί έπανερχόμεθίι ινιήν έίίΐσκόπηση τών δύο τελευταίων μετά τίς περί 

Θεού άποδείξεις τμημάτων τής 'Υπερβατικής Θεολογίας, πού έπιγράφον- 
ται: «Παράρτημα στήν 'Υπερβατολογική Διαλεκτική, Περί τής κανονιστι
κής χρήσεως τών ιδεών τοΰ καθαρού λόγου καί: Περί τού τελικού σκοπού 
(τελικής προθέσεως) τής φυσικής Διαλεκτικής τοΰ άνθρωπίνου λόγου». Στό 
πρώτο άπό τά τμήματα αύτά (κανονιστική χρήση τών ιδεών) ό Κάντ 
προσπαθεί νά διασαφήνισή τήν κανονιστική καί εύρεσιολογική χρήση τών 
ιδεών στά πλαίσια μέσα τής συγκεκριμένης καί έφαρμοσμένης έρευνας τής 
φύσεως. Τό ίδιάζον τής προσπάθειας τοΰ λόγου, γράφει ό Κάντ, συνίσταται 
στό ότι ζητεί καί άνευρίσκει τό συστηματικό ή, καλλίτερα, συστηματοποιό 
στοιχείο τών γνώσεων τής διανοίας ή νοήσεως, τή συνεκτική δηλ. ένότητα 
ή συνοχή τών γνώσεων αύτών ώς όρμωμένην άπό μιάν άρχή. Ή ένότης 
αύτή τού λόγου προϋποθέτει άσφαλώς μιάν ιδέα, πού μέ τή σειρά της αύτή 
άπαιτεΐ μιάν πλήρη κατ’ άναγκαίους νόμους ένότητα23 τών γνώσεων τής 
διανοίας-νοήσεως (ό λόγος, ώς γνωστόν, δέν άναφέρεται ποτέ άμεσα σέ ένα 
άντικείμενο, άλλά στή διάνοια (νόηση) καί δέν δημιουργεί καμμιάν 
καινούργια έννοια άντικειμένου, άλλά τακτοποιεί ή συντάσσει άπλώς τίς 
ύπάρχουσες ήδη) καί όχι ένα τυχαίο άπλώς άθροισμα αύτών (A 645/Β 673 

/ ·Κ.έ.).
' Ο λόγος, συνεχίζει ό Κάντ24, έχει έκτός τής,άποδεικτικής του χρήσεως 

(όπου τό Γενικό είναι βέβαιο καί έπιζητεΐται διά τής δυνάμεως τής κρίσεως 
ό προσδιορισμός καί ή υπαγωγή σ’ αύτό τοΰ Μερικού καί ’Ιδιαιτέρου) καί 
μιάν έπιπλέον ύ·π οθ-e r ι κ~ή25 χρήση, όταν τό Γενικό είναι προβληματικό 
(μιά άπλή Ιδέα) καί τό Μερικό βέβαιο, άλλά παραμένει ένα πρόβλημα ή γενι- 
κότης τοΰ κανόνος, άπό τόν όποιο άπορρέουν ή έκ τοΰ όποιου συμπεραίνε- 
ται γιά όλες τίς έπί μέρους περιπτώσεις. Ή υποθετική χρήση τοΰ λόγου

23. "Ενα σύστημα δηλ., άφοϋ ό άνθρώπινος λόγος είναι κατά τήν φύση του 
Αρχιτεκτονικός (Β 502/Α 474).

24. Κρ.τ.κ.λ., A 646/Β 674 κ.έ.
25. Πρβλ. Υπερβατική Μεθολογία (Ή πειθαρχία τοΰ καθαρού λόγου έν άναφορά 

πρός τίς υποθέσεις) A 770/Β 798 κ.έ.
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είναι κανονιστική (όχι συστατική) καί Αποβλέπει στήν άποφορά τής μέγι- 
στης δυνατής ένότητος τών έπί μέρους γνώσεων καί στήν κατ’ αυτό τόν 
τρόπο προσέγγιση τοΟ συστήματος αυτών (πρβλ. τό παράδειγμα τής θεμε
λιώδους ή βασικής δυνάμεως = Grundkrafi, A 649/Β 677 κ.έ.). Τοΰτο προϋπο
θέτει, ώστόσο, πώς μιά τέτοια συστηματική ένότης ένυπάρχει ήδη στ’ Αντι
κείμενα, ότι δηλ. στήν φύση μέσα άπαντά μιά τέτοια σύμπνοια καί όμοφωνία 
—ότι, άρα, ή φύση είναι εύσύμμετρη πρός τήν ένότητα τοϋ λόγου καί τήν έ- 
νοποιό-συστηματική δύναμη αύτοϋ, ’Ή άλλως: άν ή φύση συστασιοποιήται 
ύπερβατολογικά (ή νόηση προσγράφει, κατά τόν Κάντ, τούς νόμους στήν 
φύση, ώς πηγή τών νόμων αύτής, πρβλ. A 126 κ.έ.) διά τής διανοίας ή 
νοήσεως, τότε φυσιολογικά, ή φύση έπιδεικνύετ μιαν Ανάλογη, έπιδεκτική 
τών σκοπών τού λόγου σκο^**όττμα.ϋςατά τήν Αναφορά της πρός τή δική 
μας γνώσή. Καί πράγματι δέν είναι δυνατή άλλιώς συστηματική κατά τούς 
δικούς της νόμους έπιστημονική έρευνα τής φύσεως, έάν αυτή δέν είναι έτσι 
διαρρυθμισμένη, ώστε ν’ άνταποκρίνεται πρός τούς σκοπούς καί τούς 
νόμους τού δικού μας λόγου26 27 28. !_Από τήν φύση ή τά πράγματα γνωρίζουμε a 
priori μονάχβ—&,ιι._έμεϊς βάζουμε μέσα σ’ αύτά (Πρόλογος δευτέρας 
έκδόσεως, Β XVIII).

Κάτι τέτοιο γίνεται φανερό Από τήν προοδευτική πορεία τής έπιστη- 
μονικής γνώσεως, γιά τήν όποια οί Σχολές τών φιλοσόφων προϋπέθεταν 
άλλοτε ώρισμένους κανόνες έρεύνης —τούς κανόνες Ακριβώς πού δοκιμάζει 
νά θεμελιώση έδώ ό «υποθετικά» χωρών λόγος τού Κάντ (πρβλ. A 652/Β 680 
κ.έ.). Οί κανόνες αύτοί είναι οί έξής τρεις: α) entia praeter necessitatem non 
esse multiplicanda21 (άρχήτήςόμοιογενείας τού Πολλαπλού υπό υψηλότερα 
γένη, ή νόμος τής όμοιογενείας)' β) entium varietates non temere esse 
minuendas2lt (άρχή τής ποικιλίας τού όμοιογενοΰς υπό κατώτερα είδη, ή 
νόμος τής έξειδικεύσεως (Spezifikation)' γ) non datur vacuum formarum29 30 31 ή, 
άλλιώς, datur continuum formarum30 (ό νόμος τής συγγένειας όλων τών 
έννοιών, ή νόμος τής συνοχής ή συνεχείας τών ειδών). Καί οί τρεις αύτές 
Αρχές τής υποθετικής χρήσεως τού λόγου έχουν μέν Αντικειμενικό κύρος, 
άλλά κατά ένα τρόπον Ακαθόριστο ή Αδιόριστο (pricipium vagum)il, ώστε νά

26. Τό Αντικείμενο αύτό έξετάζεται διεξοδικώς στήν τρίτη Κριτική τοΰ Κάντ, τήν : 
«Kritik der Urtcilskraft» (1790).

27. Τά όντα δηλ. δέν πρέπει νά πολλαπλασιάζωνται (πληθύνωνται) χωρίς Ανάγκη.
28. ΟΙ ποικιλίες (διαφορές) τών δντων δέν πρέπει νά μειώνονται (έλαττώνωνται) 

άλογίστως (στά τυφλά).
29. Δέν δίδεται (ύπάρχει) κενό τών ειδών (στήν περιοχή τών ειδών).
30. Δίδεται (υπάρχει) συνεχές (συνέχεια) τών ειδών (στάν περιοχή τών ειδών). Lex 

continui in natura (= ό νόμος τοΰ συνεχούς στήν φύση).
31. A 680/Β 708.
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διακρίνωνται άπό τίς συστατικές άρχές τής καθαρής διανοίας ή νοήσεως. 
Συνεπώς δέν καθορίζουν τίποτε τό καινούργιο έν άναφορφ εύθέως πρός τό 
άντικείμενο (πρός τό όποιο έμμεσα άλλωστε διά τής διανοίας σχετίζονται), 
άλλα ώς ύποκειμενικά άξιώματα (Maximen) προάγουν, έπιβεβαιώνουγ καί 
σταθεροποιούν άπλώς τήν έμπειρική χρήση τού λόγου μέ τή διάνοιξη νέων 
κατά τελολογικούς νόμους προοπτικών έπ’ άπειρον —προοπτικών τίς 
όποιες ή διάνοια άκριβώς δέν γνωρίζει.'Έτσι έμμεσα διά τής σχέσεώς των 
πρός τή διάνοια (πού είναι συστατική τής έμπειρίας) άποκτούν καί 
δικαιώνουν τό όποιο άκαθόριστο, άλλ’ άντικειμενικό κΰρός των καί 
λειτουργούν διά τής έφαρμογής τών έννοιών τής ίδιας αύτής διανοίας ή 
νοήσεως πάνω στό «σχήμα»32 τού λόγου (άφοΰ ή Ιδέα τού λόγου ώς ένα ma
ximum είναι, κατά τόν Κάντ, ένα «άνάλογον» ένός «σχήματος» τής αίσθη- 
τικότητος γιά τήν «πραγματοποίηση» τών Κατηγοριών) ώς ένας κανών ή 
μιά άρχή τής συστηματικής ένότητος τής χρήσεως τής διανοίας καί, δι’ αύ
τής τής ένότητος, καί τής άρμονικά σύμφωνης έμπειρικής χρήσεως αύτής 
ταύτης τής διανοίας πρός τόν Γδιο τόν έαυτό της (A 664/Β692 κ.έ.)· -Ένότης, 
π»νΒΐτώςν·ΐΓοικι.λία καί συνέχεια (οι τρεις33 κανόνες τής ύποθετικής χρήσεως 
τού λόγου) δέν περιέχουν τέλος καμμιάν έσωτερική άντίφαση, άφοΰ δέν 
έκπροσωποΰν τρεις διαφορετικούς άσυμβίβαστους άναμεταξύ των τύπους 
πραγματικότητος, άλλά τρεις διαφορετικές, θά λέγαμε, φιλοσοφικές στρα
τηγικές τής έρευνας, πού όλοκληρώνουν έπί μέρους καί συνολικά τό ένιαΐο 
κατά λόγον σύστημα τής γνώσεως τών φαινομένων τού κόσμου.

Στό δεύτερο καί τελευταίο, τώρα, τμήμα τής * ΥπερβαιικήςΘεολογίας ό 
Κάντ πραγματεύεται τρία θέματα: α) τό πρόβλημα τής^Παρα^ωγήο» (Deduk- 
tion) τών τριών ιδεών τού λόγου, τής ιδέας δηλ. τής ψυχής, τοΰΛοσμικοΰ 
"Ολου καί τού Θεού, β) τή συστηματική ώς πρός τό άποτέλεσμα θεώρηση 
όλόκληρης τής ύπερβατολογικής Διαλεκτικής μέ τήν όρθή κανονιστική 
χρήση τών Ιδεών καί τίς άπό μιάν έ^δεχάμενηπαρερμτμτεία τού ρόλου αύτών 
συνέπειες γιά τόν άνθρώπινο λόγο καί γ) τήν άπάντηση τού καθαρού λόγου 
στά έρωτήματα πού περικλείουν τό μέγιστο διαφέρον γι’ αύτόν, τή σχέση 
δηλ. τής Ιδέας τού Θεού πρός τόν κόσμο.

α) Οί Ιδέες τού καθαρού λόγου, άρχίζει τό Κεφάλαιο ό Κάντ, δέν 
μπορούν πλέον_αύιές^ καθ ’ έαυτές νά είναι δ ι α λ ε κ τ ι κ έ  ς34, έφ’ όσον 
μονάχα ή κακή χρήσι^τους είναι έκείνη πού συντελεί, ώστε ν’ άπορρέη

32. ’Εδώ προφανώς πρόκειται γιά μιάν κατ' άναλογίαν ύπερβατολογική «Deduk- 
tion » τών Ιδεών ώς κανονιστικών άπλώς άρχών, άφού μιά γνήσια καί πραγματική αύτών 
«παραγωγή» είναι πάντοτε άδύνατη (A 664/Β 692).

33. Ή: όμοιογένεια, έξειδίκευση καί συγγένεια (συνέχεια).
34. Στήν άρνητική τοΰ όρου σημασία, ώς ύπερβλητικές δηλ. τών όρίων χρήσεως 

αύτών.
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Λ<Μ»τηΐή ipmvn|ipvnr^ri^r Aji' aMir ot Ιδέες αύτές είναι, άντίθετα, έπιβε- 
βλημένες καί ύπαγορευμένες άπό τήν φύση τού λόγου μας καί δέν είναι 
δυνατόν τό ύπέρτατο αύτό θεωρητικό δικαστήριο τού λόγου νά περιέχη 
πρωταρχικά φρεναπάτες καί άπατουργήματα. Ό τελικός όμως προορισμός 
τών Ιδεών τού λόγου άποκτά τή βέβαιη σημασία του, όταν δυνατοποιήται ή 
δικαίωση τής χρήσεως των, έστω καί άν τό άόριστο ή άκαθόριστο 
άντικειμενικό κύρος των δέν έπιτρέπη τή σύγκρισή των πρός τίς Κατηγορίες 
καί τήν προβλεπόμενη γι' αύτές ύπερβατική «παραγωγή» (Deduktion) τής 
'Αναλυτικής. Ωστόσο τήν «παραγωγή» αύτή τών ίδεών ό Κάντ τήν 
χαρακτηρίζει ώς τήν όλοκλήρωση τού κριτικού έργου (Α 669 /Β 697 κ.έ.).

Μέ τή διάκριση, πού κάνει στή συνέχεια ό Κάντ, άνάμεσα σέ ένα 
άντικείμενο, πού είναι δεδομένο ώς «ένα άντικείμενο άπολύτως», καί σέ 
«ένα άντικείμενο έν τή ίδέςι» άποδεικνύει τήν άναγκαιότητα τών τριών 
κατηγοριών τών ίδεών τού λόγου ώς εύρεσιολογικών καί κανονιστικών 
μέσων γιά τήν άποτέλεση τής συστηματικής ένότητος τών γνώσεών μας. 
Γιατί, μολονότι ή ψυχολογική, κοσμολογική καί θεολογική Ιδέα τού λόγου 
δέν άναφέρονται εύθέως πρός ένα άντιστοιχοΰν είς αύτές άντικείμενο καί 
τόν προσδιορισμό τού άντικειμένου αύτοΰ, μέ τήν προϋπόθεση έν τούτοις 
ένός «άντικειμένου έν τή_Ιδέ»»τ-τ6(^ ένός άναλογικοΰ «σχήματος» τής 
κανονιστικής άρχής τής μεγίστης δυνατής έμπειρικής χρήσεως τού λόγου, 
οί ίδέες αύτές όδηγοΰν όλους τούς κανόνες τής έμπειρικής χρήσεως τής 
διανοίας σέ συστηματικήν ένότητα (καί μέ αύτό καί στή μέγιστη δυνατή 
συστηματικήν ένότητα τού κοσμικού "Ολου) καί διευρύνουν έτσι —χωρίς 
νά έναντιώνωνται σ’ αύτήν— τήν έμπειρική γενικά γνώση μας.’Αλλά άν 
κάτι τέτοιο συμβαίνη, τότε άπικελεΐ ένα άναγκπιο ύττοκημενικό άξίωμα 
(Maxime) γιά τόν λόγο νά πορεύεται μεθοδικά σύμφωνα μέ παρομοίου γέ- 
νρυς ίδέες. Καί αύτό είναι τελικά ή «ύπεοβατολογιιτή^ίαραγπητή» τών Ιδεών 
δχϊΊώς συστατικών, άλλά ώε κανονιστικών άρχών^ής-συστήματικής ένότη- 
τΰζ'τού Πολλαπλού τής έμπειρικής γνώσεως έν γένει, ή όποία έμπειρική 
γνώση μέ μόνα τά άξιώματα τής διασχηματιστικής (μορφοδοτικής) τού έμ- 
πειρικού κόσμου διανοίας-νοήσεως δέν θά καθοριζόταν καί προσδιορθώνε- 
το άποτελεσματικά έντός τών όρίων της (A 671/Β 699). "Οταν, συνεπώς, 
προϋποθέτουμε τέτοια προβληματικά Ιδεατά όντα («άντικείμενο έν τή 
ίδέςι»)35,τότε δέν διευρύνουμε κατ’ ούσίαν τή γνώση μας γιά άντικείμενα 
δυνατής έμπειρίας (άφού στά Ιδεατά αύτά όντα δέν άποδίδεται κατ ’ εύθεϊαν, 
ούτε καί ύποθετικά36, κανένα άντικείμενο), άλλά τήν έμπειρική μονάχα 
ένότητα τής τελευταίας διά μέσου τής ύπερτάτης άναγκαίας συστηματικής

35. Ens rationis ratiocinatae.
36. Ό Κάντ όμιλεΐ γιά suppositlo relative καί suppositio absolute (πρβλ. A 676/Β

704).
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ένότητος, γιά τήν όποια ή Ιδέα μάς προσφέρει τό «σχήμα»37 τής όδηγητι- 
κής-κανονιστικής άρχής (καί όχι τής συστατικής).

Καί πρέπει έδώ έπαρκώς νά τονισθή, ότι τό «σχήμα» τής συστηματικής 
ένότητος, πού μας παρέχει ή κανονιστική χρήση τής Ιδέας, χρειάζεται 
άπαρεγκλίτως νά μήν τό έκλαμβάνουμε ποτέ ώς ένα αίσθητό άντικείμενο, 
μολονότι, όταν όμιλούμε γιά «σχηματοποίηση» τής προβεβλημένης (προ- 
-ερριμένης) διά των ιδεών ένότητος, έννοοΰμε άσφαλώς τήν τρόπον τινά 
αισθηταποίηση καί έξαντικειμέν-ίση τής μορφικής χων ένότητος, ώστε νά 
καταστή δυνατή πρός αύτές ή άναφορική σχέση των έμπειρικών γνώσεων 
τής διανοίας-νοήσεως. ’Αλλιώς, ώς «σχηματοποιημένα» δηλ. μή ιδεατά 
όντα, δέν μπορούν νά δικαιωθούν στήν χρήση τους ώς κανονιστικές («ώς 
έάν») άρχές οί ιδέες, ώς ένας δηλ. focus imaginarius, ένα νοητό τουτέστιν 
σημείο, πρός τό όποιο συρρέουν ή συγκλίνουν ώς είς τόν τελικό τους στόχο 
οί κατευθυντήριες γραμμές όλων τών κανόνων τής διανοίας-νοήσεως. ' Υπ’ 
αυτούς τούς όρους μόνον είναι έπιτρεπτό, κατά τόν Κάντ, νά δεχώμεθα έν 
σχέσει πρός τόν έμπειρικό μας κόσμο ένα υπέρτατο θεϊκό όν καί, κατ ’ άνα- 
λογίαν πρός τίς δικές μας έμπειρικές τού κόσμου έννοιες, νά τό συλλαμβά
νουμε ώς ύπέρτατην, παναυτάρκη αιτίαν ή Νόηση τών πάντων (ώς παντοδύ
ναμο δηλ. σοφό πρωτουργό καί δημιουργό τού κόσμου)—ύπό τόν ρητό 
έπιπροσθέτως όρο, ότι έδώ πρόκειται άπλώς γιά ένα κάτι τι «έν τή ιδέα» 
(κατ’ ιδέαν)38, γιά τό όποιο, τί είναι αύτό καθ’ έαυτό, δέν έχομε καμμιάν 
άπολύτως έννοια (A 679/Β 707). Κατά τόν ίδιο άκριβώς λόγο είναι εύλογο, 
έν αναφορά πρός ό,τι μάς είναι δεδομένο ώς ύπάρχον στόν αίσθητό κόσμο, 
νά προβάλλουμε τήν άνάγκη τής ιδέας ένός καθ’ έαυτό άναγκαίου πρωταρ
χικού όντος, χωρίς έν.τούτοις γι’ αύτό καί τήν άπόλυτη άναγκαιότητά του 
νά μπορούμε νά έχωμε τήν παραμικρή έννοια39.

β) Έδώ ό Κάντ συγκεφαλαιώνει, τρόπον τινά, τά πορίσματα όλό- 
κληρης τής ύπερβατολογικής Διαλεκτικής (πρβλ. A 680/Β 708 καί A 689/Β 
717 κ.έ.) καί έφιστά τήν προσοχή πάνω στίς άποπλανητικές διαλεκτικές

37. Ό Κάντ αίσθητοποιεΐ τήν κανονιστική αυτή διά τοΰ «σχήματος» άρχή 
λαμβάνοντας χωριστά τήν καθεμιά άπό τίς τρεις υπερβατικές Ιδέες (πρβλ. A 682/Β 710 
κ.έ.).

38. Suppositio relative.

39. Τό γεγονός δτι γιά τό όν αύτό ή τήν ύπέρτατη κατά τελικά αίτια (σύμφωνη πρός 
έναν σκοπό) ένότητα τών πραγμάτων δέν μπορούμε νά έχωμε μιάν κάποια ώρισμένην 
έννοια, δέν σημαίνει, κατά τόν Κάντ, ότι ή προϋπόθεση αύτή ένός όντος κατ ’ ιδέαν είναι 
άνευ χρησιμότητος. ’Αντίθετα, ώς κανονιστική άρχή τό όν αύτό διά τής ένότητός του 
είναι κεφαλαιώδους σημασίας γιά τόν λόγο καί σωτήριο γιά τή διάνοια-νόηση, άφοΰ καί 
ή πλάνη στήν περίπτωση τής περιοριστικής (ύπό όρους) έφαρμογής του δέν δύναται νά 
μάς βλάψη! (πρβλ. A 681/Β 710, A 687/Β 715 καί A 700/Β 710 κ.έ.).
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συνέπειες πού προκύπτουν, όταν άποκλίνη κανείς άπό τόν περιοριστικό όρο 
τής κανονιστικές (καί όχι συστατικής) χρήσεως των ίδεών^Τό πρώτο έτσι 
λάθος πού άπορρέει άπό τήν χρήση τής ίδέας ένός ύπερτάτου όντος όχι 
άπλά κανονιστικώς άλλα συστατικώς, είναι ό άργός (ράθυμος) λόγος (ign0a 
ratio). Τί σημαίνει, τώρα, αύτό; Σημαίνει ότι, άντί ό λόγος νά σύνεχίζη, 
όπως όφείλει, έπ’ άπειρον μέ φυσικά μέσα τίς προσπάθειες όλοκληρώσεως 
τής φυσικής του έρευνας στόν χώρο τής έμπειρίας (όπου δέν υπάρχει κανένα 
παράδειγμα, όπως ήδη είπαμε, όλοκληρωμένης συστηματικής ένότητος), 
θεωρεί, άπεναντίας, κάθε φυσικήν έρευνα ώς όριστικά περαιωμένην καί 
μεταβαίνει έν ραστώνη άργός καί άνενεργός πρός ειρηνικήν αύτοΰ φιλοσο
φικήν άνάπαυση καί έφησυχασμόν. Τούτο, βέβαια, μπορεί νά καθιστά τήν 
προσπάθεια τού λόγου λίαν εύκολη καί βολική, ταυτόχρονα όμως κατα
στρέφει έντελώς άφανίζοντας κατά τρόπον δογματικό-τήν φυσική χρήση 
τού λόγου σύμφωνα μέ τήν όδηγία καί καθοδήγηση τών φυσικών έμπειριών.

Τό δεύτερο πάλι λάθος, πού προκύπτει άπό τήν παρερμήνευση τής 
κανονιστικής άρχής τής συστηματικής ένότητος, είναι i\j)erversa ratio (ένα 
i"rtTFpr>v-^pr>TFpr>y ή ανεστραμμένος ή άναποδο-
γυρισμένος δηλ. λόγος. Στήν περίπτωση αυτή άντιστρέφει κανείς τό πράγμα 
καί άρχίζει έτσι τό έργο του μέ αφετηρία τή λανθασμένη πλευρά τού 
ζητήματος. Θέτει δηλ. ύποστατικώς ώς υπόβαθρο τής έρευνητικής του 
πορείας τήν πραγματικότητα μιάς άρχής μιάς πρός σκοπούς σύμφωνης 
ένότητος (τελολογία), προσδιορίζει άνθρωπομορφιστικά (άνθρωπομορφο- 
κρατικά) τήν έννοια μιάς ύπερτάτης (στήν ύπερβατική Θεολογία) Νοήσεως, 
έπειδή άκριβώς αυτή είναι καθ’ έαυτήν έντελώς άνεξερεύνητη, καί τέλος 
υποβάλλει καί έπιβάλλει βίαια καί δικτατορικά σκοπούς ή τελικά αίτια40 
στήν φύση, άντί, όπως είναι εύλογο, νά τήν έξερευνά διαρκώς μέ τή μέθοδο 
τής φυσικής άναζητήσεως. Κατ ’ αυτόν τόν τρόπο όχι μόνον συντελεί στήν 
άρση τής τελολογίας, άλλά όδηγεΐ καί τόν λόγο σέ παρέκκλιση καί 
άστόχηση τού σκοπού του, πού συνίσταται άκριβώς στήν άπόδειξη τής 
ύπάρξεως μιάς ύπερτάτης σοφής στόν κόσμο αίτιας μέ άφετηρία φυσικές καί 
άπό τήν φύση άπορρέουσες έξηγήσεις (nexus effectivus).

γ) Μέ μιάν άναδρομή στήν ’Αντινομία τού καθαρού λόγου (πρβλ A 
477/Β 505) ό Κάντ ίσχυρίζεται έδώ: ότι όλα τά έρωτήματα πού θέτει ό 
καθαρός λόγος, πρέπει νά είναι πέρα γιά πέρα άπαντήσιμα41. 'Έτσι ό Κάντ 
άπαντά στά τόσο σημαντικά γιά τό μέγιστο διαφέρον τού λόγου έρωτήματα,

40. Δηλ. προσδιορισμούς έξωθεν. Πρβλ. άπ' άλλην βέβαια άποψη, άλλά χαρακτη- 
ριστικώς διά τόν έδώ συσχετισμόν τό περίφημο άπόσπασμα τού Δημοκρίτου (Β 119): 
«”Ανθρωποι τύχης εϊδωλον έπλάσαντο πρόφασιν Ιδίης Αβουλίης».

41. Πρβλ. A 695/Β 723 κ.έ.



XVIII

όπως είναι αύτά πού άφορούν τή σχέση τοΰ Θεού μέ τόν Κόσμο. Καί τό 
π ρ ώ τ ο  συγκεκριμένο έρώτημα είναι τούτο: ' Υπάρχει Κάτι τι διαφορετι
κό άπό τόν κόσμο πού νά περιέχη τόν ύποστατικό λόγο (άρχή) τής κοσμι
κής τάξεως καί συνοχής τόυ κατά γενικώς Ισχύοντες νόμους; * Η άπάντηση 
είναι: Χωρίς καμμιάν άμφιβολία ύπάρχει, άφοϋ ό κόσμος ώς σύνολο ή 
συμπερίληψη φαινομένων πρέπει νά έχη μιάν κάποια ύπερβατικήν άρχή, 
έναν αιτιώδη δηλ. καί άπό τήν καθαρή διάνοια ή νόηση νοητόν ή συλληπτό 
λόγο του έαυτοΰ του. Δ ε ύ τ ε ρ ο ν :  στό έρώτημα, άν τό όν αύτό ώς ουσία 
(Substanz) μέ τή μέγιστη πραγματικότητα είναι άναγκαΐο κλπ., ή άπάντηση 
είναι άρνητική, δεδομένου ότι μιά τέτοια έρώτηση δέν έχει καμμιάν 
άπολύτως σημασία. Καί δέν έχει καμμιάν όλωσδιόλου σημασία, γιατί οί 
Κατηγορίες (ούσία είναι έπίσης μιά Κατηγορία όπως καί άναγκαιότης κ.ά.), 
μέ τίς όποιες έπιχειρώ νά σχηματίσω τήν έννοια ένός τέτοιου άντικειμένου 
(όπως τό ύπέρτατον όν) μέσα μου, δέν έχουν καμμιάν άλλη χρήση έξόν άπό 
τήν ^έμπειρικ4>-καί όταν αυτές δέν έφαρμόζωνται πάνω σέ άντικείμενα 
δυνατής έμπειρίας (τού αίσθητού δηλ. κόσμου) δέν έχουν κανένα άπολύτως 
νόημα. Φυσικά, έξω άπό τό πεδίο αύτό τής δυνατής έμπειρίας, μέ τή βοήθεια 
τών Knmyygfiifflv μπορρ.Γ κανείς νά (yn^jrfyri χι, άλλ’^όχώκαί νά τ<^γνωρΐξΐ^ 
— νά δέχεται δηλ. κανείς παραχωρητικά τέτοιες έννοιες χωρίς όμώςΤνά 
συλλαμβάνη ή κατανοή (όπως μέ τήν έφαρμοσμένη ή «σχηματοποιημένη» 
Κατηγορία) μέ αύτές τίποτα. Τ ρ ί τ ο ν :  στό έρώτημα, άν τό διαφορετικό 
αύτό άπό τόν κόσμο όν έχωμε τό δικαίωμα νά τό νοούμε κατ ’ άναλογίαν 
πρός άντικείμενα τής έμπειρίας, ή άπάντηση είναι καταφατική — ύπό τήν 
προϋπόθεση, φυσικά, ότι πρόκειται γιά ένα «άντικείμενο έν τή ίδέα» καί όχι 
πραγματικό ή στήν πραγματικότητα. Δηλαδή: ότι τό όν αύτό είναι ένα 
άγνωστο σ' έμάς ύπόστρωμα τής συστηματικής ένότητος, τάξεως καί 
σκοπιμότητος τής κοσμικής διατάξεως, πού χρησιμεύει ώς κανονιστική 
άπλώς άρχή στήν φυσική έξερεύνηση τοΰ λόγου. Γι’ αύτό καί ό Κάντ 
έπιτρέπει τότε άνεπιτίμητα καί άφοβα καί ώρισμένους άκόμη άνθρωπομορ- 
φισμούς, πού μπορούμε νά ύποθέσουμε ή ύπεμβάλωμε μέσα στό κατ ’ Ιδέαν 
αύτό όν. 'Ένας απ’ αύτούς είναι ή παραδοχή ένός μοναδικού, σοφού καί 
παντοδυνάμου κοσμοποιοΰ (κοσμουργοΰ), τόν όποιον, σύμφωνα μέ τόν 
Κάντ, είμαστε μάλιστα ύποχρεωμένοι νά δεχθούμε — χωρίς, ώστόσο, μ* 
αύτό νά διευρύνουμε τή γνώση μας πέρα άπό τό πεδίο τής έμπειρίας, έφ’ 
όσον γιά τό όν αύτό δέν έχομε καμμιάν άπολύτως έννοια (ένα άπλώς 
ύπερβατικό άντικείμενο), γιά τό τί είναι αύτό τό όν αύτό καθ’ έαυτό (κατ’ 
άναλογίαν σύλληψη μιάς Νοήσεως, πού άποτελεϊ μιάν άπλώς έμπειρικήν 
έννοια — έφαρμογή τής Ιδέας αύτής τής Νοήσεως άναφορικά μόνον πρός 
τήν έγκόσμια ή κοσμική χρήση).
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Τέλος τίθεται τό έρώτημα42, άν μποροΟμε νά κάνωμε χρήση τής 
έννοιας τής προϋποθέσεως τοΰ ύπερτάτου αύτοΟ όντος στήν έλλογη 
θεώρηση του κόσμου δεχόμενοι καί θεωροΰντες πρός τοΰτο προσόμοιες 
σκοπών ή τελικών αίτιων διαρρυθμίσεις ώς προθέσεις καί σχέδια άπορ- 
ρέοντα άπό μιαν θεϊκή βούληση. Καί στήν περίπτωση αυτή ή άπάντηση 
είναι καταφατική υπό τήν έξής όμως προϋπόθεση: ότι δηλ. θά είναι ένα καί 
τό αυτό πράγμα (θά σημαίνη τό Ι'διο) γιά ’μάς, τό άν λέγη κανείς, ότι ή 
θεϊκή σοφία τά έχει όλα έτσι γιά τούς ύπέρτατους σκοπούς της συνδιατάζο.., 
ή ότι ή ίδέα τής ύπερτάτης σοφίας είναι ένα κ α ν ο ν ι σ τ ι κ ό  στοιχείο 
στήν έξερεύνηση τής φύσεως καί μιά άρχή τής συστηματικής καί 
τελολογικής ένότητος τής Ιδίας αυτής σύμφωνα μέ καθολικούς νόμους 
φύσεως, άκόμη καί έκεΐ, όπου δέν διακρίνουμε τήν ένότητα αύτή — μέ άλλα 
λόγια: ότι έκεΐ, όπου άντιλαμβανόμεθα ή διακρίνουμε μιάν τέτοια ένότητα, 
θά πρέπη νά είναι γιά μάς τό ίδιο άκριβώς πράγμα, τό άν λέμε: ότι ό Θεός τό 
θέλησε έτσι σοφά, ή ή φύση τό διέταξε (έτακτοποίησε)'κατ’ αύτόν τόν 
τρόπο σοφά. Πράγμα πού φανερώνει μέ σαφήνεια, ότι δέν πρέπει, κατά τόν 
Κάντ, νά γίνεται στήν περίπτωση αύτή (όπου ή θεϊκή σοφία λειτουργεί ώς 
κανονιστική άπλώς άρχή) καμμιά διάκριση μεταξύ θεϊκής σοφίας άπό τή 
μιά μεριά καί σοφίας καί πρόνοιας τής Φύσεως άπό τήν άλλη. Καί είναι 
άξιοσημείωτο, συνεχίζει ό Κάντ, τό γεγονός, ότι ή πλέον ταπεινόφρων καί 
εύλογοφανής γλωσσική χρήση τών φιλοσόφων όλων τών έποχών χρησι
μοποιούσε άσυνείδητα μέν, άλλά γνησίως ώς ταυτόσημες τίς δύο έκφράσεις 
αύτές — μάλιστα δέ προτιμούσε τή δεύτερη απ ’ αυτές (σοφία καί πρόνοια 
τής φύσεως), γιατί μ ’ αύτό συγκρατιόταν άπό τίς ύπέρμετρες άξιώσεις του ό 
άκόλαστος θεωρητικός λόγος καί παρεπέμπετο ταυτόχρονα στό καθαυτό 
οίκεΐον πεδίο του πίσω, πού δέν είναι κανένα άλλο άπό τήν Φύση.

“Ετσι, κατακλείει τό τρίτο Κεφάλαιο τής 'Υπερβατικής Διαλεκτικής

f
x, ό καθαρός λόγος δέν περιέχει, όταν τόν κατανοή κανείς όρθά, 
άλλο άπό κανονιστικές άρχές, οί όποιες μπορεί μέν νά προχωρούν 

:πό τήν έμπειρική χρήση τής διανοίας-νοήσεως (άφοΰ έπιτάσσουν τή 
>τερη δυνατήν ένότητα), άλλά διά τής συστηματικής ένότητος όλων 
ώσεών μας πού αύτές άκριβώς έπιφέρουν, όδηγοΰν τελικά τήν χρήση 
ιτή μεγαλύτερη δυνατή συμφωνία καί όμολογία μέ τόν ίδιο τόν έαυτό 
αί σ’ αύτό έγκειται σέ τελευταία άνάλυση ό ούσιώδης ρόλος καί ή 
βασική γνωστική λειτουργία τών κανονιστικών άρχών, πού ώς τέτοιες

παραμένούν-άκαταπαύστώς φυσικές έτσβεβλή[ίΤΰρςΧη1 ΛπΛ  τή» φ.^η τοΰ
λόγου uac καί, συνεπών Αναγκαίες ή άΛαραίτη^βς,-Όταν όμως ίαρανοή ^ 
κανείς τίς άρχές αύτές καί τίς έκλαμβάνη ώς συστατικές ύπερβατικών χαί 
μεταφυσικών γνώσεων άρχές (άρχές γιά τή -/νώση πραγμάτων αύτών καθ’

42. Πρβλ. A 698/Β 726 κ.έ.
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έαυτά), τότε αύτές διά μέσου μιας άκτινοβόλας βέβαια, άλλ’ άπατηλής 
φαινομενικότητος, παράγουν μέν καί προκαλοϋν ύποκειμενικήν πεποίθηση 
καί πλασματικήν κατ ’ έπίνοιαν γνώση, πλήν όμως, συγχρόνως, καί αίώνια 
άλυτες άντιφάσεις καί έρισμούς43. ’Επειδή, ώστόσο, ή διαλεκτική αύτή 
άπατηλή φαινομενικότης (άπατηλότης) δέν είναι άπλώς ώς πρός τήν 
κρίση άπατητική, άλλά καί ώς πρός τό «δ ι α φ έ ρ ο ν»44 πού έχει κανείς γιά 
τήν κρίση αύτή, δελεαστική καί κατά πάντα χρόνον φυσική καί φυσιολογική 
—καί έτσι θά παραμείνη καί είς τόν αίώνα τόν άπαντα—, γιά τούτο, κατα
λήγει ό Κάντ, έθεώρησα καί άναγκαΐο καί σκόπιμο (χρήσιμο) νά συντάξω 

ι διεξοδικά τά πρακτικά, τρόπον τινά, τής φιλοσοφικής αύτής δίκης τού 
I λόγου καί νά τά παρακαταθέσω στό άρχεΐο τού άνθρωπίνου λόγου πρός 
1 άποσόβηση μελλοντικών πλανών παρομοίου είδους (πρβλ A 701/Β729 

κ.έ. μέχρι τέλους).
Μέ αύτά όλα, λοιπόν, όλοκληρώνεται τό κριτικό, όπως είπε καί ό ίδιος, 

έργο τού Κάντ. Τά στοιχεία τής άνθρωπίνης γνώσεως καί oi a priori πηγές 
τής γνώσεως αύτής άποκαλύφθηκαν καί έξετέθησαν. Ό καθαρός λόγος 
άπέδειξε ότι μέ τά στοιχεία αύτά δέν χωρεϊ, όπως σέ πρώτη κανείς ματιά θά 
νόμιζε, πέρα άπό τό πεδίο δυνατής έμπειρίας. Ό ουσιαστικός, άντίθετα, 
προορισμός συνίσταται στήν χρήση όλων τών μεθόδων καί θεμελιωδών 
άρχών του γιά τήν είς βάθος έξερεύνηση τής φύσεως σύμφωνα μέ όλες τίς 
δυνατές άρχές τής ένότητος, άνάμεσα στίς όποιες έκείνη τών σκοπών ή 
τελικών αιτίων (βασίλειο τών σκοπών) ώς ή ύπεροχώτερη άνεδύθη — ού- 
δέποτε όμως προορισμός του είναι νά ύπερβαίνη τά όρια τής φύσεως ύπερι- 
πτάμενος αύτών μέσα σ’ έναν γιά ’μάς παντελώς κενό χώρο. Γι’ αύτό άκρι- 
βώς είναι δυνατά καί καθαρά Μ^θη|ι/ι,τιν'ή «™θαρή φυσική έπιστήμη — 
όπως δυνατή-καί άναγκαία παρ ’ ρλα αύτά^άπ^ραλύφθη καί ή^ίεταφμσική ‘ 
όχι μόνον ώς «φυσική καταβολή» άλλά καί, θεωρητικώς, ώς Μεταφυσική 
μόνον τής Φύσεως καί τής έμπειρίας: Καθαρή τούτο συνέπεια τού αύτοπε- 
ριοριστικοΰ ρόλου τού καθαρού λόγου πάνω στόν χώρο τώνδύο πρώτων 
έπιστημών." ’ Αλλά τί θά μπορούσε νά έμποδίση τό^πρακτι&ό-τΕλέον λόγο 
(ή άλλη σκοπιά καί χρήση τού αυτού λόγου) νά ύποτυπώση, όπως είδαμε, 
«ήθικοθεολογικά» .(όχι 0εΛ>)Λ>γικ^η0ικό1)45 μιάν πρηγματική «Μεταφυσική. 
τής έλευθερίας^;

Πάσα άνθρωπίνη γνώσις άρχεται46 δΓ έποπτειών (αισθητικόν ή

43. Μιά τέτοια κοσμοϊστορικών διαστάσεων διαμάχη είναι, κατά τόν Κάντ, έκείνη 
τοΰ Έπικουρισμοΰ πρός τόν Πλατωνισμό (πρβλ. Αντινομία τοΰ καθαρού λόγου στήν 
Κρ.τ.κ.λ., A 462/Β 500).

44. Θεωρητικό ή πρακτικό.
45. Πρβλ. A 632/Β 660.
46. Τούτο, βέβαια, δέν σημαίνει ότι ό καθαρά θεωρητικός λόγος δέν μπορεί άπό τόν
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αίσθητικότης)47, χωρεϊ έκενθεν πρός έννοίας (διάνοια-νόησις)48 καί τελευτή 
είς Ιδέας (λόγος, καθαρός νους)49 — έστιν κριτικωτέρα φιλοσοφική όδός 
άνταξία τής ανθρώπινης ηθικής άξιοτιμίας; *<Der k r i t i s c h e Weg ist 
allein noch offen (= ό κριτικός δρόμος είναι, μονάχα, άκόμη άνοιχτός)50...

Περατοϋντες, τέλος, τήν είσαγωγή αύτή έκφράζουμε τίς θερμές μας καί 
πάλιν εύχαριστίες πρός τήν άκάματη πράγματι άνεψιά μας Γ α ρ υ φ α λ- 
λιά Τ ρ ι δ ή μ α  γιά τήν έξαίρετη έπιμέλεια τοΰ δυσμαθοΰς χειρογρά
φου μας. — Τό τρίτον όμως τοΰτο τής Υπερβατικής Θεολογίας τεύχος 
συντετριμμένος άναφέρω είς έκείνην τήν άνθρωπίνην κυριολεκτικά ύπαρ- 
ξιν, πού μέ τήν Καντική «ήθική βεβαιότητά» της (χωρίς όμως φιλοσοφι- 
κή-καντιανήν άπόδειξη ή άνασκεύαση Θεού...)51 μετέστη ήδη είς τάς 
αιωνίους μονάς...: στήν ένάρετη, θεσπεσία, άλήστου γλυκύτητος-άγαθό-

\

χώρο των έμπειριών (όπου δέν βρίσκει ποτέ έντελή ικανοποίηση) νά ύψωθή σέ καθαρά 
θεωρητικές ίδέες, πού αύτές πάλι νά μάς όδηγούν τελικώς ξανά στήν έμπειρία. ’Ακριβώς 
σ’ αυτό συνίσταται ό παλίνδρομος ήρακλείτειος δρόμος του κριτικού Ιδεαλισμού τού 
Κάντ.

47. Υπερβατική ΑΙσθητική.
48. Υπερβατική Λογική.
49. Υπερβατική Διαλεκτική.
50. Κατακλείς τής Κρ.τ.κ.λόγου (A 856/Β 884).
51. Έν άναφορφ πρός τούς πλέον ούσιώδεις καί ζωτικούς σκοπούς ή έπιδιώξεις τής 

άνθρωπίνης φύσεως, καί ή ύπερτάτη άκόμη μορφή φιλοσοφίας, γράφει χαρακτηριστικώς 
ό Κάντ (Κρ.τ.κ.λ., A 831/Β 859), δέν είναι σέ θέση νά πάη πιό πέρα (νά προχωρήση 
περισσότερο) άπ’ δ,τι μπορεί κανείς υπό τήν καθοδήγηση, πού ή άμερόληπτη 
(άκομμάτιστη) φύση εύδόκησε ν’ άπονείμη (έμπιστεύθηκε) καί στόν πιό κοινό άκόμη 
νού (sens commum). —Οί λόγοι αυτοί τού Κάντ θά πρέπη, νομίζουμε, νά ήχούν 
κορυβαντικώτερον στά ώτα έκείνων τών θρυπτικώς κομψευομένων τής έποχής μας 
«φιλοσόφων», οΐ όποιοι κρατούν μιάν υψηλή καί άπρόσιτη δήθεν φιλοσοφία καί ήθική 
γιά τόν έαυτό τους (καί τούς δήθεν όλίγους των) καί μιάν άλλη χύδην φιλοσοφία καί 
άπλοϊκήν δήθεν ήθική γιά τήν κοινότητα τού ταπεινού λαού ή τού άκαθάρτου όχλου! — 
Ποιά είναι, διερωτώμεθα, στ ’ άλήθεια ή κομπαστική αύτή, μά καί σφόδρα μώρα φρονούν- 
των δοξοσοφία; (Πρβλ. καί: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, op, cit.,o. 404).
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τητος52 μορφή ψυχής («ότι ή ψυχή έστιν άνθρωπος», «μηδέν άλλο τόν άνθρω
πον συμβαίνειν ή ψυχήν», Πλάτωνος ’Αλκιβιάδης I, 130c) τής φιλτάτης 
μητρός μου— Γ α ρ υ φ α λ λ ι δ  ς  

52. "Οπως μδς παραδίδουν οί βιογράφοι τοΟ Καντίου, ό φιλόσοφος τής Καινιξβέρ- 
γης, έξηκοντούτης πλέον, διηγείτο άναμνηστικώς γιά τήν μητέρα του τά έξής μ’ 
εύγνωμοσύνη βαρυσήμαντα λόγια: «Δέν θά ξεχάσω ποτέ τή μητέρα μου, γιατί αύτή 
έφρόντισε καί έκαλλιέργησε μέσα μου τόν πρώτο σπόρο τού ’Αγαθού' έκείνη άνοιϋε τήν 
καρδιά μου στίς έντυπώσεις τής Φ ύ σ ε ω ς, άφύπνισε καί διηύρυνε τίς έ ν ν ο ι μου 
καί οί δ ι δ α σ κ α λ ί ε ς  της είχαν πάντοτε μιάν διαρκή έπίδραση στή ζωή μου». Καί 
άκόμα: ότι ό Κάντ ούδέποτε άπό τά χείλη τών γονέων του άκουσε ή είδε κάτι τό άδικον ή 
ψευδές, αίσχρόν ή άνήθικο. Έξαισία, πράγματι, παιδεία, ή διά τής άπλής άγαθής μητρός 
καί πτωχού οΓκου πατρός ένός Κάντ!



2. Βιβλίο. V Κεφάλαιο. Πρώτο Τμήμα. Περί του Ιδεώδους έν γένει

ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Τό ιδεώδες του καθαρού λόγου 

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

Περί του Ιδεώδους έν γένει

Είδαμε παραπάνω δτι διά καθαρών έ ν ν ο ι ώ ν  τ ή ς  ν ο ή σ ε ω ς  
[διανοίας] χωρίς καθόλου όρους τής αίσθητικότητος δέν ήμποροΰν Απο- 
λύτως καθόλου νά παρασταθοΰν άντικείμενα, γιατί οι όροι τής άντικειμε- 
νικής πραγματικότητος αύτών [των έννοιών] λείπουν καί δέν άπαντα σ’ 
αυτές τίποτε άλλο άπό την ψιλή μορφή του νοείν. Μολαταύτα, [οί έννοιες] 
αύτές δύνανται νά έκτεθοϋν in concreto, όταν κανείς τίς έφαρμόζη πάνω σέ 
φαινόμενα' άφού αύτές πάνω σ’ αύτά έχουν κατ’ ούσίαν τήν υλη γιά τήν 
έννοια τής έμπειρίας, πού δέν είναι τίποτε άλλο άπό μιάν έννοια τής 
νοήσεως in concreto. [Οί] Ι δ έ ε ς  όμως είναι [βρίσκονται] άκόμη πιό μα
κριά άπό τήν άντικειμενική πραγματικότητα άπ’ ό,τι οί Κ α τ η γ ο ρ ί ε ς '  
γιατί δέν είναι δυνατόν νά βρεθή κανένα φαινόμενο, πάνω στό όποιο αύτές 
θά μπορούσαν νά παρασταθοΰν in concreto. Αύτές [οί ίδέες] περιέχουν μιάν 
ώρισμένη πληρότητα, στήν όποια δέν φθάνει καμμιά δυνατή έμπειρική 
γνώση, καί ό λόγος σ’ αύτό έδώ έχει κατά νοΰν [άποβλέπει σέ] μιάν 
συστηματική μόνον ένότητα, πρός τήν όποία αύτός έπιδιώκει [ζητεί] νά 
προσέγγιση [πλησιάση] τήν έμπειρική δυνατήν ένότητα1, χωρίς ποτέ νά 
τήν φθάνη πλήρως [στήν πληρότητά της].

’Αλλά άπό τήν άντικειμενική πραγματικότητα πιό πολύ άκόμη 
άπομεμακρυσμένο άπ’ ό,τι ή Ιδέα φαίνεται νά είναι έκείνο πού άποκαλώ 
Ι δ ε ώ δ ε ς ,  καί ύπό τό όποιο έννοώ τήν Ιδέα όχι Απλώς in concreto, άλλά 
in individuo, δηλ. ως ένα ιδιαίτερο [ξεχωριστό, Ατομικό], διά τής ιδέας 
μονάχα προσδιορίσιμο ή καί προσδιωρισμένο κιόλας πράγμα.

f(A 568) 
1(Β 596)

I. Κατά τήν Εκδοση A : Εμπειρικά δυνατή
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(Α 569)1 
(Β 597)*

* Η άνθρωπότης σ’ όλόκληρη τήν τελειότητά της δέν περιέχει μόνον τό 
εύρος [τήν έκταση] όλων τών άνηκουσών σ’ αύτή τήν φύση Ιδιοτήτων, οι 
όποιες άπαρτίζουν τήν έννοιά μας γι’ αύτήν, [έκτεινόμενες] μέχρι τήν 
πλήρη συμφωνία μέ τούς σκοπούς των — πράγμα πού θά ήταν ή Ιδέα μας γιά 
τήν τελεία άνθρωπότητα — άλλά καί κάθε τι έπίσης, τό όποίο, έκτός άπ’ 
αύτή τήν έννοια, άνήκει στόν συνολικό προσδιορισμό τής Ιδέας' γιατί, άπ* 
όλα τά άντιτεθειμένα [άντικείμενα] κατηγορήματα μονάχα ένα καί μόνον 
προσιδιάζει στήν ίδέα τού τελειοτάτου άνθρώπου. "Ο,τι δι’ έμάς είναι ένα 
ιδεώδες, ήταν γιά τόν Π λ ά τ ω ν α  μ ι ά  Ι δ έ α  τ ο ύ  θ ε ϊ κ ο ύ  ν ο ΰ 2  
[νοήσεως]3, ένα ξεχωριστό [άτομικό] άντικείμενο στήν καθαρή του έπο- 
πτεία, τό τελειότατο κάθε είδους δυνατών δντων καί ή πρωτοπηγή 
[άρχέτυπο]4 όλων τών άπεικασμάτων έν τφ φαινομένφ5.

’Αλλά χωρίς νά ύψιβατοϋμε6 τόσο μακριά, είμαστε ύποχρεωμένοι νά 
όμολογήσουμε, ότι ό άνθρώπινος λόγος δέν περιέχει ιδέες μόνον άλλά καί 
ιδεώδη έπίσης, τά όποια δέν έχουν, βέβαια, όπως τά π λ α τ ω ν ι κ ά ,  
δημιουργικήν, άλλά πρακτικήν, έν τούτοις, δύναμη (ώς κανονιστικές άρχές) 
καί [τά όποια] ύπόκεινται ώς βάση στή δυνατότητα τής τελειότητος 
ώρισμένων π ρ ά ξ ε ω ν .  [Οί] ήθικές έννοιες δέν είναι καθ’ όλοκληρίαν 
καθαρές έννοιες τού λόγου, άφού σ’ αύτές ύπόκειται ώς βάση κάτι τό 
έμπειρικό (ήδονή ή λύπη). Μολαταύτα αύτές μπορούν έν άναφορςί πρός τήν 
άρχή, διά τής όποιας ό λόγος θέτει περιορισμούς [φραγμούς] στήν αύτή 
καθ ’ έαυτά [θεωρούμενη] έξω άπό κάθε νόμο τελούσα7 έλευθερία (συνεπώς, 
όταν κανείς προσέχη [λογαριάζη] άπλώς τή μορφή), νά χρησιμεύσουν 
κάλλιστα ώς παραδείγματα καθαρών έννοιών τού λόγου. * Η άρετή καί μαζί 
της ή άνθρώπινη σοφία σ’ όλόκληρη τήν καθαρότητά τους, είναι ιδέες: ό 
σοφός όμως (τών Στωϊκών)8 είναι ένα Ιδεώδες, δηλ. ένας άνθρωπος πού 
ύπάρχει μόνο στίς σκέψεις, ό όποιος όμως άντιστοιχεΐ πλήρως πρός τήν 
ίδέα τής σοφίας. ’Έτσι όπως ή ίδέα δίδει τόν κ α ν ό ν α ,  κατά τόν ίδιο 
τρόπο τό Ιδεώδες χρησιμεύει σέ μιάν τέτοια περίπτωση ώς π ρ ό τ υ π ο  
[άρχέτυπο] τού συνολικού προσδιορισμού τού έκτύπου [άπεικάσματος]' καί 
δέν έχουμε κανένα άλλο κανονιστικό μέτρο9 τών πράξεών μας άπό τή

2. Πρόκειται γιά τήν νεοπλατωνίζουσα έρμηνεία τής πλατωνικής θεωρίας τών 
ιδεών, γνωστή στόν Κάντ άπό τήν: Historia critica philosophiae I. σ. 691-701. τού 
Brucker.

3. Intelligentia divina ( B o r  n ) .
4. Prototypon ectyporum ( B o r  n ) .
5. Στό πεδίο τοΟ φαινομένου.
6. Νά χανώμεθα ύψιβατούντες.
7. Τήν άδέσμευτη, άπελεύθερη άπό κάθε νόμο, άναρχη, άνομη.
8. Κατά λέξη : τοΰ Στωϊκοΰ.
9. Γνώμονα, κανόνα (=normam), κριτήριο.
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συμπεριφορά αύτοΰ τοΰ θεϊκού άνθρώπου μέσα μας, μέ τόν όποιο συγκρί
νουμε τούς έαυτούς μας, τούς κρισιολογοϋμε καί έτσι βελτιωνόμαστε, παρ ’ 
όλο πού τό μέτρο αύτό δέν μπορούμε ποτέ νά τό φθάσουμε.Τά Ιδεώδη αύτά, 
μολονότι δέν θά μπορούσε κανείς νά τούς παραχωρήση [άποδώση] 
άντικειμενικήν πραγματικότητα (ύπαρξη), δέν είναι [πρέπει] έξ αίτιας, 
ώστόσο, αύτοΰ νά τά θεωρή κανείς ώς άποκυήματα έγκεφάλου, άλλά 
προσφέρουν ένα άπαραίτητο κανονιστικό μέτρο στόν λόγο, ό όποιος έχει 
άνάγκη τήν έννοια αύτοΰ πού είναι έντελώς τέλειο στό είδος του, γιά νά 
έκτιμήση καί μέτρηση σύμφωνα μ’αύτό, τόν βαθμό καί τίς έλλείψεις τού 
άτελοΰς. Τό νά θέλη όμως κανείς νά πραγμάτωση τό Ιδεώδες σ’ ένα 
παράδειγμα, δηλ. έν τφ φαινομένφ, —όπως παραδείγματος χάριν10 τόν σοφό 
σέ ένα μυθιστόρημα— [αύτό] είναι άκατόρθωτο11 καί έχει πέραν των άλλων 
κάτι τό παράλογο καί έλάχιστα έποικοδομητικό έπάνω του, καθ’ όσον [έφ’ 
όσον] οι φυσικοί περιορισμοί, πού έμποδίζουν [διακόπτουν]12 συνεχώς τήν 
πληρότητα έν τή ίδέςι, καθιστούν άδύνατη κάθε ψευδαίσθηση13 σέ μιάν 
τέτοια άπόπειρα καί κατ’ αύτό τόν τρόπο τό άγαθό, πού βρίσκεται μέσα 
στην ίδέα, τό καθιστούν και τό ίδιο ύποπτο καί όμοιο πρός ένα άπλό [ψιλό] 
έπινόημα14.

Έτσι έχει τό πράγμα σχετικά με τό ιδεώδες τοΰ λόγου, τό όποιο πρέπει 
πάντα νά στηρίζεται σέ ώρισμένες έννοιες καί νά χρησιμεύη ώς κανών καί 
πρότυπο, είτε τής έκτελέσεως [τηρήσεως] είτε τής κρισιολογήσεως. 
’Εντελώς διαφορετικά έχει τό πράγμα έν σχέσει μέ τά δημιουργήματα 
[πλάσματα] τής φαντασίας, γιά τά όποια κανείς δέν μπορεί νά προσφέρη 
έξήγηση15 καί νά δώση μιάν έννοια κατανοητή — [καθώς λειτουργούν] 
τρόπον τινά16 σάν μ ο ν ο γ ρ ά μ μ α τ α 1 7 ,  πού είναι [άποτελοΰν] 
μεμονωμένα μόνον, άν καί18 μή σύμφωνα μ’ έναν δεδομένο [δυνάμενο νά 
ύποδηλωθή] κανόνα καθωρισμένα χαρακτηριστικά, τά όποια άποτελοΰν 
[συνιστοΰν] περισσότερο ένα έν μέσφ διαφόρων [έτερογενών] έμπειριών 
τρόπον τινά αίωρούμενο σκιαγράφημα [σχεδιογράφημα] παρά μιάν ώρισμέ- 
νη είκόνα, [καί] πού παρόμοιά τους [οί] ζωγράφοι καί φυσιογνωμιστές 
διατείνονται [προσποιούνται] ότι έχουν στό μυαλό τους, καί τά όποια

(Α 570) 
(Β 598)

10. "Οπως, άς ποϋμε...... , όπως κατά κάποιον τρόπο ή περίπου,
11. Δέν μπορεί νά γίνη.
12. Μειώνουν, παραβλάπτουν.
13. Αυταπάτη (= illusio),
14. Φανταστικό πλάσμα.
15. Νά έξηγηθή, νά δώση τό νόημα.
16. 'Ωσάν νά έπρόκειτο γιά...
17. Quasi monogrammis.
18. W i i I e: : und zwar (=καί φυσικά).
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(Α 571)} 
(Β 599)3

[μονογράμματα] όφείλουν νά είναι ένα μή Ανακοινώσιμο σκιώδες φάντασμα 
των προϊόντων τους ή καί τών κρισιολογήσεών τους άκόμη. Τά μονογράμ
ματα αύτά μποροϋν νά όνομασθοΰν —άν καί μή κυριολεκτικά [δηλ. 
συμβατικώς] μόνον— Ιδεώδη τής αίσθητικότητος, άφοΰ αύτά πρέπει νά 
είναι τό Απρόσιτο19 ύπόδειγμα δυνατών έμπειρικών έποπτειών, καί μολα
ταύτα δέν προσφέρουν κανέναν έπιδεκτικό έξηγήσεως καί έξετάσεως 
κανόνα.

* Η πρόθεση20 τού λόγου μέ τό Ιδεώδες του είναι, Αντίθετα, ό συνολικός 
προσδιορισμός σύμφωνα μέ κανόνες a priori’ ώς έκ τούτου ό λόγος νοεί 
μέσα του ένα Αντικείμενο, πού πρέπει νά είναι καθ’ όλοκληρίαν προσδιο- 
ρίσιμο σύμφωνα μέ Αρχές, παρ ’ δλο πού οί πρός τούτο έπαρκεϊς όροι στήν 
έμπειρία λείπουν καί ή ίδια ή έννοια είναι συνεπώς ύπερβατική (trans- 
zendent).

ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

Περί τού ύπερβατικοΰ ιδεώδους 
(Prototypon transscendentale)

(A 572) 
(Β 600)

Κάθε μιά έ ν ν ο ι α  είναι έν Αναφορά πρός αύτό πού δέν περιέχεται 
μέσα σ’ αύτή τήν ίδια, Απροσδιόριστη και τελεί [ύπόκειται] ύπό τήν 
θεμελιώδη πρόταση [άρχή] τής προσδιορισιμότητος21: ότι [δηλ.] άπό κ ά- 
θ ε δύο Αναμεταξύ τους άντιφατικώς άντιτεθειμένα κατηγορήματα μόνον 
τό ένα μπορεί νά τής άποδοθή —πρόταση πού βασίζεται στήν άρχή τής 
άντιφάσεως καί είναι, ώς έκ τούτου, μιά άπλώς λογική άρχή, πού κάνει 
Αφαίρεση άπό κάθε περιεχόμενο τής γνώσεως καί δέν έχει πρό όφθαλμών 
[λαβαίνει ύπ’ όψη] τίποτε άλλο παρά τή λογική μορφή αύτής.

Κάθε όμως πράγμα τελεί, ώς πρός τή δυνατότητά του, ύπό τήν θεμελιώ
δη άκόμη άρχή τού σ υ ν ο λ ι κ ο ύ  προσδιορισμού, σύμφωνα μέ τήν όποια 

| άπ ’ όλα τ <*· β ι> ν ™ *■&- νητηγ^ρή^τπ τών ποανιχάτων. καθ ’ όσον αύτά 
συγκρίνονταιμέ τά Αντίθετά τους,(ένα)μονάχα πρέπει νά τού Αποδίδεται. 

Αύτό22 δ£^ασίζεται άπλώς πήνω στήν άρχή τής άντιφάσεως' γιατί κάθε 
πράγμα jfo] έξετάζει [θεωρεί], έι^ς άπό τή σχέση δύο Αναμεταξύ τους

19. Τό μή δυνάμενο νά προσπελασθή.
20. Τό σχέδιο.
21. Determinabilitatis.
22. E r d m a n n :  er, δηλ. der Grundsatz, άντί: Dieses, δηλ. αύτό (das Prinzip), ϊ|

άπλώς: Αύτό (= ή άρχή).
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φντιμαχομένώ^ κατηγορημάτων, καί στή σχέση του άκόμη πρός τήν σ ύ μ- 
π α (So—δ-λ^ν-ΐί τ ά τ η τ α ώς τήν συμπερίληψη όλων τών κατηγορημάτιυν 
τών πραγμάτων έν γένει, καί καθώς [ή άρχή] αύτή προϋποθέτει τέτοιαν23 24 
[δυνατότητα] ώς όρον a priori, παριστά κατ’ αύτό τόν τρόπο κάθε ένα 
πράγμα έτσι, όπως αύτό άρύεται τή δυνατότητά του άπό τή συμμετοχή πού 
έχει αύτό σ’ έκείνη τήν σύμπασα δυνατότητα"·. Ή. άρχή τού συνολικού 
προσδιορισμού άφορά, άρα, τό περιεχόμενο καί όχι άπλώς τή λογική 
μορφή. Είναι ή θεμελιώδης άονό τόε συνθέσεως όλων τών κατηγορημάτων 
πού πρέπει νά συνθέτουν τήν πλήρη έννοια ένός πράγματος, καί όχι άπλώς ή 
άρχή τής άναλυτικής παραστάσεως δι’ ένός άπό τά δύο άντιτεθειμένα 
κατηγορήματα, καί περιέχει μιάν ύπερβατική προϋπόθεση, δηλ. αύτήν τής ·£ 
ύλης π ρ ό ς  κ ά θ ε  δ υ ν α τ ό τ η τ α ,  ή όποια όφείλει νά περιέχη a priori 
τα data στήν [γιά τήν] Ιδιαίτερη δυνατότητα παντός πράγματος.

' Η πρόταση: Πάν ύπάρχον [πράγμα] είναι συνολικά π ρ ο σ δ ι ω ρ ι -  
σ μ έ ν ο, σημαίνει όχι μόνον πώς άπό κάθε ζευγάρι άντιτεθειμένων [άντιθέ- 
των] άναμεταξύ τους δ ε δ ο μ έ ν ω ν  κατηγορημάτων, άλλ’ ότι καί άπό ό
λα έπίσης τά δυνατά κατηγορήματα ένα πάντοτε τού προσήκει [προσάπτε
ται] ’ μέ αύτή τήν πρόταση δέν συγκρίνονται μόνον καττ jtfSJUll__________ _________________ ]3ατα άναμετα
ξύ τους, άλλα [συγκρίνεται] ύπερβατικώς καί τό ίδιο τό πράγμα μέτΐΤσυνό-
λ^όλω¥~ϊών Ουνιιιών κυιΐ|/υρΐ|μάιων. πρόταση αύτή θέλει νά πή τούτο 
μόνο: γιά νά γνωρίση κανείς πλήρως, ένα πράγμα, πρέπει νά γνωμίση όλο 
τό Δυνατό καί μ’ «ύτό νά τό προσδιορίση, είτε καταφατικά, είτε άποφατρςά. 
Ό συνολικός προσδιορισμός είναι, κατά συνέπεια, μιά έννοια, πού δέν 
μπορούμε ποτέ νά τήν παραστήσουμε [£κθέσουμε] στήν όλότητά της in 
concreto, καί θεμελιώνεται, άρα, σέ μιάν^δέα^ού μόνο στόν λόγο έχει τήν 
έδρα της, [λόγο] ό όποιος προδιαγράφει στή διάνοια τόν κανόνα τής 
πλήρους χρήσεώς της.

(Α 573) 
(Β 601)

* Δι ’ αύτής, λοιπόν, τής θεμελιώδους άρχής κάθε πράγμα άγεται σέ σχέση [άναφέ- 
ρεται] πρός £v<t κοινό πυσχειικό (correlatum), , γήν ■■■ πιπ»«τΛτή»»
(δηλ. ή ύλη γιά όλα τά δυνατά κατηγορήματα) έάν άπαντοΰσε μέσα στήν ίδέα (νώ^ιόνον 
πράγματος, θάάπεδείκνυε μιάν συγγένεια όλου τού Δυνατοθ-διά τής ταυτότητος τής άρ
χής τοΰ συνολικού προσδιορισμού του. Ή π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ ι μ ό τ η ς  κάθε μιάς έν
νοιας είναι ύποταγμένη_στήν κ α θ ο λ ι κ ό τ η  τ α  (universalilas) τής θεμελιώδους άρχής 
τοΰ άποκλεισιιοΟ^ένός αέσου^ άνάμεσα σέ δύο άντίθετα κατηγορήματα, ό π ρ ο σ δ ι ο 
ρ ι σ μ ό ς  όμως ένός π ρ ά γ· μ-τττ ο ς [είναι ύποταγμένος] στήν όλότητα (ι(niver- 
sitas) ή J3Z0 σύνολο όλων τών δυνατών κατηγορημάτων.

23. Μιάν τέτοια.
24. Τής τού μέσου ή τρίτου άποκλείσεως.
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(Α 574)1 
(Β 602)/

(A 575h 
(Β 603)/

Μολονότι τώρα ή Ιδέα αύτή του σ υ ν ό λ ο υ 2 5  ό λ  η c τ ή ς δ υ ν α- 
τ ό τ η τ ο ς —καθ * όσον [τό σύνολο] αύτό, ώς όρος, ύπόκειται ώς βάση του 
συνολικού προσδιορισμού καθενός πράγματος— είναι καί ή Γδια, έν 
άναφορμ πρός τά κατηγορήματα πού μπορούν νά άπαρτίσουν τό σύνολο 
αύτό, άπροσδιόριστη άκόμα, καί έμεΐς δι’ αύτής δέν νοούμε τίποτε 
παραπάνω άπό ένα σύνολο όλων των δυνατών κατηγορημάτων έν γένει, 
παρά ταύτα26 βρίσκουμε27 μετά άπό λεπτομερέστερη έξέταση, ότι ή ιδέα 
αύτή, ώς πρωταρχική, άποκρούει [άποκλείει] ένα πλήθος άπό κατηγορήμα
τα, πού ώς παράγωγα [άπό άλλα] είναι ήδη δεδομένα δι* άλλων, ή δέν μπο
ρούν νά σταθούν28 τό ένα δίπλα στό άλλο, καί ότι [ή Ιδέα] αύτή άποκαθαίρε- 
ται μέχρι29 σέ μιάν συνολικά προσδιωρισμένη a priori έννοια καί άποβαίνει 
κατ’ αύτό τόν τρόπο ή έννοια ένός άτομικοΰ [ξεχωριστού]30 άντικειμένου, 
πού είναι συνολικά προσδιορισμένο διά τής άπλής Ιδέας31, κατά συνέπεια 
[αύτή] πρέπει νά όνομάζεται ένα ι δ ε ώ δ ε ς  τού καθαρού λόγου.

Έάν έξετάσουμε όλα τά δυνατά κατηγορήματα όχι άπλώς λογικά, άλλά 
ύπερβατολογικά, δηλ. ώς πρός τό περιεχόμενό τους πού μπορεί νά νοηθή σ’ 
αύτά a priori, τότε βρίσκουμε ότι διά μερικών άπ’ αύτά παριστάνεται ένα 
Είναι [καί] δι’ άλλων ένα άπλό μή Είναι32. Ή λογική άρνηση, πού υποδη
λώνεται άποκλειστικά διά τού λεξιδίου: «δέν», δέν προσάπτεται [προσαρτά- 
ται] κατ’ ούσίαν ποτέ σέ μιάν έννοια, άλλά μόνο στή σχέση τής ιδίας πρός 
μιάν άλλη μέσα στήν κρίση καί δέν μπορεί, συνεπώς, κατά πολύ33 νά εϊναι 
έπαρκής γιά τούτο, νά χαρακτηρίση [δηλ.] μιάν έννοια έν άναφορα πρός τό 
περιεχόμενό της. ' Η έκφραση: «μή θνητός», δέν μπορεί καθόλου νά μάς δώ- 
ση νά γνωρίσουμε, ότι μ’ αύτήν παριστάνεται ένα άπλό μή-εΐναι στό άντι- 
κείμενο, άλλά άφήνει όλο τό περιεχόμενο άθικτο. Μιά ύπερβατική άρνησή, 
άντίθετα, σημαίνει τό μή-εΐναι αύτό καθ’ έαυτό, στό όποιο άντιτίθεται ή 
ύπερβατική κατάφαση, πού είναι κάτι τι, ή έννοια τού όποιου έκφράζει αύτή 
καθ’ έαυτήν ήδη ένα Είναι καί γι’ αύτό όνομάζεται πραγματικότης (Sach- 
heit). άφοΰ δι’ αύτής μονάχα, καί σέ όση έκταση αύτή έκτείνεται, τά άντι- 
κείμενα είναι κάτι τι (πράγματα), ένώ ή άντικείμενη, άπεναντίας, άρνηση 
σημαίνει μιάν άπλή έλλειψη καί όπου νοείται αύτή μόνον, [έκεΐ] παριστάται

25. Τής συμπεριλήψεως (= complexus).
26. Καί έτσι (= so).
27. ’Ανακαλύπτουμε.
28. Νά συνυπάρξουν.
29. Μέχρι τού σημείου νά γίνη....
30. Singularis.
31. Ex sola idea.
32. "Ον- μή flv (esse, non-esse).
33. Δηλ. άπέχει κατά πολύ.
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ή άρση [άναίρεση] κοντός πράγματος.
Κανένας, τώρα, δέν μπορεί νά νοήση μέσα του μιάν άρνηση κατά 

τρόπον καθωρισμένο34, χωρίς νά έχη ύπο-θέσει ώς βάση τήν άντιτιθέμενη 
[έναντία] κατάφαση. Ό έκ γενετής τυφλός δέν μπορεί νά σχηματίση τήν 
παραμικρή παράσταση τού σκότους, γιατί δέν έχει καμμιάν παράσταση του 
φωτός* ούτε ό άγριος [τήν παράσταση] τής πενίας, γιατί δέν γνωρίζει τήν 
εύημερία*. *0 άμαθής [άδαής] δέν έχει καμμιάν έννοια [Ιδέα] γιά τήν 
άμάθειά του, γιατί δέν έχει καμμιάν έννοια γιά τήν έπιστήμη κλπ.35 "Ολες 
λοιπόν οί έννοιες τών άρνήσεων είναι καί αυτές έπίσης παράγωγες καί οί 
πραγματικότητες περιέχουν τά data (δεδομένα) καί, ούτως είπεΐν, τήν ύλη ή 
τό ύπερβατικό περιεχόμενο γιά τή δυνατότητα καί τόν συνολικό προσδιο
ρισμό όλων τών πραγμάτων.

Έάν, λοιπόν, στόν συνολικό προσδιορισμό μέσα στόν λόγο μας 
τίθεται ώς βάση [ύπόβαθρο] ένα ύπερβατικό ύπο-κείμενο [ύπόστρωμα], πού 
περιέχει τρόπον τινά όλόκληρο τό άπόθεμα τής ύλης [τού ύλικοϋ], άπ’ όπου 
μπορούν νά λαμβάνωνται όλα τά δυνατά κατηγορήματα τών πραγμάτων, τό 
ύπόστρωμα [ύπο-κείμενο] αύτό δέν είναι τίποτε άλλο άπό τήν ιδέα ένός-"Ο
λου τής πραγματικότητος (omnitudo realitaiis). "Ολες οί άληθινές άρνήσεις j 
δέν είναι τότε τίποτε άλλο άπό π ε ρ ί  ο ρ-i σ-μ-ο-ύ-ς_ [φραγμούς], πράγμα 
πού δέν θά μπορούσαν αύτές νά όνομάζωνται'6. άν δέν ύπέκειτο ώς βάση 
τό Απεριόριστο (τό "Ολον).

’Αλλά δΓ αύτής τής παντελούς κατοχής τής πραγματικότητος παρι- 
στάνεται άκριβώς, ώς προσδιωρισμένη συνολικά, ή έννοια ένός π ρ ά γ μ α
τό ς α ύ τ ο ΰ  κ α θ ’  έ α υ τ ό ,  καί ή έννοια ένός entis realissimi είναι ή έν-.

(Α 576) 
(Β 604)

νοια ένός μοναδικού [ξεχωριστού]37 38 όντος. γιατί,άπ’ όλα τά έναντία δυνατά 
κατηγορήματα ένα, δηλ. αύτό πού άνήκει άπόλυτα στό Είναι, άπαντά στόν

* ΟΙ παρατηρήσεις καί οΐ ύπολογισμοί τών άστρονόμων μδς έδίδαξαν πολλά 
άξιοθαύμαστα πράγματα, άλλά το σπουδαιότερο είναι ίσως ότι μδς άποκάλυψαν τήν 
άβυσσο τής ά γ ν ο ι α ς ,  πού ό άνθρώπινος λόγος δέν θά μπορούσε, χωρίς αύτές τίς 
γνώσεις, νά τήν φαντασθή [παραστήση] ποτέ τόσο μεγάλη καί [πού] τό άναλογίζεσθαι’* 
πάνω σ^ αύτή [τήν άγνοια] πρέπει νά προκαλέση μιάν μεγάλη μεταβολή [άλλαγή] στόν 
προσδιορισμό τών τελικών σκοπών τής χρήσεως τού λόγου μας.

34. Determinate.
35. Κατά τόν W i 1 1 e ό παραπάνω άστερίσκος (...τήν εύημερία) τής 

ύποσημειώσεως πρέπει νά μετατεθή έδώ, δηλ. στό: κλπ.
36. Πράγμα πού δέν θά μπορούσε νά λεχθή γι ’ αύτές, ή: όπως δέν θά μπορούσα νά: 

...(V ο r I a n d e γ).
37. Ατομικού, Ιδιαιτέρου.
38. Ό στοχαστικός άναλογισμός.



(A 577) 
(B 605)
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προσδιορισμό του. Αύτό39, λοιπόν, είναι ένα ύπερβατολογικό Ιδεώδες, τό 
όποιο ύπόκειται ώς βάση στόν συνολικό καθορισμό, πού άπαντά κατ’ 
άνάγκην σέ κάθε τι πού ύπάρχει, καί [τό όποϊο] άποτελεϊ τόν ύπέρτατο καί 
όλοτελή καθ’ ύλην όρο τής δυνατότητός του, όρο, είς τόν όποϊο πρέπει 
άναγκαστικά ν’ άνάγεται κάθε έννόηση [σκέψη] τών Αντικειμένων καθόλου 
ώς πρός τό περιεχόμενό των. ’Αλλά αύτό έπίσης είναι καί τό μοναδικό 
Ιδεώδες, γιά τό όποιο ό Ανθρώπινος λόγος είναι Ικανός, έφ’ όσον σ’ αύτή 
τή μοναδική Αποκλειστικά περίπτωση μιά καθ’ έαυτήν καθολική έννοια 
ένός πράγματος προσδιορίζεται συνολικά διά τού ίδιου τού έαυτοΰ του καί 
γιγνώσκεται ώς ή παράσταση ένός Ατόμου.

Ό λογτκθς-προσδιορισμάς. μιας. Αννοίας διά τοΰ λόγου βασίζεται σέ 
έναν διαζευτικό συλλογισμό τοΰ λόγου, στόν όποϊο ήμείζων προκειμένη 
περιέχει μιάν λογική διαίρεση (τή διαίρεση τής σφαίραςμιάς γενικής 
έγνοιας)* ή έλάσσων προκειμένη περιορίζει αύτή τή σφαίρα σέ ένα μέρος 
[τμήμα] καί τό συμαέρασμο-πρασδιορίζει τήνέννοια δι’ αύτού [τουμέρους].
' Η καθολική έννοια μιας πραγματικότητος έν γένει δέν μπορεί νά διαιρεθή40 
a priori, γιατί χωρίς έμπειρία δέν γνωρίζει κανείς [όποιαδήποτε] καθωρισμέ- 
να είδη41 πραγματικότητος, πού θά περιείχοντο κάτω Από έκεΐνο τό γένος. 
Ή ^ΐρΡ'η/^ΐ>γική προκειμένη τού συνολικού προσδιορισμού
$λων τών πραγμάτων δέν είναι, άρα, τίποτε Αλλο Από τήν παράσταση τοΰ 
συνόλου όλης τής πραγματικότητος, όχι Απλώς μιά έννοια πού όλα τά 
κατηγορήματα τά περιλαμβάνει ώς πρός τό ύπερβατολογικό τους περιεχόμε
νο κ ά τ ω  Α π ό  τ ό ν  έ α υ τ ό  τ η ς ,  Αλλά πού τά περιέχει-μ-έ-σά ΐ η ς ’  
καί ό συνολικός προσδιορισμός καθενός πράγματος βασίζεται στόν 
περιορισμοάύτοΰ τοΰ "ΟJl-cu3 τήζ πραγματικότητος, καθ’ όσον μερικό 
[ένα μέρος] Απ’ αύτήν Αποδίδεται)άτό πράγμα, τό ύπόλοιπο όμως Αποκλείε
ται —ιτρΛγ|.« τΛ-&^?η wrt|npmuw^a-T0 ή [καίΐ ή42 τής διαζευκτικήο laiCovoc 
προκείμενης καί μέ τόν ποοσδιοοισιιό τοΰ Αντικειμένου δι’ ένός τών μελών 
τής διαιρέσεως αύτής στήν έλάσσονα προκείαεντΛκατά ταΰτα, ή χρήση τοΰ 
λόγου, διά τής όποιας ό λόγος ώς ύπόβαθρο [βΑση] τοΰ προσδιορισμού του 
όλων τών δυνατών πραγμάτων θέτει τό ύπερβατολογικόν Ιδεώδες, είναι 
Ανάλογη πρός έκείνην, σύμφωνα μέ τήν όποια προχωρεί [χωρεΐ] στούς 
Rtrt^rrrgTtif^uq τηιι <ηιλληγι<Τ|ιηύς' πράγμα τό όποιο ήταν ή πρόταση [Αρχή], 
πού έθετα παραπάνω ώς βάση στή συστηματική διαίρεση όλων τών 
ύπερβατολογικών Ιδεών, σύμφωνα43 μέ τήν όποία οί Ιδέες αύτές γεννώνται

39. Τό ens realissimum.
40. Νά μερισθή.
41. Δηλ. κανένα καθωρισμένο είδος πραγματικότητος.
42. Α: ΕΓτε - εΓτε (aut et aut),
43. Βάσει τής όποΐας.
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[ττ»^γ/-.»τΓ·ι' ΐΓρ^κύπτουν] παράλληλα καί Αντίστοιχα44 πρός ιά τρία εΐ'δη 
τών συλλογισμών τσθ~λόγου.

Εννοείται άπό μόνο του45 δτι ό λόγος γιά τόν σκοπό του αύτό, δηλ. 
[γιά] νά παραστήση Αποκλειστικά τόν Αναγκαίο συνολικό προσδιορισμό 
τών πραγμάτων, δέν προϋποθέτε.ι τήν ύπαρξη ένός τέτοιου όντος, πού είναι 
σύμφωνο [Αντιστοιχεί] πρός τό ΙδεώδεΔ, άλλά τήν Ιδέα μόνον αύτοϋ, γιά νά 
παραγάγη άπό τήν άπόλυτην όλόΐητα τού συνολικού προσδιορισμού τήν 
υποκείμενη σέ όρους46 [όλότητα], δηλ. τήν όλότητα τού πεπεοασμένου47. Τό 
ιδεώδες, άρα, σ' [γι’] «ύτήν p.ivm τή Αρχέτυπο (prototypon) όλων τών 
πραγμάτων, τά όποια, ώς (α^τί^μ^α) (ertvpa) έλαττωαατικά [Ατελή] στό 
σύνολό τους, άντλούν [παίρνουν] AjlL_£kt.T τό ύλικό γιά τή δυνατότητά τους, 
καί ένώ κατά τό μάλλον ή ήττον τό προσπελάζουν, Απέχουν έν τούτοις 
πάΓντα άπείρως πολύ γιά νά τό φθάσουν.

(Α 578) 
(Β 606)

)
"Ετσι, λοιπόν, όλη ή δυνατόΐης των πραγμάτων ([δηλ.] τής συνθέσεως

τού Πολλαπλού ώς πρός τό περιεχόμενό των) θεωρείται ώς παράγωγη, καί 
ώς πρωταρχική [θεωρείται] αποκλειστικά ή δυνατότης έκείνου μόνον,-τό 
όποιο Εμπερικλείει μέσα του όλη τήν πραγματικότητά. Γιατί όλες οί 
Αρνήσεις (οί όποιες, ώστόσο, είναι τά μοναδικά κατηγορήματα, διά τών 
όποιων μπορεί νά διακριθή κάθε τι άλλο άπό τό ens realissimum)ι48 είναι 
Ατιμοι περιορισμοί μιας μεγαίι Ατ|,|·|η·; *<·»< n-i'i.irri τίμ: ύπέρτατης πραγματικό- 
τητος, κατά συνέπεια αύτές τήν προϋποθέτουν καί είναι ώς πρός τό 
περιεχόμενό τους άπλώς παράγωγες Απ’ αύτήν [τήν ύπέρτατη πραγματικό
τητα]. 'Όλη ή πολλαπλότης τών πραγμάτων είναι μονάχα ένας Ακριβώς 
τέτοιος πολλαπλός τρόπος, γιά νά49 περιορίση κανείς τήν έννοια τής 
ύπερτάτης πραγματικότητος, πού Αποτελεί τό κοινό τους ύπο-κείμενο 
[ύπόστρωμα], έτσι όπως όλα τά σχήματα είναι δυνατά μονάχα ώς διάφοροι 
τρόποι γιά νά περιορίση50 κανείς τόν άπειρο χώρο. Ώς έκ τούτου, τό άπλώς 
μέσα στόν λόγο εύρισκόμενο Αντικείμενο τού Ιδεώδους του51 ^καλείται 
έπίσης τό π ρ ω τ α ρ γ ι κ ό  δν52 (ens originaiWmf—KaQ' όσον αύτό δέν 
έχει κανένα άλλο [τίποτε άλλο] πάνω άπό τόν έαυτό του [καλείται] τό

44. Άντιστοιχούντως (korrespondicrend).
45. Είναι αύτονόητο.
46. Τήν έξαρτώμενη άπό όρους ή σχετική.
47. Περιορισμένου, τοΰ έντός όρίων περιγεγραμμένου.
48. Τό όντως δν par excellence.
49. Περιορισμού τής.......
50. Περιορισμού τού....
51. Δηλ. τοΰ λόγου.
52. Natura originaria.
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ψΡΰΙ
ύ π έ ρ τ α τ ο  δ ν fens summum), καί καθ’ όσον τό πάν53 ύπόκειται σ’ αύτό 

[τελεί κϊΰοΊίτΓ^αύτό]^ώς έξαρτώμενο [Απ’ αύτόΐ, fκαλείται] τό δν πάν- 
(Α 579)ΐ των τβν δ ν τ ω ν  (ens entium). *Όλααύτάδμωςδένσημαίνουντήνάντι- 

(Β 607)ί κεΐμενική σχέση ένός πραγματικού Αντικειμένου πρός άλλα πράγματα, άλλά
[τή σχέση] ϊής......IJ5 έας π ρ ό ς  έ  ν  ν  ο  ιες, καί μάς Αφήνουν σέ παντελή
άγνοια γύρω Από τήν'ύΐίάρξη ένός·~δντος μέ μιάν τέτοια έξαιρετική 
ύπεροχή54.

’Επειδή έπίσης δέν μπορεί νά πή κανείς δτι ένα πρωταρχικό δν 
συνίσταται [Απαρτίζεται] Από πολλά παράγωγα δντα, έφ’ δσον κάθε ένα Από 
αύτά προϋποθέτει έκείνο, κατά συνέπεια [τό κάθε ένα Από αύτά] δέν μπορεί 
νά τό Αποτελέση, γι’ αύτό τό Ιδεώδες τοΟ πρωταρχικού δντος θά πρέπη 
Αναγκαστικά νά νοηθή έπίσης ώς άπλοϋν.

' Η παραγωγή κάθε άλλης δυνατότητος Από τό πρωταρχικό αύτό δν δέν 
θά μπορέση, ώς έκ τούτου, νά θεωρηθή έπίσης —γιά νά μιλήσουμε μέ 
Ακρίβεια— ώς ένας π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ό ς  τής ύπερτάτης πραγματικότητάς του 

^ καί ώς ένας, τρόπον τινάχ με ρισμός^διαίρεσή]του' γ^ατί π-ρ/.ντσρχι- 
κό-δν_ιότε55 θά έθεωρεΐτο ώς ένα Απλό Αθροισμα παραγωγών δντων, πράγμα 

"7 c SZ&'C τ5 όποιο, σύμφωνα μέ τά προηγούμενα, είναι Αδύνατο, μολονότι Αρχικά 
κατά τήν πρώτη χονδροειδή [Αδρή] σκιαγράφησή [του] τό παριστάναμε 
κατ’ αύτό τόν τρόπο. *Η ύπέρτατη, Απεναντίας, πραγματικότης ΘΑύπέκειτο 
στή βάση τής δυνατότητος δλων τών πραγμάτων ώς [ύπό τήν Ιδιότητά της 
ώς] ύ Λ ό β α θ ρ ο  [Αρχή] μάλλον^ιαρά φς σ υ μ π ε ρ ί λ η ψ η  [σύνολο], 
καί ή πολλαπλότης ^τών πρώτων [δηλ. των πραγμάτων] θά βασιζόταν δχι 
στόν περιορισμό τοΰ ίδίου τοϋ πρωταρχικού δντος, άλλά στήν πλήρη Ανά
πτυξή του56 [σέ δ,τι έπεται Απ’ αύτό], είς τήν όποια θ’ Ανήκε ώσαύτως βέ
βαια καί όλόκληρη ή δική μας αίσθητικότης μαζί μέ δλη τήν πραγματικό
τητα έν τώ φαινομένω —αίσθητικότης57 58 πού, ώς ένα συστατικό μέρος, δέν 
μπορεί νά Ανήκη στήν Ιδέα τού ύπερτάτου δντος.

(A 580)^ . μ0(. αβτή Χ(ί)ρ0[) ιτηθΑςί» τήν ύ-ποστασιοποιούμε, [έτσι καί]
(Β 608) T^v παρακοχουθήσουμε παραπέρα, τότε τό πρωταρχικό δν θά μπορέσουμε 

νά τό προσδιορίσουμε διά [μέσου] τής Απλής έννοίας τής ύπερτάτης 
πραγματικότητος ώς ένα δν ένικό [μοναδικό], άπλοϋν, παναύταρκες, αίώνιο 
κ.λ.π., μέ μιά λέξη, [θά μπορέσουμε νά τό προσδιορίσουμε] στήν Απόλυτη 
πληρότητά του διά μέφου δλων τών κατηγορημάτων. Ή έννοια ένός τέτοιου
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53. Τά πάντα, κάθε τι.
54. Μέ ένα τέτοιο έξαιρετικό προτέρημα (πρωτείο).
55. "Υστερα Απ’ αύτό, αύτομάτως τότε.
56. Folge (= consecutio) Ακολουθία, συνέπεια.
57. "Η κατ’ άλλους: πραγματικότης (C h ί ο d i).
58. ’Ενώ τήν ....
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δντος είναι ή Εννοια τοΟ Θ ε ojb στήν υπερβατική της σημασία' καί Ετσι 
τό Ιδεώδες τοΟ καθαροΟ λόγου είναι, Ετσι όπως άλλωστε τό δήλωσα 
παραπάνω, τό Αντικείμενο μιάς.ύπερβατ[ολογ]ικής Θ ε ο λ ο γ ί α ς .

Έν μεταξύ ή χρήση αύτή τής ύπερβατολογικής Ιδέας θά ύπερέβαινε 
ώστόσο Λ[δη>$ όρια τού προορισμού καί τής άποδεκτότητός59 της. Γιατί τήν 
Ιδέα αύτό οτλόνο*: d>c τήν Εννοια μόνον πάσης τής πραγματικότητος(τήν>
Ε^ετε γιά βάση ^υπόβαθρο] τού συνολικού προσδιορισμοϋτών πραγμάτων έν 
γένέι, χωρίς νά άπαιτή ώστε όλη αύτή ή πραγματικότης νά είναι Αντικει
μενικά δεδομένη καί γ/ άΛατελή καί ή ίδια Ενα πράγμα. Αύτό τό τελευταίο 
είναι μιά άπλή(|πιν^ηαη, διά τής όποιας συμπεριλαμβάνουμε καί πραγματώ
νουμε σέ Ενα Ιδεώδες, ώς είς Ενα Ιδιαίτερο όν, τό Πολλαπλό τής Ιδέας μας, 
πράγμα γιά τό όποιο δέν Εχουμε καμμιάν Αρμοδιότητα [δικαιοδοσία], καί 
μάλιστα ούτε κάν [τήν Αρμοδιότητα] νά δεχθούμε κατ’ εύθεΐαν τή 
δυνατότητα μιάς τέτοιας ύποθέσεως" όπως άλλωστε καί όλες έπίσης οί 
συνέπειες [συμπερασμοί], πού Απορρέουν Από Ενα τέτοιο ίδεώδες, δέν 
Αφορούν σέ τίποτα τόν ρυνολικό προσδιορισμό τών πραγμάτων έν γένει, 
πού πρός χάρη των [όφελός των] μονάχα ήταν άναγκάία'ή ιδέα, καί δέν 
Εχουν [Ασκούν] ούτε τήν παραμικρή Επίδραση πάνω σ’ αύτόν. ^

Δέν είναι Αρκετό νά περιγράφη κανείς τή μέθοδο τού λόγου μας καί τή ^ 
διαλεκτική του, πρέπει έπίσης κανείς νά ζητή ν’ άποκαλύπτη τίς πηγές της, 
γιά νά μπορή νά έξηγήση αύτή τήν ίδια τήν Απατηλή φαινομενικότητα ώς 
Ενα φαινόμενο τής νοήσεως" γιατί τό ίδεώδες, γιά τό όποιο μιλάμε, θε
μελιώνεται πάνω σέ μιάν φυσική καί όχι άπλώς αύθαίρετην Ιδέα. Ώς έκ 
τούτου Ερωτώ [θέτω τό Ερώτημα]: πώς όδηγεΐται ό λόγος σ’ αύτό, στό νά 
θεωρή [δηλ.] όλη τή δυνατότητα τών πραγμάτων ώς παράγωγη [άπορρέου- 
σαν] Από μιάν μοναδική δυνατότητα πού ύπόκειται ώς βάση, δηλ. Απ’ 
αύτήν60 τής ύπερτάτης πραγματικότητος καί νά τήν προΰποθέτη αύτόχρη- 
μα61 ώς περιεχομένην σέ Ενα Ιδιαίτερο [ξεχωριστό] πρωταρχικό δν;

Ή Απάντηση προσφέρεται [δίδεται] Εξ Εαυτής Από τίς συζητήσεις τής 
ύπερβατ[ολογ]ικής ’Αναλυτικής. Ή δυνατότης τών Αντικειμένων τών 
αίσθήσεων είναι μιά σχέση τών Ιδίων πρός τή νόησή μας, όπου μέσα [μέσα 
στήν όποία] κάτι (δηλ. ή Εμπειρική μορφή) μπορεί νά νοηθή a priori, Εκείνο 
όμως πού Αποτελεί τήν Ολη, τήν πραγματικότητα Εν τφ φαινομένφ (ό,τι 
Αντιστοιχεί στό αίσθημα), πρέπει νά είναι δεδομένο, [πράγμα] χωρίς τό 
όποίο δέν θά μπορούσε καί τό ίδιο έπίσης νά νοηθή καθόλου καί συνεπώς 
[δέν θά μπορούσε] νά παρασταθή ή δυνατότης του. “Ενα Αντικείμενο τώρα

59. Zul&ssigkeit (= έπιτρεπτότης, άρμοδιότης, Ισχύς).
60. Δηλ. άπό τή δυνατότητα.
61. Εύθύς άμέσως.
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(Α 582)} 
(Β 610)/

/

(Α 583)} 
(Β 611)1

των αίσθήσεων μπορεί νά προσδιορισθή συνολικά62 μόνον &ν αύτό 
συγκρίνεται μέ όλα τά κατηγορήματα τού φαινομένου καί παριστάνεται δι ’ 
αύτών είτε καταφατικά, είτε άρνητικά. ’Επειδή όμως έδώ έκεΐνο πού 
συνιστδ [άποτελεΐ] τό ίδιο τό πράγμα (έν τφ φαινομένψ), δηλ. τό 
Πραγματικό, χωρίς τό όποιο ούτε καί τό ίδιο έπίσης θά μπορούσε νά νοηθή 
καθόλου, πρέπει νά είναι δεδομένο' [καί έπειδή] έκεΐνο όμως, μέσα στό 
όποιο είναι δεδομένο τό Πραγματικό όλων τών φαινομένων είναι ή ένική τά 
πάντα περιέχουσα έμπειρία: γι’ αύτό ή ύλη γιά τή δυνατότητα όλων των 
άντικειμένων των αίσθήσεων πρέπει νά προϋποτεθή ώς δεδομένη σέ ένα 
σύνολο63, πάνω στόν περιορισμό τού όποιου μπορεί μόνο νά στηριχθή όλη 
ή δυνατότης έμπειρικών άντικειμένων, ή διαφορά τού ένός άπό τό άλλο64 καί 
ό συνολικός προσδιορισμός των. Σ’ έμάς τώρα δέν μπορούν πράγματι νά 
δοθούν διόλου άλλα άντικείμενα άπό αύτά των αίσθήσεων καί πουθενά 
άλλοΰ άπό τή συνεκτική ένότητα65 μιάς δυνατής έμπειρίας, κατ’ άκολουθί- 
αν τίποτα δέν είναι γιά μάς άντικείμενο, άν δέν προϋποθέτη τό σύνολο 
[τήν συμπερίληψη] όλης τής έμπειρικής πραγματικότητος ώς όρο τής 
δυνατότητός του. Άπό66 μιάν φυσική αύταπάτη θεωρούμε τώρα ώς μιάν 
θεμελιώδη άρχή, πού είναι άνάγκη νά ίσχύη γιά όλα τά πράγματα έν γένει, 
αύτό πού ούσιαστικά Ισχύει μόνο γιά έκεΐνα πού δίδονται ώς άντικείμενα 
των αίσθήσεών μας. Κατ’ άκολουθίαν διά παραλείψεως67 τού περιορισμού 
αύτού θά έκλαμβάνουμε τήν άρχή τών έννοιών μας γιά τή δυνατότητα των 
πραγμάτων, ώς φαινομένων, ώς μιάν ύπερβατική άρχή τής δυνατότητός τών 
πραγμάτων καθόλου.

ότι όμως έμεΐς ύποστασιοποιούμε μετέπειτα τήν Ιδέα αύτή τού 
συνόλου όλης τής πραγματικότητος προέρχεται άπό τούτο: γιατί [δηλ.] τή 
δ ι α ν ε μ η τ .uc-ή ν ένότητα τής έμπειρικής χρήσεως τής διανοίας τή 
μεταβάλλουμε διαλεκτικά στή σ ju-XJlo γ ι κ ή ένότητα ένός 'Όλου τής 
έμπειρίας καί πάνω68 σ’ αύτό τό Όλον τού φαινομένου νοούμε μέσα μας ένα 
ξεχωριστό [άτομικό] πράγμα, πού περιέχει είς έαυτό69 όλη τήν έμπειρική 
πραγματικότητα, [πράγμα] τό όποιο ύστερα συγχέεται, διά τής ήδη 
μνημονευμένης ύπερβατικής ύποκλοπής [ύφαρπαγής], μέ τήν έννοια ένός 
πράγματος πού ίσταται στήν κορυφή τής δυνατότητός όλων τών πραγμάτων,

62. Πέρα γιά πέρα (omnimode).
63. Συμπερίληψη.
64. Ή άμοιβαία διαφορά τους.
65. Συνυφή (=contextus).
66. Κατά μιάν φυσική....
67. Παραλείποντας τόν....
68. Σ’ αύτό τό Όλον (=in hoc toto). Παρ’ αύτφ(= an diesem Ganzen).
69. Μέσα του.
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γιά [στόν] τόν συνολικό τών όποίων προσδιορισμό αυτό περιέχει τούς 
πραγματικούς όρους*.

ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

Περί τών άποδεικτικών λόγων [άποδείξεων] του καθαρώς θεωρητικού70 λό
γου γιά νά συμπεράνη διά τήν ύπαρξη ένός ύπερτάτου όντος.

’Ανεξάρτητα71 72 άπό τήν έπείγουσα [πιεστική] αύτή άνάγκη τού λόγου 
νά προϋποθέτη κάτι τι, πού μπορεί πλήρως νά ύπόκειται ώς βάση στή νόηση 
γιά τόν συνολικό προσδιορισμό τών έννοιών της, ό λόγος έν τούτοις 
παρατηρεί παρά πολύ εύκολα τό ίδεατό καί άπλώς έπινοημένο μιας τέτοιας 
προϋποθέσεως, ώστε νά ώφειλε [μπορούσε], άπ’ αύτό καί μόνο, νά πεισθή 
γιά νά κάνη άμέσως [εύθέως] δεκτό ώς ένα πραγματικό όν ένα άπλό 
αύτοκατασκεύασμα [δημιούργημα] τής σκέψεώς του, έάν [δηλ.] δέν έπιέζετο 
[άναγκαζόταν] άπό κάπου άλλοΰ νά ζητήση σέ κάποιο μέρος τήν άνάπαυσή 
του [ήσυχία του] στήν άναγωγή άπό τό ύποκείμενο σέ όρους, πού είναι 
δεδομένο, πρός τό,μή ύποκείμενο σέ όρους [’Απόλυτο], πού, καθ’ έαυτό καί 
τήν άπλή έννοιά του, δέν είναι βέβαια ώς πραγματικό δεδομένο, τό όποιο 
όμως μόνο μπορεί νά όλοκληρώση τή σειρά τών άναγμένων στούς

(Α 584) 
(Β 612)

* Τό ιδεώδες αύτό τοΰ ens realissimum11. μολονότι βέβαια είναι μιά άπλή 
παράσταση, π ρ α γ μ α τ ώ ν ε τ α ι 7 3 ,  λοιπόν, κατ’ άρχήν, δηλ. μεταβάλλεται [γί
νεται] σέ άντικείμενο, μετά άπ’ αύτό ύ π ο σ τ α σ ι ο π ο ι ε ΐ τ α ι ,  τέλος, διά μιδς φυ
σικής πορείας [προόδου] τού λόγου πρός όλοκλήρωση τής ένότητος, καί π ρ ό σ ω -  
π ο π ο ι ε ΐ τ α ι  μάλιστα, όπως σέ λίγο θά άναπτύξουμε' [καί τούτο] γιατί ή κανονι
στική74. ένότης τής έμπειρίας δέν στηρίζεται πάνω σ’ αύτά τά ίδια τά φαινόμενα (στήν 
αίσθητικότητα μόνον), άλλά πάνω στή σύνδεση τοΰ Πολλαπλού αύτών διά [μέσου] τής 
δ ι α ν ο ί α ς (σέ μιάν συγκατάληψη), κατά συνέπεια ή ένότης τής ύπερτάτης 
πραγματικότητος καί ή συνολική προσδιορισιμότης (δυνατότης) όλων τών πραγμάτων 
φαίνεται νά έδρεύη [ένυπάρχη] σέ μιάν ύπέρτατη διάνοια, έπομένως σέ μιάν ν ο ε ρ ή  
ο ύ σ ί α75.

70. Spekulativen.
71. Χωρίς νά λαμβάνη κανείς ύπ’ όψη, νά θεωρή.
72. Natura perfectissima.
73. Γίνεται πραγματικό.
74. W ί 1 1 e: relative (σχετική).
75. Natura intelligens (= νοερή φύση, Νοΰς).
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(Α 585) 
(Β 613)

θεμελιώδεις λόγους [Αρχές] όρων. Αύτό τώρα Αποτελεί τήν φυσική πορεία 
πού παίρνει [Ακολουθεί] κΑθε Ανθρώπινος λόγος, Ακόμα καί ό πιό κοινός, 
μολονότι ό κάθε ένας Απ’ αύτούς δέν έμμένει [διαρκεΐ] σ’ αύτήν. *0 λόγος 
δέν Αρχίζει Από Εννοιες, Αλλά Από τήν κοινή Εμπειρία καί θέτει κάτι τι τό 
ύπαρχον ώς ύπόβαθρο. ’Αλλά αύτό τό Εδαφος βυθίζεται, Αν δέν στηρίζεται 
στόν Ακλόνητο [Αδιάσειστο] βράχο τού Απολύτως ’Αναγκαίου. Αύτός ό 
ίδιος όμως βράχος αίωρείται χωρίς Ερεισμα, έάν Εξω καί κάτω Απ’ αύτόν 
ύπάρχη Ακόμα κενός χώρος καί [έάν] αύτός ό ίδιος δέν γεμίζη (πληροί) τά 
πάντα καί δέν άφήνη76 Ετσι καμμιάν πλέον θέση γιά τό «γ ι α τ ί»77, [έάν] 
δη λ. [δέν είναι] ώς πρός τήν πραγματικότητα Απειρος.

Έάν ύπάρχη κάτι τι —ότιδήποτε καί Αν είναι αύτό—, τότε είναι 
Ανάγκη νά γίνη έπίσης δεκτό, ότι ύπάρχει κάτι κ α τ ’  Α ν α γ κ α ι ό τ η τ α .  
Γιατί τό τυχαίο78 ύπάρχει μόνον ύπό τόν όρο ένός Αλλου, ώς αίτιας του, καί 
γι’ αύτή [τήν αίτια] ίσχύει περαιτέρω ό συλλογισμός μέχρι μιάν αίτια, ή 
όποια δέν είναι τυχαία καί γι’ αύτόν Ακριβώς τόν λόγο ύπάρχει κατ’ 
Αναγκαιότητα Ανευ όρου. Αύτό είναι τό Επιχείρημα, πάνω στό όποιο 
στηρίζει ό λόγος τήν πορεία του πρός τό πρωταρχικό όν.

Ό λόγος τώρα Αναζητεί [γυρεύει] γύρω του τήν Εννοια ένός δντος, τό 
όποιο προσήκει [προσιδιάζει^9 σέ μιάν τέτοια ύπεροχή τής ύπάρξεως80, 
όπως είναι ή Απόλυτη Αναγκαιότης, όχι τόσο, γιά νά συμπεράνη εύθύς 
Επειτα άπό τήν Εννοια αύτοϋ [τού δντος] a priori γιά τήν ύπαρξή του (γιατί, 
Αν άποτολμοϋσε αύτό [κάτι τέτοιο], τότε θά μπορούσε [έπετρέπετο] έν γένει 
νά έρευνα άνάμεσα σέ Απλές [ψιλές] μόνον Εννοιες καί δέν θά είχε άνάγκη νά 
θέση ώς βάση μιάν δεδομένη ύπαρξη), άλλά γιά νά βρή μόνον Ανάμεσα σέ 
όλες τίς Εννοιες δυνατών πραγμάτων Εκείνη, πού δέν περιέχει μέσα της 
τίποτε τό άντιβαΐνον81 πρός τήν Απόλυτη Αναγκαιότητα. Γιατί, ότι πρέπει 
όντως νά ύπάρχη κάτι τι τό Απολύτως Αναγκαίο, αύτό ό λόγος τό θεωρεί 
σύμφωνα μέ τόν πρώτο συλλογισμό ώς ήδη καθωρισμένο [Αποδεδειγμένο]82. 
Έάν αύτός τώρα μπορεί νά Απομακρύνη [Εξάλειψη] κάθε τι πού δέν 
συμβιβάζεται μ ’ αύτή τήν Αναγκαιότητα, Εκτός Από Ενα: τότε αύτό [τό Ενα] 
είναι τό Απολύτως Αναγκαίο όν, είτε μπορεί κανείς τώρα είτε όχι νά συλλάβη 
τήν Αναγκαιότητα αύτοΰ, τουτέστιν έάν μπορή νά τήν παραγάγη άπό τήν 
Εννοιά του Αποκλειστικά καί μόνον.

76. Μή Αφήνοντας.
77. Γιά μιάν νέα δηλ. έρώτηση.
78. Fortuitum.
79. Αρμόζει, ταιριάζει.
80. Σέ μιάν τέτοια προνομιούχα ύπαρξη.
81. ’ Αντιμαχόμενο.
82. ’ Αποτετελεσμένο (= ausgemacht).
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’Εκείνο τώρα, τού όποίου ή Εννοια περιέχει μέσα της τό «διότι» σέ 
κάθε «διατ(»*\ [καί] τό όποίο δέν είναι έλλιπές σέ κανένα μέρος καί άπό 
καμμιάν άποψη, πού ώς όρος είναι έπαρκές άπό κάθε πλευρά, [αύτό] 
φαίνεται άκριβώς γι’ αύτό νά είναι τό προσήκον στήν άπόλυτη άναγκαιότη- 
τα όν, γιατί αύτό μέ τήν αύτοκατοχή όλων τών όρων πρός πάν τό δυνατό, δέν 
έχει άνάγκη τό Γδιο άπό κανέναν όρο, καί μάλιστα δέν είναι ούτε κάν 
Επιδεκτικό όρου, κατ’ άκολουθίαν έπαρκεΐ, τουλάχιστον άπό μιάν πλευρά, 
στήν έννοια τής άπολύτου άναγκαιότητος, πού είς83 84 αύτό καμμιά άλλη 
έννοια δέν μπορεί νά τό ίσοφαρίση85, [έννοια] ή όποία, έπειδή είναι 
Ελαττωματική [άτελής] καί χρειάζεται όλοκλήρωση, δέν Επιδεικνύει Επάνω 
της κανένα τέτοιο χαρακτηριστικό γνώρισμα άνεξαρτησίας άπό όλους τούς 
περαιτέρω όρους. Είναι άλήθεια ότι άπ’ αύτό Εδώ δέν μπορεί άκόμη νά 
συμπερανθή μέ βεβαιότητα πώς, δ,τι δέν περιέχει μέσα του τόν ύπέρτατο καί 
άπό κάθε άποψη τέλειο όρο, πρέπει γιά τόν λόγο αύτό νά είναι καί τό ίδιο 
Εξαρτημένο ώς πρός τήν ύπαρξή του άπό όρους' άλλά αύτό ώστόσο δέν έχει 
[φέρει] πραγματικά Επάνω του τό μοναδικό χαρακτηριστικό γνώρισμα τής 
άπολύτου ύπάρξεως, τού όποίου είναι Εγκρατής [Ικανός]86 ό λόγος, γιά νά 
γνωρίζη διά μιάς Εννοιας a priori οίοδήποτε όν ώς άπόλυτο.

’ Ανάμεσα σέ όλες τίς έννοιες δυνατών πραγμάτων ή έννοια Ενός όντος 
μέ τήν ύπέρτατη πραγματικότητα θά προσιδίαζε, άρα, κάλλιστα στήν [γιά] 
έννοια Ενός άπολύτως άναγκαίου όντος, καί Εάν άκόμη δέν Επαρκή πλήρως 
[άντιστοιχή] είς αύτήν, δέν έχουμε ώστόσο καμμιάν Επιλογή, άλλά 
βλέπουμε τούς Εαυτούς μας ύποχρεωμένους νά έμμείνουμε σ’ αύτήν, γιατί 
τήν ύπαρξη Ενός άναγκαίου όντος δέν μπορούμε νά τήν πετάξουμε87 στόν 
άνεμο [νά τήν άψηφήσουμε], Εάν όμως τή δεχθούμε, δέν μπορούμε σ’ 
όλόκληρο ώστόσο τό πεδίο τής δυνατότητος νά βρούμε κάτι, τό όποιο θά 
ήταν σέ θέση νά έγείρη μιάν πιό θεμελιωμένη άξίωση πάνω σέ μιάν τέτοια 
όπεροχή στήν ύπαρξη.

Τέτοια είναι, λοιπόν, ή φυσική πορεία τού άνθρωπίνου λόγου. Πείθεται 
κατ’ άρχήν γιά τήν ύπαρξη κ ά π ο ι ο υ  άναγκαίου όντος. Σ’ αύτό άνα- 
γνωρίζει μιάν άπόλυτη ύπαρξη. Τώρα, λοιπόν, ζητεί τήν έννοια τού ’Ανε
ξαρτήτου άπό κάθε όρο καί τήν βρίσκει σ’ αύτό πού είναι τό ίδιο ό άποχρών 
όρος σέ [γιά] κάθε άλλο, δηλ. σ’ Εκείνο πού περιέχει όλη τήν πραγματικό
τητα. Τό "Ολον όμως χωρίς περιορισμούς είναι άπόλυτη Ενότης καί φέρει 
μαζί του [συνεπικομίζει] τήν έννοια Ενός Ενικού, τουτέστιν τού ύπερτάτου

|(Α 586) 
1(Β 614)

Γ(Α 587) 
1(Β 615)

83. Δηλ. τόν λόγο κάθε πράγματος.
84. Ώς πρός αύτό.
85. Νά (σοβαθμίση μαζί του.
86. Κύριος' τό όποίο διαθέτει ό λόγος.
87. Σκορπίσουμε.



262 Κριτική του καθαρού λόγου. Υπερβατική Λογική. 2. ’Υποδιαίρεση. 'Υπερβατική Διαλεκτική

δντος, καί έτσι συμπεραίνει αύτός88 δτι τό υπέρτατο δν, ώς πρωταρχή [πηγή] 
δλων των πραγμάτων, υπάρχει κατά τρόπον άπολύτως άναγκαΐο.

Στήν έννοια αύτή δέν μπορεί νά άμφισβητηθή89 μιά ώρισμένη έμ- 
βρίθεια, δταν ό λόγος είναι [πρόκειται] γιά ά π ο φ ά σ ε ι ς90, δταν δηλ. 
ή ύπαρξη κάποιου άναγκαίου δντος έχη γίνει άπαξ δεκτή καί δλοι 
συμφωνούν σ’ αύτό, δτι [δηλ.] πρέπει κανείς νά πάρη θέση προσωπικά, που 
μέσα θέλει νά τοποθετήση [τό δν] αύτό, γιατί τότε δέν μπορεί κανείς νά κάνη 
μιάν πιό προσήκουσα [έμπρέπουσα] έπιλογή, ή μάλλον καλλίτερα δέν έχει 
κανείς νά κάνη καμμιάν έπιλογή, άλλά είναι ύποχρεωμένος νά δώση τήν 
ψήφο του στήν άπόλυτη ένότητα τής τελείας [πλήρους] πραγματικότητος, 
ώς τής πρωταρχικής πηγής [άρχής] τής δυνατότητος. ”Αν δμως τίποτε δέν 
μάς έξωθή νά λάβουμε άπόφαση καί [άν] προτιμότερα άφήναμε άναποφάσι- 
στη [έκκρεμή]91 τήν δλη ύπόθεση μέχρις δτου ύπό τό πλήρες92 βάρος τών 
άποδεικτικών λόγων άναγκαζόμαστε σέ έπιδοκιμασία [έγκριση], δταν δηλ. 
έχωμε άπλώς νά κάνουμε μέ κρισιολόγηση, πόσο [δηλ.] γνωρίζουμε άπό 
τό πρόβλημα αύτό καί τί κολακευόμεθα [βαυκαλιζόμεθα] μόνον πώς 
γνωρίζουμε: τότε ή παραπάνω έπιχειρηματολογία [συλλογισμός] άπέχει 
πολύ άπό τού νά έμφανίζεται ύπό τόσον προνομιακή μορφή καί χρειάζεται 
[μιάν ώρισμένη] εύνοια γιά νά άντισταθμίση93 τήν έλλειψη τών νομίμων 
άξιώσεών της.

Πράγματι, έάν τά πάντα τ’ άφήνουμε94 νά έχουν έτσι καλώς δπως αύτά 
έδώ ποοΒάλλουν ένώπιόν μας, δτι δηλ., πρώτον, έξ95 όποιασδήποτε

άπολύτως άναγκαίου δντος χώρα, δεύτερον, δτι έγώ είμαι ύποχρεωμένος νά 
θεωρώ ώς άπολύτως μή ύποκείμενο σέ δρους ένα δν πού περιέχει δλη τήν 
πραγματικότητα, συνεπώς καί κάθε έπίσης δρο, [καί] δτι μ’ αύτό έχει βρεθή, 
κατά συνέπεια, ή έννοια ένός πράγματος πού προσιδιάζει96 στήν άπόλυτη 
άναγκαιότητα: καί τότε έν τούτοις δέν μπορεί καθόλου νά έξαχθή άπ’ αύτά 
τό συμπέρασμα, δτι ή έννοια ένός περιωρισμένου δντος, πού δέν έχει τήν 
ύπέρτατη πραγματικότητα, άντιφάσκει γιά τόν λόγο αύτό πρός τήν άπόλυτη

88. Δηλ.ό άνθρώπινος λόγος.
89. Δέν μπορεί νά τής άμφισβητήση· κανείς.
90. Γιά λήψη άποφάσεων (de capiendis consiliis).
91. Καί δν προτιμούσαμε ν’ άφήσουμε κατά μέρος...
92. ’Αποφασιστικό.
93. Ύποκαταστήση.
94. Τά δεχόμεθα ώς καλώς ίσχύοντα.
95. Μέ άφετηρία τήν ....
96. Ταιριάζει.

ύπάρξεως (έν άνάγκη έπίσης καί τής δικής μου άπλώς ύπάρξεως) 
[είναι δυνατός] ένας όρθός συλλογισμός γιά τήν ύπαρξη ένός
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άναγκαιότητα. Γιατί παρ’ δλον πού στήν έννοιά του δέν συναντώ τό 
’Απόλυτο, τό όποιο συνεπικομίζει ήδη τήν όλότητα των όρων, δέν μπορεί 
έν τούτοις άπ’ αύτό νά συμπερανθή καθόλου, ότι ή ύπαρξή του πρέπει γιά 
τόν λόγο άκριβώς αύτό νά είναι έξαρτημένη άπό όρους' κατά τόν ίδιο τρόπο 
άκριβώς πού σ’ έναν ύποθετικό συλλογισμό τοϋ λόγου δέν μπορώ νά πώ: ότι 
όπου δέν ύπάρχει ένας ώρισμένος όρος (έδώ δηλ. τής πληρότητος έξ 
έννοιών07), έκεΐ δέν ύπάρχει έπίσης καί τό ύπό όρους. Σ’ έμάς, άντίθετα, θά 
[συνεχίζη νά] παραμένη άναφαίρετο μάλλον [δικαίωμα] τό νά άφήνουμε όλα 
τά ύπόλοιπα [άλλα] πεπερασμένα όντα νά Ισχύουν έξ Ι'σου άκριβώς ώς 
άπολύτως άναγκαΐα, παρ ’ όλον πού τήν άναγκαιότητά των δέν μπορούμε νά 
τήν συμπεράνουμε άπό τή γενικήν έννοια πού έχουμε γΓ αύτά. Αλλά τοι
ουτοτρόπως τό έπιχείρημα αύτό δέν θά μάς προσεπόριζε ούτε τήν 
παραμικρή έννοια γιά Ιδιότητες ένός άναγκαίου δντος καί δέν θά είχε 
πετύχει97 98 99 πουθενά άπολύτως τίποτε.

Παρά ταΰτα τό έπιχείρημα αύτό έξακολουθεΐ νά έχη" μιάν ώρισμένη 
σπουδαιότητα καί ένα κύρος [περιωπή]100, πού δέν μπορεί άκόμη λόγιρ αύτής 
τής άντικειμενικής άνεπάρκειας νά τού άφαιρεθή αύτομάτως [χωρίς άλλο]. ^ ^ 
Γιατί ύποθέσατε ότι ύπάρχουν ύποχρεώσεις πού έν τή ίδέςι τού λόγου θά 
ήσαν παντάπασιν ορθές, άλλά χωρίς καμμιάν πραγματικότητα έν τή 
έφαρμογή [των] πάνω σ’ έμάς τούς ίδιους, δηλ. χωρίς κίνητρα101, [έκεΐ] όπου 
δέν θά προϋπετίθετο ένα ύπέρτατο όν πού θά μπορούσε νά προσδώση 
άποτελεσματικότητα καί έμφαση [έπιβεβαίωση] στούς πρακτικούς νόμους: 
καί τότε άκόμη θά είχαμε μιάν ύποχρέωση ν’ άκολουθήσουμε102 τίς έννοιες, 
οι όποιες, έστω καί άν δέν θά μπορούσαν νά είναι άντικειμενικά έπαρκεΐς, 
είναι έν τούτοις σύμφωνα μέ τό μέτρο τού λόγου μας ύπέρτερες καί σέ 
σύγκριση πρός αύτές δέν γνωρίζουμε ώστόσο τίποτε καλλίτερο καί 
πειστικώτερο. Τό καθήκον [ύποχρέωση] τού έπιλέγειν [τής έπιλογής] θά 
άπεμάκρυνε103 διά μιάς πρακτικής προσθήκης τήν άναποφασιστικότητα τής 
καθαρής θεωρίας άπό τήν κατάσταση Ισορροπίας104, καί μάλιστα ό λόγος 
δέν θά έβρισκε στόν ίδιο τόν έαυτό του, ώς τόν πλέον έπιεική [περιεσκεμ-

97. Σύμφωνα μέ έννοιες (ex conceptibus).
98. Άποφέρει.
99. Τό έπιχείρημα αύτό διατηρεί μιάν.,.Στό έπιχείρημα αύτό ύπολείπεται ή 

παραμένει μιά...
100. ’Αξιοπιστία.
101. ’Ελατήρια.
102. Υιοθετήσουμε.
103. "Εθετε τέρμα, άνέτρεπε.
104. ’Από τήν Ισοσθένεια τοϋ ζυγοϋ της.
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μένο],οί κριτή καμμιάν δικαίωση, έάν κάτω άπό τήν έπίδραση έπειγουσών 
[πιεστικών] κινητηρίων αίτιών —άν καί ΰπό συνθήκες μόνον έλλιποϋς 
[έλαττωματικής] γνώσεως105 106— δέν είχε άκολουθήσει τίς άρχές αύτές τής 
κρίσεώς του, ύπεράνω τών όποίων έν τούτοις δέν γνωρίζουμε τουλάχιστον 
διόλου καλλίτερες.

Τό έπιχείρημα αύτό μολονότι είναι στήν πραγματικότητα ύπερβατολο
γικό, καθώς [καθ’ όσον] στηρίζεται στήν έσωτερική άνεπάρκεια τού 
Τυχαίου, είναι έν τούτοις τόσο άπλό καί φυσικό, ώστε νά άνταποκρίνεται 
Ισακριβώς πρός τό κοινότατο αίσθημα τών άνθρώπων, εύθύς ώς [άπαξ καί] 
τούτο όδηγηθή [καταλήξη] άπαξ μονάχα σέ αύτό. Βλέπει κανείς πράγματα 
νά μεταβάλλονται, νά γεννώνται καί νά φθείρονται' τά πράγματα αύτά, 
άρα, ή τουλάχιστον ή κατάστασή τους, πρέπει νά έχουν μιάν αίτια. 
’Αλλά γιά κάθε αΙτία πού μπορεί ποτέ νά είναι δεδομένη στήν έμπειρία107, 
μπορεί νά τίθεται πάλι ή ίδια άκριβώς έρώτηση. Πρός τά πού λοιπόν δικαι
ότερα [εύλογώτερον] όφείλουμε νά μεταθέσουμε [τοποθετήσουμε] τήν 
ύ π έ ρ τ α τ η 1 0 8  αίτιότητα, άν όχι έκεΐ πού είναι ή άπώτατη [ύψίστη]109 αί- 
τιότης, δηλ. σέ έκεΐνο τό δν πού περιέχει πρωταρχικά μέσα στόν ίδιο τόν 
έαυτό του τήν έπάρκεια [τόν άποχρώντα λόγο] σέ κάθε110 δυνατό άποτέλε- 
σμα, [καί] τοϋ όποιου ή έννοια έπίσης έπιτυγχάνεται [κατορθούται] πολύ 
εύκολα διά τού μοναδικού χαρακτηριστικού γνωρίσματος μιάς τά πάντα 
περιέχουσας τελειότητος; Τήν^ύ»πέρτατη-αύτή^-αί-τί«-τήν, θεωροΰμ£-£πε*τα ώς 
άπολύτως άναγκαία, γιατί τό βρίσκουμε παντάπασιν άναγκαΐο νά ύψούμεθα 
μέχρΓσ’ αύτήν"καί [δέν βρίσκουμε] κανένα λόγο νά προχωρούμε πιό πέρα 
[πάνω] άκόμη άπ’ αύτήν. Γι’ αύτό καί σ’ δλους τούς λαούς βλέπουμε νά 
διεκλάμπουν111 112 διά μέσου τής πλέον τυφλής πολυθείας μερικοί έν τούτοις 
σπινθήρες [ζώπυρα] τού μονοθεϊσμού, είς τόν όποιο δέν τούς ώδήγησε 
στοχασμός [διαλογισμός] καί βαθειά καθαρή θεωρία, άλλά μιά φυσική πο
ρεία τού κοινού νοΰ, πού έγινε σιγά-σιγά [βαθμιαία] κατανοητή.

105. Καί όχι άγρυπνο, όπως έσφαλμένα μεταφράζουν οΐ Γάλλοι μεταφραστές.
106. Einsicht.
107. Η a r t e n s t e i n: in dcr Erscheinung=tv τφ φαινομένφ.
108. Άπώτατη (= supreme).
109. Summa.
110. Κατά τήν γραφή τοϋ E r d m a n n ,  άντί: στό δυνατό... (=der mdglichen).
1 1 1 .  Σπινθηρίζουν.
112. Spekulative Vernunft (=ratio contemplativa).
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'Υπάρχουν τρεϊς μόνο δυνατοί τρόποι άποδείξεως γιά τήν ύπαρξη τού Θεού
άπό καθαρά θεωρητικό λόγο112.

"Ολοι οΐ δρόμοι πού γιά τόν σκοπό αύτό μπορεί κανείς νά άκολουθή- 
ση113, άρχίζουν είτε άπό τήν καθωρισμένη έμπειρία καί τήν δι’ αύτής [κατ’ 
αύτόν τόν τρόπο] γιγνωσκόμενη Ιδιαίτερη φύση [σύσταση] τού αίσθητού 
μας κόσμου καί ύψώνονται [άνέρχονται] άπ * αύτήν, σύμφωνα μέ νόμους τής 
αίτιότητος, έως έπάνω τήν ύπέρτατη έξω άπό τόν κόσμο αίτία' ή θέτουν 
έμπειρικά ώς ύπόβαθρο μιάν Απροσδιόριστη μονάχα έμπειρία, δηλ. οίαν- 
δήποτε ύπαρξη, ή τέλος κάνουν Αφαίρεση άπ’ όλη τήν έμπειρία καί 
συμπεραίνουν έκ ψιλών έννοιών όλωσδιόλου a priori γιά τήν ύπαρξη μιάς 
ύπερτάτης αίτιας. 'Η πρώτη Απόδειξη είναι ή φ υ σ ι κ ο θ ε ο λ ο γ ι κ ή ,  ή 
δεύτερη ή κ ο σ μ ο λ ο γ ι κ ή  καί ή τρίτη ή ό ν τ ο λ ο γ ι κ ή .  Δέν 
ύπάρχουν περισσότερες [τών Αποδείξεων] αύτών καί δέν μπορούν ώσαύτως 
νά ύπάρξουν περισσότερες.

Θά Αποδείξω ότι ό λόγος όσο λίγο114 πάνω στόν ένα δρόμο [τόν 
έμπειρικό] τόσο λίγο καί πάνω στόν άλλο (τόν ύπερβατολογικό) έπιτελεΐ 
κάτι τι [καταφέρνει κάτι τι] καί δτι μάταια τεντώνει τά φτερά του, γιά νά 
χωρήση115 διά τής ψιλής δυνάμεως τής καθαρής θεωρίας πέρα άπό τόν 
αίσθητό κόσμο. 'Όσον Αφορά όμως τήν τάξη, κατά τήν όποια πρέπει νά 
ύποβληθοΰν σέ έξέταση οί τρόποι αύτοί τής άποδείξεως, ή τάξη αύτή θά 
είναι ή άκριβώς Αντίστροφη άπ’ έκείνη πού Ακολουθεί ό όλίγον κατ’ 
όλίγον116 διευρυνόμενος λόγος καί [Αντίστροφη άπ’ έκείνη] ύπό τήν όποια 
έπίσης τίς θέσαμε [παρουσιάσαμε] στήν άρχή. Γιατί θά άποδειχθή: δτι, 
παρ’ δλο πού ή έμπειρία δίνει σ’ αύτό117 τήν πρώτη Αφορμή, ή άπλή έν τού- 
τοις ύπερβατολογική έννοια καθοδηγεί σ’ αύτή του τήν προσπάθεια τόν λό
γο καί θέτει σέ δλες αύτοΰ τού είδους τίς Απόπειρες τόν στόχο [σκοπό], πού 
ό λόγος έχει τάξει στόν έαυτό του. Θ ’ Αρχίσω, λοιπόν, άπό τήν έξέταση τής 
ύπερβατολογικής άποδείξεως καί ύστερα θά δώ, τί μπορεί νά κάνη118 119 ή 
προσθήκη τού ’Εμπειρικού [τού έμπειρικοΰ στοιχείου]11’ γιά τήν αύξηση 
τής Αποδεικτικής της δυνάμεως.

ί(Α 591) 
1(Β 619)

113. Νά έγκαινιάση.
114. Στόν Γδιο δηλ. βαθμό.
115. Νά ύπερβή.
116. Σιγά-σιγά, βαθμηδόν.
117. Σ* αύτή τήν έξέταση.
118. Πώς μπορεί νά συμβάλη.
119. Τοϋ έμπειρικοΰ παράγοντος.
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£ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
(Β ο2 U ) J

ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ

Περί τής άδυνατότητος μιάς όντολογικής άποδείξεως γιά την ΰπαρξη του
Θεού.

Εύκολα άπό τά μέχρι τώρα βλέπει κανείς: δτι ή έννοια ένός άπολύτως 
άναγκαίου δντος, είναι μιά καθαρή έννοια τού λόγου, δηλ. μιά άπλή [ψιλή] 
ίδέα, ή άντικειμενική πραγματικότης τής όποιας μέ αύτό, μέ τό δτι [δηλ.] ό 
λόγος έχει άνάγκη άπ’ αύτήν, άπέχει άκόμα πολύ άπό τού νά είναι 
άποδεδειγμένη, —[ίδέα] ή όποια έπίσης ένδειξη120 μονάχα προσφέρει πρός 
μιαν ώρισμένη— μολονότι άνέφικτη— πληρότητα [τελειότητα] καί πού 
κατ’ ούσίαν χρησιμεύει περισσότερο στό νά περιορίζη τή διάνοια [νόηση] 
παρά νά τή διευρύνη πάνω σέ καινούργια άντικείμενα. Αποκαλύπτεται, 
λοιπόν, έδώ τό παράδοξο καί παράλογο, δτι [δηλ.] ό συλλογισμός [πού 
συμπεραίνει] άπό μιάν δεδομένη ΰπαρξη καθόλου γιά κάποιαν άπολύτως 
άναγκαία ΰπαρξη φαίνεται νά είναι έπιτακτικός121 καί όρθός καί μολαταύτα 
έχομε καθ’ όλοκληρίαν έναντίον μας δλους τούς δρους τής διανοίας [πού 
αύτή χρειάζεται] γιά νά σχηματίση μιάν έννοια γιά μιάν τέτοια άναγκαιό- 
τητα.

Σέ δλες τίς έποχές οι άνθρωποι έμίλησαν γιά τό ά π ο λ ύ τ ω ς  άνα- 
γ κ α ί ο δν καί δέν έκαναν τόσο πολύ τόν κόπο νά καταλάβουν, άν καί πώς 
μπορεί κανείς καί μόνο νά νοήση μέσα του ένα αύτοϋ του είδους πράγμα, 
δσο μάλλον [έκαναν τόν κόπο] νά άποδείξουν τήν ΰπαρξή του. "Ενας τώρα 
κατ’ δνομα όρισμός τής έννοιας αύτής είναι άσφαλώς καθ’ όλοκληρίαν 
εύκολος, δτι δηλ. [τό δν] αύτό είναι κάτι τέτοιο, ή μή ΰπαρξη του όποιου 

(Α 593)1 είναι άδύνατη’ άλλά μ’ αύτό δέν διαφωτίζεται122 κανείς σέ τίποτα έν 
(Β 621)3 άναφορφ πρός τούς δρους πού καθιστούν άδύνατο123 [τό] νά θεωρή κανείς ώς 

άπολύτως άδιανόητη124 τή μή ΰπαρξη ένός πράγματος, καί οί [δροι] αύτοί 
είναι ούσιαστικά έκεϊνο τό πράγμα πού θέλει κανείς νά γνωρίση125, άν δηλ. 
διά τής έννοιας αύτής νοούμε κάτι τι καθόλου ή δχι. Γιατί, τό ν’ άπορρίπτη 
κανείς διά μέσου τής λέξεως: ’ Α π ό λ υ τ ο ,  δλους τούς δρους πού χρειά

ζεται πάντα ή διάνοια, γιά νά θεωρήση κάτι τι ώς άναγκαΐο, άπέχει πολύ

120. Μιάν άπλή όδηγία ή Ενδειξη.
121. Πιεστικός, άναγκαστικός, έπείγων.
122. Δέν γίνεται κανείς σέ τίποτα σοφότερος.
123. Ν ο i r έ: notwendig (= άναγκαΐο).
124. A d ί c k e s: denkbar (=διανοητή).
125. Νά μάθη.
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άκόμη άπό τοΟ νά μοΰ κάνη κατανοητό, άν έγώ καί τότε, διά [μέσου] μιδς 
έννοιας ένός άπολύτως άναγκαίου [δντος], νοώ άκόμα κάτι τι ή δέν νοώ 
ένδεχομένως άπολύτως τίποτα.

Καί άκόμη περισσότερο: αυτή τήν ριψοκινδυνευμένη [άποτολμημένη] 
άπλώς στήν τύχη καί γινωμένη τελικά παντάπασιν οίκεία έννοια έπίστε- 
ψαν126 κοντά άκόμη στ’ άλλα ότι τήν έξήγησαν μέ ένα πλήθος παραδειγμά
των, κατά τέτοιον τρόπο, ώστε κάθε περαιτέρω ζήτηση [έρευνα] γύρω άπό 
τήν κατανοητότητά της127 νά φαίνεται καθ’ όλοκληρίαν περιττή [άνώφελη]. 
Κάθε μιά πρόταση τής Γεωμετρίας, ότι ένα τρίγωνο έχει τρεις π.χ. γωνίες, 
είναι άπολύτως άναγκαία' καί έτσι μιλούσε, κανείς γιά ένα άντικείμενο πού 
κεΐται όλότελα έξω άπό τήν σφαίρα τής διανοίας [νοήσεώς] μας, ώς έάν νά 
καταλάβαινε κανείς έντελώς καλά128, τί ήθελε νά πή κανείς μέ τήν έννοια 
αύτοϋ [τού άντικειμένου].

"Ολα τά προτεινόμενα [προσκομιζόμενα] παραδείγματα είναι παρμένα 
χωρίς εξαίρεση άπό κρίσεις μονάχα, όχι όμως άπό πράγματα καί τήν 
ύπαρξή τους. ' Η άπόλυτη όμως άναγκαιότης τών κρίσεων δέν είναι μιά άπό- 
λυτη άναγκαιότης τών πραγμάτων. Γιατί ή άπόλυτη άναγκαιότης τής κρίσε- 
ως είναι μόνον μιά υπό όρους129 άναγκαιότης τού πράγματος ή του κατηγο
ρήματος στήν κρίση [τής κρίσεως]. * Η προηγουμένη πρόταση δέν έλεγε ότι 
τρεις γωνίες είναι άπολύτως άναγκαΐες, άλλά, υπό τόν όρο ότι ένα τρίγωνο 
υπάρχει (είναι δεδομένο), ύπάρχουν έπίσης τρεις γωνίες (σέ αϊτό) κατά 
τρόπον άναγκαΐο. Μολαταύτα ή λογική αύτή άναγκαιότης άπέδειξε μιάν 
τόσο μεγάλη δύναμη τής άπατηλής της όψεως130, ώστε —άφ’ ότου κανείς 
γιά ένα πράγμα είχε μορφώσει μέσα του μιάν έννοια a priori, [έννοια] πού 
ήταν κατά τέτοιον τρόπο σχηματισμένη, ώστε στήν περίμετρό [σφαΐρά] της 
νά συμπεριελάμβανε κανείς κατά τή γνώμη του τήν ύπαρξη— νά πιστεύη 
κανείς ότι έξ αύτοΰ μπορεί νά συμπεράνη μέ βεβαιότητα πώς, έπειδή ή 
ύπαρξη προσήκει131 άναγκαστικά στό άντικείμενο αύτής τής έννοιας —ύπό 
τόν όρο δηλ. ότι τό πράγμα αύτό τό θέτω ώς δεδομένο (ύπάρχον)—, ή 
ύπαρξή του έπίσης τίθεται άναγκαία (σύμφωνα μέ τόν κανόνα τής 
ταυτότητος), καί ότι τό όν αύτό είναι, κατά συνέπεια, καί τό ίδιο άπολύτως 
άναγκαΐο, άφοΰ ή ύπαρξή του συννοεΐται μέ μιάν κατά τό δοκοΰν 
[αύθαιρέτως] παραδεδεγμένη έννοια καί ύπό τόν όρον ότι έγώ θέτω τό 
άντικείμενο αύτής [τής έννοιας].

126. Έπίστεψε κανείς.
127. Τή δυνατότητά της νά γίνη κατανοητή.
128. "Αριστα.
129. Bedingte (=ad conditionem adstricta).
130. Τής άπατηλής φαινομενικότητος.
131. Προσάπτεται.
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(Β 623).

"Οταν σέ μιάν ταυτολογική πρόταση112 αΓρω τό κατηγόρημα καί 
διατηρώ [κρατώ] τό ύποκείμενο, τότε προκύπτει [άπορρέει] μιά άντίφαση 
καί διά τούτο λέγω: [ότι] τό κατηγόρημα έκεΐνο άποδίδεται στό ύποκείμενο 
αύτό κατ’ άναγκαιότητα. “Οταν όμως αϊρω τό ύποκείμενο μαζί μέ τό 
κατηγόρημα, τότε δέν προκύπτει καμμιά άντίφαση, γιατί δέν ύ π ά ρ χ ε ι 
π λ έ ο ν  τ ί π ο τ α ,  πρός τό όποίο θά ήταν δυνατόν νά λάβη χώρα 
άντίφαση. Τό νά θέτη κανείς ένα τρίγωνο καί νά αΓρη ώστόσο τίς τρείς 
γωνίες του είναι άντιφατικό * τό νά αΓρη όμως κανείς τό τρίγωνο μαζί μέ τίς 
τρείς γωνίες του, [αύτό] δέν είναι καμμιά άντίφαση. Τό ίδιο άκριβώς 
συμβαίνει132 133 καί μέ τήν έννοια ένός άπολύτως άναγκαίου δντος. “Οταν 
αΓρετε τήν ύπαρξή του, τότε αίρετε καί τό ίδιο τό πράγμα μέ όλα του τά 
κατηγορήματα' άπό πού πρέπει134, λοιπόν, τότε νά προέρχεται ή άντίφαση; 
’Εξωτερικά δέν ύπάρχει τίποτα, πρός τό όποίο θά έρχόταν σέ άντίφαση, 
γιατί τό πράγμα δέν όφείλει έξωτερικά νά είναι άναγκαΐο' έσωτερικά έπίσης 
[δέν ύπάρχει] τίποτε, άφοϋ μέ τήν άρση τού Ιδίου τού πράγματος, έχετε άρει 
συγχρόνως κάθε τι135 τό έσωτερικό. *0 Θεός είναι παντοδύναμος' αύτό 
είναι [άποτελεϊ] μιά άναγκαία κρίση. *Η παντοδυναμία δέν μπορεί νά άρθή, 
έάν έσεΐς θέτετε μιάν θεότητα, δηλ. ένα άπειρο όν, μέ τήν έννοια τού όποιου 
[ή έννοια]136 έκείνη είναι ταυτόσημη. "Οταν όμως λέτε: Θ ε ό ς  δ έ ν
ύ π ά ρ χ ε ι ,  τότε δέν είναι δεδομένα ούτε ή παντοδυναμία, ούτε 
όποιοδήποτε άλλο άπό τά κατηγορήματά του' γιατί όλα αύτά έχουν άρθή 
μαζί μέ τό ύποκείμενο καί δέν παρουσιάζεται ούτε καί ή παραμικρή 
άντίφαση σ’ αύτή τή σκέψη.

ΕΓδατε, λοιπόν, ότι, όταν άρω τό κατηγόρημα μιάς κρίσεως μαζί μέ τό 
ύποκείμενο, [τότε] δέν μπορεί ποτέ νά προκύψη μιά έσωτερική άντίφαση, άς 
είναι τό κατηγόρημα όποιο θέλει [όποιοδήποτε καί άν είναι τό κατηγόρη
μα]. Δέν σάς άπομένει, λοιπόν, καμμιά άλλη διαφυγή [διέξοδος] άπό τού νά 
ύποχρεωθήτε νά πήτε: ότι ύπάρχουν ύποκείμενα πού δέν μπορούν νά άρθοΰν 
καθόλου, [ύποκείμενα], συνεπώς, τά όποϊα όφείλουν άναγκαστικά νά 
παραμένουν137. ’Αλλά αύτό άκριβώς θά ήθελε νά πή τούτο μόνον [θά 
ίσοδυναμοΰσε μέ τό]: ότι ύπάρχουν άπολύτως άναγκαία ύποκείμενα —μιά 
προϋπόθεση γιά τήν όρθότητα τής όποίας άκριβώς έγώ άμφέβαλλα καί τή 
δυνατότητα τής όποίας έσείς θέλατε νά μοΰ δείξετε. Γιατί δέν μπορώ νά 
σχηματίσω μέσα μου τήν παραμικρή έννοια ένός πράγματος, πού, έάν ήθελε

132. Πρόταση ταυτότητος.
133. Έτσι άκριββς Εχει τό πράγμα.
134. Μπορεί.
135. Κάθε Εσωτερικήν, Ενδογενή Ιδιότητα.
136. Τό κατηγόρημα Εκείνο, δηλ. ή παντοδυναμία.
137. Νά Εξακολουθούν νά ύφίστανται.
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άρθή13* μέ όλα του τά κατηγορήματα, θά άφηνε πίσω του [κατέλειπε] μιάν 
άντίφαση' καί χωρίς τήν άντίφαση δέν έχω, δι’ άπλών καθαρών έννοιών a 
priori, κανένα χαρακτηριστικό γνώρισμα13* τής άδυνατότητος.

’Εναντίον όλων αύτών τών γενικών συλλογισμών [συλλογιστικών 
έπιχειρημάτων] (τά όποια δέν μπορεί κανένας άνθρωπος νά άρνηθή) έσείς μέ 
προκαλείτε διά μιάς περιπτώσεως, πού τήν παρουσιάζετε ώς μιάν έργφ138 139 140 
άπόδειξη: ότι [δηλ.] παρ’ όλα αύτά όπάρχει μία, καί μάλιστα αύτή μόνον ή 
μ ί α έννοια, όπου τό μή-είναι141 142 ή ή άρση τού άντικειμένου της είναι αύτή 
καθ’ έαυτήν143 άντιφατική, καί αύτό [τό πράγμα]143 είναι ή έννοια τοϋ ens 
realissimum [τού όντως όντος]. Τό όν αύτό, λέτε, κατέχει όλη τήν 
πραγματικότητα καί ένα τέτοιο όν έχετε τό δικαίωμα νά τό δεχθήτε ώς 
δυνατό ([όν] πού έγώ συγκαταδέχομαι γιά τώρα, μολονότι ή έννοια πού δέν 
άντιφάσκει μέ τόν έαυτό της πολύ άπέχει άκόμη άπό τόϋ νά άποδεικνύη τή 
δυνατότητα τού άντικειμένου*). ’Ανάμεσα τώρα σ’ όλη τήν πραγματικότη
τα συμπεριέχεται έπίσης καί ή ύπαρξη: άρα ή ύπαρξη ένυπάρχει στήν 
έννοια ένός Δυνατού. ’ Εάν τώρα αίρεται αύτό τό πράγμα, αίρεται τότε καί ή 
έσωτερική δυνατότης τού πράγματος, πράγμα πού είναι άντιφατικό.

’Εγώ άπαντώ144: έχετε ήδη κάνει145 μιάν άντίφαση, άφ’ ότου μέσα στήν 
έννοια ένός πράγματος, πού θέλετε ώς πρός τή δυνατότητά του μόνον νά 
νοήτε, είσαγάγατε ήδη, ύπό όποιοδήποτε έστω συγκεκαλυμμένο146 όνομα, 
τήν έννοια τής ύπάρξεώς του. ’Εάν σάς τό άποδεχθή παροχώνητικά147 
κανείς αύτό, τότε έχετε φαινομενικά κερδίσει ύπόθεση148, τίποτε όμως στήν 
πραγματικότητα δέν έχετε εϊπει’ γιατί έχετε μιάν άπλή ταυτολογία 
έπιτελέσει. Καί σάς έρωτώ: είναι ή πρόταση: τούτο ή έκεΐνο τό πράγμα 
ύπάρχει (πού σάς κάνω τήν παραχώρηση καί τό δέχομαι —ότιδήποτε κι άν 
είναι αύτό— ώς δυνατό)— είναι, λέγω, αύτή ή πρόταση μιά άναλυτική ή

(Α 596) 
(Β 624)

(Α 597) 
(Β 625)

* Ή Εννοια είναι πάντοτε [όλες τίς φορές] δυνατή, όταν δέν άντιφάσκη μέ τόν 
έαυτό της. Αύτό είναι τό χαρακτηριστικό λογικό γνώρισμα τής δυνατότητος καί μ’ αύτό

138. 'Αν θά ήρετο.
139. Κριτήριο.
140. Argumentum de facto (=preuve de fait).
141. Ή μή ύπαρξη.
142. In se ipso.
143. Ή Εννοια.
144. ’Ιδού ή δική μου άπάντηση.
145. Έχετε ήδη περιπέσει σέ μιάν άντίφαση.
146. Λεληθός, κεκρυμμένο.
147. Σάς τό κάνει κατά παραχώρηση δεκτό.
148. Έχετε κερδίσέι παιχνίδι.
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συνθετική πρόταση; ’ Εάν είναι τό πρώτο (άναλυτική), τότε μέ τήν ϋπαρξη 
τοϋ πράγματος δέν προσθέτετε τίποτε στή σκέψη σας γιά τό πράγμα, άμέσως 
όμως έπειτα, ή θά έπρεπε ή σκέψη πού είναι μέσα σας, νά είναι τό i6to τό 
πράγμα, ή έχετε προϋποθέσει, ώς άνήκουσα στή δυνατότητα, μιάν ϋπαρξη 
καί άμέσως τότε έχετε δήθεν149 συμπεράνει άπό τήν έσωτερική δυνατότητα 
τήν ϋπαρξη, πράγμα τό όποιο δέν είναι τίποτε άλλο άπό μιάν θλιβερή ταυ
τολογία. *Η λέξη: «πραγματικότης», ή όποια στήν έννοια τοϋ πράγματος ή- 
χεΐ διαφορετικά άπ' δ,τι [ή λέξη] «ϋπαρξη» στήν έννοια τοϋ κατηγορήμα
τος, δέν καταφέρνει τίποτε150. Γιατί άν κάθε θέση151 (άκαθόριστα152 τί θέτε
τε) τήν όνομάζετε έπίσης πραγματικότητα, τότε μέσα στήν έννοια τοϋ υπο
κειμένου έχετε ήδη θέσει μέ δλα του τά κατηγορήματα τό πράγμα καί τό έ
χετε ώς πραγματικό δεχθή καί μέσα στό κατηγόρημα τό έπαναλαμβάνετε 
μονάχα153. Έάν, άντίθετα, όμολογήτε —δπως κάθε ένας λογικός άνθρωπος 
οφείλει εύλόγως νά όμολογή— δτι κάθε ύπαρκτική πρόταση είναι συνθετι
κή: πώς θέλετε τότε νά ίσχυρίζεσθε δτι τό κατηγόρημα τής ύπάρξεως δέν 
μπορεί νά αίρεται χωρίς άντίφαση; [καί τοΰτο] άφοΰ ένα τέτοιο προτέρημα 
[προνόμιο] προσήκει [άνήκει] ιδιαζόντως154 στίς άναλυτικές [προτάσεις] 
μόνον, ώς έκεΐνες πού ό χαρακτήρας155 156 των βασίζεται άκριβώς πάνω σ’ 
αύτό.

ΔΓ ένός άκριβοΰς προσδιορισμού τής έννοιας τής ύπάρξεως θά ήλπιζα

διακρίνεται τό άντικείμενό της άπό τό nihilnegativumlih. ’Αλλά ή έννοια αύτή μπορεί όχι 
λιγώτερο [ούχ ήττον] νά είναι μιά έννοια κενή, έάν ή άντικειμενική πραγματικότης τής 
συνθέσεως, διά τής όποιας αύτή παράγεται [γεννάται], δέν άποδεικνύεται ιδιαιτέρως157. 
Πράγμα τό όποιο όμως βασίζεται, δπως παραπάνω έχει άποδειχθή, πάνω σέ άρχές 
πάντοτε καί όχι πάνω στήν θεμελιώδη άρχή τής άναλύσεως (ή άρχή τής άντιφάσεως). 
Τούτο άποτελεΐ μιάν άποτρεπτική ύπόμνηση158 [γιά] νά μή συμπεραίνη κανείς ευθέως 
[χωρίς άλλο] άπό τή δυνατότητα των έννοιών (λογική) γιά τή δυνατότητα των πραγμάτων 
(πραγματική).

149. Φαινομενικά, προσχηματικά.
150. Δέν χρησιμεύει σέ τίποτα, δέν λύει τό πρόβλημα.
151. Κάθε τι πού θέτετε, τό θέτειν, ή ένέργεια τού θέτειν.
152. Χωρίς νά προσδιορίζουμε τί θέτετε.
153. Δέν κάνετε τίποτε άλλο άπό τοϋ νά τό έπαναλαμβάνετε.
154. ΕΙδικά, Ιδιαιτέρως.
155. Χαρακτηριστικό των γνώρισμα.
156. Πρβλ. A 291 καί Β 348 κ.έ.
157. Εΐδικώς, ξεχωριστά.
158. Προειδοποίηση.
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φυσικά νά έξαφανίσω χωρίς καμμιάν περιστροφή159 την φροντιδοκόπα 
[φιλομέριμνη]160 αύτή σοφιστεία161, έάν δέν άπεκάλυπτα [εϋρισκα] ότι ή 
αύταπάτη [άπατηλή φαινομενικότης] κατά τήν παράλλαξη [σύγχυση] ένός 
λογικού κατηγορήματος μέ ένα πραγματικό [κατηγόρημα] ([δηλ. ένα 
κατηγόρημα] τού προσδιορισμού ένός πράγματος) άποκρούει [άρνεϊται] 
κάθε σχεδόν διδασκαλία [έπεξήγηση, διόρθωση]. Ώς [γιά] λ ο γ ι κ ό  κ α 
τ η γ ό ρ η μ α  μπορεί νά χρησιμεύση πάν δ,τι θέλει κανείς, άκόμα καί τό 
υποκείμενο μπορεί νά κατηγορηθή162 πάνω στόν ίδιο τόν έαυτό του' γιατί ή 
Λογική κάνει άφαίρεση άπό κάθε περιεχόμενο. Αλλά ό π ρ ο σ δ ι ο ρ ι -  
σ μ ό ς είναι ένα κατηγόρημα, πού πέρα άπό τήν έννοια τού ύποκειμένου 
προστίθεται σ’ αύτήν καί τή μεγαλώνει [διευρύνει]. Δέν πρέπει συνεπώς νά 
περιέχεται ήδη σ’ αύτήν.

Τ ό « ε ί ν α ι »  δέν Αποτελεί προφανώς κανένα πραγματικό 
κατηγόρημα, δηλ. μιάν έννοια γιά κάτι τι [ό,τιδήποτε] πού θά μπορούσε163 
νά προστεθή στήν έννοια ένός πράγματος. Είναι άπλώς ή θέση ένός 
πράγματος ή ώρισμένων προσδιορισμών αύτών καθ’ έαυτούς. Στή λογική 
χρήση τό «είναι» είναι Αποκλειστικά ή copula [τό συνδετικό] μιας κρίσεως. 
* Η πρόταση: ό Θ ε ό ς  ε ί ν α ι  π α ν τ ο δ ύ ν α μ ο ς ,  περιέχει δύο έννοιες 
πού έχουν τά Αντικείμενά τους: ό Θεός καί ή παντοδυναμία' τό λεξίδιον 
«είναι» [έστί], δέν είναι ένα άκόμη κατηγόρημα άλλά αύτό μόνον πού θέ
τει [φέρει] τό κατηγόρημα σέ σ χ έ σ η  ά ν α φ ο ρ α  ς164 πρός τό 
υποκείμενο. ’ Εάν τώρα πάρω μαζί [ένωμένα] τό ύποκείμενο (Θεός) μαζί μέ 
δλα του τά κατηγορήματα (ύπό τά όποια έμπίπτει [Ανήκει] έπίσης καί ή παν
τοδυναμία) καί είπω: ό Θ ε ό ς  ε ί ν α ι ,  ή ότι είναι ένας Θεός, δέν προσθέ
τω τότε στήν έννοια τού Θεού κανένα νέο κατηγόρημα, άλλά [θέτω] μονάχα 
μέ δλα του τά κατηγορήματα αύτό καθ’ έαυτό τό ύποκείμενο, καί φυσικά 
[θέτω] τό Α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο  σέ σχέση πρός τήν έ ν ν ο ι ά μου. Καί τά 
δύο165 πρέπει νά περιέχουν ένα καί τό αύτό άκριβώς πράγμα καί διά τό γεγο
νός, δτι νοώ τό Αντικείμενο αύτής166 ώς άπολύτως δεδομένο (διά τής έκφρά- 
σεως: αύτό «είναι») δέν μπορεί, ώς έκ τούτου, στήν έννοια, πού έκφράζει ά
πλώς τή δυνατότητα, νά προστεθή τίποτα έπί πλέον. Καί έτσι, τό πραγματι-

(Α 599) 
(Β 627)

159. Ευθέως.
160. Μάταιη, λεπτολόγα.
161. Argutation (argutationes subtiles). H a r t e n s t e i n :  Argumentation. V a-

1 e n t i n e r: Spitzfindigkeit (= σοφιστική λεπτολογία).
162. Νά άποδοθή ώς κατηγόρημα, νά λειτουργήση ώς κατηγόρημα.
163. ’Αντί: πού θά μπορή. E r d m a n n :  πού θά μπορούσε.
164. In adjectione.
165. ’Αντικείμενο καί έννοια.
166. Τής έννοιας.

22
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κό δέν περιέχει τίποτε παραπάνω άπό τό άπλώς δυνατό. * Εκατό πραγματικά 
τάληρα δέν περιέχουν ούτε τό παραμικρό παραπάνω άπό δ,τι έκατό δυνατά. 
Γιατί καθώς αύτά [τά δυνατά] σημαίνουν167 τήν έννοια, έκεΐνα [τά πραγματι
κά] όμως τό άντικείμενο καί τήν θέση του (Position) αυτή καθ’ έαυτήν, ή έν- 
νοιά μου, στήν περίπτωση κατά τήν όποια αύτό θά περιείχε περισσότερα 
άπό έκείνην, δέν θά έξέφραζε τότε όλόκληρο τό άντικείμενο καί δέν θά ήταν 
συνεπώς ή Ισακριβής [προσφυής] έννοια γι’ αύτό [τό άντικείμενο]. ’Αλλά 
στήν περιουσιακή μου κατάσταση μέ έκατό πραγματικά τάληρα υπάρχουν 
περισσότερα168 άπ’ δ,τι μέ τήν άπλή [ψιλή] έννοια τών Ιδίων αύτών [ταλή- 
ρων] (δηλ. μέ τή δυνατότητά τους). Γιατί τό άντικείμενο κατά τήν [στήν] 
πραγματικότητά [του] δέν περιέχεται άναλυτικά άπλώς στήν έννοιά μου, 
άλλά προστίθεται συνθετικά στήν έννοιά μου (πού είναι ένας προσδιορι
σμός τής καταστάσεώς μου), χωρίς δι’ αύτοΰ τού έξω άπό τήν έννοιά μου 
[κειμένου] Είναι [παρουσίας, ύπάρξεως], τά έκατό αύτά στή σκέψη169 τάλη
ρα νά προσαυξάνωνται καί τά ίδια είς τό έλάχιστο.

(Α 600)^ "Οταν λοιπόν νοώ ένα πράγμα, μέ δποια καί δσα κατηγορήματα θέλω
(Β 628) (άκόμη καί στόν συνολικό προσδιορισμό [του]),τότε μ’ αύτό, μέ τό δτι 

[δηλ.] προσθέτω άκόμη: δτι τό πράγμα αύτό είναι [ύπάρχει], δέν προστίθεται 
τό παραμικρό στό πράγμα. Γιατί αλλιώς170 δέν θά υπήρχε [ήταν] τό ίδιο ά- 
κριβώς [πράγμα], άλλά [θά ύπήρχε, θά ήταν] περισσότερο απ’ δ,τι είχα στήν 
έννοια νοήσει, καί δέν θά μπορούσα νά πώ δτι ύπάρχει άκριβώς τό άντικεί- 
μενο τής έννοιας μου. ’ Εάν ώσαύτως σέ [γιά] ένα μάλιστα πράγμα νοώ δλη 
τήν πραγματικότητα μέσα μου εκτός άπό μίαν, τότε μ’ αύτό, μέ τό νά λέγω 
[δηλ.]: δτι ύπάρχει ένα τέτοιο έλλειματικό [έλλιπές] πράγμα, δέν προστίθε
ται έπί πλέον ή έλλιπής πραγματικότης' άλλά τό πράγμα αύτό ύπάρχει 
προσπεφυκός171 μέ τό ίδιο άκριβώς έλάττωμα, δπως τό έχω νοήσει, άλλιώς 
θά ύπήρχε κάτι άλλο άπό αύτό πού έγώ νοούσα. ’Εάν, τώρα, νοώ μέσα μου 
ένα δν ώς τήν ύπέρτατη πραγματικότητα (χωρίς έλάττωμα)172, τότε παραμέ
νει [άνοιχτό] πάντοτε τό έρώτημα, άν αύτό τό δν ύπάρχει ή δχι. Γιατί, μολο
νότι στήν έννοιά μου γιά τό δυνατό πραγματικό περιεχόμενο ένός πράγμα
τος καθόλου, δέν λείπει τίποτα, λείπει ώστόσο τότε άκόμη κάτι πάνω στή 
σχέση πρός τήν δλη κατάσταση τής σκέψεώς μου, δηλ. [λείπει τό] άν ή 
γνώση έκείνου τού άντικειμένου είναι έπίσης δυνατή a posteriori. Καί έδώ 
έπίσης δείχνεται [άποκαλύπτεται] ή αίτία τής δυσκολίας πού στό σημείο

167. Δηλώνουν.
168. “Εχω περισσότερα, είμαι πλουσιώτερος.
169. Τά έννοημένα ή συλλαμβανόμενα διά τ^ς σκέψεως.
170 "Αν δηλ. προσετίθετο.
171. ’Οργανικά δεμένο μέ τό έγγενές έλάττωμα, βεβαρημένο.
172. ’Ατέλεια, έλλειψη.



αύτό ύφίσταται [δεσπόζει]. Έάν γινόταν λόγος173 γιά Ενα άντικείμενο τών 
αισθήσεων, τότε δέν θά μπορούσα νά συγχύσω τήν ύπαρξη τού άντικειμένου 
μέ τήν ψιλή Εννοια τοϋ πράγματος. Γιατί διά τής έννοίας τό άντικείμενο νο
είται ώς σύμφωνο [σύμμορφο] μόνο πρός τούς γενικούς όρους μιδς δυνατής 
Εμπειρικής γνώσεως καθόλου [Εν γένει], διά τής ύπάρξεως όμως [αύτό νοεί
ται] ώς περιεχόμενο μΕσα στή συνεκτική Ενότητα άπάσης τής Εμπειρίας' ^ 
Εάν [καθώς] Εξ άλλου μέ τό περιεχόμενο σύμπασας τής Εμπειρίας ή Εννοια 
τοϋ άντικειμένου δέν αύξάνεται στό Ελάχιστο, ή νόησή174 μας άντιθέτως 
άποκτά [λαμβάνει] διά τοϋ ίδιου αύτοϋ [περιεχομένου] μιάν Επί πλέον δυ
νατή κατ’ αίσθηση άντίληψη. Έάν, άπεναντίας, θέλωμε νά νοήσουμε τήν 
ύπαρξη διά [μέσου] τής καθαρής μόνον Κατηγορίας, τότε δέν είναι [άποτε- 
λεΐ] κανένα θαύμα175, [τό] ότι δέν μπορούμε νά ύποδηλώσουμε [όρίσουμε] 
κανένα χαρακτηριστικό γνώρισμα, γιά νά τή διακρίνουμε άπό τήν άπλή 
[ψιλή] δυνατότητα.

Ή Εννοιά μας, λοιπόν, γιά Ενα άντικείμενο μπορεί νά περιέχη 
ότιδήποτε καί όσοδήποτε θέλει, Εμείς Εν τούτοις είμαστε άναγκασμένοι νά 
έξέλθουμε άπ’ αύτήν, γιά νά τής άπονείμουμε [άποδώσουμε] τήν ΰπαρξη. Σέ 
[γιά] άντικείμενο τών αισθήσεων αύτό συμβαίνει διά [μέσου] τής συνεκτικής 
ένότητος μέ κάποιαν άπό τίς κατ’ αίσθηση άντιλήψεις μου σύμφωνα μ’ 
Εμπειρικούς νόμους' άλλά γιά άντικείμενο τής καθαρής νοήσεως δέν 
υπάρχει κανένα άπολύτως μέσο γιά νά γνωρίσωμε τήν ύπαρξή τους, άφοΰ 
αύτή θά Επρεπε νά γνωσθή παντάπασιν a priori, ή συνείδησή μας όμως γιά 
κάθε ΰπαρξη (είτε άμεσα διά κατ’ αίσθηση άντιλήψεως, είτε διά συλλογι
σμών πού συνδέουν κάτι τι μέ τήν κατ’ αίσθηση άντίληψη) άνήκει 
όλοσχερώς καί άπολύτως στήν Ενότητα τής Εμπειρίας' καί μιά ΰπαρξη Εξω 
άπ’ αύτό τό πεδίο δέν μπορεί βέβαια νά κηρυχθή [θεωρηθή] ώς άπολύτως 
άδύνατη, είναι όμως μιά προϋπόθεση, πού δέν μπορούμε νά δικαιώσουμε μέ 
τίποτα.

* Η Εννοια Ενός ύπερτάτου όντος είναι μιά άπό ώρισμένην άποψη πολύ 
χρήσιμη Ιδέα’ άλλά άκριβώς γΓ αύτό, γιά τό ότι [δηλ.] είναι άπλώς μιά 
Ιδέα, είναι διά μέσου αύτής καί μόνης176 όλωσδιόλου άνίκανη νά διευρύνη ^ ^2) 
τή γνώση μας άναφορικά πρός ό,τι ύπάρχει. Δέν Εχει ούτε κάν τόση δύναμη, | ^ ^ο) 
ώστε νά μάς έδίδασκε [διεφώτιζε] Εν άναφορφ πρός τή δυνατότητα Ενός κάτι 
Επιπλέον177. Τό άναλυτικό χαρακτηριστικό γνώρισμα τής δυνατότητος, πού
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173. Έάν έπρόκειτο γιά...
174. Τό νοείν.
175. Δέν είναι έκπληκτικό, παράδοξο.
176. Διά τοΟ έαυτοΟ της καί μόνον, διά μέσου αύτής τής Ιδίας μόνον.
177. Πέραν άπ’ αύτό πού γνωρίζουμε διά τής Εμπειρίας (S m i t h). Τό: in
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συνίσταται σ’ αύτό, στό νά μή γεννούν [προκαλοϋν δηλ.]178 άπλές θέσεις 
(πραγματικότητες) καμμιάν άντίφαση, [τό γνώρισμα αύτό] δέν μπορεί 
άσφαλώς νά τής άμφισβητηθή' έπειδή όμως ή σύνδεση όλων των 
πραγματικών Ιδιοτήτων σέ ένα πράγμα179 είναι μιά σύνθεση, γιά τη 
δυνατότητα τής όποιας δέν μπορούμε νά κρίνουμε a priori, άφοΰ οί 
πραγματικότητες δέν μάς είναι είδικά180 δεδομένες, καί έάν άκόμη τούτο 
συνέβαινε181, δέν θά έλάμβανε πουθενά σ’ αύτό έκεϊ καμμιά άπολύτως κρίση 
χώρα182, έφ’ όσον τό χαρακτηριστικό γνώρισμα τής δυνατότητος συνθετι
κών γνώσεων πρέπει πάντοτε νά ζητήται μόνο στήν έμπειρία, στήν όποια 
όμως δέν άνήκει τό άντικείμενο μιάς Ιδέας: έτσι ό περιώνυμος [περίφημος] 
Leibniz άπέχει πολύ άπό τού νά έχη κατορθώση αύτό, γιά τό όποιο αύτός 
βαυκαλιζόταν [κολακευόταν], [γιά] τό νά θέλη δηλ. νά έγκατανοή [ένορά] a 
priori τη δυνατότητα ένός τόσο ύπεροχικοΰ Ιδεατού δντος.

'Όλος ό κόπος καί όλη ή δουλειά πάνω [γι’] σ’ αύτή την τόσο, 
περίφημη όντολογική (Καρτεσιανή) έξ έννοιών άπόδειξη γιά τήν ύπαρξη 
ένός ύπερτάτου όντος, πάνε λοιπόν χαμένα, καί ένας άνθρωπος θά μπορούσε 
όντως έξ ϊσου τόσο λίγο έκ ψιλών Ιδεών183 νά γίνη πλουσιώτερος σέ γνώσεις 
όσο λίγο [θά μπορούσε νά γίνη] καί ένας έμπορος, όταν, γιά νά βελτιώση 
τήν [περιουσιακή] του κατάσταση, θά ήθελε νά έπιθέση [προσθέση] καί 
μερικά μηδενικά στόν λογαριασμό [στά μετρητά] τού ταμείου του.

Ansehung der Moglichkeit eines Mehreren, oi ’Ιταλοί μεταφραστές, καθώς καί ό Ρ a- 
c a u d, τό έκλαμβάνουν ώς: δυνατότητα μιδς πληθύος πραγμάτων, ένώ ό Β a r η ί τό 
μεταφράζει ώς έπίρρημα: περισσότερο (davantage). Τό Γδιο κάνει καί ό B o r n .

178. Γίνονται αίτία γενέσεως, παράγουν.
179. Ένός πράγματος.
180. A d i c k e s :  spekulativ άντί spezifisch. Κατά τόν E r d m a n n  έδώ νοούνται

οί είδικές πραγματικότητες τών πραγματικών Ιδιοτήτων. G ό r 1 a n d: in concreto.
181. Stattf&nde (W i 1 1 e) άντί: stattfindet.
182. Δέν θά προέκυπτε.
183. E solis idcis (=έξ άπλών ή μονών Ιδεών).
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ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ

(Α 603 
(Β 631

Περί τής άδυνατότητος μιβς κοσμολογικής άποδείξεως γιά τήν ΰπαρξη
τοΰ Θεού.

’ Ηταν κάτι χό έντελώς άφύσικο καί ένας άπλός νεωτερισμός [καινοτο
μία] τοΰ σχολαστικού πνεύματος184, τό νά θέλη κανείς νά έκσοφιστεύση185 
άπό μιάν έντελώς αύθαίρετα σχεδιασμένη186 Ιδέα τήν ΰπαρξη τοΰ ίδιου τοΰ 
άντιστοιχοΟντος σ’ αύτήν [τήν Ιδέα] άντικειμένου. Πραγματικά κανείς ποτέ 
δέν θά τό είχε κατ’ αύτόν τόν τρόπο187 άποπειραθή [έπιχειρήσει], έάν δέν 
είχε προηγηθή ή χρεία του λόγου μας νά δεχθή γιά τήν ΰπαρξη καθόλου 
κάτι τι τό άναγκαϊο (εις τό όποιο νά μπορή κανείς νά σταματά κατά τήν 
άνάβαση)188 καί έάν, καθώς ή άναγκαιότης αύτή πρέπει νά είναι άπόλυτη καί 
βέβαιη a priori, δέν ήταν άναγκασμένος ό λόγος νά ζητήση μιάν έννοια πού 
θά Ικανοποιούσε189, κατά τό δυνατό, μιάν τέτοια άπαίτηση καί θά [μάς] έδιδε 
[θά μάς καθιστούσε ικανούς νά] νά γνωρίσουμε μιάν ΰπαρξη έντελώς a 
priori. Τήν έννοια αύτή πίστευε κανείς τώρα ότι τή βρίσκει στήν ιδέα ένός 
entis realissimi καί έτσι ή ίδέα αύτή έχρησιμοποιήθη άποκλειστικά γιά τήν 
πιό προσδιορισμένη γνώση έκείνου, γιά τό όποιο κανείς ήταν ήδη 
πεπεισμένος ή είχε άπό άλλου ήδη πεισθή190, ότι αύτό όφείλει νά ύπάρχη, 
δηλ. [γιά τή γνώση] τοΰ άναγκαίου δντος. 'Ωστόσο [έν τφ μεταξύ] 
άπέκρυπτε [ύποκριτικά] κανείς τήν φυσική αύτή πορεία τοΰ λόγου καί άντί 
νά καταλήγη [τερματίζη] σέ αύτή τήν έννοια προσπαθούσε κανείς ν’ άρχί- 
ση άπ’ αύτήν, γιά νά παραγάγη έξ αύτής τήν άναγκαιότητα τής ύπάρξεως, 
τήν όποια έν τούτοις ή έννοια αύτή ήταν άποκλειστικά προορισμένη νά 
όλοκληρώση191. ’Από έδώ τώρα προήλθε ή δυστοχημένη [άτυχής] όντολο- ^ '
γική Απόδειξη, ή όποια οΰτε γιά τόν φυσικό καί ύγιά νοΰ192, οΰτε καί γιά τή ' '
σχολικοεπιστημονική [άκαδημαϊκή-λόγια] έξέταση κάτι τι τό Ικανοποιητι
κό συνεπικομίζει.

184. Τοΰ πνεύματος των Σχολών.
185. Νά άποσπάση βίαια, Ανορθόδοξα.
186. Συνειλημμένη, έννοημένη.
187. Πάνω σ' αύτό τόν δρόμο (= in hac via).
188. Άνιέναι, άνω πορεία, άναγωγή, άνοδο.
189. Έπαρκοΰσε, προσέφερε Ικανοποίηση.
190. Γιά τή διάκριση Ανάμεσα στήν «Oberredung» καί τήν «Obcrzeugung» πρβλ. A 

820 /Β 848.
191. ’Ακεραιώση.
192. Τό bon sens.
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(Α 605) 
(Β 633)

'Η κ ο σ μ ο λ ο γ ι κ ή  Α π ό δ ε ι ξ η ,  πού θέλουμε [έχουμε τήν 
πρόθεση] τώρα νά έξετάσουμε, διατηρεί [παρακρατεί] τή σύνδεση τής 
άπολύτου άναγκαιότητος μέ τήν ύπέρτατη πραγματικότητα' άλλά, άντί νά 
συμπεραίνη, όπως ή προηγούμενη, άπό τήν ύπέρτατη πραγματικότητα γιά 
τήν άναγκαιότητα στήν ύπαρξη [τής ύπάρξεως], συμπεραίνει μάλλον 
[άντίθετα] άπό τήν έκ των προτέρων δεδομένη άπόλυτην άναγκαιότητα ένός 
κάποιου δντος γιά τήν άπειρη πραγματικότητά του καί όδηγεΐ είς τόν βαθμό 
αύτό193, τουλάχιστον, τά πάντα είς τήν τροχιά ένός, δέν ξέρω άν λογικού ή 
σοφιστικού, τό λιγώτερο [πάντως] φυσικού τρόπου τού συλλογίζεσθαι, ό 
όποιος όχι μόνο γιά τόν κοινό, άλλά καί γιά τόν καθαρά θεωρητικά άκόμη 
νοΰ συνεπάγεται τή μεγαλύτερη πειστικότητα' όπως έξ άλλου αύτός194 
έπίσης χαράσσει προφανώς τίς πρώτες βασικές γραμμές σέ [γιά] όλες τίς 
άποδείξεις τής φυσικής Θεολογίας, [γραμμές] τίς όποιες άκολούθησε κανείς 
πάντοτε καί θά άκολουθήση περαιτέρω [είς τό μέλλον], μέ195 όσοδήποτε 
πολλά φυλλώματα καί έλικοειδή ποικίλματα196 καί άν θέλη κανείς κάθε 
φορά νά τίς έξωραίζη [στολίζη] καί νά τίς περικρύπτη [μεταμφιέζη]. Αύτή 
τήν απόδειξη, τήν όποια ό Leibniz ώνόμαζε έπίσης άπόδειξη a contingentia 
mundi, θέλουμε τώρα νά θέσωμε πρό οφθαλμών καί νά ύποβάλωμε σέ 
έξέταση.

* Η άπόδειξη αύτή ήχεΐ [διατυπώνεται] ώς έξης: έάν ύπάρχη κάτι τι, τό
τε είναι άνάγκη νά ύπάρχη έπίσης ένα άπολύτως άναγκαΐο δν. Τώρα έγώ ό ί
διος, τουλάχιστον, ύπάρχω: άρα ύπάρχει ένα άπολύτως άναγκαΐο δν. Ή έ- 
λάσσων προκειμένη περιέχει μιάν έμπειρία, ή μείζων [περιέχει] τό συμπέ
ρασμα [πού συμπεραίνει] άπό μιάν έμπειρία καθόλου γιά τήν ύπαρξη τού 
’Αναγκαίου*. ’Άρα ή άπόδειξη ξεκινά [άρχίζει] ούσιαστικά άπό τήν έμπει-

* Αύτή ή συλλογιστική άκολουθία197 είναι πάρα πολύ γνωστή, ώστε νά ήταν 
άναγκαΐο νά τήν έκθέσω [άναπτύξω] διεξοδικώς έδώ. Βασίζεται στόν ύποτιθέμενο198 
υπερβατικό φυσικό νόμο τής αίτιότητος: ότι κάθε Τ υ χ α ΐ ο199 έχει τήν αιτία του, ή 
όποια όταν είναι πάλι τυχαία, πρέπει έξ ίσου άκριβώς νά έχη μιάν αίτια, έως δτου ή σειρά 
των άναμεταξύ τους ύποτεταγμένων αίτιων νά τερματισθή [περαιωθή] άναγκαστικά σέ 
μιάν άπολύτως άναγκαίαν αιτία, χωρίς τήν όποια [ή σειρά] αύτή δέν θά είχε καμμιάν 
πληρότητα.

193. Έπί τοσοΰτον, κατά τούτο, κατ’ αύτό τόν τρόπο, στό μέτρο αύτό (= sofern).
194. Αύτός ό τρόπος τού συλλογίζεσθαι, αύτή ή άπόδειξη.
195. ’Αδιάφορα μέ πόσα..., έστω καί άν κανείς...
196. Περιττά κοσμήματα καί στολίδια έν γένει (ornamentorum copia).
197. Ή έπιχειρηματολογία, συμπέρασμα.
198. Δήθεν, αύτοαποκαλούμενο.
199. Fortuitum.
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ρία, συνεπώς δέν είναι άποδεδειγμένη200 έντελώς a priori ή όντολογικά, καί 
καθώς τό αντικείμενο όλης τής δυνατής έμπειρίας όνομάζεται κόσμος, έτσι 
καί ή απόδειξη αυτή όνομάζεται γι’ αύτό κ ο σ μ ο λ ο γ ι κ ή  άπόδειξη. 
'Επειδή αυτή έξ άλλου κάνει άφαίρεση άπό κάθε ίδιαίτερην Ιδιότητα τών 
άντικειμένων τής έμπειρίας, [ιδιότητα] διά τής όποιας ό κόσμος αυτός μπο
ρεί νά διακρίνεται άπό κάθε [άλλο] δυνατόν [κόσμο]: έτσι ή άπόδειξη αύτή 
διακρίνεται ήδη στήν [ώς πρός τήν] όνομασία της καί άπό τήν φυσικοθεολο- 
γική έπίσης άπόδειξη, ή όποία γιά [ώς] άποδεικτικούς λόγους χρειάζεται 
παρατηρήσεις [έκ] τής Ιδιαίτερης συστάσεως [φύσεως] του αίσθητοϋ αύτοΰ 
μας κόσμου.

* Η άπόδειξη τώρα συμπεραίνει περαιτέρω: ότι τό άναγκαΐο όν μπορεί 
άποκλειστικά κατά ένα μόνον τρόπο νά προσδιορισθή, τουτέστιν, έν 
άναφορφ πρός όλα τά δυνατά έναντία κατηγορήματα, δι’ ένός μόνον αύτών 
[νά προσδιορισθή], κατ’ άκολουθίαν είναι άνάγκη νά είναι προσδιορισμένο 
σ υ ν ο λ ι κ ά  διά μέσου τής έννοιας του. Γ ιά ένα τώρα πράγμα είναι δυνατή 
μιά καί μόνη άποκλειστικά έννοια, πού τό προσδιορίζει συνολικά a priori, ή 
έννοια δηλ. τοϋ entis realissimi. ’Άρα ή έννοια τοΰ entis realissimi201 είναι ή 
μοναδική έννοια διά τής όποιας μπορεί νά νοηθή ένα δν άναγκαΐο, πράγμα 
πού θέλει νά πή ότι ύπάρχει ένα ύπέρτατο δν202 κατά τρόπον άναγκαΐο.

Σ’ αύτό τό κοσμολογικό έπιχείρημα συμπλέκονται [συρρέουν] τόσο 
πολλές σοφιστικές άρχές, ώστε ό καθαρά θεωρητικός λόγος νά φί:ίνεται203 
έδώ δτι έπιστρατεύει [προσφέρει, χρησιμοποιεί] δλη τή διαλεκτική του 
τέχνη, γιά νά πραγματώση [έπιτύχη] τή μεγαλύτερη δυνατή ύπερβατικήν 
άπατηλότητα. ’Εμείς έν τφ μεταξύ θέλουμε νά θέσωμε γιά μιάν στιγμή κατά 
μέρος τήν έξέτασή του, μέ τόν σκοπό μονάχα νά καταστήσουμε προφανή 
[ξεσκεπάσουμε] μιάν πανουργία [τέχνασμα] τοϋ ίδιου [τοϋ λόγου], [πανουρ
γία] διά τής όποιας αύτός ένα παλαιό έπιχείρημα τό παρουσιάζει ύπό 
μεταμφιεσμένην μορφή ώς ένα νέο καί έπικαλεΐται [έπικαλούμενος] τήν 
συμφωνία δύο μαρτύρων, δηλ. ένα μάρτυρα τοΰ καθαροϋ λόγου καί έναν 
•άλλο έμπειρικής διαπιστεύσεως [μέ έμπειρικά διαπιστευτήρια], δταν [ένώ] 
στήν πραγματικότητα ό πρώτος μονάχα είναι πού άπλώς άλλάζει τήν 
άμφίεσή204 του καί τήν φωνή του, γιά νά θεωρηθή σάν ένας δεύτερος 
[μάρτυρας]. Γιά νά θέση μέ πολλή άσφάλεια τό θεμέλιό της, ή άπόδειξη 
αύτή έρείδεται πάνω στήν έμπειρία καί δίδει μ’ αύτό τόν τρόπο τήν

(Α 606) 
(Β 634)

200. Έξαγμένη.
201. Τοΰ κατ’ έξοχήν δντος.
202. Natura summa.
203. Νά δίνη τήν έντύπωση.
204. Τό «κοστούμι» του.



(A 607) 
(B 635)
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έπίφαση205, δτι [σάν νά] είναι [δήθεν] διάφορη άπό τήν όντολογική 
άπόδειξη, ή όποια όλόκληρη τήν έμπιστοσύνη της τήν έναποθέτει [στηρί
ζει] σέ άκραιφνώς καθαρές έννοιες a priori. Αλλά τήν έμπειρία αύτή τήν 
χρησιμοποιεί ή κοσμολογική άπόδειξη μονάχα γιά νά κάνη ένα καί μόνο 
βήμα, δηλ. [τό βήμα] πρός τήν ϋπαρξη ένός άναγκαίου δντος καθόλου. 
Ποιές Ιδιότητες έχει αύτό τό άναγκαϊο δν, δέν είναι σέ θέση νά [μάς] διδάξη 
ό έμπειρικός άποδεικτικός λόγος, άλλά έδώ ό λόγος τό έγκαταλείπει καθ’ 
όλοκληρίαν καί τρέπεται206 έπί τά ’ίχνη καθαρών έννοιών [γιά νά μάθη]: 
ποιές δηλ. Ιδιότητες πρέπει νά έχη ένα άπολύτως άναγκαϊο δν έν γένει, 
τουτέστιν ποιό άνάμεσα σέ δλα τά δυνατά πράγματα περιέχει μέσα του τούς 
άπαιτούμενους δρους (requisita) γιά μιάν άπόλυτη άναγκαιότητα. Αύτός 
τώρα πιστεύει δτι στήν έννοια άποκλειστικά καί μόνον ένός entis realissimi 
βρίσκει [συναντά] αύτά τά requisita καί τότε λοιπόν συμπεραίνει: δτι αύτό 
είναι τό άπολύτως άναγκαϊο δν. Είναι δμως σαφές, δτι σ’ αύτό έδώ 
προϋποθέτει κανείς πώς ή έννοια ένός δντος μέ τήν207 ύπέρτατη πραγματικό
τητα έπαρκεΐ208 πλήρως στήν έννοια τής άπόλυτης άναγκαιότητος στήν209 * 
ϋπαρξη, δτι δηλ. μπορεί νά συμπεράνη κανείς άπό έκείνη γιά τούτη' μιά 
πρόταση, πού τήν Ισχυριζόταν [ύπεστήριζε] τό όντολογικό έπιχείρημα, 
τό όποιο, άρα, δέχεται κανείς στήν κοσμολογική άπόδειξη καί θέτει ώς 
θεμέλιο [βάση], ένώ έν τούτοις είχε κανείς θελήσει [ήθελε] νά τό 
άποφύγη. Γιατί ή άπόλυτη άναγκαιότης είναι μιά ϋπαρξη έκ ψιλών 
έννοιών230. ’Εάν τώρα λέγω: δτι ή έννοια του entis realissimi είναι μιά τέτοια 
έννοια, καί μάλιστα ή μοναδική πού είναι ταιριαστή στήν άναγκαία ϋπαρξη 
καί έντελώς άντίστοιχη [ίσακριβής] πρός αύτήν, τότε πρέπει έπίσης νά 
παραδεχθώ211, δτι άπ’ αύτήν μπορεί νά συμπερανθή τό τελευταίο [δηλ. ή 
άναγκαία ϋπαρξη]. ” Αρα ή όντολογική μόνον έκ καθαρών έννοιών άπόδειξη 
εϊναι κατ’ ούσίαν [έκείνη], πού στήν άποκαλούμενη κοσμολογική [άπό- 
δειξη] περιέχει δλη τήν άποδεικτική δύναμη' καί ή ύποτιθέμενη [δήθεν] 
έμπειρία είναι όλωσδιόλου άνώφελη212, [χρήσιμη] Γσως, γιά νά μάς όδηγή 
στήν έννοια μόνο τής άπολύτου άναγκαιότητος, δχι δμως γιά νά τήν 
άποδεικνύη πάνω σέ κάποιο καθωρισμένο πράγμα. Γιατί εύθύς ώς [άφ’ δτου] 
έχουμε [θέσουμε] τοΰτο γιά σκοπό213, τότε είμαστε άμέσως ύποχρεωμένοι νά

205. Παίρνει τό ΰφος, έπαγγέλλεται. 206. Ψάχνει.
207. Τής ύπέρτατης πραγματικότητος.
208. ’Αντιστοιχεί, Ικανοποιεί.
209. Τής ύπάρξεως, έν τή ύπάρξει.
210. Ε meris conceptibus.
211. Νά κάνω τήν παραχώρηση.
212. ’Αργή, μάταιη, περιττή.
213. Άφ’ δτου βάλουμε αύτό γιά σκοπό μας..., προτιθέμεθα.
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έγκαταλείψουμε κάθε έμπειρία καί νά ζητήσουμε άνάμεσα σέ καθαρές 
έννοιες, ποια [δηλ.] άπ’ αύτές περιέχει πράγματι τούς όρους τής δυνατότη- 
τος ένός άπολύτως άναγκαίου όντος. "Αν όμως κατ’ αύτό τόν τρόπο 
έγκατανοήται [διαγιγνώσκεται]214 ή δυνατότης μόνον ένός τέτοιου όντος, 
τότε άποδεικνύεται έπίσης καί ή ύπαρξή του' γιατί αύτό δέν σημαίνει215 
παρά μόνον τούτο: ότι άνάμεσα σέ όλο τό Δυνατό [σέ όλα τά δυνατά όντα] 
ύπάρχει "Ενα πού συνεπάγεται άπόλυτην άναγκαιότητα, ότι δηλ. τό όν αύτό 
ύπάρχει άπολύτως άναγκαΐα.

(Α 608 
(Β 636

"Ολες οί άπατηλές πράξεις216 217 218 κατά τό [στό] συλλογίζεσθαι άποκαλύ- 
πτονται κατά τόν εύκολώτερο τρόπο, όταν κανείς τίς θέτη πρό όφθαλμών 
[έκθέτη] σύμφωνα μέ τόν τρόπο των Σχολών [σχολαστικό τρόποΡ17. ’Ιδού 
έδώ μιά τέτοια έκθεση.

Έάν είναι όρθή ή πρόταση: κάθε ένα άπολύτως άναγκαΐο όν είναι 
συγχρόνως τό ens realissimum2{% (πού ώς τέτοιο είναι ό nervus probandi τής 
κοσμολογικής άποδείξεως), τότε ή πρόταση αύτή πρέπει, όπως όλες οί 
καταφατικές κρίσεις, νά μπορή τουλάχιστον per accidens νά άντιστρέφεται' 
άρα: μερικά entia realissima είναι ταυτόχρονα άπολύτως άναγκαΐα όντα. 
"Ενα ens realissimum τώρα δέν είναι άπό καμμιάν άποψη [πλευρά] διάφορο 
άπό ένα άλλο καί δ,τι, έπομένως, Ισχύει γιά μ ε ρ ι κ ά  περιεχόμενα ύπ’ 
[σ’] αύτή τήν έννοια όντα, ισχύει έπίσης καί γιά ό λ α .  Έγώ, κατά 
συνέπεια, θά μπορώ (σ’ αύτή τήν περίπτωση) νά τό219 άντιστρέφα άπόλυτα 
έπίσης, δηλαδή [θά μπορώ νά εΐπω] ότι κάθε ens realissimum είναι ένα άναγ
καΐο όν. ’Επειδή ή πρόταση αύτή τώρα είναι προσδιωρισμένη a priori άπό 
τίς δικές220 της άπλώς έννοιες, έτσι ή άπλή έννοια τού entis realissimi πρέπει 
άναγκαΐα νά συνεπάγεται έπίσης τήν άπόλυτη άναγκαιότητα αύτοΰ τού 
όντος' πράγμα πού άκριβώς Ισχυριζόταν ή όντολογική άπόδειξη καί δέν 
ήθελε ν’ άναγνωρίση ή κοσμολογική, παρ’ όλο όμως πού τό έθετε, άν καί 
κατά τρόπο συγκεκαλυμμένο221, ώς ύπόβαθρο στούς συλλογισμούς.

"Ετσι ό δεύτερος, λοιπόν, δρόμος πού άκολουθεΐ ό καθαρά θεωρητικός 
λόγος, γιά νά άποδείξη τήν ύπαρξη ένός ύπερτάτου όντος, δέν είναι μόνον έξ 
ίσου άπατηλός μέ τόν πρώτο, άλλά έχει [φέρει] καί αύτό τό έπιλήψιμο222

r(A 609) 
1(Β 637)

214. Ένορδται, έσορδται.
215. ’Ισοδύναμε! μέ...
216. Φενάκες, άπατουργήματα.
217. ’Ορθός συλλογιστικός τρόπος.
218. Τό τά μάλιστα όν.
219. Δηλ. τήν πρόταση.
220. E r d m a n n :  καθαρές.
221. Λεληθότως, στά κρυφά.
222. Τό ψεγάδι.
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άκόμη έπάνω του, ότι [δηλ.] διαπράττει μιάν ignoratio elenehi, καθ’ όσον223 
μάς ύπόσχεται νά μάς όδηγήση διά μιδς νέας άτραποϋ, άλλά μετά άπό ένα 
μικρόν έλιγμό224 μάς φέρνει ξανά πίσω στήν παλαιά [άτραπόρ25, πού έξ 
αίτιας του [γιά χάρη του] είχαμε έγκαταλείψει.

Είπα λίγο πρωτύτερα δτι σ’ αύτό τό κοσμολογικό έπιχείρημα συνέχε
ται [ένοικεΐ] έγκρυμμένο226 ένα όλόκληρο δίκτυο άπό [ύπερφίαλες] διαλεκτι
κές άξιώσεις227, τίς όποιες ή υπερβατική κριτική μπορεί εύκολα νά 
άποκαλύψη καί νά έκμηδενίση [άφανίση]. Τίς άξιώσεις αύτές θέλω νά τίς 
παραθέσω [άπαριθμήσω] μόνον τώρα καί νά έπαφήσω228 στόν έξασκημένο 
ήδη άναγνώστη [τό] νά άνιχνεύση περαιτέρω τίς άπατηλές θεμελιώδεις 
άρχές καί νά τίς άνασκευάση [δρη].

’Εδώ, λοιπόν, άπαντά229 π.χ. 1) ή ύπερβατική θεμελιώδης άρχή [τοΰ] νά 
συμπεραίνη κανείς άπό τό τυχαίο γιά τήν αίτια, [άρχή] ή όποια μόνο στόν 
αισθητό κόσμο έχει [κάποια] σημασία, έξω άπ’ αύτόν όμως δέν έχει ούτε 
κάν ένα νόημα. Γιατί ή καθαρώς [άπλώς] νοητή έννοια τού τυχαίου δέν 
μπορεί νά παραγάγη καμμιάν άπολύτως συνθετική πρόταση, όπως αύτήν τής 
αίτιότητος, καί ή θεμελιώδης άρχή τής τελευταίας 230 δέν έχει καμμιάν 
άπολύτως σημασία καί κανένα χαρακτηριστικό γνώρισμα τής χρήσεώς της 
παρά μόνο μέσα στόν αισθητό κόσμο' έδώ όμως [ή άρχή] αύτή θά ώφειλε 
άκριβώς νά χρησιμεύη γιά νά προχωρή231 κανείς πέρα άπό τόν αίσθητό 

(Α 610)| κ5σμ0. 2) Ή άρχή232 [τού] νά συμπεραίνη κανείς γιά τήν πρώτη αιτία άπό 
(Β 638) τήν ^δυνατότητα μιδς άπειρης σειράς αίτιων δεδομένων οί μέν πάνω άπό τίς 

δέ εις τόν αίσθητό κόσμο, πράγμα γιά τό όποίο οί άρχές τής χρήσεως τοΰ 
λόγου δέν μάς παρέχουν άκόμα καί στή σφαίρα τής έμπειρίας τό 
δικαίωμα233, πολύ δέ λιγώτερο μπορούν νά έπεκτείνουν τήν άρχή αύτή πέρα 
[πάνω] άπ’ αύτή [τήν έμπειρία] (πρός τά εκεί όπου ή αλυσίδα αύτή δέν 
δύναται καθόλου νά έπεκταθή). 3) Ή ψευδής έν άναφορςί πρός τήν 
άποπεράτωση [όλοκλήρωση] τής σειράς αύτής αύτοϊκανοποίηση τού 
λόγου, μέ αύτό, μέ τό ότι [δηλ.] έξαλείφει [καταργεΐρ34 τελικά κανείς κάθε

223. Μέ τό νά μδς...
224. Κλωθογύρισμα, ύπεκφυγή.
225. Στόν παληό δρόμο.
226. Λεληθός.
227. Κατά σφετερισμόν άξιώσεις.
228. Νά τό έμπιστευθώ.
229. Βρίσκεται, ύπάρχει.
230. Δηλ. τί)ς αίτιότητος.
231. Γιά νά ύπερβαίνη τόν...
232. ’Ή ό συλλογισμός (=SchluB).
233. Δέν μάς έξουσιοδοτοΟν. 234. Άπομακρύνει.
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δρο, χωρίς τόν όποιο έν τούτοις δέν μπορεί νά λάβη καμμιά έννοια μιάς 
άναγκαιότητος χώρα, καί, καθώς εύθύς τότε δέν μπορεί νά συλλάβη κανείς 
πλέον τίποτα, αύτό235 νά τό δέχεται κανείς ώς μιάν όλοκλήρωση τής έννοιας 
του. 4) Ή μετάλλαξη236 τής λογικής δυνατότητος μιάς έννοιας γιά όλη237 
συνενωμένη τήν πραγματικότητα (χωρίς έσωτερικήν άντίφαση) μέ τήν 
ύπερβατολογική [δυνατότητα], ή όποία έχει άνάγκη μιάν άρχή τής 
πραγματωσιμότητος [έφαρμοσιμότητος] μιας τέτοιας συνθέσεως, [άρχή] 
όμως πού μέ τή σειρά της πάλι μονάχα πάνω στό πεδίο δυνατών έμπειριών 
μπορεί νά κατευθύνεται [άναφέρεται, έφαρμόζεται] κ.λ.π.

Τό τέχνασμα238 239 τής κοσμολογικής άποδείξεως στοχεύει μόνο στό νά 
άποφύγουμε [ύπεκφύγουμε] τήν διά ψιλών έννοιών άπόδειξη τής ύπάρξεως 
ένός άναγκαίου δντος a priori, [άπόδειξη] πού θά έπρεπε άναγκαστικά 
όντολογικώς νά έπιτελεσθή [έπιτευχθή], πράγμα γιά τό όποιο όμως έμεϊς 
αισθανόμαστε παντάπασιν άδύνατοι [άνίκανοι]. Μέ τήν πρόθεση αύτή 
συμπεραίνουμε, δσο καλά αύτό θέλει καί μπορεί νά γίνεται, άπό μιάν 
πραγματική ώς βάση τεθειμένη ύπαρξη (άπό μιάν έμπειρία καθόλου) γιά 
έναν κάποιο άπολύτως άναγκαΐον δρο αύτής τής ύπάρξεως. Τή δυνατότητά 
του αύτή δέν έχουμε ύστερα άπ’ αύτό [έπειτα] άνάγκη νά τήν έξηγήσουμε. 
Γιατί, άν είναι άποδεδειγμένο δτι αύτός [ό δρος] ύπάρχει, τότε ή έρώτηση 
γιά τή δυνατότητά του είναι καθ’ όλοκληρίαν περιττή [άνώφελη]. ’Εάν 
τώρα τό άναγκαϊο αύτό δν θέλουμε νά τό προσδιορίσουμε ώς πρός τήν 
ιδιοσυστασία του [φύση του] άκριβέστερα [λεπτομερέστερα], τότε δέν 
ζητούμε έκείνο πού είναι έπαρκές [έξαρκεΐ] γιά νά συλλάβουμε έκ τής 
έννοιας του τήν άναγκαιότητα τής ύπάρξεως' γιατί, άν μπορούσαμε [νά 
κάνουμε] αύτό, τότε δέν θά είχαμε άνάγκη [άπό] καμμιάν έμπειρική 
προϋπόθεση' όχι [δέν ζητάμε αύτό], ζητούμε μόνο τόν άρνητικό δρο 
(conditio sine qua non), χωρίς τόν όποιο ένα όν δέν θά ήταν άπολύτως 
άναγκαϊο. Αύτό [τό πράγμα] τώρα θά πήγαινε καλά [άρμοζεΡ39 σέ κάθε άλλο 
είδος συλλογισμών [πού συμπεραίνουν] άπό μιάν δεδομένη άκολουθία 
[συνέπεια] γιά τόν αίτιώδη λόγο της' έδώ δμως δυστυχώς συμβαίνει, ώστε ό 
δρος, πού τόν άπαιτεΐ κανείς γιά τήν άπόλυτη άναγκαιότητα, νά μπορή νά 
συναντάται [άπαντά] σέ ένα μοναδικό άποκλειστικά δν, τό όποιο στήν 
έννοιά του ώς έκ τούτου θά έδρεπε νά περιέχη κατ’ άνάγκην πάν δ,τι 
άπαιτεΐται γιά τήν άπόλυτη άναγκαιότητα, καί τό όποιο, άρα, καθιστά 
δυνατόν έναν συλλογισμό a priori, [πού συμπεραίνει] γι’ αύτή [τήν

(Α 611) 
(Β 639)

235. Τό γεγονός αύτό.
236. Σύγχυση, τό μπέρδεμα άνάμεσα στήν...καί τήν...
237. 'Ολόκληρης μαζί τής πραγματικότητος.
238. Τό μηχάνημα.
239. Θά ήταν άποδεκτό, νόμιμο.
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(Α 6120 
(Β 640)3

άναγκαιότητα]' τουτέστιν θά έπρεπε έπίσης νά μπορώ νά συμπεράνω καί 
άντιστρόφως: δτι σέ δποιο πράγμα προσήκει [προσάπτεται] αύτή ή έννοια 
(τής ύπερτάτης πραγματικότητος), τό πράγμα αύτό είναι άπολύτως άναγκαΐ- 
ο' καί άν δέν μπορώ νά συμπεράνω έτσι (δπως άλλωστε πρέπει νά τό 
όμολογήσω, έάν θέλω ν’ άποφύγω τήν όντολογική άπόδειξη), τότε καί είς 
τόν νέο μου έπίσης δρόμο είμαι άποτυχημένος240 καί βρίσκομαι πάλι έκεΐ, 
άπ ’ δπου έξεκίνησα. ' Η έννοια τοϋ ύπερτάτου δντος, σ ’ δλες τίς a priori 
έρωτήσεις πού μπορούν γύρω άπό [έξ άφορμής τών] τούς έσωτερικούς 
προσδιορισμούς ένός πράγματος νά τεθούν [ριφθοΰν], προσφέρει241 άσφα- 
λώς242 ικανοποίηση, καί είναι γι’ αύτό έπίσης ένα Ιδεώδες χωρίς δμοιό 
[του]243, άφοϋ ή γενική έννοια τό ξεχωρίζει [διακρίνει] συγχρόνως ώς ένα 
άτομο άνάμεσα σέ δλα τά δυνατά πράγματα. Ή έννοια δμως αύτή δέν 
προσφέρει στήν έρώτηση γύρω άπό τήν ίδια τήν ίδική της ύπαρξη —γιά τήν 
όποια έν τούτοις μόνον έπρόκειτο κατ’ ούσίαν— καμμιάν άπολύτως 
ικανοποίηση, καί στήν έρώτηση [ζήτηση] πληροφορήσεως [έκ μέρους] 
αυτού πού έδέχετο τήν ύπαρξη ένός άναγκαίου δντος καί ήθελε νά μάθη 
μόνον, ποιό τέλος πάντων [πράγμα] άνάμεσα σέ δλα τά πράγματα πρέπει νά 
θεωρηθή γιά τέτοιο [ώς αύτό τό δν], δέν μπορούσε κανείς νά άπαντήση: 
Αύτό [τούτο] έδώ είναι τό άναγκαΐο δν.

Μπορεί νά είναι κάλλιστα έπιτρεπτό νά δ έ χ ε τ α ι  κανείς ώς αίτια 
γιά [σέ]244 δλα τά δυνατά άποτελέσματα τήν ύπαρξη ένός δντος μέ τήν 
ύπέρτατη έπάρκεια, μέ τόν σκοπό [γίά νά] νά καθιστά πιό εύκολη στόν λόγο 
τήν ένότητα τών έξηγητικών άρχών, πού αυτός ζητεί. ’Αλλά τό νά 
έκτραχηλίζεται245 κανείς σέ τέτοιο βαθμό, ώστε νά λέγη μάλιστα: δτι έ
να τ έ τ ο ι ο  δ ν  ύ π ά ρ χ ε ι  κ α τ ’  ά ν α γ κ α ι ό τ η τ α ,  αύτό δέν είναι 
πλέον ή σεμνή [ταπεινόφρων] έκφραση [έξωτερίκευση] μιάς έπιτρεπτής 
ύποθέσεως, άλλά ή ύπερφίαλη246 άξίωση μιάς άποδεικτικής βεβαιότητος' 
γιατί αύτό πού διατείνεται247 κανείς [ψευδώς] δτι γνωρίζει ώς άπολύτως 
άναγκαΐο, γι’ αύτό ή γνώση πρέπει έπίσης νά συνεπάγεται [συνεπικομίζη] 
άπόλυτην άναγκαιότητα.

Τό δλο πρόβλημα τού ύπερβατολογικοΰ Ιδεώδους καταλήγει [συνοψίζε
ται] σ’ αύτό: ή [στό] νά βρή κανείς γιά τήν [στήν] άπόλυτη άναγκαιότητα

240.,Δηλ. άστόχησα.
241. Ικανοποιεί.
242. Χωρίς άμφιβολία.
243. Χωρίς ταίρι ή προηγούμενο.
244. "Ολων τών δυνατών άποτελεσμάτων.
245. Τό νά γίνεται κανείς τόσο θρασύς, ν’ Αποθρασύνεται, έκτρέπεται.
246. Αύθάδης.
247. ’Ισχυρίζεται προφασιστικώς.
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μιάν Εννοια, ή γιά τήν [στήν] Εννοια οίουδήποτε πράγματος νά βρή τήν 
άπόλυτη άναγκαιότητα αύτού [τοΟ πράγματος]. * Εάν κανείς μπορή τό Ενα, 
τότε πρέπει άναγκαστικά νά μπορή έπίσης καί τό άλλο' γιατί ώς άπολύτως 
άναγκαΐο ό λόγος άναγνωρίζει μόνον έκεΐνο πού είναι έκ248 τής έννοιας του 
άναγκαΐο. Καί τά δύο δμως υπερβαίνουν καθ’ όλοκληρίαν όλες τίς Εσχατες ^ 
προσπάθειες νά Ι κ α ν ο π ο ι ή σ ο υ μ ε  είς τό σημείο αυτό τή νόησή μας, 
άλλά [ύπερβαίνουν] καί δλες έπίσης τίς άπόπειρες νά τήν καθησυχάσουμε 
γιά τήν άδυναμία της αύτή.

Ή άπόλυτη άναγκαιότης, πού ώς τόν Εσχατο φορέα δλων των 
πραγμάτων τήν Εχουμε άπαραιτήτως άνάγκη, είναι ή πραγματική άβυσσος 
γιά τόν άνθρώπινο λόγο. ’Ακόμη καί ή αίωνιότης, δσο φρικαλέως ύπέροχη 
κι άν Ενας H a l l e  r249 μπορή νά τήν περιγράφη [άπεικονίζη], άπέχει πολύ 
άπό τοΰ νά έμποιή [προξενή] τήν [ίδια] ίλιγγιώδη έντύπωση στό πνεύμα [τήν 
ψυχή], γιατί αύτή μ ε τ ρ ά  μόνο τή διάρκεια των πραγμάτων, άλλά δέν 
ύ π ο β α σ τ ά ζ ε ι  τά πράγματα. Δέν μπορεί κανείς ν’ άντισταθή250 στή 
σκέψη, άλλά δέν μπορεί έπίσης καί νά τήν ύπομείνη: δτι [δηλ.] Ενα δν, πού 
τό παριστάνουμε κι έμεΐς έπίσης ώς τό ύπέρτατο άνάμεσα σέ δλα τά δυνατά 
δντα, λέγει, τρόπον τινά, στόν ίδιο τόν Εαυτό του: είμί έξ αΐωνιότητος είς 
αιωνιότητα251, Εξω άπό μένα δέν ύπάρχει τίποτα, χωρίς252 αύτό, πού μόνο διά 
τής βουλήσεώς μου είναι κάτι τι' ά λ λ ά  ά π ό  π ο ύ  ε ί μ α ι  τ έ λ ο ς  
π ά ν τ ω ν  Εγώ; Έδώ τό πάν βυθίζεται ύπό τούς πόδας μας καί ή μέγιστη, 
δπως καί ή Ελάχιστη τελειότης, αίωρεΐται άπλώς χωρίς Ερεισμα [ύποβά- 
σταγμα ] Ενώπιον τοΰ καθαρά θεωρητικού λόγου, είς τόν όποιο δέν στοιχίζει 
τίποτε νά τίς άφήνη [κάνη] νά έξαφανίζωνται, ή μία δπως καί ή άλλη, χωρίς 
τό παραμικρό Εμπόδιο.

Πολλές δυνάμεις τής φύσεως πού Εκδηλώνουν [έξωτερικεύουν] τήν 
ύπαρξή τους μέ ώρισμένα άποτελέσματα, παραμένουν γιά μάς άνεξερεύνη- 
τες' γιατί έμεΐς μέ τήν παρατήρηση δέν μπορούμε νά τίς άνιχνεύσουμε 
[παρακολουθήσουμε] σέ άρκετά μακρινήν Εκταση. Τό ύπερβατολογικό 
άντικείμενο, πού ύπόκειται ώς βάση στά φαινόμενα, καί μαζί μ’ αύτό ό 
αίτιώδης λόγος, γιά τόν όποιο ή αίσθητικότης μας Εχει αυτούς μάλλον παρά 
άλλους ύπερτάτους δρους, είναι καί παραμένουν γιά Εμάς Ανεξιχνίαστοι, 
μολονότι τό ίδιο τό πράγμα είναι κατά τά άλλα δεδομένο, δχι δμως κιόλας

248. Ώς έκ τής έννοιας του (ex conceptu).
249. Διάσημος Ελβετός Ιατρός, ποιητής καί φιλόσοφος πού έζησε μεταξύ 1708 

καί 1777 στή Βέρνη.
250. Νά άποφύγη τή σκέψη.
251. Είς τούς αΙώνας τών αίώνων, είς τόν αίώνα τόν άπαντα (= ex aeterno sum in 

aeternum).
252. ’Εκτός άπ’ αύτό.

Γ(Α 614) 
1(Β 642)
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καί έγκατανοημένο253. 'Ένα Ιδεώδες τοϋ καθαροΟ λόγου όμως δέν μπορεί 
νά όνομάζεται ά ν ε ξ ε ρ ε ύ ν η τ ο ,  γιατί αύτό δέν έχει νά έπιδείξη καμ- 
μιάν περαιτέρω [άλλη] διαπίστευση254 τής πραγματικότητάς του εί μη τήν 
άνάγκη [χρεία] τοΟ λόγου νά όλοκληρώνη διά μέσου αύτου όλη τήν 
συνθετική ένότητα. Επειδή, λοιπόν, τό Ιδεώδες αύτό δέν είναι δεδομένο 
οΰτε κάν255 ώς νοήσιμο [καταλήψιμο] άντικείμενο, έτσι δέν είναι έπίσης καί 
άνεξερεύνητο ώς κάτι τέτοιο' αύτό256 μάλλον [άντίθετα] πρέπει νά βρίσκη 
τήν έδρα του καί τή λύση του μέσα στην φύση τοϋ λόγου καί νά μπορή 
συνεπώς νά έξερευνηθή' γιατί σ’ αύτό άκριβώς συνίσταται ό λόγος, 
[στό] ότι [δηλ.] έμεΐς μπορούμε νά δίδουμε λόγο γιά όλες τίς έννοιές μας, 
[τίς] γνώμες καί [τούς] ισχυρισμούς, είτε δΓ άντικειμενικών λόγων, είτε 
—όταν αύτές είναι μιά άπλή άπατηλή φαινομενικότης— δΓ υποκειμενικών 
άρχών.

’Αποκάλυψη καί έξήγηση τής διαλεκτικής [απατηλής] φαινομενικότητος 
σέ όλες τίς ύπερβατολογικές άποδείξεις γιά τήν ύπαρξη ένός αναγκαίου

δντος

Οι δύο μέχρι τώρα άναπτυχθεΐσες άποδείξεις είχαν άναληφθή [έπιχει- 
ρηθή] ύπερβατολογικώς, δηλ. άνεξάρτητα άπό έμπειρικές άρχές. Γιατί, 
μολονότι ή κοσμολογική άπόδειξη θέτει ώς βάση [της] μιάν έμπειρία 
καθόλου, αύτή έν τούτοις έχει έπιτελεσθή [άναπτυχθή] όχι μέ άφετηρία μιάν 
κάποιαν ιδιαίτερη ιδιότητα [σύσταση] αύτής τής έμπειρίας, άλλά έκ [μέ 
βάση] καθαρών άρχών τοϋ λόγου έν άναφορα πρός μιάν διά τής έμπειρικής 

(Α 615)^ συνειδήσεως καθόλου δεδομένην ύπαρξη, καί έγκαταλείπει μάλιστα αύτή 
(Β 643)·> τήν κα0ο5ήγηση> γιά νά στηριχθή πάνω σέ καθαρές άκραιφνώς έννοιες a 

priori. Τί [ποιά] είναι τώρα σ’ αύτές τίς ύπερβατολογικές άποδείξεις ή αίτια 
τής διαλεκτικής άλλά φυσικής άπατηλής φαινομενικότητος, ή όποια 
συνδέει τίς έννοιες τής άναγκαιότητος καί τής ύπερτάτης πραγματικότητος 
καί πού έκεΐνο έν τούτοις, πού μόνον ιδέα μπορεί νά είναι, τό πραγματώνει 
[τό καθιστά πράγμα] καί ύποστασιοποιεί; Ποιά είναι ή αίτια τής άναποφευ- 
κτότητος [ώστε] νά δέχεται κανείς άνάμεσα στά ύπάρχοντα πράγματα κάτι 
ώς καθ’ έαυτά άναγκαΐο καί μολαταύτα νά ύποχωρή κανείς συγχρόνως 
έντρομος πρό τής ύπάρξεως ένός τέτοιου όντος ώς ένώπιον μιάς άβύσσου;

253. Eingesehen (=βαθύτερα στήν φύση Ιδωμένο).
254. 'Εγγύηση.
255. Κατά τόν W i I I e: είναι άπαξ δεδομένο ώς.......... (άπαλείφει δηλ. ό W i 11 e τήν

άρνηση).
256. Δηλ. τό ιδεώδες ( H a r t e n s t e i n ) '  G o r l a n d :  e r .  δηλ. τό άντι-

κείμενο (Gegenstand).
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Καί πώς τό ξεκινά κανείς [συμβαίνει, γίνεται], ώστε 6 λόγος νά κατανοή τόν 
ίδιο τόν έαυτό του πάνω στό σημείο αύτό καί άπό τήν άμφιρρέπουσα 
κατάσταση μιας δειλής [αίδήμονος] καί άπό τήν άρχή πίσω άνακλημένης257 
[άνακαλούμενης] έπιδοκιμασίας νά άγεται στήν ήρεμη έπίγνωση;

Είναι κάτι τό Ιδιαιτέρως άξιοσημείωτο [τό γεγονός], πώς, όταν κανείς 
προϋποθέτη, ότι κάτι τι ύπάρχει, δέν μπορεί νά υπεκφυγή [άρνηθή] τό 
συμπέρασμα, δτι κάτι τι έπίσης ύπάρχει κατά τρόπον άναγκαΐο. Πάνω σ’ 
αύτό τόν έντελώς φυσικό (άν καί γι’ αύτό όχι άκόμη βέβαιο) συλλογισμό 
βασιζόταν τό κοσμολογικό έπιχείρημα. ’ Από τήν άλλη πλευρά [άπεναντίας] 
όποιανδήποτε έννοια ένός πράγματος κι άν δεχθώ, εύρίσκω τότε, ότι ή 
ύπαρξή του δέν μπορεί ποτέ νά παρασταθή άπό μένα ώς άπολύτως άναγκαία, 
καί ότι τίποτα δέν μέ έμποδίζει —άς ύπάρχη έδώ δ,τι θέλει— νά νοώ τή μή 
ύπαρξη αυτού τού πράγματος' κατά συνέπεια είμαι ύποχρεωμένος μέν νά 
δέχωμαι γιά τό Ύπάρχον έν γένει κάτι τι τό άναγκαΐο, ούτε ένα καί μόνον 
δμως πράγμα δέν μπορώ νά τό νοώ ώς αύτό καθ’ έαυτό άναγκαΐο. Αύτό 
σημαίνει: δτι δέν μπορώ ποτέ νά ό λ ο κ λ η ρ ώ σ ω  [περατώσω] τήν άνα- 
γωγή [άναδρόμηση] πρός τούς δρους τού ύπάρχειν χωρίς νά δεχθώ ένα 
άγαγκαΐο δν' ποτέ δμως δέν μπορώ ν’ α ρ χ ί σ ω  άπό [τό δν] αύτό.

’ Εάν γιά τα ύπάρχοντα πράγματα έν γένει είμαι ύποχρεωμένος νά νοώ 
κάτι τι τό άναγκαΐο, κανένα δμως πράγμα δέν έχω τό δικαίωμα νά τό νοώ ώς 
άναγκαΐο αύτό καθ’ έαυτό, τότε άπό αύτό έπεται άναπόφευκτα, δτι 
άναγκαιότης καί τυχαιότης δέν πρέπει νά άναφέρωνται καί νά άφοροΰν τά 
ίδια τά πράγματα, γιατί άλλιώς θά συνέβαινε μιά άντίφαση ’ κατά συνέπεια, 
καμμιά άπό τίς δύο αύτές άρχές δέν είναι άντικειμενική, άλλά μπορούν σέ 
κάθε περίπτωση [στήν καλλίτερη περίπτωση] νά είναι ύποκειμενικές μόνον 
άρχές τού λόγου, γιά νά ζητή [δηλ.] αύτός άπό τή μιά πλευρά κάτι πού είναι 
άναγκαΐο σέ [γιά] κάθε τι πού είναι δεδομένο ώς ύπάρχον, τουτέστιν νά μή 
σταματά πουθενά άλλου παρά σέ puiva priori όλοκληρωμένη [περαιωμένη] 
έξήγηση, άπό τήν άλλη δμως έπίσης νά μήν έλπίζη ποτέ σ’ αύτή τήν 
όλοκλήρωση, δηλ. νά μή δέχεται ποτέ τίποτα τό έμπειρικό ώς άπόλυτο καί 
νά άπαλάσση [έξαιρή] έτσι τόν έαυτό του άπό κάθε περαιτέρω παραγωγή. 
Ύπό τήν έννοια αύτή καί οί δύο άρχές μπορούν κάλλιστα νά ύφίστανται ή 
μία πλάι στήν άλλη [νά συνυπάρχουν] ώς άπλώς εύρεσιακές καί κ α ν ο ν ι 
σ τ ι κ έ ς  άρχές, πού δέν κυττάζουν [φροντίζουν] τίποτε άλλο άπό τό 
τυπολογικό258 διαφέρον τού λόγου. Γιατί ή μία [άρχή] λέγει: όφείλετε νά 
φιλοσοφήτε γιά τήν φύση έτσι, ώς έ ά ν [δηλ.] σέ [γιά] κάθε τι πού άνήκει 
στήν ύπαρξη, νά ύπάρχη μιά άναγκαία πρώτη άρχή, [καί τούτο] μέ τόν

(Α 616) 
(Β 644)

257. Παλινωδημένης, άποσυρμένης, παρμένης πίσω.
258. Τό κατ’ είδος, μορφολογικό (= Formales).
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σκοπό άποκλειστικά νά προσκομίζετε [έπιφέρετε] συστηματικήν ένότητα 
στή γνώση σας, καθώς [καθ’ όσον] Ιχνηλατείτε [παρακολουθείτε έρευνητι- 
κά] μιάν τέτοια Ιδέα, δηλ. μιάν Ιδεατή [φανταστική] ύπέρτατη άρχή' ή άλλη 
όμως άρχή σάς άποτρέπει νά μή δέχεσθε κανέναν άπολύτως προσδιορισμό 
πού άφορά τήν ύπαρξη των πραγμάτων, ώς μιάν τέτοια ύπέρτατη άρχή, δηλ. 
ώς άπολύτως άναγκαΐο, άλλά νά διατηρήτε πάντοτε γιά σάς τόν δρόμο ά- 
νοικτό πρός μιάν περαιτέρω παραγωγή, καί νά πραγματεύεσθε [θεωρήτεΡ9 
τόν όρο αύτό πάντοτε ώς έξαρτώμενο άκόμη άπό [άλλους] όρους. "Αν όμως 
κάθε τι πού γίνεται άντικείμενο κατ’ αίσθηση άντιλήψεως [πάνω] στά 
πράγματα, πρέπει νά θεωρήται άπό έμάς ώς ύπό όρους259 260 άναγκαΐο [ώς κατά 
τρόπον έξαρτώμενο261 άναγκαΐο], τότε κανένα πράγμα (πού μπορεί νά είναι 
δεδομένο έμπειρικώς) δέν μπορεί έπίσης νά θεωρήται ώς άπολύτως άναγ
καΐο.

Έξ αύτοϋ όμως έπεται ότι τό άπολύτως ’Αναγκαίο πρέπει νά τό 
δεχθήτε κατ ’ άνάγκην έξω άπό τόν κ ό σ μ ο ,  γιατί αύτό μονάχα ώς 
μιά άρχή τής μέγιστης δυνατής ένότητος των φαινομένων, ώς ύπέρτατος 
αύτών αιτιώδης λόγος [ύπόβάθρο], όφείλει νά χρησιμεύη, καί έσεΐς ποτέ 
μέσα στόν κόσμο δέν μπορείτε νά φθάσετε έκεΐ [στήν άρχή αύτή], άφοΰ ό 
δεύτερος κανών σάς έπιτάσσει νά θεωρήτε πάντοτε ώς παράγωγες όλες τίς 
έμπειρικές τής ένότητος αιτίες.

Οί φιλόσοφοι τής ’ Αρχαιότητος έθεώρουν κάθε μορφή τής φύσεως ώς 
τυχαία, άλλά ώς πρωταρχική καί άναγκαία, σύμφωνα μέ τήν κρίση τού 
κοινού νοϋ, τήν ύλη. ’Εάν όμως τήν ύλη δέν τήν είχαν θεωρήσει σχετικά262 
ώς ύπόστρωμα των φαινομένων, άλλά α ύ τ ή  κ α θ ’  έ α υ τ ή ν  ώς πρός 
τήν ύπαρξή της, ή ιδέα τότε τής άπολύτου άναγκαιότητος θά έξαφανιζόταν 
παραχρήμα. Γιατί δέν ύπάρχει τίποτε πού νά δεσμεύη [προσδένη] άπόλυτα 
τόν λόγο [πάνω] σέ αύτή τήν ύπαρξη, άλλά μιάν τέτοια ύπαρξη μπορεί αύτός 
στή σκέψη πάντοτε καί χωρίς άντιδικία [άντίφαση] νά τήν άρη' άλλωστε 
καί στίς σκέψεις μόνον έκειτο [βρισκόταν] ή άπόλυτη άναγκαιότης. Σ’ 
αύτήν, άρα, τήν πεποίθηση έπρεπε κατ’ άνάγκην νά ύπόκειται μιά ώρισμένη 
κανονιστική άρχή ώς βάση. Στήν πραγματικότητα, έκταση καί άδιαπερατό- 
της [άδιαπέραστο] (πού συγκροτούν μαζί τήν έννοια τής ύλης) είναι έπίσης 
ή ύπέρτατη έμπειρική άρχή τής ένότητος των φαινομένων, καί ή άρχή 
αύτή, καθ’ όσον είναι έμπειρικώς άπόλυτη, έχει [φέρει] έπάνω της263 μιάν

259. ’ Αντιμετωπίζετε.
260. Conditioni adstricium.
261. Δηλ. υποκείμενο οέ όρους.
262. Κατά τρόπο σχετικό, συγκριτικά (= comparate).
263. ’Έχει δηλ. τόν χαρακτήρα.
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Ιδιότητα τής κανονιστικής άρχής. Παρά ταΟτα, καθώς [έπειδή] κάθε 
προσδιορισμός τής Ολης, πού άποτελεϊ τό πραγματικό [στοιχείο] αύτής, άρα 
καί ή άδιαπερατότης έπίσης, είναι ένα άποτέλεσμα (πράξη), πού πρέπει νά 
έχη κατ’ άνάγκη τήν αίτια του καί έπομένως είναι πάντοτε παράγωγο, ή ύλη 
έτσι δέν προσφέρεται [προσήκει] πραγματικά στήν Ιδέα ένός άναγκαίου 
δντος, ώς μιδς άρχής κάθε παράγωγης ένότητος: γιατί κάθε μιά άπό τίς 
πραγματικές ϊδιότητές της264 είναι, ώς παράγωγη, μόνον υπό όρους 
άναγκαία καί συνεπώς μπορεί καθ’ έαυτήν ν’ άρθή, άλλά μ’ αύτήν μαζί θά 
ήρετο καί όλόκληρη ή ύπαρξη τής ύλης —άν όμως δέν συνέβαινε αύτό, θά 
μπορούσαμε [τότε] νά έχωμε φθάσει έμπειρικώς στό υπέρτατο [έσχατο] 
ύπόβαθρο265 τής ένότητος, πράγμα πού δέν έπιτρέπεται [άπαγορεύεται] άπό 
τη δεύτερη κανονιστική άρχή. “Ετσι έπεται: ότι ή ύλη, καί ό,τι έν γένει 
άνήκει [άποτελεϊ μέρος του] στόν κόσμο, δέν είναι πρόσφορη266 στήν [γιά 
τήν] ίδέα ένός άναγκαίου πρωταρχικού όντος, ώς μιας άπλής άρχής τής 
μεγίστης έμπειρικής ένότητος, άλλ’ ότι τό δν αύτό πρέπει άναγκαία νά τεθή 
έξω άπό τόν κόσμο' άφοΰ, λοιπόν, τότε καί έμεΐς μπορούμε πεποιθότως267 νά 
παράγουμε άπ’ άλλα [φαινόμενα] τά φαινόμενα τού κόσμου καί τήν ύπαρξή 
τους, ώσάν νά μήν ύπήρχε κανένα ά ν α γ κ α ϊ ο  όν, καί [άφοΰ] 
παρά ταΰτα μπορούμε νά κατατείνουμε268 πρός τήν πληρότητα τής παραγω
γής, ώσάν ένα τέτοιο όν νά είχε ώς μιά ύπέρτατη άρχή προϋποτεθή.

Τό ιδεώδες τού ύπερτάτου δντος δέν είναι, σύμφωνα μ’ αύτές ■ ίς παρα
τηρήσεις, τίποτε άλλο άπό μ ι ά ν  κ α ν ο ν ι σ τ ι κ ή  ά ρ χ ή  τ ο ύ  λ ό 
γ ο υ ,  νά θεωρή κανείς κάθε σύνδεση μέσα στόν κόσμο έτσι, ώ σ ά ν  α ύ- 
τ ή ν’ άπέρρεε άπό μιάν κατά πάντα [καθολικώς] αύτάρκη άναγκαίαν αίτια, 
μέ τόν σκοπό [γιά νά] νά θεμελιώνη κανείς πάνω σ’ αύτήν269 τόν κανόνα 
μιάς συστηματικής καί σύμφωνα μέ καθολικούς νόμους άναγκαίας ένότητος 
κατά τήν [στήν] έξήγηση [τής συνδέσεως]270 αύτής, καί [τό ιδεώδες αύτό] 
δέν είναι κανένας Ισχυρισμός μιάς καθ’ έαυτό άναγκαίας ύπάρξεως. ’Αλλά 
είναι συγχρόνως άναπόφευκτο, τήν τυπική [είδολογική] αύτή άρχή νά τήν 
παριστά κανείς διά μέσου μιάς ύπερβατολογικής ύφαρπαγής271 ώς συστατι
κήν καί νά νοή μέσα του ύποστατικά τήν ένότητα αύτή. Γιατί, όπως ό χώρος, 
πού, παρά τό γεγονός ότι δέν είναι παρά μονάχα μιά άρχή τής αίσθητικότη-

Γ(Α 619) 
1(Β 647)

264. Δηλ. τής ύλης.
265. ΑΙτιώδη λόγο, άρχή.
266. Είναι άσυμβίβαστη.
267. ’Ατάραχοι, ήσυχοι, άκλόνητοι.
268. Προσπαθούμε νά φθάσουμε.
269. "Η πάνω σ’ αύτό τό Ιδεώδες.
270. Κατ’ άλλους (C h i ο d i): τού κόσμου (derselben=der Welt).
271. Subreption (= ύφαίρεση, διυπείσδυση λαθραία).

23



(A 620) 
(B 648)

288 Κριτική του καθαροΟ λόγου. 'Υπερβατική Λογική. 2. 'Υποδιαίρεση. 'Υπερβατική Διαλεκτική

τος, έχει έν τούτοις, Ακριβώς γΓ αύτό, γιά τό δτι [δηλ.] όλες τίς μορφές, πού 
είναι διάφοροι Αποκλειστικά περιορισμοί τού έαυτοϋ του, τίς καθιστά πρω- 
τογενώς [πρωταρχικώς] δυνατές, θεωρηθή ώς ένα Απολύτως Αναγκαίο άφ’ ε
αυτού ύπάρχον [αύτοσύστατο] κάτι τι καί ώς ένα a priori αύτό καθ’ έαυτά δε
δομένο Αντικείμενο, έτσι έπίσης —δεδομένου δτι ή συστηματική ένότης τής 
φύσεως δέν μπορεί μέ κανενός είδους τρόπο νά τεθή [παρασταθή, ύψωθή] ώς 
Αρχή τής έμπειρικής χρήσεως τού λόγου μας παρά καθ’ δσον έμεΐς θέτουμε 
ώς υπόβαθρο τήν Ιδέα ένός ends realissimi ώς ύπερτάτης αίτιας— καί ή ίδέα 
αύτή συμβαίνει όλωσδιόλου φυσικά νά παριστάνεται μ’ αύτό ώς ένα 
πραγματικό Αντικείμενο, καί αύτό μέ τή σειρά του πάλι, άφοϋ Αποτελεί τόν 
υπέρτατο δρο, [νά παριστάνεται] ώς Αναγκαίο, κατά συνέπεια [έρχεται 
όλωσδιόλου φυσικά ώστε] μιά κ α ν ο ν ι σ τ ι κ ή  άρχή νάμετατρέπεταισέ 
μιάν συστατική’ [μιά] υποκατάσταση272, πού Αποκαλύπτεται μέ τόν εξής 
τρόπο, μέ τό δτι [δηλ.], δταν αύτό τό υπέρτατο δν, τό όποιο έν Αναφορά πρός 
τόν κόσμο27·1 ήταν Απολύτως (άνευ δρων) Αναγκαίο, τό θεωρώ ώς άφ’ έαυτοΰ 
ύπάρχον274 πράγμα, ή άναγκαιότης αύτή [τότε] δεν είναι έπιδεκτική 
ούδεμιάς έννοιας καί, κατά συνέπεια, μέσα στόν λόγο μου αύτή πρέπει νά έ- 
χη βρεθή [ύπάρξει] [γιά νά τήν συναντήσω] ώς τυπικός μονάχα δρος τού 
νοεΐν, δχι δμως ώς ύλικός καί ύποστατικός δρος τής ύπάρξεως.

ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ

Περί τής άδυνατότητος τής φυσικοθεολογικής άποδείξεως

Έάν, λοιπόν, ούτε ή έννοια πραγμάτων έν γένει, ούτε ή έμπειρία 
οίασδήποτε ύπάρξεως καθόλου μπορούν νά έπιτελέσουν275 αύτό πού 
άπαιτεΐται, τότε [μάς] Απομένει276 Ακόμη ένα μέσο: [τό] νά έπιχειρήσουμε 
[δηλ. νά δούμε], μήπως μιά ώ ρ ι σ μ έ ν η  [καθωρισμένη] έμπειρία, κατά 
συνέπεια αύτή των πραγμάτων τού παρόντος κόσμου, ή φύση του [ίδιοσυ- 
στασία] καί ή διάταξή του, μάς προσφέρει έναν Αποδεικτικό λόγο, πού νά 
μπορή μέ βεβαιότητα νά μάς βοηθήση [ώστε νά άχθοΰμε] στήν πεποίθηση 
γιά τήν ύπαρξη ένός ύπερτάτου δντος. Μιάν τέτοια Απόδειξη θά τήν

272. Subreptio (= υφαρπαγή).
273. Ad mundum respectu.
274. Αυθύπαρκτο.
275. Κατορθώσουν.
276. ' Υπολείπεται.
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ώνομάζαμε φυσικοθεολογικήν. ’Εάν καί αύτή έπίσης έπέπρωτο [ώφειλε] νά 
είναι άδύνατη, τότε δέν είναι πουθενά δυνατή καμμιά έπαρκής [Ικανοποιητι
κή] έξ άπλώς καθαρού θεωρητικού λόγου άπόδειξη γιά τήν ϋπαρξη ένός 
δντος, πού θ’ άντιστοιχοΰσε στήν ύπερβατολογική μας Ιδέα.

Άπ’ όλες277 τίς παραπάνω παρατηρήσεις θά έννοήση [διακρίνη] 
κανείς άμέσως,ότι ή άπάντηση [λύση] σ’ αύτήν τήν έρώτηση μπορεί νά 
άναμένεται παντελώς εύκολη καί συμπεραντική278. Γιατί, πώς μπορεί ποτέ 
νά δοθή [μιά] έμπειρία πού θά ήταν ίσακριβώς άντίστοιχη πρός μιάν Ιδέα; Σ ’ 
αύτό άκριβώς συνίσταται τό ίδιάζον [γνώρισμα] τής τελευταίας, ότι [δηλ.] 
μ’ αύτήν ποτέ δέν μπορεί νά συμπέση [συμφωνήση] άπολύτως μιάόποιαδή- 
ποτε έμπειρία. Ή ύπερβατολογική ιδέα ένός άναγκαίου παντάπασιναύτάρ- 
κους πρωταρχικού δντος είναι τόσο ύπέρμετρα [ύπερβολικά] μεγάλη, τόσον 
ύπεροχικά ύψωμένη πάνω άπό κάθε τι τό έμπειρικό, πού είναι πάντοτε έξαρ- 
τημένο άπό δρους, ώστε, έν μέρει μέν νά μή μπορή κανείς ποτέ νά έξεύρη 
έπαρκές ύλικό στήν έμπειρία, γιά νά γεμίση [ίκανοποιήση] μιάν τέτοια έν
νοια, έν μέρει δέ νά περιψηλαφή πάντοτε άνάμεσα στό ύποκείμενο σέ δρους 
καί νά279 ζητή διαρκώς τό ’ Απόλυτο, γιά τό όποιο κανένας νόμος οίασδή- 
ποτε έμπειρικής συνθέσεως δέν προσφέρει ένα παράδειγμα ή τήν παραμικρή 
πρός αύτό όδηγία.

’ Εάν τό ύπέρτατο ον ί'στατο [ένέπιπτε] στήν άλυσίδα αύτή τών δρων, 
τότε θά ήταν καί τό ίδιο ένα μέλος τής σειράς αύτών [τών δρων], kc.i δπως 
άκριβώς τά κατώτερα μέλη, έπικεφαλής τών όποιων αύτό βρίσκεται280, [έτσι 
καί αύτό] θά άπαιτούσε μιάν άπώτερη άκόμη έρευνα γύρω άπό τήν άκόμα 
ύψηλότερη αιτιώδη άρχή του. “Αν, άντίθετα, θέλη κανείς νά τό άποσπάση 
[χωρίση] άπό τήν σειρά αύτή καί νά μήν τό συμπεριλάβη, ώς ένα νοητό 
άπλώς δν, εις τήν σειρά τών φυσικών αίτιών: ποιά γέφυρα εύθύς τότε μπορεί 
στ’ άλήθεια νά ρίψη [φτιάξη] ό λόγος, ώστε νά φθάση σέ αύτό, άφοΰ δλοι οί 
νόμοι τής μεταβάσεως έξ άποτελεσμάτων σέ αίτιες, δλη, δηλονότι, ή 
σύνθεση καί διεύρυνση τής γνώσεώς μας έν γένει δέν κατευθύνονται 
[άναφέρονταιΡ81 πρός τίποτε άλλο παρά πρός τή δυνατή έμπειρία, κατά 
συνέπεια πρός άντικείμενα μόνον τού αίσθητοΰ κόσμου καί έν άναφορφ 
μόνον πρός αυτά μπορούν νά έχουν μιάν κάποια σημασία;

Ό παρών κόσμος282, είτε, τώρα, τόν παρακολουθεί κανείς στήν άπειρία 
τού χώρου, είτε μέσ’ τήν άπεριόριστη διαίρεσή του, μάς διανοίγει

r(A 621) 
1(Β 649)

f(A 622) 
1(Β 650)

277. Σύμφωνα μέ, ή, ύστερα άπό....
278. Σύντονη, σφαιρική καί σύντομη, λακωνικά άκριβής.
279. Θά.
280. Τάσσεται, προΓσταται.
281. Προορίζονται.
282. Ό κόσμος πού έχουμε ένώπιόν μας.
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(Α 623)υ 
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[προσφέρει] ένα Απροσμέτρητο θέαμα ποικιλίας, τάξεως, σκοπιμότητος καί 
κάλλους, ώστε, άκόμη καί μέ283 τίς γνώσεις πού ή Ανίσχυρη [Ασθενής] 
διάνοιά μας έχει μπορέσει γι’ αύτΑ τά πράγματα ν’ Αποκτήση, κάθε γλώσσα 
νά χάνη, Απέναντι σέ τόσα καί Απεριβλέπτως [άνυπολογίστως] μεγάλα 
θαύματα, τήν έκφρασή284 της, όλοι οί Αριθμοί νά στερούνται285 τή δύναμή 
τους νά μετρούν καί Ακόμη καί οί ίδιες μας οί σκέψεις νά χάνουν κάθε όριο, 
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε ή κρίση μας γιά τό "Ολον νά ύποχρεώνεται νά 
διαλυθή σέ μιαν Αφωνη, Αλλά τόσο πιό εΰγλωτη κατάπληξη [θαυμασμό]. 
Πανταχοΰ βλέπουμε μιάν Αλυσίδα Αποτελεσμάτων καί αίτιων, σκοπών καί 
μέσων, κανονικότητος στή γένεση ή φθορά, καί καθώς τίποτα δέν έχει έλθει 
[φθάσει] Από μόνο του στήν κατάσταση όπου [τώρα] βρίσκεται, έτσι αύτό286 
παραπέμπει πάντοτε σέ ένα Αλλο παραπέρα πράγμα, ώς είς τήν αίτια του, ή 
όποια μέ τή σειρά της καθιστά τήν ίδια Ακριβώς τήν παραπέρα έρώτηση 
[ζήτηση] Αναγκαία, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε όλόκληρο έτσι τό σύμπαν θά 
έπρεπε Αναγκαστικά νά βυθιστή στήν Αβυσσο τού μηδενός, έάν δέν έδέχετο 
κανείς κάτι τι, πού έξω άπό τό Απειρο αύτό Τυχαίο, άφ’ έαυτοΰ πρωταρχικώς 
καί Ανεξαρτήτως [τό ίδιο] ύφιστάμενο, θά συγκροτούσε αύτό τό σύμπαν καί 
θά τού έξασφάλιζε συγχρόνως ώς ή αίτια τής καταγωγής287 του, τή διάρκειά 
του. Αύτή τήν ύπέρτατη αιτία (έν άναφορςί πρός όλα τά πράγματα τού 
κόσμου) πόσο μεγάλη πρέπει κανείς νά τή νοήση [συλλάβη] μέσα του; Τόν 
κόσμο δέν τόν γνωρίζουμε ώς πρός όλόκληρο τό περιεχόμενό του, Ακόμα 
λιγώτερο γνωρίζουμε νά έκτιμήσουμε τό μέγεθός του διά [τής] συγκρίσεώς 
[του] πρός πάν δ,τι είναι δυνατό. ’Αλλά, δεδομένου ότι Αναφορικά πρός τήν 
αιτιότητα έχουμε Απαξ Ανάγκη άπό ένα έσχατο καί ύπέρτατο δν, τί μάς 
έμποδίζει ώστε, ώς πρός τόν βαθμό τής τελειότητος, νά θέτουμε τό δν, 
συγχρόνως, αύτό πάνω άπό κάθε τί άλλο δυνατό; Πράγμα τό όποίο έμεΐς 
μπορούμε, Αν καί Ασφαλώς μόνο διά τού Απαλού [λεπτού] περιγράμματος 
μιάς άφηρημένης έννοιας, εύκόλως νά κατορθώσουμε, έάν μέσα σ’ αύτό, ώς 
μιάς ουσίας ένικής [μοναδικής], παριστάνουμε ένοποιημένη [συνενωμένη] 
κάθε δυνατή τελειότητα' αύτή ή έννοια είναι εύνοϊκή στήν Απαίτηση τού 
λόγου μας γιά [τήν] οίκονομία τών άρχών, αύτή καθ’ έαυτήν μή ύποτεταγμέ- 
νη σέ καμμιάν Αντίφαση καί άκόμη καί στή διεύρυνση τής χρήσεως τού 
λόγου έν μέσψ τής έμπειρίας [είναι] λυσιτελής [πρόσφορη] διά288 τής

283. Παρά τίς...
284. Τήν έκφραστική της δύναμη.
285. Νά μή βρίσκουν, νά τούς λείπη.
286. Κατά τόν E r d m a n n :  es. 'Υπάρχει καί γραφή: er (=Zustand), δηλ.

ή κατάσταση.
287. Τής άρχής, έκπορεύσεώς του.
288. Χάρη στήν καθοδήγηση.
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όδηγίας, πού μιά τέτοια Ιδέα δίνει πρός τήν τάξη καί σκοπιμότητα, άλλά 
πουθενά δέν είναι άποφασιστικώς έναντία σέ μιάν έμπειρία.

* Η άπόδειξη αύτή άξίζει νά μνημονεύεται μέ σεβασμό πάντοτε. Είναι ή 
παλαιότερη, σαφέστερη καί τά μάλιστα άνταποκρινόμενη στόν κοινό νοΟ 
τών άνθρώπων. Ζωογονεί τή σπουδή τής φύσεως, έτσι όπως καί αύτή ή ίδια 
έχει [άντλεϊ] τήν ύπαρξή της άπ’ αύτήν289 καί κατ’ αύτό τόν τρόπο 
άναλαμβάνει νέες πάντα δυνάμεις. Αύτή έμβάλλει σκοπούς καί προθέσεις 
[σχέδια] έκεΐ όπου ή παρατήρησή μας δέν θά τούς άνεκάλυπτε άπό μόνη 
της, καί [αύτή] διευρύνει] τίς γνώσεις μας γιά τήν φύση διά τού όδηγητικοϋ 
νήματος μιάς Ιδιαίτερης ένότητος, πού ή άρχή της βρίσκεται έξω άπό τήν 
φύση. Αύτές οί γνώσεις όμως έπιδρούν μέ τή σειρά τους πάνω στήν αίτια 
τους, δηλ. πάνω στήν προκαλοΰσα290 αύτές ιδέα, πάλι, καί πολλαπλασιάζουν 
[μεγαλώνουν, δυναμώνουν] τήν πίστη πρός έναν ύπέρτατο πρωτουργό μέχρι ' ’
μιας άκαταγωνίστου πεποιθήσεως.

Δέν θά ήταν, ώς έκ τούτου, μονάχα άπελπιστικό, άλλά καί καθ’ 
όλοκληρίαν μάταιο έπίσης, [τό] νά θέλουμε νά άφαιρέσουμε κάτι άπό τό 
κύρος [περιωπή] τής άποδείξεως αύτής. Ό λόγος, πού διά τόσο κραταιών 
καί ύπό τάς χεΐρας του παντοτινά αύξανομένων, άν καί μονάχα έμπειρικών, 
άποδεικτικών λόγων αίρεται άκαταπαύστως, δέν μπορεί μέ καμμιάν άμφιβο- 
λία άκρως λεπτονόητης άφηρημένης θεωρήσεως291 νά καθηλωθή τόσο, ώστε 
νά μήν ώφειλε, δι ’ ένός βλέμματος πού ρίπτει πάνω στά θαύματα τής φύσεως 
καί τή292 μεγαλειότητα τής κοσμοποιΓας, ν’ άποσπασθή293 294 —σάν άπό ένα 
όνειρο— άπό κάθε σοφιστικώς φιλομέριμνη άναποφασιστικότητα, γιά νά 
ύψωθή άπό μέγεθος σέ μέγεθος έως τό ύπερύψιστο [μέγεθος], [καί] άπό κάθε 
ύποκείμενο σέ όρους είς τόν όρο [του] μέχρι τού ύπερτάτου καί άπολύτου 
[δνευ όρων] πρωτουργοϋ.

Παρ’ όλο όμως πού δέν έχουμε νά προβάλουμε καμμιάν άντίρρηση 
έναντίον τής λογικότητος καί χρησιμότητος αύτοϋ του τρόπου πορείας 
[μεθόδουΡ94, άλλ’ άντιθέτως μδλλον έχουμε [τή διάθεση] νά τόν συστήσου
με καί νά τόν ένθαρρύνουμε, τίς άξιώσεις ώστόσο, πού, γι’ άποδεικτική 
βεβαιότητα καί μιάν μή ένδεά καμμιδς άπολύτως εύνοιας ή άλλοτρίας 
ύποστηρίξεως έπιδοκιμασία, θά μπορούσε ό άποδεικτικός αύτός τρόπος νά 
έγείρη, δέν μπορούμε γι’ αύτό τόν λόγο νά έγκρίνουμε’ καί δέν μπορεί μέ 
κανένα τρόπο νά βλάψη [ζημιώση] τό καλό τής ύποθέσεως [τήν καλή

289. Τή σπουδή.
290. Στή γενεσιουργό αυτών Ιδέα.
291. Spekulation.
292. E r d m a n n :  die όχι der (=τής).
293. Ν’ άποτραβηχτή.
294. Modus procedendi.
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ύπόθεση=όοηαηι causam] τό νά χαμηλώνη [κατευνάζη] κανείς τή δογματική 
γλώσσα [τόνο] ένός χλευαστικοϋ [Θρασύβουλου] έπιχειρηματολόγου [δικο- 
λάβου τοϋ λόγου, σοφιστοΰ] [κάτω] στόν τόνο τής μετριότητος καί σεμνο- 
πρεπείας [ταπεινοφροσύνης] μιάς πρός είρήνευση [καθησυχασμό] έξαρκοϋ- 
σας, άν καί άπόλυτην άκριβώς ύποταγή μή έπιτάσσουσας πίστεως. ’Ισχυρί
ζομαι, κατά ταύτα, ότι ή φυσικοθεολογική άπόδειξη δέν μπορεί ποτέ νά 
άποδείξη μόνη της τήν ύπαρξη ένός ύπερτάτου δντος, άλλά είναι άναγκα- 
σμένη νά τό έπαφίη πάντοτε στήν όντολογική άπόδειξη (στήν όποια αύτή 
ώς είσαγωγή μόνον χρησιμεύει) [τό] νά άναπληρώνη [καλύπτη] αύτή τήν 
έλλειψη, κατά συνέπεια ή τελευταία αύτή περιέχει πάντοτε τ ό ν μ ο ν α 
δ ι κ ό  ά π ο δ ε ι κ τ ι κ ό  λ ό γ ο  (έφ’ όσον έν πάση περιπτώσει 
[τουλάχιστον] λαμβάνει μιά καθαρά θεωρητική άπόδειξη χώρα)295, τόν ό
ποιο κανείς άνθρώπινος λόγος δέν δύναται ν’ άντιπαρέλθη.

Τά κύρια σημεία296 τής έν λόγφ [άναπτυχθεΐσας] φυσικοθεολογικής 
άποδείξεως είναι τά άκόλουθα: 1) Υπάρχουν παντού μέσα στόν κόσμο 
καταφανή σημεία μιας διατάξεως σύμφωνα μέ [μιάν] ώρισμένη πρόθεση 
[σχέδιο], [διατάξεως] έπιτελεσμένης μέ μεγάλη σοφία καί μέσα σέ ένα "Ο- 
λον άπό άπερίγραπτη ποικιλία τόσο ώς πρός τό περιεχόμενο όσον έπίσης 
καί ώς πρός τό άπειρο μέγεθος τής έκτάσεως. 2)Αύτή ή σκόπιμη [τελολογι
κά σχεδιασμένη] διάταξη είναι έντελώς ξένη πρός τά πράγματα τού κόσμου 
καί προσφύεται [άνήκει] σ’ αύτά τυχαίως μόνο, δηλ. ή φύση διαφόρων 
πραγμάτων δέν θά μπορούσε297 διά μέσου τόσο παντοειδών συναρμοσμένων 
[συντονισμένων] μέσων νά έναρμονισθή πρός ώρισμένους τελικούς σκοπούς 
άπό μόνη της, έάν τά μέσα αύτά δέν είχαν άπό μιάν έλλογη, σύμφωνα μέ 
υποκείμενες ώς βάση ιδέες,διατακτική [ταξιθετοΰσα] άρχή όλως ιδιαιτέ
ρως298 πρός τόν σκοπό αύτό299 έπιλεγή καί διευθετηθή. 3) 'Υπάρχει, άρα, μιά 
ύπέροχη καί σοφή αίτια (ή περισσότερες), ή όποια πρέπει κατ’ άνάγκην νά 
είναι ή αιτία τού κόσμου όχι άπλά ώς μιά τυφλώς δρώσα παντοδύναμη φύση 
διά π α ρ α γ ω γ ι κ ό τ η τ ο  ς300, άλλά ώς νοερή ούσία [Νους] δι’ 
έλευθερίας301. 4) ' Η ένότης τής αίτιας αύτής μπορεί νά συμπερανθή άπό τήν 
ένότητα τής άμοιβαίας σχέσεως τών μερών τού κόσμου ώς μελών ένός 
έντέχνου οίκοδομήματος, σ’ αύτό302 [μέν] μέχρι τοϋ όποιου έξικνεΐται ή

295. Υπάρχει.
296. Σταθμοί.
297. V o r l a n d e r :  Kdnnte άντί: Konnte (έκδοση ’Ακαδημίας).
298. 'Ολωσδιόλου είδικά.
299. Ad noc.
300. Εϋτοκίας, ευφορίας (=per fecunditatem).
301 Ex libertate.
302. "Εως αύτό μέν, όσον άφορδ αύτό μέν.
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παρατήρησή μας μέ βεβαιότητα, παραπέρα όμως301 [μπορεί νά συμπερανθή] 
συμφώνως πρός όλες τίς άρχές τής Αναλογίας μέ πιθανότητα.

Χωρίς έδώ νά στρεψοδικοΰμε303 304 μέ τόν φυσικό λόγο γύρω Από [γιά] τό 
συμπέρασμά του, καθώς305 [όταν] αύτός —Από τήν Αναλογία μερικών 
φυσικών προϊόντων μέ έκεΐνο πού παράγει ή Ανθρώπινη τέχνη, όταν αύτή 
άσκή βία στήν φύση καί τήν άναγκάζη νά μήν χωρή σύμφωνα μέ τούς δικούς 
της σκοπούς, Αλλά νά προσαρμόζεται [κάμπτεται] ή ίδια στούς δικούς μας 
[σκοπούς] (κατά τήν όμοιότητα306 τών φυσικών αύτών προϊόντων πρός 
σπίτια, πλοία, ρολόγια)— συμπεραίνει ότι θά [πρέπη νά] ύπόκειται σ’ 
αύτήν307 ώς ύπόβαθρο [βάση] μιά τέτοια Ακριβώς αίτιότης, δηλ. διάνοια καί 
βούληση, έάν ό λόγος παράγη τήν έσωτερική δυνατότητα τής έλευθέρως 
δρώσας φύσεως (ή όποια καθιστά κατ’ άρχήν δυνατή κάθε τέχνη καί ίσως 
καί τόν ίδιο άκόμη τόν λόγο) άπό μιάν άλλη άκόμη, Ay καί ύπερανθρώπινη 
τέχνη —τρόπος συλλογισμού ό όποιος δέν θά μπορούσε ίσως ν’ άντέξη 
στήν όξύτερη ύπερβατολογική κριτική— [χωρίς όλα αύτά κ.λ.π.]: είναι έν 
τούτοις ύποχρεωμένος νά όμολογήση κανείς ότι, άπαξ καί έμεΐς [άφ ’ δτου 
άπαξ] όφείλουμε νά όνομάσουμε μιάν αίτια, δέν μπορούμε έδώ [στήν 
περίπτωση αύτή] νά προχωρήσουμε μέ μεγαλύτερη Ασφάλεια παρά [προχω
ρώντας] κατ’ Αναλογίαν πρός τέτοιου είδους τελολογικά καθωρισμένες 
[σκόπιμες] παραγωγές308, πού είναι οί μοναδικές, οί αιτίες τών όποιων καί ό 
τρόπος ένεργείας μάς είναι έντελώς γνωστά. Ό λόγος δέν θά μπορούσε νά 
δικαιωθή Απέναντι στόν έαυτό του τόν ίδιο, έάν άπό τήν αιτιότητα πού 
γνωρίζει, ήθελε νά μεταβαίνη [μεταπηδά] σέ σκοτεινούς καί Αναπόδεικτους 
έξηγητικούς λόγους309 πού δέν γνωρίζει.

Σύμφωνα μέ τόν συλλογισμό αύτό, ή σκοπιμότης καί άρμονικότης τόσο 
πολλών διατάξεων τής φύσεως θά έπρεπε νά άποδεικνύουν τήν τυχαιότητα 
μόνον τής μορφής, όχι όμως τής ύλης, δηλ. τής ούσίας στόν κόσμο' γιατί 
γι’ αύτό τό τελευταίο θ’ άπαιτιόταν άκόμη νά μπορούσε νά άποδειχθή, ότι 
τά πράγματα τού κόσμου θά ήσαν αύτά καθ’ έαυτά Ανίκανα [Ακατάλληλα] 
γιά τέτοιου είδους τάξη καί Αρμονία σύμφωνα μέ καθολικούς νόμους, έάν 
δέν ήσαν, άκόμη καί ώς π ρ ό ς  τ ή ν  ο ύ σ ί α  τ ο υ ς ,  τό προϊόν μιάς 
ύπερτάτης σοφίας' πράγμα όμως γιά τό όποιο θά άπαιτιόνταν έντελώς 
διάφοροι Αποδεικτικοί λόγοι άπό έκείνους [πού Απαιτούνται] γιά τήν

Γ(Α 627) 
MB 655)

303. Πέρα άπ’ αύτό όμως.
304. Νά φιλονικούμε, έρίζουμε κακόβουλα. W i I I e: sympathisieren.
305. Καθ’ όσον, άφού.
306. Κατ’ άναλογίαν.
307. Στήν φύση.
308. Γεννήσεις, δημιουργίες.
309. Άρχές.
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άναλογία πρός τήν άνθρώπινη τέχνη. ' Η άπόδειξη θά μπορούσε, λοιπόν, ν’ 
άποδείξη τό πολύ-πολύ έναν Αρχιτέκτονα τού κόσμου310, πού θά ήταν 
πάντοτε πολύ περιωρισμένος άπό τήν καταλληλότητα311 τής ϋλης [τού 
ύλικοΟ] πού έπεξεργάζεται, όχι όμως έναν δημιουργό τού κόσμου312, στήν 
Ιδέα τού όποιου τό πάν είναι ύποταγμένο, πράγμα τό όποίο άπέχει πολύ άΛό 
του νά έπαρκή στόν μεγάλο στόχο [σκοπό] πού έχει κανείς πρό όφθαλμών, 
νά άποδείξη δηλ. ένα πανταρκές πρωταρχικό δν. ‘Εάν θέλαμε νά Αποδείξου
με τήν τυχαιότητα καί τής ίδιας τής ύλης, τότε θά ύποχρεωνόμαστε νά 
καταφύγουμε313 σέ ένα ύπερβατολογικό έπιχείρημα, τό όποίο δμως έδώ 
έπρεπε Ακριβώς ν’ άποφευχθή. ‘Ο συλλογισμός, λοιπόν, χωρεΐ [συμπεραί
νει] άπό τήν τόσο καθολικά παρατηρητέα314 τάξη καί σκοπιμότητα στόν 
κόσμο, ώς μιάς πέρα γιά πέρα τυχαίας διατάξεως [όργανώσεως], πρός τήν 
[γιά τήν] ύπαρξη μιάς πρός αύτές315 σ υ μ μ ε τ ρ ι κ ά  κ α θ ω ρ ι σ μ έ -  
ν η ς316 αίτιας. ‘Η έννοια δμως τής αίτιας αύτής πρέπει νά μάς δίδη 
[προσφέρη] νά γνωρίζουμε κάτι τό παντελώς προσδιωρισμένο δΓ αύτήν 
[αύτής], καί δέν μπορεί συνεπώς νά είναι καμμιά άλλη άπ’ αύτήν ένός δντος 
πού κατέχει δλη τή δύναμη, δλη τήν σοφία κ.λ.π., μέ μιά λέξη, δλη τήν 
τελειότητα, ώς ένα πανταρκές δν. Γιατί τά κατηγορήματα τής π ο λ ύ  μ ε 
γ ά λ η ς ,  τής θαυμαστής, τής Απροσμέτρητης δυνάμεως καί ύπεροχής δέν 
δίδουν καμμιάν Απολύτως καθωρισμένην έννοια καί δέν λένε κατ’ ούσίαν, τί 
είναι τό πράγμα αύτό καθ’ έαυτό, άλλά είναι συγκριτικές [σχετικές] μόνον 
παραστάσεις317 γιά τό μέγεθος τού Αντικειμένου, πού ό παρατηρητής (τού 
κόσμου) συγκρίνει μέ τόν έαυτό του καί μέ τή συλληπτική του δύναμη 
[ίκανότητα], καί τά όποια έχουν τήν ίδια έξ ίσου έγκωμιολογική318 έκβαση 
[άξια], είτε μεγαλώνει κανείς τό Αντικείμενο, είτε καθιστά έν σχέσει πρός 
αύτό μικρότερο τό παρατηρούν ύποκείμενο. 'Όταν πρόκειται γιά τό 
μέγεθος (τής τελειότητος) ένός πράγματος καθόλου, τότε δέν ύπάρχει 
καμμιά καθωρισμένη έννοια έξόν άπ’ αύτήν πού περιλαμβάνει δλη τή δυνα
τή τελειότητα, καί μόνο τό Όλον (omnitudo)' τής πραγματικότητος είναι 
συνολικά προσδιωρισμένο έν τή έννοίςι.

Δέν θέλω, τώρα, νά πιστεύω δτι θά μπορούσε κάποιος νά άποτολμήση

310. Fabricator mundi.
311. Προσαρμοστικότητα, άξιότητα.
312. Creator mundi.
313. Νά ζητήσουμε τό καταφύγιό μας, ν’ άνατρέξουμε.
314. Παρατηρούμενη.
315. Τήν τάξη καί σκοπιμότητα.
316. Σύμμετρης.
317. Παραστάσεις σχέσεων, συγκρίσεως.
318. Ύμνολογική, ύπερυμνολογική.
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[τόν Ισχυρισμό], ότι έγκατανοεΐ [ένορά] τή σχέση του παρατηρουμένου 
άπ ’ αύτόν μεγέθους τοϋ κόσμου (τόσο ώς πρός τήν έκταση όσο καί ώς πρός 
τό περιεχόμενο) πρός τήν παντοδυναμία, τής τάξεως τοϋ κόσμου, πρός τήν 
ύπέρτατη σοφία, τής ένότητος τοϋ κόσμου πρός τήν άπόλυτη ένότητα τοϋ 
πρωτουργοΰ [δημιουργοϋ] κ.λ.π. "Αρα ή Φυσικοθεολογία δέν μπορεί νά 
δώση καμμιάν καθωρισμένη έννοια τής ύπερτάτης αίτιας τοϋ κόσμου καί 
δέν είναι ώς έκ τούτου έπαρκής πρός319 μιάν άρχή τής Θεολογίας, ή όποια μέ 
τή σειρά της πρέπει νά είναι τό ύπόβαθρο τής θρησκείας.

Τό βήμα πρός τήν άπόλυτη όλότητα είναι διά τής έμπειρικής όδοΰ 
παντελώς καί άπολύτως άδύνατο. ’Αλλά τό βήμα αύτό, τώρα, τό κάνει 
κανείς ώστόσο στήν φυσικοθεολογικήν άπόδειξη. Ποιό είναι, λοιπόν, άρα
γε τό μέσο πού χρησιμοποιεί κανείς γιά νά ύπερβή [ύπερπηδήση] ένα τόσο 
πλατύ320 χάσμα;

Άφ’ δτου321 κανείς όδηγήθηκε [έφθασε] μέχρι τόν θαυμασμό τοϋ 
μεγαλείου τής σοφίας, τής δυνάμεως κλπ. τοϋ δημιουργού τοϋ κόσμου καί 
δέν μπορεί νά προχωρήση παραπέρα, τότε έγκαταλείπει μέ μιας [ξαφνικά] 
αύτό τό δι’ έμπειρικών άποδεικτικών λόγων άνεπτυγμένο [έπιτελεσμένο] 
έπιχείρημα καί χωρεΐ πρός τήν έκ τής [βάσει τής] τάξεως καί σκοπιμότητος 
εύθύς έξ άρχής συμπερανθεΐσα τυχαιότητα αύτοΰ τοϋ κόσμου. ’Από αύτήν, 
τώρα, τήν τυχαιότητα χωρεΐ κανείς μόνον δι’ ύπερβατολογικών Απο
κλειστικά έννοιών, πρός τήν ύπαρξη ένός άπολύτως ’Αναγκαίου, καί άπό 
τήν έννοια τής Απολύτου άναγκαιότητος τής πρώτης αίτιας πρός τήν 
συνολικά προσδιωρισμένη ή προσδιορίζουσα έννοια αύτοΰ τοϋ δντος322, 
δηλ. [στήν έννοια] μιας τά πάντα περιέχουσας πραγματικότητος. *Η 
φυσικοθεολογική, άρα, άπόδειξη έμενε καθηλωμένη323 στό έγχείρημά της, 
μεταπηδοΰσε ξαφνικά έν μέσψ αύτής τής Αμηχανίας στήν κοσμολογική 
άπόδειξη καί, καθώς αύτή είναι μιά συγκεκαλυμμένη [μεταμφιεσμένη] 
μόνον όντολογική άπόδειξη324, περαίωνε [όλοκλήρωνε] έτσι τόν σκοπό της 
πραγματικά διά καθαρού μόνον [Απλώς] λόγου, μολονότι στήν άρχή κιόλας 
είχε άρνηθή κάθε συγγένεια μ’ αύτήν καί είχε βασίσει τά πάντα πάνω σέ 
προφανείς Αποδείξεις έξ έμπειρίας.

Οί φυσικοθεολόγοι, άρα, δέν έχουν καθόλου λόγο [κανένα λόγο] νά 
κάνουν [παριστάνουν] τόσο τούς σεμνότυφους325 Απέναντι στόν ύπερβα

|(Α 629) 
1(Β 657)

319. Γιά μιάν.
320. Φαρδύ άνοιγμα, κενό.
321. ’Αφού πρώτα κανείς...
322. Αύτής δηλ. τής ύπάρξεως ένός άπολύτως 'Αναγκαίου.
323. Κολλούσε, έμενε στάσιμη.
324. Μιά κρυπτο-όντολογική.
325. Νά διαθρύπτωνται, σεμνύνωνται.
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(Α 630) 
(Β 658)

τολογικό τρόπο άποδείξεως καί νά κοιτάζουν μέ τήν οίηση όξυδερκών 
είδημόνων τής φύσεως περιφρονητικά [άφ’ ύψηλοΰ] πάνω σ’ αύτόν, σάν 
πάνω σ’ έναν άραχνούφαντο Ιστό σκοτεινών [σκοτισμένων] μεριμνο- 
φροντιστών τής σκέψεως. Γιατί, άν αύτοί ήθελαν νά έξετάσουν τούς ίδιους 
τούς έαυτούς των μόνον, τότε θά εϋρισκαν ότι, άφοϋ πρώτα [άφ’ ότου] 
έχουν έπί ένα Ικανό διάστημα [άπόσταση] πάνω στό έδαφος τής φύσεως καί 
τής έμπειρίας προχωρήσει καί, μολαταύτα, βλέπουν τούς έαυτούς των έξ 
ίσου τόσο μακριά πάντα άπό τό άντικείμενο, πού φαίνεται άντίκρυ στόν λό
γο τους, έγκαταλείπουν ξαφνικά αύτό τό έδαφος καί μεταβαίνουν στό βασί
λειο [τήν έπικράτεια] ψιλών δυνατοτήτων, όπου έπί τών πτερύγων τών Ιδεών 
έλπίζουν νά προσεγγίσουν έκεΐνο, πού άπεσπάτο [διέφευγε] σέ όλη τήν 
έμπειρική τους άναζήτηση. ’ Αφ’ ότου τέλος ύποθέτουν έσφαλμένα [φαντά
ζονται26, ότι δι’ ένός τόσο ρωμαλέου άλματος έχουν θέσει στέρεα πόδι326 327 328, 
τότε έπεκτείνουν τήν προσδιορισμένη τώρα πλέον έννοια (στήν κατοχή τής 
όποιας έχουν —χωρίς νά ξέρουν πώς— άχθή) πάνω σ’ όλόκληρο τό πεδίο 
τής Δημιουργίας καί έξηγοϋν [διασαφοΰν] τό Ιδεώδες, πού ήταν μονάχα ένα 
προϊόν τού καθαρού λόγου, μολονότι κατά τρόπον άρκετά γλίσχρο [άξιο- 
θρήνητοΡ28 καί πολύ κάτω άπό τήν άξιωσύνη τού άντικειμένου του, διά 
μέσου τής έμπειρίας, χωρίς ώστόσο νά θέλουν νά όμολογήσουν ότι σ’ αύτή 
τή γνώση ή προϋπόθεση έχουν φθάσει διά μιας άλλης άτραποΰ άπό έκείνην 
τής έμπειρίας.

"Ετσι, σύμφωνα μ’ αύτά, στήν φυσικοθεολογική άπόδειξη ύπόκειται ώς 
βάση ή κοσμολογική, σ’ αύτήν όμως ή όντολογική άπόδειξη γιά τήν 
ύπαρξη ένός ένικοΰ [μοναδικού] πρωταρχικού όντος ώς ύπερτάτου όντος, 
καί καθώς [άφοΰ] έκτος άπό τούς τρεις αυτούς δρόμους δέν υπάρχει κανένας 
πλέον [άλλος] άνοιχτός στόν καθαρά θεωρητικό λόγο, έτσι ή όντολογική 
άπόδειξη, έξ άμιγών καθαρών έννοιών τού λόγου, είναι ή μοναδική δυνατή 
άπόδειξη, έάν γενικά παντού ύπάρχη μιά μόνον άπόδειξη γιά μιάν τόσο 
πολύ πάνω άπό κάθε έμπειρική χρήση τής διανοίας υπερυψωμένη [ύπερο- 
χική] πρόταση.

326. Πιστεύουν κακώς.
327. ’Έχουν πατήσει σταθερά τό πόδι.
328. Πενιχρό.
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ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΒΔΟΜΟ ΤΜΗΜΑ

Κριτική κάθε Θεολογίας έκ καθαρά θεωρητικών άρχών τοΰ λόγου
’Εάν ύπό [μέ] Θεολογία έννοώ τή γνώση τοΰ πρωταρχικοΟ όντος, τότε 

αύτή ή είναι ή [έξαγόμενη] έκ καθαρού λόγου (theologia rationalis) ή έξ 
άποκαλύψεως (revelata). ' Η πρώτη τώρα νοεί τό άντικείμενό της μέσα της 
είτε διά καθαρού άπλώς [μόνο] λόγου διά μέσου ύπερβατικών άμιγώς έννοιών 
(ens originarium, ens entium) καί καλείται ύ π ε ρ  β α τ ο λ ο γ ι κ ή  Θεο
λογία, ή διά μέσου μιδς έννοιας, πού άντλεΐ άπό την φύση (τής ψυχής 
μας), [τό νοεί] ώς τήν ύπέρτατη Νόηση, καί θά έπρεπε νά όνομάζεται φυσική 
Θ ε ο λ ο γ ί α .  Αύτός πού δέχεται μιάν ύπερβατική μόνο Θεολογία 
όνομάζεται Διϊστής, αύτός πού δέχεται φυσική έπίσης Θεολογία καλείται 
Θεϊστής. 'Ο πρώτος όμολογεΐ ότι μπορούμε έν πάση περιπτώσει νά 
γνωρίσουμε τήν ύπαρξη ένός πρωταρχικού όντος διά καθαρού λόγου, ή 
,έννοιά μας όμως γΓ αύτό είναι άπλώς ύπερβατολογική, ώς ή έννοια δηλ. 
ένός όντος μόνον, πού έχει όλη τήν πραγματικότητα, τήν όποια [έννοια] 
όμως δέν μπορεί κανείς νά προσδιορίση άκριβέστερα [πιό πολύ]. 'Ο 
δεύτερος ισχυρίζεται ότι ό λόγος είναι σέ θέση νά προσδιορίση κατ’ 
άναλογίαν πρός τήν φύση τό άντικείμενό άκριβέστερα [λεπτομερέστερα], 
δηλ. ώς ένα όν, πού διά νοήσεως καί έλευθερίας περιέχει μέσα του τήν 
πρωταρχή όλων των άλλων πραγμάτων. ’Εκείνος [δηλ. ό Διϊστής], άρα, 
παριστδ ύπό τό όν αύτό μιάν άπλώς α ί τ ί α ν  τ ο ΰ  κ ό σ μ ο υ  (δνδι’ 
[ύπ’] άναγκαιότητος τής φύσεώς του ή δι’ [έξ] έλευθερίας, [αύτό] μένει 
άναποφάσιστο [άκαθόριστο]). αύτός [δηλ. ό Θεϊστής] έναν δ η μ ι ο υ ρ γ ό  
τ ο ΰ  κ ό σ μ ο υ .

' Η ύπερβατολογική Θεολογία ή είναι έκείνη πού προτίθεται νά παράγη 
τήν ύπαρξη τοΰ πρωταρχικού όντος άπό μιάν έμπειρία καθόλου (χωρίς νά 
προσδιορίζη τίποτε άκριβέστερα γιά τόν κόσμο, είς τόν όποιο αύτή άνήκει) 
καί [τότε] όνομάζεται Κ ο σ μ ο θ ε ο λ ο γ ί α ,  ή πιστεύει ότι γνωρίζει τήν 
ύπαρξή του δι’ άπλών έννοιών χωρίς τή συμβολή τής παραμικρής έμπει- 
ρίας καί [τότε] όνομάζεται Ό ν τ ο θ ε ο λ ο γ ί α .

Ή  φ υ σ ι κ ή  Θ ε ο λ ο γ ί α  συμπεραίνει γιά τίς Ιδιότητες καί τήν 
ύπαρξη ένός πρωτουργοΰ [δημιουργού] τοΰ κόσμου άπό τήν Ιδιοσυστασία 
[φυσική δομή], τήν τάξη καί ένότητα, πού άπαντοΰν σ’ αύτό τόν κόσμο, 
στόν όποιο δύο είδών αίτιότητες καί ό κανών αύτών πρέπει νά γίνουν δεκτά, 
φύση δηλ. καί έλευθερία. Ώς έκ τούτου αύτή αίρεται [άνέρχεται] άπό τόν 
κόσμο αύτό πρός τήν ύπέρτατη Νόηση, ώς τήν άρχή είτε κάθε φυσικής είτε
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κάθε ήθικής τάξεως καί τελειότητος. Στήν πρώτη περίπτωση όνομάζεται 
Φυσικοθεολογία, στήν τελευταία Ήθικοθεολογία*.

Δεδομένου δτι ύπό τήν έννοια τού Θεοΰ είναι συνηθισμένος νά έννοή 
κανείς όχι περίπου329 μιάν άπλώς τυφλά δρώσα αίώνια φύση, ώς τή ρίζα των 

ίΒ J *Ρ«ϊ>*των. άλλά ένα ύπέρτατο δν, πού μέ νόηση καί έλευθερία όφείλει νά 
( 661) ε{ναι ^ δημιουργός των πραγμάτων, καί [έπειδή] αύτή έπίσης ή έννοια μάς

ένδιαφέρει μόνον, έτσι θά μπορούσε κανείς, stricto sensu330, νά άρνηθή στόν 
Δ ι ϊ σ τ ή κάθε πίστη στόν Θεό καί νά τού καταλείψη [άφήση] μόνο τόν 
Ισχυρισμό ένός πρωταρχικού δντος ή μιάς ύπέρτατης άρχής. ' Εν τφ μεταξύ, 
έπειδή κανείς γι’ αύτό, γιά τό δτι [δηλ.] δέν τολμά νά Ισχυρίζεται κάτι τι, 
δέν πρέπει [έπιτρέπεται] καί νά κατηγορήται [ένοχοποιήται], δτι τό κάθε τι 
αύτό θέλει δήθεν τελείως καί νά τό άρνηθή, γι’ αύτό [έτσι] είναι ήπιώτερο 
[πραότερο] καί δικαιότερο [έπιεικέστερο] νά πούμε: δτι ό Δ ι ϊ σ τ ή ς  
πιστεύει σέ έναν Θεό, άλλά ό Θεϊστής σέ έναν ζ ώ ν τ α  Θ ε ό  (summam 
intelligentiam). Τίς δυνατές πηγές δλων αύτών των δοκιμών τού λόγου 
θέλουμε τώρα ν’ άναζητήσουμε.

Άρκούμαι έδώ νά όρίσω τήν θεωρητική γνώση μέ331 332 μιάν τέτοια 
[γνώση], διά τής όποιας γνωρίζω αύτό πού είναι [ύπάρχει], τήν πρακτική 
δμως [ώς έκείνη] διά τής όποιας παριστώ α ύ τ ό  π ο ύ  ό φ ε ί λ ε ι  ν ά  
ε ί ν α ι  [δ,τι όφείλει νά είναι]. Σύμφωνα μ’ αύτά ή θεωρητική χρήση τού 
λόγου είναι έκείνη διά τής όποιας γνωρίζω a priori (ώς άναγκαΐο) δτι κάτι τι 
είναι' ή πρακτική δμως [έκείνη] διά τής όποιας γιγνώσκεται a priori αύτό 
πού όφείλει νά συμβαίνη. ’Εάν τώρα [τό]: δτι κάτι τι είναι ή όφείλει νά 
συμβαίνη, είναι άναμφισβήτητα βέβαιο, άλλά παρ’ δλα αύτά μόνον 
ύποκείμενο σέ δρους, τότε ή ένας καθωρισμένος δρος μπορεί πραγματικά νά 
είναι άπόλυτα άναγκαΐος πρός [δι ’ ] αύτό, ή νά έχη προΰποτεθή ώς 
αύθαίρετος καί τυχαίος μόνο. Στήν πρώτη περίπτωση ό δρος άπαιτεΐται (per 
thesin), στή δεύτερη προϋποτίθεται (per hypothesin). ’Επειδή ύπάρχουν 

(Α 634)·» πρακτικο( νόμοι πού είναι άπολύτως άναγκαΐοι (οί ήθικοί), έτσι πρέπει, έάν 
(Β 662)3 ν(^μ01 αύΧΟ( προϋποθέτουν ώς δρο τής δυνατότητος τής δεσμευτικής των

δυνάμεως κάποιαν ύπαρξη άναγκαίως, ή ύπαρξη αύτή νά ά π α ι τ ή τ α ι

* “Οχι θεολογική ‘Ηθική’ γιατί αύτή περιέχει ήθικούς νόμους, πού προϋποθέτουν 
τήν ϋπαρξη ένός ύπερτάτου κυβερνήτου τοϋ κόσμου, ένώ, άντίθετα, ή Ήθικοθεολογία 
είναι μιά πεποίθηση γιά τήν ϋπαρξη ένός ύπερτάτου δντος, ή όποία θεμελιώνεται3'2 πάνω 
σέ ήθικούς νόμους.

329. Τρόπον τινά, άς ποϋμε, σχεδόν (=etwa).
330. Nach der Strenge (=έ la rigueur).
331. Ώς μιάν τέτοια, διά μιάς...
332. Γραφή Α: είναι θεμελιωμένη.
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δι’ αύτό τόν λόγο, διότι [δηλ.] τό ύποκείμενο σέ όρους, άπό τό όποϊο ό συλ
λογισμός χωρεΐ πρός τόν προσδιωρισμένο αύτόν όρο, γιγνώσκεται καί τό ί
διο a priori ώς άπολύτως άναγκαίο. Γιά τούς ήθικούς νόμους θά δείξουμε 
προσεχώς333 ότι δέν προϋποθέτουν μόνο τήν ϋπαρξη ένός ύπερτάτου όντος, 
άλλα έπίσης —δεδομένου ότι αυτοί είναι άπό άλλην άποψη άπολύτως άναγ- 
καΐοι334— καί τήν άπαιτοϋν δικαίως, άλλά φυσικά μόνον πρακτικώς [άπό 
πρακτικής άπόψεως]' γιά τώρα [γιά τήν ώρα] τό είδος αύτό τοϋ συλλογίζε- 
σθαι τό θέτουμε άκόμη κατά μέρος.

’Επειδή, όταν γίνεται λόγος γι’ αύτό μόνον πού είναι [ύπάρχει] (όχι 
πού όφείλει νά είναι), τό ύποκείμενο σέ όρους, πού μάς δίδεται στήν έμπει- 
ρία, νοείται πάντοτε έπίσης ώς τυχαίο, έτσι [γι’ αύτό] ό όρος, πού άνήκει σέ 
αύτό335 δέν μπορεί ώς έκ τούτου νά γνωσθή ώς άπολύτως άναγκαΐος, άλλά 
χρησιμεύει μόνον ώς μιά σχετικώς άναγκαία ή μάλλον [καλλίτερα] χ ρ ε ι 
ώ δ η ς  [χρήσιμη], αύτή καθ’ έαυτήν όμως καί a priori αύθαίρετη 
προϋπόθεση γιά τήν κατά λόγον γνώση τοϋ ύπό όρους. ’ Εάν, λοιπόν, ή άπό- 
λυτη άναγκαιότης ένός πράγματος στήν [στό πεδίο τής...] θεωρητική γνώση 
όφείλη νά γνωσθή, αύτό τότε έξ έννοιών μόνον a priori θά μπορούσε νά 
συμβή, ποτέ όμως ώς [άναγκαιότης] μιας αίτιας έν άναφορά πρός μιάν 
ύπαρξη, πού είναι δι’ έμπειρίας δεδομένη.

Μιά θεωρητική γνώση είναι κ α θ α ρ ά  θ ε ω ρ η τ ι κ ή ,  όταν αύτή 
άναφέρεται σέ ένα άντικείμενο ή σέ τέτοιες έννοιες ένός άντικειμένου, 
είς τό όποϊο [όπου] σέ καμμιάν μέσα έμπειρία δέν μπορεί κανείς νά φθάση. 
* Η γνώση αύτή άντιτάσσεται στήν φ υ σ ι κ ή  γ ν ώ σ η  [γνώση τής φύ- 
σεως], ή όποια δέν άναφέρεται σέ άλλα άντικείμενα ή κατηγορήματα άντι- 
κειμένων άπ’ αύτά πού μπορούν νά δίδωνται σέ μιάν δυνατή έμπειρία.

* Η θεμελιώδης άρχή νά συμπεραίνη κανείς άπό αύτό πού συμβαίνει (τό 
έμπειρικώς τυχαίο), ώς άποτέλεσμα, γιά μιάν αίτία, είναι μιά άρχή 
τής γνώσεως τής φύσεως336 άλλά όχι τής καθαρά θεωρητικής. Γιατί, έάν 
κάνη κανείς άφαίρεση άπ’ αύτήν 337, ώς μιάν άρχή, πού περιέχει τόν όρο 
δυνατής έμπειρίας έν γένει, καί [έάν], καθώς άφήνει338 κάθε τι τό έμπειρικό 
κατά μέρος, θέλη νά τήν άποφαίνεται περί τοϋ τυχαίου έν γένει, τότε δέν 
άπομένει ή παραμικρή δικαίωση μιάς τέτοιας συνθετικής προτάσεως, γιά νά 
διίδω [διακρίνω] άπ’ αύτό, πώς άπό κάτι τι πού ύπάρχει, μπορώ νά

333. Μιάν άλλη φορά, στό μέλλον.
334. W i 1 1 e: Da es (δηλ. τό Dasein)... notwendig ist, άντί: da sie (δηλ. ol νόμοι)... 

notwendig sind.
335. Τό ύποκείμενο σέ όρους.
336. Τής φυσικής γνώσεως.
337. Έν σχέσει πρός αύτήν, άφαίρεση αύτής.
338. Καί άφήνοντας.



300 Κριτική του καθαροϋ λόγου. 'Υπερβατική Λογική. 2. 'Υποδιαίρεση. Υπερβατική Διαλεκτική

(Α 636) 
(Β 664)

μεταβαίνω σέ κάτι έντελώς διαφορετικό Απ’ αύτό (τό όνομαζόμενο αίτια)’ ή 
έννοια μάλιστα μιδς αίτιας, όπως Ακριβώς καί έκείνη τοΰ Τυχαίου, χάνει σέ 
μιαν τέτοια Αποκλειστικά θεωρητική χρήση κάθε σημασία, [σημασία] ή 
Αντικειμενική πραγματικότης τής όποιας μπορεί339 νά καταστή καταληπτή 
in concreto.

"Οταν κανείς, τώρα, Από τήν ύπαρξη των π ρ α γ μ ά τ ω ν  στόν κόσμο 
συμπεραίνη γιά τήν αίτία τους, αύτό τότε δέν Ανήκει στήν φ υ σ ι κ ή ,  Αλλά 
στήν κ α θ α ρ ά  θ ε ω ρ η τ ι κ ή  χρήση τοΰ λόγου: γιατί έκείνη [ή πρώτη] 
δέν Αναφέρει σέ κάποιαν αίτία τά ίδια τά πράγματα (ουσίες), άλλά μόνον αύ
τό πού σ υ μ β α ί ν ε ι ,  ά ρ α  τ ί ς  κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  των, ώς εμπειρικά τυ
χαίες’ ότι ή ίδια ή ούσία [ή ύλη] είναι ώς πρός τήν ύπαρξή της τυχαία, [αύ- 

^ τό] θά έπρεπε νά είναι μιά καθαρά, Απλώς, θεωρητική γνώση τοΰ λόγου. 
Άλλά καί άν άκόμη γινόταν λόγος γιά τή μορφή μονάχα τοΰ κόσμου, τόν 
τρόπο τής συνδέσεώς του καί τή μεταβολή του, έγώ όμως άπ’ αύτά ήθελα νά 
συμπεράνω γιά μιάν αίτία, πού είναι καθ’ όλοκληρίαν διάφορη άπό τόν 
κόσμο: τότε αύτό θά ήταν πάλι μιά κρίση τοΰ καθαρά, Απλώς, θεωρητικοΰ 
λόγου, γιατί τό Αντικείμενο έδώ δέν είναι κανένα Απολύτως Αντικείμενο μιας 
δυνατής εμπειρίας. Άλλά Αμέσως τότε ή θεμελιώδης Αρχή τής αίτιότητος, 
πού ισχύει μονάχα μέσα στό πεδίο τών έμπειριών καί έξω Απ’ αύτό είναι 
χωρίς χρήση, καί μάλιστα καί χωρίς σημασία, θά έξετρέπετο340 όλοκληρω- 
τικά τής Αποστολής της.

’Ισχυρίζομαι τώρα ότι όλες οι Απόπειρες μιας Αποκλειστικά [καθαρής] 
θεωρητικής χρήσεως τοΰ λόγου Αναφορικά πρός τήν Θεολογία, είναι καθ’ 
όλοκληρίαν Ακαρπες καί ώς πρός τήν έσωτερική τους φύση [ιδιοσυστασία] 
μηδαμινές καί Ακυρες, άλλά ότι οί Αρχές τής φυσικής χρήσεως341 δέν 
όδηγοΰν καθόλου καί Απολύτως σέ καμμιάν Θεολογία’ κατ’ Ακολουθίαν, 
[ότι] όταν κανείς δέν θέτη ήθικούς νόμους ώς ύπόβαθρο ή δέν τούς 
χρησιμοποιή γιά [ώς] όδηγητικό νήμα, δέν μπορεί νά ύπάρξη πουθενά 
καμμιά Θεολογία τοΰ λόγου. Γιατί, όλες οί θεμελιώδεις Αρχές τής διανοίας 
είναι έγκοσμίας342 χρήσεως’ γιά τή γνώση όμως ένός ύπερτάτου δντος 
Απαιτείται μιά ύπερβατική343 χρήση αύτών, πράγμα γιά τό όποιο ή διάνοιά 
μας δέν είναι διόλου έξωπλισμένη. Έάν ό έμπειρικά έγκυρος νόμος τής 
αίτιότητος ώφειλε [ήθελε] νά όδηγή στό πρωταρχικό δν, τότε τό δν αύτό θά 
έπρεπε κατ’ Ανάγκη νά συνανήκη στήν Αλυσίδα τών Αντικειμένων τής

339. E r d m a n n :  Θά μπορούσε (liefle).
340. Θά άπεμακρύνετο.
341. Τής χρήσεως κατά τή σπουδή τής φύσεως.
342. Ένδοκοσμικής, έμμονης.
343. Έξωκόσμια, ύπερκόσμια.
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έμπειρίας άλλ* αύτομάτως τότε θά ήταν καί τό ίδιο μέ τή σειρά του 
έξαρτημένο, όπως όλα τά φαινόμενα, άπό όρους. ’Αλλά καί άν άκόμη μάς /^ 
έπέτρεπε κανείς μέσφ τοϋ δυναμικοϋ νόμου τής σχέσεως τών άποτελεσμά- *· 
των πρός τίς αίτιες των τό άλμα πέρα άπό τό όριο τής έμπειρίας: ποιά 
έννοια μπορεί νά μάς προσπορίση αύτός ό τρόπος πορείας;344 Κάθε άλλο345 
παρά μιάν έννοια ένός ύπερτάτου όντος, άφοΰ ή έμπειρία δέν μάς 
προσκομίζει ποτέ τό μέγιστο όλων τών δυνατών άποτελεσμάτων (πού ώς 
τέτοιο όφείλει νά καταθέτη μαρτυρία346 γιά τήν αίτια του). ’ Εάν, άπλώς γιά 
νά μήν άφήσουμε τίποτε τό κενό στόν λόγο μας, μάς είναι έπιτετραμμένο νά 
άποπληρώσουμε τήν έλλειψη αύτή τοϋ έντελοΰς προσδιορισμού διά μιάς 
άπλής ίδέας τής ύπερτάτης τελειότητος καί πρωταρχικής άναγκαιότητος: 
τότε αυτό μπορεί μέν άπό εύνοια347 νά γίνη κατά παραχώρηση δεκτό, όχι 
όμως καί ώς έκ τοϋ δικαιώματος348 μιάς άκαταμάχητης349 άποδείξεως ν’ 
άπαιτηθή. Ή φυσικοθεολογική άπόδειξη θά μπορούσε, λοιπόν, ίσως, καθ’ 
όσον αύτή συνδυάζει [συνδέει] καθαρή θεωρία μ’ έποπτείαν, νά προσδώση 
κάλλιστα τόνο350 σέ άλλες άποδείξεις (άν τέτοιες πρόκειται νά υπάρχουν)351: 
αύτή άφ’ έαυτής όμως περισσότερο προετοιμάζει τή διάνοια γιά τή 
θεολογική γνώση καί τής προσδίδει μιάν εύθύγραμμη πρός τούτο φυσική 
κατεύθυνση παρά θά μπορούσε μ ό ν η  τ η ς  νά περατώση τό έργο.

’Από αύτά βλέπει κανείς καλώς, ότι ύπερβατολογικές έρωτήσεις 
έπιτρέπουν [έπιδέχονται] ύπερβατολογι ές μόνον άπαντήσεις, δηλ. [άπαν- 
τήσεις] έξ άμιγώς καθαρών έννοιών a priori χωρίς τήν παραμικρή έμπειρική 
πρόσμειξη. 'Η έρώτηση όμως έδώ είναι προφανώς συνθετική καί άπαιτεΐ 
μιάν διεύρυνση τής γνώσεώς μας πέρα άπό όλα τά όρια τής έμπειρίας, πρός 
τήν ύπαρξη δηλ. ένός όντος, πού όφείλει ν’ άνταποκρίνεται [άντιστοιχή] r(A 638) 
στήν ψιλή352 μας Ιδέα, πρός τήν όποια ούδέποτε οίαδήποτε έμπειρία μπορεί 1(Β 666) 
νά έξισωθή353. Κάθε, τώρα, συνθετική γνώση a priori είναι, σύμφωνα μέ τίς 
παραπάνω άποδείξεις, μέ αύτό μόνο δυνατή, μέ τό ότι [δηλ.] έκφράζει τούς 
τυπικούς όρους μιάς δυνατής έμπειρίας, καί όλες οί θεμελιώδεις άρχές 
έχουν, άρα, έγκόσμιο [έμμονο] μόνον κύρος, δηλ. άναφέρονται άποκλειστι-

344. Αύτή ή μέθοδος, διαδικασία.
345. ’Απέχει πολύ άπό τού... μιάν έννοια.'
346. Νά γίνεται μάρτυς, νά μαρτυρή.
347. Per gratiam.
348. Ex jure.
349. Μιάς μή άναιρούμενης, μή στασιαζόμενης άποδείξεως.
350. “Εμφαση, δύναμη.
351. Νά έχουμε.
352. ’Απλή.
353. Νά συμπέση πλήρως, ν’ άνταποκριθή ίσακριβώς.
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κά σέ άντικείμενα έμπειρικής γνώσεως ή σέ φαινόμενα. Καί διά μέσου, άρα, 
μιας ύπερβατολογικής έπίσης πορείας [μεθόδου] δέν έπιτυγχάνεται [κατορ
θώνεται] τίποτε άναφορικά354 πρός τήν Θεολογία ένός καθαρά, άπλώς, 
θεωρητικού λόγου.

"Αν όμως προτιμούσε355 κανείς νά θέση ύπό άμφισβήτηση όλες τίς 
παραπάνω άποδείξεις τής Αναλυτικής παρά νά άφήση νά τού άφαρπασθή 
[άποσπασθή] ή πεποίθηση γιά τό βάρος [άξια] τών έπί τόσο μακρύ χρόνο 
χρησιμοποιημένων άποδεικτικών λόγων: τότε, έν τούτοις, δέν μπορεί κανείς 
νά άρνηθή νά προσφέρη μιάν Ικανοποίηση στήν άπαίτησή [μου], όταν ζητώ 
[άπαιτώ] ότι πρέπει κανείς νά δίδη λογαριασμό [δικαιώνεται] τουλάχιστον 
πάνω σ’ αύτό, πώς [δηλ.] καί διά μέσου ποιδς έλλάμψεως τολμά356, λοιπόν, 
κανείς νά ύπερίπταται διά τής δυνάμεως άπλών [ψιλών] Ιδεών κάθε δυνα
τής έμπειρίας.Μέ νέες άποδείξεις ή έκ νέου έπεξεργασμένη [βελτιωμένη] 
έργασία παλαιών άποδείξεων, θά παρακαλοΰσα νά φεισθή κανείς τού 
προσώπου μου. Γιατί, παρ’ όλον βέβαια πού κανείς σ’ αύτό έδώ δέν έχει 
άκριβώς πολλά περιθώρια έπιλογής [πολλές δυνατότητεςνά έπιλέξη], έφ’ 
όσον άλλωστε όλες, σέ τελευταία άνάλυση, οί καθαρά, άπλώς, θεωρητικές 
άποδείξεις άνάγονται σέ μιάν καί μόνη, τουτέστιν τήν όντολογική, καί έγώ, 
άρα, δέν δικαιούμαι [έχω] άκριβώς νά φοβάμαι, μήπως [γιά νά] ένοχληθώ 
ιδιαίτερα άπό τήν εύτοκία [γονιμότητα] τών δογματικών προμάχων [πρωτα
γωνιστών] ένός άπελεύθερου [άδέσμευτου] άπό τίς αισθήσεις λόγου' 
μολονότι έγώ, πέρα άπ’ αύτό, χωρίς γι’ αύτό νά θεωρώ πολύ άξιόμαχο 
[ικανό γι' άντιμαχία] τόν έαυτό μου, δέν θέλω έπίσης ν’ άποκρούσω 
[άποποιηθώ] τήν πρόκληση ν' άποκαλύπτω τόν έσφαλμένο συλλογισμό σέ 
κάθε τέτοιου είδους άπόπειρα καί έτσι νά ματαιώνω τήν μεγαλαυχή άξίωσή 
του: [παρ’ όλα λοιπόν αύτά] ή έλπίς έν τούτοις μιάς καλλίτερης τύχης σ’ 
[γιά] έκείνους, πού είναι άπαξ συνηθισμένοι σέ δογματικές πεποιθήσεις, δέν 
αίρεται [έξανεμίζεται] ώς έκ τούτου ποτέ καθ ’ όλοκληρίαν' καί έγώ, ώς έκ 
τούτου, περιορίζομαι [κρατιέμαι] στή μοναδική δίκαιη [μετριοπαθή] άπαί- 
τηση, [τού] νά δίδη [δηλ.] κανείς γενικώς [ύπό γενικούς όρους, κατά τρόπο 
γενικό]357 καί άπό τήν φύση τής άνθρωπίνης νοήσεως [βγαλμένα] μαζί [άπό 
κοινού μέ] μέ όλες τίς άλλες [ύπόλοιπες] πηγές τής γνώσεως, λόγο πάνω σ’ 
αύτό, πώς θέλει [δηλ.] κανείς ν’ άρχίζη τό πράγμα358 ώστε νά διευρύνη τή 
γνώση του πέρα γιά πέρα a priori καί νά τήν έπεκτείνη μέχρι έκεΐ όπου

354. Πρός τόν σκοπό τής Θεολογίας ένός.
355. "Ηθελε καλλίτερα.
356. Δίνει κανείς πίστη στόν έαυτό του νά...
357. Δηλ. μέ όρους καθολικούς καί έξαγόμενους άπό τήν φύση τής άνθρωπίνης 

νοήσεως καί τών άλλων πηγών τής γνώσεως.
358. Νά τό ξεκινά, νά τό βάζη έμπρός.
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καμμιά δυνατή έμπειρία καί συνεπώς κανένα μέσο δέν έξαρκεΐ γιά νά 
έξασφαλίζη σέ μιάν άπό έμάς τούς ίδιους έπινοημένη έννοια τήν άντικειμε- 
νική της πραγματικότητα. Μέ όποιονδήποτε τρόπο καί άν μπορή νά έχη ή 
νόηση φθάσει είς τήν έννοια αύτή, ή ύπαρξη έν τούτοις τοϋ άντικειμένου 
τής Ιδίας359 δέν μπορεί νά βρεθή άναλυτικά μέσα σ’ αύτή τήν έννοια, γιατί ή 
γνώση τής ύ π ά ρ ξ ε ω ς  τού άντικειμένου συνίσταται άκριβώς σ’ αύτό, 
στό ότι [δηλ.] αύτό έχει τεθή [είναι τεθειμένο] αύτό καθ’ έαυτό έξω άπό 
τ ή σ κ έ ψ η .  Άλλ’ είναι παντελώς άδύνατο νά έξέρχεται κανείς άπό 
μόνος του360 άπό μιάν έννοια καί, χωρίς ν’ άκολουθή τήν έμπειρική 
σύνδεση (διά τής όποιας όμως πάντοτε μόνον φαινόμενα δίδονται), νά φθάνη 
στήν άνακάλυψη νέων άντικειμένων καί ύπερφυσικών [ύπερβολικών, 
ύπερβατικών] δντων.

’Αλλά παρ’ δλο πού ό λόγος στήν καθαρά, άπλώς, θεωρητική χρή
ση του άπέχει πολύ άπό τοϋ νά είναι έπαρκής γιά ένα τόσο μεγάλο στόχο 
[σκοπό], [τόν στόχο] δηλ. νά φθάση στήν ύπαρξη ένός ύπερτάτου δντος: 
έχει έν τούτοις μιάν πολύ μεγάλη χρησιμότητα σ’ αύτό, στό νά δ ι ο ρ θ ώ- 
ν η [δηλ.] τή γνώση αύτοϋ τοϋ δντος, στήν περίπτωση πού αύτή θά 
μπορούσε ν’ άντληθή άπό κάπου άλλου, νά τήν καθιστά σύμφωνη361 μέ τόν 
έαυτό της καί μέ κάθε νοητή πρόθεση362 καί νά τήν καθαίρη άπό κάθε τι πού 
θά μπορούσε νά είναι έναντίο [άσυμβίβαστο] πρός τήν έννοια ένός 
πρωταρχικού δντος, καί άπό κάθε πρόσμειξη έμπειρικών περιορ.σμών.

'Η ύπερβατική Θεολογία, άνεξαρτήτως πάσης άνεπαρκείας της363, 
συνεχίζει κατά ταΰτα νά έχη364 [διατηρή] μιάν σημαντική έν τούτοις άρνητι- 
κή χρήση καί είναι ένας διαρκής έλεγχος [λογοκρισία] τοϋ λόγου μας, δταν 
αύτός έχη νά κάνη μέ καθαρές, άπλώς, ίδέες, οί όποιες άκριβώς γι ’ αύτό δέν 
έπιτρέπουν [έπιδέχονται] κανένα άλλο μέτρο [κριτήριο] άπό τό ύπερβατικό. 
Γ ιατί, άν ποτέ [κάποια φορά] ή π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η  ένός ύπερτάτου καί 
πανταρκοΰς δντος, ώς ύπερτάτης νοερής ούσίας [ΝοήσεωςΡ65, έπιβεβαίωνε 
[έδραίωνε] χωρίς άντιλογία [άντίρρηση] τό κΰρος της ύπό διαφορετική, τήν 
πρακτική [δηλ.] Γσως άποψη: τότε θά ήταν366 τής πιό μεγάλης σπουδαιότη- 
τος νά προσδιορίση κανείς άπό τήν ύπερβατική της πλευρά μέ άκρίβεια 
αύτή τήν έννοια, ώς τήν έννοια ένός άναγκαίου καί par excellence

(A 640) 
(Β 668)

359. Τοΰ άντικειμένου της.
360. Άφ’ έαυτοΟ.
361. Νά τήν έξαρμονίζη.
362. Cum... fine intelligibili.
363. ΕΙς πείσμα κάθε..., παρά τήν...
364. Παραμένη.
365. Intelligenz.
366. Θά είχε τήν...
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πραγματικού δντος, καί νά άπομακρύνη δ,τι είναι Αντίθετο στήν ύπέρτατη 
πραγματικότητα, δ,τι Ανήκει στό άπλό φαινόμενο (στόν Ανθρωπομορφισμό 
υπό τήν εύρύτερη έννοια) καί συγχρόνως νά παραμερίση [βγάλη άπό τη 
μέση] δλους τούς έναντίους [άντιτεθειμένους] Ισχυρισμούς, είτε αύτοί τώρα 
είναι Α θ ε ϊ σ τ ι κ ο ί ,  είτε δ ι ϊ σ τ ι κ ο ί  ή Α ν θ ρ ω π ο μ ο ρ φ ι σ τ ι- 
κ ο Γ πράγμα τό όποιο σέ μιαν τέτοιου είδους κριτική πραγμάτευση είναι 
πολύ εύκολο, καθ ’ όσον367 οί ίδιοι λόγοι [άποδείξεις], διά των όποιων τίθε
ται πρό όφθαλμών [άποδεικνύεΐαι] ή Αδυναμία τού Ανθρωπίνου λόγου έν 
Αναφορφ πρός τόν ισχυρισμό τής ύπάρξεως ένός τέτοιου δντος, έπαρκοΰν 
έπίσης κατ’ Ανάγκη [γιά] ν’ Αποδείξουν τήν Ανισχυρότητα [ΑναξιότηταΡ68 
κάθε ένός Αντιϊσχυρισμοΰ [έναντίου ισχυρισμού]. Γιατί, Από πού θέλει 
κανείς διά καθαρής όλωσδιόλου θεωρίας369 τού λόγου ν’ άρυσθή [Αντλήση] 
τή γνώση, δτι δέν ύπάρχει κανένα ύπέρτατο δν, ώς πρωταρχή των πάντων, ή 
δτι στό δν αύτό δέν προσήκει καμμιά άπό τίς ιδιότητες, πού έμεΐς, σύμφωνα 
μέ τίς συνέπειές των, τίς παριστάνουμε μέσα μας ώς Ανάλογες πρός τίς 
δυναμικές πραγματικότητες ένός νοοΰντος δντος, ή δτι αυτές, στήν 
τελευταία περίπτωση370, θά έπρεπε Αναγκαστικά νά είναι υποταγμένες σέ 
δλους έπίσης τούς περιορισμούς, πού ή αίσθητικότης έπιβάλλει Αναπόφευ
κτα στίς Νοήσεις371, τίς όποιες γνωρίζουμε διά τής έμπειρίας;

Τό ύπέρτατο δν παραμένει, άρα, γιά τήν καθαρά, Απλώς, θεωρητική 
χρήση τού λόγου ένα άπλό, Αλλά μολαταύτα ά ψ ο γ ο  [Αλάνθαστο, τέλειο] 
ι δ ε ώ δ ε ς ,  μιά έννοια πού κατακλείει καί στεφανώνει όλόκληρη τήν 
Ανθρώπινη γνώση, ή Αντικειμενική πραγματικότης τής όποιας372 δέν μπορεί 
βέβαια δι’ αύτοΰ τού τρόπου373 νά Αποδειχθή, Αλλ’ ούτε έπίσης καί ν’ 
άνασκευασθή' καί έάν έπρόκειτο [ώφειλε] νά ύπάρξη μιά ’ Ηθικοθεολογία, 
πού νά μπορή νά Αναπληρώνη αύτή τήν Ατέλεια [έλλειψη], τότε ή 
προηγουμένως προβληματική μόνον ύπερβατολογική Θεολογία άποδεικνύ- 
ει αύτομάτως τήν Απόλυτη Αναγκαιότητά της διά τού προσδιορισμού τής 
έννοιας της καί τού Ακαταπαύστου έλέγχου374 [της] ένός Αρκετά συχνά Από 
τήν αισθητικότητα πεπλανημένου [έξαπατημένου] καί δχι πάντα συμφώνου 
μέ τίς ίδιες τίς δικές του ιδέες λόγου. * Η Αναγκαιότης, ή Απειρία, ή ένότης, 
ή ύπαρξη έξω άπό τόν κόσμο (δχι ώς ψυχή τού κόσμου), ή αίωνιότης χωρίς

367. Στό μέτρο πού...
368. Ακυρότητα.
369. Ε contemplatione rationis pura (=durch reine Spekulation). Διά ψιλής θεωρίας.
370. Δηλ. στήν περίπτωση πού τοϋ προσήπτοντο οΐ Ιδιότητες αυτές.
371. Intelligenzen.
372. "Εννοιας.
373. ΔΓ αύτής τής όδοϋ.
374. Λογοκρισίας πού άσκεί πάνω στόν λόγο.
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όρους τοΟ χρόνου, ή πανταχοΟ παρουσία χωρίς όρους τοΰ χώρου, ή ^ 
παντοδυναμία κ.λ.π. είναι καθαρώς υπερβατικά κατηγορήματα, καί ή ^ 
κεκαθαρμένη ώς έκ τούτου Εννοια αυτών, τήν όποια τόσο πολύ Εχει άνάγκη 
καθεμιά Θεολογία, μπορεί μονάχα άπό τήν ύπερβατολογική [Θεολογία] ν* 
άντληθή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ

Περί τής κανονιστικής χρήσεως τών ιδεών τοΰ καθαρού λόγου
' Η Εκβαση [τό άποτέλεσμα] όλων τών διαλεκτικών δοκιμών τοΰ 

καθαρού λόγου δέν Επιβεβαιώνει μόνον αύτό πού ήδη στήν 'Υπερβατική 
’Αναλυτική άποδείξαμε, ότι δηλ. όλοι μας οί συλλογισμοί [τά συμπεράσμα
τα], πού θέλουν νά μάς όδηγοΰν πέρα άπό τό πεδίο τής δυνατής Εμπειρίας, 
είναι άπατηλοί καί άβάσιμοΓ άλλά μάς διδάσκει συγχρόνως καί τοΰτο τό 
ιδιαίτερο: ότι [δηλ.] ό άνθρώπινος λόγος Εχει Εν προκειμένφ [Εδώ] μιάν 
φυσική ροπή [τάση] νά ύπερβαίνη αύτό τό όριο, oji υπέρ βατολογικές ιδέες 
τοΰ-είναι Εξ ίσου φυσικές όπως καί οί Κατηγορίες_στή διάνοια [νόηση], άν 
καί μέ τή διάφορά, ότι, όπως δί τελευταιες[οί Κατηγορίες] όδηγοΰν στήν 
άλήθεια, στή συμφωνία δηλ. τών Εννοιών μας μέ τό άντικείμενο, [Ετσι καί] 
οί πρώτες [οί ιδέες] προκαλοΰν μιάν καθαρή, άλλά άνυποχώρήτη375 άπατηλή 
φαινομενικότητα, τήν άπάτη τής όποιας μόλις376 σέ θέση είναι κανείς διά 
τής πλέον όξείας [αύστηράς] κριτικής ν’ άποτρέψη.

Πάν ότι θεμελιώνεται στήν φύση τών δυνάμεών μας πρέπει νά είναι 
σκόπιμο [πρόσφορο, κατάλληλο πρός Ενα σκοπό] καί σύμφωνο μέ τήν όρθή 
χρήση αύτών, Εάν μόνο377 μπορούμε ν’ άποφύγουμε [άποσοβήσουμε] μιάν r(A 643) 
ώρισμένη παρεξήγηση καί νά έξεύρουμε [άποκαλύψουμε] τήν ούσιαστική I (Β 671) 
[πραγματική, κυριολεκτική] κατεύθυνση τών δυνάμεων αύτών. Οί ύπερβα
τολογικές Ιδέες θά Εχουν, άρα, κατά πάσαν πιθανότητα τήν(καλ#τους καί, 
κατά συνέπεια, E^y κ ό σ μ ι α  χρήση [τους], παρ’ όλο πού, όταν 
παραγνωρίζεται ή σημασία τους καί έκλαμβάνωνται ώς Εννοιες πραγματι
κών άντικειμένων, μπορούν νά είναι στήν Εφαρμογή ύπερβατικές καί, γι’ 
αύτόν άκριβώς τόν λόγο, άπατηλές. Γιατί, όχι ή ίδέα αύτή καθ’ έαυτήν, 
άλλά ή χρήση της μόνο μπορεί Εν άναφορφ πρός τήν σύμπασα δυνατή 
έμπειρία νά είναι ύπερπτητική (ύπερβατική) ή Εγκόσμια [Εγχώρια] (Εμμο
νη)378, άνάλογα μέ τό άν τήν έφαρμόζη [κατευθύνη] κανείς είτε κατ’ εύθεϊαν

375. ’Αναντιστασίαστη, Αναπόφευκτη.
376. Μετά δυσκολίας, μόλις καί μετά βίας.
377. ’Αρκεί μόνο δηλ., έφ’ όσον μονάχα...
378. ’Εγκόσμια (immanent), ένδοκοσμική (=einheimisch).
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πάνω σέ Ενα, ύποτίθεται379, Αντιστοιχούν σ’ αύτήν Αντικείμενο, ή πρός τήν 
χρήση μόνον τής διανοίας καθόλου έν άναφορφ πρός τά Αντικείμενα, μέ τά 
όποϊα αύτή Εχει νΑ κάνη’ καί όλα τά λάθη τής ύφαρπαγής380 είναι 
[όφείλουν] νΑ προσγρΑφωνται κάθε φορά σέ Ενα Ελάττωμα τής κριτικής 
δυνάμεως, Αλλά ποτέ στή διάνοια ή τόν λόγο.

'Ο λόγος δέν Αναφέρεται ποτέ Απ’ εύθείας [άμεσα] πρός Ενα Αντικείμε
νο, Αλλά μόνον πρός τή διάνοια καί διά μέσου αύτής πρός τή δική του 
Εμπειρική χρήση, δέν δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί  [κατασκευάζει], άρα, Εννοιες 
(Αντικειμένων), Αλλά μονάχα τίς τ α κ τ ο π ο ι ε ί 3 8 1  καί τούς προσδίδει 
Εκείνη τήν Ενότητα, πού μπορούν νΑ Εχουν αύτές στή μεγαλύτερη δυνατή 
διεύρυνσή τους, δηλ. Εν σχέσει πρός τήν όλότητα τών σειρών, [ώς] είς τήν 
όποια ή διάνοια δέν Αποβλέπει καθόλου, Αλλά [Αποβλέπει] μονάχα πρός 
Εκείνη τή σύνδεση, διά τής ό π ο ι α ς  π ρ α γ μ α τ ώ ν ο ν τ α ι  [συστα- 
σιοϋνται]382 πανταχοϋ383 σ ε ι ρ έ ς  τών όρων σύμφωνα μέ Εννοιες. 'Ο 

(A 644)^ χόγος Εχει, άρα, ώς Αντικείμενο κατ’ ούσίαν μόνο τή διάνοια καί τή 
(Β 672) σ^μφωνη πρ6ς gva σκθπό έντοποθέτησή της384 ' καί όπως αύτή συνενώνει 

διά μέσου Εννοιών τό Πολλαπλό στό Αντικείμενο385, Ετσι συνενώνει386 καί 
Εκείνος Από τήν πλευρά του τό Πολλαπλό τών Εννοιών δι’ ιδεών, καθ’ όσον 
[Αφού, μέ τό νά] μιάν ώρισμένη συλλογικήν Ενότητα τήν θέτει ώς σκοπό τών 
Ενεργημάτων [πράξεων] τής διανοίας [νοήσεως], [Ενεργημάτων] τά όποια 
διαφορετικά καταπιάνονται μέ τή διανεμητική μόνον Ενότητα.

’Ισχυρίζομαι κατά ταΰτα: ότι οί ύπερβατολογικές Ιδέες δέν Εχουν ποτέ 
συστατικήν χρήση, Ετσι ώστε δι’ αύτών νά έδίδοντο387 Εννοιες ώρισμένων 
Αντικειμένων, καί [ότι] στήν περίπτωση πού τίς Εννοεί κανείς Ετσι, αύτές 
τότε είναι σοφιζόμενες [σοφιστικές]388 άπλώς Εννοιες (διαλεκτικές). Οί Ιδέες 
αύτές όμως Εχουν, Αντίθετα, μιάν έξέχουσα καί άπαραιτήτως άναγκαίαν 
κανονιστική χρήση, νά κατευθύνουν δηλ. τή διάνοια πρός Εναν ώρισμένο 
στόχο [σκοπό], έν δψει τοϋ όποίου οί κατευθυντήριες γραμμές όλων τών

379. ' Δήθεν.
380. Subreption (=τής λάθρα ύπεισδύσεως).
381. Ταξινομεί, κατατάσσει.
382. Κατορθώνονται, άναδύονται, Ερχονται στό φώς, διαμορφούνται, γενεσιουρ- 

γοΰνται.
383. Πρός πάσαν κατεύθυνση.
384. Εφαρμογή της, χρήση, προσαρμογή.
385. Έν τφ άντικειμένφ.
386. Ενοποιεί.
387. Νά μπορούσαν νά δοθούν.
388. Πρβλ. Κρ.τ.κ.λ. Β 368 (conceptus ratiocinantes).
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κανόνων της συρρέουν [συγκλίνουν]389 πρός ένα σημείο, τό όποϊο —μολο
νότι αυτό βέβαια είναι μονάχα μιά ιδέα (focus imaginarius), δηλ. ένα σημείο, 
άπό τό όποιο οί έννοιες τής διανοίας [νοήσεως] δέν έκπορεύονται [έκκινοϋν] 
πραγματικά, άφοϋ αύτό κεϊται παντελώς έξω άπό τά όρια δυνατής 
έμπειρίας— χρησιμεύει έν τούτοις νά προσδιορίζη σ’ αύτές τή μέγιστη 
δυνατήν ένότητα πλάι390 στή μέγιστη διεύρυνση. Άπό έδώ τώρα ξεπηδα 
βέβαια γιά μάς ή αύταπάτη [ψευδαίσθηση], ώσάν [δηλ.] οί κατευθυντήριες 
αύτές γραμμές νά είχαν έκπηγάσει [ξεπηδήσει]391 (έτσι όπως όρώνται 
[φαίνονταιΡ92 τ’ άντικείμενα πίσω άπό τήν έπιφάνεια του κατόπτρου) άπό 
ένα μάλιστα άντικείμενο393, πού νά βρισκόταν έξω άπό τό πεδίο δυνατής 
έμπειρικά γνώσεως' άλλά ή αύταπάτη αύτή (πού μπορεί κανείς ώστόσο νά 
έμποδίση, ώστε νά μήν άπατά) είναι μολαταύτα άπαραιτήτως άναγκαία, έάν 
έκτός άπό τά άντικείμενα πού είναι μπροστά στά μάτια μας, θέλουμε ^ '
συγχρόνως νά ϊδωμε καί έκεΐνα έπίσης [τ’ άντικείμενα], πού κεΐνται 
μακριά άπ’ έκεϊ394 πίσω στά νώτα μας, δηλ. έάν θέλουμε στήν περίπτωσή 
μας νά όδηγήσουμε [ώθήσουμε] τή διάνοια πέρα άπό κάθε δεδομένην 
έμπειρία ([πού είναι] μόριο [μέρος] σύμπασας τής δυνατής έμπειρίας), κατά 
συνέπεια [νά τήν ώθήσουμε] καί πρός τή μέγιστη έπίσης δυνατή καί έσχατη 
[άκραία] διεύρυνση.

" Εάν συνεποπτεύσουμε [συνεπισκοπήσουμε]395 σέ όλη τους τήν έκτα
ση τίς γνώσεις τής διανοίας μας, τότε βρίσκουμε ότι έκεΐνο, τό όπ no δλως 
Ιδιαζόντως διαθέτει ό λόγος καί πού ζητεί νά πραγματώση [κατορθώση], 
είναι τό σ υ σ τ η μ α τ ι κ ό  [στοιχείο] τής γνώσεως, δηλ. ή συνεκτική 
αύτής ένότης έκ μιάς άρχής396. Ή ένότης αύτή τού λόγου προϋποθέτει 
πάντοτε μιάν ιδέα, δηλ. αύτήν τής μορφής ένός 'Όλου τής γνώσεως, τό ό
ποιο προηγείται πρίν άπό τήν καθωρισμένη γνώση τών μερών καί περιέχει 
τούς όρους, γιά να προσδιορίζη a priori σέ κάθε μέρος τήν θέση του397 καί τή 
σχέση πρός τά ύπόλοιπα. * Η Ιδέα αύτή άπαιτεϊ, κατά ταύτα, πλήρη ένότητα 
τής γνώσεως τής διανοίας, διά τής όποιας αύτή [ή γνώση] δέν γίνεται ένα 
άπλώς τυχαίο άθροισμα, άλλά ένα σύμφωνα μέ άναγκαίους νόμους συνεχό-

389. Συμπορεύονται.
390. Μαζί μέ τή...
391. Ξεφυτρώσει: Μ e 1 1 i n: gcflossen' S c h o p e n h a u e r :  ausgeschossen 

άντί: ausgeschlossen (R o s e n k r a n z).
392. "Ετσι όπως βλέπουμε δηλ..
393. Άπό ένα πραγματικό δηλ. άντικείμενο.
394. Δηλ. άπό τά μάτια μας.
395. Ρίψουμε ένα βλέμμα έποπτικό, συνορατικό.
396. Μέ άφετηρία ή βάση μιάν άρχή.
397. Τήν θέση δηλ. κάθε μέρους.
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(Α 646)| 
(Β 674)1

(Α 647)1 
(Β 675)1

μενο [στήν ένότητά του] σύστημα. Ούσιαστικά398 μπορεί νά πή κανείς δτι ή 
ιδέα αύτή είναι μιά έννοια τοΰ Αντικειμένου, άλλα [μιά έννοια] τής 
συνολικής ένότητος των έννοιών αύτών, καθ’ όσον [ή ένότης] αυτή 
χρησιμεύει ώς κανών στή διάνοια. Τέτοιου είδους έννοιες τοΰ λόγου δέν 
αντλούνται άπό την φύση, [άλλ’] άντίθετα, μάλλον, έρωτάμε399 τήν φύση 
σύμφωνα μ’ αύτές τίς ιδέες, καί θεωρούμε τή γνώση μας ώς έλαττωματική 
[άτελή] έν δσω [αύτή] δέν Αντιστοιχεί ίσακριβώς πρός αύτές τίς Ιδέες. Ό 
καθένας όμολογεΐ, δτι μέ δυσκολία βρίσκεται κ α θ α ρ ή  γ ή ,  κ α θ α ρ ό  
ν ε ρ ό ,  κ α θ α ρ ό ς  Α έ ρ α ξ  κ.λ.π. Μολαταύτα, τίς έννοιες γιά [τά πράγ
ματα] αύτά τίς έχει κανείς πράγματι Ανάγκη ([έννοιες] πού, όσον Αφορά τήν 
πλήρη καθαρότητα, έχουν, άρα, τήν πηγή τους μόνο στόν λόγο), γιά νά 
προσδιορίζη προσηκόντως τή συμμετοχή πού έχει κάθε μία άπ’ τίς φυσι
κές αύτές αιτίες εις τό φαινόμενο' καί έτσι Ανάγει κανείς όλες τίς ύλες στίς 
γαΐες400, (τό άπλό, τρόπον τινά, βάρος), στά άλατα καί τίς καύσιμες ούσίες 
(ώς τή δύναμη), τέλος στό νερό καί τόν Αέρα ώς είς όχήματα (ώσάν σέ, 
τρόπον τινά, μηχανές, διά των όποιων δρουν401 τά προηγούμενα στοιχεία), 
γιά νά έξηγήση σύμφωνα μέ τήν ιδέα ένός μηχανισμού τίς χημικές 
έπιδράσεις των ύλών Αναμεταξύ τους. Γιατί, δσο καί άν δέν έκφράζεται 
κανείς πραγματικά έτσι, είναι ώστόσο πολύ εύκολο ν’ άποκαλύψη κανείς 
μιαν τέτοια έπίδραση του λόγου πάνω στίς διαιρέσεις [διατομές, ταξινομή
σεις] των έρευνητών τής φύσεως [των φυσικών έπιστημόνων].

’Άν ό λόγος είναι μιά δύναμη νά παράγη τό μερικό402 άπό τό γενικό, 
τότε ή τό γενικό είναι ήδη β έ β α ι ο  κ α θ ’  έ α υ τ ό  καί δεδομένο καί 
εύθύς τότε άπαιτεΐ μόνο δ ύ ν α μ η  τ ή ς  κ ρ ί σ ε ω  ς403 γιά τήν 
υπαγωγή404, καί τό μερικό προσδιορίζεται μ’ αυτό τόν τρόπο Αναγκαία. 
Αύτό θέλω νά τό όνομάζω Αποδεικτική χρήση του λόγου. ’Ή τό γενικό 
γίνεται π ρ ο β λ η μ α τ ι κ ώ ς  μόνο δεκτό καί είναι μιά άπλή ιδέα' τό 
μερικό [τότε] είναι βέβαιο, Αλλά ή καθολικότης τοΰ κανόνος [τοΰ σχετικοΰ] 
πρός τή συνέπεια αύτή είναι Ακόμη ένα πρόβλημα: τότε [λοιπόν] δοκιμάζον
ται περισσότερες μερικές περιπτώσεις —πού είναι στό σύνολό τους 
βέβαιες— πάνω στόν κανόνα, [γιά νά δή κανείς] μήπως οι περιπτώσεις 
αύτές Απορρέουν άπ’ αύτόν' καί στήν περίπτωση αύτή, έάν φαίνεται 
[μοιάζη] πώς δλες οί ύποδεικτέες [προσκομιστέες] μερικές περιπτώσεις

398. Στήν πραγματικότητα, κυριολεκτικά.
399. Υποβάλλουμε σέ έρευνα τήν φύση έπί τή βάσει...
400. Στή γή.
401. ’Ασκούν τήν ένέργειά τους.
402. Singulare (=τό Ιδιαίτερο).
403. Facultas judicandi.
404. Subsumtion.
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προέρχονται [Απορρέουν] Απ' αυτόν, συμπεραίνεται γιΑ την καθολικότητα 
τού κανόνος, Απ* αύτήν όμως έπειτα [συμπεραίνεται] γιΑ όλες τίς περιπτό)- 
σεις, πού δέν είναι έπίσης καθ * έαυτές δεδομένες. Αύτό θέλω νΑ τό όνομΑζω 
υποθετικήν χρήση τού λόγου.

Ή ύποθετική χρήση τού λόγου έκ τεθειμένων σΑν βΑση Ιδεών ώς 
προβληματικών έννοιών, δέν είναι κατ’ ούσίαν συστατική, δηλ. δέν είναι 
έτσι καμωμένη405, ώστε Αν θέλη κανείς νΑ κρίνη μέ όλη τήν αυστηρότητα, 
να έξΑγεται [έπεται] δι’ αυτής ή Αλήθεια τού γενικού κανόνος, πού έχει γίνει 
δεκτός ώς ύπόθεση' γιατί πώς θέλει κανείς νά γνωρίζη όλες τίς δυνατές 
συνέπειες, οί όποιες, καθ’ όσον [καθώς] προκύπτουν Από τήν ίδια δεκτή 
γενόμενη406 θεμελιώδη Αρχή, Αποδεικνύουν τήν καθολικότητά του; [’Όχι, ή 
ύποθετική χρήση τού λόγου δέν είναι συστατική] ΑλλΑ μονάχα κανονιστι
κή, για νΑ φέρη έτσι, καθ’ όσον αύτό είναι δυνατό, ένότητα στίς μερικές 
γνώσεις καί νά προσεγγίζη407 κατ’ αύτό τόν τρόπο τόν κανόνα πρός τήν 
καθολικότητα.

’ Η ύποθετική χρήση τού λόγου κατευθύνεται408, Αρα, πρός τή συστημα
τική ένότητα τών γνώσεων τής διανοίας, αύτή όμως [ή ένότης] Αποτελεί τή 
λ υ δ ί α  λ ί θ ο  τ ή ς  Α λ ή θ ε ι α ς  τών κανόνων. *Η συστηματική, 
άντιστρόφως, ένότης είναι (ώς Απλή ίδέα) Αποκλειστικά προ-ερριμένη409 
μόνον ένότης, πού πρέπει κανείς νά θεωρή όχι καθ’ έαυτήν ώς δεδομένη, 
Αλλά ώς πρόβλημα μόνον' ή όποια όμως [ένότης] χρησιμεύει σ’ ϊύτό, στό 
νά βρίσκη [δηλ.] στήν πολλαπλή410 καί μερική [είδική] χρήση τής διανοίας 
μιάν Αρχή καί νά τήν κατευθύνη411 έτσι καί πάνω στίς περιπτώσεις άκόμη 
πού δέν είναι δεδομύνες, καί νά τήν καθιστά συνεκτική.

’Αλλά Απ’ αύτά έδώ βλέπει κανείς μόνον, ότι ή συστηματική ένότης ή 
ή τού λόγου ένότης τής πολλαπλής γνώσεως τής διανοίας είναι μιά λ ο γ ι- 
κ ή Αρχή, ώστε412, έκεΐ όπου μόνη ή διάνοια δέν φθάνει σέ κανόνες, νά τήν 
συνδράμη περαιτέρω μέ ιδέες καί νά προσπορίζη συγχρόνως στή διαφορό- 
τητα τών κανόνων της όμοφωνία ύπό μιάν άρχή (συστηματική) καί μ’ αύτό 
συνεκτική, όσο μπορεί καί γίνεται αύτό, ένότητα. ’Αλλά [τό] Αν ή 
Ιδιοσυστασία [φύση] τών Αντικειμένων ή ή φύση τής διανοίας, πού τά

(Α 648) 
(Β 676)

405. ’Από τήν φύση της, πλασμένη έτσι.
406. Παραδεδεγμένη.
407. Νά φέρη κοντύτερα.
408. ’Αποβλέπει.
409. Προ-υποτυπωμένη, προ-βεβλημένη, προ-σχεδιασμένη (=projektierte, δηλ. co- 

gitatione efficta).
410. V a l e n t i n e  r: mannigfaltigen άντί: Mannigfaltigen.
411. Όδηγή.
412. Μέ τόν σκοπό νά...
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γιγνώσκει ώς τέτοια, είναι καθ’ έαυτήν προωρισμένη γιά τή συστηματικήν 
ένότητα, καί άν μπορή κανείς αύτή σέ ένα βαθμό413 νά τήν άπαιτήση a priori, 
χωρίς ώσαύτως νά λαμβάνεται ένα τέτοιο διαφέρον τοΰ λόγου ύπ’ όψη, καί 
συνεπώς [άν μπορή κανείς] νά πή: ότι όλες οί δυνατές γνώσεις τής διανοίας 
(συμπεριλαμβανομένων τών έμπειρικών) έχουν ένότητα τοΰ λόγου καί 
τελούν κάτω άπό κοινές άρχές, άπό τίς όποιες, άνεξαρτήτως τής διαφορότη- 
τός των, μπορούν νά παραχθοϋν: τούτο θά ήταν μιά ύ π ε ρ β α τ ο λ ο γ ι κ ή  
θεμελιώδης άρχή τοΰ λόγου, ή όποία θά καθιστούσε τή συστηματικήν 
ένότητα όχι άπλώς ύποκειμενικώς καί λογικώς άναγκαία, ώς μέθοδο, άλλά 
άντικειμενικώς [άναγκαία].

Τούτο θέλουμε νά τό καταστήσουμε διά μιάς περιπτώσεως τής χρήσεως 
τοΰ λόγου σαφές. Ανάμεσα στά διάφορα είδη ένότητος σύμφωνα μέ έννοιες 
τής διανοίας [νοήσεως] άνήκει έπίσης αύτή τής αίτιότητος μιάς ούσίας, ή 
όποία όνομάζεται δύναμη. Τά διάφορα φαινόμενα τής ίδιας άκριβώς ούσίας 
δείχνουν στήν πρώτη ματιά τόσο πολλήν άνομοιότητα [έτερογένεια], ώστε 
είναι ύποχρεωμένος γι’ αυτό κανείς νά δεχθή έν άρχή τόσα σχεδόν είδη 

(Α 649)1 δυνάμεων τής ούσίας όσα άποτελέσματα έμφανίζονται414, όπως [π.χ.] στό 
(Β 677)·* άνθρώπινο πνεύμα415, τό αίσθημα, ή συνείδηση, ή φαντασία, ή μνήμη, ή 

εύφυΐα416, ή δύναμη τοΰ διακρίνειν417 ή ήδονή, έπιθυμία κ.λ.π. ’Αρχικά, ένα 
λογικό άξίωμα έπιτάσσει νά περιορίζη [μειώνη] κανείς, όσο τό δυνατό πιό 
πολύ, τήν φαινομενική αύτή διαφορότητα μ’ αύτό τόν τρόπο, μέ τό ν’ 
άποκαλύπτη [δηλ.] κανείς διά συγκρίσεως τήν κρυμμένη ταυτότητα καί νά 
έξετάζη [έπαληθεύη], μή τυχόν ή φαντασία συνδεδεμένη μέ συνείδηση είναι 
μνήμη, εύφυια, δύναμη τοΰ διακρίνειν, ίσως μάλιστα διάνοια καί νοΰς. *Η 
ιδέα μιάς θ ε μ ε λ ι ώ δ ο υ ς  δ υ ν ά μ ε ω ς 4 1 8 ,  γιά τήν όποία όμως ή Λογική 
δέν έξακριβώνει419 άπολύτως τίποτε, άν τέτοιου είδους δύναμη ύπάρχει, 
είναι τουλάχιστον τό πρόβλημα μιάς συστηματικής παραστάσεως τής 
πολλαπλότητος τών δυνάμεων. Ή λογική άρχή του λόγου άπαιτεΐ νά 
πραγματώνη κανείς, όσο είναι δυνατόν, τήν ένότητα αύτή, καί όσο 
περισσότερο ταυτόσημα άποκαλύπτονται [βρίσκονται] άναμεταξύ τους τά 
φαινόμενα τής μιάς καί τής άλλης δυνάμεως, τόσο πιθανώτερο γίνεται, ότι 
τά φαινόμενα αύτά δέν είναι τίποτε άλλο άπό διάφορες έκφάνσεις

413. 'Κ e h r b a c h: κατά ένα τρόπο.
414. ’Εκδηλώνονται, προκύπτουν, προβάλλουν.
415. Mens (=πνεϋμα) ή animus (=ψυχή).
416. Πνεύμα (=spirito, esprit).
417. Vis discernendi.
418. Πριοταρχικής δυνάμεως (=vis primae sive constitutivae).
419. Έκπορίζει, άποδεικνύει.
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[έκδηλώσεις]420 μιας καί τής αυτής δυνάμεως, ή όποια μπορεί (συγκριτι
κά)421 νά όνομασθή θ ε μ ε λ ι ώ δ η ς  δ ύ ν α μ η .  Κατά τόν ίδιο άκριβώς 
τρόπο προχωρεί [ένεργεΐ] κανείς καί μέ τίς ύπόλοιπες [δυνάμεις].

Οί συγκριτικές422 θεμελιώδεις δυνάμεις όφείλουν μέ τή σειρά τους πάλι 
νά συγκρίνωνται άναμεταξύ τους, γιά νά τίς φέρη [όδηγή] κανείς μ’ αύτό, μέ 
τό ότι [δηλ.] άποκαλύπτει τή συμφωνία τους, κοντά σέ μιάν μοναδική 
ριζική, δηλ. άπόλυτη θεμελιώδη δύναμη. ’Αλλά ή ένότης αύτή τοΰ λόγου 
είναι άπλώς ύποθετική. Δέν Ισχυρίζεται κανείς ότι μιά τέτοια δύναμη πρέπει 
άναγκαστικά νά άπαντα [βρίσκεται]423 στήν πραγματικότητα, άλλά ότι 
πρέπει κανείς νά τήν ζητή γιά χάρη [πρός όφελος] τοΰ λόγου, πρός 
έγκαθίδρυση δηλαδή ώρισμένων άρχών γιά τά διάφορα είδη κανόνων, πού 
μπορεί νά μας προσφέρη ή έμπειρία, καί [ότι πρέπει κανείς], όπου τούτο 
είναι δυνατό, νά έπιφέρη κατά τέτοιον τρόπο συστηματικήν ένότητα στή 
γνώση.

Άλλ’ άποδεικνύεται, έάν κανείς δίνη προσοχή στήν ύπερβατολογική 
χρήση τής διανοίας, ότι ή ίδέα αύτή μιας θεμελιώδους δυνάμεως καθόλου 
δέν είναι προσδιορισμένη [προορισμένη] μόνον ώς πρόβλημα γιά τήν 
.ύποθετική χρήση, άλλά προσχηματίζεται [προσποιείται]424 [πώς έχει] 
Αντικειμενικήν πραγματικότητα, διά τής όποιας άπαιτεΐται425 ή συστηματι
κή ένότης των διαφόρων [ποικίλων] δυνάμεων μιάς ούσίας καί έγκαθιδρύε- 
ται [όρθώνεται] μιά Αποδεικτική άρχή τοΰ λόγου. Γιατί, χωρίς κάν νά 
έχουμε έπιχειρήσει τήν όμοφωνία των παντοίων δυνάμεων, καί μάλιστα καί 
όταν άκόμη έχομε ΰστερα άπ’ όλες τίς προσπάθειες άποτύχει νά τήν 
άνακαλύψουμε, προϋποθέτουμε έν τούτοις: ότι μιά τέτοια συμφωνία πρέπει 
ν’ άπαντά [ύπάρχη], καί αύτό όχι μόνον, όπως στήν άναφερθεΐσα περίπτω
ση, έξ αίτιας τής ένότητος τής ούσίας' άλλά καί έκεΐ άκόμη, όπου άπαντοΰν 
πολλές, άν καί σέ ώρισμένο βαθμό όμοιογενείς [ούσίες], όπως στήν 
περίπτωση τής ύλης έν γένει, ό λόγος προϋποθέτει συστηματικήν ένότητα 
πολλαπλών δυνάμεων, δεδομένου ότι οί είδικοί [οί έπί μέρους] νόμοι τής 
φύσεως τελοΰν ύπό γενικωτέρους, καί ή φειδωλότης [οίκονομία] των άρχών 
δέν είναι μιά οίκονομική μόνον θεμελιώδης άρχή τοΰ λόγου, άλλά γίνεται 
[άποβαίνει] έσωτερικός νόμος τής φύσεως.

Πραγματικά, δέν είναι έπίσης δυνατό νά δή [έννοήση] κανείς, πώς μιά

420. ’Εξωτερικεύσεις.
421. Comparate. Σχετικά.
422. Συγκριτικός, σχετικός.
423. Συναντάτε», ύπάρχη.
424. Δίνει σφετεριστικά τήν έντύπωση δτι 6χει.
425. 'Υψώνεται ώς αίτημα.
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λογική άρχή τής κατά λόγον426 ένότητος τών κανόνων μπορεί νά λάβη 
χώρα, έάν δέν προϋπετίθετο μιά ύπερβατολογική άρχή, διά τής όποιας μιά 
τέτοια συστηματική ένότης, ώς προσφυόμενη [ένήκουσα] στά ίδια τά 

(Α 651)^ άνχικε(μενα> γίνεται a priori δεκτή ώς άναγκαία. Γιατί, μέ ποιό δικαίωμα427 
(Β 679) μπορεί 5 λόγος ν’ άπαιτή στή λογική [του] χρήση νά χειρίζεται 

[άντιμετωπίζη, θεωρή] τήν πολλαπλότητα τών δυνάμεων, πού μάς προσφέρει 
ή φύση νά γνωρίσουμε, ώς μιάν άπλώς κρυμμένη ένότητα καί νά τήν 
παράγη, καθ’ όσον έγκειται [έξμρτάται] σ’ αύτήν, άπό κάποιαν θεμελιώδη 
δύναμη, όταν [τή στιγμή κατά τήν όποια] θά έπετρέπετο σ’ αύτόν [θά ήταν 
έλεύθερος αύτός] νά όμολογή [νά δέχεται], ότι είναι έξ ίσου άκριβώς δυνατό, 
ώστε νά ήσαν [είναι] άνομοιογενεΐς όλες οί δυνάμεις καί ή συστηματική 
ένότης τής παραγωγής νά μήν ήτο σύμφωνη [σύμμορφη] πρός τήν φύση; 
Γιατί ό λόγος αυτομάτως τότε θά ένεργοϋσε εύθέως κατά τού προορισμού 
του, έφ’ όσον θά έθετε ώς σκοπόν του μιάν ίδέα, πού θ’ άντέφασκε καθ’ 
όλοκληρίαν πρός τή διάταξη τής φύσεως. 'Ωσαύτως δέν μπορεί κανείς νά 
πή, ότι αύτός παρέλαβε πρωτύτερα άπό τήν τυχαία Ιδιοσυγκρασία τής 
φύσεως τήν ένότητα αύτή σύμφωνα μέ άρχές τοϋ λόγου. Γ ιατί ό νόμος τοϋ 
λόγου [πού άπαιτεϊ] νά ζητούμε τήν ένότητα αύτή είναι άναγκαϊος, έπειδή 
χωρίς τόν νόμο αύτό δέν θά είχαμε κανέναν άπολύτως λόγο, χωρίς τούτον 
όμως καμμιάν συνεκτικά συνεχόμενη χρήση τής διανοίας καί έλλείψει 
αύτής τής χρήσεως δέν θά είχαμε κανένα έπαρκές χαρακτηριστικό 
γνώρισμα [κριτήριο] έμπειρικής άλήθείας, καί είμαστε, άρα, έν όψει [αύτοΰ] 
τοϋ τελευταίου ύποχρεωμένοι νά προϋποθέτουμε τή συστηματικήν ένότητα 
τής φύσεως ώς πέρα γιά πέρα άντικειμενικά έγκυρην καί άναγκαία.

Τήν ύπερβατολογική αύτή προϋπόθεση τή βρίσκουμε έπίσης κατά 
τρόπον άξιοθαύμαστο μέσα στίς θεμελιώδεις άρχές τών φιλοσόφων κρυμμέ
νη, όσο καί άν αύτοί δέν έχουν άναγνωρίσει πάντοτε μέσα έκεϊ [μέσα 
σ’αύτές] τέτοια [προϋπόθεση], ή δέν τό έχουν στούς ίδιους τούς έαυτούς των 
ομολογήσει. "Οτι όλες οί πολλαπλότητες [ποικιλίες] τών καθ’ έκαστον 
πραγμάτων δέν άποκλείουν τήν ταυτότητα τοϋ ε ί δ ο υ ς ’  δτιτάπαντοΐα 

(Α 652)1 [ποικίλα] είδη πρέπει νά άντιμετωπίζων&η428 ώς διαφορετικοί μόνον 
(Β 680)3 προσδιορισμοί όλίγων γ ε ν ώ ν ,  [τά γένη] όμως αύτά ώς προσδιορισμοί 

ύπερτέρων άκόμη γ ε ν ώ ν429 κ.λ.π. ’ ότι, συνεπώς, πρέπει νά ζητήται μιά 
ώρισμένη συστηματική ένότης όλων τών δυνατών έμπειρικών έννοιών, 
καθ’ όσον αύτές μπορούν νά παραχθοϋν άπό ύπέρτερες καί καθολικώτερες 
έννοιες: [αύτά όλα] είναι ένας κανών τών Σχολών ή μιά λογική άρχή, χωρίς

426. Τής τοΟ λόγου ένότητος, τής ένότητος τοΰ λόγου σέ κανόνες (Vernunfteinheit).
427. Δικαιοδοσία, άρμοδιότης.
428. Νά θεωρούνται, γίνωνται άντικείμενο πραγματεύσεως ώς...
429. Τύπων.
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τήν όποια καμμιά χρήση τοϋ λόγου δέν θά έλάμβανε χώρα, άφοϋ έμεΐς 
μπορούμε νά συμπεράνουμε άπό τό γενικό γιά τό μερικό μόνον καθ’ όσον 
ύπόκεινται ώς βάση καθολικές Ιδιότητες των πραγμάτων, κάτω άπό τίς 
όποιες έμπίπτουν [τελοϋν] οί έπί μέρους [είδικές].

’Αλλά ότι μιά τέτοια συμφωνία [άρμονία] άπαντά έπίσης καί στήν 
φύση, [αύτό τό] προϋποθέτουν οί φιλόσοφοι στόν γνωστό κανόνα των 
Σχολών: ότι δέν πρέπει κανείς νά πολλαπλασιάζη τίς άρχές (principia) χωρίς 
[νά ύπάρχη] άνάγκη (entia praeter neeessitatem non esse multiplicanda). ΔΓ 
αύτοϋ λέγεται430, ότι ή φύση των Ιδίων των πραγμάτων προσφέρει ύλικό γιά 
τήν ένότητα τοϋ λόγου καί ότι ή φαινομενικά άπειρη διαφορότης δέν πρέπει 
νά μάς έμποδίζη νά ύποθέτουμε [εΙκάζουμε] πίσω άπ’ αύτήν [μιάν] ένότητα 
τών θεμελιωδών Ιδιοτήτων, άπό τίς όποιες ή πολλαπλότης μόνο διά μείζονος 
[έπιπλέον]431 προσδιορισμού μπορεί νά παραχθή. Τήν ένότητα αύτή, 
μολονότι είναι μιά άπλή ίδέα, τήν άνεζήτησε432 κανείς σ’ όλες τίς έποχές μέ 
τόσον ζήλο, ώστε νά έχη βρή κανείς αίτια μάλλον νά μετριάζη τήν όρεξη 
[έπιθυμία] γι’ αύτήν παρά νά τήν ένθαρρύνη. ΤΗταν ήδη τόσο πολύ [ήταν 
ήδη τόσο μεγάλη πρόοδος], [τό] ότι οί Χημικοί μπορούσαν νά άναγάγουν 
όλα τά άλατα σέ δύο κύρια γένη, στά όξέα καί τά άλκαλικά, έπιχειροϋν [δέ] 
μάλιστα καί τή διαφορά αύτή άκόμη νά τήν θεωρούν άπλώς ώς μιάν ποικιλία 
ή διαφορετικήν έκφανση [μορφή]433 μιάς καί τής αύτής πρωταρχικής 
ύλης434. Τά παντοΐα είδη γής435 [γαιών, γεωδών στρωμάτων] (τήν ΰλη τών 
λίθων καί μάλιστα καί τών μετάλλων) έζήτησε κανείς νά τ’ άναγάγη σιγά- 
σιγά [βαθμηδόν] σέ τρία [καί] τέλος σέ δύο [είδη] * άλλά μή ικανοποιημένοι 
άκόμη μέ αύτό δέν μπορούν ν’ άπαλλαγοΰν436 άπό τή σκέψη νά ύποπτεύων- 
ται [είκάζουν] πίσω άπό τίς ποικιλίες αύτές ένα μοναδικό έν τούτοις437 
γένος, καί μάλιστα καί μιάν κοινή καθόλου άρχή γι ’ αύτά τά είδη γής καί 
γιά τά άλατα. Θά μπορούσε κανείς ίσως νά πιστέψη ότι αύτό είναι ένα άπλώς 
οίκονομικό τέχνασμα τού λόγου, γιά νά γλυτώση438 τόν έαυτό του άπό όσον 
τό δυνατόν περισσότερο κόπο, καί [ότι είναι] μιά ύποθετική δοκιμή 
[άπόπειρα], ή όποια, όταν εύστοχή, προσδίδει δι’ αύτής άκριβώς τής 
ένότητος πιθανότητα [άληθοφάνεια] στόν προϋποτεθειμένο έξηγητικό λό-

Γ(Α 653) 
ί(Β 681)

430. Τοϋτο σημαίνει.
431. Συνεχούς, έπιπροσθέτου.
432. Έπεδίωξε.
433. ’Εκδήλωση.
434. Materia costitutiva.
435. H a r t e n s t e i n :  Erzen (=μεταλλευμάτων).
436. Νά Αποβάλλουν.
437. E r d m a n n :  denn noch (=άκόμη λοιπόν) άντί: dennoch.
438. Νά φεισθή κόπου.
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γο. ’Αλλά μιαν τέτοια Ιδιοτελή πρόθεση είναι πολύ εύκολο νά τή διακρίνη 
κανείς άπό τήν Ιδέα, σύμφωνα μέ τήν όποια ό καθένας προϋποθέτει, ότι ή 
ένότης αύτή τού λόγου είναι σύμμετρη439 πρός τήν ίδια τήν φύση, καί ότι ό 
λόγος έδώ δέν άπαιτεΐ [ζητιανεύει], άλλ’ έπιτάσσει, άν καί χωρίς νά μπορή 
νά προσδιορίση τά όρια τής ένότητος αύτής.

Έάν άνάμεσα στά φαινόμενα πού μάς προσφέρονται, ύπήρχε μιά τόσο 
μεγάλη διαφορότης —δέν θέλω νά πώ ώς πρός τή μορφή (γιατί σ’ αύτό440 
μπορούν νά είναι όμοια άναμεταξύ τους), άλλά ώς πρός τό περιεχόμενο, δηλ. 
ώς πρός τήν πολλαπλότητα441 ύπαρχόντων όντων—, ώστε άκόμη καί ή 
όξύτερη άπ’ όλες άνθρώπινη νόηση νά μήν μπορούσε ν’ άνακαλύψη διά 
συγκρίσεως τού ένός μέ τό άλλο τήν παραμικρή όμοιότητα (μιά περίπτωση 
πού μπορεί κάλλιστα νά νοηθή), ό λογικός τότε νόμος των γενών δέν θά 
έλάμβανε καθόλου καί διόλου χώρα' καί δέν θά ύπήρχε άκόμη καί καμμιά 

682) gvvolct τοβ γένους ή όποιαδήποτε καθολική έννοια, καί μάλιστα καί καμμιά 
διάνοια [νόηση], πού, ώς τέτοια, μόνον μέ τέτοιου είδους έννοιες έχει νά 
κάνη. Ή λογική άρχή των γενών προϋποθέτει, άρα, μιάν ύπερβατολογική 
άρχή, άν αύτή όφείλη442 νά έφαρμόζεται πάνω στήν φύση (ύπό τήν όποια 
έδώ έννοώ άντικείμενα πού μάς δίδονται). Σύμφωνα μέ τήν ίδια άρχή, στό 
Πολλαπλό μιάς δυνατής έμπειρίας προϋποτίθεται άναγκαίως όμοιογένεια 
(μολονότι δέν μπορούμε νά προσδιορίσουμε a priori τόν βαθμό της), γιατί 
χωρίς αύτήν δέν θά ήταν δυνατές έμπειρικές έννοιες, κατά συνέπεια [δέν θά 
ήταν δυνατή] καμμιά εμπειρία.

’Απέναντι στή λογική άρχή τών γενών πού άπαιτεΐ ταυτότητα,ΐσταται 
μιά άλλη άρχή, ή άρχή δηλ. τών ε ι δ ώ ν ,  ή όποια άνεξαρτήτως τής 
συμφωνίας τών πραγμάτων ύπό τό αύτό γένος, χρειάζεται πολλαπλότητα καί 
διαφορότητα τών πραγμάτων αύτών καί [ή όποια] προδιαγράφει στή διάνοια 
[καθιστά συνταγή στή διάνοια] νά μή στρέφη τήν προσ,οχή της443 λιγώτερο 
σ’ αύτήν444 άπ’ ό,τι εις έκείνην445. *Η θεμελιώδης αύτή άρχή (τής 
όξυδερκείας [όξυνοίας]446 ή τής δυνάμεως τού διακρίνειν) περιορίζει κατά 
πολύ τήν έλαφρόνοια τής πρώτης (τού πνεύματος)447 καί ό λόγος έδώ δείχνει

439. Εύσύμμετρη, σύμμορφη.
440. Δηλ. ώς πρός τή μορφή.
441. Πολυείδεια.
442. Πρόκειται, προώρισται.
443. Νά μήν είναι προσεκτική.
444. Τήν πολλαπλότητα - διαφορότητα ή, κατ' άλλους (Β a r n i, C h i o d i). 

τά είδη.
445. Τήν ταυτότητα, ή, κατ’ άλλους, τά γένη Β a r n i, C h i o d i).
446. Acumen (πρβλ. Anthropologie in pragmatischer Hinsicht I, i, § 44).
447. Ingenium (=Witz=cO<{n)fa), (πρβλ. Anthropologie, op. cit., § 44).
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Ενα διπλό άντιμαχόμενο μέ τόν Εαυτό του διαφέρον [δύο άντιμαχόμενα 
άναμεταξύ τους διαφέροντα], άπό τή μιά πλευρά τό διαφέρον τής έ κ τ ά σ ε- 
ω ς (τής καθολικότητος) έν άναφορφ πρός τά γένη, άπό τήν άλλη τό 
διαφέρον τοϋ π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ  (τής καθοριστότητος) έν όψει [έπί τφ 
σκοπώ] τής πολλαπλότητος τών είδών, άφοϋ ή διάνοια στήν πρώτη μέν 
περίπτωση νοεί πολλά κ ά τ ω  άπό τίς Εννοιές της, στή δεύτερη όμως νοεί 
έπί τοσοΰτον πλείονα μ έ σ α  σ ’  α ύ τ έ ς .  Αύτό έπίσης Εκδηλώνεται στόντ(Α 655) 
πολύ διαφορετικό τρόπο σκέψεως τών Ερευνητών τής φύσεως, άπό τούςΙ(Β 683) 
όποιους μερικοί (πού είναι έ'ξαιρέτως θεωρητικά448 πνεύματα), Εχθροί 
τρόπον τινά τής άνομοιογενείας, άποβλέπουν πάντοτε στήν Ενότητα τοϋ 
γένους, [Ενώ] οί άλλοι (έξαιρέτως Εμπειρικές κεφαλές)449 ζητούν άκατάπαυ- 
στα νά διατέμνουν [σχίζουν] την φύση σέ τόσο μεγάλη πολλαπλότητα 
[ποικιλία], ώστε θά Επρεπε κανείς νά έγκαταλείπη σχεδόν την Ελπίδα450 νά 
κρίνη [κρισιολογή] τά φαινόμενά της σύμφωνα μέ καθολικούς νόμους.

Στόν τελευταίο αύτό τρόπο σκέψεως ύπόκειται προφανώς ώς βάση μιά 
λογική Επίσης άρχή, ή όποια άποβλέπει451 στή συστηματική πληρότητα 
όλων τών γνώσεων, όταν Εγώ, ξεκινώντας άπό τό γένος, κατέρχωμαι πρός τό 
Πολλαπλό, πού μπορεί νά περιέχεται άνάμεσά του, καί ζητώ κατ’ αύτό τόν 
τρόπο νά προσδώσω452 εύρος [Επέκταση] στό σύστημα, όπως στήν πρώτη 
περίπτωση, όπου ύψώνομαι πρός τό γένος, Επιζητώ νά [τοϋ] προσπορίσω 
Απλότητα [Ενότητα]. Γιατί άπό τή σφαίρα τής έννοιας, ή όποια χαρακτηρί
ζει [σηματίζει] Ενα γένος, είναι έξ ίσου τόσο λίγο δυνατό, όπως καί άπό τόν 
χώρο, τόν όποιο καταλαμβάνει ή ϋλη, νά διακρίνη453 κανείς, πόσο μακριά 
[σέ πόση Εκταση] μπορεί νά προχωρήση ή διαίρεση αύτών454. Κάθε γ Ε
ν ό ς ,  ώς Εκ τούτου, Απαιτεί διάφορα ε ί δ η ,  αύτά όμως άπαιτοΰν διάφορα 
ύπο-είδη [ύποδιαιρέσεις είδών]’ καί καθώς κανένα άπό τά τελευταία δέν 
λαμβάνει χώρα [Ετσι] πού455 νά μήν είχε μέ τή σειρά του πάντοτε μιάν 
σφαίρα (Εκταση ώς conceptus communis), ό λόγος Ετσι Απαιτεί στήν όλη του 
διεύρυνση νά μήν θεωρήται κανένα είδος αύτό καθ’ Εαυτό ώς τό ύπατο456, 
γιατί, δεδομένου ότι τό είδος αύτό είναι πάντοτε μιά Εννοια, πού περιέχει 
μέσα της μόνον αύτό, πού είναι κοινό σέ διαφορετικά πράγματα, ή Εννοια

448. Spekulativ.
449. Πνεύματά.
450. Νά παραιτηθή τής έλπίδος.
451. ’Έχει ώς πρόθεση, σκοπό.
452. Παράσχω, έξασφαλίζω.
453. Νά Ιδωθή, διακριθή.
454. ΤοΟ γένους δηλ. καί τής Ολης (χώρου).
455. "Ωστε νά μήν...
456; Κατώτατο.
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αυτή δέν είναι συνολικά προσδιωρισμένη, κατά συνέπεια δέν μπορεί έπίσης 
(Α 656)^ ν· άναφ6ρεχαι [σχετίζεται] άμεσα457 πρός ένα άτομο, κατ’ άκολουθίαν 
(Β 684) τιρέπει πάντα νά περιέχη άνάμεσά της458 άλλες έννοιες, δηλ. ύποδιαιρέσεις 

ειδών. *0 νόμος αυτός τής έξειδικεύσεως θά μπορούσε νά διατυπωθή ώς 
έξης: entium varietates non iemere esse minuendas.

(A 657)1 
(B 685)3

’ Α λ λ ά  βλέπει κανείς εύκολα ότι ό λογικός αυτός νόμος θά ήταν χωρίς 
νόημα καί έφαρμογή, έήν δέν ύπέκειτο ώς βάση ένας ύπερβατολογικός ν ό- 
μος τής [ έ ξ ε ι δ ι κ ε ύ σ ε ω  ς459], όποιος, βέβαια, δέν άπαιτεΐ μέν άπό 
τά πράγματα, πού μπορούν νά γίνουν άντικείμενά μας, μιάν πραγματική ά- 
π ε ι ρ ί α έν άναφορα πρός τίς διαφορότητες, γιατί σ ’ αύτό460 ή λογική 
άρχή, πού ώς τέτοια ισχυρίζεται άποκλειστικά τήν ά π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ τ ί α  
τής λογικής σφαίρας έν άναφορςί πρός τή δυνατή διαίρεση, δέν δίδει 
καμμιάν άφορμή' άλλά παρά ταΰτα έπιβάλλει στή διάνοια νά ζητή ύπό κάθε 
είδος, πού μάς παρουσιάζεται, ύποδιαιρέσεις είδών461, καί σέ κάθε διαφορό- 
τητα μικρότερες διαφορότητες. Γιατί, άν δέν ύπήρχαν καθόλου κ α τ ώ τ ε 
ρ ε ς  έννοιες, τότε δέν θά ύπήρχαν έπίσης διόλου καί άνώτερες. ' Η διάνοια 
τώρα γνωρίζει τά πάντα μόνο διά μέσου έννοιών: κατά συνέπεια, καθ’ όσον 
αύτή έκτείνεται [έξικνεΐται] στή διαίρεση, ούδέποτε [τά γνωρίζει] δι’ άπλής 
έποπτείας, άλλά έκ νέου πάντοτε διά [έκ] κ α τ ω τ έ ρ ω ν  έννοιών. * Η 
γνώση τών φαινομένων στό συνολικό τους προσδιορισμό (πού είναι δυνατός 
μόνο διά τής διανοίας) άπαιτεϊ μιάν άκατάπαυστα συνεχιστέα [προοδευτική] 
έξειδίκευση τών έννοιών της καί μια συνεχή πρός πάντοτε ύπολειπόμενες 
[άπομένουσες] άκόμη διαφορότητες πορεία [προχώρηση], γιά τίς όποιες 
έχει γίνει στήν έννοια τού είδους, καί, άκόμη περισσότερο, σ ’ αύτήν τού 
γένους, άφαίρεση.

Αύτός έπίσης ό νόμος τής έξειδικεύσεως δέν μπορεί νά έχη άντληθή462 
άπό τήν έμπειρία' γιατί αύτή δέν μπορεί νά δώση καθόλου τόσο έκτεταμένες 
προοπτικές [εισηγήσεις, προοπτικές γνώσεις]463. 'Η έμπειρική έξειδίκευση 
παραμένει μετ’ όλίγον στή διάκριση τού Πολλαπλού στάσιμη, έάν άπό τόν 
προηγούμενο ήδη ύπερβατολογικό νόμο τής έξειδικεύσεως, ώς μιάς άρχής 
τού λόγου, δέν έχει καθοδηγηθή στό νά ζητή μιάν τέτοια διάκριση καί νά 
τήν ύποθέτη [ύποπτεύεται]464 άκόμη πάντοτε [διαρκώς έκ νέου], έστω καί άν

457. Κατ’ εύθεϊαν, χωρίς δλλο.
458. Ύπ’ αύτήν.
459. Lex specificationis.
460. Πρός τούτο.
461. Subspecies (=ύποείδη).
462. Δέν είναι παρμένος, δανεισμένος.
463. ErOffnungen.
464. ΕΙκάζη.
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αύτή δέν Αποκαλύπτεται στίς αίσθήσεις. "Οτι οί Απορροφητικές γαϊες είναι 
διαφορετικών Ακόμη είδών (Ασβεστώδεις καί υδροχλωρικές), χρειαζόταν 
γιά τήν Ανακάλυψη [αυτή] ένας προηγούμενος κανών τού λόγου465, ό όποιος 
τό καθιστούσε πρόβλημα στή [γιά τή] διάνοια [τό] νΑ ζητή τή διαφορότητα, 
καθ’ όσον [έφ’ όσον] ό κανών αυτός προϋπέθετε τόσο πλούσια466 τήν φύση, 
ώστε [ή διάνοια] νά467 ύποθέτη468 [τή διαφορότητα] αυτήν. Γιατί διάνοια 
έχουμε έξ Γσου Ακριβώς μόνον ύπό τήν προϋπόθεση τών διαφοροτήτων στήν 
φύση, όσο καί ύπό τόν όρο, ότι τά Αντικείμενά της έχουν έπάνω τους 
[φέρουν] όμοιογένεια, Αφού ή πολλαπλότης Ακριβώς έκείνου, πού μπορεί νά 
συμπεριληφθή κάτω Από μιάν έννοια, Αποτελεί τήν χρήση αύτής τής 
έννοιας καί τήν Ασχολία [τό έργο] τής διανοίας [ή νοήσεως].

*0 λόγος, άρα, προετοιμάζει τό πεδίο της στή διάνοια: 1. διά μιάς 
Αρχής τής ό μ ο ι ο γ ε ν ε ί α ς  τού Πολλαπλού ύπό ύψηλότερα γένη, 2. διά 
μιάς θεμελιώδους Αρχής τής π ο ι κ ι λ ί α ς  τού ' Ομοιογενούς ύπό κατώτε
ρα εΓδη' καί, γιά νά όλοκληρώση τή συστηματικήν ένότητα, ό λόγος 
προσθέτει Ακόμη 3. ένα νόμο τής σ υ γ γ έ ν ε ι α  ς469 όλων τών έννοιών, [νό
μο] ό όποιος έπιτάσσει μιάν συνεχή μετάβαση άπό κάθε ένα είδος σέ κάθε ί(Α 658) 
Αλλο διά βαθμιαίας αύξήσεως τής διαφορότητος. Τίς Αρχές αύτές μπορούμε '•(Β 686) 
νά τίς όνομάσουμε Αρχές τής ό μ ο ι ο γ ε ν ε ί α ς  τ ή ς  [ έ  ξ ]  ε  ι  δ  ι  κ  ε  ύ  
σ  ε  ω  ς  κ α ί  τ ή ς  σ υ ν ε χ ε ί α ς  τών είδών. Τό τελευταίο προκύπτει μέ αύτό, 
μέ τό ότι [δηλ.] συνενώνει κανείς τίς δύο πρώτες, Αφού πρώτά έχι ι όλοκλη- 
ρώσει κανείς, τόσο κατά τήν Ανοδο σέ ύψηλότερα γένη όσο καί κατά τήν 
κάθοδο πρός κατώτερα είδη, τή συστηματική συνεκτικήν ένότητα [Αλ
ληλουχία] έν τή Ιδέςτ γιατί αύτομάτως τότε όλες οί πολλαπλότητες είναι 
συγγενείς Αναμεταξύ των, Αφού αύτές στό σύνολό τους κατάγονται Από ένα 
μοναδικό Ανώτατο γένος διά μέσου όλων τών βαθμών τού διευρυμένου [έκτε- 
ταμένου] προσδιορισμού.

Τή συστηματική μεταξύ τών τριών λογικών Αρχών ένότητα μπορεί 
κανείς νά τήν κάνη αίσθητή [έναργή] μέ τόν Ακόλουθο τρόπο. Μπορεί 
κανείς νά θεωρήση κάθε μιάν έννοια ώς ένα σημείο, τό όποιο, ώς ή σκοπιά 
ένός παρατηρητοΰ [θεατού], έχει τόν όρίζοντά του, δηλ. ένα πλήθος 
πραγμάτων, πού μπορούν νά παρασταθοϋν καί νά έποπτευθοΰν τρόπον τινά 
Απ’ αύτό τό σημείο. Μέσα στόν όρίζοντά αύτό πρέπει νά μπορή νά δοθή470 
έπ’ Απειρον ένα πλήθος σημείων, Από τά όποια τό καθένα έχει μέ τή σειρά

465. Χρειαζόταν νά προηγηθή ένας κανών τοϋ λόγου δηλ.
466. Πλούσια σέ φαινόμενα, περιεκτική.
467. Γιά νά.
468. Υποψιάζεται, είκάζη.
469. Οίκειότητος (=affinitatis).
470. Δηλωθή, παρατεθή.
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(Α 659)1 
(Β 687)1

(Α 660)1
(Β 688)1

του πάλι τό δικό του πιό στενό όπτικό πεδίο' δηλ. κάθε είδος περιέχει, 
σύμφωνα μέ τήν άρχή τής έξειδικεύσεως, ύπο-είδη, καί ό λογικός όρίζων 
συνίσταται άπό μικροτέρους μόνον όρίζοντες (ύπο-είδη)471, όχι όμως άπό 
σημεία, τά όποια δέν έχουν καμμιάν έκταση (άτομα). Αλλά σέ [γιά] 
διαφόρους όρίζοντες, δηλ. γένη, τά όποια προσδιορίζονται άπό τόσες472 
άκριβώς έννοιες, μπορεί νά νοηθή [ώς] έξαγόμενος473 ένας κοινός όρίζων, 
άπό τόν όποιο, ώσάν άπό ένα κεντρικό σημείο, έποπτεύει κανείς τούς 
όρίζοντες αύτούς στό σύνολό τους —όρίζων, ό όποιος είναι τό ύπέρτατο 
γένος, μέχρις δτου τελικά τό ύπέρτερο γένος άποτελέση474 τόν γενικό καί 
άληθινό όρίζοντα πού προσδιορίζεται άπό τή σκοπιά τής ύπερτάτης έννοιας 
καί περικλείει μέσα του όλη τήν πολλαπλότητα, όπως γένη, είδη καί 
ύποείδη.

Στήν ύπέρτατη αύτή σκοπιά μέ όδηγεΐ ό νόμος τής όμοιογενείας, [ένώ] 
σέ όλες τίς κατώτερες καί στή μεγίστη ποικιλία τους ό νόμος τής 
έξειδικεύσεως. ’Επειδή όμως μέ τόν τρόπο αύτό δέν υπάρχει τίποτε τό κενό 
σ’ όλόκληρη τήν έκταση475 όλων των δυνατών έννοιών καί έξω άπ’ αύτήν 
δέν μπορεί ν’ άπαντα [βρεθή] τίποτε, έτσι άπό τήν προϋπόθεση έκείνου τοϋ 
καθολικού οπτικού πεδίου [όρίζοντος] καί τή συνολική διαίρεσή του 
άπορρέει [εξάγεται] ή θεμελιώδης άρχή: non datur vacuum formarum, δηλ. 
δέν υπάρχουν διάφορα πρωταρχικά καί πρώτα γένη, πού νά ήσαν, τρόπον 
τινά, άπομονωμένα καί χωρισμένα άναμεταξύ τους (δι ’ ένός κενού μεσοχώ- 
ρου), άλλά όλα τά πολλαπλά γένη είνάι διαιρέσεις [μερίσματα] μόνον ένός 
μοναδικού ύπάτου [άπωτάτου] καί καθολικού γένους, καί άπό τήν θεμελιώδη 
αύτή άρχή [εξάγεται] ή άμεση συνέπειά της: datur continuum formarum. 
δηλ. όλες οί διαφορότητες τών γενών συνεγγίζουν476 άναμεταξύ τους καί δέν 
έπιτρέπουν καμμιάν μετάβαση άπό τή μιά στήν άλλη δι’ ένός άλματος477, 
άλλά διά μέσου μόνον όλων τών μικροτέρων βαθμών τής διαφοράς, διά τών 
όποιων μπορεί κανείς νά φθάση άπό τή μιά στήν άλλη' μέ μιά λέξη, δέν 
ύπάρχουν καθόλου είδη ή ύπο-είδη, πού (στήν έννοια τοΰ λόγου) νά ήσαν τά 
πλησιέστερα άναμεταξύ τους, άλλά είναι πάντοτε δυνατά ένδιάμεσα άκόμη 
είδη, ή διαφορά τών όποιων άπό τό πρώτο καί τό δεύτερο είναι μικρότερη 
άπ’ δ,τι ή διαφορά αύτή άναμεταξύ τους [τοΰ ένός άπό τό άλλο].

Ό πρώτος, άρα, νόμος προφυλάσσει [έμποδίζει] άπό τή διεκπλάνηση

471. Υποδιαιρέσεις όριζόντων.
472. ’Ισάριθμες.
473. "Οτι έχει έξαχθή.
474. Είναι (κατά λέξη).
475. Σφαίρα.
476. Συμπλησιάζουν, είναι όμορες, πλησιόχωρες, παραπλήσιες, συνορεύουν.
477. Per saltum.
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[διασκόρπιση]478 στήν πολλαπλότητα διαφόρων πρωταρχικών γενών καί 
συνιστά τήν όμοιογένεια' ό δεύτερος, Αντίθετα, περιορίζει πάλι αυτή τήν 
κλίση πρός τήν όμοιομορφία [ένότητα]479 καί έπιτάσσει διάκριση τών ύπο- 
ειδών480, προτού κανείς στραφή μέ τήν καθολική του έννοια πρός τά άτομα.
Ό τρίτος νόμος συνενώνει έκείνους τούς δύο481, καθώς [καθ’ όσον] αύτός482 
μαζί μέ τήν [πλάι στήν ] ύπέρτατη483 πολλαπλότητα προδιαγράφει έν τούτοις 
τήν όμοιογένεια διά τής βαθμιαίας μεταβάσεως άπό τό ένα είδος στό άλλο, 
πράγμα τό όποιο ύποδηλώνει ένα είδος συγγένειας τών διαφόρων κλάδων, 
καθ’ όσον αύτοί, στό σύνολό της, έκβλαστάνουν έξ ένός κορμού.

’Αλλά ό λογικός αύτός νόμος τού continui specierum (formarum 
bgicarum) προϋποθέτει έναν ύπερβατολογικό (lex continui in natura), 
χωρίς τόν όποιο ή χρήση τής διανοίας θά έξεπλανάτο μόνον διά τής 
συνταγής [προδιαγραφής] έκείνης, έφ’ όσον θά έπαιρνε484 ίσως έναν ευ
θέως Αντίθετο πρός τήν φύση δρόμο. ’ Ο νόμος αύτός, άρα, πρέπει νά βασί
ζεται σέ καθαρούς ύπερβατολογικούς καί όχι έμπειρικούς λόγους [Αρχές]485.
Γιατί στήν τελευταία [αύτή] περίπτωση ό νόμος αύτός θά έρχόταν 
Αργότερα486 άπό τά συστήματα' ούσιαστικά όμως αύτός έχει κατ’ Αρχήν 
παραγάγει [δ,τι] τό συστηματικό στή γνώση τής φύσεως. Δέν ύπάρχουν 
ώσαύτως πίσω άπ ’ αυτούς τούς νόμους τυχόν κρυμμένες προθέσεις γιά ένα 
μέ αύτούς, ώς άπλές δοκιμές, διεξακτέο487 πείραμα488, μολονότι ή συνεκτική C (Α 661) 
αυτή ένότης489 προσφέρει βέβαια, όπου έπιβεβαιώνεται [άποδεικνύεται], <·(Β 689) 
έναν ίσχυρό αιτιώδη λόγο νά θεωρή κανείς ώς θεμελιωμένη τήν ύποθετικά 
έπινοημένη ένότητα, καί οι νόμοι αύτοί, άρα, έχουν καί άπό τήν άποψη αύτή 
έπίσης τήν χρησιμότητά τους* Αλλά [τό] βλέπει κανείς μέ σαφήνεια σ’ 
αύτούς, ότι κρίνουν αύτές καθ’ αύτές σύμφωνες μέ τόν λόγο καί εύ- 
σύμμετρες490 πρός τήν φύση τήν φειδωλότητα [οίκονομία] τών θεμελιω-

478. Τόν ύπερβολικό δηλ. Αριθμό ποικιλίας ή πολλαπλότητος γενών.
479. Όμοιογένεια.
480. Υποδιαιρέσεων τών είδών.
481. Τούς δύο πρώτους.
482. G ό r I a n d: sie (=ή συνέχεια) άντί: es (=ό νόμος).
483. Τήν πιό μεγάλη, έκτεταμένη.
484. Θ’ Ακολουθούσε (ή χρήση καί όχι ή: Vorschrift der KontinuitSt =ή 

προδιαγραφή τής συνεχείας, όπως θέλει ό G 6 τ 1 a n d).
485. Βάσεις θεμέλια.
486. Θά ήταν μεταγενέστερος τών συστημάτων.
487. Πρός διεξαγωγή, έκτελεστέο.
488. Δοκιμή.
489. Ά λλη λουχ ία.
490. Σύμφωνες, σύμμορφες.

25
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δών αίτιων, τήν πολλαπλότητα τών άποτελεσμάτων καί μιάν άπ’ αύτά 
άπορρέουσα συγγένεια τών μελών τής φύσεως, καί οί θεμελιώδεις, ήρα, 
αύτές άρχές συνεπάγονται κατ’ εύθεΐαν καί όχι άπλώς ώς τεχνάσματα491 τής 
μεθόδου τήν άξιοσύστασή τους [αύτοσύστασή τους]492.·

’ Αλλ * εύκολα βλέπει κανείς ότι ή συνέχεια αύτή τών μορφών είναι μιά 
άπλή ιδέα, γιά τήν [στήν] όποια δέν μπορεί καθόλου νά έπιδειχθή [βρεθή]

(Α 662)| 
(Β 690)*

ένα στήν έμπειρία έντελώς σύμφωνο [άκριβώς συμπΐπτον] πρός αύτήν 
άντικείμενο: όχι μ ο ν ά χ α  δΓ αύτό τόν λόγο, γιατί [δηλ.] τά είδη στήν 
φύση είναι πραγματικώς διηρημένα καί όφείλουν συνεπώς ν’ άποτελοΰν 
καθ’ έαυτά ένα quantum discretum, καί, έάν ή βαθμιαία πρόοδος στή 
συγγένειά τους ήταν συνεχής, αύτή493 έπίσης θά ’πρεπε νά περιέχη μιάν 
άληθινή άπειρία τών ένδιαμέσων μελών, πού θά έκειντο άνάμεσα σέ δύο 
δεδομένα είδη, πράγμα τό όποιον είναι άδύνατο' ά λ λ ά  έ π ί σ η ς  
[άκόμη], γιατί έμεΐς δέν μπορούμε νά κάνουμε καμμιάν άπολύτως καθωρι- 
σμένη έμπειρική χρήση αύτοΰ τού νόμου, άφοϋ δι’ αύτοϋ δέν ύποδηλώνεται 
[παρέχεται] τό παραμικρό χαρακτηριστικό γνώρισμα494 τής συγγένειας, 
σύμφωνα μέ τό όποιο καί σέ πόση έκταση είμαστε υποχρεωμένοι495 νά 
ζητούμε τή βαθμιαία διαδοχή [σειρά] τής διαφορότητός των496, άλλά [ό,τι 
υποδηλώνεται δέν είναι] τίποτε παραπάνω άπό μιάν γενική ένδειξη, ότι 
πρέπει νά τήν ζητάμε497.

Έάν τίς άναφερθεΐσες, τώρα, άρχές τίς μεταθέσουμε ώς πρός τήν τάξη 
τους, γιά νά τίς τοποθετήσουμε σύμφωνα μέ τήν έ μ π ε ι ρ ι κ ή  χ ρ ή σ η ,  
τότε οί άρχές τής συστηματικής ένότητος θά παρουσιάζοντο περίπου έτσι: 
πολλαπλότης, συγγένεια καί ένότης, κάθε μιά άπ’ αύτές όμως ειλημμένη ώς 
ιδέα στόν υπέρτατο βαθμό τής πληρότητός της. Ό λόγος προϋποθέτει τίς 
γνώσεις τής διανοίας, πού άμεσα498 έφαρμόζονται πάνω στήν έμπειρία, καί 
ζητεί τήν ένότητά τους σύμφωνα μέ ιδέες, ένότης ή όποια προχωρεί πολύ 
πιό μακριά άπ’ ότι μπορεί νά έκταθή ή έμπειρία. *Η συγγένεια τού 
Πολλαπλού, μή ζημιουμένης499 τής διαφορότητός του, ύπό μιάν άρχή τής 
ένότητος δέν άφορά άπλώς τά πράγματα, άλλά πολύ περισσότερο άκόμη τίς 
άπλές Ιδιότητες καί δυνάμεις τών πραγμάτων. Ώς έκ τούτου, όταν π.χ. ή

491. Χειρολαβές, λαβές, συνακόλουθα, μέσα διαδικασίας.
492. Τήν προσφορότητα ή καταλληλότητά τους' δηλ. αύτοσυσταίνονται.
493. Δηλ. ή συνέχεια.
494. Σημάδι, κριτήριο.
495. ’Έχουμε νά...
496. Τών είδών.
497. Τή διαδοχή ή σειρά τής διαφορότητός των.
498. Τό πρώτον.
499. Μή παραβλαπτομένης.
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φορά τών πλανητών μάς είναι διά μιάς (όχι άκόμη πλήρως διορθωμένης)500 
έμπειρίας ώς κυκλοειδής δεδομένη καί έμεϊς βρίσκουμε διαφορότητες: τότε 
[τίς διαφορότητες] αύτές τίς υποθέτουμε [ύποψιαζόμεθα] μέσα σ’ έκεΐνο, τό 
όποϊο μπορεί, σύμφωνα μέ έναν σταθερό διά μέσου όλων τών άπειρων 
ένδιαμέσων βαθμών νόμο, νά μεταβάλη τόν κύκλο σέ μιάν άπό αύτές τίς 
άποκλίνουσες περιφορές, δηλ. οί κινήσεις τών πλανητών πού δέν είναι 
κύκλοι [κυκλικές], προσεγγίζουν, τρόπον τινά, περισσότερο ή λιγώτερο τίς 
Ιδιότητες αύτοϋ [τού κύκλου] καί έμπίπτουν [καταλήγουν] στήν έλλειψη501. 
Οί κομήτες έπιδεικνύουν μιάν πολύ μεγαλύτερη διαφορότητα τών τροχιών 
τους, άφοϋ αύτοί (καθ’ όσον έκτείνεται ή παρατήρηση) ούτε κ&ν έπανακάμ- 
τουν στόν κύκλο [ούτε κάν περιστρέφονται κυκλικά], άλλά έμεϊς είκάζουμε 
[μαντεύουμε, τούς άποδίδουμε κατ’ είκασίαν] μιάν παραβολική τροχιά, πού 
είναι, ώστόσο, συγγενής πρός τήν έλλειψη, καί δέν μπορεί, όταν ό μακρύς 
άξων τής τελευταίας [δηλ. τής έλλείψεως] είναι κατά πολύ έκτεταμένος, νά 
διακριθή σ’ όλες μας τίς παρατηρήσεις άπ’ αυτήν. "Ετσι, ύπό τήν 
καθοδήγηση έκείνων τών άρχών, άγόμεθα στήν ένότητα τών γενών502 τών 
τροχιών αύτών κατά τή μορφή‘τους, δι’ αύτής όμως [άγόμεθα] περαιτέρω 
στήν ένότητα τής αίτιας όλων τών νόμων τής κινήσεώς των (στή βαρύτητα)’ 
άπό έκεΐ ζητάμε νά έπεκτείνουμε ύστερα τίς κατακτήσεις μας καί νά 
έξηγήσουμε άπό τήν ίδια άρχή όλες έπίσης τίς ποικιλίες καί φαινομενικές 
άπό έκείνους τούς κανόνες άποκλίσεις, τέλος προσθέτουμε κιόλας περισσό
τερα άπ’ δ,τι μπορεί ποτέ νά έπιβεβαιώση [έπαληθεύση] ή έμπειρία, δηλ. 
νοούμε μέσα μας, σύμφωνα μέ τούς ίδιους τούς κανόνες τής συγγένειας, καί 
ύπερβολικές503 τροχιές κομητών, στίς όποιες504 τά σώματα αύτά έγκαταλεί- 
πουν παντελώς καί άπολύτως τό ήλιακό μας σύστημα505 καί, καθώς [καθ’ 
όσον] χωρούν άπό ήλιο σέ ήλιο, συνενώνουν στήν φορά τους τά πιό 
άπομεμακρυσμένα μέρη ένός άπεριορίστου δι’ έμάς κοσμικού συστήματος, 
τό όποϊο συνέχεται [συγκροτείται] διά μέσου μιάς καί τής αύτής κινητη- 
ρίου δυνάμεως.

"Ο,τι σ’ αύτές τίς άρχές είναι άξιοσημείωτο καί μάς άπασχολεϊ έξ 
άλλου άποκλειστικά είναι τούτο: ότι [οί άρχές] αύτές φαίνονται νά είναι 
ύπερβατολογικές καί, μολονότι περιέχουν άπλές Ιδέες γιά τήν τήρηση 
[άσκηση] τής έμπειρικής χρήσεως τού λόγου —[Ιδέες] τίς όποιες ή 
τελευταία [ή χρήση] μόνον άσυμπτωτικώς, τρόπον τινά, άπλώς δηλ. κατά

(Α 663) 
(Β 691)

500. Ήλεγμένης, βεβαιωμένης.
501. ’Ελλειπτική τροχιά.
502. Στήν κατά γένος ένότητα.
503. 'Υπέρμετρα έξωγκωμένες, ύπερφυσικές.
504. Κστά τίς όποϊες.
505. Τόν ήλιακό μας κόσμο.
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προσέγγιση μπορεί νά άκολουθήση506, χωρίς ποτέ νά τίς φθάνη—, έχουν, 
πάρα ταΰτα, ώς συνθετικές προτάσεις a priori, άντικειμενικό άλλ’ άκαθόρι- 
στο κύρος καί χρησιμεύουν ώς κανών δυνατής έμπειρίας, ώς εύρεσιακές [δέ] 
θεμελιώδεις προτάσεις [άρχές] χρησιμοποιούνται πραγματικά μέ καλή 
έπιτυχία καί στήν έπεξεργασία έπίσης τής Ιδίας αύτής [έμπειρίας], χωρίς 
ώστόσο νά μπορή κανείς νά πραγματώση [έπιτελέση] μιάν ύπερβατική 

iR πα<^ω™ τουζ507» πράγμα πού, δπως άποδείχτηκε παραπάνω, είναι άναφορι-
^ ' κά πρός τίς ιδέες παντοτινά άδύνατο.

Στήν ύπερβατική ’Αναλυτική μεταξύ των θεμελιωδών άρχών [άξιωμά- 
των] τής διανοίας [νοήσεως] έχουμε διακρίνει τίς δ υ ν α μ ι κ έ ς ,  ώς άπλώς 
κανονιστικές άρχές τής έ π ο π τ ε ί α ς ,  ά π ό  τ ί ς  μ α θ η μ α τ ι κ έ ς  οΐ 
όποιες έν άναφορα πρός τήν τελευταία508 είναι συστατικές. Ανεξαρτήτως 
αύτοϋ509 οί έκτεθέντες [οί έν λόγω] δυναμικοί νόμοι είναι άσφαλώς 
συστατικοί έν άναφορα πρός τήν έ μ π ε ι ρ ί α ,  καθ ’ όσον τίς έ ν ν ο ι ε ς ,  
χωρίς τίς όποιες καμμιά δέν λαμβάνει χώρα έμπειρία, τίς καθιστούν δυνατές 
a priori. ’Αρχές, άντιθέτως, τού καθαρού λόγου δέν μπορούν ούτε κάν έν 
άναφορα πρός τίς έμπειρικές έ ν ν ο ι ε ς  νά είναι συστατικές, γιατί δέν 
μπορεί νά δοθή κανένα άντιστοιχοΰν πρός αύτές σχήμα τής αίσθητικότητος, 
καί δέν μπορούν συνεπώς νά έχουν in concreto κανένα άντικείμενο. "Οταν 
τώρα άπέχω [παραιτούμαι] άπό μιάν τέτοια έμπειρική χρήση τών ιδίων 
αύτών άρχών, ώς συστατικών θεμελιωδών άρχών, πώς θέλω έν τούτοις νά 
τούς έξασφαλίσω μιάν κανονιστική χρήση καί μαζί μέ τήν ίδια αύτή 
[χρήση] ένα κάποιο άντικειμενικό κύρος, καί ποιά σημασία μπορεί νά έχη ή 
ιδία αύτή χρήση;

'Η διάνοια [νόηση] άποτελεί γιά τόν λόγο ένα έξ ίσου άκριβώς 
άντικείμενο δπως καί ή αίσθητικότης γιά τή διάνοια. Τό νά καθιστά κανείς 
συστηματική τήν ένότητα δλων τών δυνατών έμπειρικών ένεργημάτων 
[πράξεων] τής διανοίας, [αύτό] είναι ένα έργο τού λόγου, έτσι δπως ή 
διάνοια συνδέει δι’ έννοιών τό Πολλαπλό τών φαινομένων καί τό όδηγεί 
[ύποβάλλει] σέ έμπειρικούς νόμους. Τά ένεργήματα όμως τής διανοίας 
μένοϋν ά κ α θ ό ρ ι σ τ α  [άπροσδιόριστα] χωρίς σχήματα τής αίσθη- 

ίΑ 665)1 τικότητος' όμοίως άκαθόριστη αύτή καθ’ έαυτήν είναι έπίσης ή ένότης 
(Β 693)3 τού λόγου έν άναφορφ πρός τούς όρους, κάτω άπό τούς όποιους, καί [έν 

άναφορφ] πρός τόν βαθμό, μέχρι τόν όποιο510 ή διάνοια όφείλέι νά συνδέη 
συστηματικά τίς έννοιές της. ’Αλλά, παρ’ όλο πού γιά τή συνολική

506. Νά συμμορφωθή πρός αύτές.
507. Deduktion. Πρβλ. Κρ. τ.κ.λ. A 336 καθώς καί: A 84 κ. έξ.
508. Δηλ. τήν έποπτεία.
509. Μή λαμβανομένου τούτου ύπ’ όψη.
510. Σέ πόση έκταση, πόσο μακριά, μέχρι πού.
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συστηματικήν ένότητα όλων τών έννοιών τής διανοίας δέν μπορεί νά βρε- 
θή κανένα σχήμα στήν έ π ο π τ ε ί α, μπορεί καί πρέπει έν τούτοις 
άναγκαστικά νά δίδεται ένα ά ν ά λ ο γ ο ν  ένός τέτοιου σχήματος, τό 
όποϊο είναι ή Ιδέα τοΰ m a x i m u m  τής διαιρέσεως καί τής συνενώσεως 
τής γνώσεως τής διανοίας σέ μιάν άρχή. Γιατί τό μέγιστο καί άπολύτως 
τέλειο μπορεί νά νοηθή [συλληφθή] καθωρισμένως511, άφοϋ όλοι οί 
περιοριστικοί όροι πού δίδουν [είσάγουν] άπροσδιόριστην πολλαπλότητα, 
τίθενται κατά μέρος [παραμερίζονται]. Ή Ιδέα, άρα, τοΰ λόγου είναι ένα 
άνάλογον ένός σχήματος τής αίσθητικότητος, μέ τή διαφορά όμως, ότι ή 
έφαρμογή τών έννοιών τής διανοίας πάνω στό σχήμα τοΰ λόγου δέν είναι έξ 
ίσου άκριβώς μιά γνώση τοΰ ίδιου τοΰ άντικειμένου (όπως κατά τήν 
έφαρμογή τών Κατηγοριών πάνω στά αισθητά [κατ’ αίσθηση] σχήματα)512, 
άλλά μονάχα ένας κανών ή άρχή τής συστηματικής ένότητος όλης τής 
χρήσεως τής διανοίας. ’Επειδή τώρα κάθε θεμελιώδης άρχή [άξίωμα], πού 
καθορίζει513 a priori στή διάνοια τή συνολική ένότητα τής χρήσεώς της, 
ισχύει έπίσης, άν καί έμμεσα, καί γιά τό άντικείμενο τής έμπειρίας: οί 
θεμελιώδεις έτσι αρχές τοΰ καθαροΰ λόγου θά έχουν έπίσης άντικειμενικήν 
έν άναφορά πρός αύτό τό τελευταίο514 πραγματικότητα, πλήν όχι γιά νά 
π ρ ο σ δ ι ο ρ ί σ ο υ ν  κάτι σέ αύτό515, άλλά γιά νά ύποδηλώσουν516 μόνον 
τή διαδικασία [μέθοδο], σύμφωνα μέ τήν όποια ή έμπειρική καί προσδιωρι- 
σμένη κατ’ έμπειρίαν χρήση τής διανοίας μπορεί νά γίνη [άποβή] παντελώς (Β 694) 
σύμφωνη πρός τόν έαυτό της τόν ίδιο, μέ τόν έξής τρόπο, μέ τό νά άγεται (Α 666) 
[δηλ.] αυτή, τ ό σ ο  ό σ ο ν  ε ί ν α ι  δ υ ν α τ ό ,  σέ συνεκτικό δεσμό 
[άλληλουχία] μέ τήν άρχή τής συνολικής [καθολικής] ένότητος καί νά 
παράγεται άπ’ αύτήν.

'Όλες τίς ύποκειμενικές θεμελιώδεις517 άρχές, πού δέν είναι παρμένες 
[άντλημένες] άπό τήν ιδιοσυστασία [φύση] τοΰ άντικειμένου, άλλά άπό τό 
διαφέρον τοΰ λόγου έν άναφορςί πρός μιάν ώρισμένη δυνατή τελειότητα τής 
γνώσεως αύτοΰ τοΰ άντικειμένου, τίς όνομάζω ά ξ ι ώ μ α τ α 5 1 8  τοΰ λόγου.
"Ετσι υπάρχουν άξιώματα τοΰ καθαρά θεωρητικοΰ λόγου, πού έρείδονται 
άποκλειστικά στό καθαρά θεωρητικό διαφέρον του, παρ’ όλο πού μπορεί νά

511. Κατά τρόπον καθορισμένο (determinate).
512. Πρβλ. Κρ. τ.κ.λ. A 137/Β 176 κ. έξ.
513. Θεσπίζει.
514. Τό άντικείμενο τής έμπειρίας.
515. Κατά τόν W i 1 1 e: ihm καί όχι: ihnen, δηλ. στίς άρχές τοΰ καθαροΰ λόγου 

(Γραφή ’Ακαδημίας).
516. 'Υποδείξουν.
517. Παραγμένες.
518. Maximen.
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φαίνεται ότι αύτά είναι άντικειμενικές άρχές.
"Οταν κανονιστικές άπλώς άρχές θεωρούνται ώς συστατικές, τότε αύτές 

ώς άντικειμενικές άρχές μπορούν νά είναι άντίμαχες μέ τόν έαυτό τους519' 
άν όμως τίς θεωρή κανείς άπλώς ώς άξιώματα, τότε δέν υπάρχει καμμιά 
άληθινή άντιμαχία, άλλ’ ένα διαφορετικό άπλώς διαφέρον τού λόγου, πού 
προκαλεΐ520 τόν χωρισμό [διάσταση] τού τρόπου σκέψεως. Στήν πραγματι
κότητα ό λόγος έχει ένα μοναδικό άποκλειστικά διαφέρον καί ή διαμάχη 
των άξιωμάτων του είναι μονάχα μιά διαφορότης [διαφορά] καί ένας 
άμοιβαΐος περιορισμός των μεθόδων, γιά νά προσφέρεται ικανοποίηση 
[ίκανοποιήται] στό διαφέρον αύτό [τού λόγου].

Κατ’ αύτό τόν τρόπο σ’ αύτόνέδώ τόνδιανοητή [έπιχειρηματολόγο]521 
ύπερισχύει [ύπερτερεΐ]522 τό διαφέρον τής πολλαπλότητας (σύμφωνα μέ τήν 
άρχή τής έξειδικεύσεως), σ’ έκεΐνον όμως τό διαφέρον τής ένότητος 
(σύμφωνα μέ τήν άρχή τής συναθροίσεως)523. *0 κάθε ένας άπ’ αύτούς 

695)* πιστεύει ότι έχει [άντλεΐ] τήν κρίση του άπό τήν έννόηση [έπίγνωση]524 τού 
άντικειμένου καί παρά ταύτα τήν θεμελιώνει στή μεγαλύτερη ή μικρότερη 
άποκλειστικά προσαρτητικότητα [προσήλωση] σέ μιάν άπό τίς δύο θεμελι
ώδεις άρχές, άπό τίς όποιες καμμιά δέν βασίζεται πάνω σέ άντικειμενικούς 
λόγους525, άλλά μονάχα πάνω στό διαφέρον τού λόγου, καί θά μπορούσαν 
συνεπώς αύτές νά όνομάζωνται καλλίτερα άξιώματα526 παρά άρχές527. "Οταν 
βλέπω γνωστικούς [διορατικούς] άνδρες σέ διαμάχη [νά διαμάχονται] 
άναμεταξύ τους γύρω528 άπό τήν χαρακτηρολογία529 τών άνθρώπων, τών 
ζώων, καί άκόμη καί τών σωμάτων τού όρυκτοΰ βασιλείου, όπου530 οί μέν 
π.χ. δέχονται Ιδιαιτέρους καί στήν καταγωγή [κληρονομικότητα] θεμελιω
μένους έθνικούς531 χαρακτήρες ή ώσαύτως άποφασιστικές καί κληρονομικά

519. Νά άντιμάχωνται, ή νά τελούν σέ άντιμαχία μέ τόν έαυτό τους ή άναμεταξύ 
τους, νά είναι άντιφατικές.

520. Πού γίνεται ή αίτία νά...
521. Argutator (=σοφιζόμενος, λεπτολόγος διανοητής).
522. ’Έχει περισσότερο βάρος, δύναται περισσότερο.
523. Aggregatio - congregatio (=σύνθεση άσυνεχών ποσών). Πρβλ. Κρ. τ.κ.λ,.Β 202 

ύποσημ.
524. Έγκατανόηση (=Einsicht).
525. ’Αντικειμενικές βάσεις, θεμέλια.
526. Maximen (=6ποκειμενικά άξιώματα).
527. Άρχές (=Prinzipien).
528. Έξ αίτίας, ένεκα.
529. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή Ιδιότητες.
530. 'Αφού, όταν.
531. Γιά κάθε λαό.
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μεταβιβάσιμες [κληρονομικές] διαφορές τών οίκογενειών, φυλών κ.λ.π., 
[ένώ] οί δέ, άντίθετα, στρέφουν τόν νοΰ τους [τήν προσοχή τους] πάνω σ ’ 
αυτό, πάνω στό ότι [δηλ.] ή φύση στό έργο αυτό [σ’ αυτό τό πράγμα] έχει 
θέσει παντελώς καί άπολύτως ένός καί τοΰ αύτοϋ είδους [πανομοιότυπες] 
καταβολές [σχέδια]532, καί [ότι] πάσα διαφορά βασίζεται σέ έξωτερικές 
μονάχα τυχαιότητες [τυχαίες συνθήκες]: τότε μπορώ533 τήν Ιδιοσυστασία 
μόνον τού άντικειμένου νά θεωρήσω, γιά νά συλλάβω, δτι [τό άντικείμενο] 
αύτό κεΐται καί γιά τούς δύο πάρα πολύ βαθειά κρυμμένο άπ ’ δσο534 αύτοί θά 
ήσαν σέ θέση άπό έγκατανόηση [έπίγνωση] τής φύσεως τού άντικειμένου 
νά δμιλούν. Δέν είναι τίποτε άλλο [δέν πρόκειται γιά τίποτε άλλο] παρά τό 
διπλό διαφέρον τού λόγου, άπό τό όποιο αύτό έδώ τό μέρος535 ένστέρνίζε- 
ται536 τό ένα, [ένώ] έκεϊνο [ένστερνίζεται] τό άλλο, ή προσποιείται έπίσης 
δτι τό ένστερνίζεται, κατά συνέπεια [δέν είναι παρά] ή διαφορότης τών 
άξιωμάτων τής πολλαπλότητος ή τής ένότητος τής φύσεως, τά όποια 
μπορούν κάλλιστα νά συνενωθούν, έν δσφ όμως αύτά έκλαμβάνονται ώς 
άντικειμενικές γνώσεις [ένοράσεις] προκαλοΰν δχι μονάχα έριδα άλλά καί 
έμπόδια έπίσης, πού καθυστερούν έπί μακρόν τήν άλήθεια, μέχρις δτου 
.βρεθή ένα μέσο, πού νά συμφιλιώνη τό άντίμαχο [άμφίλογο] διαφέρον καί 
νά καθησυχάζη [ίκανοποιή] πάνω στό σημείο αύτό τόν λόγο.

Τό ίδιο άκριβώς συμβαίνει καί μέ τόν Ισχυρισμό ή τήν άμφισβήτηση 
[καταπολέμηση] τοΰ τόσο περιωνύμου, άπό τόν L e i b η ί ζ537 σ: κυκλοφο
ρία τεθειμένου καί διά τοΰ B o n n e  t538 έξαιρέτως [έξόχως] ύποστηρι- 
χθέντος νόμου τής συνεχούς κ λ ί μ α κ ο ς τών δημιουργημάτων [τών 
δντων]539, [νόμος] ό όποιος δέν είναι τίποτε άλλο άπό μιάν συνέπεια τής 
βασιζόμενης πάνω στό διαφέρον τοΰ λόγου θεμελιώδους άρχής τής 
συγγένειας [οίκειότητος]' γιατί παρατήρηση καί ένόραση [θεώρηση] τής 
διατάξεως τής φύσεως δέν μπορούσαν καθόλου νά τόν προσπορίσουν ώς 
άντικειμενικόν ίσχυρισμό. Οί βαθμίδες μιας τέτοιας κλίμακος, έτσι δπως 
μπορεί νά μάς τίς παράσχη ή έμπειρία, βρίσκονται σέ πάρα πολύ μεγάλη 
άπόσταση άναμεταξύ τους540 καί οί δικές μας ύποθετικά541 μικρές διαφορές

f ( A  668) 
1(Β 696)

532. Προχώρησε δηλ. παντού μέ τόν ίδιο τρόπο, ή άκολούθησε τό ίδιο σχέδιο.
533. Τότε δέν έχω παρά νά θεωρήσω δηλ.
534. "Ωστε νά...
535. Ή μία δηλ. πλευρά.
536. Παίρνει στά σοβαρά, παθαίνεται, παίρνει στήν καρδιά του.
537. Πρβλ. L e i b n i z ,  Nouveaux Essais κλπ. Βιβλ. Ill, Κεφ. 6.
538. C h a r l e s  B o n n e t  (1720-1793), 'Ελβετός φυσικός καί φιλόσοφος. 

Σπουδαίο έργο του: Contemplation de la nature (1764).
539. Lex scalae rerum creatarum continua.
540. ΔιΓστανται πάρα πολύ. 541. 'Υποτιθέμενες, δήθεν.
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669)1
697)3

είναι στην ίδια συνήθως τήν φύση τόσο πλατειά χάσματα, ώστε δέν είναι 
[πρέπει] νά ύπολογίζη κανείς άπολύτως καθόλου σέ τέτοιες παρατηρήσεις 
(ίδιαίτερα σέ [γιά] μιαν μεγάλη πολλαπλότητα πραγμάτων, όπου πρέπει νά 
είναι πάντα εύκολο νά βρίσκη κανείς ώρισμένες όμοιότητες καί προσεγγί
σεις), σάν σέ προθέσεις τής «ρύσεως. * Η μέθοδος, άπεναντίας, [πού 
συνίσταται στό] νά άναζητάμε σύμφωνα μέ μιάν τέτοια άρχή τάξη στήν 
φύση, καί τό άξίωμα, νά θεωρούμε μιάν τέτοια τάξη —άν καί άκαθορίστως 
[χωρίς νά καθορίζουμε], πού ή σέ πόσην έκταση— ώς θεμελιωμένη σέ μιάν 
φύση καθόλου, [ή μέθοδος αύτή, λέγω] είναι άσφαλώς μιά νόμιμη καί 
έξαίρετη κανονιστική άρχή τού λόγου, ή όποια όμως, ώς τέτοια, χωρεΐ πολύ 
πιό πέρα άπ’ δ,τι έμπειρία ή παρατήρηση θά μπορούσε νά έξισωθή542 μαζί 
της543, χωρίς, έν τούτοις, νά προσδιορίζη κάτι τι, άλλά νά προδιαγράφη 
[προδιαχαράσση] μόνον είς αύτόν544 τόν δρόμο πρός τή συστηματικήν 
ένότητα.

Περί τού τελικού σκοπού545 τής φυσικής Διαλεκτικής 
τού ανθρωπίνου λόγου.

Οι ιδέες τού καθαρού λόγου δέν μπορούν ποτέ πιά νά είναι αύτές καθ’ 
έαυτές διαλεκτικές, άλλά ή άπλή κατάχρησή τους μόνον πρέπει [πέπρω- 
ται]546 νά συντελή, ώστε νά άπορρέη άπ’ αύτές μιά άπατηλή γιά μάς 
φαινομενικότης' γιατί οί ιδέες αύτές μάς είναι υπαγορευμένες [προεπιδο- 
σμένες] άπό τήν φύση τού λόγου μας καί δέν μπορεί τό άνώτατο αύτό 
όλων των δικαιωμάτων καί άξιώσεων τής καθαρής μας θεωρίας δικαστήριο 
νά περιέχη αύτό τό ίδιο πρωταρχικές αύταπάτες καί μαγγανεύματα. Καθ’ ά 
εικάζεται, λοιπόν, οί ιδέες αύτές έχουν τόν καλό τους καί σύμφωνο μέ ένα 
σκοπό προορισμό τους μέσα στήν φυσική καταβολή τού λόγου μας. Ό 
όχλος όμως των σοφιστών κραυγάζει, ώς συνήθως, γιά τήν άσυναρτησία547 
καί τίς άντιφάσεις καί λοιδορεί τήν κυβέρνηση —πού στά έσώτερα σχέδιά 
της δέν έχει τή δύναμη νά διεισδύση—, στίς εύεργετικές έπιδράσεις τής 
όποιας καί αύτός ό ίδιος άκόμη θά έπρεπε νά χρωστάη τή συντήρησή548 του, 
καί μάλιστα καί τόν πολιτισμό, πού τόν καθιστά ικανό [πού τόν φέρει σέ 
θέση νά] νά τή μέμφεται καί νά τήν καταδικάζη.

542. Νά γίνη έφάμιλλη, νά ίσοφαρισθή.
543. E r d m a n n :  ihm (=Prinzip) άντί: ihr (^Vernunft), δηλ. μαζί του.
544. Στόν λόγο. ’Όχι στήν έμπειρία καί παρατήρηση (Ρ a c a υ d, G e n t i l e ) ,  

γιατί κάτι τέτοιο δέν έξάγεται γραμματικώς, έστω καί άν νοηματικώς θά μπορούσε νά 
είναι έγκυρο.

545. Τελικής ή έσχάτης προθέσεως.
546. Δηλ. άναγκαστικά συντελεί ή πρέπει (muB) νά συντελή.
547. ’Ασυμφωνία, άνακολουθία, άτοπία.
548. Αύτοκατάφασή του.
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Δέν μπορεί κανείς νά χρησιμοποιήση μέ καμμιάν άσφάλεια μιάν έννοια 
a priori, χωρίς νά έχη έπιτελέσει τήν υπερβατική παραγωγή της. ΟΙ Ιδέες 
τού καθαρού λόγου δέν έπιτρέπουν βέβαια καμμιάν παραγωγή τού είδους 
[έκείνου] όπως οί Κατηγορίες' άλλά έάν όφείλουν549 νά έχουν είς τό 
έλάχιστο κάποιο, έστω καί άπροσδιόριστο μόνον, άντικειμενικό κύρος καί 
νά μήν ποριστούν άπλώς κενά όντα τής νοήσεως (entia rationis ratioeinan- 
tis). τότε πρέπει νά είναι όλωσδιόλου δυνατή μιά παραγωγή τους, προϋποτι- 
θεμένου550 άκόμη ότι αύτή θά άπεϊχε [άπέκλινε] κατά πολύ άπό έκείνη πού 
μπορεί κανείς νά έπιχειρήση μέ [γιά] τίς Κατηγορίες. Τούτο είναι ή 
όλοκλήρωση τού κριτικού έργου τού καθαρού λόγου καί αύτό θέλουμε τώρα 
νά άναλάβουμε.

Υπάρχει μιά μεγάλη διαφορά [άνάμεσα στό], άν κάτι τι είναι δεδομένο 
στόν λόγο μου ώς ένα ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο  ά π ο λ ύ τ ω ς ,  ή μονάχα ώς ένα 
ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο  έ ν  τ  ή  Ι δ έ α .  Στήν πρώτη περίπτωση οί έννοιές μου 
κατευθύνονται πρός τά έκεΐ, στό νά προσδιορίσουν [δηλ.] τό άντικείμενο' 
στή δεύτερη ύπάρχει πραγματικά ένα σχήμα μόνον, είς τό όποιο κανένα 
άντικείμενο, ούτε κάν καί ύποθετικά άκόμη, δέν τού συμπαραχωρήται551 
άμεσα, άλλά τό όποιο σχήμα χρησιμεύει σέ αύτό μόνον, γιά νά παριστάμε 
[δηλ.], διά μέσου τής άναφοράς [σχέσεως] πρός αύτή τήν ιδέα, άλλα 
άντικείμενο σύμφωνα μέ τή [στή] συστηματική τους ένότητα, κατά συνέπεια 
[νά τά παριστάνουμε] έμμεσα552. “Ετσι λέγω ότι ή έννοια μιά; ύπερτάτης 
Νοήσεως είναι μιά άπλή Ιδέα, ότι δηλ. ή άντικειμενική της πραγματικότης 
δέν πρέπει νά συνίσταται σ’ αύτό, στό ότι [δηλ.] άναφέρεται κατ’ εύθεΐαν σέ 
ένα άντικείμενο (γιατί ύπό μιάν τέτοια σημασία [έννοια] δέν θά μπορούσαμε 
νά δικαιώσουμε [δικαιολογήσουμε] τό άντικειμενικό της κύρος), άλλά ότι 
είναι ένα σύμφωνα μέ όρους τής μεγίστης ένότητος τού λόγου τεταγμένο 
σχήμα τής έννοιας ένός πράγματος καθόλου, τό όποιο χρησιμεύει σ ’ αύτό 
μόνον, γιά νά διατηρή553 [δηλ.] τή μέγιστη συστηματικήν ένότητα στήν 
έμπειρική χρήση τού λόγου μας, καθ’ όσον κανείς παράγει τό άντικείμενο 
τής έμπειρίας άπό τό έπινοημένο [φανταστικό], τρόπον τινά, άντικείμενο 
αύτής τής ίδέας, ώσάν άπό τήν άρχή του ή τήν αίτια [του]. Καί τότε π.χ. 
λέγεται: ότι τά πράγματα τού κόσμου πρέπει νά θεωρούνται έτσι, ώς έάν νά 
είχαν [άντλοΰσαν] τήν ύπαρξή τους άπό μιάν ύπέρτατη Νόηση. Κατ’ αύτό ^ 
τόν τρόπο ή Ιδέα είναι κατ’ ούσίαν μιά εύρεσιολογική μόνον καί όχι

549. Πρόκειται, προώρισται.
550. Καί μέ τήν προϋπόθεση άκόμη.
551. ’Αποδίδεται, όμολογείται.
552. Κατά τρόπον έμμεσο.
553. Συντηρώ, συγκρατή, σώζη.
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άποδεικτική554 έννοια καί υποδηλώνει [υποδεικνύει], όχι πώς είναι γινωμένο 
ένα άντικείμενο [πώς έχει συσταθή]555 άλλά πώς έμεϊς, ύπό τήν καθοδήγηση 
τής ίδιας, όφείλουμε νά ζ η τ ο ύ μ ε  τήν Ιδιοσυστασία [φύση] καί σύνδεση 
τών άντικειμένων τής έμπβιρίας καθόλου. ’Εάν τώρα μπορή κανείς νά δείξη 
ότι, παρ’ όλο πού τά τρία είδη υπερβατικών Ιδεών ( ψ υ χ ο λ ο γ ι κ  ή556, 
κ ο σ μ ο λ ο γ ι κ ή  κ α ί  θ ε ο λ ο γ ι κ ή )  δέν άναφέρονται κατ ’ εύθείαν σε 
κανένα άντιστοιχοΰν πρός αυτές άντικείμενο καί στόν προσδιορισμό αύτοΰ 
τού αντικειμένου, όλοι557, ώστόσο, οί κανόνες τής έμπειρικής χρήσεως τού 
λόγου οδηγούν, ύπό τήν προϋπόθεση ένός τέτοιου ά ν τ ι κ ε ι μ έ ν ο υ  έ ν  
τ  ή  ι δ έ α ,  σέ συστηματικήν ένότητα καί διευρύνουν τήν έμπειρική γνώση, 
άλλά ποτέ δέν μπορούν νά τής είναι έναντίοι558: τότε αυτό είναι ένα 
άναγκαΐο ά ξ ί ω μ α τού λόγου νά προχωρή κανείς σύμφωνα μέ τέτοιου 
είδους Ιδέες. Καί τούτο είναι ή ύπερβατική παραγωγή όλων τών Ιδεών τού 
καθαρά θεωρητικού λόγου, όχι ώς σ υ σ τ α τ ι κ ώ ν  άρχών τής 
διευρύνσεως τής γνώσεώς μας πάνω σέ περισσότερα άντικείμενο άπ’ όσα 
μπορεί νά δώση ή έμπειρία, άλλά ώς κ α ν ο ν ι σ τ ι κ ώ ν  άρχών τής 
συστηματικής ένότητος τού Πολλαπλού τής έμπειρικής γνώσεως καθόλου, 
ή όποια μέ αύτό σταθεροποιείται [προσοικοδομείται]559 καί διευθετείται560 
περισσότερο στά ίδια τά όριά της άπ’ ό,τι θά μπορούσε αύτό νά συμβή 
χωρίς τέτοιες ιδέες, διά τής άπλής χρήσεως τών θεμελιωδών άρχών τής 
διανοίας [νοήσεως].

Τούτο θέλω νά τό καταστήσω σαφέστερο. Έν συμφωνία πρός τίς 
όνομασθεΐσες ιδέες ώς άρχές, θέλουμε πρώτον (στήν Ψυχολογία) νά 
συνδέουμε όλα τά φαινόμενα, τά ένεργήματα καί τή δεκτικότητα τής ψυχής 
μας [τού πνεύματός μας] κατά τέτοιον τρόπο πάνω στόν [μέ βάση τόν] οδηγη
τικό μίτο τής έσωτερικής έμπειρίας, ώς έάν ή ψυχή μας [τό πνεύμα μας] 
νά ήταν μιά άπλή ουσία, πού ύπάρχει διαρκώς561 (τουλάχιστον στήν ζωή) μέ 
προσωπικήν ταυτότητα, ένώ οί καταστάσεις της, στίς όποιες αύτές τού 
σώματος άνήκουν ώς έξωτερικοί μόνον όροι, μεταβάλλονται συνεχώς. 
Είμαστε, δ ε ύ τ ε ρ ο ν ,  ύποχρεωμένόι (στήν Κοσμολογία) νά παρα
κολουθήσουμε τούς όρους τόσο τών έσωτερικών όσο καί τών έξωτερι-

554. Ostensiver Begriff (^δηλωτική, άποδεικτική έννοια).
555. Πώς είναι ή φύση του.
556. Κατά τήν Εκδοση Α: ή ψυχολογική.
557. G r i 1 I ο: als (-ώς,  δηλ. ώς κανόνες).
558. Νά τήν άντιστρατεύωνται, νά τής άντιτίθενται.
559. Διασφαλίζεται.
560. Βελτιώνεται, τακτοποιείται. K i r c h m a n n :  berechtigt (^δικαιώνεται) άντί 

berichtigt (-διορθώνεται, διευθετείται).
561. Σταθερά καί παραμόνιμα.
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κών φαινομένων τής φύσεως σέ μιάν τέτοιου εΓδους πουθενά όλοκληρωτέα 
έρευνα, ώ ς έ ά ν [δηλ.] αύτή νά ήταν562 καθ’ έαυτήν άπειρη καί χωρίς ένα 
πρώτο ή υπέρτατο μέλος, μολονότι γι ’ αύτό έμεϊς δέν άρνούμεθα έξω άπό 
τή σφαίρα όλων τών φαινομένων τούς άπλώς νοητούς πρώτους λόγους 
[άρχές]56’ τών Ιδίων αύτών φαινομένων, άλλά δέν έχουμε, ώστόσο, ποτέ τό 
δικαίωμα [δέν έπιτρέπεται] νά τούς είσάγουμε στή συνεκτικήν ένότητα564 
τών φυσικών έξηγήσεων565, γιατί δέν τούς γνωρίζουμε καθόλου. Τέλος καί, 
τ ρ ί τ ο ν ,  είμαστε υποχρεωμένοι (έν άναφορςί πρός την Θεολογία), παν 
δ,τι μπορεί όποτεδήποτε566 ν’ άνήκη στή συνεκτικήν ένότητα τής δυνατής 
έμπειρίας, νά τό θεωρούμε κατά τέτοιον τρόπο, ώ ς έ ά ν αύτή [ή έμπειρία] 
ν’ αποτελούσε567 μιάν άπόλυτη, άλλά πέρα γιά πέρα έξαρτώμενη καί 
πάντοτε άκόμη μέσα στόν αίσθητό κόσμο ύπαγόμενη σέ όρους ένότητα, 
άλλά ταυτόχρονα έν τούτοις [νά θεωρούμε], ώ ς έ ά ν τό σύνολο όλων τών 
φαινομένων (ό αίσθητός κόσμος ό ίδιος) νά είχε έξω άπό τή σφαίρα του 
μιάν μοναδική άνώτατη καί πανταρκή άρχή568, δηλαδή έναν, τρόπον τινά, 
αύτόστατο, πρωταρχικόν καί δημιουργικό λόγο, έν άναφορςί πρός τόν όποιο 
όλη τήν έμπειρική χρήση τού λόγου μας στήν πιό μεγάλη διεύρυνσή του 

. τήν κατευθύνουμε [κανονίζουμε] κατά τέτοιον τρόπον, ώ ς εάν τά ίδια τά 
άντικείμενα νά είχαν έκπηδήσει [προέλθει] άπό έκεϊνο τό άρχέτυπο 
[πρωτότυπο] παντός λόγου. Αύτό σημαίνει: νά μήν παράγουμε τά έσωτερικά 
φαινόμενα τής ψυχής άπό μιάν άπλή νοούσα ουσία, άλλά νά [τά] παράγουμε 
έκεΐνα τό ένα άπό τό άλλο σύμφωνα μέ τήν ίδέα ένός άπλοΰ όντος ’ νά μήν 
παράγουμε άπό μιάν ύπέρτατη Νόηση τήν τάξη τού κόσμου καί τή 
συστηματικήν αύτοΰ ένότητα, άλλά άπό τήν ίδέα μιας σοφωτάτης [ύπέρσο- 
φης] αίτιας νά άρυώμεθα τόν κανόνα, σύμφωνα μέ τόν όποιο ό λόγος, κατά 
τή σύνδεση τών αίτιών καί άποτελεσμάτων στόν κόσμο, μπορεί νά 
χρησιμοποιήται569 κατά τόν καλλίτερο γιά τήν ίδια τή δική του ικανοποίη
ση τρόπο.

Δέν ύπάρχει τώρα τό παραμικρό [πράγμα], πού νά μάς έμποδίζη νά 
δεχώμεθα τίς Ιδέες αύτές ώς άντικειμενικές καί υποστατικές έπίσης, 
έξαιρέσει μόνον τής κοσμολογικής, όπου ό λόγος προσκρούει570 σέ μιάν

Γ(Α 673) 
1(Β 701)

562. Κατά λέξη: νά είναι.
563. Υπόβαθρα.
564. ’Αλληλουχία, στόν συνεκτικό δεσμό.
565. Τών έξηγήσεων τής φύσεως.
566. Καθ’ οίονδήποτε πάντα τρόπον.
567. Κατά λέξη: ν’ άποτελή.
568. Λόγο, υπόβαθρο.
569. Μπορεί δηλ. νά προχωρή.
570. Περιπίπτει.
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άντινομία, όταν θέλη νά πραγμάτωση [μιάν] τέτοια571 (ή ψυχολογική καί 
θεολογική ίδέα δέν περιέχουν καθόλου τέτοιου είδους πράγματα)572. Γιατί 
δέν ύπάρχει καμμιά Αντίφαση σ’ αύτές' πώς έπομένως θά ώφειλε κανείς νά 
μπορή νά μας άρνηθή τήν Αντικειμενική των πραγματικότητα, Αφού γιά τή 
δυνατότητά τους γνωρίζει Ακριβώς τόσο λίγα, γιά νά τήν άρνήται, όσα καί 
έμεΐς, γιά νά τήν καταφάσκουμε! Παρά ταύτα, γιά νά δεχθούμε κάτι τι, δέν 
είναι άκόμη άρκετό, τό ότι δέν ύπάρχει κανένα θετικό έμπόδιο έναντίον 
του- καί δέν μπορεί νά μας είναι έπιτρεπτό νά είσάγουμε, ώς πραγ
ματικά καί καθωρισμένα Αντικείμενα, όντα τής νοήσεως, πού ύπερβαί- 
νουν, άν καί δέν Αντιφάσκουν πρός καμμιάν, όλες τίς έννοιές μας έπί τή 
βάσει [στηριζόμενοι] τής άπλής πίστεως [Αξιοπιστίας]573 τού εύχαρίστως 
όλοκληρώνοντος τό έργο του καθαρά θεωρητικού λόγου. Δέν πρέπει, άρα, 
αύτά574 νά γίνωνται αύτά καθ’ έαυτά δεκτά, άλλά μονάχα ή πραγματικότης 
των νά ίσχύη ώς [ή πραγματικότης] ένός σχήματος τής κανονιστικής 
άρχής τής συστηματικής ένότητος όλης τής γνώσεως τής φύσεως, κατά 
συνέπεια αύτά όφείλουν νά τίθενται σάν βάση ώς Ανάλογα μόνον πραγματι
κών όντων, όχι όμως ώς πράγματα αύτά καθ’ έαυτά. Αίρουμε άπό τό Αντικεί
μενο τής Ιδέας τούς όρους, πού περιορίζουν τήν έννοια τής διανοίας μας 
—όροι όμως, οί όποιοι μόνοι [μόνον] έπίσης κάνουν δυνατό, τό ότι μπορού
με νά έχουμε μιάν ώρισμένη έννοια γιά ένα οίοδήποτε πράγμα. Καί τότε 
νοούμε μέσα μας ένα κάτι τι, γιά τό όποιο, τί είναι αύτό καθ’ έαυτό αύτό τό 
κάτι τι, δέν έχουμε καμμιάν άπολύτως έννοια, γιά τό όποιο όμως νοούμε, 
ώστόσο, μιάν σχέση πρός τό σύνολο τών φαινομένων, [σχέση] ή όποια είναι 
Ανάλογη πρός αύτήν πού έχουν Αναμεταξύ τους τά φαινόμενα.

'Όταν, κατά ταΰτα, κάνουμε δεκτά τέτοια ιδεατά όντα, τότε δέν 
διευρύνουμε ούσιαστικά τή γνώση μας πέρα άπό τά Αντικείμενα δυνατής 
έμπειρίας, άλλά τήν έμπειρική μόνον ένότητα τής τελευταίας [έμπειρίας] 
διά μέσου τής συστηματικής ένότητος, πού γιά τήν όποια ή Ιδέα μάς δίνει τό 
σχήμα— Ιδέα πού, κατά συνέπεια, δέν ίσχύει ώς συστατική άλλά ώς 
κανονιστική άπλώς Αρχή. Γιατί, [μέ] τό ότι θέτουμε ένα άνταποκρινόμενο 
στήν ίδέα πράγμα, ένα κάτι τι ή πραγματικό δν, μέ αύτό δέν λέγεται, ότι 
ήθέλαμε νά διευρύνουμε τή γνώση μας γιά τά πράγματα μέ ύπερβατικές575 
έννοιες ’ γιατί τό δν αύτό τίθεται ώς βάση μόνον έν τή ίδέςι [κατ ’ Ιδέαν] καί 
όχι αύτό καθ’ έαυτό, κατά συνέπεια [τίθεται] μόνον γιά νά έκφράζη τή

571. Δηλ. κάτι τέτοιο, δηλ. μιάν ίδέα.
572. Δηλ. άντινομίαν.
573. Κύρους.
574. Τά όντα.
575. Κατά τήν 4η Εκδοση: ύπερβατολογικές.
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συστηματικήν ένότητα, πού όφείλει νά μάς χρησιμεύη ώς κανών [γνώμων]576 
τής έμπειρικής χρήσεως τού λόγου, χωρίς έν τούτοις νά όρίζη [άποφασίζη] 
τίποτε πάνω σ' αυτό, ποιό [δηλ.] είναι τό ύπόβαθρο577 αύτής τής ένότητος ή 
ή έσωτερική ίδιότης ένός τέτοιου δντος, πάνω στό όποιο, ώς είς την αίτια 
της, έρείδεται αύτή [ή ένότης].

“Ετσι ή ύπερβατολογική καί μοναδική καθωρισμένη έννοια, πού μας 
δίδει ό καθαρός άπλά θεωρητικός λόγος γιά τόν Θεό, είναι, στήν ά- 
κριβέστατή [της] σημασία, δ ι ϊ σ τ ι κ ή578: δηλ. ό λόγος ούτε κάν δίδει τό 
άντικειμενικό κύρος μιας τέτοιας έννοιας, άλλά τήν ίδέα μόνον ένός κάτι τι, 
πάνω στό όποιο πάσα ή έμπειρική πραγματικότης θεμελιώνει τήν υπέρτατη 
καί άναγκαίαν ένότητα, καί τό όποιο έμεΐς δέν μπορούμε νά τό νοήσουμε 
άλλιώς παρά κατ ’ άναλογίαν πρός μιάν πραγματικήν ούσία, ή όποια είναι, 
σύμφωνα μέ νόμους τού λόγου, ή αίτια όλων των πραγμάτων, καθ ’ όσον579 
έμεΐς δηλονότι έπιχειροΰμε νά τό νοούμε πανταχοΰ ώς ένα ιδιαίτερο 
άντικείμενο καί δέν θέλουμε, ικανοποιημένοι μέ τήν άπλή ίδέα τής 
κανονιστικής άρχής τού λόγου, νά θέτουμε, καλλίτερα, κατά μέρος, ώς 
ύπερβολική [ύπέρμετρη] γιά τήν ανθρώπινη νόηση, τήν ολοκλήρωση όλων 
τών όρων τού νοεΐν, πράγμα όμως τό όποιο δέν μπορεί νά συμβιβασθή 
[συνυπάρξη]580 μέ τήν πρόθεση [έπιδίωξη] μιας τέλειας συστηματικής 
ένότητος στή γνώση μας, [ένότητος] στήν όποια ό λόγος τουλάχιστον δέν 
θέτει καθόλου περιορισμούς.

Έξ αύτοΰ συμβαίνει τώρα, πώς, όταν έγώ δέχωμαι ένα θεϊκό όν, δέν έχω 
βέβαια τήν παραμικρή έννοια ούτε γιά τήν έσωτερική δυνατότητα τής 
ύπερτάτης τελειότητάς του, ούτε γιά τήν άναγκαιότητα τής ύπάρξεώς του, 
άλλά μπορώ, ώστόσο, τότε σ’ όλες τίς άλλες έρωτήσεις, πού άφοροΰν τό 
Τυχαίο, νά προσφέρω μιάν Ικανοποίηση καί νά προσπορίσω τήν τελειότατη 
στόν λόγο ίκανοποίηση άναφορικά πρός τήν ζητητέα581 μέγιστη στήν έμπει- 
ρική χρήση του ένότητα, άλλά όχι έν άναφορφ πρός αύτή τήν ίδια τήν 
προϋπόθεση’ πράγμα τό όποιο άποδεικνύει, ότι τό θεωρητικό καθαρά 
διαφέρον του καί όχι ή ένόρασή του [γνώση του] τού δίνει τό δικαίωμα νά 
έκκινή άπό ένα σημείο πού κεΐται τόσο μακράν πέρα άπό τή σφαίρα του, 
γιά νά θεωρή άπ’ έκεϊ [άπ’ αύτό τό σημείο] τ* άντικείμενά του σέ ένα 
τέλειον "Ολο [σέ μιάν πλήρη όλότητα].

576. Καθοδηγητική άρχή.
577. ’Αρχή, αιτιώδης λόγος.
578. Deisticus (Deismus).
579. Έφ’ όσον, όταν.
580. Συμφωνήση.
581. Ύπό ζήτηση, άνερευνητέα.
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677)3
705)3

’ Εδώ παρουσιάζεται τώρα μιά διαφορά τού τρόπου σκέψεως σέ μιάν καί 
τήν αύτή προϋπόθεση, [διαφορά] ή όποια είναι άρκετά λεπτονόητη, άλλά 
παρά ταϋτα έχει μεγάλη σπουδαιότητα στήν ύπερβατολογική φιλοσοφία. 
Μπορώ νά έχω Ικανοποιητικόν λόγο νά δέχωμαι κάτι τι σχετικώς582 
(suppositio relativa), χωρίς έν τούτοις νά έχω τό δικαίωμα νά τό δέχωμαι 
άπολύτως58’ (suppositio absoluta). Ή διάκριση αύτή ισχύει [άληθεύει]584. 
όταν κανείς έχη νά κάνη μέ μιάν κανονιστική άπλώς άρχή, γιά τήν όποια 
[τής όποιας] έμεΐς γνωρίζουμε βεβαίως αύτή καθ’ έαυτήν τήν άναγκαιότητα, 
άλλά όχι τήν πηγή αύτής τής άναγκαιότητος, καί πρός τόν σκοπό αύτό έμεΐς 
δεχόμεθα έναν ύπέρτατο αίτιώδη λόγο [ύπόβαθρο] μέ τήν πρόθεση άπλώς νά 
νοήσουμε τόσο πιό καθωρισμένα585 586 τήν καθολικότητα τής άρχής, όπως π.χ. 
όταν νοώ μέσα μου ένα όν ώς ύπάρχον, [όν] τό όποιο άντιστοιχεΐ σέ μιάν 
άπλή καί φυσικά ύπερβατικήν ιδέα. Γιατί έδώ [στήν περίπτωση αύτή τότε] 
δεν μπορώ νά δεχθώ ποτέ αύτή καθ’ έαυτήν τήν ϋπαρξη αύτοΰ τοΰ πράγμα
τος, άφοϋ καμμιά άπό τίς έννοιες, διά τών όποιων μπορώ νά νοήσω καθορι
σμένα όποιοδήποτε άντικείμενο, δέν έπαρκοΰν γΓ αύτό, καί οι όροι του 
άντικειμενικοϋ κύρους τών έννοιών μου άποκλείονται άπό τήν ίδια τήν ιδέα. 
Οί έννοιες τής πραγματικότητος, τής ούσίας, τής αίτιότητος στήν ύπαρξη'88 
δέν έχουν, έξω άπό τήν χρήση, όπου [εις τήν όποια] αύτές καθιστούν δυνατή 
τήν έμπειρική γνώση ένός άντικειμένου, καμμιάν άπολύτως σημασία, πού 
νά προσδιώριζε ένα όποιοδήποτε άντικείμενο. [Οί έννοιες] αύτές, λοιπόν, 
μπορούν νά χρησιμοποιηθούν γιά τήν εξήγηση τής δυνατότητος τών πραγ
μάτων στόν αισθητό κόσμο, άλλ’ όχι [γιά τήν έξήγηση] τής δυνατότητος 
τοΰ ίδιου τοΰ κοσμικοΰ "Ολου [τοΰ σύμπαντος], γιατί ό έξηγητικός αύτός 
λόγος587 θά έπρεπε άναγκαστικά νά ύπάρχη έξω άπό τόν κόσμο καί νά μήν 
είναι, κατά συνέπεια, ένα άντικείμενο μιας δυνατής έμπειρίας. ’Εγώ έν 
τούτοις τώρα μπορώ νά δεχθώ ένα τέτοιο άπερισύλληπτο όν —τό άντικείμε- 
νο μιας άπλής ίδέας— έν σχέσει588 πρός τόν αισθητό κόσμο, άν καί όχι [νά 
τό δεχθώ] αύτό καθ’ έαυτό. Γιατί, άν στή μέγιστη δυνατή έμπειρική χρήση 
τοΰ λόγου μου ύπόκειται ώς βάση μιά ιδέα ([ή Ιδέα] τής συστηματικά τελείας 
ένότητος, γιά τήν όποια σέ λίγο θά μιλήσω πιό καθωρισμένα)589, ή όποια αύ-

582. Comparate (=συγκριτικά) κατά τρόπο σχετικό.
583. Simpliciter.
584. Παρουσιάζεται, άρμόζει.
585. Κατά τρόπον πιό καθωρισμένο, τόσο πιό καθωρισμένη.
586. Τής· άναγκαιότητος τοΰ υπάρχειν, τής ύπάρξεως.
587. Ratio explicandi.
588. Σέ άναφορική δηλ. σχέση πρός...
589. ’Ακριβέστερα. *
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τή καθ’ έαυτήν δέν μπορεί ποτέ νά παρασταθή (έκτεθή] ίσακριβώς στήνέμ- 
πειρία, μολονότι αυτή, διά νά προσπελάσουμε [προσεγγίσουμε] στόν μέγιστο 
δυνατό βαθμό τήν έμπειρική ένότητα, είναι άπαραιτήτως άναγκαία: τότε δέν 
θά έχω μόνον τό δικαίωμα, άλλά θά είμαι καί άναγκασμένος έπίσης νά 
πραγματώσω αυτή τήν Ιδέα, δηλ. νά θέσω γι’ αύτήν590 ένα πραγματικό 
άντικείμενο, άλλά μόνον ώς Κάτι τι καθόλου, πού αύτό καθ’ έαυτό δέν τό 
γνωρίζω διόλου, καί στό όποιο, ώς μιάν άρχή [υπόβαθρο] έκείνης591 τής 
συστηματικής ένότητος [καί] έν σχέσει πρός τήν τελευταία αυτή [ένότητα], 
τού άποδίδω [προσγράφω] τέτοιες Ιδιότητες, πού είναι άνάλογες πρός τίς 
έννοιες τής διανοίας [νοήσεως] στήν έμπειρική χρήση [τους). Κατ’ 
άναλογίαν πρός τίς πραγματικότητες στόν κόσμο, τίς ούσίες, τήν αιτιότητα 
καί τήν άναγκαιότητα θά νοήσω, λοιπόν, έγώ ένα δν μέσα μου, πού [τά] 
κατέχει όλα αύτά στήν υπέρτατη τελειότητα καί, καθώς [καθ’ δσον] ή ιδέα 
αύτή έδράζεται άπλώς στόν λόγο μου, θά μπορώ νά νοώ τό δν αύτό ώς α ύ- 
τ ό σ τ α τ ο ν  [αύτοτελή]592 λόγο, πού διά μέσου'ίδεών τής μεγίστης 
άρμονίας καί ένότητος, είναι ή αιτία τού κοσμικού "Ολου [τού σύμπαντος], 
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε δλους τούς περιορίζοντες [περιοριστικούς] τήν 
ιδέα δρους νά τούς αφήνω κατά μέρος, αποκλειστικά καί μόνο γιά νά [μέ 
άποκλειστικόν σκοπό νά] κάνω, ύπό τήν αιγίδα [προστασία]593 μιας τέτοιας 
πρωταρχής594, δυνατή τή συστηματικήν ένότητα τού Πολλαπλού στό 
σύμπαν καί διά μέσου τής ιδίας [αύτής ένότητος] τή μέγιστη δυνατή 
έμπειρική χρήση τού λόγου, έφ’ δσον δλες τίς συνδέσεις τίς θεωρώ έτσι, 
ώ ς έ ά ν νά ήσαν διατάξεις ένός ύπερτάτου λόγου, τού όποιου ό δικός μας 
άποτελεΐ [είναι] ένα ωχρό όμοίωμα [μιάν ασθενή απομίμηση]. Τό ύπέρτατο 
αύτό δν τό νοώ τότε μέσα μου δι’ άπλών έννοιών καί μόνον, οί όποιες 
ούσιαστικά έχουν τήν έφαρμογή τους στόν αίσθητό μόνον κόσμο’ άλλά 
δεδομένου έπίσης δτι τήν υπερβατικήν έκείνη προϋπόθεση δέν τήν έχω γιά 
καμμιάν άλλη χρήση έξόν άπό τή σχετική, δτι δηλαδή αύτή όφείλει νά 
προσπορίζη τό υπόστρωμα [ύπο-κείμενο] τής μεγίστης δυνατής ένότητος 
τής έμπειρίας, έτσι έχω τό δικαίωμα [μπορώ]595 ένα δν, πού τό ξεχωρίζω άπό 
τόν κόσμο, νά τό νοώ κάλλιστα δι’ Ιδιοτήτων, πού άνήκουν άποκλειστικά 
στόν αίσθητό κόσμο. Γιατί δέν άπαιτώ μέ κανέναν τρόπο —καί δέν έχω έπί
σης τό δικαίωμα νά τό άπαιτώ— νά γνωρίζω τό άντικείμενο αύτό τής Ιδέας 
μου σύμφωνα596 μ ’ αύτό πού μπορεί νά είναι καθ ’ έαυτό ’ γιατί γι ’ αύτό δέν

590. Νά τής θέσω.
591. Κατά τήν 3. έκδοση: Jeder (=κάθε).
592. Αυτάρκη, άνεξάρτητο, αύτοσύστατο.
593. Εϋνοια, υποστήριξη.
594. Πρωταρχής.
595. Μοι* έπιτρέπεται.
596. Ώς πρός αύτό.
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(Α 679)) 
(Β 707)) Εχω καθόλου Εννοιες, καί άκόμη καί οί Εννοιες τής πραγματικότητος, ούσί- 

ας, αίτιότητος, μάλιστα δέ καί τής άναγκαιότητος στήν ύπαρξη597, χάνουν 
κάθε σημασία καί είναι άπλοι τίτλοι γιά Εννοιες [Εννοιών] χωρίς κανένα 
περιεχόμενο, όταν Εγώ άποτολμώ μ’ αύτές νά Εξέλθω άπό τό πεδίο των 
αίσθήσεων. Μέσα μου νοώ τή σχέση μόνον598 Ενός παντελώς άγνώστου σέ 
μένα δντος πρός τή μέγιστη συστηματικήν Ενότητα τοΟ κοσμικού "Ολου 
[τού σύμπαντος], άποκλειστικά καί μόνο γιά νά κάνω αύτό τό δν σχήμα τής 
κανονιστικής άρχής τής μεγίστης δυνατής Εμπειρικής χρήσεως τού λόγου 
μου.

(Α 680)·) 
(Β 708))

’Εάν τώρα ρίψουμε τό βλέμμα μας στό ύπερβατικό άντικείμενο τής 
ίδέας μας, τότε βλέπουμε δτι δέν μπορούμε νά προϋποθέσουμε α ύ τ ή 
κ α θ ’  Ε α υ τ ή ν  τήν πραγματικότητά του σύμφωνα599 μέ τίς Εννοιες τής 
πραγματικότητος, ουσίας, αίτιότητος κ.λ.π., γιατί οί Εννοιες αύτές δέν Εχουν 
τήν παραμικρή Εφαρμογή πάνω σέ κάτι, πού είναι παντελώς διάφορο άπό 
τόν αίσθητό κόσμο. * Η ύπόθεση600, άρα, τού λόγου [περί] Ενός ύπερτάτου 
δντος, ώς άνωτάτης αίτιας, είναι σχετική, άπλώς καί πρός δφελος [χάρη] 
τής συστηματικής Ενότητος τού αίσθητοΰ κόσμου Εννοημένη, καί [είναι] 
Ενα άπλό Κάτι τι Εν τή ίδέα601, γιά τό όποιο, τί είναι κ α θ ’  Ε α υ τ ό ,  
δέν Εχουμε καμμιάν Εννοια. Έξ αύτοΰ Εξηγείται Επίσης, πόθεν [γιατί] 
Εχουμε άνάγκη [χρειαζόμεθα], Εν σχέσει βέβαια πρός αύτό πού είναι 
δεδομένο στίς αίσθήσεις ώς ύπάρχον, τήν Ιδέα Ενός καθ’ Εαυτό ά ν α γ -  
κ α ί ο υ πρωταρχικού δντος, άλλά [κάί γιατί] γι ’ αύτό καί γιά τήν άπόλυτη 
ά ν α γ κ α ι ό τ η τ ά  του δέν μπορούμε ποτέ νά Εχουμε τήν παραμικρή 
Εννοια.

Τώρα πλέον μπορούμε νά θέσουμε σαφώς πρό όφθαλμών τό άποτέλεσμα 
τής * Υπερβατικής Διαλεκτικής καί νά προσδιορίσουμε άκριβώς τήν τελική 
πρόθεση [σκοπό] τών Ιδεών τού καθαρού λόγου, οί όποιες μόνον άπό 
παρεξήγηση [παρανόηση] καί άπροσεξία [άπερισκεψία] γίνονται διαλε
κτικές. Ό καθαρός λόγος δέν άσχολεΐται στήν πραγματικότητα μέ τίποτε 
άλλο παρά μέ τόν Εαυτό του καί δέν μπορεί Επίσης νά Εχη κανένα άλλο 
Εργο602, γιατί σ’ αύτόν δέν δίδονται τά άντικείμενα γιά τήν Ενότητα τής 
Εννοιας τής Εμπειρίας603, άλλά οί γνώσεις τής διανοίας [νοήσεως] γιά τήν

597. In existentia.
598. "Ο,τι νοώ μέσα μου είναι μόνον...
599. Δυνάμει, σέ όρους τών έννοιών...
600. Προϋπόθεση.
601. In idea.
602. Ασχολία, λειτουργία, άποστολή.
603. Εμπειρικής έννοιας.
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ένότητα τής έννοίας τού λόγου, δηλ. τής συνεκτικής ένότητος σέ [υπό] μιάν 
άρχή. Ή ένότης τοϋ λόγου είναι ή ένότης^τοΰ συστήματος, καί ή 
συστηματική αυτή ένότης χρησιμεύει στόν \όγο ίίχι Αντικειμενικά ώς μιά 

.θεμελιώδης άρχή, γιά νά τόν έπεκτείνη πάνατστά Αντικείμενα, άλλά 
^EtcopaV14. γιά νά τόν έπεκτείνη πάνω σέ κάθε δυνατή 

έμπειρική γνώση τών Αντικειμένων. Παρά ταύτα ή συστηματική συνε
κτική604 605 ένότης, πού ό λόγος μπορεί νά προσδώση στήν έμπειρική χρήση 
τής διανοίας, προάγει606 όχι μόνον τή διεύρυνση αύτής [τής χρήσεως], άλλά 
συγχρόνως έγγυάται έπίσης τήν όρθότητά της' καί ή άρχή μιας τέτοιας 
συστηματικής ένότητος εϊναι έπίσης Αντικειμενική, άλλά κατά τρόπον 
Ακαθόριστο (principium vagum): όχι ώς συστατική άρχή, γιά νά προσδιο- 
ρίζη κάτι τι έν άναφορφ πρός τό άμεσο Αντικείμενό της, άλλά —ώς 
κανονιστική Απλώς άρχή καί ά£ίωΐΐα— γ»ό_υή ιτροάγη κρί στσΑΓρηπηιή-Ιπ’ 
dftfipov ίάκαθόοιστον)607 τήν έμπειρική χρήση τοϋ λόγου μέ τή διάνοιξη 
νέων-τΚϊων, πού ή διάνοια δέν γνωρίζει, χωρίς ποτέ σ α ύ τ ό  νά είναι κατ’ 
έλάχιστον στούς νόμους τής έμπειρικής χρήσεως έναντία.

Άλλά ό λόγος δέν μπορεί νά νοήση τή συστηματική αύτήν ένότητα 
άλλιώς άπ’ ό,τι μέ τό νά δίδη ταυτόχρονα στήν ιδέα του ένα Αντικείμενο, πού 
όμως δέν μπορεί νά δοθή μέ καμμιάν έμπειρία' γιατί ή έμπειρία δέν δίδει 
ποτέ ένα παράδειγμα έντελοϋς συστηματικής ένότητος. Τό όν αύτό τοϋ λό
γου (ens rationis ratiocinatae) είναι τώρα μιά άπλή, βεβαίως, ίδέο καί δέν γί
νεται, άρα, Απολύτως καί__ α ύ τ ό  κ α θ ’  έ α υ τ ό  ώς κάτι^τιτ^ πραγματικό
δεκτό, άλλά τίθεται μόνον προβληματικά ώς υπόβαθρο (άφοΰ έμεΐς δέν 
μπορούμε μέ καμμιάν έννοια τής διανοίας νά τό φθάσωμε), γιά νά θεωρή 
κανείς όλη608 τή σύνδεση τών πραγμάτων τοϋ αίσθητοϋ κόσμου κατά 
τέτοιον τρόπο, ώ ς LA ν [δηλ.] αύτά νά είχαν τό ύπόβαθρό τους609 μέσα 
στό όν αύτό τού λόγου, άλλά μέ τήν πρόθεση [τόν σκοπό] Αποκλειστικά καί 
μόνο νά θεμελιώση κανείς πάνω σ’ αύτό τή συστηματικήν ένότητα, ή 
όποια είναι Απαραίτητη στόν λόγο, είς τήν έμπειρική όμως γνώση τής 
διανοίας μπορεί νά είναι κατά πάντα τρόπον προακτική [εύνοϊκή] καί 
μολαταύτα ούδέποτε προβλητική έμποδίων610 σ’ αύτήν.

Παραγνωρίζει κανείς παραυτίκα τή σημασία αύτής τής Ιδέας, όταν τήν 
θεωρή κανείς ώς τόν Ισχυρισμό ή Ακόμη καί ώς τήν προϋπόθεση ένός μόνον

604. Maxime (=norma).
605. Συνοχή, άλληλουχία.
606. Εύνοεϊ.
607. ’Αόριστον.
608. Κάθε σύνδεση.
609. Τήν αΐτιώδη άρχή τους.
610. Έμποδιστική, έπιβλαβής.

26
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πραγματικού δντος, στό όποιο θά έσκόπευε [διενοείτο] κανείς νά προσγρά- 
ψη τόν αίτιώδη λόγο [Αρχή] τής συστηματικής συστάσεως [δομής] τοϋ 
κόσμου' Απεναντίας, μάλλον, άφήνει κανείς καθ’ όλοκληρίαν Ακαθόριστο 
[Αναποφάσιστο], ποιάν Ιδιοσυστασία [φύση] έχει καθ’ έαυτήν ή έκφεύγου- 
σα τίς έννοιές μας αίτιώδης Αρχή611 αύτών καί τίθεται μόνο μιά Ιδέα ώς ή 
όπτική γωνία [σκοπιά], άτιό τήν όποια μπορεί κανείς Αποκλειστικά καί 
μόνο νά διευρύνη έκείνη τήν τόσο ούσιώδη στόν λόγο καί τόσο σωτήρια 

(Β 710)} στ1^ ^ιί*νοια ^ν<)τήτα μέ μιά λέξη: τό υπερβατικό αύτό πράγμα είναι Απλώς 
τό σχήμα τής κανονιστικής έκείνης Αργής, διά ,χής όποιας ό λόνοκ: 
έπεκίίίνιι, όσον άηώκίΐται σ’"άύτόν612, τή συστηματική πάνω σέ όλη τήν 

ί έμ)ι« ρία -ένότη
I κ \ \^ό πρώτο άντικείμεν^ μιάς τέτοιας Ιδέας είμαι έγώ ό ίδιος, θεωρούμενος
\ \_ ) ά^λώξ ώς νόοΰσα φύσή^ ^/υχή).^Εάν θέλω ν’ Αναζητήσω τίς Ιδιότητες, μέ

τις όποιες ένα σκεπτόμενο δν ύπάρχει καθ’ έαυτό, τότε είναι Ανάγκη 
[πρέπει] νά έρωτήσω τήν έμπειρία, καί Ακόμη καί Απ’ δλες τίς Κατηγορίες 
δέν μπορώ νά έφαρμόσω καμμιάν πάνω σ’ αύτό τό Αντικείμενο παρά καθ’ 
δσον τόσχήμα τους είναι δεδομένο στήν κάτ’ αίσθηση έποπτεία. Μ’ αύτό 
δμως ττητέ-σέ-μιάν αηστηματική ένότητα όλων τών φαινομένων
τής-έσώτερίΚής αίσθήσεως—Αντί, λοιπόν, τής έμπειρικής έννοιας611 612 613 614 (γι’ 
αύτό, πού πραγματικά είναι ή ψυχή), πού δέν μπορεί νά μάς όδηγήση 
μακριά, ό λόγος λαμβάνει [παίρνει] τήν έννοια τής έμπειρικής ένότητος 
κάθε νοήσεως [σκέψεως] καί μ’ αύτό, μέ τό δτι [δηλ.] νοεί τήν ένότητα αύτή 
Ανεξάρτητη άπό ορούς καί πρωταρχικήν, σχηματίζει Απ’ αύτήν μιάν έννοια 
τού λόγου (ιδέα) γιά μιάν Απλή ούσία, ή όποια, Αμετάβλητη αύτή καθ’ 
έαυτήν (προσωπικώς ταυτή615) τελεί [βρίσκεται] έν κοινωνίςι μέ άλλα 
πραγματικά δντα έκτός αύτής’ μέ μιάν λέξη : [ό λόγος σχηματίζει τήν 
Ιδέα]616 μιάς Απλής αύτοστάτουΈούτο^ελούς] Νοήσεως [νοερής φύσεως].
’ Αλλά σ ’ αύτό ό λόγος δέν έχει τίποτε άλλο πρό όφθαλμών άπό τίς Αρχές 
τής συστηματικής ένότητος πρός έξήγηση τών φαινομένων τής ψυχής, 
δηλαδή νά θεωρή δλους τούς προσδιορισμούς ώς άνήκοντες σέ ένα ένικό 
ύποκείμενο, δλες τίς δυνάμεις ώς παραγόμενες, δσο είναι δυνατό, Από μιάν 

νένική θεμελιώδη δύναμη617, κάθε μεταβολή ώς άνήκουσα στίς καταστάσεις

611. Υπόβαθρο, θεμέλιο.
612. "Οσο είναι ή έξαρτδται άπ* αύτόν, δηλ. δσο είναι στή δύναμή του.
613. Natura cogitans.
614. Έννοίοίς τής έμπειρίας.
615. Μέ προσωπικήν ταυτότητα, προσωπικά (ώς πρόσωπο) ταυτόσημη μέ τόν έαυτό

της.
616. Ή έννοια τοϋ λόγου.
617. Vis prima et constitutiva.



2  Βιβλίο. .1. Κι:φ. 7. Τμήμα. Πι.ρί του τ»:λικοΰ σκοπού τής φυσικής Διαλεκτικής τοΰ Ανθρωπίνου λόγου 337

ένός καί τοϋ αύτοΰ διαρκώς μονίμου όντος, καί όλα τά φ α ι ν ό μ ε ν α  στόν 
χώρο νά τά παριστά ώς παντελώς διάφορα άπό τά ένεργήματα τοϋ ν ο - 
ε ΐ ν618. ' Η άπλότης έκείνη τής ουσίας κ.λ.π. θά ώφειλε νά είναι τό σχήμα
μόνο γιά τήν [στήν] κανονιστική αυτή άρχή καί δέν προϋποτίθεται, πώς619 
αύτή είναι τό πραγματικό υπόβαθρο620 τών Ιδιοτήτων τής ψυχής. Γιατί αύτές 
μπορούν έπίσης νά βασίζωνται πάνω σέ παντελώς διάφορες αιτιώδεις άρχές, 
πού έμεΐς δέν γνωρίζουμε καθόλου' όπως έμεΐς άλλωστε δέν θά μπορούσαμε 
μέ τά παραδεδεγμένα αύτά κατηγορήματα νά γνωρίσουμε ούσιαστικά αύτή 
καθ’ έαυτήν τήν ψυχή, έστω καί άν τά κατηγορήματα αύτά θέλαμε νά τ’ 
άφήνωμε νά ισχύουν άπόλυτα γι’ αύτήν, έφ’ όσον αύτά άποτελοΰν μιάν ά- 
πλή Ιδέα, ή όποια δέν μπορεί καθόλου νά παρασταθή in concreto. Άπό μιάν 
τέτοια ψυχολογική ίδέα δέν μπορεί τώρα νά προέλθη τίποτε άλλο άπό 
ώφέλεια, έάν κανείς μόνον φυλάγεται621 νά μήν τήν άφήνη νά Ισχύη ώς κάτι 
τι περισσότερο άπό μιάν άπλή ίδέα, δηλ. [νά τήν άφήνη νά ισχύη] 
σχετικώς622 μόνον πρός τή συστηματική χρήση τοϋ λόγου έν άναφορά πρός 
τά φαινόμενα τής ψυχής μας. Γιατί τότε δέν έγκαταμειγνύονται διόλου 
έμπειρικοί νόμοι σωματικών φαινομένων, πού είναι ένός έντελώς διαφορε
τικού είδους, στίς έξηγήσεις αύτοΰ πού άπλώς άνήκει στήν έσωτερική 
αίσθηση' τότε δέν γίνονται καθόλου άνεμιαΐες ύποθέσεις γιά τή γέννησή, 
φθορά καί παλιγγενεσία τών ψυχών κλπ. δεκτές623 ' ή παρατήρηση, άρα, τοΰ 
άντικειμένου αύτοΰ τής έσωτερικής αίσθήσεως έπιτελεΐτα. παντελώς 
καθαρά καί άπρόσμεικτα μέ άνομοιογενεΐς ιδιότητες, έκτος αύτοΰ [δέ] ή 
ζήτηση τοΰ λόγου κατευθύνεται σ’ αύτό, στό ν’ άναγάγη [δηλ.] καθ’ όσον 
τοΰτο είναι δυνατό, σέ μιάν μοναδική άρχή τούς έξηγητικούς λόγους στό624 
ύποκείμενο αύτό' πράγματα πού όλα [τους] έπιτελοΰνται κατά τόν καλλίτε
ρο τρόπο —καί μάλιστα άποκλειστικά καί μόνο— δι’ ένός τέτοιου σχήμα
τος, ώ ς έάν αύτό νά ήταν ένα πραγματικό όν. *Η ψυχολογική ίδέα'δέν 
μπορεί έπίσης νά σημαίνη τίποτε άλλο παρά τό σχήμα μιας κανονιστικής” 
έννοιας. Γ ιατί, άν ήθελα άπλώς μόνο νά ρωτήσω, άν ή ψυχή είναι καθ’ έαυ
τήν φύσεως πνευματικής, τότε ή έρώτηση αύτή δέν θά είχε κανένα άπολύτως 
νόημα. Πραγματικά μέ μιάν τέτοια έννοια δέν έξαιρώ625 τή σωματική άπλώς

(Α 683) 
(Β 711)

(Α 684) 
(Β 712)

618. Actiones cogitandi.
619. Σάν νά είναι...
620. ΑΙτιώδης λόγος, άρχή.
621. Προσέχη, προφυλάσσεται.
622. Δηλ. ώς μιά Ιδέα σχετική πρός... Comparatc.
623. Δέν έπεισάγονται, έπιτρέπονται.
624. Στό πεδίο δηλ. τοϋ ύποκειμένου αύτοϋ.
625. Θέτω κατά μέρος, άπομακρύνω, κάνω άφαίρεση, άφαιρώ.
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φύση, άλλά κάθε626 έν γένει φύση, δλα δηλ. τά κατηγορήματα μιδς 
οΐασδήποτε δυνατής έμπειρίας, κατά συνέπεια [έξαιρώ] όλους τούς όρους νά 
νοώ ένα άντικείμενο σέ [γιά] μιαν τέτοια έννοια, πράγμα πού ώς τέτοιο έν 
τούτοις συντελεί άποκλειστικά καί μόνο, ώστε νά λέη κανείς ότι ή έννοια 
αυτή έχει νόημα.

* Η δεύτερη »™*»ετι../ττι*·ή χοΰ καθαρά, άπλώς, θεωρητικού λόγου 
είναι ή έννοια τού κόσμου καθ’ όλου627. Πράγματι ή φύση είναι κατ’ ούσίαν 
τό μοναδικό δεδομένο άντικείμενο, έν άναφορφ πρός τό όποιο 6 λόγος 
χρειάζεται κανονιστικές άρχές.Ή φύση αύτή είναι δΐί^ΐ,^είτε'ή νοούσα ή ή 
σωματική φύση. ’Αλλά γι’ αύτή τήν τελευταία, γιά νά τή νοήσουμε 
σύμφωνα μέ [κατά] τήν έσωτερική της δυνατότητα, δηλ. γιά νά προσδιορί
σουμε τήν έφαρμογή των Κατηγοριών πάνω σ’ αύτήν, δέν χρειαζόμαστε 
καμμιάν ιδέα, δηλ. μιάν ύπερβαίνουσα τήν έμπειρία παράσταση' δέν είναι 
έξ άλλου καμμιά [ιδέα] έν άναφορφ πρός αύτή [τήν φύση] δυνατή, γιατί έ- 
μεΐς σ’ αύτό628 όδηγούμεθα άπλώς διά τής κατ’ αίσθηση έποπτείας, καί όχι 
όπως στιίν n/υγολονική θεμελιώδη έννοια (’ Εγώ), πού περιέχει £pri<^i μιάν 
ώρισμένη μορφή τού νοεΐν, δηλ. τήν ένότητά τουΔέν μάς άπομένει, άρα, 
γιά τόν καθαρό λόγο τίποτε άλλο έξόν άπό τήν φύση καθ’ όλου καί τή 
σύμφωνα μέ μιάν κάποια άρχή πληρότητα τών όρων μέσα σ’ αυτήν629. *Η 
άπόλυτη όλότης τών σειρών τών όρων αύτών στήν παραγωγή τών μελών 
τους είναι μιά ιδέα, ή όποια στήν έμπειρική άσφαλώς χρήση τού λόγου δέν 
μπορεί ποτέ έντελώς νά πραγματωθή, άλλά χρησιμεύει έν τούτοις ώς κανών, 
[πού προδιαγράφει], πώς έμεΐς όφείλουμε νά προχωρούμε έν άναφορφ πρός 
[τίς σειρές] αυτές630: ότι δηλ. στήν έξήγηση δεδομένων φαινομένων (στό 
παλινδρομεϊν ή άνιέναι)631 [όφείλουμε νά προχωρούμε] έτσι, ώ ς έ ά ν ή 
σειρά νά ήταν καθ’ έαυτήν άπειρη, δηλ. in indefinitmu' άλλ’ όπου αύτός 
τούτος ό λόγος θεωρείται ώς προσδιοριστική αιτία (στήν έλευθερία)632, άρα 
στίς πρακτικές άρχές, [όφείλουμε νά προχωρούμε έτσι], ώ ς έ ά ν νά είχα
με όχι ένα άντικείμενο τών αισθήσεων, άλλά τού καθαρού νού ένώπιόν μας, 
όπου οί όροι μπορούν νά τεθούν όχι πλέον στή σειρά τών φαινομένων, άλλά 
έξω άπ ’ αύτήν, καί ή σειρά τών καταστάσεων μπορεί νά θεωρηθή ώ ς έ ά ν 
νά είχε άρχίσει633 άπολύτως (διά μιας αίτιας νοητής)' πράγματα, πού δλα

626. "Ολη δηλ.
627. "In universum.
628. Στήν περίπτωση δηλ. τής σωματικής φύσεως.
629. Τήν πληρότητα δηλ. τών όρων της.
630. Αύτήν (τή σειρά τών όρων).
631. Στήν άναγωγή ή πρόοδο (regressus - progressus).
632. Στήν περιοχή ή σφαίρα τής έλευθερίας.
633. Νά ήταν άρχινημένη.
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τους άποδεικνύουν, ότι οί κοσμολογικές Ιδέες δέν είναι τίποτε άλλο άπό 
κανονιστικές άρχές καί άπέχουν πολύ άπό τοΰ νά θέτουν, τρόπον τινά, 
συστατικής μιάν πραγματική όλότητα τέτοιων σειρών. Τά ύπόλοιπα μπορεί 
νά τ’ άναζητήση κανείς στήν θέση τους κάτω άπό τήν ’Αντινομία τοΰ κα
θαρού λ(.ν£ομ__^^

'Η^τρίτη ίδ£Ϊ τοΰ καθαρού λόγου, πού περιέχει μιάν άπλώς σχετική 
προϋπόθεϊΓη-έΨος δντος, ώς τής ένικής [μοναδικής] καί_πανιαρκοϋς αίτιας 
όλων των κοσμολογικών σειρών, είναι ή έννοια τοΰ λόγου γιά τόν Θ ε ό. _
Δέν έχουμε τόν παραμικρό λόγο νά δεχθοΰμε άπολύτως (ν ά π ρ ο ΰ π ο- 
θ έ σ ο υ μ ε  κ α θ ’  έ α υ τ ό )  τό άντικείμενο τής Ιδέας αύτής ’ γιατί τί μπο
ρεί στ’ άλήθεια νά μάς καταστήση ίκανούς γι’ αύτό, ή άκόμη καί νά μας 
δώση μόνον τό δικαίωμα νά πιστέψουμε ή νά Ισχυρισθοΰμε [ώς ύπάρχον] αύ
τό καθ’ έαυτό,έκ634 τής άπλής αύτοΰ έννοιας, ένα τής ύπερτάτης τελειότητος 
δν καί ώς έκ τής φύσεως του άπολύτως άναγκαΐο, έάν δέν ήταν ό κόσμος, έν 
άναφορςί πρός τόν όποιο μόνον ή προϋπόθεση αύτή μπορεί νά είναι, 
άναγκαία’ καί έδώ άποδεικνύεται καθαρά, ότι ή ιδέα αύτοΰ τοΰ δντος, όπως 
όλες οί καθαρά θεωρητικές ιδέες, δέν θέλει νά πή τίποτε παραπάνω άπό [τό] 
ότι ό λόγος έπιτάσσει νά θεωρούμε τίασα σύνδέσττ-τοίϊ-κόσμου σύμφωνα μέ 
άρχές μιας συοιτμιατικής ένόχητος, κατά συνέπεια ώ ς έάν οί συνδέσεις 
αύτές στό σύνολό τους νά έξεπήγαζαν [άπέρρεαν]635 άπό ένα μοναδικό, τά 
πάντα-περιέχον, ώς άνωτάιος_καί πανταρκοΰς αίτιας, δννΈξ c ύτοΰ είναι 
σαφές ότι ό λόγος σ’ αύτό έδώ δέν μπορεί ώς πρόθεση [στόχο] τίποτε άλλο 
νά έχη άπό τόν ίδιο τόν δικό του κατ’ είδος κανόνα στή [κατά τή] διεύρυνση 
τής έμπειρικής του γνώσεως, ποτέ όμως μιάν διεύρυνση πέρα ά π’ όλα 
τ ά ό ρ ι α  τ ή ς  έ μ π ε ι ρ ι κ ή ς  χ ρ ή σ ε ω ς ,  έπομένως κάτω άπό τήν ί- 
δέα αύτή δέν ύπόκειται κρυμμένη καμμιά συστατική άρχή τής κατευθυνό- 
μενης636 πρός δυνατήν έμπειρία χρήσεώς της.

Ή ύπέρτατη αύτή είδολογική ένότης, πού βασίζεται άποκλειστικά 
πάνω σέ έννοιες τοΰ λόγου, είναι ή σ ύ μ φ ω ν η  π ρ ό ς  έ ν α  σ κ ο π ό  
[σκόπιμη]637 ένότης τών πραγμάτων, καί τό κ α θ α ρ ά  θ ε ω ρ η τ ι κ ό  
διαφέρον του λόγου καθιστά άναγκαΐο νά θεωρούμε όλη τή διάταξη στόν 
κόσμο, ώσάν αύτή νά κατήγετο άπό τήν πρόθεση [τό σχέδιο] ένός πανυ
πέρτατου λόγου. Μιά τέτοια άρχή διανοίγει 'δηλαδή στόν έφαρμοσμένο 
πάνω στό πεδίο τής έμπειρίας λόγο μας ένΐελώς νέες προοπτικές, [πού I. (Β

634. Δυνάμει, βάσει τής..
635. Γραφή τοϋ E r d m a n n :  entsprungen wSre (=alle Verkniipfung), άντί:

entsprungen wSren (=δλες ol συνδέσεις).
636. Τής προσανατολισμένης, έστραμμένης.
637. Unitas finalis.
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(Α 688)·» 
(Β 716)3

συνίστανται στό] νά συνδέουμε τά πράγματα τοϋ κόσμου σύμφωνα μέ 
τελολογικούς νόμους καί νά άγώμεθα μ’ αύτό στή μέγιστη συστηματικήν 
ένότητα αύτών. * Η- "Ρ'ή'ίΐτόηρπη μι Ας iWfip-τάτης Νοήσεως ΓΝοΟςΊ ώς τής 
μοναδικής- ι ι ί ι ίας του σύμΗανιυς*^.  άλλ~άσφαλώς-μόνον--έν-τή-ΐδέί?6J9, 
μπορεί πάντοτε νά ώφελή τόν λόγο καί συνάμα ποτέ έν τούτοις νά μην τόν 
βλάπτη. Γιατί, έάν έν άναφορφ πρός τό σχήμα τής γής (τό στρογγυλό καί 
μολαταύτα όλίγον έπιπλατυσμένο*), τών όροσειρών καί των θαλασσών638 639 640 
κ.λ.π. δεχώμεθα έκ τών προτέρων σοφές κατά πάντα προθέσεις [σχέδια] ένός 
δημιουργού, τότε δυνάμεθα έπί τής όδοΰ αύτής641 νά κάνουμε ένα πλήθος 
ανακαλύψεων. ’ Εάν έμεΐς μένουμε [περιοριζώμεθα] στην προϋπόθεση μόνον 
αυτή, ώς μιάν κ-π^ηνιππκή ππλήκ άργή- τότε άκόμη καί αύτή ή πλά
νη δέν μπορεί νά μάς βλάψη. Γιατί άπ’ αύτό, έν πάση περιπτώσει, δέν 
μπορεί νά έπακολουθήση τίποτα περισσότερο άπό τό ότι, έκεΐ όπου 
άναμέναμε έναν τελολογικό σύνδεσμο (nexus finalis), άπαντά ένας μηχανι
κός ή φυσικός άπλώς σύνδεσμος (nexus effectivus), πράγμα μέ τό όποιο 
έμεΐς, σέ μιάν τέτοια περίπτωση, στερούμεθα [χάνουμε] μιάν μόνο έπιπλέον 
ένότητα, άλλά δέν καταστρέφουμε τήν ένότητα τού λόγου στήν έμπειρική 
αύτής χρήση.’Αλλά καί αύτή άκόμα ή έγκαρσία τομή [δυσαρμονία]642 δέν 
μπορεί νά πλήξη τόν ίδιο τόν νόμο στήν καθολική καί τελολογική πρόθεσή 
[του] έν γένει. Γιατί, μολονότι ένας άνατόμος μπορεί νά πεισθή643 γιά ένα 
λάθος [του], όταν σχετίζη [άναφέρη] ένα μέλος ένός σώματος ζώου πρός ένα 
σκοπό, γιά τόν όποιο μπορεί κανείς νά δείξη σαφώς ότι ό σκοπός αύτός δέν

* Τό προτέρημα πού δημιουργεί [παρέχει] μιά σφαιρική μορφή τής γής είναι αρκετά 
γνωστό' λίγοι όμως γνωρίζουν ότι ή έπιπλάτυνσή της, ώς ένός σφαιροειδούς, είναι 
[έκείνο] μονάχα πού έμποδίζει, ώστε οί προεξοχές τής ήπειρωτικής γής, ή μικροτέρων 
άκόμη άπό σεισμούς ίσως άνορυχθέντων όρέων, νά μή μετατοπίζουν συνεχώς καί σέ όχι 
μακρύν άκριβώς χρόνο σημαντικά644 τόν άξονα τής γής, [πράγμα τό όποιο θά συνέβαινε] 
άν ή έξόγκωση τής γής κάτω άπό τή γραμμή [τού ισημερινού] δέν ήταν [έσχημάτιζε] ένα 
τόσο κραταιό [πελώριο] όρος, πού ή δόνηση κάθε άλλου όρους νά μή μπορή ποτέ 
άναφορικά πρός τόν άξονα νά τό μετακινήση αισθητά άπό τήν θέση του. Καί παρά ταύτα. 
τή σοφή αύτή διάταξη τήν έξηγεΐ κανείς χωρίς δισταγμό άπό τήν ισορροπία τής πάλαι 
ποτέ ρευστής γήινης μάζας.

638. Κοσμικού 'Όλου (=unjversitatis rerum).
639. Κατ’ ιδέαν.
640. "Η άπλώς: τίς όροσειρές καί τίς θάλασσες.
641. Διά τού τρόπου αύτού.
642. Άκαιρίά, άσυμφωνία, λοξοδρόμηση, πλαγιοτομή.
643. Νά έξελεγχθή, νά άποδειχθή ένοχος τής πλάνης του.
644. Σέ σημαντικό βαθμό.
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προκύπτει645 άπ ’ αύτό, είναι, ώστόσο, παντελώς άδύνατο νά ά π ο δ ε ί ξ η  
κανείς σέ μιάν [άτομική]646 περίπτωση, ότι μιά διάταξη τής φύσεως, 
όποιαδήποτε καί άν είναι αύτή, δέν έχει κανέναν άπολύτως σκσπό. Ώς έκ 
τούτου έπίσης διευρύνει καί ή φυσιολογία (των Ιατρών) τήν πολύ περιωρι- 
σμένη γιά τούς σκοπούς τής δομής ένός όργανικοΰ σώματος έμπειρική 
γνώση της διά μιδς θεμελιώδους άρχής, πού τήν ύπέβαλε647 ό καθαρός 
άπλώς λόγος, [καί τή διευρύνει] σέ τόση έκταση, ώστε νά δέχεται κανείς σ’ 
αύτό648 άποφασιστικά649 καί μέ τή συναίνεση όλων τών Εμπειρογνωμόνων650, 
ότι τά πάντα στό ζώο έχουν τή χρησιμότητά τους καί τήν καλή [τους] 
πρόθεση' [μιά] προϋπόθεση ή όποια, έάν ώφειλε νά είναι συστατική, χωρεΐ 
πολύ πιό πέρα άπ’ δ,τι ή μέχρι τώρα παρατήρηση μπορεί νά μας δικαιώση 
[παράσχη τό δικαίωμα]' άπ’ όπου, λοιπόν, είναι [μπορεί] νά δή [συναγάγη] 
κανείς, ότι ή προϋπόθεση αύτή δέν είναι τίποτε παραπάνω άπό μιάν 
κανονιστική άρχή τοΰ λόγου, γιά νά άχθή [φθάση] κανείς στήν ύπέρτατη 
συστηματικήν ένότητα διά μέσου τής ιδέας τής σύμφωνης πρός ένα σκοπό 
[σκόπιμης] αίτιότητος651 τής ύπερτάτης αίτιας τοΰ κόσμου, καί ώς έάν αύτή, 
ώς ύπέρτατη Νόηση, νά είναι [ήταν], σύμφωνα μέ τήν πλέον σοφή πρόθεση, 
ή αιτία γιά όλα [τών πάντων].

Έάν όμως άποκλίνουμε [ύποχωροϋμε] άπό τόν περιορισμό αύτό τής 
Ιδέας πάνω στήν κανονιστικό άπλώς ψ£ήστ)) τότε ό λόγος παραπλανιέται 
κατά τόσο διαφόρους τρόπους, έφ’ όσον Εγκαταλείπει εύθύς τ<ίτε τό έδαφος 
τής Εμπειρίας, πού πρέπει έν τούτοις νά περιέχη τά σημάδια τής πορείας του, 
καί ριψοκινδυνεύει έαυτόν πέρα άπό τό ίδιο αύτό έδαφος πρός τό 
’Ασύλληπτο και ’Ανεξερεύνητο, άπό [γιά] τό ύψος του όποιου καταλαμβά
νεται αναγκαστικά άπό ιλίγγους, γιατί βλέπει τόν έαυτό του, άπό τή σκοπιά 
του ίδιου αύτοϋ ’Ασυλλήπτου652, άποκομμένο όλοκληρωτικά άπό κάθε 
σύμφωνη μέ τήν έμπειρία χρήση.

Τό πρώτο λάθος [έλάττωμα], πού προκύπτει άπό αύτό έδώ, άπό τό ότι 
[δηλ.] χρησιμοποιεί κανείς τήν Ιδέα ένός ύπερτάτου δντος όχι άπλώς 
κανονιστικά, άλλά (πράγμα πού άντιβαίνει πρός τήν φύση μιας ίδέας),

(Α 689) 
(Β 717)

645. 'Επακολουθεί, άπορρέει.
646. Δεδομένη.
647. Είσήγαγε, προσεπόρισε.
648. Σ’ αύτή δηλ. τήν Επιστήμη.
649. Μέ τολμηρότητα.
650. Γνωστικών, άρμοδίων.
651. Τής τελικής αίτιότητος.
652. Καί Άνεξερευνήτου [θεωρών).
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(Α 690)1 
(Β 718)3

συστατικά, είναι ό άργός λόγος (ignava ratio*). ’Έτσι μπορεί κανείς νά 
όνομάζη κάθε θεμελιώδη άρχή πού συντελεί, ώστε νά θεωρή κανείς τήν 
Ερευνά του γιά τήν φύση, όπουδήποτε καί άν συμβαίνη αύτό653, ώς άπολύτως 
περαιωμένη, καί [όπου] ό λόγος συνεπώς πορεύεται654 πρός άνάπαυση, ώς 
Εάν νά Εχη πλήρως έπιτελέσει τό Εργο του. Γι’ αύτό καί ή ίδια ή 
ψυχολογική ίδέα, όταν χρησιμοποιήται ώς μιά συστατική άρχή γιά τήν 
Εξήγηση των φαινομένων τής ψυχής μας, καί Εφεξής μάλιστα πρός 
διεύρυνση τής γνώσεως μας γιά τό υποκείμενο αύτό πέρα άπό κάθε Εμπειρία 
([πέρα άπό] τήν κατάστασή της μετά τόν θάνατο), καθιστά μέν τό πράγμα 
πολύ εύκολο στόν λόγο, άλλά καταστρέφει συνάμα όλοκληρωτικώς καί 
καταβαραθρώνει κάθε φυσική χρήση τού ίδιου, [πού γίνεται] σύμφωνα μέ 
[κατά] τήν όδηγία των έμπειριών.’Έτσι Εξηγεί ό δογματικός πνευματοκρά- 
της τή διά μέσου κάθε μεταβολής των καταστάσεων άμεταβλήτως ύφιστάμε- 
νη [διατελούσα] Ενότητα τοΰ προσώπου Εκ [διά] τής ένότητος τής νοοΰσας 
ούσίας, πού πιστεύει ότι τήν άντιλαμβάνεται άμεσα μέσα στό *Έγώτ[κοιί] τό 
διαφέρον πού δείχνουμε γιά πράγματα πού όφείλουν νά συμβοΰν κατά 
πρώτον μετά τό θάνατό μας, [τό Εξηγεί] Εκ [διά] τής συνειδήσεως τής άθλου 
φύσεως του νοούντος ύποκειμένου μας κ.λ.π. καί άπαλλάσσει655 τόν Εαυτό 
του άπό κάθε φυσικήν656 Ερευνα τής αιτίας τών Εσωτερικών αύτών μας 
φαινομένων Εκ [διά] φυσικών Εξηγητικών λόγων, καθ’ όσον διά τής, 
τρόπον τινά, δεσποτικής ρήσεως [ύπαγορεύσεως]657 Ενότ υπερβατικού λόνου 
άντιπάρέρχεται τίς Εμμονες ^Εγκόσμιες] πηγές γνώσεως τής Εμπειρίας πρός 
χάριν τής- ραστώνης- του, άλλά μέ άπώλεια [θυσίε^κάθε [αυθεντικής

♦Έτσι ώνόμαζαν οί άρχαΐοι Διαλεκτικοί Εναν σοφιστικό συλλογισμό63*, πού 
διετυποΰτο ώς έξης: Έάν τό πεπρωμένο σου τό συνεπάγεται65’ ότι όφείλεις [προώρισται] 
νά άναρρώσης άπό τήν άσθένεια αυτή, τότε αύτό θά συμβή, είτε χρησιμοποιήσεις Εναν 
Ιατρό, είτε όχι. Ό Κικέρων660 λέγει ότι ό τρόπος αύτός τοΰ συλλογίζεσθαι Εχει τό όνομά 
του άπ’ αύτό, άπό τό ότι [δηλ.], όταν τόν άκολουθή κανείς, δέν ύπολείπεται [άπομένει] 
καμμιά άπολύτως χρήση τού λόγου στήν ζωή. Τούτο είναι ή αίτια, γιά τήν όποια 
χαρακτηρίζω [άποδίδω] τό σοφιστικό Επιχείρημα τοΰ καθαρού λόγου μέ τό ίδιο όνομα.

653. Πρός όποιανδήποτε κατεύθυνση, σέ ότιδήποτε κι άν είναι.
654. Παραδίδεται, μεταβαίνει.
655. Αίρει έαυτόν πάνω άπό κάθε...
656. Δηλ. Εμπειρική.
657. Επιτακτικού ρήματος (=Machtspruch).
658. Σόφισμα.
659. Τό Εχη γραμμένο.
660. Πρβλ. Μ. Τ. C i c e r ο n i s, De fato, cap. XIII.
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',γνώσεως. ' Η έπιβλαβής αύτή συνέπεια γίνεται πιό όφθαλμοφανής άκόμη 
ϊστόν#,Λ 1 Δογματισμό τής Ιδέας μας γιά μιάν ύπέρτατη Νόηση καί στό 

- εσφαλμένα πάνω σ’ αύτήν θεμελιωμένο θεολογικό σύστημα τής φύσεως
(Φυσικοθεολογία). Γιατί έκεϊ662 όλοι οί έκδηλούμενοι στήν φύση, συχνά I (Β 719) 
μόνον άπό έμάς τούς ίδιους έπινοημένοι 663 πρός τούτο σκοποί χρησιμεύ
ουν σ’ αύτό, στό νά καθιστούν [δηλ.] σέ μάς κατά τήν έρευνα των αίτιων 
λίαν άνετο664 τό πράγμα665, δηλαδή άντί νά τίς ζητάμε στούς καθολικούς 
νόμους τοΰ μηχανισμού τής ύλης, νά έπικαλούμεθα κατ’ εύθείαν τήν 
άνεξερεύνητη βουλή τής ύπερτάτης σοφίας καί νά θεωρούμε εύθύς τότε ώς 
περαιωμένη [όλοκληρωμένη] τήν προσπάθεια τοΰ λόγου, όταν κανείς 
άπαλλάσση έαυτόν τής χρήσεώς του, [χρήση] ή όποια έν τούτοις δέν 
βρίσκει πουθενά [άλλοΰ] ένα όδηγητικό νήμα παρά όπου μάς τό προσφέρει 
ή τάξη τής φύσεως καί ή σειρά των μεταβολών σύμφωνα μέ τούς 
έσωτερικούς καί καθολικούς νόμους των. Τό λάθος αύτό μπορεί ν’

άποφευχθή, όταν άπό τήν όπτική γωνία, των σκοπών δέν θεωρούμε μερικά
Λ ;μονο μέρη [κομμάτια] τής φύσεως, όπως π.χ. τήν κατανομή τής ήπειρωτικής 

χώρας, τή δομή της, τήν Ιδιοσυστασία καί τή θέση τών όρέων, ή καί άκόμη 
τήν όργάνωση μόνο στό φυτικό καί ζωϊκό βασίλειο, άλλά [όταν] καθι- 
στάμε κ α θ ’  ό λ ο κ λ η ρ ί α ν  γ ε ν ι κ ή  τή συστηματική αύτήν 
ένότητα τής φύσεως έν σχέσει πρός τήν Ιδέα μιάς ύπερτάτης Νοήσεως. Γιατί 
εύθύς τότε θέτουμε .ώς βάση μιάν σκοπιμότητα σύμφωνα μέ καθολικούς 
νόμους τής ωύσεως, άπό τούς -άποτους-δέν-έχει έξαιρεθή καμμιά Ιδιαίτερη 
διάταξη^ άλλ ’ έχετ^μονάχα περισσότερο ή λιγώτερο εύδιάγνωστα [εύδιά- 
κριτα] γιά μάς χαρακτηρισθή, καί ένουμε μιάν^κανονιστική άρχή^τής 
(συστηματικής ένότητος μιάς τελολογικής συνδέσεωτ^τήν όποιαν όμως δέν 
καθορίζουμε έκ τών προτέρων, άλλ’ έν άναμονή αύτή^μποροΰμε666 νά 

- συνεχίζουμε τήν φυσικομηχανική σύνδεση σύμφωνα μέ καθολικούς νόμους.
Γ ιατί έτσι μόνον ή άργή τής σύμφωνης πρός ένα σκοπό667 ένότητος μπορεί ^ 
έν άναφορπ ττρός τήν έμπ-ριρίπ νά δίΓυρήνηττάντοτΡ τήν χρήση τού λόγοΟ,

661. Κατά τόν, στήν περίπτωση του..
662. Στό πεδίο αύτό έρεύνης.
663. Φτιαγμένοι.
664. Βολικό.
665. Τήν προσπάθεια.
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(Β 721)

ατράρμένηυ λόγοu (perversa ratio, ΰστερον πρότερον rationis). *Η Ιδέα τής 
συστηματικής ένότητος θά ώφειλε νά χρησιμεύη μόνο γιά νά ζητή, ώς 
κανονιστική άρχή, στή σύνδεση τών πραγμάτων σύμφωνα μέ καθολικούς 
νόμους τής φύσεως τήν ένότητα αύτή, καί, καθ’ όσον [στό μέτρο πού] κάτι 
τι [τής ένότητος] αύτής μπορεί διά τής έμπειρικής όδού νά βρεθή, κατά 
τόσον έπίσης νά πιστεύη κανείς ότι^ένει προσεγγίσει τήν πληρότητα τής 
χρήσεώς της, μολονόΐι βέβαια ποτέ δέν θά τήν φθάση. ’Αντί γι’ αύτό 

(άντιστρέφεΐ''κανείς τό πράγμα ιςαί ξεκινά άπό αύτό, άπό τό ότι [δηλ.] ύπο- 
θ£?Ετ—κανβίς τήν πραγματικότητα μιάς άρχής τής σύμφωνης πρός ένα 
σκοπόν ..ένότητος ώς υποστατικήν669, προσδιορίζει άνθρωπομορφιστικά 
τόν-έννοια αιάς τέτοιας ύπεριάτης Νοήσεως, έφ’ όσον αύτή είναι καθ’ 
έαυτήν παντελώς άνεξερεύνητη, καίζέπιβάλλε) ύστερα, βίαια καί δικτα- 
τορικά, σκοπούς στόν ωύσυ. άντί νά τούς ζητή, ώς είναι εύλογο670, διά τής 
όδού τής φυσικής άναζητήσεως: κατά τέτοιον τρόπο, ώστε όχι μόνον ή 
τελολογία, πού θά ώφειλε μόνο νά χρησιμεύη σέ αύτό, στό νά όλοκλη- 
ρώνη671 [δηλ.] τήν ένότητα τής φύσεως σύμφωνα μέ καθολικούς νόμους, νά 
ένεργή [τείνη]672 τώρα μάλλον κατά ’κεΐ, στό νά άρη [δηλ.] τήν ένότητα 
αύτή, άλλ’ έπιπλέον καί ό ίδιος άκόμη ό λόγος όδηγεΐταισ’ άποτυχία673 τού 
σκοπού του, [πού συνίσταται] στό ν’ άποδείξη δηλαδή βάσει674 τής φύσεως 
τήν ύπαρξη μιάς τέτοιας έμφρονος [σοφής] ύπερτάτης αιτίας σύμφωνα μέ 
τούς νόμους 675 αύτούς. Γιατί, άν κανείς δέν μπορή νά προϋποθέτη a priori 
τήν ύπέρτατη σκοπιμότητα στήν φύσή, ώς προσήκουσα [προσφυή] δηλ. 
στήν ουσία της, πώς θέλει, λοιπόν, κανείς νά είναι έντεταλμένος676 νά τήν 
ζητή καί νά προσεγγίζη [στηριζόμενος] πάνω στήν κλίμακα τής ίδιας [αύτής 
σκοπιμότητος] τήν ύπέρτατη τελειότητα ένός πρωτουργοΰ, ώς μιάς άπολύ- 
τως άναγκαίας, [καί] κατά συνέπεια δυναμένης νά γνωσθή a priori 
τελειότητος; Ή κανονιστικό άογή άπαιτεΐ νά προϋποθέτη κανείς άπολύ- 
τ-ίΛΓ | <-τι ινΓτπΫΐΓ ώς [έξηγόμκνη] άπό τήν^ύσία τών πραγμάτων, τή
συστηματικήν ένότητα ώς έ ν ό | η τ α τής φ ύ σ ε ω ς ,  [ένότητα] ή

*
668. Τελολογικής.
669. E r d m a n n - V a l e n t i n e r :  ώς ύποστατικήν αίτια. Θέτει ώς βάση

ύποστατικώς τήν..
670. Όπως άρμόζει.
671. Συμπληρώνη.
672. Ν’ άσκή τήν έπίδρασή της.
673. ’Αποτυγχάνει, σύρεται σέ άποτυχία, άστοχεΐ.
674. Μέ άφετηρία τήν φύση.
675. Τό: nach diesem δέν μπορεί νά συνάπτεται πρός καμμιάν άλλη λέξη τοΰ

κειμένου, γι’ αύτό καί δεχόμεθα τή γραφή τοΰ W i 1 1 e: nach diescn, δηλ. Gesetzen.
676. Υποχρεωμένος, ταγμένος.
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όποια δέν γιγνώσκεται άπλώς έμπειρικά, άλλά-^οϋποτίθεται, άν καί 
άκαθορΤότωςτΙκόμη^Αpriori. ‘Εάν όμως θέτω προηγουμένως ώς υπόβαθρο 
[βάση] ένα ύπέρτατο διατακτικό [τακτοποιό] όν, τότε αίρεται στήν 
πραγματικότητα ή ένότης τής φύσεως. Γιατί ή ένότης αυτή είναι παντελώς 
ξένη καί τυχαία στήν φύση των πραγμάτων καί δέν μπορεί έπίσης νά 
γνωσθή έκ677 καθολικών νόμων [τής φύσεως] αύτής. ‘Από αυτό ξεπηδδ 
[προέρχεται] ένας φαύλος κύκλος678 κατά τήν άπόδειξη679, άφοΰ κανείς 
προϋποθέτει αύτό πού κατ’ ούσίαν έπρεπε νά άποδειχθή.

Τό νά τταίρνη^θεωρή] κανείς τήν κανονιστική άργή συστηματικής 
ένότητος τής φύσεως ώς μιάν συστατική καί νά προϋποθέτη ώς αιτίαν ύπο- 
«τβ«κώς ό,τι μονάχα έν τή ίδέςι [κατ^ίδέαν] τίθετάΓώς ύπόβαθρο τής ^ 
όμοιομόρφου χρήσεως τού λόγου, [αύτό] σημαίνει μόνον τό νά όδηγή ^ ^ ^2) 
κανείς σέ σύγχυση680 τόν λόγρ. ' Η έρευνα τής φύσεως πορεύεται [τραβάει] 
τον δρόμο της έντελώς μόνη [άνεξάρτητη] ΓστηοιΕόμενηΙ πάνω681 στήν
άλυσίδα των φυσικών αίτιων σύμφωνα μέ καθολτΚ?5ϊ)Ξ νόμουε τήο~~ίθτ<*€-------- "
αύτής_[φύσεως], [καί], βέβαια, σύμφωνα μέ τήν ιδέα ένός Δημιουργού, όχι 
όμως γιά νά παραγάγη άπ’ αύτόν τή σκοπιμότητα —τήν όποια έπιζητεί682 
παντού [πρός κάθε κατεύθυνση]—, άλλά γιά νά γνωρίση τήν ύπαρξή του δι ’
[έξ] αύτής τής σκοπιμότητος, πού ζητείται μέσα στίς ούσίες683 τών φυσικών 
πραγμάτων [καί] όσο είναι δυνατό καί στίς ούσίες684 έπίσης όλων τών 
πραγμάτων έν γένει, κατά συνέπεια [γιά νά γνωρίση τήν υπαρξή του] ώς 
άπολύτως άναγκαία. Τό τελευταίο [τούτο] είτε τώρα τελεσφορεί685, είτε όχι, 
ή ιδέα, ώστόσο, παραμένει πάντοτε όρθή, καί έξ ίσου άκριβώς όρθή 
παραμένει έπίσης ή χρήση της, όταν αύτή είναι περιορισμένη στούς όρους 
μιας κανονιστικής άπλώς άρχής.

Πλήρης σύμφωνη [έναρμονισμένη] πρός ένα σκοπό ένότης686 είναι 
τελειότης (θεωρημένη άπολύτως)687. "Οταν τήν ένότητα αύτή δέν τή 
βρίσκουμε μέσα στήν ούσία τών πραγμάτων, πού συνιστούν ολόκλη
ρο τό άντικείμενο τής εμπειρίας, όλης, τουτέστιν, τής άντικειμενικά

677. Διά, μέ άφετηρία...
678. Orbis vitiosus.
679. Έν τφ άποδεικνύειν.
680. Διαταράσση.
681. Μέ όδηγό τήν...
682. ’Αναζητεί, έπιδιώκει.
683. H a r t e n s t e i n :  στήν ούσία (=dem Wesen).
684. Στήν ούσία (Γδε παραπάνω).
685. Στέφεται άπό έπιτυχία.
686. Unitas finalis.
687. Κατά τρόπον άπόλυτον, έν άπολύτω έννοίςι.
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(Α 696)1 
(Β 724))

(Α 696)1 
(Β 724))

έγκύρου γνώσεώς μας, κατά συνέπεια [δέν την βρίσκουμε] μέσα στούς 
καθολικούς καί άναγκαίους νόμους τής φύσεως, πώς θέλομε άπ’ αυ
τό688 νά συμπεράνουμε ευθέως γιά την ίδέα μιας ύπερτάτης καί ά- 
πολύτως άναγκαίας τελειότητος ένός πρωταρχικού όντος, πού είναι ή 
πρωταρχή [πηγή] κάθε αίτιότητος; Ή μέγιστη συστηματική, έπομένως ή 
σύμφωνη έπίσης πρός ένα σκοπό ένότης, είναι ή σχολή689, καί μάλιστα καί 
τό ύπόβαθρο τής δυνατότητος τής μεγίστης χρήσεως τού άνθρωπίνοι) λόγου.
' Η ίδέα τής ίδιας αυτής [ένότητος] είναι, άρα, άξεχώριστα μέ τήν ούσία τού 
λόγου μας συνδεδεμένη. * Η ίδια άκριβώς ίδέα είναι συνεπώς νομοθετική γιά 
μας καί έτσι είναι πολύ φυσικό νά δεχώμεθα έναν σ’ αύτήν άνταποκρινό- 
μενο νομοθετικό λόγο (intellectus archetypus), άπό τόν όποιο, ως τού άντι- 
κειμένου τού λόγου μας, είναι [πρέπει] νά παράγεται όλη ή συστηματική 
ένότης τής φύσεως.

Είπαμε έπ’ εύκαιρίςι τής άντινομίας τού καθαρού λόγου: ότι όλα τά 
έρωτήματα πού έγείρει [θέτει] ό καθαρός λόγος πρέπει νά είναι άπολύτως 
άπαντήσιμα690, καί ότι ή συγγνώμη 691 γιά τούς περιορισμούς [τά όρια] τής 
γνώσεώς μας —πού σέ πολλά γιά τήν φύση έρωτήματα είναι έξ ίσου άκριβώς 
άναπόφευκτη όσο καί εύλογη692— δέν μπορεί έδώ νά είναι έπιτρεπτή, άφοΰ 
οι έρωτήσεις έδώ δέν μάς ύποβάλλονται άπό τήν φύση τών πραγμάτων, άλλά 
διά τής φύσεως μόνον τού λόγου καί γιά τήν έσωτερική του άποκλειστικά 
διάταξη [σύσταση]. Τώρα μπορούμε νά έπιβεβαιώσουμε αύτόν τόν έκ 
πρώτης δψεως693 τολμηρό ισχυρισμό έν άναφορφ πρός τίς δύο έρωτήσεις, 
όπου [στίς όποιες] ό καθαρός λόγος έχει [έπιδεικνύει] τό μέγιστο διαφέρον 
του, καί μ’ αύτό νά όδηγήσουμε σ’ όλοσχερή τελείωση τήν θεώρησή μας 
γιά τή διαλεκτική τού ίδιου αύτοΰ καθαρού λόγου.

Έάν, συνεπώς, έρωτά κανείς (έν άναφορφ πρός μιάν ύπερβατική 
Θεολογία'8), π ρ ώ τ ο ν :  άν ύπάρχη κάτι τι διάφορο άπό τόν κόσμο, τό

* ’Εκείνο πού είπα ήδη προηγουμένως γιά τήν ψυχολογική ίδέα καί τόν προορισμό 
της, ώς άρχής γιά τήν άπλώς κανονιστική χρήση τοΰ λόγου, μέ άπαλλάσσει άπό τή 
διεξοδικότητα νά έκθέσω [άναπτύξω] άκόμη ιδιαίτερα τήν ύπερβατική άπατηλή φαινομε
νικότητα, σύμφωνα694 μέ τήν όποια ή συστηματική έκείνη ένότης όλης τής πολ- 
λαπλότητος τής έσωτερικής αΐσθήσεως παριστάνεται ύποστατικώς. ' Η μέθοδος695 στό 
σημείο αύτό είναι πολύ όμοια μ’ έκείνην πού παρατηρεί [άκολουθέΐ] ή κριτική 
άναφορικά πρός τό θεολογικό ιδεώδες.

688. Άπ’ αύτή τήν ένότητα. 689. Τό σχολείο, τό παιδευτήριο.
690. ’ Επιδεκτικά άπαντήσεως.
691. Δικαιολογία, πρόσχημα. 692. Δίκαιη.
693. Prima specie.
694. Δυνάμει τής όποιας, διά τής όποιας.
695. Τρόπος πορείας, διαδικασία.
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όποιο περιέχει τόν θεμελιώδη αίτιώδη λόγο τής τάξεως τοΰ κόσμου καί τής 
συνεκτικής606 του σύμφωνα μέ καθολικούς νόμους ένότητος, ή άπάντηση 
τότε είναι: χ ω ρ ί ς  ά μ φ ι β ο λ ί α  [ύπάρχει].^10^* 6 κόσμος είναι έν« 
σύνο^,ο^7 φαινομένων, άρα πρέπει νά ύπάρχη ένα κάποιο^Οπερβατικό 
>WrSn»pirt|in τιΏυ Ιδίων αύτών φαινοαένων. δηλ. [ένα υπόστρωμα] δυνάμενό 
άπλ^ς νά νοηθή608 άπό τήν καθαρή νόηση699. Έάν είναι [τίθεται], δ ε ύ- 
τ ε ρ ο ν, τό έρώτημα, άντόόναύτόείναιούσία, [ούσία προικισμένη]μέτή
μέγιστη πραγματικότητα, άναγκαία κ.λ.π.: τότε έγώ άπαντώ, _0j_-i_________ -ή
έ pTfr^-j}_crr)^a ό τ ή δέν έ χ ε ι  κ α ν έ ν α  ά π ο λ ύ τ ω ς  ν ό η μ μι700. 
Γιατί όλες οί Κατηγορίες, διά των όποιων επιχειρώ viir ΐαττσοΓμεσα μου
μιαν έννοια ένός τέτοιου άντικειμένου, δέν είναι γι<Γ κα|ψιάν£λλη χρήση 
έξόν άπό τήν έμπειρική, καί δέν έχουν κανένα άπολύτως νόημα, όταν [έάν] 
δέν έφαρμόζωνται πάνω σέ άντικείμενα δυνατής έμπειρίας, δηλ. πάνω στόν 
αισθητό κόσμο. ’Έ&ω_άπό τό πεδίο αύτό οί Κατηγορίες είναι άπλώς τίτλοι 
γιά έννοιες_£έννοιών], τίς όποιες μπορεί κανείς συγκαταβατικά νέ δέχεται, 
δι* αυτών όμως έπίσης δέν μπορεί κανείς νά έννοήση696 697 698 699 700 701 702 τίποτα. Έάν, 
τέλος, είναι [τίθεται], τρίτον, τό έρώτημα, άν έχουμε τό δικαίωμα [έπιτρέ- 
πεττμ] τουλάχιπτην νάνηήησυ|ΐκ τό διάφορο αύτό άπό τόν κόσμο OV 

ο.χ_ί_α ν_πρίς τά άντικείμενα τής έμπειρίας: τότε ή άπάντηση 
β α ί ω ς, άλλά μόνον ώς άντικείμενο-έν^τή ίδέ« [κατ ’ ίδέανί καί ^ '

Ιτήν πραγματικότητα707, δηλ. μόνο καθ’ όσον τό άντικείμι νοάύτ^είναι 
ένα άγνωστο σέ μάς υπόστρωμα τής συστηματικής ένότητος, τάξεως 
σκοπιμότητος τής διατάξεως [συστάσεως, συγκροτήσεως] τοΰ κόσμου, 
[υπόστρωμα]703 * πού ό λόγος είναι ύποχρεωμένος νά καθιστά στόν έαυτό του 
κανονιστικήν άρχή γιά τήν έρευνά του [έκ μέρους του έρευνα] τής φύσεως.
Καί [κάτι] άκόμα περισσότερο, στήν ιδέα αύτή μέσα μπορούμε νά έπιτρέ- 
ψουμε άφοβα καί άνεπίκριτα μερικούς άνθρωπομορφισμούς, πού είναι 
πρόσφοροι [εύνοϊκοί] στή νοηθεΐσα [άναφερθεϊσα] κανονιστικήν άρχή.
Γ ιατί είναι πάντα μόνον μιά Ιδέα [γιατί πρόκειται πάντα γιά μιάν ίδέα μόνο], 
πού δέν άναφέρεται διόλου εύθέως σ ’ ένα διάφορο άπό τόν κόσμο δν, άλλά 
[άναφέρεται] στήν κανονιστική άρχή τής συστηματικής ένότητος τού

(Β 725)

696. Contextus.
697. Summa.
698. Νοήσιμο.
699. Τόν καθαρό νοϋ.
700. Σημασία.
701. Καταλάβη.
702. In realitate, in veritatc.
703. ’Ιδέαν ή συστηματικήν ένότητα, κατ’ άλλους ( S m i t h ,  B o r n ) .  Θεωρούμε

όρθήν γραμματικές καί νοηματικές καί τήν άποψη αύτή.
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κόσμου, διά μέσου όμως μόνον ένός σχήματος τής ιδίας704, μιάς ύπερτάτης 
δηλαδή Νοήσεως, πού είναι σύμφωνα μέ σοφά σχέδια [προθέσεις] δημι
ουργός αύτού τοϋ κόσμου. Τί είναι αύτή καθ’ έαυτήν ή πρωταρχή705 αύτή 
τής ένότητος τού κόσμου, δέν θά έπρεπε706 μ’ αύτό νά συλλαμβάνεται 
[νοήται], άλλά [θά έπρεπε νά συλλαμβάνεται], πώς έμεΐς όφείλουμε νά τήν 
χρησιμοποιούμε ή, μάλλον, νά χρησιμοποιούμε τήν Ιδέα της έν σχέσει πρός 
τή συστηματική χρήση τού λόγου άναφορικά πρός τά πράγματα τού 
κόσμου.

’Αλλά κατ’ αύτό τόν τρόπο μπορούμε ώστόσο (θά συνέχιση νά ρωτά 
κανείς) νά δεχθούμε έναν μοναδικό σοφό καί παντοδύναμο δημιουργό τού 
κόσμου; Χ ω ρ ί ς  κ α μ μ ι ά ν  ά μ φ ι β ο λ ί α '  καί όχι μόνον αύτό, 
άλλά ε ί μ α σ τ ε  υ π ο  χ ρ ε ω μ έ ν ο ι νά προϋποθέσουμε έναν τέτοιο 
[δημιουργό]. ’Αλλά άμέσως τότε διευρύνουμε έν τούτοις τή γνώση μας πέρα 
άπό τό πεδίο τής δυνατής έμπερίας; Μέ κανέναν τρόπο707. Γιατί έχουμε 
προϋποθέσει ένα^ϋίτι τι μόνον, γιά τό όποιο δέν έχουμε καμμιάν άπολύτως 
έννοια, τί είναι αύτό καθ’ έαυτό τό Κάτι τι αύτό (£να- υπερβατικό άπλώς 
άντικείμενο), άλλά, έν σχέσει πρός τή συστηματική καί σκόπιμη708 τάξη τής 
κοσμοποιιας [τού σύμπαντος], τήν όποια είμαστε ύποχρεωμένοι νά προϋπο
θέτουμε, όταν σπουδάζουμε τήν φύση, έχουμε νοήσει έκεΐνο τό άγνωστο σέ 
μάς όν κ α τ ’  ά ν α λ ο γ ί α ν  μόνο πρός μιάν Νόηση [νοερή φύση] (μιά 
έμπειρική έννοια), δηλ. έν άναφορά πρός τούς σκοπούς καί τήν τελειότητα, 
πού βασίζονται πάνω σ’ αύτό, τό όν αύτό τό έπροικίσαμε μ’ έκεΐνες άκριβώς 
τίς ιδιότητες, οι όποιες, σύμφωνα μέ τούς όρους τού λόγου μας, μπορούν νά 
έμπεριέχουν τό υπόβαθρο [τόν αιτιώδη λόγο] μιάς τέτοιας συστηματικής 
ένότητος. Ή ιδέα αύτή, άρα, είναι παντελώς θεμελιωμένη [βάσιμη, 
έγκυρη] άναφορικά πρός τόν κοσμική [έΎκόσιιια]709 γηήπΏ.τοΰ λόγου uac. 
’ Εάν όμως θέλαμε νά τής αποδώσουμε [ένα] άπολύτως άντικειμενικό κύρος, 
τότε θά λησμονούσαμε ότι, αύτό πού νοούμε, είναι ένα.όν έν τϋ ιδέα ιιόνον' 
καί, καθώς [καθ’ όσον] έμεΐς τότε θά ξεκινούσαμε [άρχίζαμε] άπό μιάν διά 
τής θεωρήσεως [παρατηρήσεως]710 τού κόσμου μή προσδιορίσιμη διόλου 
αιτιώδη άρχή, δέν θά είμασταν έτσι σέ θέση νά έφαρμόσουμε τήν άρχή αύτή 
εύσυμμέτρως [προσηκόντως] πρός τήν έμπειρική χρήση τού λόγου.

704. Αύτής τής ένότητος.
705. Πρωταρχικός λόγος, αιτία. Κατά τήν έκδοση A: Ungrund (=μή-πρωταρχή, μή- 

Οεμέλιο, άβυσσος, «άπατος») άντί: Urgrund.
706. Κατά λέξη: Δέν έχει όφείλει νά..
707. Ούδαμώς.
708. Τελολογική, σύμφωνη πρός σκοπούς (=ad fines convenienter constitutus).
709. Κοσμολογική.
710. Σπουδής.
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Αλλά (θά έρωτήση κανείς περαιτέρω) μ’ αύτό τόν τρόπο μπορώ έν 
τούτοις νά κάνω χρήση τής έννοίας καί τής προύποθέσεως του ύπερτάτου 
αύτού δντος στήν κατά λόγον θεώρηση τοΟ κόσμου; Βεβαίως, γι’ αυτόν 
άλλωστε ουσιαστικά τόν σκοπό είναι τεθειμένη άπό τόν λόγο ώς υπόβαθρο 
αυτή ή Ιδέα. ’Αλλά έχω τότε τό δικαίωμα νά θεωρώ ώς σκοπούς διατάξεις 
προσόμοιες σκοπών, καθώς [καθ ’ όσον] τίς παράγω άπό τήν θεϊκή βούληση, f ^ 
άν καί διά μέσου Ιδιατέρων πρός τόν σκοπό αύτό καταλλήλως προσαρ
μοσμένων [διευθετημένων] μέσα στόν κόσμο διαρρυθμίσεων; Βεβαίως, αύτό 
έπίσης μπορείτε νά τό κάνετε, άλλά κατά τέτοιον τρόπο, ώστε νά όφείλη νά 
έχη γιά σάς τό ίδιο άκριβώς κύρος711 712, [τό] άν κάποιος λέγη, ότι ή θεϊκή 
σοφία τά έχει όλα έτσι γιά τούς ύπέρτατους σκοπούς της τακτοποιήσει, ή 
[ότι] ή Ιδέα τής ύπερτάτης σοφίας είναι ένα κανονιστικό [στοιχείο] στήν 
έξερεύνηση τής φύσεως καί μιά άρχή τής συστηματικής καί σκόπιμης 
[τελολογικής] ένότητος τής ίδιας αύτής [φύσεως] σύμφωνα μέ καθολικούς 
φυσικούς νόμους, άκόμη καί έκεΐ. όπου έκείνη δέ τή διακρίνουμε [άντι- 
λαμβανόμεθα]' δηλ. γιά σάς πρέπει) έκεΐ, όπου τήν ενότητα αυτή τή 
διακρίνετε [άντιλαμβάνεσθε], νά είναι ένα καί τό αύτό έντελώς πράγμα τό νά 
[έάν] λέτε: [ότι] ό τλ ή*^ ησε έτσι σοωώς, ή ή Φύση τό έτακτοποίησε 
κατα ιχύιύν ιόν ιρόπο σοφά. Γιατί ή μέγιστη συστηματική καί σύμφωνη 
πρός ένα σκοπό [σκόπιμη] ένότης, πού ό λόγος σας άπαιτούσε,νά ύπο-θέτη 
ώς κανονιστικήν άρχή σέ κάθε έρευνα τής φύσεως, ήταν άκ-ριβώς έκεΐνο 
πού σάς έδιδε τό δικαίωμα νά ύπο-θέτετε7ι2<τήν ιδέα μιάς ύπερτάτης Νοήσε- 
ως ώς ένα σχήμα τής κανονιστικής άρχής|καί όσην έσεΐς τώρα σκοπιμότη
τα συναντάτε, σύμφωνα μέ τήν ίδια αύτήν άρχή, μέσα στόν κόσμο, τόσην 
έπίσης έπιβεβαίωση τής νομιμότητος τής ίδέας σας έχετε' άλλά καθώς ή 
άναφερθεΐσα713 άρχή δέν είχε καμμιάν άλλη πρόθεση [σκοπό] άπό τού νά 
ζητή άναγκαίαν καί μεγαλύτερη δυνατήν ένότητα τής φύσεως, έτσι τήν 
ένότητα αύτή θά πρέπη, καθ’ όσον714 έμεΐς τήν φθάνομε, νά τήν όφείλωμε 
βέβαια στήν Ιδέα ένός ύπερτάτου όντος, άλλά [πλήν όμως] δέν μπορούμε, 
χωρίς νά περιπέσουμε σέ άντίφαση μέ τούς ίδιους τούς έαυτούς μας, ν’ 
άντιπαρέλθουμε τούς καθολικούς νόμους τής φύσεως —έν δψει τών όποιων 
μόνον έτέθη ώς βάση ή Ιδέα—, γιά νά θεωρήσουμε τή σκοπιμότητα αύτήν 
τής φύσεως ώς τυχαία καί ύπερφυσικήν όσον άφορά τήν έκπόρευσή της 
[καταγωγή της], γιατί έμεΐς δέν είχαμε τό δικαίωμα ένα δν μέ τίς

f(A 700) 
1(Β 728)

711. Νά είναι τό ίδιο πράγμα, νά είναι άδιάφορο.
712. Νά θέτετε ώς βάση.
713. ΝοηθεΤσα.
714. Στό μέτρο ή τόν βαθμό πού τήν πλησιάζομε.
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άναφερθεΐσες715 Ιδιότητες νά τό δεχθούμε πάνω άπό τήν φύση, άλλά νά 
θέσουμε μόνον ώ<~Βόπη τήν ίδέα του, νιά νά θεωρήσουμε κατά τήν άναλογία 
ένός αιτιώδους προσδιορισμού ώς συστηματικώς συνδεδεμένα άναμεταξύ 
των τά φαινόμενα.

’Ακριβώς γι’ αύτό έχομε έπίσης τό δικαίωμα νά νοούμε τήν αίτια τού 
κόσμου έν-τή_Ιδέςι όχι μόνο σύμφωνα μέ_έναν_πιό λεπτονήητη άνθρω/η 
ρΟρφπτμό (χωρίς τόν όποιο δέν θά μπορούσε άπολύτως τίποτε νά νοηθή γι’ 
αύτό716), δηλ. ώς ένα δν, πού έχει νόηση, εύαρέσκεια καί δυσαρέσκεια717, 
ώσαύτως μιά σύμμετρη πρός αύτό έπιθυμία καί βούληση κ.λ.π., άλλά νά τού 
άποδίδουμε άπειρην τελειότητα, πού ύπερβαίνει έτσι κατά πολύ έκείνη, γιά 
τήν όποια μπορούμε νά έχωμε τό δικαίωμα718 διά [ώς έκ] τής έμπειρικής 
γνώσεως τής τάξεως τού κόσμου. Γιατί ό—κανονιστικός νόμος τής 
oomnnaTudlc ένότητος θέλει [ώστε] νά όφείλουμε νά σπουδάζουμε τήν 
φύση έτσι, ώ ς έ ά ν παντού νά άπαντοΰσε [βρισκόταν] συστηματική καί 
σκόπιμη719 έπ’ άπειρον ένότης κοντά [πλάϊ] στή μεγαλύτερη δυνατή 
πολλαπλότητα [ποικιλία]. Γιατί, παρ’ όλο πού θά κατοπτεύουμε [άποκα- 
λύπτουμε] ή προσεγγίζουμε όλίγο720 μόνον άπό τήν τελειότητα αύτή τού 
κόσμου, άνήκει έν τούτοις στή νομοθεσία τού λόγου μας νά τήν ζητούμε καί 
νά τήν προεικάζουμε παντού" καί πρέπει νά μάς είναι πάντοτε έπωφελές, 

701)·» άλλά ποτέ δέν μπορεί νά άποβή έπιβλαβές, [τό] νά έπιτελοΰμε [κατευ- 
729)i θύνουμε] τήν θεώρηση [μελέτη] τής φύσεως σύμφωνα μέ τήν άρχή αύτή. 

Άλλά ύπό [μέ] τήν παράσταση αύτή721 τής ύποτεθειμένης ώς βάση ιδέας έ
νός ύπερτάτου δημιουργού είναι έπίσης σαφές: ότι δέν ύποθέτω [θέτω ώς βά
ση] τήν ύπαρξη καί τή γνώση ένός τέτοιου όντος, άλλά τήν ιδέα μόνον τού ί
διου αύτοΰ όντος καί δέν παράγω, άρα, κατ’ ούσίαν τίποτε άπό τό όν αύτό, 
άλλά μονάχα άπό τήν ιδέα του, δηλ. άπό τήν φύση τών πραγμάτων σύμφωνα 
μέ μιάν τέτοια ιδέα. Έπίσης μιά ώρισμένη, άν καί άνεκδίπλωτη722 συνείδη
ση τής γνήσιας χρήσεως τής έννοιας μας αύτής τού λόγου φαίνεται νά έχη 
προκαλέσει [έμπνεύσει] τή μετριοπαθή [σεμνή] καί εύλογοφανή723 γλώσσα 
τών φιλοσόφων όλων τών έποχών, καθώς724 αύτοί όμιλοΰν γιά τήν σοφία καί

715. Νοηθεΐσες.
716. W i I I e: von ihr (=γι* αύτήν).
717. ΑΙσθήματα ήδονής καί λύπης.
718. Νά είμαστε έξουσιοδοτημένοι.
719. Τελολογική.
720. “Ενα μικρό μέρος, όλίγα μόνον πράγματα.
721. Άπό τήν παράσταση αύτή, άπό τόν [κατά τόν] τρόπο αύτό παραστάσεως.
722. Άξεκαθάριστη, άδιατύπωτη, συγκεχυμένη (=non explicate).
723. Δίκαιη, σώφρονα, έπιεική.
724. "Οταν, όπου.
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πρόνοια τής φύσεως καί τής θεϊκής σοφίας ώς συνωνύμων725 Εκφράσεων, 
μάλιστα [δέ] προτιμούν, όσο Εχουν νά κάνουν μέ τόν καθαρά άπλώς θεωρη
τικό λόγο, τήν πρώτη Εκφραση, γιατί αύτή συγκρατεΐ [Αναχαιτίζει] τήν 
[ύπεφίαλη] Αξίωση Ενός Ισχυρισμού μείζονος Απ’ αύτόν, γιΑ τόν όποϊο εί
μαστε δικαιολογημένοι726, καί Αναπέμπει [έπανΑγει] συγχρόνως τόν λόγο είς 
τό Γδιον αύτοΰ πεδίον, [δηλ.] στήν φύση.

“Ετσι ό καθαρός λόγος, πού στήν Αρχή δέν φαινόταν νΑ μδς ύπό- 
σχεται τίποτε τό λιγώτερο Από τή διεύρυνση των γνώσεων πέρα Από όλα τΑ 
όοια τήε έαπειρίαε. δέν περιέχει, έάν τόν Εννοούμε σωστά, τίποτε Αλλο Από 
ιι^ίνονιστικέ^ΑρΙχέ^, οί όποιες Επιτάσσουν μεγπλύτερη-μέν Ενότητα Ait ’ ό,τι 
ή -Εμπειρική χρήση Τής δίανοίας μπορεί νά έπιτύχη [νά φθάση], Αλλά 
Ακριβώς μ’ αύτό, μέ τό ότι [δηλ.] μεταθέτουν [έξαπωθοΰν] τόν στόχο τής 
προσεγγίσεως τής Ιδίας αύτής χρήσεως [τής δίανοίας]727 728 τόσο μακριΑ, 
φέρουν [όδηγοΰν], διά τής συστηματικής Ενότητος, στόν μέγιστο [δυνατό] ^ 
βαθμό τή συμφωνία [Αρμονία] ?ής Ιδίας πύτής χρήσεως [τής δίανοίας] μέ τόν 
Γδκτ~τόν Εαυτό- me. όταν όμως τίς(παρανοηγανείς καί τίς θεωρή ώς 
^υστατικΜ Αρχές ύπερβατικών γνώσεων^ΠΓ Αρχές] αύτές προκαλοΰν 
[παρδ^ουν] διά μιδς Απαστράπτουσας μέν, άλλ’ άπατηλόε (ραινημενικό- 
τητας_[έπιφάσεως] [ύποκειμενικήν] πεποίθηστρΗσιί'Εμφάνταστη [πλασμα- 
τικήν]729 γνώση, δι* αύτών όαωε αίώνιες Αντιφάσεις καί έριστικότητες.

* *

*

“Ετσι, λοιπόν, κάθε Ανθρώπινη γνώση Αρχίζειμέτίς Επόπ^ΐες,^) 
προχωρεί Από Εκεί πρός (εννοιες^καί τερματίζει730 μ^4§έ£ζ^λΑολονότι [ή 
γνώση] αύτή Εχει Εν ΑναφορςΙ καί πρός τά τρία [αύτά] στοιχεία πηγές τής 
γνώσεως a priori, πού Εκ πρώτης δψεως φαίνονται νά καταφρονούν τά όρια 
πάσης Εμπειρίας, μιά όλοκληρωμένη Εν τούτοις Κριτική πείθει, ότι κάθε 
λόγος στήν καθαρά θεωρητική του χρήση δέν μπορεί ποτέ μέ τά στοιχεία 
αύτά νά χωρήση πέρα731 Από τό πεδίο δυνατής Εμπειρίας καί ότι ό

725. ’Ισοδυνάμων.
726. “Εχομε τό δικαίωμα, είμαστε Εξουσιοδοτημένοι.
727. Τόν στόχο δηλ., πρός τόν όποϊο Αποβλέπει ή Επιζητεί νά προσεγγίση ή 

Εμπειρική χρήση τής δίανοίας - νοήσεως.
728. Πίστη, πειθώ.
729. Φανταστική, κατ' Επίνοιαν.
730. Καταλήγει.
731. Νά ύπερβή.

27
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ούσιαστικός [κυριολεκτικός] προορισμός τής ύπερτάτης αύτής γνωστικής 
δυνάμεως είναι νά χρησιμοποιή μονάχα όλες τίς μεθόδους καί τίς 
θεμελιώδεις άρχές αύτών [τών μεθόδων], γιά νά παρακολουθή [διερευνά] τήν 
φύση μέχρι τά ένδότερά της σύμφωνα μέ όλες τίς δυνατές άρχές τής 
ένότητος, άνάμεσα στίς όποιες αυτή των σκοπών είναι ή πλέον έπιφανής 
[σπουδαία], ποτέ όμως [δέν είναι ό προορισμός της] νά όπερβηίνη'”'* τό όριό 
της, έξω άπό τό όποιο δέν ύπάργει γιά έ μ ά ς τίποτε άλλο έξόν άπό 
κ£νόςχώρος7Ή?]5οίΐα ή κριτική έρευνα όλων των προτάσεων, πού μπορούν 

(Α 703)1 ν^δ^βυνουν Χή γνώση μας πέρά άπό τήν πραγματική έμπειρία, μάς έχει, 
(Β 731) στήν Υπερβατική Αναλυτική, έπαρκώς πείσει, ότι [οι προτάσεις] αύτές 

δέν μπορούν £ρτε)νά όδηγήσουν σέ^κάτί-πεμιουόιεμο άκύ~μιάν δυνατή 
έμπειρία' καί άν δέν ήταν-κανείς δύσπιστος Ακόμη καί άπέναντι στά πιό 
σαφή άφηρημένα733 καί γενικά θεωρήματα, άν έρεθιστικές [δελεαστικές] καί 
εύλογοφανεΐς προοπτικές δέν μάς δελέαζαν [παρέσυραν] ν’ άπορρίψουμε 
τόν καταναγκασμό [τήν πίεση]734 τών πρώτων735, τότε θά μπορούσαμε 
ασφαλώς νά άπαλλάξουμε τούς έαυτούς μας [νά γλυτώσουμε] άπό τήν 
έπίμοχθη [κοπιώδη] ανάκριση736 όλων τών διαλεκτικών μαρτύρων, πού ένας 
ύπερβατικός λόγος μπορεί νά προσκόμιση πρός όφελος [ύποστήριξη] τών 
[ύπερφίαλων] άξιώσεών του' γιατί γνωρίζαμε ήδη έκ τών προτέρων μέ 
πλήρη βεβαιότητα, ότι όλη ή προσποίησή του737 έχει μέν ίσως νομισθή 
[νοηθή]718 καλόπιστα719, αλλά οφείλει άναγκαστικά νά είναι απολύτως 
άκυρη [μηδαμινή, κενή], έφ’ όσον άφορά μιάν γνώση740, πού κανένας 
άνθρωπος δέν μπορεί ποτέ ν’ άποκτήση. ’Αλλά, καθώς [άφοΰ], ώστόσο, 
τέρμα τού συζητεΐν CaxiV συζητεϊν]741 ούδέν γίγνεται, όταν κανείς δέν 
είσχωρή πίσω στήν ο^θιΜΐϊ$ία τής άπατηλής φαινομενικότητος. διά τής 
όποιας καί ό πλέον λογικός [όξύνους]742 άνθρωπος μπορεί ν’ Απατηθή, καί 
[καθώς] ή Ανάλυση [διάλυση] όλης τής ύπερβατικής μας γνώσεως είς τά 
στοιχεία της (ώς μιά σπουδή τής έσωτερικής μας φύσεως) δέν έχει αύτή 
καθ’ έαυτήν καμμιάν σμικρή [άσήμαντην]741 αξία, γιά τόν φιλόσοφο όμως

732. Νά ύπερίπταται τοΰ...
733. Κατά τήν έκδοση Α: ή άφηρημένα.
734. ’Ανάγκη, βία.
735. Τών θεωρημάτων.
736. Τό έπίμοχθο άνακριτικό έργο.
737. Ή προσποιητή δηλ. συμπεριφορά του όσον άφορδ τή γνώση.
738. Θεληθή.
739. Μέ άγαθή πρόθεση, ειλικρίνεια, έντιμότητα.
740. Notitia (=γνωριμία, γνώση).
741. Στούς λόγους, στίς διατριβές ή συζητήσεις δέν ύπάρχει κανένα τέλος.
742. Πρβλ. Κρ. τ.κ.λ. Α 339 καί Β 397.
743. Εύτελή, εύκαταφρόνητη.
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[ή άνάλυση αύτή] είναι καί μάλιστα καί καθήκον, έτσι δέν ήταν μόνον 
άναγκαΐο δλην αύτή τήν —άν καί μάταιη— έπεξεργασία τοΰ καθαρά 
θεωρητικού λόγου νά τήν έξερευνήσω [παρακολουθήσω] διεξοδικά μέχρι 
τίς πρώτες της πηγές' άλλά, καθώς744 ή. διρλεκτιιςή άπατηλή φαινομενι- 
κότης δέν είναι έδώ ώς πρός τήν κρίση μόνον άπατηλή, άλλά καί ώς πρός τό (Β 7 
διαφέρον έπίσης, πού κανείς έδώ έπιδεικνύει [έχει]745 γιά τήν κρίση αύτή, 
έλκυστική καί σύμφωνη πάντα πρός τήν φύση746 747 —καί έτσι θά παραμείνη είς (A Ί 
άπαν τό μέλλον—, έτσι ήταν σκόπιμο [πρόσφορρ]Ζ42 νά συντάξω λεπτο
μερώς [σχολαστικώς] τά πρακτικά, τρόπον τινά, 4ύτής τής δίκηςjpxi νά τά 
καταθέσω στό άρχεΐο τού άνθρωπίνου λόγου πρόςάποσόβησή[άποφυγή, 
άποτροπή] |ΐΓ>>ρντικΎ7ιν παρθ|ΐηίηη ρ.Γδους.

744. Δεδομένου ότι.
745. Λαμβάνει, παίρνει.
746. Φυσική, σύμφωνη πρός τήν φύση μας.
747. Χρήσιμο, φρόνιμο.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

'Η υπερβατική (ύπερβατολογική) Μεθοδολογία άποτελεΐ ένα ιδιαιτέ
ρως σημαντικό τμήμα τής Κριτικής τοΰ καθαρού λόγου. Ή συχνά καί 
αδικαιολόγητα παραγνωρισμένη σημασία της θά φανή, πιστεύουμε, άπό τίς 
άμέσως έπόμενες άναπτύξεις.

Ό Κάντ άρχίζει έδώ μέ μιάν κριτική διαπίστωση, πού φέρει τόν 
χαρακτήρα, θά λέγαμε, καί μιάς φιλοσοφικής έξομολογήσεως. 'Ομολογεί 
δηλ. μέ ειλικρίνεια, άλλά καί κάποιαν αύτοειρωνία ό θεμελιωτής τοΰ 
κριτικού καί υπερβατικού ιδεαλισμού, ότι στό πρώτο μέρος τής «Κρ. τ. 
κ. λ.«·, τήν 'Υπερβατική Στοιχειολογία, ένώ είχε κατά νούν τήν ύψωση ενός 
φιλοσοφικού πύργου πού νά φθάνη μέχρι τόν ούρανό, άπεδείχθη εν τούτοις 
πώς τό υλικό, τά δομικά δηλ. στοιχεία τής γνώσεως, δέν έπαρκοΰσε παρά 
μονάχα γιά ένα κατοικητήριο, άρκετά ευρύχωρο ώστόσο καί υψηλό γιά τίς 
φιλοσοφικές δουλειές, πάνω όμως στό κριτικό πεδίο τής έμπειρίας. Τούτο 
σημαίνει ουσιαστικά ότι μέ τήν Υπερβατική Στοιχειολογία κ ιθωρίσθησαν 
άποφασιστικώς τά σαφή όρια τής θεωρητικής χρήσεως τού λόγου καί μέ τίς 
θεμελιώδεις άρχές ή άξιώματα τής καθαρής διανοίας ή νοήσεως στεριώθηκε 
τό οικοδόμημα τής έγκυρης έπιστημονικά φιλοσοφικής γνώσεως. “Αλλω
στε ό Κάντ δέν τρέφει καμμιά ψευδαίσθηση γιά τήν καθαρά διαλεκτική καί 
θεωρητική χρήση τού λόγου, όταν ό ίδιος μάλιστα τονίζη (A 795/Β 823 
κ.έ.), πώς ή μεγίστη καί μοναδική ίσως ωφέλεια κάθε φιλοσοφίας τού 
καθαρού λόγου είναι άπλώς καί μόνον ά ρ ν η τ ι κ ή: δέν χρησιμεύει δηλ. 
ώς όργανο πρός διεύρυνση, άλλά ώς π ε ι θ α ρ χ ί α  κ α ί  π α ί δ ε υ σ η  
πρός όριοθέτηση καί άντί ν’ άποκαλύπτη άλήθεια, διαθέτει τό αθόρυβο 
προνόμιο ν’ άποτρέπη άπό πλάνες.

Έδώ άκριβώς στήν 'Υπερβατική Μεθοδολογία του ό Κάντ δέν κατα
πιάνεται πλέον μέ τήν —παρά τήν άπατηλή διαλεκτική φαινομενικότητα— 
«συστατική» ή «κανονιστική» χρήση (καί τήν όποια άκαθόριστα γενική 
«διεύρυνση») τών ιδεών τοΰ καθαρού λόγου πέρα άπό τά όρια δυνατής 
έμπειρίας— τούτο έγινε ήδη —καί τίς συνέπειες τίς είδαμε— μέ τά τρία 
πρώτα τεύχη τής 'Υπερβατικής Διαλεκτικής— άλλά μέ μιάν κατ’ άρχήν 
ά ρ ν η τ ι κ ή θεώρηση, πού δέν είναι, κατά τόν Κάντ καθόλου κατώτερη σέ 
σημασία άπό κάποιαν θετικού χαρακτήρος διδασκαλία. ’Έργο δηλαδή τής 

Υπερβατικής Μεθοδολογίας είναι ό καθορισμός τών τυπολογικών όρων 
οίκοδομήσεως ενός πλήρους συστήματος τού καθαρού λόγου (Α 707/ 708
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καί Β 735/736). ’Ανάμεσα όμως στους ειδολογικούς αυτούς όρους συγκα
ταλέγεται πρωταρχικά ή γνώση καί όριοθέτηση αυτού πού δέν πρέπει κανείς 
ή δέν έπιτρέπεται νά κάνη, ό άποκλεισμός δηλ. των παραδοσιακών έκείνων 
μεθόδων (ό άρνητικός, άρα, προσδιορισμός), οί όποιες δέν όδηγοΰν στόν 
άπώτερο σκοπό, πού δέν είναι άλλος άπό τό γενικό σχέδιο άρθρώσεως τού 
συστήματος τού καθαρού λόγου. Γι’ αύτό καί τό πρώτο κεφάλαιο τής 
'Υπερβατικής Μεθοδολογίας έπιγράφεται «Disziplin», π ε ι θ α ρ χ ί α  δηλ. 
ή παίδευση (έδώ) τού καθαρού λόγου, πού κατ’ αύτό τόν τρόπο έμποδίζεται 
ή άποτρέπεται στή διαρκή τάση του ν’ άποκλίνη άπ’ ώρισμένους κανόνες, 
στούς όποιους όφείλει νά υποβάλλεται κατά την πορεία του πρός τό 
σύστημα. Τό κεφάλαιο αύτό άποτελεΐται άπό τέσσερα τμήματα, πού 
πραγματεύονται τήν Πειθαρχία τού καθαρού λόγου άναφορικά πρός τή 
δογματική καί πολεμική χρήση καθώς καί έν άναφορά πρός τίς υποθέσεις 
καί τίς άποδείξεις του, ένώ 'ένα παρεμβαλλόμενο μικρότερο τμήμα άναφέ- 
ρεται στόν Hume καί τήν άνειρήνευτη έσωτερική αύτοδιαμάχη τής σ κ ε 
π τ ι κ ή ς  χρήσεως τού λόγου.

Τήν άρνητική διδασκαλία τού πρώτου κεφαλαίου διαδέχεται ή διδα
σκαλία κάποιων θ ε τ ι κ ώ ν  γνώσεων πού άνήκουν μέν στήν περιοχή τού 
καθαρού λόγου, άλλ’ άφορούν άντικείμενα όχι τού θεωρητικού άλλά τού 
πρακτικού καί ήθικού διαφέροντός του. Έδώ έξετάζεται, τί έχει καί τί 
οφείλει μέ βεβαιότητα ν’ άκολουθή ό καθαρός λόγος άνεξάρτητα άπό καί 
πέρα άπό κάθε έμπειρία, ποιούς δηλ. θετικούς κανόνες έν όψει τού ήθικού 
του μόνον προορισμού καί τής αποδοχής ένός υπεραισθητού κόσμου έχει 
αύτός υποχρέωση νά τηρή. Τό κεφάλαιο αύτό φέρει τόν τίτλο: Κ α ν ώ ν
τού καθαρού λόγου. ’ Ακολουθούν δύο άκόμη μικρότερα κεφάλαια, άπό τά 
όποια τό 'ένα: ή ’ Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή  τού καθαρού λόγου, άναπτύσσει 
προγραμματικά τό πλήρες σχέδιο τών οργανικά άρθρωμένων γνώσεων τού 
συστήματος τής φιλοσοφίας, ένώ τό άλλο: ή ' Ι σ τ ο ρ ί α  τού καθαρού 
λόγου ('ένας πράγματι άξιοσημείωτος γιά σήμερα φιλοσοφικός τίτλος!), 
συμπληρώνει καί όλοκληρώνει τό συστηματικό διάγραμμα ρίπτοντας ένα 
φευγαλέο βλέμμα στό σύνολο τών μέχρι τότε ιστορικών σχηματισμών τής 
φιλοσοφίας τού λόγου καί διακαθορίζοντας ιστορικά τή νέα Καντιανή- 
-κριτική περί μεταφυσικής άντίληψη τού μέλλοντος («Ό κριτικός δρόμος 
είναι, μονάχα, άκόμη άνοικτός...» A 856/Β 884).

"Ας δούμε λοιπόν μέ τή σειρά τους τά βασικά θέματα πού άναπτύσ- 
σονται στά τέσσερα αυτά κεφάλαια τής Καντιανής Μεθοδολογίας. Καί 
πρώτα ή:

α) Πειθαρχία τού καθαρού λόγου
’Αναφέραμε ήδη παραπάνω ότι τό τμήμα αύτό άποτελεΐ ένα είδος άπο- 

τρεπτικής άρνητικής διδασκαλίας άπό καί γιά τίς ακατάλληλες καί έσφαλ-
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μένες μεθόδους πού κατά καιρούς χρησιμοποιεί στόν χώρο της ή φιλοσοφία 
(Α 712/ Β 740). Μιά τέτοια μέθοδος είναι ή δογματική, μέ τη βοήθεια τής 
όποιας ή φιλοσοφία έπιδιώκει τήν ίδια ακριβώς αποδεικτική βεβαιότητα 
όπως αυτή μάς είναι γνωστή από τά Μαθηματικά. Μαθηματικά καί φιλο
σοφία, ωστόσο, είναι δύο έντελώς διαφορετικά πράγματα καί γιά τούτο δέν 
έπιτρέπεται ή μέθοδος τών μέν νά γίνεται αντικείμενο μιμήσεως άπό τήνδέ. 
Φιλοσοφική γνώση, γράφει ό Κάντ (A 713/Β 741), είναι ή έξ έννοιών γνώση 
τού λόγου, ενώ μαθηματική ή εκ κατασκευής τών έννοιών. Καί κατασκευάζω 
μιάν έννοια σημαίνει, ότι εκθέτω ή παριστώ σχηματικά a priori τήν άντι- 
στοιχοΰσα ή άνταποκρινόμενη σ’ αυτήν έποπτεία, πού, ώς ένα κατ’ ιδίαν ή 
άτομικό άντικείμενο in concreto, έκπληροΐ τόσον τούς όρους τής έποπτικής 
προφάνειας όσο καί τήν προϋπόθεση τού καθολικού κύρους της γιά όλες τίς 
δυνατές έποπτεΐες. “Αν, λοιπόν, τά Μαθηματικά καταφέρνουν έτσι νά 
προσφέρουν καί νά εξετάζουν τό Γενικό ή Καθολικό in concreto, δηλ. σέ 
μιάν άτομική ή ξεχωριστά δεδομένην έποπτεία, ή φιλοσοφία άπό τήν άλλη 
πλευρά δέν θεωρεί τό Γενικό παρά μόνο πάντοτε in abstracto, διά μέσου δηλ. 
άπλών ή ψιλών έννοιών, πού δέν έχουν άντίκρυσμα στήν έμπειρία. Τούτο 
καταδεικνύεται σαφέστερον άπό τή συνέχεια τών άναπτύξεων τού Κάντ πού 
άναφέρονται σέ ό,τι φυσικά άποτελεΐ τήν κορωνίδα τής άκριβολογικής 
δυνάμεως τών Μαθηματικών: στούς ο ρ ι σ μ ο ύ ς  δηλ., τά ά ξ ι ώ μ α τ α  
κ α ί  τ ί ς  ά π ο δ ε ί ξ ε ι ς .  Τό συμπέρασμα άπ’ όλα αύτά, κατά τόν Κάντ, 
είναι, ότι δέν ταιριάζει στήν φύση τής φιλοσοφίας νά έπαίρεται καί νά 
στολίζεται ψευδώς μέ τούς μάταιους τίτλους καί τίς έορταστικές ταινίες τής 
δανεικής άπό τά Μαθηματικά δογματικής μεθόδου, αφού κάτι τέτοιο άπο- 
συγκρύπτει τά λάθη καί τίς πλάνες ξεγελώντας ταυτόχρονα τήν φιλοσοφία, 
ουσιαστικός, ώστόσο, στόχος τής όποιας άποτελεΐ τό ν’ άφήνη νά προ
βάλλουν στό έμφανέστατο δυνατό φώς όλα τά φιλοσοφικά βήματα τού 
λόγου. Είδικώτερα: ό,τι κανείς μπορεί καταχρηστικά νά όνομάζη: δ ρ ι-
σ μ ό στόν χώρο τής φιλοσοφίας δέν είναι, κατά τόν Κάντ, τίποτε άλλο άπό 
άπλή έκθεση, έξήγηση ή άνάλυση δεδομένων έννοιών (πού ή πληρότης της 
δέν είναι άποδεικτικά βέβαιη), κάτι δηλ. πού δέν λαμβάνει στά Μαθηματικά 
χώρα, όπου έχομε πρωταρχικά καί συνθετικά «φτιαγμένες» καί κατα
σκευασμένες έννοιες. Στά Μαθηματικά άκόμη δέν έχομε καμμιάν έννοια 
πρίν άπό τόν όρισμό, διά μέσου τού όποιου δίδεται κ α τ ’  ά ρ χ ή ν  καί ή 
έννοια —άρα άρχίζουμε καί πρέπει ν’ άρχίζωμε πάντοτε μ’ αύτόν. Στήν 
φιλοσοφία άντίθετα ό όρισμός, ώς ή πλήρης καί εύσύμμετρη σαφήνεια τού 
άντικειμένου, κατακλείει, καί πρέπει νά κατακλείη μάλλον παρά νά άρχίζη 
τό έργο. ’ Από τό γεγονός αύτό έξηγεΐται τό ότι ό όρισμός στά Μαθηματικά 
άνήκει ad esse (οί μαθηματικοί ορισμοί ούδέποτε πλανιόνται), ένώ στήν 
φιλοσοφία ad melius esse (λόγω τής πληθιόρας πλημμελών όρισμών, ή 
ορισμών πού προσεγγίζουν άπλώς τήν έννοια τού όρισμοϋ).
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Αλλ’ ούτε καί ά ξ ι ώ μ α τ α, συνθετικές δηλ. θεμελιώδεις προτάσεις 
a priori, καθ’ δσον αύτές είναι άμεσα βέβαιες, διαθέτει ή φιλοσοφία,έφ’ 
όσον'μιά συνθετική θεμελιώδης έξ έννοιών πρόταση δεν μπορεί νά είναι 
ποτέ άμεσα βέβαιη (λ.χ. κάθε τι πού συμβαίνει έχει την αιτία του) καί αυτό 
πού άποκαλεϊ στην ’ Αναλυτική άξίωμα ό Κάντ (πού δέν είναι ούσιαστικά 
άξίωμα) απαιτεί άπαρεγκλίτως μιάν άκριβή εις βάθος «παραγωγή», δηλ. 
μιάν δικαίωση τής„χ.ρήσεώϋ.του^ΟεάυΜοη). Τέλος οί ά π ο δ ε ί ξ ε ι ς  
στήν περιοχή τής φιλοσοφίας στερούνται έ π ο π τ ι κ ή ς  βεβαιότητος καί 
άποδεικτικότητος, δεδομένου ότι έξ έννοιών a priori δέν είναι δυνατόν 
άσφαλώς νά πηγάση προφάνεια, αλλά τούτο ισχύει μόνον γιά τήν έκ κατα
σκευής εν τή έποπτεία παραγόμενη γνώση των εννοιών (Μαθηματικά).

Στό δεύτερο πάλι τμήμα τού πρώτου κεφαλαίου ό Κάντ καταλήγει σ’ 
ένα διαλεκτικά γόνιμο καί παράδοξο στήν άμφισημία του συμπέρασμα: ότι 
δηλ. δέν ύπάρχει ούσιαστικά κβμμΐά—π ο λ c μ ιτ ή (καμμιά δηλ. χρήση 
τού λόγου μέ πρόθεση τήν άσκηση έναντιολόγου πολεμικής) στό πεδίο τού 
καθαρού λόγου (A 756/Β 784) όπως άκριβώς καί καμμιά α ν τ ι θ ε τ ι κ ή  
τού ίδιου αύτού λόγου (A 743/Β 771). Βεβαίως ό Κάντ δέν άρνεΐται τήν 
πολεμική χρήση τού λόγου, όταν κανείς έπιχειρή νά άμυνθή απλώς εναντίον 
τού δογματικού του άντιπάλου καί νά τόν κλονίση ή καί κατατροπώση μέ 
τήν πλούσια επίσης διαλεκτική του αντιπαράθεση έν πολεμική χρήσει. 
Ό έμμεσος όμως αύτός τρόπος πολεμικής επιχειρηματολογίας καί άνα- 
σκευής δέν συνιστά πραγματικήν άπόδειξη γιά τό δίκαιο τής άντιθέτου 
πλευράς, άν λογαριασθή ότι οί άντιμαχόμενοι διαλεκτικοί μονομάχοι άερο- 
μαχούν ή μάχονται έναντίον άπλών κατά βάθος σκιών μέ τήν έπιμονή τους 
νά ομιλούν καί διαπληκτίζωνται γιά ένα πράγμα μή εκτιθέμενο ή παριστώ- 
μενο σέ μιάν πραγματική ή, έστω, δυνατήν εμπειρία —κατορθώνοντας έτσι 
μεγαλοπρεπώς καί άφόβως νά «ξεσκεπάζουν» ό ένας τόν άλλο στήν διαλε- 
κτικοπολεμική τους έπίφαση. Τί θά μπορούσε άλλωστε νά τούς έλέγξη στήν 
πτήση τους αύτή πέρα καί πάνω άπό όποιουσδήποτε όρους δυνατής έμπει- 
ρίας, στήν όποια θά υπήρχε τουλάχιστον ένα κάποιο άποδεικτικό έλεγκτικό 
μέσο τής άληθείας των; ’Έτσι δύνανται διαρκώς νά διισχυρίζωνται, κατά 
τόν Κάντ, στήν άνεδαφικότητα τής άτέρμονος πολεμικής των...

Άλλ’ ό κριτικός λόγος ή, καλλίτερα, ή Κριτική τού καθαρού λόγου 
θεωρείται άπό τόν Κάντ καί ώς τό άληθινό δικαστήριο γιά τήν ειρήνευση 
καί κριτική διάλυση όλων τών διαφιλονικήσεων τού ίδιου (A 75.1/Β 779). 
’Όχι δΓ ωμού πολέμου καί ακρίτου πολεμικής, άλλά μέ μιάν κριτική καί 
δίκαια περαιωμένη δίκη όδηγούμεθα στήν κατάσταση μιας έννομης καί 
βεβαίας φιλοσοφικής ειρήνης μακριά άπό τόν έμφύλιο πόλεμο τής φυσικής 
καταστάσεως. Καί αύτό έπιτυγχάνεται όταν, πρώτον, ό κριτικός λόγος ώς 
τέτοιος δέν άναγνωρίζη άλλον δικαστή άπό τόν ίδιο αύτό τόν κοινό 
καθολικό άνθρώπινο λόγο, όπου μέσα ό καθένας έχει τήν φωνή καί τή ψήφο
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too' καί, δεύτερον, έν όσω ή Κριτική αύτή δέν έπαληθεύεται παρά μονάχα 
πάνω στή μόνη έγκυρη καί νόμιμη πηγή δικαιώσεώς της, στους άπαράβα- 
τους δηλ. όρους μιάς δ υ ν α τ ή ς  έ μ π ε ι ρ ί α ς .  ’ Από έδώ έπίσης γίνεται 
φανερό, γιατί ή φιλοσοφία αντιμετωπίζει, ή πρέπει ν’ άντιμετωπίζη, τόν 
σ κ ε π τ ι κ ι σ μ ό  καί τή μέθοδο έργασίας του ώς ένα μεταβατικό στάδιο, 
ώς ένα άπλώς διασκεπτικό «αναπαυτήριο» (A 76Ι/Β 789) γιά τή μελλοντική 
πρόβαση τού ανθρωπίνου λόγου. ’ Η σκεπτική, μέ άλλα λόγια, χρήση του 
λόγου ή, ακριβέστερα μέ τά ίδια τά λόγια του Κάντ, ή αρχή τής 
σκεπτικιστικής ο ύ δ ε τ ε ρ ό τ η τ ο ς  μπορεί μέν στήν περίπτωση 
έξημμένων διαμαχών τοΰ λόγου νά μήν είναι έπιτρεπτή: Γιατί, τί μπορεί 
καλλίτερα νά καταπλήξη τήν τυφλωμένη δογματική μεγαλαυχία των σοφι
στικών αντιπάλων καί νά τούς ύποβάλη κριτικήν αμφιβολία μέσα τους άπό 
τήν αντιπαράθεση έξ ίσου ιταμών καί μεγαλορρημόνων ισχυρισμών ή 
αξιώσεων; Έδώ ό σκεπτικιστής λειτουργεί ώς σωφρονιστής τοΰ δογμα
τικού άντιδίκου καί ή προπαιδευτική λειτουργία τοΰ σκεπτικισμού γίνεται 
προφανής. Ωστόσο, ή σκεπτική αύτή ούδετερότης δέν μπορεί πέρα άπό 
μιάν δεδομένη καί ώρισμένη περίπτωση νά βρή καθολική δικαίωση καί 
χρήση. Μέθοδος τής φιλοσοφίας παραμένει γιά τόν Κάντ ή κριτική μέθοδος 
πού γνωρίζει άπό μόνη της καί διά τοΰ ίδιου τοΰ ίδικοΰ της λόγου νά 
καθολικοποιήται στό κΰρος τών αυστηρά όριοθετημένων άξιώσεών της. 
Αύτή όρίζει τά όρια τής άμφιβολίας (κανονιστική χρήση τώ*' ιδεών) όπως 
καί τά αύστηρά όρια τής βεβαιότητος πού οί άποδείξεις της εδράζονται στό 
στέρεο νησί τής εμπειρικής άληθείας —αύτοΰ πού ό Κάντ δέν κουράζεται νά 
όνομάζη: όρους τής δυνατότητος τής έμπειρίας. Καί ώς τέτοιους τούς 
γνωρίσαμε σαφώς ήδη στήν 'Υπερβατική ’Αναλυτική (a priori καθαρές 
μορφές τής έποπτείας= χώρος καί χρόνος —Κατηγορίες=α priori καθαρές 
μορφές τής νοήσεως ώς καθοριστικά στήν εμπειρική τους χρήση συστατικά 
στοιχεία τής έμπειρίας). ’Έξω, άρα, άπό τό πεδίο τής έμπειρίας δέν υπάρχει 
κανένα άντικείμενο γιά τόν λόγο (A 762/Β 790) καί τά υποτιθέμενα 
άντικείμενα μιάς καθαρά θεωρητικής1 χρήσεως τοΰ λόγου δέν άφοροΰν 
ούσιαστικά παρά υποκειμενικές μόνον άρχές ενός συνολικού προσδιο
ρισμού τών έννοιών τής διανοίας ή νοήσεως, οί όποιες (άρχές) άποβλέπουν 
περισσότερο στήν ικανοποίηση άπλώς τοΰ λόγου καί όχι στήν προαγωγή 
τής χρήσεως τής διανοίας ή νοήσεως.

’Άν όμιος τώρα ό καθαρός θεωρητικός λόγος είναι στήν ύπερβατική του 
χρήση καθ’ εαυτόν δ ι α λ ε κ τ ι κ ό ς  καί μ’ αύτό ώς ύπερεμπειρικός ή 
ΰπερβαίνων τήν έμπειρία έπιστημονικά άδύνατος, τότε δέν έχει θετικό 
νόημα γιά άντικείμενα πού υπερβαίνουν τήν έμπειρία (όπως άθανασία

I. SpekuUitiv.
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ψυχής, ύπαρξη Θεού, έλευθερία) νά έφαρμόζη κανείς θεωρητικά μεθόδους 
πού ταιριάζουν στόν χώρο λ.χ. των φυσικών έπιστημών. Μιά τέτοια μέθοδος 
είναι έκείνη τής διατυπώσεως «ύπερβατικών ύποθέσεων», τής λειτουργίας 
δηλ. τού λόγου ως μιας ποιητικής, τρόπον τινά, καί αυθαιρέτου δυνάμεως νά 
φαντάζεται, νά έπινοή, νά νομίζη ή νά διισχυρίζεται, όπου φυσικά δέν 
πρόκειται γιά πρακτική χρήση τού λόγου. ’Αλλά κάτι τέτοιο έπιτρέπει στό 
πεδίο τού λόγου ό Κάντ μόνον ως όπλο πολεμικής, όχι βέβαια γιά νά 
θεμελιώση κάποιο δίκαιο, άλλά γιά νά τό ύπερασπισθή άπλώς άπέναντι στίς 
δογματικές άντιρρήσεις τού άντιπάλου, πού ξέρει τόσο λίγα γιά τό 
άντικείμενό του όσα καί ό «πολεμικώς» μέ άνεδαφικές ύποθέσεις άντεπε- 
ξερχόμενος ύπερασπιστής του. Καί είναι άσφαλώς γνωστό (άπό τήν 
προκριτική κιόλας περίοδο), πόσον ίδιατέρως προέκρινε ό Κάντ καί 
θεωρούσε ανεκτότερες τίς πλέον άγριες ή πρωτόγονες φυσικές υ π ο θ έ 
σ ε ι ς  (όφειλή του στόν μεγάλο Νεύτωνα;) άπό κάθε μιάν άλλη υπερφυσική 
ή υπερβατική υπόθεση (έπίκληση λ.χ. ένός ήθικού πρωτουργοΰ)2.

Οί ίδιοι τέλος λόγοι όδηγοΰν τόν Κάντ καί στήν καταδίκη χρήσεως 
άλλοτρίων ά π ο δ ε ι κ τ ι κ ώ ν  μεθόδων πάνω στόν χώρο τής Μεταφυ
σικής. Στό τέταρτο καί τελευταίο τμήμα τής «Disziplin» πού άφορά τίς 
α π ο δ ε ί ξ ε ι ς ,  ό Κάντ διατυπώνει ώρισμένους κανόνες χρήσεως 
ύ π ε ρ β α τ ι κ ώ ν  α π ο δ ε ί ξ ε ω ν  καί διασαφηνίζει τίς σκέψεις του μέ 
ειδική άνάλυση σχετικών αποδεικτικών τρόπων πού κατάγονται καί 
χρησιμοποιούνται άπό τήν φυσική έπιστήμη καί τά Μαθηματικά. Κατ’ 
αύτόν οί άποδείξεις τού καθαρού λόγου πρέπει νά είναι άμεσες καί 
αποδεικτικές (ostensiv)3 καί νά στηρίζωνται άποκλειστικά πάνω σέ ένα καί 
μόνον αποδεικτικό λόγο γιά κάθε ένα καί μοναδικό άντικείμενό. ' Ο ά π α- 
γ ω γ ι κ ός τρόπος άποδείξεως (modus ponens, modus tollens), πού τόσο 
συχνά κάνει χρήση του ή Μεταφυσική, άπορρίπτεται άπό τόν Κάντ γιά τήν 
περιοχή τού καθαρού λόγου, όπου είναι κάλλιστα δυνατό νά ύπεμβάλη ή 
ύπωθήση (νά ύφαρπάξη δηλαδή κανείς, πρβλ. υπερβατική «Subreption») 
κανείς άνεπαισθήτως στό άντικειμενικό στοιχείο, στή γνώση δηλ. αύτοΰ 
πού άνήκει ή ένυπάρχει στό άντικείμενό, τό υποκειμενικό άπλώς στοιχείο 
τών παραστάσεών του καί νά έπεκτείνη λ.χ. υπερβατικά (υπερβατική 
άπατηλότης) τίς άρχές δυνατής έμπειρίας πάνω στή δυνατότητα πραγμάτων 
καθόλου ή αυτών καθ ’ έαυτά. ’ Εξ άλλου κανείς δέν δύναται άπαγωγικώς διά 
τής άνασκευής τού ’ Εναντίου νά άχθή στήν άλήθεια ή γνώση μιας άδυνάτου 
περί τού πράγματος έννοιας, δικαιώνοντας ταυτόχρονα τούς ισχυρισμούς 
του, έφ’ όσον τόσο ό καταφάσκων όσο καί ό άποφάσκων κάτι τι τού

2. Πρβλ. A 77.VB 801 καί A 776/Β 804 κ.έ. μέχρι A 778/Β 806.
3. Εποπτικά έναργείς, προφανείς, κατάδηλες, καταδεικτικές, όφθαλμοφανεΐς.



XI

πράγματος ψεύδονται ή πλανώνται στόν αμοιβαίο άνασκευασμό τών υπο
κειμενικών θέσεών των (παράδειγμα οί μαθηματικές άντινομίες). Στά 
Μαθηματικά άπεναντίας κάθε τέτοιου είδους υπερβατική υφαρπαγή καί 
ύπώθηση είναι εντελώς άδύνατη, κατά τόν Κάντ, καί οί λόγοι όφείλονται 
στό γεγονός τής κατασκευασιμότητος τών μαθηματικών έννοιών στήν κατ’ 
αίσθηση έποπτεία.

β) Ό Κανών του καθαρού λόγου
Μέ κανόνα4 εννοεί ό Κάντ τό σύνολο τών θεμελιωδών a priori αρχών 

γιά τήν ορθή χρήση ώρισμένων γνωστικών μας δυνάμεων έν γένει (A 796/Β 
824). ’ Επειδή όμως όπου δέν είναι δυνατή καμμιά ορθή χρήση μιας 
γνωστικής δυνάμεως (όπως λ.χ. τοΰ λόγου), εκεί δέν υπάρχει ούδείς κανών, 
γι’ αυτό γιά τόν λόγο στήν καθαρά θεωρητική του χρήση (πού είναι πέρα 
γιά πέρα διαλεκτική) δέν έχομε κανένα κανόνα. Συνεπώς, άν ύπάρχη γενικά 
μιά ορθή χρήση τοΰ καθαρού λόνου. νιά τήν οποία θά πρέπη τότε νά ύπάρχη 
καί ένας έπίσης κ^α&Υ,'ΤΡχρήση αύτή θά αφόρα όχι τήν καθαρά θεωρητική, 
αλλά τήν π ρ α_κ τ ι κ ή________ χρήση του λόγου.

Τρία είναι, κατά τόν Κάντ, τά κύρια αντικείμενα του τελικού σκοπού 
τής καθαρής θεωρήσεως του λόγου, πάνω στά όποια αυτός έχει στραμμένο 
ολόκληρο τόν φιλοσοφικό του οπλισμό: ή ελευθερία τής βουλήσεως, ή 
άθανασία τής ψυχής καί ή όπαρξ-η τοΰ Θεοϋ. Καί τά τρία δέν μας είναι μέν 
αναγκαία γιά τή γνώση, αλλά παρ’ όλα αύτά επειγόντως υπαγορευμένα άπό 
τόν λόγο μας έξ αιτίας τής πρακτικής των σπουδαιότητος. Καί π ρ α κ τ ι- 
κ ό καλείται, κατά τόν Κάντ, πάν ό,τι είναι δυνατό δι’ έλευθερίας. ’ Από τά 
τρία, ώστόσο, άντικείμενα ή ελευθερία στήν υπερβατική (ύπερβατολογική)5 
της σημασία (πλήρης άνεξαρτησία τοΰ λόγου άπέναντι στόν αισθητό κόσμο 
τής φύσεως) παραμερίζεται στό κεφάλαιο αύτό έδώ άπό τόν Κάντ στόν 
βαθμό πού τόν ενδιαφέρει ή π ρ α κ τ ι κ ή  έννοια τής έλευθερίας ώς κάτι 
πού γιγνώσκεται ή άποδεικνύεται διά τής έμπειρίας καί άφορά τίς πράξεις ή 
παραλείψεις μας στόν εμπειρικό βίο. ’Έτσι δύο άπομένουν τά έρωτήματα 
πού άφοροΰν τό πρακτικό διαφέρον τοΰ καθαροΰ λόγου καί έν άναφορα πρός 
τά όποια πρέπει νά είναι δυνατός ένας Κανών τής χρήσεώς των: 'Υπάρχει

4. Τόν όρο αντλεί προφανώς ό Κάντ άπό τή Λογική τής ύστερης άρχαιότητος (τό 
Κανονικόν τοΰ Έπικοόροι>= Canonica F.picuri). Πρβλ. Η. Η e i m s o e l h. Trans- 
/endentale Dialektik, F.in Kommentar zu Kants Kritik d. r. V., Tcil IV, Berlin. 1971. σελ. 
743. Γιά τό μοναδικό αύτό ϊργο τοΰ Heimsoeth είναι περιττό νά έπαναλάβωμε ό.τι ήδη 
έτονίσαμε σε. προηγούμενα τεύχη.

5. Τό έρώτημα αύτό κατά τόν Κάντ (ή αΐτιότης τής υπερβατικής έλευθερίας ν’ άρχί- 
ζη μιά σειρά άπό φαινόμενα) είναι καθαρά θεωρητικό (spekulativ).
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δηλ. Ενας Θεός; Υπάρχει μιά μέλλουσα ζωή; Ποιά, λοιπόν, ή σημασία των 
καθαρών ήθικών νόμων* —προϊόντων του καθαρού λόγου— πού Επιτάσσουν 
μέ άπόλυτη βεβαιότητα καί ό σκοπός των δίδεται Εντελώς a priori διά τού 
λόγου, καί ποίος ό ρόλος τής πρακτικής Ελευθερίας γιά την άπάντηση τών 
παραπάνω δύο Ερωτημάτων; ’Ιδού τό κύριο πρόβλημα τού δευτΕρου 
Κεφαλαίου τής 'Υπερβατικής Μεθοδολογίας πού φέρει τόν τίτλο: Κανών 
τού καθαρού λόγου.

Ό Κάντ στό Εργο του προχωρεί μέ άφετηρία καί βάση τίς τρεις 
περίφημες Ερωτήσεις του:

Τί δύναμαι νά γνωρίζω;
| Τί όφείλω νά πράττω;
Τί Επιτρέπεται (Εχω τό δικαίωμα) νά Ελπίζω; „

μέσα στίς όποϊες συνοψίζεται σύμπαν τό καθαρά θεωρητικό *αί πρακτικό 
διαφέρον τού λόγου.

Τό πρώτο Ερώτημα είναι καθαρά θεωρητικό καί σ’ αύτό διά μακρών 
άπάντηση μάς Εδωσε, ή Κριτική τού καθαρού λόγου (’Αναλυτική καί 
Διαλεκτική) μέ τίς άποφασιστικής σημασίας όριοθετήσεις της. Γιά τά δύο, 
ώστόσο, καίρια μεταφυσικά Ερωτήματα (Θεός, μέλλουσα ζωή - άθανασία 
ψυχής) τίποτε άλλο έμπειρικώς δέν ήταν σέ θέση νά μάς προσφέρη Εγκυρό
τερο. ' Ο θεωρητικός πρός αυτά δρόμος γιά τήν κριτική Επιστήμη παρέμενε 
κλειστός. Τό δεύτερο Ερώτημα είναι πρακτικής καί ήθικής φύσεως καί 
ώς τέτοιο δέν άπασχολεΐ αύτό καθ’ Εαυτό τήν Κριτική. Ούτε άλλωστε ή 
άπάντησή τόυ προσχέει φωτισμόν στά παραπάνω Ερωτήματα. Τό τρίτο 
Ερώτημα είναι πρακτικό καί συγχρόνως θεωρητικό καί, άναλυτικώτερα 
διατυπωμένο, μπορεί νά μάς φέρη κοντύτερα στήν προβληματική μας: άν 
δηλ. καί έφ’ όσον πράττω ό,τι όφείλω νά πράττω, τί Επιτρέπεται τότε λοιπόν 
νά Ελπίζω; ’ Εδώ κατά τόν Κάντ τό Πρακτικό άποτελεΐ τόν όδηγητικό μίτο 
πρός άπάντηση τού θεωρητικού καί δή καί τού άκρως θεωρητικού 
Ερωτήματος. Πράγματι τό έλπίζειν (ή Ελπίς), καθώς κατευθύνεται πρός τήν 
εύδαιμονία, πού σημαίνει μέ τή σειρά της τήν πλήρη Ικανοποίηση όλων τών 
κλίσεων καί ροπών μας, είναι Εν άναφορά πρός τόν ήθικό καί πρακτικό 
νόμο ό,τι άκριβώς είναι ή γνώση καί ό φυσικός νόμος6 7 άναφορικά πρός τήν

6. Οί νόμο» αύτοί τού καθαρού λόγου Εχουν αντικειμενικό χαρακτήρα, κατά τόν 
Κάντ. καί ονομάζονται Προστακτικές, άφοΰ Επιτάσσουν άπόλυτα, τί οφείλει (τί δέον) νά 
συμβή. Εστω καί άν αυτό δέν συμβή ποτέ του. Ό Κάντ τούς διακρίνει καί άντιπαραθέτει 
πρός τούς νόμους τής φύσεως (φυσικούς νόμους), πού πραγματεύονται περί αυτού πού 
απλώς γίγνεται ή συμβαίνει.

7. Ώστόσο δέν πρέπει ψευδώς νά νομισθή ότι οί Ελλογες ήθικές αρχές, πέρα άπό 
τήν παραγυιγή Ελευθέρων πράξεων, μπορούν Επίσης νά παραγάγουν φυσικούς νόμους. ’ Η
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θεωρητική γνώση τών πραγμάτων. "Οπως στήν τελευταία δηλ. περίπτωση 
άγόμεθα στό συμπέρασμα: δτι κάτι ύπάρχει (κάτι ώς υπέρτατη ποιητική 
αιτία) ή δύναται νά ύπάρχη, έφ’ όσον καί διότι κάτι τι άπλώς συμβαίνει, 
λαμβάνει χώρα ή γίνεται, έτσι καί στήν περίπτωση τοΰ έλπίζειν: κάτι τι 
υπάρχει ή δύναται νά ύπάρχη —κάτι τι δηλ. πού καθορίζει τόν έσχατο 
δυνατό σκοπό μας— έπειδή, έφ* δσον καί καθ’ όσον κάτι τι άλο όφείλει 
(δέον) ήθικά νά γίνη, νά παραχθή ή έπιτελεσθή άπό κάποιον.

Καί έδώ άκριβώς βρισκόμαστε μπροστά στόν ήθικό νόμο καί μπροστά 
στόν ήθικώς πράττοντα, πού δέν είναι κατά τόν Κάντ κανένας άλλος άπό τόν 
τηρούντο καί σεβόμενο όχι τόν άπλό «πραγματολογικό νόμο» καί κανόνα 
τής πρακτικής έξυπνάδας του (όπου κινητήρια αίτια τών πράξεων ή εύδαι- 
μονία), άλλά τόν καθαρό ήθικό νόμο μέ μοναδική κινητήρια άρχή καί λόγο 
« τ ή ν  ά ξ ι ό τ η τ α  τ ο ΰ  ν ά  ε ί ν α ι  κ α ν ε ί ς  ε ύ δ α ί μ ω ν »  (Α806/ 
/Β 834)*. Τούτο σημαίνει ότι ό τελευταίος αύτός νόμος κάνει άφαίρεση άπό 
κάθε κλίση καί συνακόλουθη ικανοποίησή τους καί θεωρεί μονάχα τήν 
έλευθερία ένός λογικού όντος καί τούς όρους κάτω άπό τούς όποιους αύτή 
μπορεί νά συμφωνή καί έναρμονίζεται μέ τήν σύμφωνα μ’ άρχές κατανομή 
τής εύδαιμονίας. "Ετσι άβίαστα ερχόμαστε στόν τρόπο σχέσεως καί συσχε- 
τίσεως πού μπορεί νά έχουν ευδαιμονία καί ήθικότης καί όπου πραγματικά 
—όπως είδαμε νά λέγη ό Κάντ— τό Πρακτικό χρησιμεύει ώς όδηγητικός 
μίτος τής ’Αριάδνης γιά τήν άπάντηση ένός θεωρητικού έρωτήματος. 
Βέβαια ήθικότης καί εύδαιμονία φαίνονται κατ’ άρχήν νά μή συμφέρωνται 
ή συμβιβάζωνται, άφού ή δεύτερη δέν έξαρτάται άπό τήν άπολυτότητα καί 
άναγκαιότητα (όχι «υποθετικήν» έπιτακτικότητα) τοΰ ήθικοΰ νόμου, δηλ. 
άπό τό ήθικώς πράττειν, άλλά άπό τήν τυχαιότητα ή φυσικήν αιτιότητα πού 
άλλοτε τήν προάγει καί άλλοτε δέν τήν εύνοεϊ. ' Ο Κάντ, ωστόσο, προχωρεί 
μέ όδηγητικό νήμα τήν άρχή του, σύμφωνα μέ τήν όποια μπορεί νά ύπάρξη 
συσχετισμός καί συνεκτικός δεσμός άνάμεσα σέ εύδαιμονία καί ήθικότητα 
άπό τή στιγμή πού ήθικά πράττει καί συμπεριφέρεται έκεΐνος μόνον πού 
καθιστά τόν έαυτό του άξιο μέτοχο τής εύδαιμονίας. Καί τί έπιτρέπεται, 
λοιπόν, αύτός πού πράττει έτσι, νά έλπίζη; Στό έρώτημα αύτό ή άπάντηση 
είναι ότι έχει τότε κατ’ άνάγκη λογική καί πρακτική τό δικαίωμα νά έλπίζη 
πώς θά γίνη μέτοχος τής εύδαιμονίας. Μπορώ δηλ. νά έλπίζω —καί αύτό 
βγαίνει ώς άναγκαϊο λογικό συμπέρασμα άπό τίς έννοιες τού Πρακτικού πού 
χειρίζομαι— καί νά δέχωμαι πώς, άφού τά πράγματα είναι έτσι ώστε νά 8

άντικειμενική των πραγματικότης άφορά μονάχα τήν πρακτική χρήση τού λόγου (A 807/ 
/Β 835 κ.έ.

8. Πρβλ. τήν έπιχραμματική διατύπωση τού Κάντ: «Πράττε αύτό, διά τοΰ όποιου 
γίνεσαι άξιος, νά είσαι ευδαίμων» (A 809/Β 837).

28
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επιτρέπουν καί κάνουν δυνατό τ*6 ηθικώς πράττειν, ή ήθική μου αυτή πράξη 
δέν πρέπει καί δέν μπορεί νά χάνη τόν σκοπό της καί τό νόημά της, πού 
συνίστανται στην αναγκαία πρακτική σύνδεση τής ήθικότητος (ώς άξιό- 
τητος όμως συμμετοχής μου στήν ευδαιμονία) μέ τήν εύδαιμονία (χωρίς 
αύτό νά σημαίνη ότι ή προοπτική τής εύδαιμονίας καθιστά κατ’ άρχήν 
δυνατό τό ήθικό φρόνημα [προαίρεση], άλλ’ άντίθετα ή ήθική προαίρεση, 
ώς όρος, οφείλει νά δυνατοποιή καί τό μερίδιο στήν ευδαιμονία)9. Ό Κάντ 
έλεγε άκριβώς παραπάνω, πώς είναι έπιτρεπτό νά συλλογίζεται καί δέχεται 
κανείς, ότι κάτι τι είναι (μπορεί νά είναι, νά ύπάρχη), γιατί κάτι τι άλλο 
ο φ ε ί λ ε ι  ή πρέπει νά γίνεται ή νά συμβαίνη. Καί ολοκλήρωνε παρακάτω 
(A 807/Β 835) τονίζοντας ότι, καθώς ό λόγος στήν πρακτική ή ήθική του 
χρήση περιέχει ώρισμένες άρχές δυνατότητος τής έμπειρίας (sic), δηλ. 
τέτοιων πράξεων, πού θά μπορούσαν σύμφωνα μέ άπόλυτα επιτακτικές 
ήθικές προδιαγραφές νά λαμβάνουν μέσα στήν ιστορία τού άνθρώπου χώρα, 
οί πράξεις αυτές θά π ρ έ π η  ( ε ί ν α ι  ά ν ά γ κ η )  ν ά  μ π ο ρ ο ύ ν  ε π ί 
σης νά συμβαίνουν, γιατί ό λόγος έπιτάσσει, ότι ο φ ε ί λ ο υ ν  ν ά  σ υ μ 
β α ί ν ο υ ν !  Έχω καθήκον καί οφείλω, άρα μ π ο ρ ώ  καί πρέπει 
αναγκαστικά νά μπορώ νά πράττω σύμφωνα μέ τό ήθικώς καί άπολύτως 
Δέον. Μέ αυτά ό Κάντ άπαντά στό ένα σκέλος τού ερωτήματος πού άφορά 
τήν άξιότητα τής ήθικής κάποιου πράξεως, ώστε νά γίνεται αύτός ευδαίμων.

Τό άλλο τώρα σκέλος τού ερωτήματος έχει ώς έξής: πώς μοΰ επι
τρέπεται, όταν ή άφ’ ότου κατέστησα τόν εαυτό μου άξιο τής εύδαιμονίας, 
νά ελπίζω επίσης ότι μπορώ γι’ αύτό νά γίνω κοινωνός αύτής τής εύδαι- 
μονίας; Στό σημείο αύτό ό Κάντ παραλληλίζει τήν αναγκαιότητα τών 
ήθικών άρχών σύμφωνα μέ τήν πρακτική χρήση τού λόγου, πρός τήν 
σύμφωνα μέ τήν θεωρητική χρήση του αναγκαιότητα τής παραδοχής, «πώς 
ό καθένας έχει λόγο νά έλπίζη τήν εύδαιμονία στόν ίδιο βαθμό καί στό ίδιο 
μέτρο πού κατέστησε μέ τή συμπεριφορά του τόν εαυτό του άξιο αύτής τής 
εύδαιμονίας». Κάτι τέτοιο έξάγεται, φυσικά, μέ λογική άπλώς αναγκαιότητα 
καί συνέπεια καί είναι κατά πάντα προφανές. ’Άρα γιά τόν Κάντ τό σύστημα 
τής ήθικότητος είναι τελικώς άξεχώριστα μ’ έκεΐνο τής εύδαιμονίας συνδε- 
δεμένο, άλλά φυσικά μονάχα μέσα σέ μιάν ιδέα τού καθαρού λόγου. Τήν 
πρακτική αύτή ι δ έ α  όνομάζει ό Κάντ «ήθικό κόσμο», έννοώντας μ’ αύτό 
έναν νοητό κάτω άπό ήθικούς νόμους κόσμο, πού, όσο καί άν δέν είναι 
πραγματικός ή ταυτόσημος μ’ αύτόν μέσα στόν όποιο ζοΰμε (ό κόσμος 
αύτός αποτελεί ένα πρακτικό αίτημα), έχει άντικειμενικήν, ώστόσο, έν τή 
ιδέα του πραγματικότητα —όχι βέβαια ώς συναρτώμενος πρός ένα άντικεί- 
μενο κάποιας νοητής έποπτείας, άλλά στή σχέση του άπλώς πρός τόν

9. Λ XIV» Χ4Ι.
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αισθητό κόσμο, θεωρούμενο ώς ένα όμως αντικείμενο τού καθαρού στην 
πρακτική του χρήση λόγου"’.

'Ωστόσο τό σύστημα τής αύτοαμειβόμενης ήθικότητος ή, καλλίτερα, 
τής συμμετρικά πρός τήν ήθικότητα άναλογισμένης εύδαιμονίας, όσο καί άν 
προβάλη ώς αναγκαίο, αποτελεί μονάχα μιάν ι δ έ α  πού βασίζεται γιά τήν 
έκτέλεσή του πάνω στόν όρο, ότι ό καθένας πράττει αυτό πού ό φ ε ί λ ε ι 
νά πράττη. ’ Επειδή όμως άπό τήν φύση των πραγμάτων ή τήν αιτιότητα των 
πράξεων καί τή σχέση τους πρός τήν ήθικότητα δέν βλέπει κανείς σέ ποιόν 
άναλογική σχέση βρίσκονται οί συνέπειές των πρός τήν ευδαιμονία- ή 
άκόμη σαφέστερα: καθώς ή παραπάνω αναγκαία σύζευξη τής έλπίδος γιά 
ευδαιμονία μέ τήν άκατάπαυστη προσπάθεια νά καταστήση κανείς εαυτόν 
άξιο αυτής τής εύδαιμονίας δέν είναι δυνατόν, όταν κανείς θέτη άπλώς φύση 
(καί φυσικούς νόμους) ώς ύπόβαθρο, νά γνωσθή άπό τόν λόγο, άλλά μπορεί 
μόνο νά έλπίζεται, έτσι όλες οί πράξεις των λογικών όντων πρέπει κατά τόν 
Κάντ έτσι νά συμβαίνουν, ώς εάν δηλ. νά άπέρρεαν άπό μιάν ύπέρτατη 
βούληση ή έναν υπέρτατο λόγο, πού έπιτάσσει σύμφωνα μέ ήθικούς νόμους 
καί συγχρόνως ενεργεί ώς αιτιώδες ύπόβαθρο καί αιτία τής φύσεως. ' Η 
έλπιζόμενη καί προσδοκώμενη συνεπώς σύνθεση τής ήθικότητος μέ τήν 
εύδαιμονία μπορεί νά έχη νόημα μόνον άν ή ύπέρτατη αύτή Νόηση, πού 
συγκατακλείει μέσα της ήθικά τέλεια βούληση καί ύπέρτατη εύδαιμονία, 
τεθή ώς προϋπόθεση τής φύσεως. Τήν ιδέα αύτής τής νοερής φύσεως ονομά
ζει ό Κάντ: ι δ ε ώ δ ε ς  τ ο ύ  ύ π ε ρ τ ά τ ο υ  ά γ α θ ο ΰ .  Στό πρώτο
λοιπόν άποτέλεσμα τής ύπάρξεως ενός ύπερτάτου όντος, πού άπ’ άρχής 
ζητούσε ό Κάντ, κατέληξε μετά τή μακρά προσπάθεια συνδέσεως τού 
ήθικού νόμου μέ τό αίτημα μιας σύμμετρης πρός αύτόν ήθικής εύδαιμονίας. 
'Υπολείπεται άκόμη ένα δεύτερο αίτημα: ή ύπαρξη μέλλουσας ζωής 
(άθανασία τής ψυχής) ώς μιά άκόμη προϋπόθεση γιά τήν άρμονική 
συγκέραση ήθικότητος καί εύδαιμονίας.

Γιά τόν σκοπό αύτό ό Κάντ ξεκίνα άπό τό γεγονός, ότι διά τού λόγου 
του ό άνθρωπος συλλαμβάνει ή παριστά τόν έαυτό του μέσα του συνδεδε- 
μένο κατ’ άνάγκη καί άνήκοντα στόν ήθικό έκεϊνο κόσμο, πού ώς πρακτική 
μέ άντικειμενικήν πραγματικότητα ιδέα ήδη μνημονεύσαμε. Τούτο ασφαλώς 
τό άπαιτεΐ καί τό πρωταρχικό ιδεώδες τού ύπερτάτου άγαθοΰ ώς αιτίας κάθε 
παράγωγης συνδέσεως τών δύο στοιχείων τής ήθικότητος καί εύδαιμονίας. 
Άπό τήν άλλη, ώστόσο, πλευρά οί αισθήσεις δέν μάς παριστοΰν παρά 
μονάχα κόσμους φαινομένων, όπου μέσα βασιλεύει αγεφύρωτο χάσμα 
μεταξύ ήθικότητος καί εύδαιμονίας. ’Έτσι δέν μπορούμε παρά νά δεχθούμε 10

10. Πρόκειται γιά τό corpus mysticum σέ μιάν καθολική συστηματικήν ενότητα 
όλίον τών έλευθέρως υπό ήθικούς νόμους άρώντων ελλόγων όντων.
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ότι ό νοητός έκεΐνος ηθικός κόσμος είναι ή συνέπεια καί καταληκτική 
προέκταση τής συμπεριφοράς μας μέσα σ’ αύτόν τόν κόσμο τών αισθήσεων. 
Καθώς όμως ό τελευταίος αυτός δέν μας προσφέρει καμμιάν παρόμοια πρός 
τήν πρωταρχική τής ήθικότητος μέ τήν εύδαιμονία σύνδεση, άγόμεθα 
αναγκαστικά στό συμπέρασμα, ότι ό κόσμος έκεΐνος (ήθικός, νοητός)11 
αποτελεί τόν μέλλοντα καί προσδοκώμενο. Θ ε ό ς ,  άρα, καί μ έ λ λ ο υ- 
σ α ζωή συνθέτουν δύο άπό τήν έπιβαλλόμενη ύποχρεωτικότητα ή 
δεσμευτικότητα τών αρχών τού λόγου μας άξεχώριστες καί μή χωριζόμενες 
μάλιστα άναμεταξύ των π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς .

'Ένα σοφό, παντοδύναμο, πανταχοΰ παρόντα καί αιώνιο πρωτουργό καί 
κυβερνήτη καί μαζί του μιάν ζωή σ’ ένα μέλλοντα νοητό ήθικό κόσμο είναι 
συνεπώς υποχρεωμένος νά δεχθή, κατά τόν Κάντ, ό λόγος, γιά νά μή δή τούς 
ηθικούς νόμους νά έκφυλίζωνται σέ κενά άποκυήματα τού εγκεφάλου. 
’Αναγκαίο άσφαλώς, γράφει ό Κάντ (A 812-813/Β 840-841), είναι νά 
ύποβάλλεται ολόκληρη ή διαγωγή μας στή ζωή σέ καθαρούς ήθίκούς 
νόμους' χωρίς όμως μιάν πρωταρχική ποιητική αιτία στενά συνδεδεμένη μέ 
τόν ήθικό νόμο —πού άποτελεΐ, δυστυχώς, μιάν άπλή ιδέα—, αιτία πού στή 
συμπεριφορά μας σύμφωνα μ’ αύτό τόν νόμο χαρίζει μιάν σ’ αύτήν ή σέ 
μιάν άλλη ζωή άκριβώς άνταποκρινόμενη πρός τούς υπέρτατους σκοπούς 
μας έκβαση, ή υπαγωγή αύτή στούς ήθικούς νόμους άποβαίνει άκατόρθωτη. 
Χωρίς Θεό εγγυητή τής συμπτώσεως ήθικότητος καί εύδαιμονίας καί χωρίς 
έναν γιά τώρα άόρατο άλλά προσδοκώμενο κόσμο, οί εξαίσιες ιδέες τής 
ήθικότητος άποτελοϋν μέν άντικείμενα θαυμασμού καί επιδοκιμασίας άλλ’ 
οπωσδήποτε όχι ελατήρια άποφασιστικά ή κίνητρα ισχυρά προθέσεως καί 
άσκήσεως ή πραγματώσεώς των.

Έν τώ μεταξύ ή έπιτευχθεΐσα ηθική ένότης τού νοητού κόσμου, ώς 
ένας άναγκαΐος κοσμικός νόμος συμμετρικής άναπτύξεως καί συνυπάρξεως 
τής ήθικότητος μέ τήν εύδαιμονία τών ελλόγων όντων, ή πραγματικότης τού 
όποιου εδράζεται στήν προϋπόθεση ένός ύπερτάτου πρωταρχικού άγαθοΰ, 
έχει ώς άποτέλεσμα τήν θεμελίωση μιας ’ Η θ ι κ ο θ ε ο λ ο γ ί α ς. Ή 
τελευταία έχει τό ίδιάζον σέ σχέση μέ τήν καθαρά θεωρητική Ήθικοθεολο- 
γία προτέρημα νά όδηγή άναποφεύκτως στήν έννοια ένός μοναδικού, 
τελειότατου καί πανσόφου όντος, πράγμα πού δέν κατορθώνει ούτε ή 
υπερβατική, ούτε ή φυσική Θεολογία. Τούτο έχει ιδιαίτερη γιά τόν Κάντ 
σημασία, άφού διά τής συστηματικής ύπό τήν επιστασία τού ύπερτάτου 
όντος (υπέρτατη συμπεριέχουσα όλους τούς μερικούς νόμους τής αίτιότητος 
λογική βούληση καί αίτια) ένότητος τών σκοπών μέσα σ’ έναν νοητό ήθικό

II. Τό βασίλειο τής χάριτος (regnum graliac) κατά τόν Leibniz.
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κόσμο12 των έλευθέρων νοερών φύσεων (πρακτική σκοπιμότης) μετατιθέ
μεθα άπαρεγκλίτως στή συστηματική, άν καί σ’ έμάς στόν αισθητό κόσμο 
βαθύτατα κρυμμένη τάξη καί ένότητα όλων των όντων. Μιάν ένότητα πού 
συναπαρτίζει τό μεγάλο κοσμικό "Ολο σύμφωνα άφ’ ένός μέν μέ καθολι
κούς φυσικούς (αισθητή πλευρά), άφ’ ετέρου δέ μέ καθολικούς άναγκαίους 
ήθικούς νόμους (νοητή πλευρά). Μ’ αυτό όμως πραγματώνεται θαυμαστά 
καί ή συνένωση καί συμφωνία τοΰ πρακτικού μέ τόν καθαρά θεωρητικό 
λόγο, όχι βέβαια πάνω στή βάση μιας έννοιας γιά τόν Θεό, πού μάς 
προσέφερε καί μάς έπεισε γιά τήν όρθότητά της ό καθαρά θεωρητικός 
λόγος, άλλά χάρη σέ μιάν έννοια πού συμφωνεί καί συμφιλιώνεται παντελώς 
μέ τίς ήθικές άρχές τού λόγου. ' Ο κόσμος λοιπόν μπορεί καί πρέπει τότε νά 
παριστάνεται ώς άπορρέων άπό μιάν ι δ έ α ,  εάν αυτός όφείλη νά σύμφωνη 
μέ τήν πρακτική ή ήθική χρήση τοΰ λόγου μας, πού ώς τέτοια πάλι 
στηρίζεται ολοκληρωτικά πάνω στήν ιδέα τοΰ ύπερτάτου όντος. ’Έτσι όμως 
ολόκληρη ή έρευνα τής φύσεως άποκτά προσανατολισμό καί κατεύθυνση 
λαμβάνοντας τή μορφή ένός συστήματος τών σκοπών καί διευρυνόμενη 
κατ’ άρχήν σέ Φυσικοθεολογία καί σέ υπερβατικήν άκολούθως Θεολογία 

,—μιάν Θεολογία πλέον πού χρησιμοποιεί τό ιδεώδες τής υπέρτατης 
όντολογικής τελειότητος ώς μιάν άρχή τής καθολικά σκόπιμης συστημα
τικής ένότητος τών πάντων.

Κατακλείοντας, ώστόσο, τό δεύτερο αυτό τμήμα τοΰ Κ ινόνος τοΰ 
καθαρού λόγου ό Κάντ έφιστά τήν προσοχή μας πάνω σέ τρία κατά τή 
γνώμη μας βαρυσήμαντα πράγματα: πρώτον, ότι δέν πρέπει έσφαλμένως νά 
πιστέψη κανείς πώς μέ τήν υψηλή αύτή ήθικοθεολογική έννοια τοΰ 
ύπερτάτου όντος, ώς τοΰ ιδεώδους τοΰ ύπερτάτου άγαθοΰ, πού λειτουργεί ώς 
καθοριστικός λόγος τοΰ έσχάτου τέλους τοΰ καθαρού λόγου, αίρεται κανείς 
ύπεράνω πάντων τών έμπειρικών όρων έφαρμογής του καί, μετεωριζόμενος 
πρός τήν άμεση γνώση νέων άντικειμένων, έχει τό δικαίωμα, μέ άφετηρία 
τήν έννοια αύτή, νά παραγάγη τώρα άπ’ αυτήν καί τούς ήθικούς νόμους. 
Όχι, γιατί οί νόμοι άκριβώς αυτοί ήσαν έκεΐνοι, ή πρακτική άναγκαιότης 
τών όποιων μάς είχε όδηγήσει στήν προϋπόθεση μιάς αυτονόμου άρχής ή 
ένός σοφοΰ κυβερνήτου τοΰ κόσμου, γιά νά προσδοθή έτσι άποτελεσματι- 
κότης καί στούς ίδιους αύτούς νόμους. Καί δέν είναι άσφαλώς έπιτρεπτό νά 
τούς θεωρή κανείς ώς τυχαία άπορρέοντας άπό μιάν άπλή βούληση, γιά τήν 
οποία βέβαια δέν θά είχαμε τήν παραμικρή έννοια, άν δέν τήν είχαμε ήδη 
σχηματίσει σύμφωνα μ’ έκείνους τούς καθαρούς ήθικούς νόμους. Δεύτερον

12. Ό κόσμος αυτός, ο>ς άπλή (ρύση, ονομάζεται αισθητός καί, ώς σύστημα ελευ
θερίας, νοητός συγχρόνοις καί ήΟικός κόσμος, κατ’ αναλογίαν προψανώς πρός τή άιπο
λικότητα τής ανθρώπινης φΰσεως (εμπειρικός καί ήΟικός χαρακτήρ τοΰ άνθριόπου).
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(ώς αναγκαία τοΰ πρώτου συνέπεια), ότι δέν πρέπει νά θεωρούμε τίς ήθικές 
πράξεις μας ώς υποχρεωτικές καί έπιβεβλημένες, έπειδή τυγχάνουν άπλώς 
εντολές καί έπιτάγματα τού Θεού, άλλά γΓ αύτό μόνο νά τίς θεωρούμε ώς 
θεϊκές έντολές, γιατί δηλ. είμαστε έ σ ω τ ε ρ ι κ ά  υ π ο χ ρ ε ω μ έ ν ο ι  
νά τίς έπιτελοΰμε. Τό πρωτείο τοΰ πρακτικού λόγου, ό καθαρός δηλ. στήν 
πρακτική όμως χρήση του λόγος (πρακτικό διαφέρον), υψώνει έδώ τό 
φιλοσοφικό veto των θεμελιωμένων άξιώσεών του. Τρίτον, ότι ή θεμελιω- 
θεΐσα στήν περίπτωση αύτή Ήθικοθεολογία δέν δύναται νά έχη καμμιάν 
υπερβατική, άλλά μιάν άπλώς έγκόσμια (έμμενή) χρήση, μέ τόν σκοπό νά 
μας βοηθή νά έκπληρώνουμε τήν άποστολή μας σ’ αυτόν έδώ τόν κόσμο. 
Γι ’ αύτό καί δέν είναι προϊόν τής θεωρητικής χρήσεως τού λόγου, ώστε νά 
περιέχη μιάν θεωρητική μέ άντικειμενικό κύρος γνώση (γιά τόν Θεό ή τή 
μέλλουσα ζωή), άλλά μιά πρακτική έλλογη μέ υποκειμενικήν βεβαιότητα 
(βεβαιότης τοΰ ήθικού νόμου) π ί σ τ η  τ ο ΰ  λ ό γ ο υ .  Ό Κάντ είναι ώς 
πρός αύτό ιδιαίτερα σαφής, όταν τονίζη, πώς ή γνώση αύτή τοΰ λόγου στήν 
καθαρά πρακτική του χρήση δέν μετατρέπεται σ’ ένα α π ο δ ε δ ε ι γ μ έ ν ο
δ ό γ μ α ,  άλλά σέ μιάν ώστόσο παντάπασιν άναγκαία π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η  
(A 818/Β 846). 'Η Κριτική άκριβώς τοΰ πρακτικού λόγου θά μιλήση 
άργότερα γιά πρακτικά α ι τ ή μ α τ α  μιας έλλογου ήθικής καί πρακτικής 
πίστεως, πού βασίζεται σέ υποκειμενικούς αιτιώδεις λόγους τοΰ ήθικού 
φρονήματος13. ΓΓ αύτό καί στό επόμενο τρίτο καί τελευταίο τμήμα τού 
«Κανόνος» (Vom Meinen, Wissen und Glauben) εξετάζεται φυσιολογικά ή 
σχέση τής πίστεως αύτής πρός άλλα είδη τοΰ ύπολαμβάνειν (δοξάζειν, 
πιστεύειν), όπως λ.χ. ή πραγματολογική, ή θεωρητικο-δογματική πίστη 
κ.ά., καθώς καί πρός τό εξ υποκειμενικών ή άντικειμενικών λόγων θεμε- 
λιούμενο φιλοσοφικό είδέναι (πεποίθηση, βεβαιότης κ.τ.τ.).

γ) Ή ’Αρχιτεκτονική τού καθαρού λόγου

Στό Κεφάλαιο αύτό ό Κάντ επιλαμβάνεται τής αρχιτεκτονικής τοΰ 
καθαρού λόγου ώς τής τέχνης τών φιλοσοφικών συστημάτων. ’ Επειδή όμως 
τό σύστημα μετατρέπει διά τής συστηματικής του ένότητος κάθε κοινή 
γνώση σέ έπιστήμη, άπό ένα απλό δηλ. άθροισμά των σ’ ένα σύστημα

13. ΓΓ αύτό, κατά τόν Κάντ, κανείς δέν μπορεί νά έπαίρεται ότι δήθεν γνωρίζει, 
πώς υπάρχει Θεός καί μέλλουσα ζο>ή’ γιατί άν ύπάρχη κανείς πού τό γνωρίζει, τότε είναι 
άκριβώς ό άνθρωπος πού άπό καιρό ζητάω, γράφει χαρακτηριστικά ό Κάντ. Όχι, συνε
χίζει ό φιλόσοφος, ή πεποίθησή μου δέν είναι λογική, άλλά ήθική καί, καθώς αύτή έρεί- 
δεται σ’ υποκειμενικούς μόνον λόγους, δέν μπορώ καί δέν πρέπει νά πώ: ε ί ν α ι ήθικώς 
βέβαιο, ποις υπάρχει Θεός κλπ. άλλά ε ί μ α ι έγιό μόνον ήθικά βέβαιος κλπ. (Α 829/ 
/Β 857).
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γνώσεων, γιά τούτο ή αρχιτεκτονική είναι συγχρόνως καί ή θεωρία ή 
διδασκαλία τού επιστημονικού στοιχείου στή γνώση μας έν γένει. ’Έτσι 
σ ύ σ τ η μ α  ονομάζει ό Κάντ τήν ένότητα τών πολλαπλών γνώσεων μιας 
επιστήμης κάτω άπό μιάν ι δ έ α ,  άφού άλλωστε ύπό τήν επιστασία τού 
λόγου οί γνώσεις μας δέν μπορούν ν’ άποτελούν άπλήν ραψωδία ή 
μηχανική συσσώρευση, άλλ’ οφείλουν νά συγκροτούν α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι 
κ ό ς  (καί, όχι άπλά, τεχνικώς) μέ άναγκαιότητα ένα οργανικά διαρθρωμένο 
Όλο.

Ό Κάντ, ωστόσο, σχεδιάζει μιάν άρχιτεκτονική πάσης έκ καθαρού 
λόγου γνώσεως καί πρός τόν σκοπό αύτό άρχίζει τό έργο του άπό τόν ένα 
τών δύο κορμών τής καθολικής ρίζας τών γνωστικών μας δυνάμεων, δηλ. 
τήν άνώτερη γνωστική δύναμη τοΰ λόγου, τόν νοΰ (νόηση), άντιπαραθέ- 
τοντας έτσι τό ’Εμπειρικό πρός τό ’Ορθολογικό. Κάθε γνώση, γράφει ό 
Κάντ, είναι, ύποκειμενικώς (καί ανεξαρτήτως τοΰ περιεχομένου της), είτε 
ι σ τ ο ρ ι κ ή  ή  ο ρ θ ο λ ο γ ι κ ή  (έλλογη). ' Η πρώτη χαρακτηρίζεται ώς 
cognitio ex datis καί ή δεύτερη ώς cognitio ex principiis. ' Η ορθολογική 
γνώση, εκείνη δηλ. πού έκπηγάζει άπό τόν ίδιο τόν λόγο καί τίς καθολικές 
πηγές του (γνώση εξ αρχών), τέμνεται πάλι σέ γνώση εξ εννοιών ή 
φιλοσοφική καί σέ γνώση έκ κατασκευής τών έννοιών ή μαθηματική. ’ Απ’ 
όλες τίς a priori έπιστήμες τοΰ λόγου, ύποστηρίζει ό Κάντ, μονάχα 
Μαθηματικά μπορεί κανείς νά μάθη, ποτέ όμως (έκτος άν πρόκειται γιά 
ιστορική γνώση) φιλοσοφία —ή, όσον αφορά τόν λόγο, τό πολύ-πολύ πού 
μπορεί κανείς νά μάθη είναι άπλώς τό φιλοσοφεΐν!

Φ ι λ ο σ ο φ ί α  τώρα είναι τό σύστημα όλων τών φιλοσοφικών 
γνώσεων. "Οταν κανείς τήν έξετάζη άντικειμενικά ώς τό πρότυπο κρισιο- 
λογήσεως όλων τών φιλοσοφικών δοκιμών καί προσπαθειών, τότε ή 
φιλοσοφία άποτελεΐ τήν άπλή ι δ έ α  μιας δυνατής έπιστήμης, πού δέν 
είναι δεδομένη in concreto, άλλά διαρκώς καί κατά διαφόρους τρόπους 
ζητείται άκόμη καί προσεγγίζεται. Μέχρι τότε δέν μπορεί κανείς νά μάθη 
φιλοσοφία, κατά τόν Κάντ (γιατί ποΰ είναι αυτή, ποιός τήν κατέχει, σέ τί 
πάνω άναγνωρίζεται; έρωτα, έτσι ρητορικώς, ό Κάντ), άλλά μονάχα, όπως 
ήδη είπε, τό φιλοσοφεΐν. "Εως τότε όμως ή έννοια έπίσης τής φιλοσοφίας 
άποτελεΐ μιάν σχολικο-σχολαστική έννοια14 γιά ένα σύστημα γνώσεως πού 
ζητείται μόνον ώς έπιστήμη, χωρίς ώστόσο ν’ άποσκοπή σέ τίποτε 
παραπάνω άπό τή συστηματική ένότητα αύτής τής γνώσεως, άπό τή 
λ ο γ ι κ ή  κατά συνέπεια τελειότητα τής γνώσεως.

Άλλ’ υπάρχει άκόμη καί μιά έννοια κοσμική (conceptus eosmieus) τής 
φιλοσοφίας, ιδιαίτερα όταν αυτή τρόπον τινά προσωποποιήται καί παρι-

14. Schulbegriff (conceptus scolasticus).
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στάνεται ώς τό πρότυπο μέσα στό Ιδεώδες τοΰ φιλοσόφου. Ύπ’ αυτή την 
έννοια φιλοσοφία είναι ή έπιστήμη τής σχέσεως καί άναφορδς όλων των 
γνώσεων είς τούς ούσιώδεις σκοπούς τοΰ άνθρωπίνου λόγου (teleologia 
rationis humanae) καί ό φιλόσοφος τότε δέν είναι ένας άπλός τεχνίτης τοΰ 
λόγου, άλλ’ ό νομοθέτης τοΰ άνθρωπίνου λόγου. Γι’ αύτό καί βρίσκει ό 
Κάντ κομπαστικό τό νά όνόμάζη κανείς τόν έαυτό του φιλόσοφο καί νά 
προσχηματίζεται πώς έχει έξισωθή μέ τό πρωτότυπο, πού βρίσκεται άπλώς 
καί μόνον εν τή ίδέςυ ' Ο Μαθηματικός,ό Φυσικός ή ό Λογικός, όσο έξαίσιες 
καί άν έχουν στην έλλογη γενικά γνώση έπιδόσεις, είναι, κατά τόν Κάντ, 
άπλοί τεχνίτες τοΰ λόγου. "Ολους αύτούς τούς βάζει έμπρός καί τούς 
χρησιμοποιεί ώς όργανα πρός προαγωγή των ούσιωδών σκοπών τοΰ 
άνθρωπίνου λόγου, ένας καί μόνον διδάσκαλος ιδανικός (έν τω ίδεώδει), πού 
ονομάζεται άπό τ ’ άρχαΐα χρόνια φ ι λ ό σ ο φ ο ς .  Καί καθώς γιά τόν Κάντ 
οί υπέρτατοι σκοποί είναι εκείνοι τής ήθικότητος, καθ’ όσον άφοροΰν ώς 
τελικοί σκοποί όλόκληρο τόν προορισμό τοΰ άνθρώπου, ή ήθική λοιπόν 
φιλοσοφία (’Ηθική) ταυτίστηκε γι’ αύτό της τό προτέρημα άπό τήν 
άρχαιότητα μέ τήν ίδια τήν υπόσταση τής φιλοσοφίας. ’Έτσι καί ύπό τό 
όνομα τοΰ φιλοσόφου έννοοΰσε κανείς στήν άρχαιότητα κυρίως καί κατ’ 
εξοχήν τόν ήθικοφιλόσοφο, ενώ καί ή εξωτερική επίφαση τής αύτοκυ- 
ριαρχίας διά τοΰ λόγου, γράφει ό Κάντ, συντείνει ώστε άκόμη καί σήμερα ν’ 
άποκαλή κανείς κάποιον φιλόσοφο, έστω καί άν αύτός διαθέτη περιο
ρισμένη σχετικά γνώση.

Ή φιλοσοφία τώρα σύμφωνα μέ τήν κοσμική της έννοια ή ώς 
νομοθετική δύναμη τοΰ καθαροΰ λόγου, έχει δύο άντικείμενα: φ ύ σ η  δηλ. 
καί έ λ ε υ θ ε ρ ί α ,  καί περιέχει τόσο τόν φυσικό όσο καί τόν ήθικό νόμο, 
κατ’ άρχήν σέ δύο ιδιαίτερα καί τελικώς σ’ ένα καί μόνο φιλοσοφικό 
σύστημα συνενωμένους. ' Η φιλοσοφία τής φύσεως άναφέρεται καί κατευ- 
θύνεται σέ ό,τι άπλώς είναι, ένώ ή φιλοσοφία τών ήθών σέ ό,τι ο φ ε ί λ ε ι  
νά είναι.

"Ολη ή φιλοσοφία, συνεχίζει ό Κάντ, είναι ή γνώση έκ καθαροΰ λόγου 
ή έλλογη έξ έμπειρικών άρχών γνώση: ή πρώτη όνομάζεται καθαρή καί ή 
δεύτερη* έμπειρική. Στήν πρώτη φυσικά άνήκει ή φιλοσοφία τοΰ Κάντ.

' Η φιλοσοφία τοΰ καθαροΰ λόγου πάλι είναι ή Π ρ ο π α ι δ ε υ τ ι κ ή  
καί έξετάζει τή δύναμη τοΰ λόγου έν άναφορφ πρός όλες τίς καθαρές 
γνώσεις a priori καί ώς τέτοια ονομάζεται Κ ρ ι τ ι κ ή  (Κριτική τοΰ 
καθαροΰ λόγου), ή τό Σύστημα τοΰ καθαροΰ λόγου (’Επιστήμη), πού περι
έχει ολόκληρη τήν φιλοσοφική έκ καθαροΰ λόγου γνώση, καί καλείται 
Μ ε τ α φ υ σ ι κ ή  (μολονότι τό όνομα αύτό, κατά τόν Κάντ, μπορεί ν’ άπο- 
δοθή σ’ ολόκληρη τήν καθαρή φιλοσοφία, συμπεριλαμβανομένης καί τής
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Κριτικής). Ή τελευταία1' μέ τίς δύο χρήσεις καί νομοθεσίες της (καθαρά 
θεωρητική καί πρακτική) τέμνεται σέ Μεταφυσική τής Φύσεως καί Μετα
φυσική των 'Ηθών ή καθαρή κατά βάθος 'Ηθική. Αυτή πρός τό παρόν 
άφήνεται κατά μέρος καί δέν απασχολεί Ιδιαίτερα τόν Κάντ, ό όποιος 
απεναντίας στρέφει τήν προσοχή του πρός τήν υπό τή στενότερη σημασία 
Μεταφυσική, τή Μεταφυσική δηλ. τής Φύσεως. Συνολικά λοιπόν έχομε: 
Κριτική, Μεταφυσική τής Φύσεως καί Μεταφυσική των ’ Ηθών.

Στή συνέχεια ό Κάντ μάς δίδει ειδικά τήν αρχιτεκτονική τής Μ ε τ α 
φ υ σ ι κ ή ς  τ ή ς  φ ύ σ ε ω ς ,  τήν όποία θά θέλαμε σέ άδρές γραμμές νά 
παραθέσωμε έδώ σχηματικά. ' Η Μεταφυσική λοιπόν τής Φύσεως συνί- 
σταται από τήν 'Υπερβατική Φιλοσοφία (θεωρεί τή διάνοια καί τόν νοΰ 
σ' ένα σύστημα όλων τών έννοιών καί θεμελιωδών άρχών πού άναφέρονται 
σέ αντικείμενα καθόλου, χωρίς νά δέχεται άντικείμενα πού νά ήσαν 
δεδομένα), πού ταυτίζεται μέ τήν ’Οντολογία16, καί τήν Φυσιολογία τού 
καθαρού λόγου (θεωρεί τήν Φύση, δηλ. τό σύνολο δεδομένων άντικειμένων) 
ή physiologia rationalis. Ή Φυσιολογία τώρα αυτή έχει δύο χρήσεις τής 
ορθολογικής της θεωρήσεως: μιά^έμμόνητέγκόσμ^ ή φυσική tcei μιάν 
υπερβατική, υπερφυσική και υπερκόσμιαν (πέρα άπό κάθε δυνατήν^έμπειρία 
δηλ."). Μέ τήν πρώτη χρή'σή'έξΕταζει άφ’ ένός μέν τό σύνολο τών άντικει- 
μένων τ&ν4ξ«τερικών,αίσθήσεων (τή σωματική δηλ. φύση) καί ονομάζεται 
ορθολογική Φυσικιγ^λ^ί/αϊ rationalis), άφ’ έτέρου δέ τό άντικείμενο τής 
έσωτερικής αίσθήσεως, τήνψυχή &ηλ^. καί τή νοούσα γενικά φύση μέσα 
μας, καί καλείται Ορθολογική ψυχολογίά (psychologia rationalis). Μέ τή 
δεύτερη πάλι (ώς ύπερβατική δηλ. Φυσιολογία) έχει ώς άντικείμενό της είτε 
μιάν έσω τ ε ρ ι κ ή  ή μιάν έ ξ ω τ ε ρ ι κ ή  σύνδεση (πρός ένα δν πέρα καί 
έξω άπό τήν φύση): στήν πρώτη περίπτωση άγεται σέ μιάν -υπερβατική 
κδσμογνωσία (cosmologia rationalis) καί στή δεύτερη σέ μιάν ύπερβατική 
θεογνωσία (theologia rationalis)11. ’Έτσι σύμπαν τό σύστημα τής Μεταφυ- 15 16 17

15. Μέ τήν ευκαιρία αυτή ό Κάντ υπενθυμίζει καί πάλι, δτι ό άνθρώπινος λόγος, 
άφ’ ότου γενικά στοχάστηκε φιλοσοφικά, ποτέ δέν στερήθηκε μιας κάποιας Μεταφυ
σικής. Γι’ αυτό καί ή Ιδέα μιάς τέτοιας έπιστήμης είναι τόσο παλαιά όσο καί ό καθαρά 
θεωρητικός λόγος (Μεταφυσική ώς έπιστήμη περί τών πρώτων άρχών τής άνθρωπίνης 
γνώσεως).

16. Ώς τέτοια διακρίνεται, άρα. άπό τήν Κριτική. Έδώ συνεπώς τίθεται τό ακαν
θώδες πρόβλημα, πού τόσο έχει άπασχολήσει τήν έρευνα τοΰ Καντιανισμού, κατά πόσο 
δηλ. Κριτική και 'Οντολογία ή Ύπερβατική Φιλοσοφία διακρίνονται οΰσιωδώς ανα
μεταξύ τους.

17. ’ Γδώ πρέπει νά σημειωθή τό παράδοξο, ότι, παρά τήν κριτική άναοκεύαοη πού, 
σχετικά μέ τούς τρεις κλάδους τής λεγάμενης metaphysica spcciaiis (ψυχολογία, κοσμολο
γία, θεολογία), ξεδίπλωσε στά τρία τμήματα τής Υπερβατικής του Διαλεκτικής ό Κάντ,,
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σικής απαρτίζεται από τέσσερα κύρια μέρη: την 'Οντολογία, την όρθο- 
λογική Φυσιολογία, την ορθολογική Κοσμολογία καί την όρθολογική 
Θεολογία (μαζί φυσικά μέ τίς δύο υποδιαιρέσεις τού δευτέρου μέρους τής 
φυσιολογίας τού καθαρού λόγου, δηλ. τήν όρθολογική Φυσική καί τήν 
όρθολογική Τυχολογία). Τέλος ό Κάντ αναζητεί μιά μικρή θέση καί γιά τή 
λεγάμενη έμπειρική ψυχολογία18, αφού αύτή αποκλείεται μέν όλοκλη- 
ρωτικά από τόν χώρο τής Μεταφυσικής, αλλά παρ’ όλα αύτά, ώς παρείσα- 
κτος πού είναι ξένος, κάπου κοντά σ’ αύτήν πρέπει άναγκαστικά νά φιλο- 
ξενηθή, μέχρις ότου βρή τή στέγη της σέ μιάν διεξοδική ’Ανθρωπολογία, 
Ό Κάντ τής παραχωρεί γιά λόγους οικονομίας κατά τήν πλευρά τής 
εμπειρικής φυσιολογίας θέση, έκεϊ δηλ. πού τοποθετείται ό χώρος τής 
εφαρμοσμένης φιλοσοφίας.

’Ιδού λοιπόν, καταλήγει ό Κάντ, ή γενική ιδέα τής Μεταφυσικής, πού 
όπως άπό τήν όλη πορεία καί παρακολούθηση τής Κριτικής θά έχη κανείς 
πεισθή, άν δέν μπορή νά είναι τό υπόβαθρο τής Θρησκείας, πρέπει 
τουλάχιστον νά παραμένη παντοτινά τό προστατευτικό της άμυντήριο ή 
οχύρωμα. ’Αλλά καί ό άνθρώπινος λόγος, πού άπό τήν κατεύθυνση τής 
φύσεώς του είναι διαλεκτικός, δέν θά μπορούσε ποτέ νά στερηθή μιάν 
τέτοια επιστήμη, πού τόν χαλιναγωγεί καί τόν άποτρέπει άπό τίς διεκπλα- 
νήσεις ενός άναρχου καί χωρίς νόμους καθαρά θεωρητικού λόγου τόσο στόν 
χώρο τής ’Ηθικής όσο καί τής Θρησκείας. Καί μπορεί κανείς, τονίζει 
χαρακτηριστικά ό Κάντ, νά είναι βέβαιος πώς στήν επιστήμη αύτή τής 
Μεταφυσικής πάντα θά επιστρέφουμε ώσάν σέ μιάν χωρισμένη άπ’ εμάς 
καί φιλιωμένη ξανά μαζί μας αγαπημένη. Αύτή έξ άλλου ή Μεταφυσική 
—ώς Μεταφυσική τής Φύσεως καί τών ’Ηθών, προπάντων όμως ώς προ- 
παιδευτική Κριτική τού λόγου— είναι εκείνη πού μπορούμε γνησίως νά 
όνομάζωμε φιλοσοφία. Καί άν τά Μαθηματικά, ή Φυσική καί ή όποιαδήποτε 
άκόμη εμπειρική γνώση τού ανθρώπου έχουν μιάν υψηλή άξια ώς μέσα 
κυρίως πρός τυχαίους, άλλά στό τέλος έν τούτοις πρός άναγκαίους καί 
ούσιώδεις σκοπούς τής άνθρωπότητος, τούτο τό όφείλουν στή διαμεσολά- 
βηση μιας έκ καθαρών έννοιών γνώσεως τού λόγου, πού, άς τήν όνομάζη 
κανείς όπως θέλει, αύτή ώστόσο δέν είναι κατ’ ουσίαν τίποτε άλλο άπό 
Μεταφυσική. Ή έπιστήμη δηλ. πού διά τής όδού τών έπιστημών καί μόνο 
συνέχει καί άναφέρει τά πάντα πρός τήν υπέρτατη ιδέα τής σοφίας.

οί τρεις ώστόσο αυτοί κλάδοι κάνουν έδώ καί πάλι τήν Εμφάνισή τους, καί μάλιστα ή 
όρθολογική ψυχολογία ταξινομείται κάτω άπό τήν έμμονη ή έγκόσμια χρήση τού λόγου.

Ιδ. ' Ο Κάντ δέν παραλείπει έδώ νά μάς άώση καί τήν ίστορικώς λίαν Ενδιαφέρουσα 
πληροφορία γύρω άπό τίς μεγάλες προσδοκίες καί έλπίδες πού έτρεφε ή εποχή του γιά 
κάποια καινούργια διαφωτίσεικά πορίσματα αΰτοΰ τοΰ είδους τής ψυχολογίας.
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Γιά τούτο ακριβώς ή Μεταφυσική αποτελεί ώσαύτιυς τήν ολοκλήρωση 
καί τό στεφάνωμα συμπάσης τής παιδείας τού ανθρωπίνου λόγου, ολοκλή
ρου, θά λέγαμε σήμερα, τού πολιτισμού τών ανθρώπων. Πρώτον μέ τήν 
θεώρηση καί ανάλυση τού λόγου κατά τά στοιχεία του καί τούς όρους γιά τή 
δυνατότητα ώρισμένων επιστημών καί, δεύτερον, ώς θεωρία καί ανάλυση 
τών άνωτάτων έ κείνων πρακτικών αξιωμάτων πού πρέπει νά ύπόκεινται ώς 
βάση στήν χρήση όλων καί νά τίς προσδιορίζουν άξιωματικώς. Βεβαίως θ’ 
άντιτείνη κανείς, ότι ή Μεταφυσική, ώς άκρως καθαρή θεωρία, χρησιμεύει 
περισσότερο στήν άποσόβηση πλανών παρά στή διεύρυνση τής γνώσεως" 
τούτο όμως, κατά τόν Κάντ, δέν ζημιώνει ή περιορίζει τήν άξια της, άφού 
δΓ αυτού άκριβώς τού αξιώματος τού τιμητού (δηλ. ώς Κριτική) προσδέ- 
χεται επιπλέον κύρος καί υπόληψη μέ τό νά διασφαλίζη γενική τάξη, 
ομόνοια καί ακόμη καί ευημερία στήν περιοχή τής επιστημονικής δημο
κρατίας —προσανατολίζοντας συγχρόνως κατευθυντικά τίς επιστήμες, στίς 
καρποφόρες καί θαρραλέες επεξεργασίες των, στό νά' μήν άποκινούν καί 
άπομακρύνωνται άπό τόν κεφαλαιώδη τους σκοπό, τήν προαγωγή δηλ. τής 
καθολικής εύδαιμονίας. Μέ τά λόγια αύτά ορίζει καί σαφηνίζει εν κατα- 
κλεΐδι ό Κάντ τόν ρόλο καί τή σημασία τής νέας δικής του Μεταφυσικής, 
τής άποκαλούμενης εύστόχως κριτικής Μεταφυσικής τού φιλοσόφου τής 
Καινιξβέργης.

δ) * Η Ιστορία τού καθαρού λόγου.
Τό τέταρτο και τελευταίο Κεφάλαιο τής Μεθοδολογίας, πού είναι παρά 

τόν πολλά υποσχόμενο τίτλο του καί τό μικρότερο άπ’ όλα, αποτελεί καί τό 
καταληκτικό τμήμα ολοκλήρου τής Κρ. τ. κ. λόγου. Τό ίδιο χαρακτηρίζει 
μιάν περιοχή πού πρέπει μελλοντικώς ν’ άποπληρωθή. Ό Κάντ περιορί
ζεται έδώ σέ μιάν άπό άποψη ύπερβατολογική φευγαλέα ματιά πάνω στό 
σύνολο τών μέχρι τώρα έπεξεργασιών τού καθαρού λόγου καί γι’ αυτό οί 
άναπτύξεις του θίγουν ούσιαστικώς ό,τι άντικειμενικά θά μπορούσαμε νά 
χαρακτηρίσωμε ώς άχρονη εσωτερικήν ιστορία τού λόγου, πού ύποκειμε- 
νικά έχει ασφαλώς καί τήν έξωτερική του ιστορία.

’Αξιοσημείωτο, άν καί άπό άλλη άποψη φυσιολογικά άναγκαΐο, 
βρίσκει ό Κάντ τό γεγονός, ότι οί άνθρωποι κατά τήν παιδική περίοδο τής 
φιλοσοφίας ξεκίνησαν άπ’ έκεϊ όπου έμεΐς σήμερα θά προτιμούσαμε νά 
τελειώσουμε: άπό τή σπουδή δηλ. τής γνώσεως τού Θεού καί τήν ελπίδα ή 
ιδιοσυστασία ενός άλλου κόσμου (μέλλουσα ζωή). Ωστόσο τό πιό 
φωτισμένο μέρος τών λαών προχώρησε εύκολα στήν αντίληψη, ότι δέν 
υπάρχει πιό άσφαλής καί φερέγγυος τρόπος γιά νά γίνη κανείς αρεστός 
στήν αόρατη δύναμη πού κυβερνάει τόν κόσμο καί νά κερδίση τήν εύτυχκι 
του σέ έναν άλλο κόσμο, άπό τήν καλή διαγωγή, τήν ήθική δηλ. συμπε
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ριφορά στόν βίο. Κατ' αύτό τόν τρόπο Θεολογία καί ’ Ηθική άπετέλεσαν τά 
δύο βασικά κίνητρα ή, καλλίτερα, τά δύο σημεία άναφοράς όλων τών 
άφηρημένων διασκοπήσεων τοΰ λόγου. Κυρίως όμως ή Θεολογία ήταν 
έκείνη πού τράβηξε σιγά-σιγά τόν καθαρά θεωρητικό λόγο στό έργο έκεϊνο 
πού στή συνέχεια έγινε ΰπό τό όνομα τής Μεταφυσικής περιώνυμο.

Ό Κάντ πάντως έδώ δέν πραγματεύεται περί τών χρονικών έποχών 
κατά τίς όποιες έπέρχεται αυτή ή έκείνη ή μεταβολή τής Μεταφυσικής’ 
έξετάζει μάλλον καί άναπτύσσει τή διαφορά τής ιδέας πού έγινε ιστορικά ή 
άφορμή γιά τίς κυριώτερες έπαναστάσεις τής Μεταφυσικής αυτής. 'Έτσι 
άνακαλύπτει καί άπαριθμεΐ τρεις τρόπους ή, όρθότερα, τρεις σκοπιές, κάτω 
άπό τίς όποιες έλαβαν πάνω στήν κοσμοϊστορική σκηνή τής διαμάχης οί 
περιφημότερες άλλαγές τής Μεταφυσικής χώρα.

Έν άναφορφ, πρώτον, πρός τό άντικείμενο πάσης έλλογου γνώσεώς 
μας έχομε αίσθησιοκράτες φιλοσόφους (ό ’Επίκουρος ώς κατ’ έξοχήν 
έκπρόσωπος τοΰ αισθητικού) καί φιλοσόφους τοΰ Νοητικοΰ ή νοησιοκρά- 
τες (Πλάτων έπικεφαλής αυτών). ' Η διαίρεση αυτή είναι άσφαλώς πανάρ- 
χαιη καί ιστορικά διαρκής. Οί μέν ισχυρίζονται ότι πραγματικότης υπάρχει 
μόνο στίς αισθήσεις καί κάθε τι άλλο είναι φαντασία, οί δέ ότι σ’ αύτές 
κυριαρχεί ή άπατηλότης —μοναδικά, άρα, άληθινά άντικείμενα είναι τά 
νοητά καί αυτά τά θεωρεί γνωστικά ή διάνοια ή νόηση μέ τίς καθαρές 
έννοιές της. Οί τελευταίες διαθέτουν κατά τούς αίσθησιοκράτες λογική 
μόνον πραγματικότητα, ενώ κατά τούς νοησιοκράτες μυστική— δέχονται 
συνεπώς αυτοί καί μιά μή συνοδευόμενη ή διαταρασσόμενη άπό τίς αισθή
σεις καθαρή ή άπόλυτη νοητική έποπτεία (intuitus purus).

' Εν άναφορςξ δεύτερον, πρός τήν πηγή ή καταγωγή τής λογικής μας 
γνώσεως, άν αυτή δηλ. παράγεται άπό τήν έμπειρία ή έχει τήν πηγή της 
στόν λόγο, ό ’ Αριστοτέλης μπορεί νά θεωρηθή ώς ό αρχηγός τών ’ Εμπει- 
ριστών καί ό Πλάτων (ό Leibniz τόν άκολουθεϊ στούς νεωτέρους χρόνους) 
τών Νοησιοκρατών (Νοολογιστών). Πιό συνεπής ώστόσο μέ τό αισθη
σιαρχικό σύστημά του ήταν κατά τόν Κάντ σέ σύγκριση κυρίως μέ τόν 
νεώτερο Locke (καί λιγώτερο τόν ’Αριστοτέλη), ό ’Επίκουρος, πού δέν 
προχωρεί μέ τούς συλλογισμούς του πέρα άπό τά όρια τής έμπειρίας. Ό 
Locke άπεναντίας, ένώ παράγει όλες τίς έννοιες καί θεμελιώδεις άρχές άπό 
τήν έμπειρία, χωρεϊ έν τούτοις πέρα άπ’ αυτήν ίσχυριζόμενος τή δυνατό
τητα άποδείξεως τής ύπάρξεως τοΰ Θεοΰ καί τής άθανασίας τής ψυχής μέ 
τήν ίδια τών Μαθηματικών λογική προφάνεια.

’ Εν άναφορφ, τρίτον, πρός τή μέθοδο, τόν τρόπο δηλ. πορείας σύμφωνα 
μέ θεμελιώδεις άρχές, ό Κάντ τέμνει τίς μεθόδους σέ φυσιοκρατική καί 
έπιστημονικήν μέθοδο. Ό'φυσιοκράτης δέχεται ότι διά τοΰ κοινοΰ άνθρω- 
πίνου χωρίς έπιστήμη καί τεχνικά έπιστημονικά μέσα νοΰ (τοΰ λεγομένου 
ύγιοΰς νοΰ) μποροΰν έπιστημονικώς νά έπιτελεσθοΰν περισσότερα άπ’ ό,τι



X X V

διά τής καθαρής θεωρίας. Κάτι τέτοιο χαρακτηρίζεται από τόν Κάντ ιός 
μισολογία καί άτοπία, άφοϋ μ* αύτό ουσιαστικά μετατρέπεται ή επιστη
μονική άγνοια σέ δήθεν μέθοδο19 διευρύνσεως τής γνώσεως. "Οσον άφορά 
τέλος τήν επιστημονική (ή έπιστημοκρατική) μέθοδο, οί έκπρόσωποί της 
δύνανται νά προχωρούν είτε δογματικώς - όρθολογικώς (Wolff) ή σκεπτι- 
κιστικώς - έμπειρικώς (Hume), σέ κάθε πάντως περίπτωση συστηματικώς. 
Τί απομένει, λοιπόν, είσέτι; Ό ανοιχτός, φυσικά, τού Immanuel Kant κριτι
κός δρόμος τής φιλοσοφίας! Μιας φιλοσοφίας δηλ. πού αποπειράται καί 
πετυχαίνει θαυμαστώς, όπως γνωρίζουμε, τη γόνιμη, δημιουργική καί συμ
φιλιωτική μεσολάβηση καί διαμεσούργηση ανάμεσα σ’ αισθητικότητα καί 
νόηση, σ’ έμπειριστές καί νοησιοκράτες, καταπαύοντας έτσι τήν αμοιβαία 
αμφισβήτησή τους καί τις υπερφίαλες έριδές των καί αποδίδοντας στον 
καθένα τήν όποια έγκυρη, έπιστημονικώς, καίρια δικαίωσή τους. Γι’ αυτό, 
κατακλείοντας τήν Κρ. τ. κ. λόγου ό Κάντ, άπευθύνει ύστατη έκκληση πρός 
τόν υπομονητικό καί φιλόφρονα αναγνώστη πού τόν ακολούθησε στις 
φιλοσοφικές του οδοιπορίες μέχρι τώρα’ καί τόν καλεΐ μ’ αυτό νά συμβάλη 
με τή δύναμή του άφ’ ένός μέν στό νά μετατροπή τό κριτικό μονοπάτι τού 
λόγου σέ πλατειά άσφαλτη όδό, άφ’ ετέρου δέ νά κρίνη, άν αύτό πού αιώνες 
δέν μπόρεσαν νά κατορθώσουν, δέν θά ήταν δυνατό νά έπιτευχθή πρίν άπό 
τήν έκπνοή τού αίώνος των Φώτων —νά δοκιμάση δηλ. πλήρη ικανοποίηση 
ό ανθρώπινος λόγος σ’ αύτό πού ή φιλομάθεια καί περιέργεια του παντο
τινά, άλλά τού κάκου τόν κέντριζαν καί τόν άπασχολοΰσαν μέχρι τώρα. 
—Μέ τόν επίλογο τούτο ύποτυπούται γι’ άλλη μιά φορά κλασσικά τό 
σωκρατικό αίτημα τής αυτογνωσίας, πού στόν πρώτο κιόλας πρόλογο τής 
Κριτικής (Α,ΧΙ) είχε χαρακτηρίσει ό Κάντ ώς τό φιλοσοφικώς έπιπονώτερο 
καί φορτικώτερο τών έργων.

♦
* *

Άλλ’ είναι καιρός, θαρρούμε, τώρα νά έλθωμε καί στήν ιστορία τής 
μεταφράσεως αύτής, τής μεταφραστικής δηλ. (μέ γενικό καί γιά τά 4 τεύχη 
πίνακα τών θεμελιωδών εννοιών) όλοκληρώσεως τής «Κριτικής τού καθα
ρού λόγου». Οί σκέψεις μας γυρίζουν έτσι ύποχρεωτικώς δέκα ολάκερα 
χρόνια πίσω μας...: στό σημαδεμένο δηλ. άπό τή μοίρα έκεΐνο έτος 1977, πού 
κατά τό τέλος του έχασε τόσο τραγικά, άδόκητα καί άφταιγα τήν ζωή του ό

19. Ό Κάντ, σημειωτέον, ξεχωρίζει έκείνους πού άπό έλλειψη βαθύτερης γνώσεως 
άκολουθοΰν άπλά τόν κοινό άνθρώπινο νοΰ χωρίς, ωστόσο —συγχύζοντας έτσι τήν 
έπιστήμη—, νά σεμνύνωνται γιά τήν άγνοιά τους αύτή ωσάν νά έπρόκειτο γιά κάποιαν 
είδικώς άποτελεσματική καί τελειότερη μέθοδο.
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μεγάλος, βαθειάς έμπνεύσεως, πρωτεργάτης τού φιλοσοφικού αυτού έργου, 
ό διδάσκαλος-καθηγητής 'Αναστάσιος Γιανναράς. 'Έκτοτε σύρθηκαν 
βαρειά τά δέκα πού άναφέραμε δυσπόρευτα καί μοχθερά άκαδημαϊκά χρό
νια, γιά νά περατώσουμε ολόκληρη τη δουλειά τής ' Υπερβατικής Διαλεκτι
κής καί Μεθοδολογίας πού δέν πρόλαβε —καί προγραμμάτιζε γιά τό 1981, 
άλλοίμονο!— ό ’Αναστάσιος Γιανναράς. ’Ίσως, πραγματικά, νάναι σημα
διακό τό γεγονός, ότι ή μετάφραση τήν φορά αυτή κατάφερε φιλοσοφικά νά 
φθάση στό τέλος της καί στόν σκοπό της —γιατί άσφαλώς προηγήθηκαν 
κΓ άλλοτε άλλων έντιμες πνευματικές προσπάθειες πού πάντα, δυστυχώς, 
έξέμεναν στόν δρόμο. Καί τούτο είναι πού μάς πλημμυρίζει συγγνωστήν 
συγκίνηση κεκραμένη μ’ αισθήματα πικρής ευγνωμοσύνης καί πυκινής 
χαράς... Είναι, εξ άλλου, τά 200 χρόνια άπό τή δεύτερη έκδοση τής Κριτικής 
(1787) πού ολοκληρώνονται σ’ αύτό τό άνέβασμα τού 1987! Ό καιρός είχε 
πιά ώριμασμένος ξεχειλίσει γιά μιάν ελληνική μετάφραση20 καί παρου
σίαση τού έργου αύτοΰ στό σύνολό του, άλλά καί γιά μιάν ελάχιστη ύστατη 
έλληνοφιλοσοφική τιμή στό διαυγές πρόσωπο εκείνου τού ύπερβόρειου 
άνθρώπου καί διανοητή, πού μόνη καί μοναδική του σ’ όλους τούς λόγους 
καί τά έργα του πολιτική ύπήρξε διά βίου ή έντιμότης —ό τίμιος αύτοκρι- 
τικός καί ευσυνείδητος φιλοσοφικός λόγος τού Σωκράτη. ’Ιδού τό ήθος, 
πού άξιος ό μισθός του νά ζηλοΰται σεμνοπρεπώς άπ’ όλες τίς νεώτερες 
γενιές. Καί δέν χρειάζεται τώρα εδώ νά μακρηγορήσουμε γιά τή διαρκή 
ιστορική παρουσία καί επίδραση τού Καντιανού έργου σ’ όλους τούς εφε
ξής φιλοσοφήσαντες καί όχι στά ξάστερα μόνο καί θαρραλέα εκείνα πνεύ
ματα πού ήθελε γιά συνεχιστές καί όλοκληρωτές τής κριτικής φιλοσοφικής 
του προσπάθειας ό Καινιξβέργιος. Απλώς γι’ αύτό ενταύθα μνημονεύουμε 
δύο μονάχα ξάστερα (βαθειά) καί θαρραλέα ελληνικά πνεύματα, πού άξιοι 
εν ' Ελλάδι σκαπανήτες προμηθεϊκοί τού κριτικού Καντικοΰ δρόμου άπε-

20. Γιά τή μεταφραστική μας προσπάθεια γενικά ισχύουν όλα δσα διατυπώθηκαν 
μέ κριτική ευθύνη στόν πρόλογο τού πρώτου τεύχους. "Αν δμως κάποιοι —έλάχιστοι, 
όντως— μοχθηρώς μόνον καί έπιφθόνως διακείμενοι έπιθυμοΰν άπό σκοπιμότητα νά 
διαστρέφουν λεξίδια ή φρασίδια άπλώς τινά των προλόγων μας καί νά παρερμηνεύουν 
σφόδρα παραφιλοσοφικώς τήν αυτοκριτική σεμνότητα τού συγγραφέως —γιατί ούσια- 
στικά οι έλάχιστοι αυτοί άξεστοι μιξοβάρβαροι... δέν μελετούν (πέρα άπό τόν πρόλογο), 
ούτε έχει καί νόημα γι ’ αυτούς νά μελετούν τέτοια έργα πού δίδουν συντριπτικές άπαντή- 
σεις στούς έπιπόλαιους φαυλορρεπεϊς πόθους των—, τότε άς άναλογισθούν, δτι ό Καντια
νός κριτικός καί διαλεκτικός λόγος έχει —άν χρειασθή!— καί τήν κραταιά «πολεμική» 
του χρήση...— Τό έργο τούτο —άς μάς έπιτραπή τό όργίλον ύφος— είναι μόχθημα βίου 
φιλοσοφικό καί θέλει νά νοήται ιός αύστηροτάτης κριτικής εύσυνειδησίας άργαλέον 
πρωτούργημα.
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δείχθησαν: δύο «σπουδαίους» εις τήν αριστοτελική τής λέξεως διάνοια 
άνδρας καί «χαρίεντας» στην αρχαιοελληνική τοϋ όρου σημασία άνθρώ- 
πους— τούτους δέ λέγω: ’ Α ν α σ τ ά σ ι ο ν  Γ ι α ν ν α ρ ά ν  (1977) καί
Ί ω ά ν ν η ν  Θ ε ο δ ω ρ α κ ό π ο υ λ ο ν  (1981), οίς πάν τούργον τοδί 
συμπροσανάγομεν μνημόνως...
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'Υπερβατική Μεθοδολογία
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"Οταν θεωρώ τή συμπερίληψη [τό σύνολο] όλης τής γνώσεως τού 
καθαρού καί θεωρητικού1 άπλώς λόγου ως ένα οικοδόμημα, γιά τό όποιο 
έχομε τουλάχιστον την ιδέα μέσα μας, τότε μπορώ νά πώ, ότι στην 
'Υπερβατική Στοιχειολογία ύπελογίσαμε περίπου καί προσδιωρίσαμε τό 
οικοδομικό Ολικό, γιά ποιό [δηλ.] οικοδόμημα, ποιου ύψους καί ποιας 
στερεότητος έπαρκεΐ τό Ολικό αυτό. Βεβαίως άπεκαλύφθη [εύρέθη] ότι, 
μολονότι είχαμε κατά νούν έναν πύργο, πού θά έπρεπε νά φθάνη μέχρι τόν 
ούρανό, τό άπόθεμα τών Ολικών έν τούτοις έπαρκούσε μόνο γιά μιάν 
κατοικία, ή όποια στό επίπεδο άκριβώς τής έμπειρίας ήταν γιά τίς ύποθέσεις 
μας [δουλειές μας] ευρύχωρη καί άρκετά ύψηλή, ώστε νά έχωμε έποπτεία2 3 
τους’- άλλ’ [άπεκαλύφθη] ότι τό τολμηρό εκείνο εγχείρημα έπρεπε 
άναγκαστικά άπό έλλειψη Ολικού νά άστοχήση, χωρίς νά ύπολογίση κανείς 
διόλου τή γλωσσική σύγχυση, πού έπέπρωτο νά διχάση πάνω στό σχέδιο 
άναποφεύκτως τούς εργάτες καί νά τούς διασκορπίση σ’ όλο τόν κόσμο, γιά 
νά οίκοδομήση ό κάθε ένας χωριστά [γιά λογαριασμό του] σύμφωνα μέ τό 
δικό του σχέδιο. Πρός τό παρόν δέν έχουμε τόσο νά κάνωμε μέ τά Ολικά όσο 
μάλλον μέ τό σχέδιο καί, ενώ είμαστε προειδοποιημένοι4 νά μήν άποτολμά- 
με ένα κατ’ άρέσκειαν [αύθαίρετο] τυφλό σχέδιο, πού θά μπορούσε "ίσως νά 
ύπερβή ολόκληρη τή δύναμή μας, δέν μπορούμε μολαταύτα ν’ άπέχουμε 
καλώς [όρθώς, εύκόλως] άπό τήν άνέγερση μιας στέρεης κατοικίας, νά 
κάνωμε [δηλ.] τό σχέδιο5 γιά ένα οικοδόμημα έν σχέσει πρός τ’ άποθέματα, 
πού μάς είναι δεδομένα καί ΐσαντίστοιχα [άνταποκρίνονται] συγχρόνως 
πρός τίς άνάγκες μας.

Μέ 'Υπερβατική συνεπώς Μεθοδολογία έννοώ τόν προσδιορισμό τών 
ειδολογικών όρων6 ένός πλήρους συστήματος τού καθαρού λόγου. Πρός τόν 
σκοπό αύτό θά έχουμε νά κάνωμε μέ μιάν Πειθαρχία [παίδευση], μ’ έναν 
Κανόνα, μιάν ’ Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή  καί, τέλος, μιάν ' Ι σ τ ο ρ ί α  τού 
καθαρού λόγου, καί θά έπιτελέσουμε άπό άποψη ύπερβατολογική έκεΐνο, 
πού, ύπό τό όνομα μιάς π ρ α κ τ ι κ ή ς  Λ ο γ ι κ ή ς  άναφορικά πρός τήν 
χρήση τής διανοίας έν γένει, ζητείται [μέν] εις τίς Σχολές, άλλά έπιτυγχάνε-

1. Spekulativen.
2. Νά τίς έποπτεύωμε.
3. Τών υποθέσεων μας- ή τής έμπειρίας (sic), κατά τόν G e n t i l e .
4. Είμαστε άποτετραμμένοι.
5. Τήν πρώτη έκτίμηση, υπολογισμό, σχεδίασμα.
6. Conditionum formalium ( B o r  n ) .
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ται κατά τρόπον άσχημο, γιατί, δεδομένου ότι ή Γενική Λογική δεν είναι 
περιωρισμένη σέ κανένα ιδιαίτερο είδος γνώσεως τής διανοίας (όχι π.χ. 
στήν καθαρή), οϋτ’ επίσης σ’ ώρισμένα αντικείμενα, δέν μπορεί αυτή, 
χωρίς νά άρυσθή γνώσεις άπ’ άλλες επιστήμες, νά κάνη τίποτε παραπάνω 
άπό τοΰ νά προσφέρη7 τίτλους γιά δ υ ν α τ έ ς  μ ε θ ό δ ο υ ς  καί τεχνικές 
εκφράσεις, πού τίς χρησιμοποιεί κανείς έν Αναφορά πρός τό Συστηματικό 
[μέρος, στοιχείο] σέ κάθε είδους επιστήμες —[εκφράσεις] πού εξοικειώνουν 
προκαταβολικά τόν μαθητευόμενο μ’ ονόματα, των όποιων τή σημασία καί 
τήν χρήση πρόκειται μελλοντικά πρωτίστως [κατ’ άρχήν] νά γνωρίση 
[μάθη].

ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ή Πειθαρχία [παίδευση] του καθαρού λόγου

(A 709Κ 
(Β 737)1

Οί αρνητικές κρίσεις, πού είναι όχι μόνον ώς πρός τή λογική μορφή 
άλλά καί ώς πρός τό περιεχόμενο [άρνητικές], δέν Απολαμβάνουν καμμιάς 
ιδιαιτέρας προσοχής [έκτιμήσεως] στήν φιλομάθεια των ανθρώπων’ τίς 
θεωρεί μάλιστα κανείς ώς φθονερούς εχθρούς τής Αδιάλειπτα πρός 
διεύρυνση τείνουσας γνωστικής μας ορμής, καί χρειάζεται σχεδόν μιά 
Απολογία, γιά νά προσπορίση κανείς μονάχα άνοχή, καί κάτι άκόμα 
παραπάνω, [γιά νά τούς προσπορίση] εύνοια καί υψηλήν τιμή [έκτίμηση].

Λ ο γ ι κ ώ ς μπορεί, βέβαια, κανείς νά διατυπώση Αρνητικά όλες τίς 
προτάσεις πού θέλει, άλλ’ Αναφορικά πρός τό περιεχόμενο τής γνώσεώς μας 
έν γένει, άν αύτή διευρύνεται ή περιορίζεται διά [μέσου] μιας κρίσεως, οί 
άρνητικές [προτάσεις] έχουν τήν ίδιάζουσα Αποστολή8 νά ά π ο τ ρ έ π ο υ ν  
μονάχα τήν π λ ά ν η .  Ώς έκ τούτου έπίσης οί άρνητικές προτάσεις, οί 
όποιες οφείλουν ν’ άποτρέπουν μιάν ψευδή γνώση, όπου ώστόσο δέν είναι 
δυνατή ποτέ μιά πλάνη, [έκεί] είναι, βέβαια, πολύ Αληθείς, άλλά μολαταύτα 
κενές, δηλαδή καθόλου εύσύμμετρες [ίσαντίστοιχες] πρός τόν σκοπό τους, 
καί γι’ αυτό Ακριβώς συχνά γελοίες’ όπως γιά παράδειγμα ή πρόταση τού 
ρήτορος έκείνου τής Σχολής, ότι ό ’Αλέξανδρος χωρίς πολεμικό στράτευμα 
δέν θά είχε μπορέσει νά κατακτήση καμμιάν χώρα.

Άλλ’ όπου οί φραγμοί τής δυνατής μας γνώσεως είναι πολύ στενοί, τό

7. ΤκΟέτη.
8. ’Έργο, λειτουργία.
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παρόρμημα4 πρός τό κρίνειν9 10 11 μέγα, ή φαινομενικότης, που προσφέρεται 
[παρουσιάζεται] πολύ άπατηλή καί ή ζημιά άπό την πλάνη σημαντική, έκεϊ 
τό ’ Α ρ ν η τ ι κ ό  [μέρος, στοιχείο] τής διδαχής [διδασκαλίας - 
διαφωτίσεως], πού χρειάζεται άπλώς γιά νά μάς προφυλάσση άπό τίς 
πλάνες, έχει άκόμη περισσότερη σπουδαιότητα άπ’ ό,τι μιά κάποια θετική 
διδασκαλία, διά τής όποιας θά μπορούσε ν’ άποκτήση προσαύξηση ή 
γνώση μας. Τόν ά ν α γ κ α σ μ ό ,  διά τού όποιου περιορίζεται καί τελικά 
έξαλείφεται [άφανίζεται] ή διαρκής κλίση ν’ άποκλίνη κανείς άπ’ 
ώρισμένους κανόνες, τόν όνομάζη κανείς π ε ι θ α ρ χ ί α " .  Ή πειθαρχία12 
διακρίνεται άπό τήν καλλιέργεια13, ή όποια πρέπει απλώς νά προσπορίζη 
μιάν έπιτηδειότητα [έξη]14 χωρίς, άντίθετα, νά α’ίρη μιάν άλλη, προϋπάρχου- 
σαν ήδη. Στή διαμόρφωση μιας ιδιοφυίας [ταλέντου], πού έχει άπό τόν Ίδιο 
ήδη τόν έαυτό της μιάν παρόρμηση [κλίση] πρός έξωτερίκευση, ή πειθαρχία 
θά έκτελέση, λοιπόν, μιάν άρνητική*, ένώ ή καλλιέργεια καί ή θεωρητική 
διδασκαλία15 μιάν θετική συμβολή.

"Οτι ή ιδιοσυγκρασία, [καί] παρομοίως καί τά ταλέντα16, πού άσμένως 
έπιτρέπουν στούς έαυτούς των μιάν έλεύθερη καί άπεριόριστη17 κίνηση 
(όπως φαντασία καί πνεύμα), έχουν άπό μιάν ώρισμένη άποψη άνάγκη μιας 
πειθαρχίας, εύκολα θά τό όμολογήση ό καθένας μας. Άλλ’ ότι ό λόγος, εις

f (Α 7 
1(Β 7

* Γνωρίζω καλώς δτι στή γλώσσα τής Σχολής18 συνηθίζει κανείς νά χρησιμοποιή 
ίσοκύρως19 τό όνομα τής π ε ι θ α ρ χ ί α ς  μ’ έκεΐνο τής διδασκαλίας [διδαχής]. ’ Αλλ ’ 
υπάρχουν, άντίθετα, τόσο πολλές άλλες περιπτώσεις, όπου ή πρώτη έκφραση, ώς π ε ι 
θ α ρ χ ί α ,  διακρίνεται έπιμελώς άπό τη δεύτερη, ώς δ ι δ α σ κ α λ ί α ,  ή φύση ώσαύτως 
τών πραγμάτων τ’ άπαιτεΐ αύτό, νά διατηρή [δηλ.] κανείς γιά τή διάκριση αύτή τίς μονα
δικές πρόσφορες έκφράσεις, [έτσι] ώστε εύχομαι νά μην έπιτρέπη κανείς ποτέ νά χρησι
μοποιούν έκείνη τή λέξη [δηλαδή τή Diszipiin]20 σ’ άλλην άπό τήν άρνητική της 
σημασία.

9. ’Ερεθισμός, έλκυσμός, κέντρισμα, κλίση.
10. Stimulus judicandi.
11. Παίδευση.
12. Disciplina.
13. Cultura. Παιδεία.
14. Habitus. ’ Επιδεξιότης, ίκανότης.
15. Doctrina.
16. ΊδιοφιΤες.
17. Άνευ περιορισμών, φραγμών.
18. Τών Σχολών, τή σχολαστική, άκαδημαϊκή.
19. Συνωνύμως, Ισοτίμως.
20. Παίδευση, πειθαρχία.
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(Α 71 lh
(Β 739)3

τόν όποιο ούσιαστικά άπόκειται νά προδιαγραφή σ’ όλες τίς άλλες 
προσπάθειες21 την πειθαρχία του, χρειάζεται καί ό ίδιος άκόμη μιάν τέτοια 
πειθαρχία, τοΰτο μπορεί άσφαλώς νά φανή παράδοξο' καί, πράγματι, ό 
λόγος έχει ξεφύγει μέχρι τώρα μιάν τέτοια ώσαύτως ταπείνωση έξ αίτιας 
άκριβώς αύτοΰ, γιατί [δηλ.] δέν μπορούσε κανείς έν μέσφ τής έπισημότη- 
τος22 καί τής έμβριθοΰς εύσχημοσύνης23, μέ τήν όποια αύτός προβάλλει, νά 
περιπέση [κανείς] εύκολα στην υποψία24 ένός έλαφρονόου παιγνιδιού [του] 
μέ φανταστικές έπινοήσεις άντί25 έννοιών καί μέ λέξεις άντί26 γιά πράγματα.

Δέν υπάρχει άνάγκη καμμιδς κριτικής του λόγου στην έμπειρική 
χρήση [του], γιατί οί θεμελιώδεις προτάσεις του υποβάλλονται σ’ έναν 
συνεχή έλεγχο πάνω στη λυδία λίθο τής έμπειρίας' παρόμοια έπίσης ούτε 
στά Μαθηματικά [ύπάρχει άνάγκη]* όπου οί έννοιές των όφείλουν άμέσως 
νά έκτίθενται in concreto στην καθαρή έποπτεία, καί [όπου] κάθε τι τό 
άθεμελίωτο καί αύθαίρετο γίνεται έτσι εύθύς άμέσως φανερό. Άλλ’ όπου 
ουτ’ έμπειρική, ούτε καθαρή έποπτεία συγκρατοϋν σέ μιάν όρατή πάνω 
τροχιά τόν λόγο, δηλ. στήν ύπερβατολογική έξ27 άπλών έννοιών χρήση του, 
έκεΐ αύτός έχει τόσο πολύ28 άνάγκη άπό μιάν πειθαρχία, πού νά δαμάζη τήν 
κλίση του πρός διεύρυνση πέρα άπό τά στενά όρια δυνατής έμπειρίας καί νά 
τόν έμποδίζη άπό διεκπλάνηση καί πλάνη, ώστε άκόμη καί όλόκληρη ή 
φιλοσοφία τού καθαρού λόγου νά έχη νά κάνη μ’ αύτήν άπλώς τήν 
αρνητικήν ωφέλεια. ’Επί μέρους [μεμονωμένες] παραπλανήσεις29 είναι 
δυνατόν διά λ ο γ ο κ ρ ι σ ί α ς  [έλέγχου] καί οί αιτίες των διά κριτικής νά 
θεραπευθοΰν30. "Οπου όμως, όπως' στόν31 καθαρό λόγο, άπαντά ένα 
ολόκληρο σύστημα καλώς άναμεταξύ τους συνδεδεμένων καί ύπό κοινές 
άρχές συνενωμένων [ενοποιημένων] αύταπατών καί φρεναπατημάτων, έκεΐ 
φαίνεται νά είναι άναγκαία [άπαιτήται] μιά έντελώς ειδική καί, φυσικά, 
άρνητική νομοθεσία, πού ύπό τό όνομα μιας π ε ι θ α ρ χ ί α ς  [έξαγο- 
μένης]32 άπό τήν φύση τού λόγου καί τ’ άντικείμενα τής καθαρής του

21. Δραστηριότητες, τάσεις.
22. Τελετουργικότητος, πομπώδους ύφους.
23. Κοσμιότητος, σοβαρότητος, αξιοπρεπούς μεγαλωβύνης ή βαρύτητος.
24. Νά τόν ύποπτευθή κανείς ότι παίζει έπιπολαίως μέ...
25. Στή θέση έννοιών, άντί μέ έννοιες.
26. Πού ύποκαθιστοΰν δηλ. τά πράγματα.
27. Σύμφωνα μέ...
28. Α: καί μάλιστα πολύ.
29. Πλάνες.
30. Νά καταπολεμηθούν, νά παρασχεθή άποτελεσματικά βοήθεια σ’ αυτές.
31. Στήν περίπτωση τού...
32. Ώς έκ τής «ρύσεως..., κατά τήν φύση...
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χρήσεως, έγκαθιδρύει” ένα τρόπον τινά σύστημα προνοητικότητος [προσο
χής] καί αύτοεξετάσεως, ένώπιον τοΰ οποίου δέν μπορεί νά σταθή 
[ύφίσταται] καμμιά ψευδής σοφιζόμενη φαινομενικότης, άλλ’ είναι υποχρε
ωμένη, ανεξαρτήτως όλων τών λόγων [προσχημάτων] ώραιοποιήσεώς'4 της,

’Αλλά πρέπει καλώς νά παρατηρήσωμε: ότι σ’ αύτό τό Δεύτερο κύριο 
μέρος τής ύπερβατολογικής κριτικής δέν κατευθύνω τήν πειθαρχία τοΰ 
καθαρού λόγου πάνω στό περιεχόμενο, άλλά πάνω άπλώς στή μέθοδο τής 
γνώσεως έκ καθαρού λόγου. Τό πρώτο συνέβη ήδη στήν Στοιχειολογία. ’ Η 
χρήση όμως τοΰ λόγου, σέ όποιοδήποτε άντικείμενο καί άν μπορή 
[πρόκειται] αύτή νά έφαρμοσθή, έχει τόσο πολλήν όμοιότητα καί είναι έν 
τούτοις, καθ’ όσον αύτή όφείλει νά είναι ύπερβατολογική, τόσο συγχρόνως 
ούσιαστικά διάφορη [διακεκριμένη] άπό κάθε άλλην, ώστε, χωρίς τήν 
άποτρεπτική άρνητική διδασκαλία μιας ίδιαίτερα πάνω33 34 35 σ’ αύτήν στραμμέ
νης36 πειθαρχίας, δέν είναι [δυνατόν] ν’ άποσοβηθοΰν οί πλάνες, πού 
όφείλουν κατ’ άνάγκην άπό μιάν άπρόσφορη τήρηση τέτοιων μεθόδων ν’ 
άπορρέουν —πλάνες πού άλλως [σ’ άλλες περιπτώσεις], βέβαια, ταιριάζουν 
στόν λόγο, άλλά μονάχα όχι έδώ [στήν προκειμένη περίπτωση].

Ή πειθαρχία τοΰ καθαρού λόγου στή [κατά τή] δογματική χρήση

Τά Μαθηματικά προσφέρουν τό πιό λαμπρό παράδειγμα ένός χωρίς 
συνεπικουρία τής εμπειρίας έπιτυχώς έξ έαυτοΰ διευρυνόμενου καθαρού 
λόγου. Τά παραδείγματα είναι μεταδοτικά, ίδιαίτερα [είδικά] γι’ αύτή τήν 
ίδια δύναμη, πού φυσικφ τώ λόγω κολακεύεται στόν έαυτό της νά έχη [καί] 
σ’ άλλες περιπτώσεις τήν Ιδια άκριβώς τύχη [έπιτυχία], πού τής έχει λάχει 
σέ μιάν [Ιδιαίτερη] περίπτωση. νΕτσι στήν ύπερβατολογική [του] χρήση ό r(A 713) 
καθαρός λόγος έλπίζει ότι μπορεί νά διευρύνεται έξΊσου άκριβώς έπιτυχώς 1(Β 741) 
καί έμβριθώς όσο [όπως] έπιτυχώς τοΰ έχει συμβή [νά διευρύνεται] καί στή 
μαθηματική [χρήση του], έάν Ιδιαιτέρως έφαρμόζη έκεί τήν ίδια μέθοδο, πού

33. ’ Εγκαθιστά.
34. Δικαιολογήσεώς της, μετριασμοΰ της, έλαχιστοποιήσεως, μεταμφιέσεώς της
35. Γιά τόν σκοπό αύτό.
36. Κατευθυνομένης, συστημένης ή προσανατολισμένης πρός τόν σκοπό αυτό.

παραυτίκα νά προδοθή.

ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
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(A 714Κ 
(Β 742)3

έσχεν έδώ μιάν τόσο όφθαλμοφανή ώφέλεια. Μάς Ενδιαφέρει, λοιπόν, πολύ 
αύτό, νά μάθουμε [δηλ.], άν ή μέθοδος, γιά νά φθάσωμε στήν άποδεικτική 
βεβαιότητα, [μέθοδος] πού στήν τελευταία [αύτή] Επιστήμη τήν όνομάζει 
κανείς μ α θ η μ α τ ι κ ή ,  είναι μιά καί ή αύτή μ’ Εκείνην, διά τής όποιας 
ζητεί κανείς στήν φιλοσοφία τήν ’ίδια άκριβώς βεβαιότητα, καί πού σ’ 
αυτήν έδώ·” θά έπρεπε ν’ άποκληθή δ ο γ μ α τ ι κ ή .

Ή  φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή  γνώση είναι ή γ ν ώ σ η  τ ο υ  λ ό γ ο υ  έ ξ  
Ε ν ν ο ι ώ ν ,  ή μαθηματική [ή] έκ τής κ α τ α σ κ ε υ ή ς  τώνΕννοιών37 38. 
Κατασκευάζειν μιάν έννοια σημαίνει: έκθέτειν [παριστάνειν] a priori τήν 
άντιστοιχούσα είς τήν έννοια αύτή έποπτεία. Γιά τήν κατασκευή μιας 
έννοιας άπαιτεΐται, συνεπώς, μιά μή Ε μ π ε ι ρ ι κ ή  έποπτεία, ή όποια, ώς 
έποπτεία, είναι, κατ’ άκολουθίαν, ένα μοναδικό [Ενικό] άντικείμενο, άλλ’ 
ώς ή κατασκευή μιας έννοιας (μιας καθολικής παραστάσεως), πρέπει ούχ 
ήττον νά έκφράζη στήν παράστασή [της] καθολικό κύρος γιά όλες τίς 
δυνατές έποπτεΐες πού συνανήκουν υπό τήν Ίδια έννοια. "Ετσι κατασκευάζω 
ένα τρίγωνο, καθ’ όσον παριστώ39 τό άνταποκρινόμενο σ’ αύτή τήν έννοια 
άντικείμενο, είτε δι’ άπλής φαντασίας, στήν καθαρή [έποπτεία], είτε Επίσης 
σύμφωνα μ’ αύτήν Επί τού χάρτου, στήν Εμπειρική έποπτεία, άλλά καί στίς 
δύο περιπτώσεις Εντελώς a priori χωρίς νά έχω άρυσθή [δανεισθή] τό 
πρότυπο γι’ αύτό άπό όποιανδήποτε Εμπειρία. Τό κατ’ ιδίαν [άτομικό] 
κεχαραγμένο Εκεί σχήμα είναι Εμπειρικό καί χρησιμεύει μολαταύτα, χωρίς 
νά παραβλάπτεται40 ή καθολικότης του, γιά νά έκφράζη τήν έννοια, άφοΰ 
κατά τήν [στήν] Εμπειρική αύτή έποπτεία ή προσοχή πάντα στρέφεται41 
πάνω μονάχα στό Ενέργημα [πράξη] τής κατασκευής τής έννοιας — γιά τήν 
[στήν] όποια πολλοί προσδιορισμοί, όπως π.χ. τού μεγέθους, τών πλευρών 
καί τών γωνιών είναι Εντελώς άδιάφοροι— καί άπό τίς4|α διαφορές 
[διαφορότητες] αύτές, πού δέν μεταβάλλουν τήν έννοια τού τριγώνου, 
γίνεται συνεπώς άφαίρεση.

Ή φιλοσοφική γνώση θεωρεί, άρα, τό Μερικό μονάχα μέσα στό 
Γενικό, ή μαθηματική τό Γενικό μέσα στό Μερικό, [καί] μάλιστα καί μέσα 
στό ’Ατομικό, άλλά παρ’ όλα αύτά [τό θεωρεί] a priori καί διά μέσου τού 
λόγου, έτσι ώστε, όπως αύτό τό ’Ατομικό είναι προσδιωρισμένο κάτω άπό 
ώρισμένους γενικούς όρους τής κατασκευής, έτσι άκριβώς καί τό άντικείμε- 
νο τής έννοιας, είς τήν όποια τό ’ Ατομικό αύτό άνταποκρίνεται μόνον ώς

37. Δηλ. τήν φιλοσοφία.
38. Β constructione conceptuum.
39. Παριστάνοντας, Εκθέτοντας.
40. Άπαραβλάπτοιι οϋσης τής..., άπαραβλάπτως τής...
41. Θεωρείται πάντοτε ή πράξη μόνον...
41α. Έν σχέσει πρός τίς...
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σχήμα της, νά πρέπη κατ’ άνάγκη νά νοήται καθολικώς προσδιορισμένο.
Σ’ αύτή τή μορφή συνίσταται, λοιπόν ή ουσιώδης διαφορά αυτών τών 

δύο είδών γνώσεως τού λόγου καί δέν βασίζεται πάνω στή διαφορά τής ύλης 
των ή [τών] άντικειμένων. ’ Εκείνοι πού έπίστευαν [έσφαλμένως] πώς διακρί
νουν τήν φιλοσοφία άπό τά Μαθηματικά μ’ αύτό, μέ τό δτι [δηλ.] έλεγαν γιά 
’ κείνην, δτι έχει ώς άντικείμενο τήν π ο ι ό τ η τ α  μονάχα, αύτά όμως μό
νο τήν π ο σ ό τ η τ α ,  έξελάμβαναν τό άποτέλεσμα [τό αίτιατό] γιά τήν 
αίτια. ' Η μορφή [τό είδος] τής μαθηματικής γνώσεως είναι ή αίτια πού αύτή 
μπορεί νά άναφέρεται [φέρεται, κατευθύνεται] σέ quanta μόνο. Γιατί μόνον ή 
έννοια μεγεθών42 μπορεί νά κατασκευασθή, δηλαδή νά έκτεθή [παρασταθή] 
a priori στήν έποπτεία, οί ποιότητες δμως43 δέν μπορούν νά παρασταθοΰν σέ 
καμμιάν άλλη έποπτεία έξόν άπό τήν έμπειρική. Ώς έκ τούτου μιά γνώση 
τού λόγου44 δΓ αύτές μπορεί δι’ έννοιών μόνο νά είναι δυνατή. ’Έτσι κανείς 
δέν μπορεί ν’ άντλήση [πάρη] μιάν άνταποκρινόμενη στήν έννοια τής 
πραγματικότητος έποπτεία άπ’ οπουδήποτε άλλου παρά άπό τήν έμπειρία, 
ποτέ δμως a priori καί πρίν άπό τήν έμπειρική συνείδηση τής ιδίας45 νά γίνη 
μέτοχος46 αυτής. Τήν κωνική μορφή θά μπορέση κανείς χωρίς όποιανδή- 
ποτε έμπειρικήν έπικουρία [έπιβοήθεια] νά τήν κατασκευάση [κάνη], άπλώς 
σύμφωνα μέ τήν έννοια, έποπτικώς47, τό χρώμα δμως αυτού τού κώνου θά 
πρέπη νά είναι προηγουμένως στή μιά ή τήν άλλη έμπειρία δεδομένο. Τήν 
έννοια μιάς αιτίας καθόλου δέν μπορώ μέ κανένα τρόπο νά [τήν] παραστήσω 
στήν έποπτεία παρά πάνω48 σ’ ένα παράδειγμα πού μοΰ προσφέρει ή 
έμπειρία κ.λ.π. Κατά τά άλλα ή φιλοσοφία πραγματεύεται, έξ ίσου δπως 
άκριβώς καί τά Μαθηματικά, περί μεγεθών49, [δπως] π.χ. περί τής όλότητος, 
τής άπειρίας κ.λ.π. Τά Μαθηματικά καταπιάνονται έπίσης μέ τή διαφορά 
τών γραμμών καί έπιφανειών ώς χώρων διαφορετικής ποιότητος, μέ τή 
συνέχεια [τό συνεχές] τής έκτάσεως ώς μιάς ποιότητος τής ιδίας50. ’Αλλά, 
μολονότι αύτά51 έχουν σέ τέτοιες περιπτώσεις ένα άντικείμενο κοινό, ό 
τρόπος νά τό έπεξεργάζωνται αύτό διά τού λόγου, είναι ώστόσο όλοκληρω- 
τικά διάφορος στήν φιλοσοφική άπ’ δ,τι στή μαθηματική θεώρηση. Ή

r(A 715) 
1(Β 743)

42. Ποσοτήτων.
43. ’Ενώ οί ποιότητες.
44. Μιά κατά λόγον (έλλογη) γνώση αύτών.
45. Τής έποπτείας καί όχι τής πραγματικότητος, όπως θέλει ό S m i t h .
46. Δηλ. νά τήν άποκτήση, κατάσχη.
47. Στήν έποπτεία, ώς άντικείμενο τής έποπτείας.
48. Μέ βάση, στηριζόμενος σέ...
49. Ποσοτήτων. Quantitates.
50. Τής έκτάσεως.
51. Δηλ. ή φιλοσοφία καί τά Μαθηματικά.
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(Α 716)·» 
(Β 744)1

(A 7l7h 
(Β 745)1

θεώρηση έκείνη [ή φιλοσοφική] κρατιέται'2 άπλώς σέ γενικές έννοιες, τού
τη [ή μαθηματική] δέν μπορεί νά έπιτελέση [κατορθώση] τίποτα μέ τήν 
άπλή έννοια, αλλά σπεύδει πάραυτα πρός τήν έποπτεία, είς τήν όποία μέσα 
θεωρεί τήν έννοια in concreto, πλήν όμως όχι έμπειρικά, άλλα μονάχα σέ 
μιάν τέτοια μέσα [έποπτεία], πού ή ίδια [αύτή] τήν έκθέτει a priori, δηλ. πού 
τήν κατεσκεύασε —καί στήν όποία μέσα [έποπτεία] έκεΐνο πού έξάγεται 
[έπεται]5’ άπό τούς γενικούς όρους τής κατασκευής, πρέπει έπίσης νά Ισχύη 
καί γιά τό άντικείμενο τής κατασκευασμένης έννοιας.

“Εστω ότι δίδει52 53 54 κανείς [κάποιος] σ’ ένα φιλόσοφο τήν έννοια ένός 
τριγώνου καί τόν άφήνει κατά τόν τρόπο του νά έξεύρη, σέ ποιά πιθανόν55 56 
σχέση μπορεί νά διατελή τό σύνολο των γωνιών του πρός τήν όρθή [γωνία]. 
Αυτός, λοιπόν, δέν έχει τίποτε άλλο άπό τήν έννοια ένός σχήματος, πού 
έμπερικλείεται μέσα σέ τρεις εύθεϊες γραμμές καί είς [μέ τό σχήμα) αύτό τήν 
έννοια άλλων έξ ίσου τόσων γωνιών. Πάνω, τώρα, στήν έννοια αύτή μπορεί 
αύτός νά συλλογίζεται όσονδήποτε χρόνο θέλει, δέν πρόκειται [έν τούτοις) 
νά έκφέρη5Λ τίποτε τό καινούργιο. Μπορεί ν’ άναλύη καί νά καθιστά σαφή 
τήν έννοια τής εύθείας γραμμής ή μιας γωνίας ή του άριθμοΰ τρία, άλλά νά 
μήν καταλήγη [άγεται] σ' άλλες ιδιότητες πού δέν υπάρχουν διόλου μέσα σ’ 
αύτές τις έννοιες. Άλλ’ έστω ότι ό γεωμέτρης έπιλαμβάνεται τού 
έρωτήματος αύτοΰ. Αύτός [λοιπόν] άρχίζει άμέσως μέ αύτό, μέ τό νά 
κατασκευάζη [δηλ.] ένα τρίγωνο. ’Επειδή γνωρίζει ότι δύο μαζί όρθές 
γωνίες κάνουν [άποφέρουν] τόσο άκριβώς όσον όλες οί έφαπτόμενες μαζί 
γωνίες, πού δύνανται πάνω σέ μιάν εύθεΐα γραμμή άπό ένα σημείο νά 
συρθούν, έτσι, λοιπόν, προεκτείνει μιάν πλευρά τού τριγώνου του καί 
λαμβάνει δύο έφαπτόμενες γωνίες, πού είναι μαζί ίσες πρός δύο όρθές. Διαι
ρεί [διχοτομεί] τώρα τήν έξωτερική άπό τίς γωνίες αύτές, καθώς σύρει 
[σύροντας] παράλληλα πρός τήν άπέναντι [ίστάμενη] πλευρά τού τριγώνου 
μιάν γραμμή, καί βλέπει, ότι έδώ προκύπτει μιά έξωτερική έφαπτομένη 
γωνία, πού είναι ίση πρός μιά έσωτερική κ.λ.π. Κατά τόν τρόπο αύτό αύτός 
άγεται διά μιάς σειράς άπό συλλογισμούς57, όδηγούμενος πάντα άπό τήν 
έποπτεία, σέ μιάν έντελώς σαφή [προφανή] καί ταυτόχρονα καθολική λύση 
τής έρωτήσεως.

Τά Μαθηματικά όμως δέν κατασκευάζουν άπλώς μεγέθη (quanta), όπως 
στή Γεωμετρία, άλλά καί τό άπλό μέγεθος (quantitatem) άκόμη, όπως στόν

52. Στέκεται, έμμένει, στηρίζεται.
53. Είναι συνέπεια.
54. "Ας δώσωμε...
55. Περίπου, άς πούμε.
56. Άποφέρη.
57. Συμπεράσματα.



365I Τμήμα Η πειθαρχία τού καθαρού λόγου στή δογματική χρήση

αλγεβρικό λογισμό [στήν “Αλγεβρα], όπου κάνουν όλοκληρωτικά άπό την 
ιδιοσυστασία [φύση] τοΰ άντικειμένου αφαίρεση, [άντικειμένου] που πρέπει 
νά νοηθή [συλληφθή] σύμφωνα μέ μιάν τέτοια έννοια μεγέθους. Διαλέγουν, 
λοιπόν, αύτά τότε έναν ώρισμένο χαρακτηρισμό5" όλων τών κατασκευών 
τών μεγεθών έν γένει (αριθμούς)58 59, όπως [τόν χαρακτηρισμό] τής προσθέ- 
σεως, άφαιρέσεως κ.λ.π., έξαγωγής τής ρίζας' καί, άφ’ ότου [άφοΰ πρώτα] 
έχουν έπίσης χαρακτηρίσει τή γενική έννοια τών μεγεθών σύμφωνα μέ τίς 
διάφορες σχέσεις αύτών τών ιδίων [μεγεθών], έκθέτουν στήν έποπτεία, 
σύμφωνα μέ ώρισμένους γενικούς κανόνες κάθε πράξη60 πού γεννδται καί 
μεταβάλλεται διά τοΰ61 μεγέθους' όπου πρέπει νά διαιρήται ένα μέγεθος δι’ 
ένός άλλου, [έκεΐ] θέτουν62 τούς χαρακτήρες καί τών δύο σύμφωνα μέ τήν 
χαρακτηρίζουσα μορφή τής διαιρέσεως μαζί κ.λ.π. καί φθάνουν έτσι, διά 
μέσου μιάς συμβολικής κατασκευής, έξ ίσου τόσο καλά όπως καί ή 
Γεωμετρία σύμφωνα μέ μιάν αποδεικτική ή γεωμετρικήν63 [κατασκευή] (τών 
ιδίων τών αντικειμένων), έκεΐ όπου ή διεννοιολογική64 διά ψιλών έννοιών 
γνώση δέν θά μπορούσε ποτέ νά φθάση.

Τί μπορεί νά είναι ή αιτία αύτής τής τόσο διαφορετικής καταστάσεως, 
εις τήν όποια μέσα βρίσκονται δύο τεχνίτες τοΰ λόγου, άπό τούς όποιους ό 
ένας τραβάει τόν δρόμο του σύμφωνα μ’ έννοιες, [καί] ό άλλος σύμφωνα μ’ 
έποπτεΐες, τίς όποιες παριστά [έκθέτει] a priori σύμφωνα μ’ έννοιες; r(A 718) 
Σύμφωνα μέ τίς παραπάνω έκτεθεΐσες ύπερ βατό λογικές θεμελιώδεις διδα- 1(Β 746) 
σκαλίες [θεωρίες, άρχές], ή αίτια αύτή είναι σαφής. Δέν πρόκειται έδώ γι’ 
άναλυτικές προτάσεις, πού μπορούν νά γεννηθούν δι ’ απλής άναλύσεως τών 
έννοιών (σ’ αυτό [στό σημείο αύτό] ό φιλόσοφος θά είχε [θά μπορούσε νά 
έχη] άναμφιβόλως τό προβάδισμα65 πάνω [άπέναντι]66 στόν άντίζηλό του),

58. Χαρακτηριστικό σημείο (= signum, notatio).
59. Κατά τόν H a r t e n s t e i n  ή παρένθεση κλείει στή λέξη «ρίζας». ’Ακολου

θούμε τή γραφή τού E r d m a n n .
60. Tractatio, opcratio.
61. Κατά τόν W i l l e  (Kantstudien, IV, Β., σ. 313, 15): Κάθε πράξη διά τής όποίας 

γεννδται... τό μέγεθος (=..., durch die die GrOBe etc. άντί, κατά τόν E r d m a n n ,  πού 
άκολουθοΰμε: die durch die GroBe... etc.). Τήν πρώτη μεταβολή δέχεται καί ό V ο γ- 
U n d e r .

62. Τά Μαθηματικά δηλαδή.
63. Κατά τόν W i l l e ,  op. cit., ό Κάντ πρέπει νά είχε γράψει: (der geometrischen' 

Gegenstande selbst)= (τών ίδιων τών γεωμετρικών άντικειμένων) άντί: oder geometrischen 
= ή γεωμετρικήν [κατασκευή].

64. Cognitio discursive (συλλογιστική).
65. Προτέρημα.
66. Σέ σύγκριση.
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άλλα γιά συνθετικές, καί μάλιστα τέτοιες, πού πρέπει νά γνωρίζωνται a 
priori. Γιατί δέν πρέπει ν’ άποβλέπω67 σ’ έκεϊνο πού πράγματι νοώ μέσά 
στην έννοιά μου γιά τό τρίγωνο (αύτό δέν είναι τίποτε περισσότερο άπό τόν 
άπλό όρισμό)’ άλλ’ όφείλω μάλλον νά χωρώ6* πέρα άπ’ αύτήν σέ Ιδιότητες, 
πού δέν ύπάρχουν μέσα σ’ αύτή τήν έννοια, άλλά ώστόσο άνήκουνε σ’ 
αύτήν. Αύτό τώρα δέν είναι κατ’ άλλο τρόπο δυνατό παρά μέ τό νά 
προσδιορίζω τό άντικείμενό μου σύμφωνα μέ τούς όρους είτε τής έμπειρικής 
ή τής καθαρής έποπτείας. Τό πρώτο θά μοΰ άπέδιδε [προσέφερε] μιάν 
έμπειρική μόνο πρόταση (διά μετρήσεως τών γωνιών τοϋ τριγώνου), πού δέν 
θά περιείχε καμμιά γενικότητα69, άκόμα δέ λιγώτερο άναγκαιότητα, καί γιά 
κάτι τέτοιο δέν γίνεται [έδώ] καθόλου λόγος. ' Η δεύτερη όμως μέθοδος70 
είναι ή μαθηματική, καί έδώ φυσικά [βέβαια] ή γεωμετρική κατασκευή, διά 
μέσου τής όποιας σέ μιάν καθαρή έποπτεία, άκριβώς όπως καί στήν 
έμπειρική, προσθέτω τό Πολλαπλό πού άνήκει στό σχήμα ένός τριγώνου έν 
γένει, κατά συνέπεια [άνήκει] στήν έννοιά του —[μέθοδος] άναμφίβολα διά 
τής όποιας οφείλουν71 νά κατασκευάζωνται καθολικές συνθετικές προτά
σεις.

Θά φιλοσοφούσα, λοιπόν, δηλ. θά συλλογιζόμουνα διεννοιολογικώς72 
(Α 719)·* μάταια γιά τό τρίγωνο, χωρίς μ’ αύτό νά προχωρώ κατ’ έλάχιστον 
(Β 747)3 παραπέρα άπό τόν άπλό όρισμό, άπό τόν όποιο όμως θά έπρεπε λογικά 

[εύλογα] ν’ άρχίσω. 'Υπάρχει βέβαια μιά ύπερβατική έκ καθαρών έννοιών 
σύνθεση, πού μέ τή σειρά της τελεσφορεί [έχει έπιτυχίαν]73 μονάχα στόν 
[γιά τόν] φιλόσοφο, [σύνθεση] πού όμως δέν άφορά ποτέ τίποτε παραπάνω 
άπό ένα πράγμα έν γένει, ύπό ποιους [δηλ.] όρους ή κατ’ αίσθηση άντίληψη 
τοϋ ίδιου αύτοΰ πράγματος μπορεί ν’ άνήκη στή δυνατή έμπειρία. ’Αλλά 
στά μαθηματικά προβλήματα [ζητήματα] γι’ αύτό καί γενικώς γιά τήν ύπαρ
ξη δέν τίθεται διόλου τό έρώτημα, άλλά [τίθεται] γιά τίς Ιδιότητες τών 
άντικειμένων αυτών καθ’ έαυτά, μονάχα [όμως] καθ’ όσον αύτές είναι 
συνδεδεμένες μέ τήν έννοια τών Ιδίων αυτών άντικειμένων.

Στό μνημονευθέν παράδειγμα έπιζητήσαμε μόνο νά καταστήσουμε 
σαφές, πόσο μεγάλη διαφορά [είναι74 πού] άπαντά άνάμεσα στή λογικο-

67. Νά στρέφω τήν προσοχή μου, νά θεωρώ.
68. Προχωρώ, ύψώνωμαι, έξέρχωμαι.
69. Καθολικότητα.
70. Modus proccdendi.
71. Στήν έκδοση Α λείπει.
72. Discursive (συλλογιστικώς).
73. Πηγαίνει καλά.
74. Μπορεί νά.
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διεννοιολογική χρήση7' του λόγου σύμφωνα μέ έννοιες καί την έποπτική 
διά τής κατασκευής τών έννοιών. Τώρα τίθεται φυσικά τό έρώτημα75 76 77’, ποιά 
είναι ή αιτία πού καθιστά άναγκαία μιάν τέτοια διπλή χρήση τοΰ λόγου καί 
πάνω σέ ποιους όρους μπορεί κανείς ν’ άναγνωρίση, άν λαμβάνη ή πρώτη ή 
ώσαύτως καί ή δεύτερη χρήση χώρα.

"Ολη μας ώστόσο ή γνώση άναφέρεται τελικά σέ δυνατές έποπτεϊες’ 
γιατί μονάχα μ ’ αυτές δίδεται ένα άντικείμενο. Μιά έννοια τώρα a priori (μιά 
μή έμπειρική έννοια) περιέχει μέσα της είτε μιάν καθαρή ήδη έποπτεία καί 
τότε λοιπόν μπορεί νά κατασκευασθή' ή [δέν περιέχει] τίποτε άλλο παρά τή 
σύνθεση δυνατών έποπτειών, πού δέ^ SpXnnpv/pr a nriori *ηί τότρ
μπορεί κάλλιστα77 δι’ αυτής κανείς ν

τής κατασκευής τής έννοιας.
’ Απ’ όλες τώρα τίς έποπτεϊες καμμιά δέν είναι δεδομένη a priori έκτος 

άπό τήν άπλή μορφή τών φαινομένων, χώρος καί χρόνος’ καί μιά έννοια 
αυτών, ώς quantis, μπορεί, είτε συγχρόνως μέ τήν ποιότητά τους (ή μορφή 
των), ή έπίσης ή ποσότης των απλώς (ή άπλή σύνθεση τοΰ όμοιογενώς 
Πολλαπλού) δι’ αριθμού νά έκτεθή, δηλ. νά κατασκευασθή, στήν έποπτεία 
a priori. Ή Ολη όμως τών φαινομένων, διά μέσου τής οποίας μάς δίδονται 
π ρ ά γ μ α τ α  στόν χώρο καί τόν χρόνο, μπορεί νά παρασταθή στήν κατ ’ 
αίσθηση μόνον αντίληψη, κατά συνέπεια a posteriori. Ή μονοδική έννοια, 
πού παριστά a priori τό έμπειρικό αύτό περιεχόμενο τών φαινομένων, είναι ή 
έννοια τοΰ π ρ ά γ μ α τ ο ς  καθ’ όλου80, καί ή συνθετική γνώση τοΰ ίδιου 
αύτοΰ πράγματος81 a priori δέν μπορεί νά προσπορίση τίποτε παραπάνω άπό 
τόν άπλό κανόνα τής συνθέσεως έκείνου πού μπορεί νά προσφέρη ή κατ’ 
αίσθηση άντίληψη a posteriori, ποτέ όμως τήν έποπτεία τοΰ πραγματικού 
άντικειμένου a priori, γιατί αύτή [ή τελευταία] πρέπει νά είναι κατ’ άνάγκην 
έμπειρική.

Συνθετικές προτάσεις82 πού άναφέρονται [κατευθύνονται] σέ πράγματα 
καθ’ όλου [έν γένει], ή έποπτεία τών όποιων δέν μπορεί νά δοθή διόλου a 
priori, είναι ύπερβατολογικές. Ύπερβατολογικές, κατά ταΰτα, προτάσεις 
δέν μπορούν νά δοθούν ποτέ διά κατασκευής τών έννοιών, άλλά μονάχα

75. Usus discursivus (συλλογιστική χρήση).
76. Έρωτάται.
77. Α:... κάλλιστα μέν...
78. Discursive.
79. Intuitive.
80. Entis (rei) in universum.
81. "Η έννοίας τοΰ πράγματος.
82. Enunciationes syntheticae.

μονάχα διεννοιολογικώς78 79, σύμφωνα
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(Α 72Ι)| 
(Β 749)S

(Α 722) 
(Β 750)

σύμφωνα μέ Εννοιες a priori. Οί προτάσεις αύτές περιέχουν τόν κανόνα 
άπλώς, σύμφωνα μέ τόν όποιο όφείλει νά ζητηθή Εμπειρικά μιά (ορισμένη 
συνθετική ένότης Εκείνου πού δέν μπορεί νά παρασταθή έποπτικώς a priori 
(των κατ’ αΓσθηση άντιλήψεων). Δέν μπορούν όμως αύτές σέ όποιανδήποτε 
περίπτωση νά Εκθέσουν ούτε μιάνκαί μόνη άπό τίς Εννοιές των a priori, 
άλλά πράττουν τούτο μόνο, διά μέσου τής Εμπειρίας, a posteriori, [Εμπειρίας] 
πού γίνεται πρώτα-πρώτα [γιά πρώτη φορά]83 σύμφωνα μ’ Εκείνες τίς 
συνθετικές θεμελιώδεις προτάσεις δυνατή.

"Οταν πρόκειται νά κρίνη κανείς συνθετικά περί μιδς έννοιας, τότε 
είναι υποχρεωμένος νά Εξέλθη άπ’ αύτή τήν Εννοια, καί φυσικά [νά έξέλθη] 
πρός τήν έποπτεία, είς τήν όποια μέσα αύτή [ή Εννοια] είναι δεδομένη. Γιατί 
άν Εμενε κανείς στάσιμος σ’ αύτό πού περιέχεται στήν Εννοια, τότε ή κρίση 
θά ήταν άπλώς άναλυτική καί μιά Επεξήγηση [διασάφηση] τής σκέψεως84 
σύμφωνα85 μ’ Εκείνο πού πράγματι περιέχεται μέσα σ’ αύτήν. Μπορεί όμως 
νά προχωρήσω άπό τήν Εννοια είς τήν άντιστοιχούσα86 είς αύτήν καθαρή ή 
Εμπειρική έποπτεία, γιά νά τήν Εξετάσω [μελετήσω]87 μέσα σ’ αύτή τήν ίδια 
έποπτεία in concreto καί νά γνωρίσω, a priori ή posteriori, αύτό πού 
προσάπτεται [προσήκει] στό άντικείμενο τής ιδίας αύτής Εννοιας. Τό πρώτο 
είναι ή λογική καί μαθηματική διά τής κατασκευής τής έννοιας γνώση, τό 
δεύτερο ή άπλή Εμπειρική (μηχανική) γνώση, πού δέν μπορεί ποτέ νά δώση 
άναγκαΐες καί άποδεικτικές προτάσεις. "Ετσι θά μπορούσα ν’ άναλύω τήν 
Εμπειρική μου γιά τόν χρυσό Evvota χωρίς μ’ αύτό νά κερδίζω τίποτε 
παραπάνω άπό τού νά μπορώ ν’ άπάριθμώ όλα αύτά πού [πδν ό,τι] νοώ 
πραγματικά μ’ αύτή τή λέξη —πράγμα μέ τό όποιο βέβαια Επέρχεται μιά 
λογική βελτίωση μέσα στή γνώση μου, άλλά δέν άποκτδται [Επιτυγχάνεται] 
καμμιά έπαύξηση ή προσθήκη. Λαμβάνω όμως τήν ύλη πού προβάλλει κάτω 
άπ’ αύτό τό όνομα καί υποβάλλω88 μ’ αύτήν κατ’ αίσθηση άντιλήψεις, 
[άντιλήψεις] πού θά μοΰ προσπορίσουν διάφορες συνθετικές, πλήν όμως 
Εμπειρικές προτάσεις. Τή μαθηματική Εννοια Ενός τριγώνου θά τήν 
κατεσκεύαζα, δη λ. θά τήν Εδιδα στήν έποπτεία a priori, καί μέ τόν τρόπο 
αύτό θά έλάμβανα. μιάν συνθετική, άλλά Ελλογη γνώση. Άλλ’ όταν μοΰ 
είναι δεδομένη ή ύπερβατολογική Εννοια μιδς πραγματικότητος, ούσίας, 
δυνάμεως κ.λ.π., τότε αύτή δέν χαρακτηρίζει ούτε μιάν Εμπειρική, ούτε μιάν

83. Κατ’ άρχήν, πρωταρχικά, τό πρώτον.
84. Του διανοήματος.
85. Γιά έκεϊνο, ώς πρός έκείνο.
86. ’ Ανταποκρινόμενη.
87. Σταθμίσο).
88. Διενεργώ, βάζω έμπρός, διεξάγο), λαμβάνο).
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καθαρή έποπτεία, άλλά τή σύνθεση μονάχα των έμπειρικών έποπτειών (οΐ 
όποιες, άρα, δέν μπορούν νά δίδωνται a priori)' καί άπό [τήν έννοια] αύτή 
δέν μπορεί, συνεπώς, άφού ή σύνθεση δέν μπορεί πρός τήν άντιστοιχούσα 
πρός [τήν έννοια] αύτή έποπτεία νά προχωρήση a priori, νά προκύψη καμμιά 
έπίσης προσδιορίζουσα συνθετική πρόταση, άλλά μιά θεμελιώδης μονάχα 
πρόταση τής συνθέσεως* δυνατών έμπειρικών έποπτειών. Μιά ύπερβατολο
γική, άρα, πρόταση είναι μιά συνθετική, σύμφωνα89 μ’ άπλές έννοιες, γνώση 
τού λόγου καί, συνεπώς, διεννοιολογική, έφ’ όσον90 δι’ αύτού γίνεται 
πρωταρχικά δυνατή πάσα [κάθε] συνθετική ένότης τής έμπειρικής γνώσεως, 
άλλά δέν δίδεται μ’ αύτό καμμιά έποπτεία a priori.

Έτσι, λοιπόν, υπάρχει μιά διπλή χρήση τού λόγου, ή όποια, 
άνεξαρτήτως [μή λαμβανομένης ύπ’ όψη] τής καθολικότητος τής γνώσεως 
καί τής γενέσεώς της [παραγωγής της] a priori, [πράγματα] τά όποια έχουν91 
κοινά αυτές [οί δύο χρήσεις τού λόγου], στήν πρόοδό [της]92 93 ώστόσο είναι 
πολύ διαφορετική, καί φυσικά έξ αιτίας τούτου; γιατί [δηλ.] έν τώ 
φαινομένφ91, ώς διά μέσου τού όποιου μάς δίδονται όλα τά άντικείμενα, 
υπάρχουν δύο πράγματα [στοιχεία]: ή μορφή τής έποπτείας (χώρος καί 
χρόνος) πού μπορεί νά γνωσθή καί προσδιορισθή έντελώς a priori, καί ή ύλη 
(τό φυσικό στοιχείο)94 ή τό περιεχόμενο, τό όποιο σημαίνει κάτι τι πού 
άπαντά στόν χώρο καί τόν χρόνο, περιέχει, κατά συνέπεια, μιάν ύπαρξη καί 
άνταποκρίνεται95 στό αίσθημα. Έν άναφορφ πρός [αύτό] τό τελευταίο, πού 
κατά τρόπον καθωρισμένο96 δέν δύναται ποτέ άλλιώς νά δοθή παρά

γ(Α 723) 
1(Β 751)

• Διά μέσου τής έννοιας τής αίτιας έξέρχομαι πραγματικά άπό τήν έμπειρική 
έννοια ένός συμβάντος (δπου κάτι τι συμβαίνει), δχι δμως [ή: χωρίς δμως νά φθάνω] πρός 
τήν έποπτεία, ή όποία έκθέτει in concreto τήν έννοια τής αίτιας, άλλά πρός τούς δρους τού 
χρόνου έν γένει, [δροι] πού θά μπορούσαν νά εύρεθοΰν στήν έμπειρία σύμφωνα μέ τήν 
έννοια τής αίτίας97. Προχωρώ, άρα, άπλώς σύμφωνα με έννοιες καί δέν μπορώ νά 
προχωρήσω διά κατασκευής τών έννοιών, έφ’ δσον ή έννοια είναι ένας κανών τής συνθέ
σεως τών κατ’ αίσθηση άντιλήφεων, πού δέν είναι διόλου καθαρές έποπτεϊες, καί δέν 
μπορούν, άρα, νά δοθούν a priori.

89. Δι’ άπλών έννοιών. Ex solis conceptibus.
90. Καθ’ δσον.
.91. Πού είναι κοινές καί στίς δύο χρήσεις.
92. Στήν άναπτυξή της, πορεία της.
93. Στό πεδίο τού φαινομένου.
94. Physicum.
95. ’ Αντιστοιχεί.
96. Determinate (= καθωρισμένως).
97. 4. έκδοση: τών αίτιών.
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έμπειρικώς, δέν μπορούμε νά έχωμε τίποτε a priori εί μή άπροσδιόριστες 
έννοιες τής συνθέσεως δυνατών αίσθήσεων98, καθ’ όσον αυτές άνήκουν 
στήν ένότητα τής συγκαταλήψεως (σέ μιάν δυνατή έμπειρία). ’ Εν άναφορφ 
πρός τό πρώτο [στοιχείο]99 μπορούμε νά προσδιορίσωμε a priori τίς έννοιές 
μας στήν έποπτεία, καθ' δσον κατασκευάζουμε σ’ έμάς [πρός χάρη μας]δΓ 
όμοιομόρφου συνθέσεως τά ίδια τ’ άντικείμενα μέσα στόν χώρο καί τόν 
χρόνο, [καί] καθ’ δσον τά θεωρούμε100 άπλώς ώς quanta. ’Εκείνη [ή χρήση] 
καλείται χρήση τού λόγου σύμφωνα μέ έννοιες, [χρήση] είς τήν101 όποια 
έμεϊς τίποτε άλλο δέν δυνάμεθα νά κάνωμε άπό τού νά ύπάγουμε φαινόμενα 
ώς πρός τό πραγματικό [τους] περιεχόμενο κάτω άπό έννοιες, [φαινόμενα] 
πού δέν μπορούν έπειτα νά προσδιορισθοΰν άλλιώς παρά έμπειρικά, δηλαδή 
a posteriori (άλλά σύμφωνα μ’ έκεϊνες τίς έννοιες, ώς κανόνων μιας 

(Α 724) Εμπειρικής συνθέσεως)' αύτή έδώ [ή χρήση] είναι έκείνη τού λόγου διά 
752)1 κατασκευ^ζ τ^ν Εννοιών, [χρήση] δπου αύτές102 έπειδή άναφέρονται 

[κατευθύνονται] ήδη a priori σέ μιάν έποπτεία, γιά τόν λόγο άκριβώς αύτό 
μπορούν έπίσης νά δίδωνται προσδιωρισμένες a priori καί χωρίς καθόλου103 
έμπειρικά data στήν καθαρή έποπτεία. Τό νά έξετάζη κανείς πδν δ,τι 
υπάρχει (ένα πράγμα στόν χώρο ή τόν χρόνο) [διά νά μάθη], άν καί κατά 
πόσο104 [τό κάθε τι] αύτό είναι ένα quantum ή δχι, δτι μέσα σ’ αύτό τό ίδιο 
πρέπει νά παριστάνεται άναγκαστικά μιά ύπαρξη ή έλλειψη105 [ύπάρξεως], 
κατά πόσο τό κάτι τι αύτό (πού πληροί χώρο ή χρόνο) είναι ένα πρώτο υπο
κείμενο [υπόστρωμα] ή [ένας] απλός προσδιορισμός, [κατά πόσον]106 έχει 
μιάν σχέση τής ύπάρξεώς του πρός κάτι τι άλλο, ώς αίτίαν ή άποτέλεσμα, 
καί, τέλος, [κατά πόσο]107 βρίσκεται άπομονωμένο ή [τελεί] σέ άμοιβαίαν 
έξάρτηση μέ άλλα [πράγματα] έν άναφορςί πρός τήν ύπαρξη, [τό νά έξετάζη 
κανείς] τή δυνατότητα αύτής τής ύπάρξεως, τήν πραγματικότητα καί άναγ- 
καιότητα ή τά άντίθετα αύτών τών ιδίων: δλα αύτά άνήκουν στήν έξ έννοιών 
γ ν ώ σ η  τ ο ύ  λ ό γ ο υ ,  πούόνομάζεται φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή .  Άλλάτόνά 
προσδιορίζη κανείς μιάν έποπτεία στόν χώρο (μορφή) a priori, τό νά διαιρή

98. Αισθημάτων.
99. E r d m a n n :  des ersteren' ή έκδοση τής ’ Ακαδημίας δίδει: der ersteren (= τής 

μορφής τής έποπτείας).
100. Θεωρώντας τα...
101. Κατά τήν όποία.
102. Οί έννοιες.
103. Κανένα.
104. Μέχρι ποιου σημείου ή βαθμού.
105. Στέρηση.
106. "Η: "Αν έχη.
107. Ή: ”Αν βρίσκεται.
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τόν χρόνο (διάρκεια) ή τό νά γνωρίζη άπλώς τό Καθόλου [γενικό)108 τής 
συνθέσεως γιά ένα καί τό αύτό [πράγμα] μέσα στόν χρόνο καί τόν χώρο καί 
τό έξ αύτοΰ άπορρέον μέγεθος μιάς έποπτείας καθόλου (άριθμός), αύτό είναι 
μ ι ά δ ο υ λ ε ι ά10® τού λ ό γ ο υ  διά κατασκευής τών έννοιών καί όνομά- 
ζεται μ α θ η μ α τ ι κ ή .

Ή μεγάλη έπιτυχία πού γνωρίζει110 διά μέσου111 τών Μαθηματικών ό 
λόγος, θέτει έντελώς φυσιολογικά τήν υπόνοια σέ ένέργεια, πώς άν όχι αύτά 
τά ίδια, πάντως ή μέθοδός των θά έχη έπιτυχία [τελεσφόρηση] καί έξω 
έπίσης άπό τό πεδίο τών μεγεθών, καθ’ όσον [έφ’ όσον] αύτή άγει 
[άναφέρει] όλες τίς έννοιές της σ’ έποπτεϊες, πού μπορεί νά δώση a priori, 
καί μέ αύτό, ούτως είπεϊν, γίνεται κυρία [κυρίαρχη] τής φύσεως [κυριαρχεί 
τής φύσεως]: [ένώ] άντίθετα ή καθαρή φιλοσοφία περιαλείφεται [πασαλείφε
ται περιπλανώμενη] άπό ’δώ καί άπό ’κεί μέ διαλογιστικές έννοιες112 μέσα 
στήν φύση χωρίς τήν πραγματικότητα τών ιδίων αύτών [έννοιών] νά μπορή 
νά τήν καταστήση έποπτικήν a priori καί μέ αύτό άκριβώς διαπεπιστευμέ- 
νην [άξιόπιστην]. Φαίνεται έπίσης ότι στούς διδασκάλους σέ αύτή τήν 
τέχνη δέν έλειπε καθόλου ή πεποίθηση αύτή στόν εαυτό τους καί στό κοινό 
[δέν έλειπαν] οί μεγάλες προσδοκίες γιά τή δεξιοτεχνία τους, έάν αύτοί 
ήθελαν άπαξ καταπιασθή μ’ αύτό [τό πράγμα]. Πράγματι, καθώς αύτοί 
μόλις113 έφιλοσόφησαν ποτέ πάνω στά Μαθηματικά τους (μιά βαρειά 
ύπόθεση!), έτσι ή ειδοποιός διαφορά τής μιάς χρήσεως τού λόγου άπό τήν 
άλλη δέν τούς έρχεται όλότελα στόν νοϋ καί τίς σκέψεις. Τετριμμένοι 
[κοινοί]114 καί έμπειρικά χρησιμοποιημένοι κανόνες, πού τούς δανείζονται 
άπό τόν κοινό νοϋ Ισχύουν γι’ αύτούς έπειτα άντί άξιωμάτων. Άπό πού 
μπορούν νά τούς προέρχωνται οί έννοιες τού χώρου καί τού χρόνου, μέ τίς 
όποιες (ως τών μοναδικών πρωταρχικών quantis) αύτοί καταπιάνονται, αύτό 
δέν τούς ένδιαφέρει καθόλου' καί έξ Γσου άκριβώς τούς φαίνεται άνώφελο 
πώς είναι ν’ άνερευνοϋν τήν πηγή115 καθαρών έννοιών τής διανοίας- 
νοήσεως καί δι’ αύτοΰ έπίσης τήν έκταση τού κύρους των, άλλά μονάχα 
[ωφέλιμο τούς φαίνεται] νά τίς χρησιμοποιούν. Σέ όλα αύτά πράττουν

{(Α
(Β

108. Τήν καθολικότητα.
109. "Εργο.
110. "Εχει, κάνει.
111. Μέ όργανο τά..., στή μαθηματική του χρήση.
112. Cum conceptibus discursivis. Διαλεκτικές έννοιες.
113. Μετά βίας.
114. Συνηθισμένοι, τρεχούσης φύσεως.
115. Προέλευση, καταγωγή.
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έντελώς όρθά άρκεϊ μόνο116 νά μήν υπερβαίνουν τό έπιβεβλημένο117 είς 
αύτούς όριο, δηλ. τό όριο τής φ ύ σ ε ω ς. “Ετσι όμως περιπίπτουν 
άνεπαίσθητα άπό τό πεδίο τής αίσθητικότητος118 στό άβέβαιο έδαφος 
καθαρών καί μάλιστα ύπερβατολογικών έννοιών, όπου ή βάση [ό «πάτος»] 

726) ι (instabi/is tellus, innabilis undo) δέν τούς έπιτρέπει ούτε νά στέκωνται, ούτε νά 
' κολυμπούν, καί μόνον φευγαλέα [έπιπόλαια] βήματα μπορούν νά γίνωνται, 

άπό τά όποια ό χρόνος δέν διασώζει τό παραμικρότερο ίχνος, ένώ άντίθετα ή 
πορεία των στά Μαθηματικά άνοίγει [δημιουργεί] μιάν άσφαλτη όδό 
[λεωφόρο], πού καί οί έσχατοι τών μεταγενεστέρων άκόμα μπορούν νά 
πορεύωνται [βαδίζουν] μέ πεποίθηση. ·

’Επειδή έχομε τάξει ως καθήκον μας νά προσδιορίσωμε άκριβώς μέ 
βεβαιότητα τά όρια τού καθαρού λόγου στην ύπερβατολογική χρήση [του], 
αύτός όμως ό τρόπος τής προσπάθειας [έπιδιώξεως] φέρει τό Ιδιαίτερο πάνω 
του γνώρισμα [έχει τήν Ιδιαιτερότητα], άνεξαρτήτως τών πλέον κατηγορη
ματικών [έμφαντικών] καί σαφεστάτων άποτρεπτικών προειδοποιήσεων, ν’ 
άφήνεται νά διαβουκολήται [βαυκαλίζεται] διαρκώς μέ τήν έλπίδα, προτού 
έγκαταλείψη"9 κανείς ολοκληρωτικά τό σχέδιο νά φθάση πέρα άπό τά όρια 
τών έμπειριών120 στίς δελεαστικές περιοχές τού Νοητού: γιά τούτο είναι 
άναγκαΐο ν’ άπομακρύνωμε τρόπον τινά καί τήν τελευταίαν άκόμη άγκυρα 
μιας φαντασιώδους έλπίδος καί νά δείξουμε, ότι ή άκολούθηση [μίμηση]121 
τής μαθηματικής μεθόδου σ’ αύτό τό είδος γνώσεως δέν μπορεί νά δη- 
μιουργήση [προσπορίση] τό παραμικρότερο προτέρημα, έστω καί άν 
έπρεπε [έπρόκειτο], λοιπόν, αύτό νά είναι τούτο, νά τής άποκαλύψη [δηλ.] 
τόσο σαφέστερα τίς γύμνιες [τά άσθενή σημεία] τού έαυτοΰ της:122 [καί νά 
δείξουμε] ότι γεωμετρία123 καί φιλοσοφία, μολονότι στήν φυσική έπιστήμη 
βέβαια τείνουν άναμεταξύ τους τό χέρι, είναι δύο έντελώς διαφορετικά 
πράγματα, κατά συνέπεια ή μέθοδος τής μιδς δέν μπορεί ποτέ νά γίνη άντι- 
κείμενο μιμήσεως άπό τήν άλλη.

* Η έμβρίθεια [στερεότης]123® τών Μαθηματικών βασίζεται σ’ όρισμούς, 
άξιώματα, άποδείξεις. Θά άρκεσθώ στό ν’ άποδείξω: ότι κανένα άπό τά

116. Έάν μόνον δέν...
117. Τό καθορισμένο τους όριο.
118. Τοΰ αίσθητικοΰ.
119. Παραιτηθή κανείς άπό...
120. E r d m a n n :  τής έμπειρίας.
121. Υιοθέτηση.
122. Αυτής τής ίδιας.
123. Μαθηματικά, τέχνη τοΰ μετρείν. 
123α. Ακρίβεια.
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πράγματα [στοιχεία] αύτά δέν μπορεί, κατά τήν [στην] έννοια ύπό την όποια 
τά Εκλαμβάνει ό Μαθηματικός, νά έπιτελεσθή [έπιτευχθή], ούτε ν ά  γ ί ν η  

άντικείμενο μιμήσεως άπό τήν φιλοσοφία' ότι ό Γεωμέτρης124, σύμφωνα 
μέ τή μέθοδό του, δέν οίκοδομεϊ [έγείρει, έπιτελεί] τίποτε άλλο άπό χάρτινα 
οικοδομήματα, ότι ό φιλόσοφος στή συμβολή [του]125 στά Μαθηματικά 
σύμφωνα μέ τή δική του [μέθοδο], μόνο μιάν φλυαρία μπορεί νά ξεσηκώ- 
ση126, μολονότι [ή] φιλοσοφία άκριβώς συνίσταται σ’ αυτό, στό νά γνωρίζη 
[δηλ.] κανείς τά όριά του, καί άκόμη καί ό Μαθηματικός, όταν [έάν] τό 
ταλέντο του [ή ιδιοφυία του] δέν είναι ίσως ήδη όριοθετημένο άπό τήν φύση 
καί περιωρισμένο στήν είδιιΑίτητά του, δέν μπορεί ν’ άποκρούση [περιφρό
νηση] τίς Αποτρεπτικές προειδοποιήσεις τής φιλοσοφίας, ούτε ν’ άρθή 
ύπεράνω τους [νά τίς άγνοήση].

1. Περί τών όρισμών. 'Ορίζειν όφείλει, όπως καί ή ίδια ή έκφραση τό 
δηλώνει [αποδίδει], νά σημαίνη κυριολεκτικά [κατ’ ούσίαν] [τό] έκθέτειν* 
πρωταρχικώς έντός τών όρίων του τή διεξοδική127 έννοια ενός πράγματος. 
Μιά έ μ π ε ι ρ ι κ ή  σύμφωνα μέ μιάν τέτοια απαίτηση έννοια δέν δύναται 
νά όρισθή διόλου, άλλά μονάχα νά έ ξ η γ η θ ή. Πράγματι, έπειδή σ’ 
αύτήν [τήν έννοια] έχομε μερικά μόνο γνωρίσματα ένός ώρισμένου είδους 
Αντικειμένων τών αισθήσεων, γιά τούτο δέν είναι ποτέ βέβαιο, άν κάτω άπό 
τή λέξη, πού χαρακτηρίζει τό ίδιο αντικείμενο, δέν νοώ τή μιά φορά 
περισσότερα καί τήν άλλη λιγώτερα γνωρίσματα τού ίδιου αύτο ΰ Αντικειμέ
νου. "Ετσι στήν έννοια τού χ. ρ υ σ ο ϋ ό ένας μπορεί νά νοή, έκτος άπό τό

f(A 727) 
MB 755)

f(A 728) 
ί(Β 756)

•  Δ ι ε ξ ο δ ι κ ό τ η  ς12® σημαίνει τή σαφήνεια καί Επάρκεια τών γνωρισμάτων 
δ ρ ι α [σημαίνουν] τήν Ακρίβεια, δτι δέν υπάρχουν έξ αυτών περισσότερα Απ’ δσα 
Ανήκουν στή διεξοδική Εννοια129’ πρωταρχικώς130 όμως [σημαίνει τούτο], δτι ή όριο- 
θέτηση αύτή δέν παράγεται Απ’ δπουδήποτε [πουθενά] Αλλού καί, άρα, δέν Εχει Ανάγκη 
μιάς άποδείξεως Ακόμη, πράγμα πού θά καθιστούσε τήν υποτιθέμενη Εξήγηση131 Ανίκανη 
[Ακατάλληλη] νά βρίσκεται στήν κορυφή132 δλων τών κρίσεων γιά Ενα Αντικείμενο.

124. Τεχνίτης τού μετρεϊν.
125. Συμμετοχή του. G δ r I a n d: A’btejl: στόν τομέα (τομέα ή πεδίο τών Μαθημα

τικών).
126. Προκαλέση.
127. Τήν πλήρη.
128. Plenitudo (=πληρότης).
129. Πλήρη, Ανεπτυγμένη Εννοια.
130. Originarie. Πρωταρχικός -ή.
131. 'Ορισμός. Deflnitio putatitia.
132. Επικεφαλής.
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βάρος, τό χρώμα, τήν άνθεκτικότητα133, τήν Ιδιότητα άκόμη [έπίσης]134, ότι 
ό χρυσός δέν σκουριάζει [όξειδούται], [καί] ό άλλος νά μήν γνωρίζη Ισως γι’ 
αύτό τίποτε. Ώρισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τά χρησιμοποιεί 
κανείς έπί τοσοΰτον μόνον, έφ’ όσον αύτά είναι Επαρκή πρός τό διακρί- 
νειν135 136' νέες, άντίθετα, παρατηρήσεις άφαιρούν μερικά καί προσθέτουν 
ώρισμένα άλλα [γνωρίσματα], ή Εννοια άρα δέν βρίσκεται ποτέ μεταξύ 
[έντός] βεβαίων όρίων. Καί σέ τί άλλωστε θά ώφειλε νά χρησιμεύη τό νά 
προσδιορίζη κανείς μιάν τέτοια Εννοια, άφού, όταν π.χ. γίνεται λόγος γιά τό 
ϋδωρ καί τίς ίδιότητές του, κανείς δέν θά σταματήση σ’ αύτό πού νοούμε μέ 
τη λέξη ««ύδωρ», άλλά προχωρεί σέ πειράματά [δοκιμές], καί ή λέξη μέ τά 
όλίγα [χαρακτηριστικά] γνωρίσματα πού τής προσάπτονται, όφείλει134 Εναν 
ονοματικό μόνον χαρακτηρισμό137 ν’ άποτελή καί όχι μιάν Εννοια τού 
πράγματος, [καί] ό υποτιθέμενος, κατά συνέπεια, όρισμός δέν είναι τίποτε 
άλλο άπό Εναν προσδιορισμό κατ’ όνομα138. Δεύτερον, δέν μπορεί έπίσης, 
γιά νά μιλήσωμε μέ άκρίβεια, νά προσδιορισθή καμμιά a priori δεδομένη 
Εννοια, [όπως] π.χ. ουσία, αιτία, δίκαιο139, Επιείκεια140 κ.λ.π. Γιατί ποτέ δέν 
μπορώ νά είμαι βέβαιος, ότι ή σαφής παράσταση μιάς (συγκεχυμένης 
άκόμα) δεδομένης Εννοιας είναι διεξοδικά άνεπτυγμένη παρά όταν γνωρίζω, 
ότι ή ίδια αυτή [παράσταση] αντιστοιχεί141 πρός τό άντικείμενο. ’Επειδή 
όμως ή Εννοια τού ίδιου αυτού άντικειμένου μπορεί, όπως αύτό μοΰ είναι 
δεδομένο, νά περιέχη πολλές σκοτεινές, [άσαφεϊς] παραστάσεις, πού τίς 
υπερπηδάμε [παρερχόμεθα] κατά τήν [στήν] άνάλυση, μολονότι στήν 
Εφαρμογή τίς χρειαζόμαστε πάντοτε: γι’ αύτό ή διεξοδικότης [πληρότης] 
τής άναλύσεως τής έννοιας μου είναι πάντοτε άμφίβολη καί μόνο διά 
πολλαπλώς εύστοχων παραδειγμάτων μπορεί νά καταστή ε ί κ ο τ ο λ ο γ ι -  
κ ώ ς142, ποτέ όμως άποδεικτικώς βέβαιη. ’Αντί τής έκφράσεως «όρισμός» 
θά χρησιμοποιούσα καλλίτερα [προτιμούσα] Εκείνη τής έ κ θ έ σ ε ω ς ,  [Εκ
φραση] πού παραμένει πάντοτε προφυλακτική143 καί κατά τήν όποια 
ό κριτικός [Επικριτής] μπορεί νά τήν άφήνη ώς Ενα ώρισμένο βαθμό νά

133. Tenacitas. Συνεκτικότης, άντοχή.
134. Τήν Επιπλέον Ιδιότητα.
135. Ad discernendum.
136. Πρόκειται.
137. ’Ονομασία.
138. "Εναν όνοματικό προσδιορισμό.
139. Jus.
140. Aequitas.
141. Είναι ίσακριβής.
142. Κατ’ είκασίαν ή ΰπόθεσιν, πιθανολογικώς. είκότως.
143. Περίνους, προσεκτική.
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ίσχύη και μολαταύτα νά διατηρή [έχη] άκόμη ένδοιασμούς [ν’ άμφιβάλλη] 
έξ αΙτίας144 τής διεξοδικότητος. ’Επειδή, λοιπόν, ούτε έμπειρικώς, ούτε a 
priori δεδομένες έννοιες μπορούν νά προσδιορισθούν, δέν άπομένουν [ύπο- 
λείπονται] έτσι όποιες άλλες εί μή [ή': άπό] αύθαίρετα έννοημένες έννοιες, 
πάνω στίς όποιες μπορεί κανείς νά δοκιμάση αυτό τό τέχνασμα145. Σέ μιάν 
τέτοια περίπτωση μπορώ νά όρίσω τήν έννοιά μου πάντοτε’ γιατί είμαι 
υποχρεωμένος146 ώστόσο νά γνωρίζω, τί έχω θελήσει νά νοήσω, άφοΰ έγώ ό 
ίδιος τήν147 έχω συνειδητά148 σχηματίσει [κάνει] καί δέν μοΰ είναι δεδομένη 
ούτε διά τής φύσεως τής διανοίας [νοήσεως], ούτε διά τής έμπειρίας, άλλά 
δέν μπορώ έγώ νά πώ, ότι έ$ω δι’ αυτού [έτσι] προσδιορίσει ένα άληθινό 
άντικείμενο. Πράγματι, όταν ή έννοια βασίζεται σ’ έμπειρικούς όρους, 
[όπως] π.χ. ένα ναυτικό ρολόγι149, τότε τό άντικείμενο καί ή δυνατότης του 
δέν δίδεται άκόμη διά τής αύθαιρέτου αυτής έννοιας' έξ αυτού ούτε κάν150 
γνωρίζω, άν [ή έννοια] αύτή έχη οπουδήποτε [ή: γενικά] ένα άντικείμενο καί 
ή έξήγησή μου μπορεί ν’ άποκληθή καλλίτερα μιά δήλωση (τού σχεδίου 
μου) παρά όρισμός ένός άντικειμένου. Δέν θά ύπελείποντο άρα όποιεσδή- 
ποτε άλλες έννοιες, πού είναι κατάλληλες151 πρός τό όρίζειν152 παρά 
τέτοιες πού περιέχουν μιάν αύθαίρετη σύνθεση, ή όποια μπορεί νά 
κατασκευασθή a priori, κατά συνέπεια ορισμούς έχουν μόνο τά Μαθη
ματικά. Πράγματι τά Μαθηματικά τό άντικείμενο πού νοούν, τό έκθέτουν 
έπίσης a priori στήν έποπτεία καί τό άντικείμενο αύτό δέν μπορεί άσφαλώς 
νά περιέχη ούτε πλέον ούτε έλαττον άπ’ δ,τι ή έννοια, διότι ή έννοια τού 
άντικειμένου έδίδετο πρωταρχικώς διά τού όρισμοΰ153, χωρίς δηλαδή νά 
παράγη κανείς τόν όρισμό άπ’ οπουδήποτε. * Η γερμανική γλώσσα δέν έχει 
γιά τίς έκφράσεις τής έ κ θ έ σ ε ω ς ,  έ ξ η γ ή σ ε ω ς ,  δ η λ ώ σ ε ω ς  κ α ί  
ό ρ ι σ μ ο ΰ  τίποτε περισσότερο άπό τή μία λέξη: «Erklarung» καί ώς έκ 
τούτου είμαστε ήδη υποχρεωμένοι, δεδομένου δηλ. ότι άρνηθήκαμε στίς 
φιλοσοφικές έξηγήσεις τό τιμητικό όνομα τού όρισμοΰ, νά χαλαρώσουμε154 
κάπως άπό τήν αύστηρότητα τής άπαιτήσεως,καί θέλουμε τήν παρατήρηση

r(A 730) 
1 (Β 758)

144. Ώς πρός τήν..., διά τήν ...
145. Kunststilk (=artificium). ’Έντεχνη ένέργεια.
146. Πρέπει κατ’ άνάγκην.
147. Τήν έννοια.
148. ’Εμπρόθετα, μέ πρόθεση.
149. Ρολόι πλοίου.
150. Ούδ’ άπαξ.
151. Χρήσιμες, προσφυείς.
152. Ad definiendum.
153. Erklarung (= definitio).
154. Νά ξαπολυθοΰμε άπό...
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αύτή όλόκληρη νά τήν περιορίσωμε πάνω σ’ αυτό, δτι [δηλαδή] φιλοσο
φικοί ορισμοί έκτελούνται [πραγματώνονται] μονάχα ώς έκθέσεις δεδο
μένων, μαθηματικοί όμως [όρισμοί] ώς κατασκευές πρωταρχικά φτιαγμένων 
[γινωμένων]15' έννοιών, έκεϊνοι [μέν] άναλυτικά μόνο δΓ άποσυνθέσεως,155 156 
(ή πληρότης τής όποιας δέν είναι άποδεικτικά βέβαιη), αύτοί [δέ] συνθετικά, 
καί [δτι αύτοί] έπομένως φτιάχνουν [κάνουν]157 τήν Γδια τήν έννοια, ένώ 
άντίθετα οι πρώτοι [οί φιλοσοφικοί] έ ξ η γ ο ϋ ν μόνον αύτή τήν έννοια. 
Έξ αύτοϋ έπεται:

α) "Οτι δέν πρέπει κανείς στήν φιλοσοφία νά μιμήται [άκολουθή] έτσι 
τά Μαθηματικά, μέ τό νά προτάσση [δηλ.] τόν ίίρισμό, παρά μόνο γιά άπλή 
ίσως δοκιμή. Γιατί, καθώς [οί όρισμοί] αύτοί είναι άναλύσεις δεδομένων 
εννοιών, οί έννοιες έτσι αύτές, άν καί άκόμη μόνο συγκεχυμένες, προηγούν
ται, καί ή άτελής έκθεση προηγείται158 τής τελείας [πλήρους] έτσι, ώστε άπό 
μερικά γνωρίσματα, πού έχουμε έξαγάγει άπό μιάν άνολοκλήρωτη είσέτι 
ανάλυση, νά μπορούμε νά συμπεραίνωμε κάμποσα [άλλα] πρωτύτερα, 
προτού [δηλ.] νά έχωμε φθάσει [άχθή] στήν πλήρη έκθεση, δηλ. στόν 
όρισμό* μέ μιά λέξη [έπεται], δτι στήν φιλοσοφία ό όρισμός, ώς έπακριβώς 
άπειργασμένη [άπομεμετρημένη, εύσύμμετρη] σαφήνεια159, πρέπει άναγκα- 
στικά νά κατακλείη [άποπερατώνη] μάλλον παρά νά άρχίζη τό έργο*. Στά

* ' Η φιλοσοφία βρίθει άπό πλημμελείς ορισμούς, ιδιαιτέρως [έξαιρέτως] άπό 
τέτοιους πού περιέχουν μέν πράγματι στοιχεία γΓά τόν όρισμό, άλλ’ όχι πλήρως [όλο- 
κληρωμένα] άκόμη. "Αν τώρα μέ μιάν έννοια δέν θά μπορούσε κανείς πρωτύτερα ν’ άρχί- 
ση άπολύτως τίποτε παρά μέχρις ότου160 [δηλ.] τήν είχε κανείς προσδιορίσει, τότε τά 
πράγματα δΓ όλο τό φιλοσοφεΐν θά ήσαν [πήγαιναν] έντελώς άσχημα. Επειδή όμως, 
καθ’ όσον έξικνοϋνται [φθάνουν] τά στοιχεία (τής άναλύσεως), μπορεί161 νά κάνη κανείς 
μιάν καλή πάντα καί βέβαιη χρήση τους, γιά τούτο καί έλλιπεϊς [πλημμελείς] άκόμη 
όρισμοί, προτάσεις δηλ. πού ουσιαστικά δέν είναι άκόμη όρισμοί, αλλά κατά τά άλλα 
[είναι] άληθεΐς καί, άρα, προσεγγίσεις εις αύτούς162, μπορούν νά χρησιμοποιούνται κατά 
τρόπον πολύ χρήσιμο [λίαν επωφελώς]. ' Ο όρισμός στά Μαθηματικά άνήκει ad esse. στήν 
φιλοσοφία ad melius esse. Είναι ώραϊο, άλλά συχνά πολύ δύσκολο νά άγεται [φθάνη] 
κανείς σ’ αύτό. Οί νομικοί άναζητούν [ψάχνουν] άκόμη έναν όρισμό γιά τήν περί τού 
δικαίου έννοιά τους.

155. Κατασκευασμένων.
156. Αναλύσεως.
157. Κατασκευάζουν.
158. Ερχεται πριν άπό...
159. Πρβλ. τήν: Logik τού Κάντ στά: Kants Gesammelte Schriften (Πρωσσική 

Ακαδημία), τ. IX, σ. 63.
160. Άφ’ ότου.

161 Είναι δυνατόν, υπάρχει δυνατότης ή περιθώριο νά γίνη...
162. Προσεγγίσεις ορισμών.
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Μαθηματικά άπεναντίας δέν έχομε πριν άπό τόν όρισμό καμμιάν άπολύτως 
έννοια, ώς [έκείνου] διά τού όποίου δίδεται πρωταρχικώς ή έννοια —αυτά 
συνεπώς πρέπει καί μπορούν έπίσης ν’ άρχίζουν άπό τόν όρισμό πάντοτε.

β) Μαθηματικοί όρισμοί δέν μπορούν ποτέ νά πλανώνται. Πράγματι, 
έπειδή ή έννοια δίδεται κατ’ άρχήν διά τού όρισμού, έτσι αυτή περιέχει 
άκριβώς μόνον αύτό πού θέλει νά έχη νοήσει ό όρισμός μ’ αυτή [τήν 
έννοια]. ’Αλλά μολονότι μέσα σ’ αυτούς ώς πρός τό περιεχόμενο δέν 
ήμπορεΐ νά έπισυμβή τίποτα τό μή όρθό [έσφαλμένο, ψευδές], μπορεί 
ώστόσο ένίοτε, άν καί σπανίως μόνο, νά λάβουν έλλείψεις στή [ώς πρός τή] 
μορφή (τήν έπένδυση) χώροί*61, δηλαδή έν άναφορφ πρός τήν άκρίβεια.
Έτσι ό κοινός [συνήθης] όρισμός τής περιφερείας, ότι [δηλ.] είναι μιά 
κ α μ π ύ λ η  γραμμή, όλα τά σημεία τής όποιας άπέχουν άπό ένα καί μόνο c(A 732) 
(τό κέντρο) άκριβώς τό ίδιο, έχει [περιέχει] τό λάθος, ότι ό προσδιορισμός: ε (Β 760) 
« κ α μ π ύ λ η »  έχει παρεισφρήσει κατά τρόπο μή άναγκαϊο [χωρίς νά 
χρειάζεται]. Γιατί πρέπει άναγκαστικά νά ύπάρχη ένα Ιδιαίτερο θεώρημα, 
πού συνάγεται άπό τόν όρισμό, καί μπορεί ν’ άποδειχθή εύκολα: ότι κάθε 
μιά [δηλ.] γραμμή, τής όποιας όλα τά σημεία άπέχουν εξ ίσου άπό ένα καί 
μόνο [σημείο], είναι καμπύλη (κανένα μέρος αύτής εύθύ). ’Αναλυτικοί 
άντίθετα όρισμοί μπορούν νά πλανώνται πολλαπλώς163 164, είτε καθ’ όσον 
ένεισάγουν γνωρίσματα πού δέν ύπήρχαν πραγματικά στήν έννοια, ή καθ’ 
όσον παρουσιάζουν έλλείψεις [μειονεκτοΰν] στήν πληρότητα [διεξοδικότη- 
τα], πού άποτελεϊ τό ούσιώδες ένός όρισμού, άφοΰ δέν μπορεί κανείς νά 
είναι τόσο πλήρως βέβαιος γιά τήν πληρότητα τής άναλύσεώς του. Έξ 
αίτιας αύτοΰ ή μέθοδος τών Μαθηματικών εις τό [κατά τό] όρίζειν165 δέν 
μπορεί στήν φιλοσοφία [στόν χώρο τής φιλοσοφίας] νά γίνεται άντικείμενο 
μιμήσεως [ν’ άκολουθήται].

2. Περί τών άξιωμάτων. Τά άξιώματα είναι συνθετικές θεμελιώδεις 
προτάσεις [άρχές] a priori, καθ’ όσον αύτές είναι άμεσα βέβαιες. Μιά έννοια 
τώρα δέν μπορεί νά συνδέεται μέ μιάν άλλη συνθετικά καί, μολαταύτα, 
άμεσα, γιατί, γιά νά μπορούμε νά προχωρήσωμε πέρα άπό μιάν έννοια, 
είναι άναγκαία μιά τρίτη διαμεσουργοΰσα γνώση. ’Επειδή ή φιλοσοφία 
τώρα είναι άπλώς ή σύμφωνα166 μέ έννοιες γνώση τοΰ λόγου, έτσι δέν είναι 
[μπορεί] ν’ άπαντά καμμιά θεμελιώδης πρόταση [άρχή] σ’ αύτήν πού ν' 
άξίζη τό όνομα ένός άξιώματος. Τά Μαθηματικά άντίθετα είναι Ικανά γιά 
τά άξιώματα, άφοΰ αύτά μπορούν, διαμέσου τής κατασκευής τών έννοιών 
στήν έποπτεία τού άντικειμένου, νά συνδέουν a priori καί άμεσα τά

163. Νά υπάρξουν έλλείψεις ή σφάλματα.
164. Κατά ποικίλους τρόπους.
165. "Οσον άφορά τό... ή τήν πράξη τοΰ όρίζειν (= in definiendo).
166. E r d m a n n :  έξ έννοιών.



Κριτική τού καθαρού λόγου. Υπερβατική Μεθοδολογία378

(Α 733) κατηγορήματα τοΰ (δίου αύτοΰ Αντικειμένου, δτι π.χ. τρία σημεία κεϊνται 
(Β 761) [βρίσκονται] πάντοτε σ’ ένα έπίπεδο. Μιά συνθετική, άπεναντίας, έξ 

έννοιών άπλώς άρχή δέν μπορεί ποτέ νά είναι άμεσα βέβαιη, [δπως] π.χ. ή 
πρόταση: πδν δ,τι συμβαίνει, έχει τήν αίτια του’ άφού είμαι ύποχρεωμένος 
νά κυττάξω γύρω μου [νά ψάξω] γιά ένα τρίτο [πράγμα], γιά τόν δρο δηλαδή 
τοΰ χρονικού προσδιορισμού σέ μιάν έμπειρία, καί δέν μπορούσα κατ’ 
εύθεΐαν, άμεσα έκ τών έννοιών μόνο νά γνωρίσω μιάν τέτοια θεμελιώδη 
άρχή. Διεννοιολογικές θεμελιώδεις άρχές είναι άρα κάτι τό έντελώς 
διάφορο άπό έποπτικές, δηλ. Από Αξιώματα. ’Εκείνες άπαιτούν πάντοτε 
Ακόμη [έπιπλέον] μιάν παραγωγή167, τήν όαοία οί τελευταίες μπορούν 
έντελώς καί καθ’ όλοκληρίαν νά στερούνται168' καί, καθώς αυτές γιά τόν 
ίδιο λόγο είναι προφανείς, πράγμα πού οί φιλοσοφικές άρχές δέν μπορούν 
παρ’ δλη τή βεβαιότητά τους έν τούτοις ποτέ νά διατείνονται169, έτσι Απέχει 
άπείρως πολύ άπ’ αύτό, άπό τό νά είναι [δηλ.] μιά οίαδήποτε συνθετική 
πρόταση τοΰ καθαρού καί ύπερβατολογικοΰ λόγου τόσον όφθαλμοφανής 
(δπως μέ πείσμα [έπίμονα] συνηθίζει κανείς νά έκφράζεται) δπως ή 
πρόταση: δτι δύο φ ο ρ έ ς  δ ύ ο  κ ά ν ο υ ν  τέσσερα170. Στήν’Α
ναλυτική, βέβαια, στόν πίνακα τών θεμελιωδών προτάσεων τής καθαρής 
νοήσεως, έμνημόνευσα ώρισμένα έπίσης Αξιώματα τής έποπτείας171' πλήν 
δμως [άλλά] ή άναφερθεΐσα έκεΐ άρχή δέν ήταν ή ίδια κανένα Αξίωμα, Αλλά 
χρησίμευε μόνο στό νά δηλώση [προσπορίση]172 τήν άρχή τής δυνατότητος 
τών Αξιωμάτων καθ’ δλου καί ήταν173 κι ή ίδια μιά μόνον έξ έννοιών άρχή. 
Γιατί Ακόμη καί ή δυνατότης τών Μαθηματικών πρέπει ν’ άποδεικνύεται 
στήν 'Υπερβατική φιλοσοφία. Ή φιλοσοφία δέν έχει, άρα, διόλου Αξιώ
ματα καί δέν έπιτρέπεται [μπορεί]174 ποτέ νά έπιτάσση175 τόσον άπόλυτα τίς 

(Α 734)-» άρχές της a priori, άλλά είναι ύποχρεωμένη νά συμμορφώνεται πρός αύτό, 
(Β 762) στ£ V(j §ικαΐ(^νη [δηλ.] δι’ έμβριθούς παραγωγής τή δικαιοδοσία της γύρω 

άπό [τίς άρχές] αυτές [έν σχέσει πρός αύτές, ή: έξ αίτιας αύτών].
3. Περί τών Αποδείξεων. Μόνον μιά Αποδεικτική άπόδειξη, καθ’ δσον 

αύτή είναι έποπτική, μπορεί νά όνομάζεται Απόδειξη. 'Η έμπειρία μάς 
διδάσκει Ασφαλώς, τί είναι [υπάρχει], δχι δμως δτι αύτό δέν μπορεί καθόλου

167. Deduktion.
168. Νά μήν τήν έχουν άνάγκη, νά τούς είναι περιττή.
169. Νά προσχηματίζωνται, νά δίδουν ψευδώς τήν έντύπωση.
170. "Οτι δύο καί δύο ίσον τέσσερα.
171. ΓΊρβλ. Κρ. τ. κ. λ. Β 202 κ.έ.
172. Κατονομάση.
173. G r i I I ο: ήταν. E r d m a n n :  είναι.
174. Δέν έχει τό δικαίωμα.
175. Επιβάλλη.
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νά είναι καί διαφορετικά. Γι’ αύτό. έμπειρικοί άποδεικτικοί λόγοι [άρχές] 
δέν μπορούν νά προσπορίσουν καμμιάν άποδεικτική άπόδειξη. ’ Εξ έννοιών 
a priori (στή διεννοιολογική γνώση) δέν μπορεί ποτέ όμως νά προκύψη 
έποπτική βεβαιότης, δηλ. προφάνεια, δσον καί άν κατά τ’ άλλα ή κρίση 
είναι άποδεικτικά βέβαιη. Μόνο λοιπόν τά Μαθηματικά περιέχουν άποδεί- 
ξεις, γιατί παράγουν τή γνώση τους δχι έξ έννοιών άλλ’ έκ τής κατασκευής 
τών έννοιών αύτών, τουτέστιν έν τή έποπτείμ, πού μπορεί νά δίδεται 
άντιστοιχούντως176 πρός τίς έννοιες, a priori. ’Ακόμα καί ή μέθοδος τής 
’ Αλγέβρας μέ τίς έξισώσεις της, άπό τίς όποιες δι’ άναγωγής177 παράγει τήν 
άλήθεια μαζί μέ τήν άπόδειξη, δέν είναι βέβαια καμμιά γεωμετρική, άλλ’ 
ώστόσο [είναι μιά] χαρακτηριστική κατασκευή, στήν όποια έκθέτει κανείς 
μέ <τά> σημεία τίς έννοιες, ιδιαίτερα γιά τή σχέση τών μεγεθών, έν τή 
έποπτείςι καί, χωρίς κάν ν’ άποβλέπη κανείς στό Εύρεσιακό [στοιχείο], 
διασφαλίζει μ ’ αύτό τούς συλλογισμούς άπό [τά] σφάλματα, μέ τό νά τίθεται 
[δηλ.] πρό όφθαλμών ό κάθε ένας άπ’ αυτούς. 'Η φιλοσοφική αντίθετα 
γνώση είναι υποχρεωμένη νά στερήται τοΰ προτερήματος αύτοΰ, καθ’ δσον 
[έφ’ δσον] είναι άναγκασμένη πάντοτε νά θεωρή τό Γενικό in abstracto (δι’ 
έννοιών), ένώ [ώστόσο] τά Μαθηματικά μπορούν νά έξετάζουν a priori τό 
Γενικό in concreto (στήν ίδιαίτερη178 έποπτεία) καί μολαταύτα διά [μέσου] 
καθαρής παραστάσεως, δπου κάθε παραπάτημα179 γίνεται φανερό. Θά 
ήθελα180 ώς έκ τούτου τίς πρώτες νά τίς όνομάζω ά κ ρ ο α μ α τ ι κ έ ς  μάλ
λον [καλλίτερα] (διεννοιολογικές) άποδείξεις —άφοΰ αύτές μπορούν δι’ 
άπλών καί μόνον λέξεων (διά τοΰ άντικειμένου στίς σκέψεις)181 ν’ άπο- 
δειχθούν— παρά ά π ο δ ε ί ξ ε ι ς  πού, δπως ή έκφραση ήδη τό δηλώνει, 
προχωρούν [είσχωρούν] στήν έποπτεία τού άντικειμένου.

’Απ’ δλα αύτά τώρα έπεται, δτι δέν άρμόζει [προσιδιάζει] διόλου στήν 
φύση τής φιλοσοφίας, δλως Ιδιαιτέρως είς τό πεδίο τοΰ καθαρού λόγου, νά 
έπαίρεται σεμνοτύφως182 [έπιδεικνύεται] γιά μιάν δογματική πορεία καί νά 
περιστολίζεται μέ τούς τίτλους καί τίς ταινίες τών Μαθηματικών, στήν τάξη 
τών όποιων αύτή έν τούτοις δέν άνήκει, μολονότι έχει κάθε λόγο νά έλπίζη 
σέ μιάν άδελφική συνένωση μαζί τους. ’ Εκείνα [τίτλοι κ.λ.π.] είναι μάταιες 
ύπεροψίες, πού ποτέ δέν μπορούν νά τελεσφορήσουν, άλλά μάλλον

(Α 735) 
(Β 763)

176. Κατά τρόπον πού ν’ άνταποκρίνεται πρός...
177. Durch Reduktion (= per reductionem).
178. Κατ’ Ιδίαν, άτομική.
179. Σφαλερό βήμα.
180. Θά προτιμούσα.
181. Έν τή νοήσει.
182. Σφριγώσα, έπιδεικτικώς, σεμνοφανώς.
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όφείλουν κατ’ άνάγκην νά ματαιώσουν181 τήν πρόθεσή της [τής φιλοσοφί
ας], ν’ άποκαλύψη (δηλ.) τίς φρεναπάτες ένός τά όριά του παραγνωρίζοντος 
λόγου, καί, διά μέσου έπαρκοΰς διασαφηνίσεως των έννοιών μας, νά 
έπαναφέρη τήν οίηση τής άκρως καθαρής θεωρίας183 184 στή μετριόφρονα, 
άλλ ’ έμβριθή αυτογνωσία. ' Ο λόγος, στίς ύπερβατολογικές του δοκιμές, δέν 
θά μπορέση συνεπώς νά κυττάξη μέ τόσην πεποίθηση [βεβαιότητα] μπροστά 
του, έτσι ωσάν ό δρόμος πού έχει διανύσει, νά όδηγή έντελώς κατ’ εύθεΐαν 
στόν στόχο, καί [δέν θά μπορέση] νά ύπολογίζη στίς ώς βάση ύποκείμενες 
προτάσεις18' του μέ τόσο θάρρος186, ώστε νά μήν ήταν άναγκαϊο νά κυττάζη 
συχνά πίσω [γυρίζη πίσω] καί νά προσέχη, μή τυχόν [μήπως] στήν πορεία 
των συλλογισμών άποκαλύπτονται λάθη, πού έχουν στίς άρχές μέσα 
παραβλεφθή καί [τό] καθιστούν άναγκαϊο, είτε νά τίς προσδιορίζη κανείς 
περισσότερο, ή νά τίς άλλάζη καθ’ όλοκληρίαν.

"Ολες τίς άποδεικτικές προτάσεις (είτε τώρα είναι άποδεικτές ή άκόμα 
άμεσα βέβαιες) τίς διαιρώ σέ δ ό γ μ α τ α  καί μαθήματα. Μιά κατ’ εύθεϊαν 
συνθετική έξ έννοιών πρόταση είναι ένα δ ό γ μ α ’  μιά, άντίθετα, 
παρομοίου είδους πρόταση διά κατασκευής τών έννοιών, είναι ένα μ ά θ η- 
μ α. Οί άναλυτικές κρίσεις δέν μας διδάσκουν γιά τό άντικείμενο ούσια- 
στικά τίποτε παραπάνω άπό αύτό πού περιέχει ήδη μέσα της ή έννοια, 
πού έχομε γιά τό αντικείμενο, γιατί αύτές δέν διευρύνουν τή γνώση πέρα άπό 
τήν έννοια τού υποκειμένου άλλά μονάχα τήν έπεξηγούν. Δέν μπορούν ώς έκ 
τούτου αύτές νά όνομάζωνται προσφυώς δόγματα (λέξη τήν όποια θά 
μπορούσε ίσως κανείς νά μεταφράση μέ δ ο γ μ α τ ι κ έ ς  θ ε ω ρ ί ε  ς)187. 
’Αλλά μεταξύ τών μνημονευθέντων δύο ειδών συνθετικών προτάσεων a 
priori, τό όνομα αύτό μπορούν, κατά τή συνηθισμένη χρήση τής λέξεως188, 
μονάχα οί άνήκουσες στήν φιλοσοφική γνώση νά τό φέρουν καί μέ 
δυσκολία θά μπορούσε κανείς νά όνομάση τίς προτάσεις τής ’ Αριθμητικής 
ή τής Γεωμετρίας δόγματα. ' Η χρήση αύτή, άρα, έπιβεβαιώνει τήν έξήγηση 
πού δώσαμε, ότι [δηλ.] δογματικές μπορούν νά όνομάζωνται μονάχα κρίσεις 
έξ έννοιών καί όχι οί έκ κατασκευής τών έννοιών.

’Ολόκληρος ό καθαρός λόγος, τώρα, δέν περιέχει στήν άκρως 
θεωρητική άπλώς χρήση του ούτε μιάν καί μόνην εύθέως συνθετική κρίση 
έξ έννοιών. Γιατί δΓ ιδεών, όπως έδείξαμε, αύτός δέν είναι ικανός γιά

183. Νά καταστήσουν άκυρη.
184. Spekulation.
185. Προϋποθέσεις του.
186. Θαρραλέως, άφόβως
187. Διδασκαλίες (= Lehrspriiche).
188. Γλωσσική χρήση.
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καμμιάν άπολύτως συνθετική κρίση1*'', πού νά είχε άντικειμενικόν κύρος" 
δΓ έννοιών τής νοήσεως [διανοίας] όμως καθιδρύει [έγείρει] μέν βέβαιες 
θεμελιώδεις άρχές, αλλά διόλου εύθέως [κατ’ ευθείαν] έξ έννοιών, μά 
πάντοτε μόνον έμμεσα δΓ άναφοράς τών έννοιών αύτών πρός κάτι τι τό 
έντελώς τυχαίο, δηλ. πρός τή δ υ ν α τ ή ν  έ μ π ε ι ρ ί α -  γιατί αυτές [οί 
θεμελιώδεις δηλ. άρχές], όντως, είναι, έάν προϋποτεθή αυτή [ή δυνατότης 
τής έμπειρίας] (κάτι τι ώς άντικείμενο δυνατών έμπειριών), άσφαλώς άπο- 
δεικτικά βέβαιες, αύτές καθ’ έαυτές όμως (εύθέως) δέν δύνανται ούτε κάν νά 
γνωσθούν a priori. “Ετσι τήν πρόταση: πάν δ,τι συμβαίνει, έχει τήν αίτια 
του, δέν μπορεί κανείς νά τήν ένδιαγνώση189 190 άπό τίς δεδομένες αύτές μόνον 
έννοιες191. Αύτή, ώς έκ τούτου, δέν είναι κανένα δόγμα, μολονότι άπό μιάν 
άλλη άποψη [όπτική γωνία], είς τό μοναδικό δηλ. πεδίο τής δυνατής 
χρήσεώς της, τουτέστιν τής έμπειρίας, μπορεί κάλλιστα καί άποδεικτικώς 
ν’άποδειχθή. Αύτή όμως όνομάζεται θ ε μ ε λ ι ώ δ η ς  ά ρ χ ή 1 9 2  κ α ί  ό χ ι  
θ ε ώ ρ η μ α ,  μολονότι οφείλει ν’ άποδεικνύεται γι’ αύτό, γιατί [δηλ.] έχει 
τήν ιδιαίτερη ιδιότητα, ότι καθιστά τόν ίδιο τόν άποδεικτικό της λόγο 
[τήν άπόδειξη], δηλ. τήν έμπειρία, κατ’ άρχήν δυνατό, καί πρέπει πάντοτε 
νά προϋποτίθεται σ’ αυτήν [κατ’ αυτήν].

r(A 737) 
1(Β 765)

“Αν λοιπόν στήν καθαρά θεωρητική χρήση τού καθαρού λόγου δέν 
ύπάρχη ούτε καί ώς πρός τό περιεχόμενο άκόμη κανένα άπολύτως δόγμα193, 
τότε πάσα δ ο γ μ α τ ι κ ή  μέθοδος, είτε αύτή τώρα [μπο ρή νά] είναι 
δανεισμένη άπό τόν Μαθηματικό, είτε οφείλει [πρόκειται] ένας ίδιάζων 
[ειδικός] τρόπος194 νά γίνη, είναι άφ’ έαυτής άκατάλληλη [άπρόσφορη, 
άταίριαστη]. Γιατί [ή μέθοδος] αύτή άποκρύπτει μόνον τά λάθη καί τίς 
πλάνες καί άπατά τήν φιλοσοφία, ούσιαστικός [κυριολεκτικός] σκοπός 
[έπιδίωξη] τής όποιας είναι [τό] ν’ άφήνη [νά συντελή ώστε] όλα τά βήματα 
τού λόγου νά τά βλέπωμε [νά προβάλλουν]195 στό πλέον καθαρό φώς του. 
Παρά ταΰτα ή μέθοδος μπορεί νά είναι πάντοτε σ υ σ τ η μ α τ ι κ ή .  Γ ιατί 
ό λόγος μας (ύποκειμενικώς) είναι καί ό ίδιος ένα σύστημα, άλλά στήν 
καθαρή διά μέσου άπλών έννοιών χρήση του [είναι] μονάχα ένα σύστημα 
τής άναζητήσεως τών θεμελιωδών άρχών τής ένότητος, είς τήν όποια ή 
έ μ π ε ι ρ ί α  μπορεί τήν ύλη μόνο νά προσφέρη. ’Αλλά γιά τήν ίδιάζουσα

r(A 738) 
1(Β 766)

189. Δέν είναι διόλου ικανός γιά συνθετικές κρίσεις πού... νά είχαν...
190. Γνωρίση είς βάθος, έμβριθώς.
191. Κατά τήν 5 έκδοση: άπό τή δεδομένη αυτήν έννοια.
192. Decretum.
193. Δέν υπάρχουν διόλου δόγματα (στόν πληθυντικό).
194. "Ενας ιδιαίτερος χαρακτηριστικός τρόπος, μέθοδος.
195. ’ Εμφανίζωνται.
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μέθοδο μιας 'Υπερβατικής φιλοσοφίας δέν δύναται νά λεχθή έδώ τίποτε, 
έφ’ όσον έμεΐς έχομε νά κάνωμε μέ μιαν κριτική μόνο των συνθηκών1’6 [τής 
καταστάσεως] τών δυνάμεών μας, [γιά νά γνωρίσομε], άν πανταχού 
[όπουδήποτε] δυνάμεθα νά οίκοδομοΰμε καί πόσο ίσως υψηλά μπορούμε 
άπό τό υλικό πού έχομε [στη διάθεσή μας] (άπό τίς καθαρές [δηλ.] έννοιες a 
priori) νά έγείρωμε τό οικοδόμημά μας.

ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

Ή πειθαρχία196 197 τού καθαρού λόγου έν άναφορςί πρός τήν πολεμική
χρήση του

Ό λόγος, είς όλα του τά έγχειρήματα198, πρέπει νά υποβάλλεται στήν 
κριτική καί δέν μπορεί μέ καμμιάν άπαγόρευση νά έπιφέρη ζημιά στήν 
ελευθερία αυτής τής ίδιας199, χωρίς νά ζημιώνη τόν ίδιο τόν έαυτό του καί 
νά έπισύρη μιάν έπιβλαβή έπάνω του ύποψία. ’Εδώ λοιπόν δέν υπάρχει τί
ποτε τοσούτον σπουδαίο έν άναφορςί πρός τήν ωφέλεια [χρησιμότητα], 
τίποτε τοσούτον ιερό [άγιο], πού200 θά έπιτρεπόταν [μπορούσε]201 νά γλυ- 
τώση [έκφύγη] άπό τήν έξεταστική καί διεργαστική [δραστική, έλεγκτική] 
αύτή διερεύνηση, πού δέν γνωρίζει κανένα κύρος [γόητρο, ύπόληψη]202 τού 
προσώπου. Στήν ελευθερία αύτή βασίζεται μάλιστα κι ή ύπαρξη τού λόγου, 
πού δέν έχει κανένα δικτατορικόν κύρος [περιωπήν], άλλ’ ή άπόφανσή του 
[έτυμηγορία του] δέν είναι πάντα τίποτε άλλο εί μή ή σύμπνοια [συμφωνία] 

(Α 739)-» ελευθέρων πολιτών, έκ τών όποιων ό καθείς όφείλει203 νά δύναται νά 
(Β 767)3 έκφράζη [έξωτερικεύη]204 χωρίς έπιφύλαξη τίς άμφιβολίες του [τούς 

δισταγμούς του], καί δή καί τό veto του.
Μολονότι όμως τώρα ό λόγος δέν μπορεί ποτέ νά άρνηθή τήν κριτική

196. Περιστάσεων.
197. Παίδευση.
198. Επιχειρήσεις, έργα, προσπάθειες.
199. Τής κριτικής δηλ.
200. Κατά τήν έκδοση A: daB (ώστε νά...). E r d m a n n :  daB es sich.
201. Θά είχε τό δικαίωμα, τήν άδεια.
202. Αυθεντία.
203. Είναι άναγκαϊο νά...
204. Λιατυπώνη...
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στόν έαυτό του, δέν έχει έν τούτοις πάντα λόγο νά τήν φ ο β ά τ α ι  [σκιάζε- 
ζεται, τρομάζη]. Άλλ’ ό καθαρός λόγος στή δογματική (όχι μαθηματική) 
χρήση του δέν έχει τόσο πολύ συνείδηση τής άκριβεστάτης παρατηρήσεως 
τών υπέρτατων νόμων του, ώστε νά μήν ώφειλε [νά μήν ήταν υποχρεωμένος] 
νά έμφανισθή μ* αίδημοσύνη [συστολή], [καί] μέ όλοσχερή μάλιστα άπο- 
βολή τού κατά σφετερισμόν ήξιωμένου δογματικού κύρους [του], ένώπιον 
τού κριτικού όφθαλμοΰ ένός ύπερτέρου [άνωτέρου] καί δικαστικού [δικα- 
στικώς κρίνοντος] λόγου.

’ Εντελώς διαφορετικά έχει τό πράγμα, όταν αύτός205 δέν έχη νά κάνη μέ 
τή λογοκρισία τού δικαστοΰ, άλλά μέ τίς άξιώσεις τού συμπολίτου του καί 
οφείλει άπλώς νά υπεράσπιση έαυτόν έναντίον του. Πράγματι, καθώς αύτοί 
[οί συμπολίτες] θέλουν νά είναι, άν καί εις τό άρνεΐσθαι [άποφάσκειν], έξ 
ίσου άκριβώς δογματικοί, όπως έκείνος [ό λόγος] εις τό καταφάσκειν, έτσι 
λαμβάνει μιά δικαίωση κ α τ ’  ά ν θ ρ ω π ο ν  χώρα, [δικαίωση] πού 
διασφαλίζει206 έναντίον πάσης ζημίας καί προσπορίζει μιάν τιτλοποιημένη 
[διά τίτλου έγγυημένη] κτήση, ή όποια δέν μπορεί [δέν έχει] νά φοβάται 
[όποιεσδήποτε] ξένες άξιώσεις, μολονότι αυτή ή ίδια δέν δύναται κ α τ ’  Α 
λ ή θ ε ι α ν  έπαρκώς ν’ άποδειχθή.

'Υπό [μέ] πολεμική χρήση τού καθαρού λόγου εννοώ λοιπόν τήν 
ύπεράσπιση τών προτάσεών του έναντίον τών δογματικών Αρνήσεων αύτοΰ 
τού ίδιου. ’Εδώ τώρα δέν πρόκειται γιά τό άν οί ισχυρισμοί του δέν θά 
μπορούσαν ίσως νά είναι ωσαύτως ψευδείς, άλλά μονάχα γιά τό ότι κανείς 
δέν μπορεί ποτέ μ’ Αποδεικτική βεβαιότητα νά ίσχυρισθή (μάλιστα καί μέ γ(Α 740) 
μεγαλύτερη άπλώς πιθανοφάνεια) τό Αντίθετο. Γιατί εμείς εύθύς τότε δέν ί(Β 768) 
είμαστε [βρισκόμαστε] έν τούτοις χαριστικά207 στήν κατοχή μας208, όταν 
έχωμε έναν, άν καί μή επαρκή, ένώπιόν μας τίτλο τών ιδίων αυτών [Αξιώ
σεων]209, καί είναι όλότελα βέβαιο, ότι κανείς δέν μπορεί ποτέ ν’ Απόδειξη 
τή μή νομιμότητα [παρανομία] αύτής τής κτήσεως.

Είναι κάτι τό λυπηρό [Ανησυχητικό] καί καταθλιπτικό, [τό] ότι όφείλει 
[μπορεί] νά ύπάρχη γενικά μιά ’Αντιθετική τού καθαρού λόγου καί ότι 
αύτός [ό λόγος], ό όποιος έν τούτοις παριστά [Αντιπροσωπεύει] τό υπέρτατο 
γιά όλες τίς διαμάχες [έριστικότητες] δικαστήριο210, όφείλει νά περιπίπτη 
σέ άντιμαχία μέ τόν ίδιο τόν έαυτό του. Βέβαια παραπάνω είχαμε μιάν τέτοια

205. Ό λόγος.
206. Παρέχει άσφάλειαν.
207. Μέ παρακάλια, δι’ αιτήσεων καί παρακλήσεων (=bittweise).
208. Δέν είμαστε χαριστικά κύριοι τής κατοχής μας.
209. W i I 1 c : desselben (= τής Ιδίας αύτής κτήσεως).
210. Δικαστική άρχή.
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ένώπιόν μας φαινομενικήν άντιθετική του Ιδιου αύτοΰ λόγου' άλλ’ άπε- 
δείχθη ότι αυτή βασιζόταν σέ μιάν παρανόηση, έφ’ όσον δηλαδή κανείς 
έξελάμβανε, κατά [σύμφωνα μέ] τήν κοινή προκατάληψη, φαινόμενα γιά 
πράγματα αύτά καθ’ έαυτά καί άπαιτοϋσε έπειτα, κατά τόν ένα ή άλλο 
τρόπο, άπόλυτη πληρότητα τής συνθέσεώς των, ([σύνθεση] πού όμως ήταν 
καί μέ τούς δύο τρόπους έξ ίσου άδύνατη), πράγμα όμως πού γιά φαινόμενα 
δέν μπορεί ν’ άναμένεται καθόλου. Δέν ύπήρχε άρα τότε καμμιά πραγματική 
ά ν τ ί φ α σ η  τ ο ύ  λ ό γ ο υ  μέ τόν ίδιο τόν έαυτό του στίς2“ φράσεις: ή 
σειρά δ ε δ ο μ έ ν ω ν  κ α θ ’  έ α υ τ ά  φαινομένων έχει μιάν άπόλυτα πρώ
τη άρχή, καί: ή σειρά αύτή είναι άπολύτως καί α ύ τ ή  κ α θ ’  έ α υ τ ή ν  
χωρίς καμμιάν άρχή' γιατί καί οί δύο πρρτάσεις ύφίστανται κάλλιστα μαζί 
[συνυπάρχουν], έφ ’ όσον φ α ι ν ό μ ε ν α  ώς πρός τήν ύπαρξή τους (ως φαι
νόμενα) δέν είναι α ύ τ ά  κ α θ ’ έ α υ τ ά  ά π ο λ ύ τ ω ς  τίποτα,δηλ. [είναι] 
κάτι τό άντιφατικό, καί ή προϋπόθεσή τους συνεπώς πρέπει φυσιολογικά νά 
έπισύρη αντιφατικά συμπεράσματα μαζί της.

Μιά τέτοια παρανόηση δέν μπορεί όμως νά προβληθή ώς πρόσχημα καί 
νά έξομαλυνθή μ’ αύτό ή έρις του λόγου, εάν τυχόν θά διετυπώνετο θεϊστικά 
ό ισχυρισμός: υ π ά ρ χ ε ι  έ ν α  υ π έ ρ τ α τ ο  όν211 212, καί άντίθετα πρός 
αύτόν άθεϊστικά213 : δέν υ π ά ρ χ ε ι  κ α ν έ ν α  υ π έ ρ τ α τ ο  δ ν' ή [άν 
θά διετυποΰτο ό ισχυρισμός] στήν Ψυχολογία: πάν ό,τι νοεί [σκέπτεται]214, 
έχει άπόλυτη, μόνιμα σταθερή215 ενότητα καί είναι κατά συνέπεια άπό κάθε 
φθαρτήν [εφήμερη] ύλικήν ενότητα διάφορο, [ισχυρισμός, πρόταση] πρός 
τόν όποιο άντετάσσετο ένας άλλος: ή ψυχή δέν είναι άϋλη ένότης καί δέν 
μπορεί νά έξαιρεθή άπό τήν φθαρτότητα. Γιατί τό άντικείμενο του 
έρωτήματος έδώ είναι άπό κάθε ετερογενές [στοιχείο], πού άντιφάσκει πρός 
τήν φύση του, έλεύθερο [άπηλλαγμένο], καί ή διάνοια [νόηση] έχει νά κάνη 
μέ π ρ ά γ μ α τ α  α ύ τ ά  κ α θ ’  έ α υ τ ά  μόνο καί όχι μέ φαινόμενα. ’ Εδώ 
συνεπώς θά ήταν ν’ άπαντά [θά άπαντοϋσε] μιά άληθινή άσφαλώς 
άντιμαχία, έάν μόνον [άρκεΐ μόνον] ό καθαρός λόγος θά είχε άπό τήν 
άποφάσκουσα [άρνητική] πλευρά νά είπη κάτι, πού νά πλησίαζε [προσέγ
γιζε] τόν λόγο216 ένός Ισχυρισμού' γιατί όσον άφορά τήν κριτική τών άπο-

211. Στήν περίπτωση τών φράσεων.
212. Ens summum.
213. Athetisch κατά τήν 4. έκδοση (= μή θετικά, άθετικώς, σέ άντίθεση πρός τήν: 

Thesis).
214. "Εκδοση Α: ότι έδώ νοεί.
213. Παραμόνιμη.
216. Τόν χαρακτήρα, τό υπόβαθρο.
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δεικτικών λόγων·*17 τοΰ καταφάσκοντος δογματικώς, αυτήν21" μπορεί κανείς 
κάλλιστα [θαυμάσια] νά του217 218 219 τήν συγκατατεθή [νά τού τήν κάνη κατά 
παραχώρηση δεκτή, νά τοΰ τήν όμολογήση], χωρίς γΓ αυτό κανείς νά 
Εγκατάλειψη220 τίς προτάσεις, πού Εχουν ωστόσο τό διαφέρον, τουλάχιστον, 
τοΰ λόγου μέ τό μέρος των [δι ’ έαυτάς], [διαφέρον] πού ό άντίπαλος δέν 
δύναται καθόλου νά έπικαλεσθή.

Δέν είμαι βέβαια τής γνώμης, τήν όποια Εξαίρετοι καί στοχαστικοί221 
άνδρες (π.χ. ό Sulzcr)222,καθώς αύτοί συνησθάνοντο [συναισθανόμενοι] τήν 
άδυναμία τών μέχρι τώρα άποδείξεων, τόσο συχνά έξέφρασαν [διετύπωσαν]: 
ότι [δηλ.] μπορεί κανείς νά έλπίζη πώς θ’ άνακαλύψη [έξεύρη] κανείς 
κάποτε άκόμη223 προφανείς άποδείξειέ τών δύο κυοίων ποοτάσεων τοΰ καθα- 
ροΰ μας λόγου: υπάρχει Ενας Θεός, ί

ποΰ θέλει ό λόγος ν’ άρυσθή [πάρη] τήν αιτιώδη άρχή γιά τέτοιους συνθε
τικούς ισχυρισμούς, πού δέν άναφέρονται σέ αντικείμενα τής Εμπειρίας καί 
στήν Εσωτερική τους δυνατότητα; Άλλ’ είναι ώσαύτως άποδεικτικά βΕ- 
βαιο, ότι ποτέ δέν θά παρουσιασθή [βρεθή] οίοσδήποτε άνθρωπος, πού νά 
μπορή νά ίσχυρισθή τό ά ν τ ί θ ε τ ο  μέ τήν παραμικρή άληθοφάνεια224, 
πολύ δέ περισσότερο225 δογματικώς. Γιατί, καθώς αυτός θά μπορούσε Εν 
τούτοις διά καθαρού μόνον λόγου νά τό άποδείξη, έτσι θά Επρεπε νά Επιχει- 
ρήση226 ν’ άποδείξη, ότι Ενα υπέρτατο δν, δτι τό νοούν Εντός μας υποκεί
μενο, ώς καθαρή Νόηση, είναι ά δ ύ ν α τ α. ’ Από πού θέλει όμως νά πάρη 
[άρυσθή] τίς γνώσεις, πού θά τοΰ Εδιναν τό δικαίωμα νά κρίνη τόσο συνθε- 
τικώς γιά πράγματα πέρα άπό κάθε δυνατήν Εμπειρία; Μπορούμε λοιπόν νά 
εΓμεθα καθ’ όλοκληρίαν γι’ αύτό ξέγνοιαστοι [ήσυχοι], δτι [δηλ.] θά μας 
άποδείξη ποτέ κάποιος τό άντίθετο, [Ετσι] ώστε γι’ αύτό άκριβώς νά μήν 
Εχωμε άνάγκη ν’ άναζητοΰμε227 σχολαστικές228 άποδείξεις, άλλά μπορούμε

217. ’Επιχειρημάτων, άποδείξεων.
218. Κατά τόν G 6 r I a n d: τήν κριτική. Κατά τόν E r d m a n n :  τούς απο

δεικτικούς λόγους.
219. Κατά τόν W i l l e :  νά τής τήν... Ε r d m a n n : τοΰ Κριτικού τοΰ Δογματισμού.
220. Νά παραιτηθή.
221. Βαθυσυλλόγιστοι.
222. J. G. S u l z c r  (1720-1779), συγγραφεύς τής Allgemeine Theoric der schdnen 

Kttnste κ.ά.
223. Κάποια άκόμη μέρα.
224. Πιθανοφάνεια (= Schein = species).
223. A fortiori. Πολλφ μάλλον.
226. Άναλάβη.
227. Νά κάνωμε σκέψεις άναζητώντας...
228. Σύμφωνες πρός τό άκαδημαϊκό πνεύμα τής Σχολής.

θετά] είμαι πολλφ μάλλον βέβαιος,
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πάντα νά δεχώμεθα έκείνες τίς προτάσεις, πού τελούν κάλλιστα [θαυμάσια] 
σέ συνεκτικήν Ενότητα [συνδέονται] μέ τό θεωρητικό ένδιαφέρον τού λόγου 
μας στην έμπειρική χρήση καί, έκτός αυτού, είναι τά μοναδικά μέσα νά 
συνενώνουν [τό διαφέρον] αυτό229 230 μέ τό πρακτικό. Γιά τόν άντίπαλο (πού 
έδώ δέν πρέπει νά θεωρήται άπλώς ώς κριτικός) έχομε [στή διάθεσή μας]250 
τό non liquet μας, πού πρέπει άδιασφάλτως [άλαθήτως]231 νά τόν όδηγή σέ 
σύγχυση232, καθ’ όσον [ένώ στό μεταξύ] έμεΐς δέν [τού] άρνούμεθα [άπο- 
κρούομε] τήν άντεπιστροφή [άντανάκαμψη]233 τού ίδιου αύτού [non liquet] 
έναντίον μας, έφ’ όσον έχομε234 σταθερά ώς υποστήριγμα πίσω μας [στά 

(Α 743)·* νώτά μας]235 τήν υποκειμενική άρχή236 τού λόγου, πού στόν άντίπαλο 
(Β 771)3 Αναγκαστικά λείπει, καί ύπό τήν προστασία τής όποιας μπορούμε ν’ άτε- 

νίσωμε μέ ήσυχία καί Αδιαφορία [Αταραξία] όλα τά άεροβολήματά του [τίς 
άεροβολές του].

Κατ’ αύτό τόν τρόπο237 δέν ύπάρχει ουσιαστικά καμμιά άπολύτως 
Αντιθετική τού καθαρού λόγου. Γιατί τό μοναδικό πεδίο μάχης γι’ αυτήν θά 
έπρεπε [θά ήταν] νά τό ζητήση κανείς στόν χώρο τής καθαρής Θεολογίας 
καί Ψυχολογίας' τό έδαφος όμως αύτό δέν βαστάει [σηκώνει, φέρει] 
κανέναν Αγωνιστή στήν238 πλήρη πανοπλία του καί μέ όπλα, πού θά ήταν 
κανείς νά [τά] φοβάται. [* Ο Αγωνιστής] αύτός μόνον μέ έμπαιγμόν [σκωπτι- 
κώς] ή239 κομπορρημοσύνη [μεγαλαυχία] δύναται νά προβάλη, πράγμα πού 
σάν ένα παιχνίδι παιδικό μπορεί νά γίνη καταγέλαστο [Αντικείμενο γέλω
τος]. Τούτο είναι μιά παρηγορητική παρατήρηση, πού ξαναδίνει θάρρος 
στόν λόγο' γιατί σέ τί θά ήθελε άλλιώς νά έμπιστευθή240 τόν εαυτό του ό 
λόγος, έάν αύτός, πού μόνος είναι προωρισμένος νά θέτη σ’ όλες τίς πλάνες 
τέρμα [νά τίς καταργή, άφανίζη], ήταν καί ό ίδιος τεταραγμένος [διασαλεμέ- 
νος] μέσα του, χωρίς νά μπορή είρήνη καί ήρεμην κτήση νά έλπίζη;

Πάν ό,τι συνδιατάσσει [διευθετεί] ή ίδια ή φύση είναι πρός ένα κάποιον 
σκοπό καλό. ’Ακόμη καί δηλητήρια χρησιμεύουν σ’ αύτό, στό νά ύπερ-

229. Δηλ. τό θεωρητικό.
230. "Ετοιμο.
231. ’ Αδιαφεύκτως, άναμφιβόλως.
232. Ταράσση.
233. Ανταπάντηση, άντισφενδόνιση.
234. ’Έχοντας ώς...
235. Ώς πισινή, ώς έφεδρεία.
236. Regula (= Maxime).
237. Τοιουτοτρόπως.
238. Έν πλήρει πανοπλίςι.
239. "Εκδοση 5.: καί.
240. Νά έπαφεθή.
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νικούν*41 [δηλ.] άλλα δηλητήρια, πού γεννώνται [παράγονται] μέσα στους 
ίδιους τούς χυμούς μας241 242, καί δέν μπορούν συνεπώς νά λείπουν σέ μιάν 
πλήρη συλλογή φαρμάκων (σ’ ένα φαρμακείο). ΟΙ Αντιρρήσεις έναντίον 
τών πεποιθήσεων243 καί τού δόκου [οίήσεως] τού καθαρού άπλώς θεωρη
τικού λόγου μας είναι καί οί ίδιες έπιβεβλημένες [έπιδεδομένες] άπό τήν 
φύση αύτοΰ τού λόγου καί πρέπει άρα νά έχουν τόν καλό προορισμό καί 
σκοπό τους, πού δέν πρέπει κανείς νά τούς άψηφή [νά τούς βαρά στόν 
άνεμο]. Γιά ποιόν σκοπό ώρισμένα Αντικείμενα ή Πρόνοια, άν καί αύτά 
συνδέωνται μέ τό υπέρτατο διαφέρον μας, τά έθεσε γιά μάς τόσο ψηλά, 
ώστε σ’ έμάς σχεδόν μόνον κατά παραχώρηση νά είναι υπό μιάν άσαφή καί 
άπό έμάς τούς ίδιους Αμφισβητούμενη άντίληψη επιτετραμμένο244 νά τά 
φθάνωμε [άγγίζωμε]245, πράγμα μέ τό όποιο έγκατοπτεύοντα246 βλέμματα 
περισσότερο έρεθίζονται [γοητεύονται] παρά ικανοποιούνται; ”Αν είναι 
χρήσιμο, έν Αναφορά πρός τέτοιες προοπτικές, ν’ άποτολμήσωμε άλαζονι- 
κούς [ύπέρμετρους] προσδιορισμούς, είναι τουλάχιστον Αμφίβολο, ίσως [δέ] 
κι Απολύτως βλαβερό. Σέ κάθε όμως περίπτωση καί χωρίς καμμιάν Αμφιβο
λία είναι χρήσιμο νά θέτωμε σέ πλήρη ελευθερία τόσο τόν έρευνώντα όσο 
καί τόν έλέγχοντα [κριτικό] λόγο, γιά νά μπορή νά φροντίζη Ανεμπόδιστα τό 
ίδιο τό διαφέρον του, πού προάγεται έξ ίσου Ακριβώς μ’ αύτό, μέ νά θέτη 
[δηλ.] ό ίδιος φραγμούς στίς γνώσεις του όσο καί μέ τό νά τίς διευρύνη, καί 
τό όποιο247 ύποφέρει [πάσχει, χωλαίνει] κάθε φορά πού ξένα χέρια Ανακα
τεύονται, γιά νά τόν248 κατευθύνουν κατά [έναντίον] τής φυσικής πορείας 
του πρός έπιβεβλημένες249 έπιδιώξεις [σχέδια].

’Αφήστε έπομένως τόν Αντίπαλό σας νά δείξη250 μόνο λογικό [λόγο] 
καί καταπολεμήστε τον άπλώς μέ τά όπλα τού λόγου. Κατά τά λοιπά άς είσθε 
έξω άπό έγνοιες [χωρίς έγνοιες] γιά τήν καλή ύπόθεση251 (γιά τό πρακτικό 
διαφέρον), Αφού [γιατί] αύτή [ή καλή ύπόθεση] σέ [μιάν] θεωρητική άπλώς

(Α 744) 
(Β 772)

241. ’Εξουδετερώνουν.
242. 'Υγρά τοΰ σώματος.
243. 'Υποκειμενικού χαρακτήρος πεποιθήσεων καί παρορμήσεων.
244. Κεχαρισμένο, δοσμένο.
245. Θιγγάνωμε.
246. ’Εξεταστικά, άναζητητικά.
247. Διαφέρον.
248. Τόν λόγο.
249. Διά βίας. ’Εξαναγκασμένες.
250. Κατά τόν E r d m a n n . '  Υπάρχει καί γραφή: sagen άντί zeigen. Δηλ. άφήστε 

τόν άντίπαλο νά όμιλήση λογικά ή έν όνόματι τοΰ λόγου.
251. Causa bona.

31
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Ιριδα δέν συνεισέρχεται [θίγεται]252 ποτέ στό παιγνίδι. Ή Ιρις δέν 
άποκαλύπτει τότε λοιπόν τίποτε άλλο άπό μιάν ώρισμένη άντινομία τοΰ 
λόγου, ή όποια, καθώς αύτή έδράζεται στήν φύση του, όφείλει κατ ’ άνάγκη 
ν’ άκουσθή καί ύποβληθή σ’ έξέταση. [Ή Ιρις] αύτή καλλιεργεί [διαφω
τίζει] τόν λόγο διά θεωρήσεως άπό δύο πλευρές253 τού άντικειμένου 
του καί διορθώνει τήν κρίση του μ’ αύτό, μέ τό νά τήν περιορίζη [δηλαδή]. 
Αύτό πού έδώ τίθεται υπό άμφισβήτηση254, δέν είναι τό π ρ ά γ μ α ,  άλλ’ ό 
τ ό ν ο ς .  Γιατί σάς άπομένουν [ύπολείπονται] άκόμη άρκετά255, γιά νά 
μιλάτε τήν ένώπιον τοΰ αύστηροτάτου [όξυτάτου] λόγου δεδικαιωμένη 
γλώσσα μιάς σταθεράς [στέρεης] π ί σ τ ε ω ς, Ιστω καί άν [μολονότι] 
είσθε υποχρεωμένοι νά έγκαταλείψετε έκείνη τοΰ ε ί δ έ ν α ι.

”Αν ήθελε κανείς ρωτήσει τόν ψύχραιμο, είδικώς [Ιδιαιτέρως] γιά τήν 
ισορροπία τής κρίσεως πλασμένο256 David Hume: Τί σάς παρεκίνησε 
[ώθησε] νά ύποσκάψετε μέ κοπιωδώς βεβασανισμένες [διεσκεμμένες, 
διασκοτισμένες] άμφιβολίες257 τήν τόσο παρηγορητική καί χρήσιμη γιά 
τούς άνθρώπους πεποίθηση [πίστη], ότι ή Ιλλογη γνώση τους έξαρκεΐ γιά 
τόν ισχυρισμό258 καί τήν καθωρισμένη έννοια ένός ύπερτάτου όντος; —τότε 
αύτός θά άπαντοΰσε: τίποτε άλλο έκτος άπό τήν πρόθεση νά φέρω παραπέρα 
[προαγάγω] στήν αύτογνωσία του τόν λόγο, καί συνάμα [άπό] μιάν 
ώρισμένη άγανάκτηση259 γιά τή βία [τόν έξαναγκασμό] πού θέλει κανείς νά 
έπιβάλλη στόν λόγο, καθώς [καθ’ όσον] μεγαλοπιάνεται260 κανείς μαζί του 
καί συγχρόνως τόν έμποδίζει νά όμολογήση άπαξ μ’ έλευθεροφροσύνη261 τίς 
άδυναμίες του, πού τοΰ γίνονται φανερές κατά τήν έξέταση τοΰ ίδιου τοΰ 
έαυτοΰ του. ”Αν, άντιθέτως, ρωτήσετε τόν ύποταγμένο262 στίς θεμελιώδεις 
μόνον [άποκλειστικά] άρχές τής έμπειρικής χρήσεως τοΰ λόγου καί άπό

252. Δέν τίθεται σέ συζήτηση, σέ κίνδυνο.
253. Άπό δύο σκοπιές.
254. ’Αποβαίνει άμφισβητήσιμο.
255. "Εχετε άκόμα άρκετά στή διάθεσή σας.
256. Φτιαγμένο γιά τήν ισορροπημένη κρίση.
257. Dubiis operose excogitatis. Έδώ πρόκειται γιά τό έργο τοΰ H u m e :  Dialo

gues concerning Natural Religion (1779).
258. Διαβεβαίωση.
259. Έξοργισμός, δυστρόπηση.
260. Κάνει μεγαλεπήβολα σχέδια μαζί του, μεγαλορρημονεΐ.
261. Νά κάνη μιάν είλικρινή όμολογία, μετά παρρησίας.
262. Παραδομένο.
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κάθε ύπερβατική καθαρή θεωρία άπεστραμμένο261 Priestley263 264, ποια κίνητρα 
έσχεν αύτός, γιά νά καταρρίψη [γκρεμίση] τήν έλευθερία καί άθανασία τής 
ψυχής μας (ή έλπίς τής μέλλουσας ζωής είναι σ’ αύτόν ή προσδοκία μόνον 
ένός θαύματος τής άναστάσεως)265, δύο τέτοιους θεμέλιους στύλους κάθε 
θρησκείας, αύτός, πού καί ό ίδιος είναι ένας εύσεβής καί ένθερμος 
διδάσκαλος τής θρησκείας: δέν θά μπορούσε τότε ν’ άπαντήση τίποτε άλλο 
παρά: ότι [τόν παρεκίνησε] τό διαφέρον τού λόγου, πού χάνει μέ αύτό, μέ τό 
νά θέλη [δηλ.] κανείς νά έξαιρή ώρισμένα Αντικείμενα άπό τούς νόμους τής 
υλικής φύσεως, τούς μοναδικούς πού μπορούμε νά γνωρίζωμε καί νά 
προσδιορίζωμε μέ άκρίβεια. Θά έφαίνετο άδικο [θά έδινε τήν έντύπωση ότι] 
νά διασύρη [δυσφημήση] κανείς τόν τελευταίο266, πού γνωρίζει νά συνενώνη 
[συμβιβάζη]267 τόν παράδοξο ισχυρισμό του μέ τήν πρόθεση [τόν σκοπό]268 
τής θρησκείας, καί νά προξενήση άλγος [νά πληγώση] σ’ έναν καλοστοχα- 
ζόμενο [όρθοφρονοΰντα] άνδρα, έπειδή δέν μπορεί νά προσανατολισθή [νά 
βρή τόν δρόμο του] σωστά, εύθύς ώς είχε χαθή έξω [είχε παραπλανηθή]269 
άπό τό πεδίο τής θεωρίας τής Φύσεως270. Άλλ’ αύτή ή εύνοια πρέπει εξ 
ίσου καλά [στόν ίδιο βαθμό] νά συναπαντά271 καί τόν όχι λιγώτερο 
καλοπροαίρετο καί ώς πρός τόν ήθικό του χαρακτήρα άψογο [άμεμπτο] 
Hume, ό όποιος τήν άκρως άφηρημένη [άποτραβηγμένη] θεώρησή του γι’ 
αύτό δέν μπορεί [μπόρεσε] νά έγκαταλείψη272, γιατί [δηλ.] δικαίως υπολαμ
βάνει, ότι τό άντικείμενό της βρίσκεται [κεΐται] παντελώς έξω άπό τά όρια 
τής φυσικής επιστήμης εις τό πεδίο καθαρών ιδεών.

Τί πρέπει έδώ τώρα νά κάνη κανείς [νά κάνουμε] έν αναφορά [έν όψει 
τού] πρός τόν κίνδυνο, πού άπ’ αύτά έδώ φαίνεται ν’ άπειλή τό κοινό καλό;

r(A 746) 
1(Β 774)

263. Δυσμενώς ή άπεχθώς διακείμενο, αντίθετο.
264. J. P r i e s t l e y  (1733-1804). Σπουδαιότερα έργα του: Theory of Human Mind 

on the Principles of the Association of Ideas (ώς γνωστόν ό Priestley είναι μαζί μέ τόν 
H a r t l e y  συνθεμελιωτής τής Ψυχολογίας τών συνειρμών —συνειρμική θεωρία)' Dis
quisitions relating to Matter and Spirit' The Doctrine of Philosophical Necessity' Free 
Discusions of the Doctrines of Materialism.

265. ’ Επανεγέρσεως.
266. Δηλ. τόν Priestley.
267. Συμφιλιώνη.
268. Κατά τόν W i II e (op. cit.): Religionsansicht (σκοπιά τής θρησκείας).
269. Είχε βγή έξω, χάθηκε.
270. Τής Φυσικής.
271. Τήν ίδια εΰνοια πρέπει νά άπολαμβάνη, ή ίδια εϋνοια πρέπει νά έπιδεικνύεται.
272. Κατά τόν W i 1 I e: νά δεχθή (= zulassen άντί verlassen).
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Τίποτε δέν είναι φυσικώτερο, τίποτε δικαιότερο [εύλογώτερο] άπό τήν 
απόφαση πού έσεΐς Εχετε Εξ αίτιας αύτοΰ νά λάβετε. ’Αφήστε τούς 
άνθρώπους αύτούς άπλώς νά πράξουν273 274 275' άν αύτοί Επιδεικνύουν ταλέντο274, 
άν αύτοί Επιδεικνύουν βαθειά καί νέαν άνερεύνηση, μέ μιά λέξη, άν αύτοί 
Επιδεικνύουν άπλώς λογικό, τότε κερδίζει [κερδισμένος βγαίνει] πάντα ό 
λόγος. ’ Εάν έσεΐς μετέρχεσθε [χρησιμοποιήτε] άλλα μέσα άπό Εκείνα Ενός 
άναναγκάστου [άπελευθέρου] λόγου, Εάν κραυγάζετε γιά έσχάτη προδοσία, 
[καί] Εάν τό κοινό [την πολιτεία], πού άπό τόσο λεπτονόητες Επεξεργασίες 
δέν καταλαβαίνει διόλου, τό συγκαλήτε σέ συναγερμό, ώσάν τρόπον τινά 
γιά την άπόσβεση πυρκαϊάς, τότε καθιστάτε Εαυτούς γελοίους. Γιατί δέν 
γίνεται καθόλου λόγος275 δΓ αυτό, γιά τό τί είναι [δηλ.] σ’ αύτά Εδώ 
Επικερδές [πλεονεκτικό] ή βλαπτικό στό κοινό καλό, άλλά μονάχα, πόσο 
τυχόν μακριά μπορεί ό λόγος νά τό φέρη [προαγάγη]276 στην άπό κάθε 

| διαφέρον αφαίρεση ποιούμενη καθαρή θεωρία του, καί [λόγος γίνεται γιά 
τό] άν πρέπη κανείς νά ύπολογίζη γιά κάτι τι σ’ αυτήν Εν γένει, ή άν πρέπη 
νά τήν Εγκατάλειψη μάλλον όλοσχερώς Εναντι277 του Πρακτικού. ’Αντί 
λοιπόν νά χτυπάτε μέσα ’ κεΐ μέ τό σπαθί, άτενίσατε, άντίθετα [καλλίτερα], 
άπό τή278 βέβαιη κατοχή τής κριτικής γαληνιαίως πρός αύτή τήν Εριδα, πού 
πρέπει κοπιώδης γιά τούς άγωνιζομένους, ψυχαγωγική [διασκεδαστική] γιά 
σάς, καί σέ μιάν, σίγουρα, άναίμακτη Εκβαση, Επωφελής γιά τίς γνώσεις 
σας κατ’ ανάγκη ν’ άποβή, Γιατί είναι κάτι τό πολύ άτοπο [άταίριαστο] νά 
περιμένη κανείς φώτιση άπό τόν λόγο καί νά τού προδιαγράφη ώστόσο 
προκαταβολικά πρός ποιάν πλευρά είναι υποχρεωμένος αυτός νά άποκλίνη 
[έκπέση]279. Πέραν αυτού ό λόγος ήδη άπό μόνος του δαμάζεται [πειθαρχεΐ- 
ται] τόσο καλά διά τού λόγου καί συγκρατεΐται σ’ όρια, ώστε δέν Εχετε 
καθόλου ανάγκη νά κινητοποιήσετε φάλαγγες φρουρών, γιά ν’ άντιπαρατά- 
ξουν πολιτικήν [αστικήν] σ’ Εκείνο τό μέρος άντίσταση280, ή άνησυχητική 
υπεροπλία [ύπερδύναμη] τού όποιου σάς φαίνεται Επικίνδυνη. Στή Διαλεκτι
κή αύτή δέν υπάρχει καμμιά νίκη, γιά τήν οποία θά είχατε λόγο ν’ 
άνησυχήτε [νά είσθε περίφροντεις].

273. Νά Ενεργήσουν, νά κάνουν ό,τι θέλουν.
274. Ικανότητα, εύφυΓα.
275. Γιατί δέν πρόκειται.
276. Νά προαχθή. προχωρήση.
277. ’Αντί τοΰ Πρακτικοί).
278. Άπό τό ύψος τής...
279. Νά πάη, συνταχθή.
280. Δημόσια δύναμη (= vis civilis).
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Έξ άλλου κι ό λόγος χρειάζεται σφόδρα μάλιστα μιάν τέτοια έριδα 
[διαμάχη] καί θά ήταν ευκταίο νά είχε αυτή νωρίτερα καί μ’ άπεριόριστην 
δημόσια έγκριση [άδεια] διεξαχθή. Γιατί τόσο πιό ένωρίς θά είχεν 
έπιτευχθή μιά ώριμη κριτική, μέ τήν έμφάνιση τής όποιας είναι υποχρεωμέ
νες νά έκπέσουν [άφανισθοΰν] άπό μόνες τους οί φιλονικίες [διαμάχες] 
αύτές, άφοΰ οί διαμαχόμενοι [οί έρίζοντες] μαθαίνουν [διδάσκονται] νά 
ένοροΰν [διαβλέπουν] τήν τύφλωσή τους καί τις προκαταλήψεις πού τούς 
έδίχαζαν.

'Υπάρχει στήν άνθρώπινη φύση μιά ώρισμένη άνειλικρίνεια, πού στό 
τέλος όμως, όπως κάθε τι πού προέρχεται άπό τήν φύση, είναι άναγκασμένη 
νά περιέχη μιάν έμφυτη καταβολή [προδιάθεση] πρός άγαθούς σκοπούς, μιά 
κλίση δηλαδή ν' άποκρύπτη κανείς τ’ άληθινά του φρονήματα281 καί νά έπι- 
δεικνύη [νά φανερώνη έπιδεικτικά] ώρισμένα [άπλώς] άπεκδεδεγμένα282, πού 
τά θεωρεί κανείς καλά καί άξιέπαινα. Χωρίς καμμιάν άπολύτως άμφιβολία 
[έντελώς βέβαια], μ’ αύτή τήν κλίση τους οί άνθρωποι, τόσο νά υποκρί
νονται δσο καί νά είσδέχωνται [προσδέχωνται]283 μιάν έπωφελή σ ’ αύτούς 
άπατηλην φαινομενικότητα, δέν έχουν μόνον τούς έαυτούς των έ κ π ο λ ι -  
τ ί σ ε ι [έκλεπτύνει, έξευγενίσει], άλλά καί σιγά-σιγά, κατά κάποιον 
τρόπο284, έ ξ η θ ι κ ε ύ σ ε ι ,  δεδομένου δτι [γιατί] κανείς δέν μπόρεσε νά 
διεισδύση [νά Γδη διά μέσου] διά μέσου τού ψιμυθίου285 τής άξιοπρεπείας, 
τής έντιμότητος καί τής ήθικότητος286 —σέ, άρα, ύποτιθέμενα [φαινομε
νικός] γνήσια παραδείγματα τού άγαθοΰ, πού έβλεπε κανείς γύρω του, άνεύ- 
ρισκε ένα σχολείο βελτιώσεως γιά τόν ίδιο τόν έαυτό του. Άλλά ή έμφυτη 
αύτή προδιάθεση νά παρουσιάζεται287 κανείς καλλίτερος άπό δ,τι είναι καί 
νά έξωτερικεύη φρονήματα288 πού δέν τά έχει, χρησιμεύει, τρόπον τινά, 
π ρ ο σ ω ρ ι ν ά  μόνο σ’ αύτό, στό νά βγάζη [δηλ.] τόν άνθρωπο άπό τήν 
τραχύτητα289 καί νά τού έπιτρέπη νά προσοικειώνεται [είσδέχεται] κατ’ 
άρχήν τουλάχιστον [τόν έξωτερικό] τ ρ ό π ο290 τού άγαθοΰ πού αύτός

|(Α 748) 
1(Β 776)

281. Προθέσεις.
282. Άιι' έξω παραδεγμένα, έπίκτητα.
283. Προσλαμβάνουν, προσοικειώνονται.
284. Μέχρις ένός ώρισμένου βαθμού ή σημείου.
285. ’Εξωτερικής Λψεως, φτιασιδιού.
286. ’Ηθικής κοσμιότητος, εΰπρεπείας.
287. Νά περνιέται.
288. Προθέσεις, αισθήματα.
289. ’ Αμορφωσιά, βαρβαρότητα, ωμότητα.
290. Τήν έξωτερική όψη, τόν τεχνητό τρόπο (maniera).
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γνωρίζει γιατί μετά, όταν [δηλ.] άπαξ έχουν άναπτυχθή οί άληθινές 
βασικές αρχές καί έχουν μεταπηδήσει [μεταβιβασθή]291 στόν τρόπο σκέ- 
ψεως292, έκείνη τότε ή ψευδότης [τό ψεύτικο ύφος] πρέπει σιγά-σιγά δραστι
κής νά καταπολεμηθή, γιατί άλλιώς διαφθείρει τήν ψυχή καί ύπό τό 
φουντωμένο αγριόχορτο τής ωραίας άπατηλής φαινομενικότητος δέν άφή- 
νει29' νά κάνουν τήν έμφάνισή τους [νά ευδοκιμήσουν] τά καλά φρονήματα.

Μού προξενεί λύπη νά παρατηρώ τήν ίδια άκριβώς άνειλικρίνεια, 
προσποίηση294 καί υποκρισία άκόμη καί στίς έκδηλώσεις τοΰ καθαρά 
θεωρητικού τρόπου σκέψεως, όπου έν τούτοις οί άνθρωποι, γιά νά 
άποκαλύπτουν τήν όμολογία των σκέψεών τους άνοικτά, όπως είναι 
εύλογο295, καί άνυπόκριτα, έχουν κατά πολύ λιγώτερα έμπόδια καί κανένα 
άπολύτως πλεονέκτημα. Γιατί τί μπορεί νά είναι έπιβλαβέστερο στίς 
γνώσεις άπό τού νά μεταδίδωμε άπλές μάλιστα σκέψεις παραποιημένες 
άναμεταξύ μας, [καί άπό τοΰ] νά άποκρύπτωμε άμφιβολίες, πού αισθανό
μαστε έμεΐς απέναντι στούς ίδιους τούς Ισχυρισμούς μας, ή νά προσδίδουμε 
ένα έπίχρισμα 296 προφανείας σ’ αποδεικτικούς λόγους297, πού δέν Ικανο
ποιούν ούτε κι’ έμάς τούς ίδιους; "Οσο έν τω μεταξύ τά μυστικά αυτά τεχνά
σματα298 τά προξενεί ή ιδιωτική άπλώς ματαιοφροσύνη (πράγμα πού στίς 
καθαρά θεωρητικές κρίσεις, οί όποιες δέν έχουν κανένα ιδιαίτερο διαφέρον 
καί δέν είναι ευκόλως Ικανές [έπιδεκτικές] μιας άποδεικτικής βεβαιότητος, 
είναι συνήθως ή περίπτωση), τόσο λοιπόν έν τούτοις άνθίσταται ή ματαιο
φροσύνη άλλων μέ δ η μ ο σ ί α ν  έ γ κ ρ ι σ η 2 9 9 ,  καί τά πράγματα έρχον
ται [οδηγούνται] στά τελευταία έκεΐ, όπου, άν καί πολύ νωρίτερα, θά τά 
είχαν φέρει [οδηγήσει] τό πιό άδολο φρόνημα καί ή ειλικρίνεια. "Οπου 
όμως τό κοινό νομίζει [έχει τή γνώμη], ότι λεπτόνοοι [πανούργοι, σοφι
στικοί] σοφιστές μέ τίποτα λιγώτερο δέν καταπιάνονται παρά μέ τό νά 
κλονίζουν τά θεμέλια τής δημόσιας [κοινής] εύημερίας, έκεΐ φαίνεται, όχι 
μόνο σύμφωνο πρός τήν φρόνηση300, άλλ’ έπίσης καί έπιτετραμμένο, καί 
μάλιστα καί άξιέπαινο, νά έρχεται [σπεύδη] κανείς είς βοήθειαν τής

291. Άποβή, άφομοιωθή.
292. Στή νοοτροπία, στόν χαρακτήρα.
293. ’Επιτρέπει.
294. Παραμόρφωση, διαστροφή.
295. Εϋλογοφανώς.
296. Μιαν έπίφαση.
297. 'Αποδείξεις, έπιχειρήματα.
298. Μηχανορραφίες.
299. Επιδοκιμασία, συναίνεση.
300. Φρόνιμο, συνετό, σύμφωνο πρός τήν κοινή πρακτική εϋφυΓα.



2. Τμήμα Ή πειθαρχία του καθαρού λόγου έν άναφορφ πρός τήν πολεμική χρήοη του 393

καλής ΰποθέσεως μέ κατ’ έπίφαση μάλλον'01 έπιχειρήματα παρά νά άφήνη 
στους ύποτιθέμενους άντιπάλους αυτής τής ΰποθέσεως έστοι καί μόνο τό 
πλεονέκτημα νά χαμηλώνουν τόν τόνο μας στόν μετριασμό301 302 μιάς πρακτι
κής άπλώς πεποιθήσεως, καί νά μάς άναγκάζουν νά όμολογήσωμε τήν 
έλλειψη τής καθαρά θεωρητικής καί άποδεικτικής βεβαιότητος. Έν τώ 
μεταξύ θά ώφειλα νά σκεφθώ303 ότι, μέ τήν πρόθεση νά καταφάσκη 
[υπερασπίζεται, ύποστηρίζη] κανείς μιάν καλή υπόθεση, τίποτε άσφαλώς 
χειρότερο στόν κόσμο δέν μπορεί νά συμβιβάζεται άπό δόλο, προσποίηση 
καί άπάτη. "Οτι στή στάθμιση των λογικών έπιχειρημάτων μιάς καθαρής 
άκρως θεωρίας όλα πρέπει νά προχωρούν [λαμβάνουν χώρα] έντίμως304, 
[αύτό] είναι ίσως τό λιγώτερο πού μπορεί κανείς νά άπαιτή. ’Αλλά άν 
μπορούσε κανείς έπίσης νά ύπολογίζη μέ βεβαιότητα καί σ’ αύτό μόνο τό 
λίγο, τότε ή διαμάχη τού καθαρά θεωρητικού λόγου γύρω άπό τίς σπουδαίες 
έρωτήσεις περί Θεού, τής άθανασίας (τής ψυχής) καί τής έλευθερίας, θά 
ήταν είτε άπό μακροΰ ήδη διευθετημένη [λελυμένη, -άποφασισμένη], ή θά 
είχε μέσα σέ πολύ λίγο χρόνο άχθή στό τέρμα της [τερματισθή]. ’Έτσι ή 
καθαρότης [άδολότης] τού φρονήματος τελεί συχνά σ’ άντίστροφη305 
σχέση πρός τήν καλοήθεια306 τής ιδίας τής ΰποθέσεως, καί αυτή [ή 
τελευταία] έχει ίσως περισσότερο είλικρινεΐς καί τίμιους307 άντιπάλους άπ’ 
δ,τι [έχει] ύπερασπιστές.

Προϋποθέτω, άρα, άναγνώστες, πού μιάν δίκαιη ύπόθεση δέν θέλουν νά 
τή δοΰν ύπερασπισμένη μέ άδικο [άδικα μέσα]. "Οσον άφορά αυτούς είναι 
τώρα καθωρισμένο [Αποφασισμένο]308, ότι, σύμφωνα μέ τίς θεμελιώδεις μας 
άρχές τής Κριτικής, δέν πρέπει, έάν [όταν] κανείς δέν άποβλέπη [θεωρή] σ’ 
έκεΐνο πού συμβαίνει, άλλά [σ’ αύτό] πού θά ώφειλε εύλόγως [δικαίως] νά 
συμβή, νά ύπάρχη ουσιαστικά [κυριολεκτικά] καμμιά Απολύτως πολεμική 
τού καθαρού λόγου. Γιατί πώς μπορούν δύο πρόσωπα νά διεξάγουν μιάν 
διαμάχη309 γιά ένα πράγμα, τήν πραγματικότητα τού όποιου κανείς άπό τούς

Γ(Α 750) 
1(Β 778)

301. Καλλίτερα, προτιμότερον.
302. Στόν μετριασμένο τόνο μιδς...
303. Νά κάνω τή σκέψη.
304. Μέ έντιμότητα, είλικρινώς.
305. Δυσανάλογη.
306. Καλή φύση, καλό ποιόν.
307. Καλής πίστεως.
308. Ξεκαθαρισμένο.
309. Νά διαφιλονικοΰν.
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δύο δέν μπορεί νά έκθέση σέ μιαν πραγματική ή άκόμη καί μιαν δυνατή 
μονάχα έμπειρία —[πράγμα] πάνω στοϋ όποιου τήν Ιδέα αυτός [ό ένας] μόνο 
κάθεται σιγοκλώθοντας μέ τή σκέψη του310, γιά νά έξαγάγη άπ’ αυτήν κάτι 
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  [παραπάνω] άπό ίδέα, τήν πραγματικότητα δηλαδή τοΰ 
ίδιου τοΰ άντικειμένου; Μέ ποιό μέσο θέλουν αυτοί νά έξέλθουν άπό τή 
διαμάχη’11, έφ’ όσον κανείς άπό τούς δύο δέν μπορεί νά καταστήση εύθέως 
καταληπτή καί βέβαιη τήν.ύπόθεσή του, άλλά μονάχα νά προσβάλη καί 
άνασκευάση αύτήν τοΰ άντιπάλου του; Γιατί αυτή είναι ή μοίρα όλων των 
ισχυρισμών τοΰ καθαροΰ λόγου: ότι [δηλ.], έπειδή αυτοί προχωροΰν πέρα312 
άπό τούς όρους κάθε δυνατής έμπειρίας, έξω άπό τούς όποιους δέν άπαντά 
πουθενά κανένα άποδεικτικό μαρτύριο [τεκμήριο] τής άλήθειας, άλλά παρ’ 
όλα αυτά όφείλουν νά κάνουν χρήση των νόμων τής διανοίας [νοήσεως], 
πού είναι προωρισμένοι γιά τήν έμπειρική μόνον χρήση, άλλά χωρίς τούς 
όποιους δέν μπορεί νά γίνη κανένα βήμα στή συνθετική σκέψη— οί 
ισχυρισμοί αυτοί προσφέρουν πάντοτε άσθενή σημεία313 στόν άντίπαλο καί 
μπορούν άμοιβαίως [άμφιπλεύρως] νά έκμεταλλεύωνται τή γύμνια [τό 
άσθενές σημείο] τοΰ άντιπάλου των.

Τήν Κριτική τοΰ καθαροΰ λόγου μπορεί κανείς νά τήν θεωρήση ως τό 
άληθινό δικαστήριο γιά όλες τίς άντιμαχίες [έριστικότητες]314 τοΰ ίδίου 
αύτοΰ λόγου' γιατί αύτή δέν είναι συμπεριπεπλεγμένη315 στίς τελευταίες, 
ως αυτές πού άναφέρονται άμεσα σέ αντικείμενα, άλλά είναι γιά τόν σκοπό 
αύτό βαλμένη [έντοποθετημένη], γιά νά προσδιορίζη [δηλ.] καί κρισιολογή 
τά δικαιώματα τοΰ λόγου εν γένει σύμφωνα μέ τίς θεμελιώδεις άρχές τής 
πρώτης έγκαθιδρύσεώς του.

Χωρίς τήν κριτική αύτή ό λόγος είναι [βρίσκεται] τρόπον τινά στήν 
κατάσταση τής φύσεως καί δέν μπορεί άλλιώς νά καταστήση έγκυρους τούς 
ισχυρισμούς καί τίς άξιώσεις του, ή νά τούς διασφάλιση, παρά μέ π ό λ ε- 
μ ο. ' Η Κριτική, άντίθετα, πού άντλεΐ [παίρνει] όλες τίς άποφάσεις άπό τούς 
θεμελιώδεις κανόνες τής ίδιας τής δικής της έγκαθιδρύσεώς, τό κΰρος τής 
όποιας δέν μπορεί ν’ άμφισβητήση κανείς, μάς προσπορίζει τήν ήσυχία 
μιάς κατά νόμον [έννόμου] καταστάσεως, όπου μέσα όφείλουμε νά διεξά-

310. Τήν Ιδέα τοΰ όποιου ό ένας μόνον έπωάζει (κλωσάει τρόπον τινά).
311. Νά τερματίσουν τήν έριδα.
312. 'Υπερβαίνουν.
313. Τρωτά, άσθενεΐς πλευρές, γύμνιες ή γυμνά μέρη, κατά λέξη.
314. Διαφιλονικίες.
315. Λέν έμπλέκεται, αναμειγνύεται.
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γωμε τίς έριδές μας'1*' δχι άλλιώς παρά μέ δ ί κ η"7. "Ο,τι τερματίζει τίς 
διαφορές στήν πρώτη κατάσταση είναι μιά ν ί κ η ,  γιά τήν οποία σεμνύ- 
νονται [καυχώνται] καί τά δύο μέρη, [κατάσταση] πού διαδέχεται τίς περισ
σότερες φορές μιά άβέβαιη μόνον ειρήνη, τήν όποια έγκαθιδρύει [έπι- 
βάλλει] ή ύπέρτατη έξουσία [ή έξουσιαστική άρχή]3ικ πού παρεμβαίνει WA 752) 
[παρεμβάλλεται στή μέόη], στή δεύτερη όμως [κατάσταση] [τίς διαφορές τίς 1 (β 780) 
τερματίζει] ή δ ι κ α σ τ ι κ ή  ά π ό φ α σ η ,  ή όποια, έπειδή έδώ πλήττει 
τήν ίδια τήν πηγή των διαφιλονικήσεων [έριστικοτήτων], πρέπει νά 
παρέχη μιάν αΐώνιαν ειρήνη. Καί οί άτελείωτες διαμφισβητήσεις ένός 
δογματικού άπλώς λόγου άναγκάζουν316 317 318 319 έξ άλλου τελικά νά ζητήση κανείς 
ήσυχία σέ κάποιαν μία κριτική αύτού τούτου τού λόγου καί σέ μιάν 
νομοθεσία, πού έδράζεται πάνω σ’ αύτήν' έτσι όπως Ισχυρίζεται καί ό 
Hobbes: ή κατάσταση τής φύσεως είναι μιά κατάσταση τού άδικου καί τής 
βιαιοπραγίας καί πρέπει κανείς νά τήν έγκαταλείψη κατ’ άνάγκη, γιά νά 
ύποταχθή [ύποβληθή] στόν έννομο έξαναγκασμό πού περιορίζει σ’ αυτό 
μόνο τήν έλευθερία, στό ότι [δηλ.] αυτή μπορεί νά συνυπάρχη320μέ τήν 
έλευθερία κάθε άλλου καί μ’ αύτό άκριβώς [νά συνυπάρχη] καί μέ τό κοινό 
καλό.

Στήν έλευθερία αύτή άνήκει, λοιπόν, ωσαύτως τούτη321, τό νά έκθέτη 
[δηλ.] κανείς δημόσια πρός κρίση τίς σκέψεις του, τίς άμφιβολίες του, πού 
δέν μπορεί κανείς νά λύση ό ίδιος μέσα του, χωρίς γι’ αύτό τό πράγμα νά 
διασύρεται ώς [γιά] ένας άνήσυχος καί έπικίνδυνος πολίτης. Τούτο 
ένυπάρχει ήδη στό πρωταρχικό δικαίωμα τού άνθρωπίνου λόγου, πού δέν 
άναγνωρίζει κανέναν άλλο δικαστή [κριτή] παρά τόν ίδιο πάλι τόν καθολικό 
άνθρώπινο λόγο, μέσα στόν όποιο έχει ό καθένας τήν ψήφο322 του- καί, 
έπειδή άπ’ αύτόν όφείλει νά προέλθη κάθε βελτίωση, γιά τήν όποια είναι 
ικανή ή κατάστασή μας, γι’ αύτό ένα τέτοιο δικαίωμα είναι ιερό καί δέν 
έπιτρέπεται323 νά στενούται [μειώνεται]. Είναι ώσαύτως πολύ ασύνετο [μή 
φρόνιμο] νά διαλαλή κανείς γιά έπικίνδυνους ώρισμένους τολμηρούς 
ισχυρισμούς ή ύπέρμετρες [άπερίσκεπτες] έπιθέσεις έναντίον αύτών324, πού

316. Νά διαφιλονικοΰμε, νά έρίζωμε.
317. Μέ ένδικα μέσα.
318. Τό έξουσιαστικό κράτος.
319. Ύποχρεώνουν.
320. Συμβιβάζεται, συμφιλιώνεται.
321. 'Εκείνη.
322. "Η: τήν φωνή του.
323. Δέν έχει κανείς τό δικαίωμα, δέν μπορεί ή οφείλει νά τό περιορίζη
324. Τών πραγμάτων ή τών γνωμών.
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έχουν ήδη μέ τό μέρος των τή συναίνεση τής μεγαλύτερος καί καλλιτέρας 
μερίδας τοΰ κοινού' γιατί αύτό σημαίνει, [τό] νά δίνη κανείς σ’ αύτούς μιάν 
σπουδαιότητα, πού δέν θά ώφειλαν διόλου νά έχουν. "Οταν άκούω, ότι μιά 
όχι συνηθισμένη κεφαλή [συνηθισμένο μυαλό]325 έχει δήθεν ξεμπερδέψει μέ 
την άπόδειξη326 [πού άφορά] την έλευθερία τής άνθρωπίνης βουλήσεως, την 
έλπίδα μιας μελλοντικής ζωής καί την ύπαρξη του Θεού, τότε φλέγομαι άπό 
έπιθυμία327 νά διαβάσω τό βιβλίο, γιατί περιμένω άπό τό ταλέντο328 του νά 
προαγάγη [νά φέρη πάρα πέρα] τίς γνώσεις μου. Αύτό τό ξέρω ήδη 
προκαταβολικά μέ πλήρη βεβαιότητα, ότι [δηλ.] αύτός δέν θά έχη τίποτε 
άπ’ όλα αυτά κατορθώσει329' όχι γι’ αύτό, γιατί [δηλ.] έγώ ίσως πίστευα πώς 
είμαι ήδη κάτοχος άκατανικήτων άποδείξεων των σπουδαίων αύτών 
προτάσεων, αλλά γιατί ή ύπερβατολογική κριτική, πού μοΰ άπεκάλυψε 
ολόκληρο τό άπόθεμα τού καθαρού μας λόγου, μέ έχει έντελώς πείσει, ότι, 
έτσι όπως αύτός είναι ολωσδιόλου άνεπαρκής στό πεδίο αύτό γιά καταφα
τικούς ισχυρισμούς, άκριβώς τόσο λίγο καί άκόμη λιγώτερο θά ήξεύρη 
[γνωρίζη], γιά νά μπορή νά ισχυρίζεται άποφατικώς κάτι τι γι’ αύτά τά 
έρωτήματα. Γιατί άπό πού θέλει ν’ άρυσθή τή γνώση του τό υποτιθέμενο 
[δήθεν] ελεύθερο πνεύμα330, ότι δέν υπάρχει π.χ. κανένα [ένα] ύπέρτατο όν; 
’ Η πρόταση αύτή κεΐται [βρίσκεται] έξω άπό τό πεδίο δυνατής έμπειρίας καί 
γι’ αύτό έπίσης έξω άπό τά όρια κάθε άνθρωπίνης γνώσεως. Τόν δογματικό 
κατά τοΰ εχθρού αύτού ύπερασπιστή τής καλής ύποθέσεως δέν θά τόν 
διάβαζα καθόλου, γιατί γνωρίζω έκ των προτέρων ότι στούς κατ’ 
επίφαση331 λόγους [στά έπιχειρήματα] τοΰ άλλου γι’ αύτό μονάχα θά 
έπιτεθή [θά τούς προσβάλη]332, γιά νά δημιουργήση [δηλ.] εισδοχή333 στούς 
ίδιους τούς ίδικούς του [λόγους], έκτος αύτού334 μιά καθημερινή φαινομενι- 
κότης335 δέν προσφέρει ώστόσο τόσο πολύ ύλικό γιά νέες παρατηρήσεις 
όσο [όπως] μιά παράδοξη καί πνευματωδώς έπινοημένη [τοιαύτη]. Άντι- 
θέτως πρός αύτά, ένας κατά τόν τρόπο του δογματικός έπίσης άντίπαλος τής

325. Διάνοια, πνεύμα.
326. Έχει οριστικά άποδείξει.
327. "Εχω τήν ζωηρή έφεση, είμαι περίεργος.
328. Τή δεινή ικανότητά του ή ΙδιοφυΓα του.
329. ’ Επιτύχει.
330. Κατά τόν W i 11 e: τό έλεύθερο πνεύμα τήν υποτιθέμενη (δήθεν) γνώση του.
331. Πιθανοφανεΐς (= rationes speciosae).
332. Κριτικάρη.
333. ’Εξασφάλιση άποδοχή, νά κάνη νά περάσουν...
334. Πέραν αύτού.
335. Καθημερινό θέαμα, ό,τι βλέπει κανείς όλες τίς μέρες.
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Θρησκείας θά προσέφερε στην κριτική μου [μιάν] κατ’ ευχήν’16 απασχό
ληση καί αφορμή γιά περισσότερη διόρθωση των θεμελιωδών αρχών της, 
χωρίς νά έχη στό έλάχιστο νά φοβηθή κάτι τι [τίποτε) έξ αίτιας του [άπό τήν 
πλευρά του).

’Αλλά ή νεολαία, πού είναι μ’ έμπιστοσύνη άφιερωμένη336 337 στήν 
άκαδημαϊκή διδασκαλία, πρέπει λοιπόν τουλάχιστον ν’ άποτρέπεται άπό 
τέτοιου είδους συγγράμματα καί νά κρατιέται μακριά άπό τήν πρδ)ϊμη338 
γνώση τόσον έπικινδύνων προτάσεων, πριν ή έχη ώριμάσει ή δύναμη τής 
κρίσεως, ή, άντιθέτως μάλλον, πρίν ή ή διδασκαλία, πού θέλει νά 
θεμελιώση κανείς μέσα σ’ αυτήν339, έχει στέρεα ριζωθή γιά ν’ άντιστέκεται 
άποτελεσματικά [δυναμικά] σέ κάθε μετάπειση340 πρός τό άντίθετο άπ’ 
όπουδήποτε καί άν θέλη [μπορή] νά προέρχεται αύτή;

“Αν σέ πράγματα341 τοΰ καθαρού λόγου έπρεπε κανείς νά μείνη 
[περιορισθή] άναγκαστικά στή δογματική μέθοδο342 καί ή άνασκεύαση των 
άντιπάλων νά είναι ούσιαστικά πολεμική343, δηλ. νά είναι έτσι φτιαγμένη 
[νά είναι τέτοιας φύσεως], ώστε νά είσήρχετο [ριχνόταν] κανείς στή μάχη 
καί νά όπλιζόταν μ’ άποδεικτικούς λόγους γιά344 τούς άντίθετους ισχυ
ρισμούς, τότε τίποτε άσφαλώς δέν θά ήταν γιά τή σ τ ι γ μ ή 3 4 5  πιό 
συνετό [λυσιτελές], άλλά καί τίποτε συγχρόνως γ ι ά τ ή  δ ι ά ρ κ ε ι  α346 
πιό μάταιο καί πιό άκαρπο [άνωφελές] άπό τό νά θέτη κανείς γιά ένα 
χρονικό διάστημα ύπό κηδεμονία τόν λόγο τής νεότητες καί νά τήν 
προφυλάττη γι ’ αυτό τουλάχιστον τό χρονικό διάστημα άπό τήν παραπλά- 
νηση. "Οταν όμως στή συνέχεια είτε ή περιέργεια ή ό συρμός τής έποχής 
ρίψουν στά χέρια [τής νεότητος] αύτής τέτοιου είδους συγγράμματα: θά 
μπορέση τότε λοιπόν ή νεανική έκείνη πεποίθηση ν’ άντισταθή347 άκόμη;

336. Ευκταία, όπως τήν εύχεται.
337. Παραδομένη, έμπεπιστευμένη.
338. Πρόωρη.
339. Στή νεολαία. Στό κείμενο υπάρχει: ihnen (= σ' αυτούς), πράγμα πού είναι 

γραμματικώς άκατανόητο. Προφανώς ό Κάντ έννοεΐ: αύτούς, τούς νέους δηλ. άνθρώπους.
340. Σέ κάθε πεποίθηση ή γνώμη περί τού άντιθέτου.
341. Υποθέσεις.
342. Τρόπο, διαδικασία.
343. Νά έχη χαρακτήρα πολεμικής.
344. Υπέρ, χάριν τών...
345. Γιά τό παρόν.
346. Γιά τό μέλλον (ad durationem).
347. Νά σταθή στά πόδια της.
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(A 755Κ 
(Β 783)1

’ Εκείνος, ό όποιος δέν φέρει μαζί του’48 τίποτε άλλο παρά δογματικά όπλα, 
γιά ν’ άντισταθή στίς έπιθέσεις τοϋ άντιπάλου του, καί δέν γνωρίζει ν’ 
άναπτύσση την κρυμμένη διαλεκτική, πού δέν βρίσκεται λιγώτερο στό δικό 
του στήθος άπ’ δ,τι σ’ έκεΐνο τοΰ άντιπάλου [του], [αυτός] βλέπει νά 
προβάλλουν κατ’ έπίφαση [πιθανοφανή] έπιχειρήματα, πού έχουν τό πλεο
νέκτημα τής καινότητος, έναντίον [άλλων] πιθανοφανών έπιχειρημάτων, 
πού δέν έχουν πιά τέτοιου εί'δους [πλεονεκτήματα], άλλά προκαλοΰν 
[έγείρουν] τήν ύποψία μάλλον μιας καταχρασμένης εύπιστίας τής νεολαίας. 
Αύτός πιστεύει πώς δέν μπορεί καλλίτερα ν’ άποδείξη δτι έχει παραμε- 
γαλώσει348 349 γιά μιάν παιδική πειθαρχία παρά μέ τό νά θέτη έαυτόν πάνω350 
άπ’ έκεΐνες τίς καλοθελημένες [καλόπιστες] άποτρεπτικές προειδοποιή
σεις' καί συνηθισμένος δογματικά [στόν δογματισμό], πίνει μέσα του μέ 
[σέ] βραδύρρυθμες ρουφηξιές351 τό φαρμάκι πού καταστρέφει δογματικώς 
τίς θεμελιώδεις άρχές του.

Τό άντίθετο άκριβώς άπ’ αύτό πού συμβουλεύει κανείς έδώ, πρέπει νά 
συμβαίνη στήν άκαδημαϊκή διδασκαλία, άλλά ύπό τήν προϋπόθεση, 
βεβαίως, μόνο μιας έμβριθοΰς διδασκαλίας στήν352 Κριτική τοϋ καθαρού 
λόγου. Γιατί, γιά ν’ άσκήση κανείς353 [νά θέση ένεργώς σ’ έφαρμογή] δσο 
τό δυνατόν πιό πρώιμα [’νωρίς] τίς άρχές τής Ιδίας αύτής [Κριτικής] καί ν’ 
άποδείξη τήν έπάρκειά της κατά354 τή μεγαλύτερη δυνατή διαλεκτική 
φαινομενικότητα, είναι πέρα γιά πέρα άναγκαίο νά κατευθύνη355 τίς φοβερές 
γιά τόν δογματικό έπιθέσεις έναντίον τοΰ ίδικοΰ του, άν καί άκόμη 
άσθενοΰς, άλλά διά τής Κριτικής διαφωτισμένου λόγου [του] καί νά τόν 
άφήνη [νά τοΰ έπιτρέπη] νά έπιχειρή νά έξετάζη356, σημείο πρός σημείο357, 
μέ βάση [σύμφωνα μέ] έκεΐνες τίς θεμελιώδεις άρχές, τούς άβάσιμους 
[άθεμελίωτους] ισχυρισμούς τοΰ άντιπάλου. [Τούς ισχυρισμούς] αύτούς δέν 
μπορεί νά τοΰ είναι διόλου δύσκολο νά τούς κονιορτοποιήση [έξανεμίση], 
καί έτσι, πολύ πρώιμα [’νωρίς], αισθάνεται τήν ίδική του δύναμη νά

348. Προσφέρει, διαθέτει.
349. "Οτι είναι πολύ μεγάλος γιά...
350. Ύπεράνω έκείνων...
351. Καταπόσεις, «γουλιές».
352. Τής Κρ. τ. κ. λόγου.
353. ’Εννοεί ένας νέος άνθρωπος.
354. Μέ σκοπό δηλ. νά τή διάλυση.
355. Ό νέος δηλ. άνθρωπος.
356. Τήν έξέταση, τόν έλεγχο.
357. Τμήμα πρός τμήμα, κομμάτι μέ κομμάτι.
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διασφαλίζεται πλήρως Απέναντι σέ τέτοιου είδους βλαβερές φρεναπάτες, 
πού γι’ αυτόν στά τελευταία πρέπει νά χάνουν κάθε φαινομενικήν άπα- 
τηλότητα358. Μολονότι τώρα τά ίδια Ακριβώς πλήγματα, πού καταρ- 
ρίπτουν τό οικοδόμημα τού έχθροΰ, πρέπει νά είναι έξ ίσου καταστρεπτικά 
[όλέθρια] καί γιά τό ίδιο έπίσης τό ίδικό του θεωρητικό καθαρά κατασκεύα
σμα, έάν τυχόν [ποτέ] διενοεΐτο ν’ άνεγείρη κάτι τέτοιο: αύτός ώστόσο τότε 
είναι όλότελα ξέγνοιαστος γι’ αύτό, έφ’ όσον [καθ’ όσον] δέν χρειάζεται 
καθόλου νά κατοική μέσα έκεΐ [μέσα σ’ αύτό], άλλά έχει μπροστά του 
άκόμη μιάν προοπτική εις τό πρακτικό πεδίο, όπου μπορεί βασίμως σ’ ένα 
στερεώτερο έδαφος νά έλπίζη, γιά νά ύψωση [οίκοδομήση] πάνω του τό 
έλλογο καί σωτήριο σύστημά του.

Δέν ύπάρχει, λοιπόν, κατά ταΰτα καμμιά πολεμική στό πεδίο τού 
καθαρού λόγου. Καί τά δύο μέρη είναι άερομάχοι πού συμπλέκονται359 
τριγύρω μέ τόν ίσκιο τους, Αφού προχωρούν πέρα Από τήν φύση, [έκεΐ] όπου 
γιά τά δογματικά τους άδράγματα [λαβές] τίποτα, πού νά μπορούσε νά 
πιασθή καί κρατηθή, δέν ύπάρχει. 'Ωραία [τό] έχουν ν’ άγωνίζωνται360· οί 
σκιές πού ξεσχίζουν, ξεφυτρώνουν μαζί, όπως οί ήρωες στήν Walhalla, έν 
ριπή όφθαλμοΰ, μέ τή σειρά τους πάλι, γιά νά μπορούν να εύφραίνωνται 
[διασκεδάζουν] σέ Αναίμακτους άγώνες έκ νέου.

’Αλλά δέν ύπάρχει έπίσης καμμιά έπιτρεπτή [Αποδεκτή] σκεπτική 
χρήση τού καθαρού λόγου, πού θά μπορούσε κανείς νά τήν όνομάση [τήν] 
άρχή τής ο ύ δ ε τ ε ρ ό τ η τ ο ς  σ’ όλες [καθ’ όλες] τίς διαμφισβητήσεις 
του361. Τό νά έξεγείρη [έρεθίζη]362 κανείς τόν λόγο κατά τού ίδιου τού έαυτοΰ 
του, νά τού τείνη [παρέχη] καί άπό τίς δύο πλευρές όπλα καί νά είσατενίζη 
ευθύς έπειτα γαλήνιος καί περιπαικτικός [σκωπτικός] πρός τή σφοδρότατη 
συμπλοκή του, [αύτό] δέν φαίνεται καλό363 άπό μιάν δογματική όπτική 
γωνία, άλλ’ έχει τήν όψη [δίνει τήν έντύπωση] μιας χαιρέκακης καί 
κακοήθους [μοχθηρής] πνευματικής φύσεως364. "Οταν, ώστόσο, θεωρή 
κανείς τήν άκατανίκητη [άκαθυπότακτη] τύφλωση καί μεγαλαυχία365 των 
σοφιστολόγων, πού μέ καμμιά κριτική δέν θέλουν [λένε] νά μετριάσουν τόν ί(Α 75 

1(Β 78

358. Δύναμη, γοητεία.
359. "Ερχονται στά χέρια.
360. Ώραΐον άγώνα έχουν μπροστά τους (μάταιο δηλ. καί εύκολο).
361. ’Εριστικές άντιδικίες.
362. Έξάπτη, ξεσηκώνη.
363. Δέν δείχνει ή είναι ώραίο. Δέν είναι ώραϊο θέαμα, δέν κάνει καλή έντύπωση.
364. Διαθέσεως, ψυχικού αισθήματος.
365. Τή δήθεν μεγαλοπραγία.
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τόνο [νά γίνουν μετριοπαθείς]*66, τότε έν τούτοις δέν ύπάρχει καμμιά 
πραγματικά άλλη συμβουλή από τοΰ νά άντιπαραθέτη κανείς στην 
κομπορρημοσύνη άπό τή μιά πλευρά μιάν άλλη [κομπορρημοσύνη]366 367, πού 
βασίζεται στά ίδια άκριβώς δικαιώματα, ώστε νά καταπληχθή [συντα- 
ραχθή], τουλάχιστον, μόνο μέ την άντίσταση ένός έχθροΰ ό λόγος, γιά νά 
βάζη κάποιαν άμφιβολία στίς [ύπερβολικές] αξιώσεις του καί νά τείνει ούς 
προσεκτικό στην κριτική [νά τήν προσέχη]. Αλλά τό ν’ άρκήται368 κανείς 
στίς άμφιβολίες αυτές όλοκληρωτικά καί ν’ άποβλέπη369 εις αύτό, στό νά 
θέλη [δηλ.] νά συνιστά τήν πεποίθηση καί όμολογία τής άγνοιας του όχι 
μόνον ώς ένα θεραπευτικό μέσο κατά τής δογματικής οίήσεως, άλλά καί ώς 
τόν τρόπο συγχρόνως νά θέτη τέρμα στή διαμάχη τοΰ λόγου μέ τόν ίδιο τόν 
έαυτό του, [τούτο] είναι ένας μάταιος σχεδιασμός [σχέδιο, υπολογισμός] καί 
δέν μπορεί μέ κανένα τρόπο νά είναι κατάλληλος [ικανός] σ’ αύτό, στό νά 
προσπορίζη [δηλ.] στόν λόγο μιάν ήσυχη κατάσταση370, άλλ’ είναι τό πολύ- 
πολύ ένα μέσο μόνο νά τόν ξυπνά άπό τό γλυκό δογματικό όνειρό του, γιά 
νά ύποβάλλη σ’ έπιμελέστερη έξέταση τήν κατάστασή του. ’Επειδή έ ν τ ώ  
μεταξύ ό σκεπτικός αύτός τρόπος [μέθοδος] [τοΰ] νά βγάζη κανείς τόν έαυτό 
του άπό μιάν δυσάρεστη ύπόθεση τοΰ λόγου, φαίνεται νά είναι ή βραχεία 
τρόπον τινά οδός, γιά νά φθάση κανείς σέ μιάν διαρκώς μόνιμη371 
φιλοσοφικήν ήσυχία, [ή] τουλάχιστον, [φαίνεται νά είναι] ή άσφαλτη 
οδός372, πού άκολουθοΰν [πορεύονται] ευχαρίστως έκεΐνοι πού, μέ μιάν [ύπό 
μιάν] έμπαικτική καταφρόνηση πασών αύτοΰ τοΰ είδους τών άνερευνήσεων, 
νομίζουν373 ότι προσδίδουν φιλοσοφικήν περιωπήν στούς εαυτούς των, γι’ 
αύτό βρίσκω [κρίνω] αναγκαίο νά εκθέσω εις [ύπό] τό οίκεΐον [ίδιάζον] 
αύτοΰ φώς τόν τρόπο αύτό σκέψεως [τοΰ διανοεΐσθαι].

366. Νά μετριοφρονήσουν.
367. Στήν... τής μιας πλευράς τήν... τής άλλης πλευράς.
368. Νά τ’ άφήνη κανείς στίς...
369. Νά συγκεντρώνη τό διαφέρον πάνω σ’ αυτό, νά όδηγή τό πράγμα σ’ αύτό.
370. ' Ησυχία.
371. Παραμόνιμη (= otium perpetuum philosophicum).
372. Ή λεωφόρος, ή βασιλική όδός.
373. Φαντάζονται.
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Περί τής άδυνατότητος μιάς σκεπτικής374 375 376 Ικανοποιήσεως17' τοΰ μέ τόν ίδιο 
τόν έαυτό του διχασμένου37* καθαρού λόγου

f(Α 758) 
I(Β 786)

' Η συνείδηση τής άγνοιας μου (έάν αυτή δέν άναγνωρίζεται ταυτο- 
χρόνως ώς άναγκαία) άντί [τοΰ] νά ώφειλε [μπορούσε] νά θέτη τέρμα στις 
έρευνές μου, είναι ή ουσιαστική'77 μάλλον [άντιθέτως] αίτια νά τίς προκαλή. 
Πάσα άγνοια είναι είτε αύτή των πραγμάτων ή τοΰ προσδιορισμού καί των 
όρίων τής γνώσεώς μου. ’ Εάν ή άγνοια τώρα378 είναι τυχαία, τότε πρέπει νά 
μέ παρακινή, στήν πρώτη περίπτωση, ν’ άνερευνώ τά πράγματα (άντικεί- 
μενα) δ ο γ μ α τ ι κ ή ς ,  στή δεύτερη [ν’ άνερευνώ] τά όρια τής δυνατής 
μου γνώσεως κ ρ ι τ ι κ ώ ς. "Οτι όμως ή άγνοιά μου είναι άπολύτως 
άναγκαία καί μέ άπαλλάσσει συνεπώς άπό κάθε περαιτέρω άνερεύνηση, 
[αυτό] δέν είναι δυνατόν νά καθορισθή έμπειρικώς, έκ [διά] π α ρ α τ η ρ ή -  
σ ε ω ς, άλλά κριτικώς μόνο δι’ έ ξ α κ ρ ι β ώ σ ε ω ς  [έξιχνιάσεως] τών 
πρώτων πηγών τής γνώσεώς μας. Ό καθορισμός τών όρίων [ή όριοθέτηση] 
τοΰ λόγου μας, άρα, μπορεί σύμφωνα μέ a priori μόνον λόγους [άρχές] νά 
συμβή ’ ό περιορισμός τοΰ ίδίου379 όμως, πού είναι μιά, άν καί άκαθόριστη 
μόνο γνώση μιάς έντελώς μή δυνάμενης ν’ άρθή άγνοιας, μπορεί έπίσης νά 
γνωσθή a posteriori, διά μέσου αύτοΰ πού μάς άπομένει [ύπολείπεται] άκόμη 
πάντα νά γνωρίσωμε σέ κάθε γνώση [έπιστήμη]. ’ Εκείνη ή διά κριτικής τοΰ 
ίδίου τοΰ λόγου δυνατή μόνον γνώση τής άγνοιας του είναι, λοιπόν, έ π ι 
σ τ ή μ η ,  αύτή [ή δεύτερη] δέν είναι τίποτε [άλλο] άπό κ α τ ’  α ί σ θ η σ η  
ά ν τ ί λ η ψ η, γιά τήν όποία δέν δύναται νά πή κανείς, πόσο μακριά μπορεί 
νά φθάνη [έκτείνεται] τό έξαγόμενο άπό τήν ίδια συμπέρασμα. "Οταν 
παριστώ μέσα μου τήν έπιφάνεια τής γής (σύμφωνα μέ τήν κατ’ αίσθηση 
φαινομενικότητα) ώς 'ένα δίσκο [πιάτο], τότε δέν μπορώ νά γνωρίζω, πόσο 
μακριά αύτή έκτείνεται. Αύτό όμως μοΰ τό διδάσκει ή έμπειρία: ότι [δηλ.] 
όπου άπλώς κι’ άν υπάγω [φθάνω], βλέπω πάντοτε έναν χώρο γύρω μου, 
όπου θά μπορούσα νά προχωρούσα περαιτέρω’ έγώ, κατά συνέπεια, γνωρίζω 
φραγμούς τής πραγματικής κάθε φορά γεωγραφίας μου, άλλ’ όχι τά όρια 
κάθε δυνατής περιγραφής τής Γής. Άλλ’ έάν [όταν], ώστόσο, είμαι τόσο 
πολύ προχωρημένος380 ώστε νά γνωρίζω, ότι ή γή είναι μιά σφαίρα καί ή

ί(Α 759) 
1(Β 787)

374. Σκεπτικιστικής.
375. Εϊρηνευσεως.
376. Διχογνωμοΰντος, διχοστατοδντος.
377. * Η άληθινή, πραγματική.
378. E r d m a n n :  nur (= μόνο).
379. Δηλ. ό περιορισμός του.
380. "Εχω προχωρήσει μακριά.
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έπιφάνειά της μιά σφαιρική έπιφάνεια, τότε άπό ένα μικρό μέρος αυτής, π.χ. 
τό μέγεθος ένός βαθμού, μπορώ νά γνωρίσω καθωρισμένα καί σύμφωνα μ’ 
αρχές a priori τή διάμετρο κ α ί ,  δΓ αύτής, τό πλήρες περίγραμμα381 τήςγής, 
δηλ. την έπιφάνειά της- καί παρ’ όλο πού έν άναφορφ πρός τ’ άντικείμενα, 
πού μπορεί νά περιέχη ή έπιφάνειά αύτή, είμαι [διατελώ] έν άγνοίςι, δέν 
είμαι ωστόσο [έν άγνοίςι] άναφορικά πρός τήν περίμετρο, πού382 περιέχει 
αύτά [τά άντικείμενα], πρός τό μέγεθος καί τά όριά των383 [τούς περιο
ρισμούς των].

' Η συμπερίληψη [τό σύνολο] όλων των δυνατών άντικειμένων γιά τή 
γνώση μας μάς φαίνεται νά είναι μιά έπίπεδη έπιφάνειά, πού έχει τόν 
φαινομενικό όρίζοντά της, δηλ. αύτό πού περιλαμβάνει ολόκληρη τήν 
έκτασή τους καί έχει άποκληθή άπό έμάς ή έννοια τού λόγου γιά τήν 
άπόλυτη ολότητα. Αύτήν είναι άδύνατον νά τήν φθάση [έγγίση] κανείς 
έμπειρικώς, καί όλες οί άπόπειρες πρός τόν σκοπό αύτό, νά τήν προσδιο- 
ρίση [δηλ.] κανείς, σύμφωνα μέ μιάν ώρισμένη άρχή, a priori, ύπήρξαν 

(A ^0) 1 μάταιες. Έν τφ μεταξύ όλα τά έρωτήματα τού καθαρού μας λόγου 
(Β 788) άναφέρονται384 έν τούτοις σ’ αύτό πού μπορεί νά κεΐται έξω άπό τόν 

όρίζοντά αύτόν385, ή έν πάση έπίσης περιπτώσει386 πάνω στήν όριοθετική 
του γραμμή [στά όριά του].

*0 περιώνυμος387 David Hume ήταν ένας άπ’ αυτούς τούς γεωγράφους 
τού ανθρωπίνου λόγου, πού έπίστευε ότι τίς έρωτήσεις έκεΐνες στό σύνολό 
τους τίς είχε έπαρκώς μ’ αύτό διευθετήσει [άπαντήσει]388, μέ τό ότι [δηλ.] τίς 
έξαπέστελλε [άπέπεμπε] έξω άπό τόν όρίζοντά τού λόγου, τόν όποιο έν 
τούτοις δέν ήδύνατο νά προσδιορίση. Αύτός ένδιέτριβε [ένέμενε]389 ιδιαιτέ
ρως [κατ’ έξοχήν] στήν θεμελιώδη άρχή τής αίτιότητος καί παρατηρούσε

381. Τά πλήρη δρια, δλη τήν περιφέρεια.
382. H a r t e n s t e i n :  den sie enthalt άντί ( E r d m a n n ) :  der sie enthalt, πού ακο

λουθούμε έδώ. Στήν πρώτη περίπτωση θά έπρεπε νά μεταφράσουμε: τήν περίμετρο πού 
αύτή (ή έπιφάνειά) περιέχει.

383. Καί δχι: της (= έπιφανείας), δπως περιέργως θέλουν οί Γάλλοι: Β a r n i.
P a c a u d - T r e m e s a y g u e s .

384. Κατευθύνονται.
385. <<’Έξω άπό τόν όρίζοντά», άπλώς, κατά τόν E r d m a n n .
386. Τό πολύ-πολύ, στήν καλύτερη τών περιπτώσεων.
387. Περίφημος.
388. Ξεμπερδέψει.
389. Σταματούσε.
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γι’ αυτήν έντελώς όρθά390, ότι ή άλήθειά της (καί, μάλιστα, ούτε κάν τό 
αντικειμενικό κύρος τής έννοιας μιδς ποιητικής αίτιας έν γένει) δεν 
βασίζεται σέ καμμιάν άπολύτως σαφή θεώρηση [έγκατανόηση]391, δηλ. σέ 
γνώση a priori, ότι, κατά συνέπεια, έπίσης όλόκληρο τό κύρος’92 της δέν τό 
άποτελεϊ393 394 395 ούτε κατ ’ έλάχιστον ή άναγκαιότης αύτού τού νόμου, άλλά μιά 
άπλή γενική χρησιμότης τής ιδίας”4 μέσα στήν πορεία τής έμπειρίας καί 
μιά έξ αύτής [έκεϊθεν] άπορρέουσα υποκειμενική άναγκαιότης, πού τήν 
άποκαλεΐ συνήθεια. ’Από τήν άδυναμία, λοιπόν, τού λόγου μας νά κάνη 
μιάν πέρα άπό κάθε έμπειρία χωρούσα χρήση τής θεμελιώδους αύτής 
άρχής, συνεπέραινε τή μηδαμινότητα [άκυρότητα, ματαιότητα] όλων των 
ύπερμέτρων άξιώσεων τού λόγου έν γένει νά προχωρή πέρα”5 άπό τό 
’Εμπειρικό [άπό τό πεδίο τής έμπειρίας].

Μιάν μεθοδική διαδικασία396 αύτού τού είδους, [τό] νά ύποβάλλη [δηλ.] 
κανείς τά facta τού λόγου στήν έξέταση καί, άνάλογα μέ τίς περιστάσεις397, 
στή μομφή, μπορεί κανείς νά τήν όνομάση λ ο γ ο κ ρ ι σ ί α39* τού λόγου. 
Είναι έξω άπό κάθε άμφιβολία ότι ή λογοκρισία αυτή οδηγεί άναπόφευκτα 
σ’ ά μ φ ι β ο λ ί α  έναντίον πάσης υπερβατικής χρήσεως των θεμελιωδών 
αρχών. ’ Αλλ ’ αυτό είναι τό δεύτερο μονάχα βήμα, πού άπέχει άκόμη πολύ 
άπό τού νά όλοκληρώνη τό έργο. Τό πρώτο βήμα σέ ύποθέσεις τού καθαρού 
λόγου, [βήμα] πού χαρακτηρίζει τήν παιδική αύτού399 ήλικία, είναι 
δογματικό. Τό δεύτερο μνημονευθέν ώσαύτως βήμα είναι σ κ ε π τ ι κ ό  καί 
μαρτυρεί400 γιά περίσκεψη τής δΓ έμπειρίας σωφρονισμένης [όξυμμένης]401 
δυνάμεως τής κρίσεως. Τώρα όμως είναι άναγκαΐο καί ένα τρίτο άκόμη 
βήμα, πού προσήκει [άνήκει] στήν ώριμασμένη καί άνδρική δύναμη τής 
κρίσεως, ή όποια έχει ως ύπόβαθρο σταθερές καί ώς πρός τήν καθολικότητά 
τους δοκιμασμένες άρχές: τό νά μήν ύποβάλλη δηλ. κανείς στόν άποτιμη-

(Α 761) 
(Β 789)

390. Κατά τόν W i I 1 e: gar nicht richtig, ή ganz unrichtig (= καθόλου όρθά, ή
έντελώς μή όρθά= έσφαλμένα.

391. ’ Ενόραση.
392. Τήν αξία, περιωπή της.
393. ’Απαρτίζει.
394. Χρησιμότης της (δηλ. τής άρχής τής αΐτιότητος).
395. Νά υψώνεται πάνω.
396. Μέθοδο.
397. Καί άν χρειάζεται, καί άν προκΰπτη ή προβάλλη.
398. Censura.
399. Τήν παιδική του ήλικία.
400. Κατά τήν έκδοση Α: δείχνει.
401. 'Ακονισμένης, έκλεπτυσμένης, παιδευμένης, μυαλωμένης.
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(Α 762) 
(Β 790)

τικό έλεγχο τά facta τοΰ λόγου, άλλά τόν ίδιο τόν λόγο σύμφωνα μέ [ώς 
πρός] όλόκληρη τή δύναμη καί Ικανότητά του γιά καθαρές γνώσεις a 
priori' πράγμα πού δέν είναι ή λ ο γ ο κ ρ ι σ ί α ,  άλλ* ή κριτική 
τοΰ λόγου, διά τής όποιας, φυσικά, δέν είκάζονται [προσδιορίζονται 
είκοτολογικώς] τυχόν μόνο, άλλ’ άποδεικνύονται έξ άρχών, όχι άπλώς οί 
π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ο ί 4 0 2 ,  άλλάτά κ α θ ω ρ ι σ μ έ ν α  ό ρ ι α 4 0 3  τοΰλόγου,όχι 
άπλώς ή άγνοια πάνω στό ένα ή στό άλλο μέρος404, άλλά έν άναφορμ πρός 
όλες τίς δυνατές έρωτήσεις ένός ώρισμένου είδους. ’Έτσι ό σκεπτικισμός 
είναι ένα άναπαυτήριο [ένας χώρος άναπαύσεως] γιά τόν άνθρώπινο λόγο, 
όπου αύτός [ό λόγος] μπορεί νά συλλογίζεται405 γιά τή δογματική όδοιπορία 
του καί νά διαγράφη τό σχέδιο τής περιοχής, είς τήν όποια αύτός βρίσκεται, 
γιά νά μπορή νά έκλέγη μέ περισσότερην άσφάλεια τόν δρόμο του περαι
τέρω —όχι όμως ένα κατοικητήριο [τόπος κατοικίας] γιά σταθερή διαμονή' 
γιατί [τό κατοικητήριο] αύτό μπορεί σέ μιάν πλήρη μόνον βεβαιότητα νά 
βρεθή, είτε τώρα τής γνώσεως τών ιδίων τών άντικειμένων, ή τών ορίων 
έντός τών οποίων είναι έμπερικλεισμένη όλη μας ή γνώση γιά άντικείμενα.

Ό λόγος μας δέν είναι ένα τυχόν406 άπροσδιορίστως μακράν έκτετα- 
μένο έπίπεδο, τούς περιορισμούς τοΰ όποιου γνωρίζει κανείς έτσι γενικά 
μόνον, άλλά πρέπει μάλλον νά συγκρίνεται μέ μιάν σφαίρα, ή άκτΐνα τής 
όποιας δύναται νά βρεθή άπό τήν καμπυλότητα τοΰ τόξου πάνω στήν 
έπιφάνειά της (άπό τήν φύση [δηλ.] συνθετικών προτάσεων a priori), άπ’ 
όπου όμως μπορούν νά προσδιορισθοΰν μέ βεβαιότητα τό περιεχόμενο 
έπίσης καί ή όριοθέτηση [τό όριο] τής ιδίας. “Εξω άπ’ αύτή τή σφαίρα (τό 
πεδίο τής έμπειρίας) δέν είναι τίποτε γι’ αύτόν άντικείμενο' μάλιστα καί 
ερωτήσεις άκόμη γιά τέτοιου είδους υποτιθέμενα άντικείμενα άφοροΰν 
υποκειμενικές μόνον αρχές ένός καθολικού [συνολικοΰ] προσδιορισμού τών 
σχέσεων, πού, μέσα σ’ αύτή τήν σφαίρα, μποροΰν νά παρουσιάζωνται 
[προβάλλουν] μεταξύ τών έννοιών τής διανοίας-νοήσεως.

Εϊμεθα πραγματικά κάτοχοι συνθετικής γνώσεως407 a priori, όπως αύτό 
τό άποδεικνύουν οί θεμελιώδεις άρχές τής διανοίας, πού προκαταλαμβάνουν 
τήν εμπειρία408. ’Άν, τώρα, δέν μπορή κανείς νά κατανοήση409 διόλου τή

402. Carceres (= φραγμοί).
403. Fines (= όρια)
404. Σημείο.
405 Βουλεύεται, διασκέπτεται
406. "Ας ποΟμε, κατά έναν τρόπο.
407. E r d m a n n :  γνώσεων.
408. Πρβλ. Κρ. τ. κ. λ.. Β 207 κ.έ.
409. Νά δοιση λογαριασμό.
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δυνατότητα αυτής [τής γνώσεως]410, τότε μπορεί μέν αρχικά ν’ άμφιβάλλη, 
γιά τό άν αυτή [ή αυτές] ένοική [ύπάρχη] πραγματικά έπίσης a priori μέσα 
μας' αυτό [τό πράγμα] όμως δέν μπορεί άκόμη νά τό κηρύσση, δι’ άπλών 
δυνάμεων τής διανοίας [νοήσεως], ώς μιάν άδυνατότητα4" καί νά θεωρή ώς 
μηδαμινά [μάταια] όλα τά βήματα, πού σύμφωνα μέ τόν κανόνα αύτής [τής 
γνώσεως] έπιτελεΐ ό λόγος. Αύτός μπορεί μόνον νά πή: [ότι], έάν διεγιγνώ- 
σκαμε412 413 τήν πηγή [καταγωγή] καί τήν γνησιότητά της [τους]411, τότε θά 
μπορούσαμε νά προσδιορίσωμε τήν έκταση καί τά όρια τοΰ λόγου μας' 
προτού όμως νά έχη συμβή αύτό, όλοι οί ισχυρισμοί τοΰ τελευταίου είναι 
στά τυφλά άποτολμημένοι. Καί μέ τόν τρόπο αύτό θά ήταν όλότελα καλώς 
θεμελιωμένη μιά καθολική άμφιβολία πρός κάθε δογματική φιλοσοφία, πού 
τραβά τόν δρόμο της χωρίς κριτικήν τοΰ ίδιου τοΰ λόγου' άλλά γι’ αύτό δέν 
θά μπορούσε κανείς ωστόσο ν’ άρνηθή ολοκληρωτικά μιάν τέτοια 
προοδευτική πορεία στόν λόγο, έάν αύτή ήταν μέ μιάν καλλίτερη θεμελίωση 
προετοιμασμένη καί διασφαλισμένη. Γιατί όλες, τελικά, οί έννοιες, όλες 
μάλιστα [άκόμη] οί ερωτήσεις, πού θέτει ένώπιόν μας ό καθαρός λόγος, δέν 
βρίσκονται τυχόν414 μέσα στήν έμπειρία, άλλά [βρίσκονται] κι οί ίδιες πάλι 
μέσα μόνο στόν λόγο, καί οφείλουν, ώς έκ τούτου, νά μπορούν, νά λυθοΰν 
καί νά κατανοηθοΰν ώς πρός [σύμφωνα μέ] τό κΰρος καί τή μηδαμινότητά 
τους415. Τά προβλήματα αύτά, δέν έχομε έπίσης τό δικαίωμα, ώσάν ή λύση 
τους νά βρισκόταν πραγματικά μέσα στήν φύση των πραγμάτων, νά τ’ 
άπωθήσωμε [άπορρίψουμε] ύπό τό πρόσχημα ώστόσο τής άδυναμίας μας, 
καί ν’ άρνηθοΰμε εις έαυτούς τήν περαιτέρω άνερεύνησή τους, άφοΰ αύτός 
τούτος ό λόγος μόνον έχει μέσα στούς κόλπους του τίς ιδέες αύτές γεννήσει, 
[ιδέες] γιά των όποιων τό κΰρος ή τή διαλεκτική άπατηλήν φαινομενικότητα 
είναι υποχρεωμένος, άρα, νά δίδη λόγο.

"Ολη ή σκεπτιστική πολεμική είναι ουσιαστικά έναντίον τοΰ Δογματι
κού μόνον στραμμένη, [δογματικοΰ] ό όποιος, χωρίς κάν νά δύσπιστή στίς 
πρωταρχικές άντικειμενικές άρχές του, δηλ. χωρίς κριτική, συνεχίζει 
βαρύγδουπος416 τήν πορεία του [τόν δρόμο του], [καί όλη αύτή ή πολεμική 
έναντίον του γίνεται] γιά νά τοΰ άναταράξη [άναστατώση] τό σχέδιο [τή

f(A 763) 
1(Β 791)

410. Ή: των γνώσεων.
411. Ώς κάτι τό αδύνατο
412. Βλέπαμε εις βάθος
413. Τής συνθετικής γνώσεως ή: των γνώσεων.
414. "Ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο.
415. Άκυρότητά τους.
416. Σοβαρός καί άσήκωτος! Βαρυβήματος.
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σύλληψη]417 καί νά τόν όδηγήση στήν αυτογνωσία. Καθ’ Καυτήν [ή 
πολεμική]41" αύτή δέν καθορίζει όλοκληρωτικά καί άπολύτως τίποτε έν 
αναφορά πρός δ,τι μπορούμε καί, άντιθέτως, πρός δ,τι δέν μπορούμε νά 

764)^ γνωρίσωμε. "Ολες οί Αποτυχημένες δογματικές Απόπειρες τού λόγου είναι 
792)3 facta^ πού είναι πάντοτε χρήσιμο νά τά ύποβάλλη κανείς σέ λογοκρισία 

[έλεγχο]. Τούτο δμως δέν μπορεί ν’ άποφασίση [καθορίση] τίποτε γιά τίς
προσδοκίες τού λόγου νά έλπίζη σέ μιάν καλλίτερη έπιτυχία τών μελλοντι
κών προσπαθειών του καί νά έγείρη Αξιώσεις πάνω σ’ αυτό419’ ή άπλή 
λογοκρισία δέν μπορεί συνεπώς νά τερματίση ποτέ τή διαμφισβήτηση420 
γύρω άπό τά δικαιώματα τού Ανθρωπίνου λόγου.

’Επειδή ό Hume είναι ίσως ό πνευματωδέστερος421 δλων τών Σκεπτικών 
καί, χωρίς Αντίρρηση, ό διαπρεπέστερος Αναφορικά πρός τήν έπίδραση πού 
μπορεί νά έχη [άσκήση] ή σκεπτική μέθοδος [ό σκεπτικός τρόπος] πάνω 
στήν Αφύπνιση [τό ξύπνημα] μιδς έμβριθούς έξετάσεως τοΰ λόγου, έτσι 
άξίζει Ασφαλώς τόν κόπο νά εκθέσω [παρουσιάσω], καθ’ δσον τούτο είναι 
πρόσφορο στήν πρόθεσή μου422, τήν πορεία τών συλλογισμών του καί τίς 
άπεκπλανήσεις ένός τόσον όξυδερκοΰς καί άξιοτίμητου άνδρός, [άπεκπλα- 
νήσεις] πού δμως έχουν πάνω στό ίχνος [στά ίχνη] τής Αλήθειας 
άρχινήσει423.

Ό Hume τό είχε ίσως στίς σκέψεις [του]424, παρ’ δλο πού δέν τό 
ανέπτυξε ποτέ μέ πληρότητα425, δτι [δηλ.] εμείς σέ κρίσεις ένός ώρισμένου 
είδους προχωρούμε πέρα426 άπό τήν έννοιά μας γιά τό Αντικείμενο. Τό είδος 
αύτό τών κρίσεων τό ώνόμασα σ υ ν θ ε τ ι κ έ ς  [κρίσεις]. Πώς μπορώ έγώ 
διά μέσου τής έμπειρίας νά έξέλθω άπό τήν έννοιά μου, πού έχω μέχρι τώρα, 
[αύτό] δέν ύπόκειται σέ καμμιάν άμφιβολία [δυσχέρεια]. ' Η έμπειρία είναι 
καί ή ίδια μιά τέτοια σύνθεση τών κατ’ αίσθηση Αντιλήψεων, [σύνθεση] ή 
όποια έπαυξάνει τήν έννοιά μου, πού έχω διά μέσου μιδς κατ’ αίσθηση

417. Γιά νά τοΰ ταράξη τούς κύκλους.
418. Ή Κριτική.
419. Άπ’ αύτή τήν άποψη.
420. Τήν έριστική διαμάχη.
4 2 I / O  εύφυέστερος.
422. Σκοπό μου, σχέδιό μου.
423. Πού είδαν τή γέννησή τους.
424. Τό είχε στό μυαλό του, μέσα του.
425. Καθαρότητα.
426. 'Υπερβαίνουμε.
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άντιλήψεως, μέ άλλες συμπροστιθέμενες σ’ αύτήν [άντιλήψεις]. Πλήνόμως 
πιστεύομε ώσαύτως ότι μπορούμε νά έξερχώμεθα427 a priori τής έννοιας μας 
καί νά διευρύνωμε τή γνώση μας. Τούτο τό έπιχειρούμε είτε διά τής καθαρής 
διανοίας - νοήσεως έν άναφορφ πρός αύτό πού μπορεί τουλάχιστον νά είναι 
ένα άντικείμενο τής έμπειρίας, ή καί διά καθαρού άκόμη λόγου έν άναφορφ 
πρός τέτοιες Ιδιότητες άντικειμένων, ή κάλλιστα καί πρός τήν ύπαρξη 
έπίσης τέτοιων άντικειμένων, τά όποια δέν μπορούν ποτέ νά προβάλλουν 
[παρουσιασθοΰν] στήν έμπειρία. Ό Σκεπτικός μας δέν διέκρινε, όπως θά 
είχε όφείλει [ώφειλε] έν τούτοις νά τό πράξη, τά δύο αύτά εϊδη των κρίσεων 
καί θεωρούσε αύτή τήν έξ έαυτών [άφ’ έαυτών] προσαύξηση τών έννοιών 
καί τήν, ούτως είπεΐν, αύτογέννηση428 [τόν αύτοτόκο] τής διανοίας-νοήσεώς 
μας (μαζί καί τού λόγου), χωρίς νά είναι γονιμοποιημένη [νά έχη καταστή 
έγκυος] δι’ έμπειρίας, κατ’ εύθείαν [αύτόχρημα] ως άδύνατη, κατά συνέπεια 
[θεωρούσε] ώς έπινοημένες [πλαστές] όλες τίς υποτιθέμενες αύτοΰ429 άρχές 
a priori καί εΰρισκε ότι αύτές δέν είναι τίποτε άλλο άπό μιάν άπορρέουσα 
άπό τήν έμπειρία καί τούς νόμους της συνήθεια, έπομένως έμπειρικοί 
άπλώς, καθ’ έαυτούς δηλαδή τυχαίοι κανόνες, στούς όποιους έμεΐς προσά
πτουμε μιάν υποθετική άναγκαιότητα καί καθολικότητα. ’Αλλά γιά τόν 
ίσχυρισμό τής παραδόξου αυτής προτάσεως άνεφέρετο430 στήν καθολικά 
άναγνωρισμένη θεμελιώδη άρχή γιά τή σχέση τής αιτίας πρός τό άποτέ- 
λεσμα. Πράγματι, καθώς καμμιά δύναμη τής διανοίας δέν μπορεί νά μάς 
όδηγήση άπό τήν έννοια ένός πράγματος εις τήν ύπαρξη κάποιου άλλου 
[πράγματος], πού είναι μέ τόν τρόπο αύτό καθολικά καί άναγκαία δεδομένο: 
έτσι έπίστευε πώς μπορεί άπ’ αύτό νά συναγάγη, ότι έμεΐς χωρίς έμπειρία 
δέν έχομε τίποτε πού θά μπορούσε νά προσαυξήση τήν έννοιά μας καί θά 
μάς έδινε τό δικαίωμα γιά μιάν τέτοια αύτοδιευρυνόμενη431 κρίση a priori. 
"Οτι τό φως τού ήλιου, πού φωτίζει τό κερί, τό τήκει συγχρόνως, ένώ [τό 
φώς] αύτό σκληραίνει τόν άργιλλο, τούτο δέν μπορεί νά τό μαντέψη καμμιά 
νόηση [διάνοια] έξ έννοιών, πού είχαμε πρωτύτερα γι’ αύτά τά πράγματα, 
πολύ δέ λιγώτερο [μπορεί] νά τό συναγάγη μέ νομοτέλεια432, καί μόνον ή 
έμπειρία μπορεί νά μάς διδάξη έναν τέτοιο νόμο. Στήν Υπερβατική, 
άπεναντίας, Λογική είδαμε: ότι, μολονότι δέν μπορούμε άσφαλώς νά προ-

r(A 765)
1(Β 793)

r (Α 766) 
1(Β 794)

427. 'Υπερβαίνουμε.
428. Αυτόματη γέννηση, αύτοπαραγωγή.
429. Τού καθαρού λόγου.
430. Έπεκαλείτο τήν...
431. Άφ’ έαυτής..., τόν Γδιο τόν έαυτό της διευρύνουσα...
432. Σύμφωνα μέ ή διά νόμων.
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χωρήσουμε4" ποτέ ά μ ε σ α  πέρα άπό τό περιεχόμενο τής έννοιας πού μας 
είναι δεδομένη, μπορούμε έν τούτοις νά γνωρίσωμε έντελώς a priori, άλλ’ έν 
σχέσει πρός ένα τρίτο [στοιχείο], πρός δυνατή δηλ. έμπειρία, άρα ώστόσο 
a priori, τόν νόμο τής συνδέσεως μέ άλλα πράγματα. 'Όταν συνεπώς τό κερί, 
πού ήταν πρωτύτερα στερεό, τήκεται, τότε μπορώ νά γνωρίσω a priori, ότι 
πρέπει κατ’ άνάγκη νά έχη προηγηθή κάτι τι (ή θερμότης π.χ. τού ήλιου), 
εις τό όποιο433 434 αυτό [τό γεγονός] έπεται σύμφωνα μέ έναν σταθερό νόμο, 
μολονότι εγώ, χωρίς έμπειρία, δέν θά μπορούσα νά γνωρίσω κ α θ ο ρ ι 
σ μ έ ν α  a priori καί χωρίς τή διδασκαλία τής έμπειρίας ούτε τήν αιτία άπό 
τό άποτέλεσμα, ούτε τό άποτέλεσμα άπό τήν αιτία. Αυτός [ό Hume] 
συνεπέραινε, άρα, έσφαλμένως άπό τήν τυχαιότητα τού προσδιορισμού μας 
σ ύ μ φ ω ν α  μ έ  τ ό ν  ν ό μ ο  γιά τήν τυχαιότητα τού ίδιου τού ν ό μ ο υ  
καί συνέχεε τήν έξοδό μας άπό τήν έννοια ένός πράγματος πρός τή δυνατή 
έμπειρία (πράγμα435 πού συμβαίνει a priori καί άποτελεΐ τήν άντικειμε- 
νική πραγματικότητα αυτής τής έννοιας) μέ τή σύνθεση τών άντικειμένων 
πραγματικής έμπειρίας, ή όποια βέβαια είναι πάντοτε έμπειρική' μ’ αύτό 
μετέτρεπε όμως μιάν άρχή τής συγγένειας436, πού έχει τήν έδρα της στή 
διάνοια [νόηση] καί έκφράζει άναγκαία σύνδεση, σ’ έναν κανόνα τού 

(Α 767)| συνεΐρμ0ΰ; [κανών] πού άπαντά στήν άναπλαστική άπλώς φαντασία καί 
(Β 795) μόνον τυχαίες, [καί] διόλου άντικειμενικές συνδέσεις μπορεί νά έκθέτη 

[παριστά].
Οι σκεπτικές όμως άποπλανήσεις αυτού τού κατά τ’ άλλα έξαιρετικά 

όξύνοου άνδρός προέρχονταν κατά κύριο λόγο άπό μιάν έλλειψη, τήν όποια 
είχεν έν τούτοις κοινή μέ όλους τούς δογματικούς, ότι δηλ. δέν είχε 
συστηματική έποπτεία437 όλων τών ειδών τής συνθέσεως τής διανοίας a 
priori. Γιατί τότε θά είχε βρή —χωρίς έδώ νά κάνω μνεία τών υπολοίπων— 
τήν θ ε μ ε λ ι ώ δ η ,  π.χ., ά ρ χ ή  τ ή ς  δ ι α ρ κ ο ύ ς  μ ο ν ι μ ό τ η τ ο ς438 
ώς μιάν τέτοια, ή όποια όπως έξ ίσου άκριβώς καί ή άρχή τής αίτιότητος, 
προκαταλαμβάνει τήν έμπειρία. Μ’ αύτό θά είχεν έπίσης μπορέσει νά 
προδιαγράψη καθωρισμένα όρια στήν a priori αύτοδιευρυνόμενη διάνοια 
καί στόν καθαρό λόγο. ’ Αλλά καθώς αυτός π ε ρ ι ο ρ ί ζ ε ι  μόνον τή 
διάνοια, χωρίς νά τήν ό ρ ι ο θ ε τ ή [νά τής θέτη καθωρισμένα όρια], καί

433. Νά έξέλθωμε, νά ύπερβοΰμε.
434. Μετά άπό τό όποιο.
435. Δηλ. ή έξοδος. Κατά τήν έκδοση Α: ή οποία (= έμπειρία).
436. Affinitas (= οίκειότης).
437. Δέν συνεπισκοποΰσε.
438. Decretum constantiae et perpetuitatis (= άρχή τής μονιμότητος).



2 Τμήμα Ή πειθαρχία τοΰ καθαροί) λόγου tv  Ανάφηρφ πρός τήν πολεμική χρήση του 409

καταφέρνει4’1' μέν μιαν γενική δυσπιστία, αλλά καμμιάν καθωρισμένη 
γνώση τής αναπόφευκτης σ’ έμάς άγνοιας' καθοις υποβάλλει σέ λογοκρισία 
μερικές θεμελιώδεις άρχές τής διανοίας, χωρίς αύτή τη διάνοια νά τήν 
όδηγή [φέρη] άναφορικά πρός όλόκληρη τή δύναμή της στόν δοκιμαστικό 
ζυγό [έλεγχο] τής κριτικής, καί, καθ’ όσον [ένώ] άρνεΐται σ’ αυτήν έκεΐνο 
πού αύτή δέν μπορεί νά έπιτελέση πραγματικά, προχωρεί περαιτέρω καί τής 
άμφισβητεϊ πάσα δύναμη νά αύτοδιευρύνεται a priori, μή λαμβανομένου ύπ’ 
όψη439 440 δτι όλόκληρη αύτή τή δύναμη δέν τήν έχει ύποβάλλει σ’ άπο- 
τιμητικόν έλεγχο: έτσι τοΰ άντισυμβαίνει [παθαίνει, τόν συναπαντά] 
αύτό πού καταβάλλει [άνατρέπει] πάντοτε τόν σκεπτικισμό, δτι δηλαδή 
τίθεται ό ίδιος441 έν άμφιβολίςι, καθ’ δσον [άφοΰ] οί άντιρρήσεις του 
έρείδονται μόνον σέ facta, πού είναι τυχαία, δχι δμως σ’ άρχές, πού θά 
μπορούσαν νά προκαλέσουν μιάν άναγκαία άπάρνηση τοΰ δικαιώματος 
δογματικών ισχυρισμών.

’Επειδή έξ άλλου αύτός442 δέν κάνει καμμιά διάκριση άνάμεσα στίς 
θεμελιώδεις άξιώσεις [άποκτήσεις] τής διανοίας καί τίς διαλεκτικές 
ύπεραξιώσεις τοΰ λόγου, έναντίον τών όποιων έν τούτοις είναι κυρίως 
στραμμένες οί επιθέσεις του: έτσι ό λόγος, ή έντελώς ίδιάζουσα όρμή τοΰ 
όποιου σ’ αύτό έδώ δέν ένοχλεΐται κατ’ έλάχιστον άλλά μονάχα έμπο- 
δίζεται, δέν αίσθάνεται τόν χώρο γιά τήν έξάπλωσή του [διεύρυνσή του] 
κεκλεισμένο καί δέν μπορεί, άνεξάρτητα άπό τό δτι έδώ καί έκεί ενοχλείται, 
ν’ άποτραπή ποτέ ολοκληρωτικά άπό τίς δοκιμές του443. Γιατί έναντίον 
έπιθέσεων οπλίζεται κανείς πρός άντιάμυνα καί υψώνει444 μέ τόσο άκόμη 
πιό μεγάλη άκαμψία τό κεφάλι του πάνω σ’ αύτό, στό νά έπιβάλλη 
[δηλ.] τίς άπαιτήσεις του. "Ενας πλήρης δμως καταλογισμός ολόκληρης 
τής δυνάμεώς του καί ή έξ αύτοΰ άπορρέουσα πεποίθηση τής βεβαιότητος 
μιας μικρής κτήσεως άπέναντι445 στή ματαιοφροσύνη ύψηλοτέρων άπαιτή- 
σεων, αίρουν κάθε έριδα καί παρακινούν νά ίκανοποιήται κανείς είρηνοπρε- 
πώς μέ μιάν περιωρισμένη, άλλ’ άδιαμφισβήτητη ιδιοκτησία [κατοχή].

’Εναντίον τοΰ άκριτου Δογματικοΰ, πού δέν έχει μετρήσει τήν σφαίρα 
τής διανοίας-νοήσεώς του, οΰτε, κατά συνέπεια, προσδιορίσει σύμφωνα μ’

(Α 768) 
(Β 796)

439. Πετυχαίνει, κατορθώνει, έπιτελεΐ.
440. Χωρίς νά ΰπολογίζη κανείς.
441. Ό Σκεπτικισμός ή ό σκεπτικιστής.
442. Ό Hume.
443. Έγχειρήματά του.
444. Βάζει.
445. Παρά τήν...
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(Α 769),
(Β 797)3

αρχές τά όρια τής δυνατής του γνώσεως, ό όποιος, άρα, δέν γνωρίζει έκ των 
προτέρων, πόσο [πολύ] μπορεί, άλλα σκέπεται νά τό έξεύρη [έξακριβώση] 
μέ άπλές δοκιμές, οί σκεπτικές αυτές έπιθέσεις δέν είναι μόνον έπικίνδυνες, 
αλλά τού είναι μάλιστα καί καταστρεπτικές. Γιατί, άν πληγή πάνω σ’ έναν 
μόνον ισχυρισμό, πού δέν μπορεί νά τόν δικαιολογήση, την φαινομενικότη
τα όμως τού όποιου δέν μπορεί ωσαύτως ν’ άναπτύξη, τότε ή υποψία πέφτει 
σ ’ όλους έπάνω [τούς ισχυρισμούς], όσοδήποτε κατά τάλλα πειστικοί καί άν 
μπορούν νά είναι πάντοτε αύτοί.

Καί έτσι ό Σκεπτικός είναι ό σωφρονιστής [παιδευτής] τού δογματικού 
σοφιστολόγου [σοφιστευόμενου έπιχειρηματολόγου] πρός446 μιάν ύγιά 
κριτική τής διανοίας καί τού ίδιου τού λόγου. 'Όταν αύτός έχη φθάσει έκεί, 
τότε δέν έχει νά φοβήται καμμιά παραπέρα προσβολή [έπίθεση]’ γιατί 
αύτός διακρίνει εύθύς τότε τήν κτήση του άπό έκεΐνο πού βρίσκεται 
όλοκληρωτικά έξω άπ’ αύτήν, [έκεΐνο] πάνω στό όποιο δέν έγείρει καμμιάν 
άξίωση καί γιά τό όποιο δέν μπορεί έπίσης νά έμπλακή σέ διαφιλονικήσεις. 
Ή σκεπτική έτσι μέθοδος δέν είναι βέβαια αυτή καθ’ έαυτήν γιά τίς 
έρωτήσεις τού λόγου ι κ α ν ο π ο ι η τ ι κ ή ,  άλλ ’ ωστόσο π ρ ο π α ι δ ε υ -  
τ ι κ ή [προεκγυμναστική]447 γιά νά ξυπνάη τήν προσεκτικότητά του448 καί 
νά τόν παραπέμπη [όδηγή] σ’ έμβριθή μέσα, πού μπορούν νά τόν 
διασφαλίσουν στίς νόμιμες κτήσεις του.

ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

Ή Πειθαρχία τοΰ καθαρού λόγου έν άναφορφ πρός τίς ύποθέσεις

’Αφού λοιπόν έμεΐς διά τής κριτικής τοΰ λόγου μας γνωρίζομε τελικά 
τόσα [μόνον], ότι [δηλ.] στήν καθαρή καί άκρως θεωρητική χρήση του δέν 
μπορούμε στήν πραγματικότητα νά γνωρίζομε άπολύτως τίποτε: δέν θά

446. Πού όδηγεϊ ή ώθεΐ σέ.... πρός τήν κατεύθυνση μιάς...
447. Προεξασκητική.
448. Επαγρύπνηση.
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(οφείλε αύτός νά διανοίγη ένα τόσο πιό ευρύ πεδίο γιά υ π ο θ έ σ ε ι ς ,  έφ' 
όσον τουλάχιστον είναι έπιτετραμμένο449 νά έπινοή4'0 κανείς καί νά 
νομίζη451 452 453, άν όχι4”, ώστόσο, καί νά ισχυρίζεται;

'Όπου4" τυχόν ή φαντασία δέν πρέπει νά ό ν ε ι ρ ο π ο λ ή ,  άλλ’ υπό 
τήν αύστηρή έποπτεία τού λόγου νά έ π ι ν ο ή ,  έκεΐ τότε πρέπει 
προηγουμένως πάντοτε νά ύπάρχη κάτι τό έντελώς βέβαιο καί όχι έπι- 
νοημένο ή άπλή δόξα, καί αύτό [τό κάτι] είναι ή δ υ ν α τ ό τ η ς  τοΰ ίδι
ου τού άντικειμένου. Αυτομάτως τότε είναι άσφαλώς έπιτετραμμένο νά 
καταφεύγη κανείς έξ αιτίας454 τής πραγματικότητος τοΰ άντικειμένου αύτοΰ 
στή δόξα, ή όποια όμως, γιά νά μην είναι άβάσιμη [χωρίς υπόβαθρο], 
όφείλει νά άχθή σέ σύνδεση, ώς έξηγητικό [της] λόγο, μ’ αύτό πού 
πραγματικώς είναι δεδομένο καί κατ ’ άκολουθίαν είναι βέβαιο —καί τότε 
λοιπόν ονομάζεται ύ π ό θ ε σ η.

’ Επειδή τώρα δέν μπορούμε νά έχωμε τήν παραμικρότερη έννοια γιά τή 
δυνατότητα τής δυναμικής συνδέσεως a priori κάί ή Κατηγορία455 τής 
καθαρής νοήσεως δέν χρησιμεύει σ’ αύτό, στό νά έπινοή [δηλ.] μιάν τέτοια 
[δυνατότητα], άλλά μονάχα νά τήν κατανοή, όπου αύτή [ή δυνατότης] 
άπαντά στήν έμπειρία: έτσι δέν μπορούμε, σύμφωνα μέ τίς Κατηγορίες 
αύτές, νά έπινοήσωμε πρωταρχικώς ένα καί μόνο, ώς πρός μιάν νέα καί 
έμπειρικώς μή δοτέα [ύποδεικτέα] ιδιοσυστασία [φύση], άντικείμενο καί νά 
τήν456 θέσωμε ώς ύπόβαθρο μιας έπιτρεπόμενης ύποθέσεως' γιατί αύτό θά 
έσήμαινε τό νά ύποβάλη457 κανείς στόν λόγο άποκυήματα τοΰ έγκεφάλου458 
άντί των [στή θέση] έννοιών γιά πράγματα. “Ετσι δέν είναι έπιτετραμμένο 
νά έπινοή κανείς όποιεσδήποτε καινούργιες πρωταρχικές δυνάμεις, μιάν 
διάνοια π.χ. πού έχει [δήθεν] τή δύναμη νά έποπτεύη τό άντικείμενό της 
χωρίς αισθήσεις, ή μιάν δύναμη έλξεως459 χωρίς καμμιάν έπαφή, ή ένα νέο

(Α 770)
(Β 798)

449. Χαριστικά παραχωρημένο.
450. Νά πλάθη θεωρίες δηλ.
451. Νά έκφράζη «δόξας».
452. Έστω κι άν όχι νά...
453. Έάν.
454. Διά τήν...
455. V o r l a n d e r :  οί Κατηγορίες.
456. E r d m a n n :  ihn (= αύτό = τό άντικείμενο), δηλ. πραγματικήν δυνατότητα τοΰ 

αντικειμένου.
457. Ύπεμβάλη, ΰπο-θέση.
458. Κενές χίμαιρες.
459. Δύναμη άπώσεως (Μ c 1 I ί η), δύναμη διαστολής (Ε r d m a n n).
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(Α 771)-»
(Β 799)1

(Α 772)ι 
(Β 800)3

είδος ούσιών, [μιαν ούσία] π.χ. πού θά ήταν χωρίς άδιαπερατότητα παρούσα 
στον χώρο, κατ’ άκολουθίαν καμμιάν έπίσης κοινωνία των ούσιών, πού 
είναι διαφορετική άπ’ όλες έκεΐνες πού προσφέρει ή έμπειρία, καμμιάν 
παρουσία άλλιώς [κατ’ άλλον τρόπο] άπ’ ό,τι στόνχώρο, καμμιάν διάρκεια 
παρά μόνο στόν χρόνο. Μέ μιάν λέξη: δυνατό μόνον είναι στόν λόγο μας νά 
χρησιμοποιή τούς όρους δυνατής έμπειρίας ώς όρους τής δυνατότητος των 
πραγμάτων, μέ κανέναν όμως τρόπο νά δημιουργή [κατασκευάζη], έντελώς 
άνεξάρτητα άπ’ αύτούς [τούς όρους], μερικούς τρόπον τινά όρους460 μέσα 
στόν ίδιο τόν έαυτό του461, γιατί τέτοιου είδους έννοιες θά ήσαν έπίσης, άν 
καί χωρίς άντίφαση, χωρίς ωστόσο άντικείμενο.

Οί έννοιες τού λόγου είναι, όπως έλέχθη, άπλές Ιδέες καί δέν έχουν 
άσφαλώς κανένα σέ όποιανδήποτε έμπειρία άντικείμενο, άλλά δέν δηλώ
νουν γιά τούτο ώστόσο έπινοημένα καί, κοντά ταυτόχρονα σ’ αύτό, άντικεί- 
μενα [άπλώς] παραδεδεγμένα ώς δυνατά. [Οί έννοιες] αύτές έχουν προβλη- 
ματικώς μόνον νοηθή, γιά νά θεμελιώνη κανείς έν σχέσει πρός αύτές (ώς
εύρεσιολογικών έπινοιών [πλασμάτων]) κανονιστικές άρχές τής σύστημα-

*

τικής χρήσεως τής διανοίας-νοήσεως στό πεδίο τής έμπειρίας. "Οταν κανείς 
άπομακρύνεται [έξέρχεται] άπ’ αύτό, τότε αύτές είναι ψιλά όντα κατ’ έπί- 
νοιαν462, ή δυνατότης τών οποίων δέν είναι άποδεικτή, καί τά όποια ώς έκ 
τούτου έπίσης δέν μπορούν διά μιάς ύποθέσεως νά τεθούν ώς βάση στήν 
εξήγηση πραγματικών φαινομένων. Τό νά ν ο ή κανείς μέσα του τήν ψυχή 
ώς άπλή, είναι κάλλιστα έπιτρεπτό, γιά νά θέτη κανείς, σύμφωνα μέ τήν 
ιδέα αύτή, ώς άρχή τής κρισιολογήσεώς μας τών έσωτερικών αύτής463 
φαινομένων, μιάν πλήρη καί άναγκαίαν ένότητα όλων τών δυνάμεων τού 
πνεύματος, μολονότι δέν μπορεί κανείς νά τήν ένδιαβλέψη464 [διίδη] in 
concreto. ’ Αλλά τόνά δ έ χ ε τ α ι  κανείς τήν ψυχή ώς άπλή ουσία (μιά 
έννοια υπερβατική), [τούτο] θά ήταν μιά πρόταση, πού όχι μόνο θά ήταν 
άναπόδεικτη (όπως είναι πλείονες φυσικές υποθέσεις), άλλά έπίσης καί 
έντελώς αυθαίρετα καί στά τυφλά άποτολμημένη, άφού τό 'Απλό δέν 
άπαντα [προβάλλει] σέ καμμιάν άπολύτως έμπειρία καί, έάν κανείς ύπό 
ουσίαν έννοή έδώ τό διαρκώς μόνιμο άντικείμενο τής κατ’ αίσθηση 
έποπτείας, ή δυνατότης [τότε] ένός ά π λ ο ΰ  φ α ι ν ο μ έ ν ο υ  δέν μπορεί 
[είναι] όλωσδιόλου νμ διοραθή [διαγνωσθή]. Νοητά άπλώς όντα, ή νοητές

460. Τής δυνατότητος τής έμπειρίας ώς κλπ.
461. ’Από μόνος του.
462. Fntia rationis.
463. Τών έσωτερικών της.
464. Τήν ένότητα αυτή.
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άπλώς ιδιότητες των πραγμάτων τοϋ αισθητού κόσμου, δεν δύνανται νά 
γίνουν μέ καμμιάν46* θεμελιώδη άρμοδιότητα [έξουσιότητα| τοϋ λόγου ώς 
δόξα αποδεκτά, μολονότι (άφοΰ δέν έχει κανείς καθόλου έννοιες γιά τη 
δυνατότητά τους ή μή) έπίσης δέν μπορούν μέ καμμιάν καλλίτερη ένόραση 
ν’ άποκηρυχθούν465 466 δογματικώς.

Γιά τήν έξήγηση δεδομένων φαινομένων δέν μπορούν νά προσκομι- 
σθοΰν καθόλου άλλα πράγματα καί έξηγητικοί λόγοι έκτος άπ’ αυτά καί 
αύτούς, πού έχουν τεθή, σύμφωνα μέ γνωστούς ήδη νόμους των φαινομένων, 
σέ σύνδεση μέ τά δεδομένα [φαινόμενα]. Μιά ύ π ε ρ β α τ ο λ ο γ ι κ ή  υ π ό 
θ ε σ η ,  στήν όποια [κατά τήν όποια] θά έχρησιμοποιεΐτο μιά άπλή ιδέα 
τού λόγου γιά τήν έξήγηση των πραγμάτων τής φύσεως, δέν θά ήταν ώς έκ 
τούτου καμμιά άπολύτως έξήγηση, καθ’ όσον αύτό πού δέν κατανοεί κανείς 
έπαρκώς έκ γνωστών έμπειρικών άρχών, θά έξηγεϊτο μέ κάτι τι, γιά τό όποιο 
δέν καταλαβαίνει κανείς άπολύτως τίποτα. Ή αρχή, έξ άλλου, μιάς τέτοιας 
ύποθέσεως θά έχρησίμευε κατ’ ούσίαν μόνο γιά τήν ικανοποίηση του λόγου 
καί όχι γιά τήν προώθηση [πρόοδο] τής χρήσεως τής διανοίας-νοήσεως έν 
άναφορά πρός τ’ άντικείμενα. Τάξη καί σκοπιμότης μέσα στήν φύση πρέπει 
πάλι νά εξηγούνται έκ φυσικών αιτιών καί σύμφωνα μέ νόμους τής φύσεως, 
καί έδώ καί οί πιό άγριες467 [άχαλίνωτες] υποθέσεις, έάν μόνον [αρκεί μόνον 
καί] είναι φυσικές, είναι ανεκτότερες άπό μιάν ύπερφυσική, τήν έπίκληση 
δηλ. ένός θείου πρωτουργοΰ, πού τόν προϋποθέτει κανείς γιά τόν σκοπό 
αύτό. Γιατί αύτό θά ήταν μιά αρχή τού άργοΰ λόγου (ignava ratio), όλες 
[δηλ.] τίς αιτίες, τήν αντικειμενική πραγματικότητα τών όποιων μπορεί 
κανείς, τουλάχιστον κατά τή δυνατότητα, νά γνωρίση είσέτι διά [προοδευτι
κά] συνεχιζομένης έμπειρίας, νά τίς άντιπαρέρχεται διά μιας [ή: ξαφνικά], 
γιά νά έπαναπαυθή σέ μιάν άπλή ιδέα, πού είναι πολύ άναπαυτική [βολική] 
γιά τόν λόγο. "Οσον όμως αφορά τήν άπόλυτη όλότητα τής έξηγητικής 
άρχής468 στή σειρά [τών αιτιών] αύτών, τούτο λοιπόν δέν μπορεί ν’ 
άποτελέση κανένα έμπόδιο έν άναφορά πρός τ’ αντικείμενα τού κόσμου, 
γιατί, καθώς αύτά δέν είναι τίποτε άλλο άπό φαινόμενα, δέν μπορεί ποτέ νά 
έλπίζεται [άναμένεται] γι’ [σ’] αύτά κάτι τό άποτετελεσμένο στή σύνθεση 
τών σειρών469 τών όρων.

Ύπερβατολογικές ύποθέσεις τής καθαρά θεωρητικής χρήσεως τού

Γ (Α 773) 
1(Β 801)

465. Κατά τήν 3. έκδοση: μέ μιάν.
466. Νά τά ή τίς άρνηθή κανείς δογματικώς.
467. Πρωτόγονες, χονδροειδείς.
468. Ratio explicandi (= έξηγητικός λόγος).
469. 3. έκδοση: τής σειράς.
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(A 774)ι 
(Β 802)3

λόγου καί μιά έλευθερία νά χρησιμοποιή ένδεχομένως [στην άνάγκη] κανείς 
υπερφυσικούς έξηγητικούς λόγους470 πρός υποκατάσταση [κάλυψη] τής 
έλλείψεως σε φυσικούς έξηγητικούς λόγους, δέν δύνανται διόλου νά 
έπιτραποΰν, έν μέρει μέν γιατί ό λόγος μέ αύτό δέν προχωρεί καθόλου 
παραπέρα, άλλά διακόπτει μάλλον [άπεναντίας] τήν όλη προοδευτική 
πορεία τής χρήσεώς του, έν μέρει δέ γιατί ή άδεια471 αύτή θά έπρεπε κατ’ 
άνάγκην νά τόν στερήση [θά τόν όδηγοϋσε νά χάση] τελικά δλους τούς 
καρπούς τής έπεξεργασίας [καλλιέργειας] τού οίκείου είς αύτόν πεδίου, 
δηλ. τής έμπειρίας. Πράγματι, άν ή κατά φύση [φυσική] έξήγηση γίνεται 
[άποβαίνη] έδώ καί έκεΐ δύσκολη γιά ’μάς, τότε έχουμε μιάν ύπερβατική 
έξηγητική άρχή σταθερά στό χέρι, [άρχή] πού μάς άπαλλάσει472 άπ’ έκείνη 
τήν έρευνα καί κατακλείει [τερματίζει] τήν άνερεύνησή μας δχι δΓ 
έγκατανοήσεως473, άλλά διά μιάς όλοκληρωτικής άκαταληψίας474 μιάς 
άρχής, πού είναι κατά τέτοιον ήδη τρόπο προκαταβολικά έπινοημένη, ώστε 
νά ώφειλε αναγκαστικά νά περιέχη τήν έννοια τού άπολύτως Πρώτου.

Τό δεύτερο άπαιτούμενο [άναγκαΐο] γιά τήν άξιαποδεκτότητα475 μιάς 
ύποθέσεως πράγμα476 είναι ή έπάρκειά της, ώστε νά προσδιορίζη έξ αυτού a 
priori τίς συνέπειες, πού είναι δεδομένες. "Οταν γιά τόν σκοπό αύτό είναι 
κανείς άναγκασμένος νά έπικαλήται [νά άνατρέχη σέ] έπικουρικές477 
ύποθέσεις, αύτές τότε δίδουν τήν υποψία μιάς άπλής έπινοήσεως, γιατί καθ’ 
έαυτήν κάθε μία άπ’ αύτές χρειάζεται τήν ίδια δικαίωση, τήν όποια είχεν 
άνάγκη ή γιά υπόβαθρο τεθειμένη σκέψη, καί δέν μπορεί ώς έκ τούτου νά 
παράσχη κανέναν αξιόπιστο μάρτυρα478. "Οταν, υπό τήν προϋπόθεση μιάς 
άπεριόριστα τελείας αιτίας, δέν ύπάρχη βέβαια καμμιά έλλειψη σ’ 
έξηγητικές πάσης σκοπιμότητος, τάξεως καί μεγέθους, πού βρίσκονται στόν 
κόσμο, άρχές, τότε έν τούτοις έκείνη έχει άνάγκη έν μέσω479 —τουλάχιστον 
σύμφωνα μέ τίς έννοιές μας— των έμφανιζόμενων480 άποκλίσεων καί κακών,

470. ’Αρχές.
471. Licentia, licence (= χαριστική, προνομιακή έλευθερία).
472. Αίρει ύπεράνω έκείνης...
473. ’Εμβριθούς, όξείας, σαφούς γνώσεως [= Einsicht].
474. Άσυλληψίας.
475. Γιά νά γίνη άξια άποδοχής.
476. "Ορος, σημείο.
477. Έπιβοηθητικές.
478. Καμμιάν έγκυρη μαρτυρία.
479. Κατά τίς. γιά τίς.
480. Παρουσιαξόμενων, παρατηρούμενων.
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άπό νέες άκόμα υποθέσεις, γιά νά σωθή έναντίον αύτών4"', ώς άντιρρήσεων 
[έναντίον τους]. “Οταν ή άπλή αύτοτέλεια [ούσιαστικότης] τής άνθροιπινης 
ψυχής, πού Εχει τεθή ώς υπόβαθρο τών έαυτής φαινομένων, προσβάλλεται 
[άμφισβητήται] διά |ύπό] τών όμοίων [προσομοίων]4"2 πρός τίς μεταβολές 
μιάς ύλης (τήν αύξηση καί φθίση) φαινομένων της, τότε πρέπει νά κα
λούνται νέες υποθέσεις σέ βοήθεια, [ύποθέσεις] πού δέν είναι μέν χωρίς 
πιθανοφάνεια, άλλ’ είναι ώστόσο χωρίς καμμιάν πιστότητα4"3, έκτός άπ’ 
έκείνην πού τούς προσφέρει ή ώς κύριο υπόβαθρο [άρχή] άποδεδεγμένη 
δόξα, μέ τήν όποια μολαταύτα αύτές όφείλουν νά συνηγορούν [νά όμιλούν 
τήν ίδια γλώσσα].

’Εάν οί έδώ άναφερθέντες ώς παράδειγμα ισχυρισμοί τού λόγου 
(άσώματη ένότης τής ψυχής καί ύπαρξη ένός ύπερτάτου δντος) δέν όφείλουν 
[έχουν] νά ίσχύουν ώς ύποθέσεις, άλλά ώς a priori άποδεδειγμένα δόγματα, 
τότε λοιπόν δέν είναι [γίνεται] γι ’ αύτές διόλου ό λόγος. Σέ μιάν τέτοια όμως 
περίπτωση άς προβλέψη481 482 483 484 άσφαλώς κανείς, ώστε ή άπόδειξη νά έχη τήν 
άποδεικτική βεβαιότητα μιας άποδείξεως. Γιατί, τό νά θέλη κανείς νά 
καταστήση τήν πραγματικότητα τέτοιων ίδεών άπλώς π ι θ α ν ή ,  είναι μιά 
παράλογη485 πρόθεση, έτσι άκριβώς ώς έάν νά διενοεΐτο κανείς ν’ άποδείξη 
κατά τρόπον άπλώς πιθανό μιάν πρόταση τής Γεωμετρίας. Τό παν, ό άπό 
κάθε έμπειρίαν άποκεχωρισμένος λόγος μπορεί a priori μόνον καί ώς 
άναγκαΐο νά τό γνωρίζη ή νά μήν γνωρίζη άπολύτως τίποτε- ή κρίση του δέν 
είναι ώς έκ τούτου ποτέ [μιά] δόξα, άλλά ή έποχή άπό κάθε κρίση [πάσης 
κρίσεως] ή άποδεικτική βεβαιότης. Δόξες καί πιθανοφανεΐς κρίσεις γι’ αύτό 
πού προσάπτεται [άνήκει] σέ πράγματα, μπορούν νά προβάλλουν ώς 
έξηγητικοί μόνον λόγοι αυτού πού είναι πραγματικά δεδομένο, ή ώς 
συνέπειες, σύμφωνα μέ έμπειρικούς νόμους, αύτοΰ πού γιά βάση ύπόκειται 
ώς πραγματικό, κατά συνέπεια στή σειρά μόνον τών άντικειμένων τής 
έμπειρίας. Έξω άπ’ αύτό τό πεδίο δ ο ξ ά ζ ε ι ν είναι ταυτόσημο 
[ίσοδυναμεΐ μέ] πρός παίζειν μέ σκέψεις, έκτός έάν γιά έναν άβέβαιο δρόμο 
τής κρίσεως θά είχε κανείς άπλώς τή γνώμη, νά βρή [δηλ.] πάνω σ’ αύτόν, 
ένδεχομένως, τήν άλήθεια.

Άλλά παρ’ όλο πού στίς θεωρητικές άπλώς έρωτήσεις τού καθαρού 
λόγου δέν λαμβάνουν διόλου ύποθέσεις χώρα, γιά νά θεμελιώση κανείς

rCA 775) 
I (Β 803)

(Α 776) 
(Β 804)

481. Τών προερχομένων δηλ. άπό τίς αποκλίσεις κλπ. άντιρρήσεων.
482. ’Ανάλογων.
483. Πίστη, διαπεπιστευμένο κύρος.
484. Άς λάβη πρόνοια, άς προσέξη.
485. 'Ασυνταίριαστη.
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προτάσεις πάνω σ’ αύτές, αυτές έν τούτοις είναι παντελώς έπιτρεπτές, γιά νά 
υπερασπίζουν τό πολύ-πολύ μόνον αύτές [τίς προτάσεις], δηλαδή όχι βέβαια 
στή δογματική, άλλά στήν πολεμική ωστόσο χρήση. Μέ υπεράσπιση όμως 
δέν έννοώ τήν έπαύξηση [τόν πολλαπλασιασμό] των άποδεικτικών λόγων484 
τοΰ ισχυρισμού του [μας]486 487, άλλά τήν άπλή ματαίωση των φαινομενικών 
γνώσεων τοΰ άντιπάλου, [γνώσεων] πού όφείλουν [πρόκειται] νά ζημιώνουν 
[αίρουν, άφανίζουν] τήν ίσχυριζόμενη άπό μάς πρόταση. Άλλά όλες τώρα 
οί συνθετικές έκ καθαρού λόγου προτάσεις έχουν [φέρουν] τό ίδιάζον 
[γνώρισμα] επάνω τους: ότι, μολονότι αύτός πού ισχυρίζεται τήν πραγματι
κότητα ώρισμένων ιδεών, δέν γνωρίζει ποτέ τόσα, ώστε νά [γιά νά] καθιστά 
βέβαιη τή πρότασή του αύτή, άπό τήν άλλη [έπίσης] πλευρά ό άντίπαλος 
μπορεί έξ ίσου τόσο λίγα νά γνωρίζη, γιά νά [ώστε νά] ισχυρίζεται τό 
αντίθετο. Αύτή ή ίσότης488 τής μοίρας [τύχης] τοΰ άνθρωπίνου λόγου δέν 
εύνοεΐ τώρα βέβαια κανέναν άπό τούς δύο στήν καθαρά θεωρητική χρήση, 
καί έδώ άκριβώς είναι ή άληθής κονίστρα [τό πεδίο μάχης] μή κατασιγα- 
στέων ποτέ έχθροτήτων [έρίδων]. Θα δειχθή όμως στή συνέχεια ότι, έν άνα- 
φορά πρός τήν π ρ α κ τ ι κ ή  χ ρ ή σ η ,  ό λόγος έχει έν τούτοις ένα 
δικαίωμα νά δέχεται κάτι πού δέν θά ήταν μέ κανέναν τρόπο δικαιοδοτη- 
μένος νά τό προϋποθέτη, χωρίς έπαρκεΐς άποδεικτικούς λόγους, στό πεδίο 
τής καθαρής άπλώς θεωρίας, [καί τούτο] γιατί όλες αύτοΰ τοΰ είδους οί 
προϋποθέσεις προξενούν ζημιά [βλάπτουν] στήν τελειότητα τής άκρως 
καθαρής θεωρίας, γιά τήν όποια όμως ό πρακτικός λόγος δέν νοιάζεται 
καθόλου. ’Εκεί άρα αύτός είναι [εύρίσκεται] έν κατοχή [έχει κάτι στήν 
κατοχή του], τή νομιμότητα τής όποιας δέν έχει [δέν χρειάζεται] ν’ άπο- 
δείξη, καί γιά τήν οποία άλλωστε δέν θά μπορούσε πράγματι ν’ άναπτύξη 

(Α 777)ι [£κ0£ση] Χήν άπόδειξη. 'Ο άντίπαλος, άρα, οφείλει ν’ άποδείξη. Καθώς 
(Β 805) 5μως αύτός, γιά τό άμφισβητούμενο αντικείμενο, γνωρίζει έξ ίσου τόσο λίγο 

κάτι τι, γιά ν’ άποδείξη τή μή ύπαρξή του, όσο [λίγο γνωρίζει] καί ό πρώτος, 
πού ισχυρίζεται τήν πραγματικότητα αύτοϋ [τού άντικειμένου]: έτσι άποδει- 
κνύεται έδώ ένα πλεονέκτημα άπό τήν πλευρά έκείνου πού ισχυρίζεται κάτι 
ώς πρακτικώς άναγκαίαν προϋπόθεση (melior est conditio possidentis). Είναι 
δηλαδή αύτός έλεύθερος νά χρησιμοποιή, τρόπον τινά άπό άνάγκη 
αύτοαμύνης489, τά ίδια άκριβώς γιά τήν καλή του υπόθεση μέσα, τά όποια 
χρησιμοποιεί καί ό άντίπαλος έναντίον τής ιδίας [αύτής ύποθέσεως], [νά

486. ’ Επιχειρημάτων.
487. Κάποιου δηλ. γενικά.
488. Ή ίσομοιρία.
489. Νόμιμης αυτοάμυνας.
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χρησιμοποιή] δηλ. τίς υποθέσεις, πού δέν πρέπει διόλου νά χρησιμεύουν σέ 
αύτό, στό νά ένδυναμώνουν490 δηλ. τήν απόδειξη (τής ύποθέσεως] αύτής, 
άλλά νά δείχνουν μόνον, ότι ό άντίπαλος καταλαβαίνει πάρα πολύ λίγα γιά 
τ’ άντικείμενο τής έριδος, γιά νά μπορή νά κολακεύεται γιά ένα πλεονέ
κτημα4*1 τής άκρως θεωρητικής [του] γνώσεως έν σχέσει492 πρός τη δική 
μας.

Οί ύποθέσεις στό πεδίο τού καθαρού λόγου είναι λοιπόν μόνον ώς όπλα 
πολεμικής έπιτετραμμένες, όχι γιά νά θεμελιώνουν πάνω σ’ αύτά ένα 
δικαίωμα, άλλά μονάχα γιά νά τό ύπερασπίζωνται. Τόν άντίπαλο όμως έδώ 
όφείλουμε νά τόν ζητάμε πάντα μέσα στούς ίδιους τούς έαυτούς μας. Γιατί ό 
καθαρά θεωρητικός λόγος είναι κ α θ ’  ε α υ τ ό ν ,  στην ύπερβατολογική 
του χρήση, διαλεκτικός. Οί άντιρρήσεις πού θά μπορούσαν νά είναι 
έπίφοβες, βρίσκονται μέσα σ’ εμάς τούς ίδιους. ’Εμείς όφείλουμε, δίκην 
παλαιών άλλά μηδέποτε παραγραφομένων αξιώσεων, νά τίς άπεκζητήσωμε, 
γιά νά θεμελιώσουμε πάνω στόν έξολοθρεμό τους 493 -μιάν διαιώνια ειρήνη. 
’Εξωτερική ήρεμία [ειρήνη] είναι φαινομενική μόνον. Ό σπόρος των 
έναντιολογιών494, πού ένυπάρχει στην φύση μέσα τού άνθρωπίνου λόγου, 
είναι άνάγκη νά έξολοθρευθή' άλλά πώς μπορούμε νά τόν έξολοθρεύσωμε, 
άν δέν τού παράσχουμε έλευθερίαν, καί μάλιστα καί τροφήν, [ώστε] νά 
ξεβλαστήση495, γιά ν’ άποκαλυφθή καί νά τόν έξολοθρεύσωμε ύστερα άπό 
τη ρίζα496; Διαλογισθήτε [επινοήστε] λοιπόν καί σεις οί ίδιοι άντιρρήσεις, 
πού άπό κανενός άντιπάλου τό μυαλό δέν έχουν άκόμη περάσει, καί 
δανείστε του άκόμη καί όπλα, ή παραχωρήστε του τήν πιό εύνοϊκή, πού 
μπορεί αυτός νά εύχηθή στόν έαυτό του μόνον, θέση! Δέν υπάρχει σ’ αύτό 
έδώ άπολύτως τίποτε νά φοβήσθε, άπεναντίας μάλιστα [άλλά μάλλον] νά 
έλπίζετε, ότι θά προσπορίσετε, δηλαδή, στόν έαυτό σας μιάν ποτέ πλέον 
άμφισβητέα γιά ολόκληρο τό μέλλον κτήση.

Στόν πλήρη έξοπλισμό σας497 498 άνήκουν λοιπόν έπίσης οί ύποθέσεις τού 
καθαρού λόγου, οί όποιες, άν καί μολύβδινα μόνον όπλα (άφοΰ δέν είναι 
χαλυβδωμένα49® μέ κανέναν νόμο τής έμπειρίας), έχουν έν τούτοις πάντα

(Α 778) 
(Β 806)

490. ’ Ισχυροποιούν.
491. Υπεροχή.
492. Σέ σύγκριση, έν άναφορή.
493. Έξαφανισμό τους.
494. ’Αντιμαχιών.
495. Νά πετάξη κορφές, νά ξεβλαστώση.
496. Σύρριζα.
497. Αρματωσιά σας.
498. 'Ατσαλωμένα.
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τόση δύναμη499 500 501, όσην αύτά που μπορεί νά χρησιμοποιή οίοσδήποτε 
αντίπαλος έναντίον σας. "Οταν, συνεπώς, έναντίον τής παραδεδεγμένης 
(ύφ' οίανδήποτε άλλην άποψη, όχι καθαρά θεωρητικήν) άθλου καί σέ 
καμμιάν σωματική μεταβολή υποβεβλημένης φύσεως τής ψυχής σάς 
παρουσιάζεται'00 ή δυσκολία, ότι ή έμπειρία μολαταύτα φαίνεται ν’ 
άποδεικνύη τόσο τήν έξαρση'01 όσο καί τήν κατάρρευση'02 των δυνάμεων 
τού πνεύματός μας, ώς διαφορετική άπλώς τροποποίηση των όργάνων μας: 
τότε τή δύναμη τής άποδείξεως αύτής μπορείτε νά τήν έξασθενήσετε μ’ 
αύτό, μέ τό νά δέχεσθε [δηλ.], ότι τό σώμα δέν είναι τίποτε άλλο άπό τό 
θεμελιώδες φαινόμενο, εις τό όποιο, ώς εις όρον, άναφέρεται στήν παρούσα 
κατάσταση (στή ζωή) ολόκληρη ή δύναμη τού αισθητικού [τής αίσθητικό- 
τητος] καί, μαζί μ’ αύτό, όλη ή νόηση [άπαν τό Νοεΐν], Ό χωρισμός άπό τό 
σώμα είναι τό τέλος αύτής τής κατ’ αίσθηση χρήσεως τής γνωστικής σας 

807)1 ^υν(*ίιεω<* κα* ^ άρχη τήζ νοητικής. Τό σώμα δέν θά ήταν λοιπόν ή αιτία τού 
Νοεΐν, άλλά ένας απλός περιοριστικός όρος αύτού, κατά συνέπεια θά ήταν 
[έπρεπε] μέν νά τό θεωρή κανείς ώς προώθηση503 τής αισθητής504 καί 
ζωικής, άλλά τόσον έπίσης περισσότερο ώς εμπόδιο τής καθαρής καί 
πνευματικής ζωής505, καί ή εξάρτηση τού πρώτου [δηλ. τού Νοεΐν] άπό τή 
σωματική ιδιοσυστασία [φύση] δέν θ’ άπεδείκνυε τίποτε γιά τήν έξάρτηση 
ολοκλήρου τής ζωής άπό τήν κατάσταση [έξη] τών όργάνων μας. Άλλά 
μπορείτε νά προχωρήσετε άκόμη παραπέρα καί νά έξεύρετε καί έντελώς 
μάλιστα νέες, είτε μή προταθεΐσες [ύποκινηθεΐσες] ή σέ όχι πολύ ικανο
ποιητικό βαθμό άναπτυχθεΐσες [έπεξεργασθεΐσες]506 άμφιβολίες.

' Η τυχαιότης τών γεννήσεων, ή οποία στούς άνθρώπους, όπως καί στά 
άλογα507 δημιουργήματα, έξαρτάται άπό τήν περίσταση508, πέραν αυτού 
όμως συχνά έπίσης καί άπό τή συντήρηση509, τόν τρόπο ζωής [τή διαγωγή].
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499. Είναι τόσο ισχυρά.
500. Προσκρούετε στή..., προκύπτει ή...
501. "Ανοδο, ένταση, αύξηση, ύψωση.
502. "Εκπτωση, διάλυση, φθίση.
503. Ώς προακτική δύναμη, μέσο ή όρο.
504. Vita sensitive.
505. Έδώ ό Κάντ μάς εντυπωσιάζει μέ τήν σαφώς πλατωνική του γλώσσα (πρβλ. 

τόν πλατωνικό «Φαίδωνα»)·
506. ’ ΕμβαθυνΟεΐσες.
507. Στερημένα λογικού, ζώα.
508. Τίς περιστάσεις.
509 Μέσα διατροφής.
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τίς ιδιοτροπίες καί τίς έπίνοιες'10, συχνά μάλιστα καί άπό τό Ελάττωμα 
[την κακοήθεια], άποτελεΐ μιάν μεγάλη δυσκολία έναντίον τής γνιόμης γιά 
την έκτεινόμενη στην αιωνιότητα'" διάρκεια Ενός δημιουργήματος, ή ζωή 
τοΰ όποιου έχει κατά πρώτον άρχίσει κάτω άπό τόσο άσήμαντες καί στήν 
έλευθερία μας τόσο πέρα γιά πέρα έπαφημένες περιστάσεις. "Οσον άφορά 
τή διάρκεια όλοκλήρου τοΰ γένους (έδώ στή Γή), ή δυσκολία τότε αυτή Εχει 
έν άναφορφ πρός τήν ίδια'1- λίγα προβλήματα [είναι άσήμαντη], άφοΰ ή 
τύχη στήν κατ’ άτομον περίπτωση51’ είναι όχι λιγώτερο υποταγμένη σ’ 
έναν κανόνα έν τώ συνόλω" άλλ’ έν άναφορά πρός κάθε ένα άτομο, τό νά 
περιμένη κανείς ένα τόσο κραταιό άποτέλεσμα άπό τόσο άσήμαντες αιτίες, 
φαίνεται βεβαίως άμφίβολο510 511 512 513 514. ’Εναντίον αύτοΰ μπορείτε όμως νά έπικα- 
λεσθήτε [προσκομίσετε] μιάν υπερβατική υπόθεση: ότι [δηλ.] κάθε ζωή 
είναι κατ’ ουσίαν μόνο νοητή, ουδόλως ύποτεταγμένη στίς χρονικές 
μεταβολές, καί [ότι] δέν έχει ούτε διά τής γεννήσεως άρχίσει, ούτε 
τερματίζεται μέ τόν θάνατο" ότι ή ζωή αυτή δέν είναι- τίποτε άλλο άπό ένα 
άπλό φαινόμενο, μιά κατ’ αίσθηση δηλ. παράσταση τής καθαρής πνευμα
τικής ζωής, καί ότι ολόκληρος ό αισθητός κόσμος είναι μιά άπλή εικόνα, 
πού αίωρεΐται μπροστά στό τωρινό μας είδος γνώσεως, καί, όπως ένα όνειρο, 
δέν έχει καθ’ έαυτόν καμμιάν άντικειμενική πραγματικότητα" ότι άν 
μπορούμε [όφείλουμε]515 νά έποπτεύωμε τά πράγματα καί έμάς τούς ίδιους, 
[έτσι] ό π ω ς  α ύ τ ά  ε I ν α ι516, θά έβλέπαμε [τότε] τούς Εαυτούς μας μέσα 
σέ έναν κόσμο πνευματικών φύσεων, μέ τόν όποιο ή μοναδική άληθινή μας 
κοινωνία517 518 δέν έχει ούτε μέ τή γέννηση άρχίσει, ούτε θά σταματήση μέ τόν 
θάνατο τοΰ σώματος (ώς άπλοΰ φαινομένου) κλπ.

Μολονότι τώρα άπ’ όλα αύτά, πού προφασιζόμεθα έδώ ύποθετικώς 
έναντίον τής έπιθέσεως, δέν γνωρίζουμε τό έλάχιστο, ούτε καί στά σοβαρά 
ίσχυριζόμεθα, άλλά τό πάν δέν είναι οΰτε καν ιδέα τοΰ λόγου, μά άπλώς γιά 
άντιάμυνα έ π ι ν ο η μ έ ν η  έννοια,έμεΐςώστόσοσ’ αύτόέδώπροχωροΰμε 
έντελώς σύμφωνα μέ τόν λόγο, έφ’ όσον [καθ’ όσον] έμεΐς στόν άντίπαλο, 
πού νομίζέι ότι έχει Εξαντλήσει πάσα δυνατότητα, καθώς [ένώ] θεωρεί51*1 τήν

r (Α 780) 
1 (Β 808)

510. Φαντασίες, ξαφνικές ιδέες.
511. Στους αίώνες.
512. Τή διάρκεια.
513. Στήν κατ’ ιδίαν περίπτωση (= in singulo).
514. Άκροσφαλές.
515. " Αν μπορούσαμε.
516. Καί όπως έμεΐς είμαστε.
517. ’Επικοινωνία, κοινότης.
518. Μέ τό νά θεωρή.
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έλλειψη των έμπειρικών αυτής*19 όρων ώς μιάν απόδειξη τής όλοκληρω- 
τικής άδυνατότητος αύτοΰ πού έμεΐς πιστεύουμε, δείχνουμε μόνον: ότι έξ 
ίσου τόσο λίγο αύτός δι ’ άπλών νόμων τής έμπειρίας μπορεί νά περιλάβη 
όλόκληρο τό πεδίο δυνατών πραγμάτων αύτών καθ’ έαυτά, όσο λίγο καί 
έμεΐς μπορούμε έξω από την έμπειρία ν’ άποκτήσουμε ότιδήποτε κατά 
τρόπον θεμελιωμένο γιά τόν λόγο μας. ’Εκείνος πού έναντίον των 
ύπεραξιώσεων τού θρασυβούλως άποφάσκοντος άντιπάλου άντιστρέφει 
τοιούτου είδους υποθετικά άντίμεσα [άντίμετρα], δέν πρέπει νά θεωρηθή ώς 
τέτοιος, ώς έάν νά θέλη [δηλ.] νά τά οίκειοποιηθή αυτά ώς άληθινές του 
γνώμες. [Τά μέσα] αύτά τά έγκαταλείπει εύθύς ώς έχει άνασκευάσει 
[ξεμπερδέψει μέ] τη δογματική άλαζονεία [οίηση] τού άντιπάλου. Γιατί, 
όσο καί αν τό πράγμα είναι [πρέπει] νά θεωρήται μέ μετριοφροσύνη καί 
μετριοπάθεια, όταν [δηλ.] κανείς519 520 συμπεριφέρεται [άντιδρά] έν άναφορφ 
πρός ξένους ισχυρισμούς άποκρουστικά μόνον καί αρνητικά, ή άξίωση 
ώστόσο τότε, εύθύς ώς αύτός θελήσει νά καταστήση μέ κύρος [έπιβάλη ώς 
έγκυρες] τίς αντιρρήσεις του αύτές ώς άποδείξεις τού ’Εναντίου, δέν είναι 
πάντα λιγώτερο ύπεροπτική καί πεφυσιωμένη [έπηρμένη], ώς έάν αύτός νά 
είχε συνταχθή521 μέ τό καταφάσκον [θετικό] μέρος [κόμμα] καί τόν 
ισχυρισμό αύτού.

’Από εδώ βλέπει λοιπόν κανείς, ότι οί ύποθέσεις στήν καθαρά 
θεωρητική χρήση τού λόγου δέν έχουν κανένα κύρος ώς γνώμες αύτές καθ’ 
έαυτές, άλλά μόνον έν σχέσει πρός έναντίες [άντικείμενες] ύπερβατικές 
άξιώσεις. Γιατί ή έπέκταση τών άρχών δυνατής έμπειρίας πάνω στή 
δυνατότητα τών πραγμάτων καθόλου είναι έξ ίσου τόσον υπερβατική όσον 
καί ό ισχυρισμός τής άντικειμενικής πραγματικότητος τέτοιων έννοιών, πού 
δέν μπορούν νά βροΰν τά άντικείμενάτους πουθενά [άλλοΰ] παρά έξω άπό τό 
όριο [τά όρια] κάθε δυνατής έμπειρίας. "Ο,τι ό καθαρός λόγος κρίνει 
βεβαιωτικώς [καταφατικώς], πρέπει (όπως πάν ό,τι γνωρίζει ό λόγος) νά 
είναι άναγκαΐο ή [άλλιώς] δέν είναι απολύτως τίποτε. Αύτός συνεπώς δέν 
περιέχει στήν πραγματικότητα διόλου δόξες. Οί μνημονευθεΐσες [έννοη- 
θεΐσες] όμως υποθέσεις είναι προβληματικές μόνον κρίσεις, πού δέν 
μπορούν τουλάχιστον ν’ άνασκευασθοΰν, μολονότι βέβαια δέν μπορούν καί 
μέ τίποτε ν’ άποδειχθούν, καί είναι, άρα, καθαρές522 ιδιωτικές γνώμες

519. W i I | e: τών έμπειρικών όρων (άπλώς). Αυτής (= τής δυνατότητος).
520. Κάποιος.
521. Υιοθετήσει, πάρει θέση.
522. Κατά τή γραφή τοΰ H a r t e n s t e i n :  reine (= καθαρές). Υπάρχει καί

γραφή: keine (= δέν είναι, άρα, καμμιά ιδιωτική γνώμη).
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[δόξες], μά δέν μπορούν ώστόσο καί ν’ απαλλαγούν'·'1 εΰχερώς (ακόμη καί 
γιά τήν έσωτερική καθησύχαση) άπό έναντίον τους στρεφόμενους [έγειρό- 
μενους] ένδοιασμούς. ’Αλλά υπό τήν ίδιότητα αυτή πρέπει κανείς νά τίς 
διατηρή καί νά φυλάγεται κιόλας έπιμελώς, ώστε νά μήν προβάλλουν ώς 
αυτές καθ’ έαυτές διαπεπιστευμένες [άξιόπιστες] καί μέ ώρισμένο [κάποιο] 
άπόλυτο κΰρος καί ύπό τό βάρος [φανταστικών] έπινοήσεων καί φρενα
πατών καταπνίγουν τόν λόγο.

ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ

Ή Πειθαρχία τοΰ καθαρού λόγου έν αναφορά πρός τίς αποδείξεις του

Οί άποδείξεις ύπερβατολογικών καί συνθετικών προτάσεων έχουν523 524, 
μεταξύ όλων τών άποδείξεων μιας συνθετικής γνώσεως a priori, τό ίδιάζον 
έπάνω τους [γνώρισμα], ότι ό λόγος σ’ [κατ’] αυτές δέν έχει μέσω τών 
έννοιών του τό δικαίωμα525 ν’ άπευθύνεται κατ’ ευθείαν στό άντικείμενο, 
άλλ’ είναι υποχρεωμένος ν’ απόδειξη προηγουμένως a priori τό άντικει- 
μενικό κΰρος τών έννοιών καί τή δυνατότητα τής συνθέσεως αυτών. Τοΰτο 
δέν είναι ένας, τυχόν, άναγκαΐος άπλώς κανών τής περισκέψεως [προφυλα- 
κτικότητος]526, άλλ’ άφορα τήν ούσία καί τή δυνατότητα τών ιδίων τών 
άποδείξεων. "Οταν οφείλω [είναι] νά προχωρήσω527 a priori πέρα άπό τήν 
έννοια ένός άντικειμένου, τότε αυτό, χωρίς ένα ιδιαίτερο καί έξω άπ’ αυτή 
τήν έννοια ευρισκόμενο οδηγητικό νήμα, είναι άδύνατο. Στά Μαθηματικά 
τοΰτο είναι ή έποπτεία a priori, ή όποια καθοδηγεί τή σύνθεσή μου, καί 
έδώ όλα τά συλλογιστικά συμπεράσματα μπορούν νά διεξαχθοΰν [πραγμα- 
τωθοΰν] άμεσα πάνω528 στήν έποπτεία. Στήν ύπερβατολογική γνώση, καθ’ 
όσον αύτή έχει νά κάνη μέ τίς έννοιες μόνο τής διανοίας, ό κανών αύτός 
είναι ή δυνατή έμπειρία. Ή άπόδειξη δέν δείχνει δηλαδή, ότι ή δεδομένη 
έννοια (γι’ αύτό π.χ. πού συμβαίνει) όδηγεΐ κατ’ εύθεΐαν σέ μιάν άλλη

523. Νά ξεφύγουν.
524. Φέρουν.
525. Δέν δικαιούται, έπιτρέπεται.
526. Συνέσεως.
527. Νά έξέλθω.
528. Άπό τήν, μέ βάση τήν.
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έννοια (σ’ αυτήν μιας αιτίας)' γιατί μιά τέτοιου είδους μετάβαση θά ήταν 
ένα άλμα, πού δέν θά μπορούσε καθόλου νά δικαιοληγηθή' άλλ’ [ή άπόδει- 
ξη] αυτή δείχνει, ότι ή ίδια ή έμπειρία, κατά συνέπεια τό άντικείμενο τής 
έμπειρίας, θά ήταν άδύνατη χωρίς μιάν τέτοια σύνδεση. * Η άπόδειξη άρα 
έπρεπε'29 νά δηλώνη συγχρόνως τή δυνατότητα [τοΰ] νά φθάνη κανείς 
συνθετικώς καί a priori σέ μιάν ώρισμένη γνώση πραγμάτων, πού δέν 
περιείχετο στήν έννοια [των πραγμάτων] αυτών. Χωρίς τήν προσεκτικότητα 
αύτή οι άποδείξεις τρέπονται'30, ώσπερ διασπώντα τίς όχθες των ΰδατα, 
όρμητικά καί διά μέσου των άγρών, πρός τά έκε! όπου ή κλίση τής 
κεκρυμμένης συνειρμικής συνδέσεως τά κατευθύνει κατά τύχη529 530 531. Ή 
έπίφαση [φαινομενικότης] τής πεποιθήσεως, πού εδράζεται σ’ ύποκειμε- 
νικές αιτίες τής συνειρμικής συνδέσεως καί έκλαμβάνεται ως ή έννόηση 
[ενόραση] μιας φυσικής συγγένειας, δέν μπορεί διόλου ν’ άντισταθμίση 
τήν ένδοιαστικότητα [άμφιβολία], πού γύρω άπό τέτοιου είδους τετολμη- 
μένα βήματα εύλόγως πρέπει νά έκδηλωθή [παρουσιασθή]. Γι’ αύτό καί 
όλες έπίσης οί άπόπειρες ν’ άποδείξουν τήν άρχή τοΰ άποχρώντος λόγου 
ύπήρξαν, κατά τή γενική όμολογία των ειδημόνων, μάταιες' καί προτοΰ νά 
προβάλη ή ύπερβατολογική κριτική, προτιμοΰσε532 κανείς, άφοΰ δέν 
μπορούσε ωστόσο κανείς νά εγκατάλειψη τήν θεμελιώδη αυτήν άρχή, νά 
έπικαλήται έπίμονα [πεισμόνως] τόν κοινό νοΰ (ένα καταφύγιο πού 
άποδεικνύει πάντοτε, ότι ή ύπόθεση τοΰ λόγου εϊναι άπεγνωσμένη533) παρά 
ν’ άποπειράται [έπιχειρή] νέες δογματικές άποδείξεις.

’Αλλά εάν ή πρόταση, γιά τήν όποια πρέπει νά λάβη χώρα μιά 
άπόδειξη534, είναι ένας ισχυρισμός τοΰ καθαρού λόγου καί έγώ θέλω 
μάλιστα μέσψ άπλών ιδεών νά προχωρήσω πέρα535 άπό τίς έμπειρικές μου 
έννοιες, τότε [ή πρόταση] αύτή θά έπρεπε νά περιέχη, περισσότερο άκόμη, 
μέσα της τήν δικαίωση ένός τέτοιου βήματος τής συνθέσεως (έάν [τό βήμα] 
αύτό θά ήταν άλλως δυνατό) ώς έναν άναγκαϊο όρο τής άποδεικτικής της 
δυνάμεως. "Οσο άληθοφανής ώς έκ τούτου καί άν μπορή νά είναι ή 
ύποτιθέμενη άπόδειξη τής άπλής φύσεως τής νοούσης ούσίας μας έκ536 τής

529. E r d m a n n :  θά έπρεπε.
530. Σπεύδουν, τρέχουν.
531. Συμπτωματικώς.
532. Έχει προτιμήσει.
533. Desperata. "Απελπις, άπελπισμένη, έν άπογνώσει.
534. Ν’ άποδειχθή.
535. Νά ΰπερβώ.
536. Μέ αφετηρία ή βάση τήν έξαγόμενη άπό τήν...
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ένότητος τής συγκαταλήψεως, σ’ αυτήν έν τούτοις αντιτάσσεται άναπο- 
τρέπτως ή ένδοιαστικότης [δυσκολία]: ότι, καθώς [έπειδή] ή απόλυτη [δηλ-J 
άπλότης δέν είναι ώστόσο καμμιά έννοια, πού μπορεί ν’ άναφέρεται άμεσα 
σέ μιαν κατ’ αίσθηση άντίληψη, άλλ’ ώς ίδέα όφείλει νά έξάγεται άπλώς 
διά συλλογισμού, [έτσι] δέν είναι [δυνατό] νά έννοήση5'7 κανείς διόλου, πώς 
ή άπλή συνείδηση, πού περιέχεται σέ κ ά θ ε  σκέψη5”1, ή τουλάχιστον 
μπορεί νά περιέχεται, άν καί έπί τοσοΰτον [κατά τούτο]5” είναι μιά άπλή 
παράσταση, όφείλει νά μέ όδηγήση στή συνείδηση καί τή γνώση ένός 
πράγματος, μ έ σ α  σ τ ό  ό π ο ι ο  μπορεί νά περιέχεται μόνον τό Νοεΐν. 
Γιατί, όταν παριστώ μέσα μου τή δύναμη τού σώματός μου537 538 539 540 έν κινήσει, 
τότε αύτό είναι γιά μένα κατά τούτο [ύπ’ αύτή τήν έννοια] άπόλυτη ένότης 
καί ή παράστασή μου γι’ αύτό είναι άπλή' [τήν παράσταση] αύτή ώς έκ 
τούτου μπορώ έπίσης νά τήν έκφράσω διά τής κινήσεως ένός σημείου, άφού 
ό όγκος του σ’ αύτό έδώ541 δέν κάνει [σημαίνει] τίποτε542, καί, χωρίς μείωση 
τής δυνάμεως, μπορεί [τό σώμα αύτό] νά νοηθή [συ'λληφθή] τόσο μικρό, 
όσο κανείς θέλει, καί άρα καί ώς εις ένα έπίσης σημείο ευρισκόμενο. Άλλ’ 
άπ ’ αύτό έδώ όμως δέν θά συμπεράνω: ότι, έάν δέν μοΰ είναι δεδομένο τίποτε 
άλλο παρά ή κινούσα δύναμη ένός σώματος, τό σώμα [τότε] μπορεί νά νοηθή 
ώς άπλή ούσία, γι’ αύτό, γιατί [δηλ.] ή παράστασή του κάνει άφαίρεση άπό 
κάθε μέγεθος τού χωρικού περιεχομένου καί είναι συνεπώς άπλή. ΔΓ αύτού 
τώρα, διά τού ότι [δηλ.] τό άπλό στήν [ή: κατ’] άφαίρεση είνα διαφορετικό 
άπό τό άπλό έν τω άντικειμένω καί ότι τό ’ Εγώ, πού στήν πρώτη σημασία 
δέν περικλείει μ έ σ α  τ ο υ  καμμιάν άπολύτως πολλαπλότητα, μπορεί στή 
δεύτερη [σημασία], όπου [καθώς] αύτό σημαίνει τήν ίδια τήν ψυχή, νά είναι 
μιά πολύ σύνθετη έννοια, νά περιέχη δηλαδή ύ π ’ α ύ τ ό  [μέσα του] καί 
νά δηλώνη πάρα πολλά [πράγματα]54’, [δι’ αύτού τώρα κλπ.] έγώ άποκα- 
λύπτω έναν παραλογισμό. ’Αλλά544, γιά νά τόν ύποπτευθή [προεικάση] 
κανείς πρωτύτερα (γιατί χωρίς μιάν τέτοια προηγούμενη εικασία δέν θά 
συνελάμβανε κανείς καμμιάν άπολύτως υποψία έναντίον τής άποδείξεως) 
είναι όλωσδιόλου άναγκαϊο νά έχη κανείς στό χέρι ένα διαρκές κριτήριο

537. Ένίδη, ένδιαγνώση.
538. Έννόημα, ένέργημα του Νοεΐν.
539. Δηλ. καθ’ όσον περιέχεται σέ κάθε σκέψη..
540. H a r t e n s t e i n :  ένός σώματος.
541. Εδώ δά, στήν προκειμένη περίπτωση.
542. Δέν έχει καμμιά σημασία, δέν παίζει κανένα ρόλο.
543. Στοιχεία. Νά είναι σύνθετο.
544. Μόνο που γιά νά...
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τής δυνατότητος τέτοιων συνθετικών προτάσεων, που όφείλουν ν’ άπο- 
δεικνύουν περισσότερα άπ’ όσα μπορεί νά δώση ή έμπειρία, [κριτήριο] τό 
όποιο συνίσταται σ’ αυτό: στό νά μήν άνάγεται [άναφέρεται] [δηλ.] ή 
άπόδειξη κατ’ εύθεΐαν στό αίτούμενο κατηγόρημα, άλλά διά μέσου μόνον 
μιας άρχής τής δυνατότητος [του] νά διευρύνωμε τή δεδομένη έννοιά μας 
a priori μέχρι τις ιδέες καί νά τίς πραγματώνουμε αυτές. "Οταν τής 
προφυλάξεως αυτής γίνεται πάντα χρήση, όταν κανείς, προτού άκόμη 
έπιχειρηθή ή άπόδειξη, συλλογίζεται [διαβουλεύεται] σοφώς [συνετώς] 
μέσα του, πώς καί μέ ποιόν λόγο [άρχή] τής έλπίδος μπορεί κανείς όρθώς νά 
περιμένη μιάν τέτοια διά καθαρού λόγου διεύρυνση, καί άπό πού τέλος 
πάντων θέλει κανείς σέ παρομοίου είδους περίπτωση ν’ άρύεται αύτές τίς 
γνώσεις [έννοήσεις, ένοράσεις], πού δέν μπορούν ν’ άναπτυχθούν [πα* 
ραχθούν] έξ έννοιών καί ούτε έπίσης νά προ-ληφθοΰν έν σχέσει πρός 
δυνατήν έμπειρία: τότε μπορεί κανείς νά γλυτώση545 άπό πολύ δύσκολες καί 
μολαταύτα άκαρπες προσπάθειες [κόπους], καθ’ όσον [άφοΰ] δέν άξιώνει 
άπό τόν λόγο τίποτε πού νά προχωρή καταφανώς πέρα546 άπό τή δύναμή του, 
ή, μάλλον, [καθ’ όσον] τόν λόγο, πού κατά τίς ένορμήσεις547 τής καθαρά 
θεωρητικής του πρός διεύρυνση μανίας548 δέν έπαφίεται [ύπομένει] άσμένως 
νά περιορίζεται, τόν ύποβάλλει στην πειθαρχία τής αύτοσυγκρατήσεως 
[άποχής].

Ό πρώτος, λοιπόν, κανών, είναι τούτος: νά μήν έπιχειρή κανείς διόλου 
ύπερβατολογικές άποδείξεις χωρίς πρωτύτερα νά έχη άναλογισθή καί δώσει 
μέσα του λόγο 549 γι’ αυτό, άπό πού [δηλ.] θέλει νά παίρνη κανείς τίς 
θεμελιώδεις άρχές, πάνω στίς όποιες σκέπτεται κανείς νά οίκοδομήση [τίς 
άποδείξεις] αύτές, καί μέ ποιό δικαίωμα μπορεί κανείς νά περιμένη άπ’ 
αύτές την καλή έπιτυχία τών συμπερασμάτων. ’ Εάν αύτές είναι θεμελιώδεις 
άρχές τής διανοίας-νοήσεως (π.χ. τής αίτιότητος), τότε είναι μάταιο550 νά 
φθάση κανείς μέσφ αύτών σ’ ιδέες τού καθαρού λόγου’ γιατί έκεϊνες 
ισχύουν μόνο γιά άντικείμενα δυνατής έμπειρίας. “Αν όφείλουν [πρόκειται] 
νά είναι θεμελιώδεις έκ καθαρού λόγου άρχές, τότε όλος ό κόπος πάλι είναι 
μάταιος. Γιατί ό λόγος έχει βέβαια έξ [έκ τών άρχών] αυτών551, άλλά αύτές, 
ώς άντικειμενικές θεμελειώδεις άρχές, είναι στό σύνολό τους διαλεκτικές

545. Νά κάνη οικονομία, νά φεισθή.
546. Ύπερβαίνη.
547. 'Ορμές, έσα>τερικές άνακινήσεις.
548. Φλογερής έπιθυμίας, δίψας.
549. Λικαιωθή.
550 Ματαίως προσπαθούμε.
551 Αυτοί» του είδους άρχές.
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καί μπορούν τό πολύ-πολύ νά είναι έγκυρες ώς κανονιστικές μόνον αρχές 
τής συστηματικά συνεχόμενης χρήσεως τής έμπειρίας. ’ Αλλ’ έάν υπάρχουν 
ήδη [πρόκεινται] τέτοιου είδους υποτιθέμενες άποδείξεις: τότε στην άπα- ^g 
τηλή πεποίθηση άντιτάσσετε έσεΐς τό non liquet τής ώρισμένης δυνάμεως | 
τής κρίσεώς σας καί, μολονότι δέν μπορείτε νά διαπεράσετε [διίδετε]552 
άκόμη τήν φρεναπάτη τους [τό άπατούργημά τους], έχετε ώστόσο πλή
ρες δικαίωμα ν’ άπαιτήσετε τήν Παραγωγή553 των χρησιμοποιημένων 
σ’ αύτό [ή: έκεΐ] θεμελιωδών προτάσεων, ή όποια, έάν [οί αρχές] αυτές 
όφείλουν νά έχουν έξ άπλοϋ μόνον λόγου έκπορευθή, δέν μπορεί αυτή νά 
σάς προσπορισθή ποτέ. Καί έτσι δέν έχετε ούτε κάν άνάγκη νά καταπιά- 
νεσθε μέ τήν άνάπτυξη καί άνασκευή κάθε μιας άβάσιμης άπατηλής 
φαινομενικότητας, άλλ’ δλη τήν άνεξάντλητη σέ τεχνάσματα διαλεκτική 
μπορείτε νά τήν έξαποστείλετε [παραπέμψετε] συλλήβδην554 διά μιας [ή: 
μονομιάς] στό δικαστήριο ένός νόμους άπαιτοϋντος κριτικού λόγου.

Ή δ ε ύ τ ε ρ η  ίδιαιτερότης ύπερ βατολογικών άποδείξεων είναι 
τούτη: ότι σέ κάθε ύπερβατολογική [δηλ.] πρόταση μπορεί νά βρεθή μ ι ά 
μ ο ν α δ ι κ ή  μόνον άπόδειξη. "Οταν δέν οφείλω [έχω] νά συμπεράνω έξ 
έννοιών, άλλ’ άπό τήν έποπτεία, πού άντιστοιχεϊ σέ μιάν έννοια, είτε τώρα 
αύτή είναι μιά καθαρή έποπτεία, δπως στά Μαθηματικά, ή έμπειρική, δπως 
στήν φυσική έπιστήμη: τότε ή ώς βάση τεθειμένη έποπτεία μοΰ προσφέρει 
πολλαπλό γιά συνθετικές προτάσεις ύλικό, πού μπορώ κατά περισσοτέρους 
άπό έναν τρόπους νά συνδέσω, καί, καθώς έχω τό δικαίωμα [είμαι έλεύθε- 
ρος] νά ξεκινήσω άπό περισσότερα άπό ένα σημεία, μπορώ διά διαφορε
τικών οδών νά άχθώ [φθάσω] στήν ίδια αύτή πρόταση.

’Αλλά κάθε μία ύπερβατολογική πρόταση ξεκινά τώρα άπό μιάν μόνον 
έννοια καί έκφράζει555 τόν συνθετικό δρο τής δυνατότητος τού αντικειμένου 
σύμφωνα μ’ αύτή τήν έννοια. Ό άποδεικτικός, άρα, λόγος μπορεί νά είναι 
ένας καί μόνος γιατί έξω άπ’ αύτή τήν έννοια δέν ύπάρχει τίποτε περαιτέρω ^ 
[παραπάνω], μέ τό όποιο θά μπορούσε νά προσδιορισθή τό άντικείμενο, ή j^g 
άπόδειξη συνεπώς δέν μπορεί νά περιέχη τίποτε παραπάνω άπό τόν 
προσδιορισμό ένός άντικειμένου καθόλου σύμφωνα μ’ αύτή τήν έννοια, πού 
είναι ώσαύτως μία καί μόνη556. Στήν 'Υπερβατική ’Αναλυτική είχαμε π.χ. 
έξαγάγει τήν θεμελιώδη πρόταση: [δτι] πάν δ,τι συμβαίνει, έχει μιάν αιτία, 
άπό τόν μοναδικό δρο τής άντικειμενικής δυνατότητος μιάς έννοιας γι’

552. Διαγνώσετε, άποκαλύψετε, διαλύσετε.
553. Deduktion.
554. En bloc, en masse (= άθρόως, πανδημεί).
555. G r i l l  ο: θέτει.
556. Μοναδική.
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αύτό πού συββαίνει, έν γένει: δτι [δηλ.] ό προσδιορισμός ένός γεγονότος 
μέσα στόν χρόνο, κατά συνέπεια (τό γεγονός) αύτό, ώς άνήκον στην 
έμπειρϊα, θά ήταν, χωρίς νά τελή κάτω άπό 'έναν τέτοιο δυναμικό κανόνα, 
άδύνατο. Αύτός λοιπόν είναι έπίσης καί ό μοναδικός δυνατός άποδεικτικός 
λόγος' γιατί μόνο μ’ αύτό, μέ τό νά προσδιορίζεται [δηλ.] σέ [γιά] μιάν 
έννοια, διά μέσου τού νόμου τής αίτιότητος, ένα άντικείμενο, έχει τό 
παριστώμενο γεγονός άντικειμενικόν κύρος, δηλ. άλήθεια. “Εχει φυσικά 
έπιχειρήσει κανείς καί άλλες άκόμα άποδείξεις γιά τήν θεμελιώδη αύτήν 
άρχή, π.χ. έκ τής τυχαιότητος' άλλ’ δταν [ή άπόδειξη] αυτή θεωρηθή ΰπό 
τό φως557, τότε δέν μπορεί κανείς ν’ άνεύρη κανένα χαρακτηριστικό σημείο 
τής τυχαιότητος έξόν άπό τό σ υ μ β α ί ν ε ι ν [τό γίγνεσθαι]558, δηλ. άπό 
τήν ύπαρξη, πρίν άπό τήν όποια προηγείται ένα μη -Είναι [μιά μη ύπαρξη] 
τού άντικειμένου, καί έτσι έπανέρχεται λοιπόν κανείς πάντα στόν ίδιο πάλι 
άποδεικτικόν λόγον. "Οταν όφείλη [είναι] ν’ άποδειχθή ή πρόταση: πάν δ,τι 
νοεί, είναι άπλό, τότε δέν σταματά κανείς στό Πολλαπλό τού Νοεϊν, άλλ’ 
έμμένει άπλώς στήν έννοια τού Έγώ, πού είναι άπλή καί στήν όποια 
άναφέρεται κάθε ένέργημα τού Νοεϊν559. "Ετσι άκριβώς έχει τό πράγμα καί 
μέ τήν ύπερβατολογική απόδειξη γιά τήν ύπαρξη τού Θεού, [άπόδειξη] πού 
έδράζεται στήν άμοιβαιότητα άποκλειστικά των έννοιών γιά τό κατ’ έξοχήν 
πραγματικό καί άναγκαΐο όν560, καί δέν μπορεί νά ζητηθή πουθενά άλλιώς.

Μέ τήν άποτρεπτική αύτή παρατήρηση ή κριτική τών Ισχυρισμών τού 
λόγου άνάγεται [συνοψίζεται, συμπτύσσεται] σέ πάρα πολύ λίγα πράγμα
τα561. Όπου ό λόγος έπιτελεϊ [άσκεΐ] δι’ άπλών έννοιών τό έργο του, έκεϊ 
είναι δυνατή μία καί μόνον άπόδειξη, έάν παντού [γενικά] μόνον είναι 
δυνατή κάποια μία. "Οταν, ώς έκ τούτου, βλέπη κανείς ήδη τόν δογματικό 
νά προβάλη [έμφανίζεται] μέ δέκα άποδείξεις, έκεϊ [τότε] μπορεί κανείς νά 
πιστεύη μέ βεβαιότητα, δτι αύτός δέν έχει άπολύτως καμμίαν. Γιατί, άν είχε 
μίαν, πού (δπως όφείλει νά είναι [συμβαίνη] σέ υποθέσεις τού καθαρού 
λόγου) ν’ άπεδείκνυε άποδεικτικά, πρός τί θά χρειαζόταν τίς υπόλοιπες;' Η 
πρόθεσή του562 είναι δπως αύτή έκείνου τού δικηγόρου τού Κοινοβουλίου: 
[δηλ.] τό ένα έπιχείρημα είναι γι’ αυτόν έδώ, τό άλλο γιά έκεϊνον έκεϊ, γιά 
νά έκμεταλλευθή δηλαδή τήν άδυναμία τών δικαστών του, πού, χωρίς νά 
ύπεισέρχωνται βαθειά στά πράγματα [χωρίς νά έμβαθύνουν στήν έρευνα] καί

557. Έξετασθή άπό πιό κοντά.
558. Evcnire.
559. Κάθε σκέψη, διανόημα.
560. Ens realissimum ct necessarium.
561 "Αγεται σέ πολύ μικρά πράγματα, περιορίζεται πολύ, σμικρύνεται.
562. Ο στόχος, σκοπός του



γιά νά ξεφορτωθούν563 μέσα σέ λίγο χρόνο τήν υπόθεση, άρπάζουν τό πρώτο 
καί καλλίτερο'64, πού.τούς περνάει [κατεβαίνει]'6' άκριβώς άπ' τό μυαλό καί 
άποφασίζουν σύμφωνα μ’ αύτό.

Ό τρίτος ίδιάζων [ιδιαίτερος] κανών τού καθαρού λόγου, όταν έν 
άναφορφ πρός ύπερβατολογικές άποδείξεις υποβάλλεται σέ μιάν πειθαρχία, 
είναι: ότι οί άποδείξεις του δέν πρέπει ποτέ νά είναι ά π α γ ω γ ι κ ές, άλλά 
προφανείς'66 πάντοτε. ' Η άμεση ή προφανής άπόδειξη σέ κάθε είδος 
γνώσεως είναι έκείνη, πού μαζί μέ τήν πεποίθηση γιά τήν άλήθεια, 
συνδυάζει [συνδέει] συγχρόνως τήν ένόραση [έγκατανόηση, γνώση] είς τίς 
πηγές τής ιδίας αύτής [άλήθειας]’ ή άπαγωγική, άντίθετα, [άπόδειξη] 
μπορεί μέν νά παραγάγη [προσπορίση] βεβαιότητα, άλλ’ όχι κατανοησι- 
μότητα567 τής άλήθειας έν άναφορα568 πρός τή συνεκτική ένότητα μέ τούς ^ 
λόγους56’ τής δυνατότητός της. Γι’ αύτό οί τελευταίες [άποδείξεις] είναι μιά gjg^ 
έκτακτη μάλλον βοήθεια570 παρά μιά μέθοδος [μεθοδική διαδικασία], πού 
ικανοποιεί όλες τίς έπιδιώξεις [προθέσεις] τού λόγου. Αύτές έν τούτοις 
έχουν κατά [σέ] τούτο ένα πλεονέκτημα τής προφανείας έναντι των άμέσων 
άποδείξεων: ότι [δηλ.] ή άντίφαση συνεπικομίζει πάντοτε περισσότερη 
σαφήνεια έν τή παραστάσει άπ’ ό,τι ή καλλίτερη σύνδεση, καί μέ αύτό 
προσπελάζει περισσότερο στό έποπτικό [στοιχείο]571 μιας άποδείξεως.

* Η ουσιαστική [άληθινή] αιτία τής χρήσεως άπαγωγικών άποδείξεων 
σέ διάφορες έπιστήμες είναι άσφαλώς αύτή. "Οταν οί α’τιώδεις λόγοι 
[άρχές], άπό τούς όποιους οφείλει νά παράγεται μιά ώρισμένη γνώση, είναι 
πολλαπλότατοι ή κεΐνται κρυμμένοι πάρα πολύ βαθειά: τότε δοκιμάζει 
κανείς, μή τυχόν είναι [δυνατόν] νά τούς φθάση διά των συνεπειών. Ό 
modus ponens572 [τού] νά συμπεραίνη κανείς γιά τήν άλήθεια μιας γνώσεως 
άπό τήν άλήθεια τών συνεπειών της, θά ήταν, λοιπόν, τότε μόνον 
έπιτετραμμένος, όταν όλες οί δυνατές έξ αυτού573 συνέπειες είναι άληθεΐς’ 
γιατί γι’ αύτές574 ένας καί μόνον αιτιώδης λόγος είναι τότε δυνατός, [λόγος]
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563. Γλυτώσουν.
564. ’ Επιχείρημα, πράγμα.
565. Πού τούς πέφτει στά χέρια, πού τούς παρουσιάζεται.
566. Ostensiv (= πρόδηλες).
567. Καταληψιμότητα.
568. Άπό τήν άποψη τής...
569. Αιτιώδεις άρχές.
570. Βοήθεια άνάγκης.
571. Στόν έποπτικό χαρακτήρα ή τήν έποπτική βεβαιότητα (= ratio intuitive).
572. Πρβλ. Θ. Β ο ρ έ α, Λογική, op. cit., σ. 119.
573. Απ’ έκεΐ.
574. G ό r I a n d: ru diesem (~ σ’ αυτή τήν περίσταση).
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πού είναι άρα έπίσης καί ό άληθινός. ' Η μέθοδος όμως αύτή είναι 
ακατόρθωτη [άπραγμάτωτη], γιατί πάει πέρα [υπερβαίνει] άπό τίς δυνάμεις 
μας νά διαγιγνώσκουμε*7* όλες τίς δυνατές μιδς οίασδήποτε παραδεδεγμένης 
προτάσεως συνέπειες: παρ’ όλα αύτά τόν τρόπο αύτό τοΰ συλλογίζεσθαι 
[συμπεραίνειν] τόν χρησιμοποιεί κανείς, άν καί μέ μιάν ώρισμένη, φυσικά, 
έπιείκεια, όταν πρόκειται γι’ αύτό, γιά ν’ άποδείξη [δηλ.] κανείς κάτι τι 
άπλώς ώς υπόθεση, καθώς [καθ’ όσον]*76 άποδέχεται [παραχωρητικά] κανείς 
τόν συλλογισμό έξ άναλογίας575 576 577 578: ότι [δηλ.], όταν [έάν] τόσο πολλές 
συνέπειες, όσες κανείς άείποτε έχει έπιχειρήσει [έπιζητήσει], συμφωνούν 
καλώς μέ μιάν άποδεδειγμένη αιτιώδη άρχή, [τότε] όλες οί υπόλοιπες 
δυνατές [συνέπειες] θά συμφωνούν έπίσης μ’ αυτήν. Γιά τούτο διά τοΰ 

| τρόπου [τής όδοΰ] αυτού δέν μπορεί ποτέ μιά υπόθεση νά μεταβληθή σ’ 
άποδεδειγμένην άλήθεια. ' Ο modus tollensils των συλλογισμών τού λόγου, 
πού συμπεραίνουν γιά τούς λόγους [άρχές] άπό τίς άκολουθίες [συνέπειες], 
άποδεικνύει όχι μόνον εντελώς αύστηρά, άλλά καί μ’ εξαιρετικήν έπίσης 
εύκολία. Γιατί άν άπό μιάν πρόταση μπορεί νά έξαχθή άκόμη [έστω] μία 
καί μόνη ψευδής συνέπεια, ή πρόταση αύτή τότε είναι ψευδής. ’Αντί, 
λοιπόν, σέ μιάν προφανή άπόδειξη, νά διατρέχη κανείς ολόκληρη τή σειρά 
τών λόγων [άρχών], πού, διά μέσου τής έντελοΰς έννοήσεως [έγκατα- 
νοήσεως] τής δυνατότητάς της579, μπορεί νά όδηγήση στήν άλήθεια μιας 
γνώσεως, μπορεί κανείς, άνάμεσα στίς έκ τοΰ ’Εναντίου αύτών580 άπορ- 
ρέουσες συνέπειες, νά εύρη μόνο μία καί μόνη ψευδή, όπότε τό ’Εναντίον 
αύτό έπίσης είνάι ψευδές, ή γνώση, κατά συνέπεια, πού είχε ν’ άποδείξη 
κανείς, είναι άληθής.

’Αλλά ό άπαγωγικός τρόπος άποδείξεως μπορεί νά είναι έπιτρεπτός 
μόνον στίς έπιστήμες, όπου είναι άδύνατο νά ύποκαταστήση [ύπεμβάλη]581 
κανείς τό Υποκειμενικό [στοιχείο] τών παραστάσεών μας εις τό ’Αντικει
μενικό, δηλ. στή γνώση έκείνου πού είναι μέσα στό άντικείμενο. 'Όπου 
όμως είναι κυρίαρχο τό τελευταίο αύτό582, έκεΐ είναι άνάγκη συχνά νά

575. Ένδιαβλέπουμε.
576. ’Αποδεχόμενος.
577. Γιά τόν αναλογικό συλλογισμό (Analogia, syllogismus per analogiam). Πρβλ. 

Θ. Β ο ρ έ α, Αογική, op. cit., σ. 162.
578. Πρβλ. Θ. Β ο ρ έ α, Αογική, op. cit., σ. 120.
579. Τής γνώσεως δηλ.
580. Δηλ. τών λόγων [άρχών], Οί ξένοι μεταφραστές αποδίδουν τό: derselben τοΰ 

κειμένου: «τό ’Εναντίον του», χωρίς νά όρίζουν περί τίνος άκριβώς πρόκειται (του ή 
της;).

581. ΎπωΟήοη λαΟραίως.
582. Τό Αντικειμενικό.
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συμβαίνη, είτε ν’ άντιφάσκη τό Έναντίο μιας ώρισμένης προτάσεοις πρός 
τούς υποκειμενικούς άπλώς όρους τοΰ Νοεΐν, άλλ’ όχι πρός τό αντικείμενο, 
ή ν ’ άντιφάσκουν Αναμεταξύ των καί οί δύο προτάσεις ύπό έναν υποκειμε
νικό μόνον όρο, πού έσφαλμένα έκλαμβάνεται ώς αντικειμενικός, καί, 
καθώς [άφού] ό όρος είναι ψευδής, καί οί δυό τους προτάσεις μπορούν νά 
είναι ψευδείς, χωρίς άπό την ψευδότητα τής μιας νά δύναται νά συμπερανθή 
γιά την Αλήθεια τής άλλης.

Στά Μαθηματικά ή υφαρπαγή583 αύτή είναι Αδύνατη' γιά τούτο [οί 
Αποδείξεις] αύτές584έχουν έκεΐ επίσης τήν πραγματική τους θέση. Στήν 
φυσική έπιστήμη, έπειδή αύτού όλα θεμελιοΰνται πάνω σ’ έμπειρικές 
έποπτεΐες, ή υφαρπαγή έκείνη μπορεί μέν διά πολλών συγκρινομένων585 
παρατηρήσεων κατά τό μάλλον ν’ άποσοβηθή [Αποτροπή]' άλλά ό τρόπος 
αύτός άποδείξεως είναι αύτού ώς επί τό πλεΐστον όμως άσήμαντος. Οί 
ύπερβατολογικές όμως δοκιμές τοΰ καθαρού λόγου έπιτελούνται στό 
σύνολό τους μέσα στό κατ’ ούσίαν medium [περιοχή] τής διαλεκτικής 
φαινομενικότητος, δηλ. τοΰ 'Υποκειμενικού, πού στίς προτάσεις του 
προσφέρεται ή καί έπιβάλλεται κιόλας στόν λόγο ώς Αντικειμενικό. ’ Εδώ 
τώρα δέν μπορεί διόλου, όσον άφορά συνθετικές προτάσεις, νά έπιτραπή 
[ώστε] νά δικαιώνη κανείς μ’ αύτό τούς ισχυρισμούς του, μέ τό νά 
άνασκευάζη [δηλ.] κανείς τό Έναντίο. Γιατί ή Ανασκευή αύτή, ή δέν είναι 
τίποτε άλλο άπό τήν άπλή παράσταση τής άντιμαχίας · ής Αντιθέτου 
[άντιτεθειμένης] γνώμης μέ τούς υποκειμενικούς όρους τής καταληψιμό- 
τητος διά τοΰ λόγου μας, πράγμα πού δέν κάνει [προσφέρει] Απολύτως 
τίποτε σ’ αύτό, στό ν’ άπορρίψουμε [δηλ.] γι’ αύτό τό ίδιο τό πράγμα (έτσι 
όπως ή Απόλυτη π.χ. άναγκαιότης στήν ύπαρξη ένός όντος δέν μπορεί 
άπολύτως νά κατανοηθή άπό έμάς καί δικαίως ώς εκ τούτου έναντιώνεται 
υ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ ά  σέ κάθε καθαρά θεωρητικήν Απόδειξη ένός Αναγκαίου 
ύπερτάτου όντος, άδίκως όμως [έναντιώνεται] στή δυνατότητα ένός τέτοιου 
πρωταρχικού όντος α ύ τ ο ύ  κ α θ ’  έ α υ τ ό ) ’ ή  καί τά δύο μέρη, τόσο 
[δηλ.] τό καταφάσκον, όσο καί τό άποφάσκον μέρος, θέτουν, άπατημένοι 
άπό τήν ύπερβατολογική φαινομενικότητα, μιάν Αδύνατη έννοια τού 
Αντικειμένου ώς υπόβαθρο, καί τότε ισχύει ό κανών: non entis nulla sunt 
praedicata, δηλ. τόσο αύτό πού ισχυρίζεται κανείς καταφατικώς, όσο καί 
αύτό πού ισχυρίζεται άποφατικώς γιά τ’ Αντικείμενο, είναι καί τά δύο 
Ανακριβή [ψευδή] καί δέν μπορεί κανείς άπαγωγικώς διά τής Ανασκευής τοΰ 
’Εναντίου ν’ άχθή στή γνώση τής άληθείας. ’Έτσι, π.χ. όταν προϋποτί-

583. Subrcptio.
584. Δηλ. οί άπαγωγικές.
585. Διά συγκρίσεως πολλών. .. ώά πολλών... πού έχουν συγκριΟή.
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ϋεται ότι ό αισθητός κόσμος είναι κ α θ ’  ε α υ τ ό  ν ώς πρός τήν όλότητά 
του δεδομένος, τότε είναι ψευδές, [τό] ότι πρέπει νά είναι ε ί τ ε  Απειρος ώς 
πρός τόν χώρο ή πεπερασμένος'**, γι’ αυτό, γιατί [δηλ.] καί τά δύο είναι 
ψευδή. Γιατί φαινόμενα (ώς άπλές παραστάσεις), πού θά ήταν ώστόσο 
α ύ τ ά  κ α θ ’  έ α υ τ ά  (ώς Αντικείμενα) δεδομένα, είναι κάτι τό Αδύνατο, 
καί ή απειρία τού φανταστικού5*7 αύτού "Ολου θά ήτο βέβαια άπόλυτη, άλλά 
θ’ άντέφασκε (άφοΰ τά πάντα σέ φαινόμενα είναι ύπό όρους [σχετικά]5**) 
πρός τόν άπόλυτο [άνευ όρων] προσδιορισμό τού μεγέθους5*9, πού έν τούτοις 
προϋποτίθεται στην έννοια.

Ό άπαγωγικός τρόπος άποδείξεως είναι ώσαύτως ή πραγματική 
φρεναπάτη586 587 588 589 590, διά τής όποιας έχουν κατά πάντα χρόνο αίχμαλωτισθή 
[σαγηνευθή, έξαπατηθή] οί θαυμαστές τής έμβριθείας των δογματικών μας 
σοφιστολόγων [σοφισματιών]591: αύτός τρόπον τινά είναι 6 πρωταθλητής, 
πού τό γέρας [τιμή] καί τό Αδιαμφισβήτητο δίκαιο τής είλημμένης θέσεώς 
του592 θέλει μ’ αύτό ν’ άποδεικνύη, μέ τό ότι [δηλ.] έπαγγέλλεται [άνα- 
δέχεται] νά διαπληκτισθή [άρπαχθή] μέ κάθε 'έναν, πού θά ήθελε νά τού 
τό άμφισβητήση, μολονότι μέ [μιάν] τέτοια μεγαλορρημοσύνη τίποτε δέν 
καθορίζεται [άποδεικνύεται] εις τό πράγμα593, άλλά στήν άμοιβαία μόνο 
δύναμη τών Αντιπάλων, καί μάλιστα καί άπό τήν πλευρά μόνον έκείνου πού 
συμπεριφέρεται επιθετικά594. Οί θεατές, καθώς βλέπουν, ότι ό κάθε ένας μέ 
τή σειρά του είναι άλλοτε νικητής [καί] άλλοτε υποκύπτει [ήττημένος], 
παίρνουν συχνά άπ’ αύτό τήν Αφορμή ν’ Αμφισβητήσουν σκεπτικώς τό 
ίδιο τό Αντικείμενο τής έριδος595. ’ Αλλά δέν έχουν λόγο [δίκηο] γι ’ αύτό καί 
είναι άρκετό νά έπιφωνήσουν πρός αύτούς: non defensoribus istis tempus 
eget. ' Ο καθένας τήν υπόθεσή του όφείλει νά τήν επιτελή διά μέσου μιάς δι’ 
υπερβατικής Παραγωγής τών Αποδεικτικών λόγων ποδηγετημένης νομίμου 
άποδείξεως, τουτέστιν εύθέως, γιά νά βλέπη κανείς τί έχουν [μπορούν] νά 
παράσχουν οί άξιώσεις τού λόγου του υπέρ αύτών τών ιδίων. Γιατί, έάν 6 
άντίπαλός του έρείδεται σ’ υποκειμενικούς λόγους [άρχές], τότε αύτός είναι

586. Όριοθετημένος.
587. Κατά φαντασία, υποτιθέμενου.
588. ^ Έξαρτώμενα άπό όρους.
589. Πρός τόν ποσοτικό προσδιορισμό, δηλ. πρός τήν όλότητα.
590. Τό θάμβωμα.
591. Σοφισματίας (= Verniinftler).
592. Τής υιοθετημένης ΰπ’ αΰτοΰ πλευράς ή κόμματος.
593. Περί τοΰ πράγματος, ώς πρός τό πράγμα.
594. Πού κάνει τήν επίθεση.
595. Τό άντικείμενο τής ίδιας τής ίριδος.
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άσφαλώς εύκολο νά τόν άνασκευάση κανείς, άλλα χωρίς πλεονεκτήματα γιά 
τόν δογματικό, πού είναι συνήθως έξ ίσου προσκολλημένος σ’ υποκειμε
νικές αιτίες τής κρίσεως καί μπορεί παρομοίως νά στριμωχθή'96 άπό τόν 
άντίπαλό του. ’ Εάν όμως τά δύο μέρη προχωρούν άπλώς κατ’ εύθεΐαν, τότε 
είτε θά παρατηρήσουν [διαπιστώσουν] άπό μόνοι τους τή δυσκολία, καί 
μάλιστα καί τήν άδυνατότητα νά έξεύρουν τόν τίτλο των ισχυρισμών τους, 
καί θά μπορέσουν τελικά νά έπικαλεσθοΰν τήν παραγραφή μόνο, ή ή 
κριτική θ’ άποκαλύψη εύκολα τή δογματική άπατηλή φαινομενικότητα καί 
θά έξαναγκάση τόν καθαρό λόγο νά έγκαταλείψη596 597 τίς κεντρισμένες εις 
ύπέρμετρο βαθμό στήν καθαρά θεωρητική χρήση άξιώσεις του καί ν’ 
άποσυρθή [άποτραβηχθή] έντός τών όρίων τού οικείου εις αυτόν έδάφους, 
τουτέστιν τών πρακτικών θεμελιωδών άρχών.

ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ I!!!ν(Β 823)

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

'Ο Κανών του καθαρού λόγου

Είναι ταπεινωτικό γιά τόν άνθρώπινο λόγο, [τό] ότι στήν καθαρή 
χρήση του δέν κατορθώνει τίποτε καί ότι έχει μάλιστα είσέτι άνάγκη μιας 
πειθαρχίας, γιά νά δαμάζη [κολάζη] τίς παρεκτροπές του καί ν’ άποσοβή 
[άποτρέπη] τίς φρεναπάτες, πού προέρχονται άπ’ έκεΐ. Άλλ’ άπό τήν άλλη 
πλευρά αύτό [τό πράγμα] τόν άναίρει [υψώνει] πάλι καί τού έμπνέει μιάν 
πεποίθηση στόν Γδιο τόν έαυτό του, τό ότι [δηλ.] τήν πειθαρχία αύτή μπορεί 
καί πρέπει ό ίδιος νά τήν άσκή χωρίς νά έπιτρέπη καμμιάν άλλη λογοκρισία 
πάνω στόν [ή: άπό τόν] έαυτό του, ώσαύτως [δέ τό] ότι τά όρια, πού είναι 
άναγκασμένος νά θέτη στήν καθαρά θεωρητική του χρήση, περιορίζουν 
συγχρόνως τίς σοφιστολόγες άξιώσεις κάθε άντιπάλου καί αύτός κατά 
συνέπεια δύναται598 νά διασφαλίζη έναντίον όλων τών έπιθέσεων παν ό,τι θά 
μπορούσε νά ύπολειφθή άκόμη άπό τίς πρωτύτερα υπερβολικές άπαιτήσεις 
του. Ή μεγαλύτερη καί μοναδική ίσως ώφέλεια κάθε φιλοσοφίας τού 
καθαρού, λόγου είναι, άρα, σαφώς μόνον άρνητική: έφ’ όσον αύτή δέν

596. Νά όδηγηθή σέ αδιέξοδο, σέ δυσχέρεια.
597. Νά παραιτηθή, ν’ άπαρνηθή.
598. Η a r t e n s t e i n: δϋνανται νά... (δηλ. τά όρια καί όχι ό λόγος).
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χρησιμεύει ώς όργανο πρός διεύρυνση, άλλα ώς πειθαρχία πρός όριοθέτηση 
[προσδιορισμό των ορίων] καί, άντί ν’ άποκαλύπτη άλήθεια, έχει τό σιγηλό 
αξίωμα'1” ν’ άποσοβή πλάνες.

’ Εν τω μεταξύ πρέπει ώστόσο νά ύπάρχη κάπου μιά πηγή θετικών 
γνώσεων, οί όποιες άνήκουν στην περιοχή τού καθαρού λόγου καί πού ’ίσως 
μόνον εκ παρανοήσεως δίνουν άφορμή σέ πλάνες, στήν πραγματικότητα 
όμως συνιστοΰν τόν στόχο τού ένθέρμου ζήλου [σπουδής] τού λόγου. Γιατί 
άλλιώς σέ ποιάν, άλήθεια, αιτία θά έπρεπε νά προσγραφή ή μή κατασι- 
γαστέα599 600 επιθυμία [τού] νά θέτη κάπου στέρεο πόδι έντελώς πέρα άπό τό 
όριο τής εμπειρίας; Αυτός601 προεικάζει άντικείμενα, πού συνεπικομίζουν 
ένα μεγάλο διαφέρον γιά τόν ίδιο. Εισέρχεται602 στόν δρόμο τής άπλής 
καθαρά θεωρίας, γιά νά προσπελάση σ’ αύτά [τά άντικείμενα]' άλλ’ έκεΐνα 
τρέπονται εις φυγήν ενώπιον του. Καθ’ ά εικάζεται, πάνω στόν μοναδικό 
δρόμο, πού τού υπολείπεται άκόμη, αυτόν δηλ. τής π ρ α κ τ ι κ ή ς  χρή- 
σεως, θά είναι νά έλπίζεται γι’ αυτόν καλλίτερη τύχη.

Ύπό έναν κανόνα603 εννοώ τή συμπερίληψη [σύνολο] τών a priori 
θεμελιωδών άρχών τής ορθής χρήσεως ώρισμένων δυνάμεων τής γνώσεως έν 
γένει. ’Έτσι, στό άναλυτικό της μέρος, ή Γενική Λογική είναι ένας κανών 
γιά τή διάνοια καί τόν λόγο έν γένει, άλλά μόνον ώς πρός τή μορφή, γιατί 
αύτή κάνει άφαίρεση άπό κάθε περιεχόμενο. ’Έτσι ή Υπερβατική 
’ Αναλυτική ήταν ό κανών τής καθαρής δ ι α ν ο ί α ς  -  ν ο ή σ ε ω ς '  γιατί 
αύτή είναι ικανή μόνο γι’ άληθινές συνθετικές γνώσεις a priori. "Οπου όμως 
δέν είναι δυνατή καμμιά όρθή μιας γνωστικής δυνάμεως604 χρήση, εκεί δέν 
υπάρχει ούδείς κανών. ’Άρα πάσα συνθετική γνώση τού καθαρού λ ό γ ο υ  
στήν καθαρά θεωρητική χρήση του είναι, σύμφωνα μ’ όλες τίς μέχρι τώρα 
περαιωμένες605 άποδείξεις, όλοσχερώς άδύνατη. Δέν υπάρχει, έπομένως, 
ούδείς άπολύτως κανών τής καθαρά θεωρητικής χρήσεως αύτοΰ (άφοΰ [ή 
χρήση] αύτή είναι πέρα γιά πέρα διαλεκτική), άλλά ολόκληρη ή Υπερ
βατική Λογική δέν είναι άπό τήν άποψη αύτή τίποτε [άλλο] άπό πειθαρχία. 
’ Εάν, κατ’ άκολουθίαν, ύπάρχη κάπου γενικά μιά όρθή χρήση τού καθαρού 
λόγου —εις ήν περίπτωση πρέπει επίσης νά ύπάρχη καί ένας κ α ν ώ ν  τού 
ίδιου αύτού [λόγου]—, [ή χρήση] αύτή τότε δέν θ’ άφορά τήν καθαρά

599. Αξία, αρετή.
600. Μή κατασβεστέα, ακατάσβεστη, ακατασίγαστη.
601. Δηλ. ό λόγος.
602. Αρχεται πορευόμενος τόν...
603. Σχετικά μέ τόν όρο πρβλ. Εισαγωγή μας (ένότης: β).
604. Facultas cognoscendi.
605. * Ηπιτελεσμένες.
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θεωρητική χρήση, άλλά τήν π ρ α κ τ ι κ ή  χ ρ ή σ η  τ ο ΰ  λ ό γ ο υ ,  τήν 
όποια, λοιπόν, θέλουμε τώρα νά έρευνήσωμε.

ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

Περί τοΰ έσχατου σκοπού τής καθαρής χρήσεως τοΰ λόγου μας

' Ο λόγος ώθεΐται άπό μιαν κλίση τής φύσεώς του νά προχωρή πέρα άπό 
τήν έμπειρική χρήση, [καί] έν μέσω μιδς καθαρής χρήσεως καί διά μέσου 
άπλών ιδεών ν’ άποτολμα [ριπτόμενος] έως τά έσχατα όρια κάθε γνώσεως 
καί μόνο στήν όλοκλήρωση τοΰ κύκλου του εις ένα άφ’ εαυτού υφιστάμενο 
συστηματικό "Ολον, νά βρίσκη πρωταρχικά ήσυχία. Είναι λοιπόν ή 
προσπάθεια αύτή θεμελιωμένη πάνω στό καθαρά απλώς θεωρητικό του ή, 
μάλλον, άποκλειστικά καί μόνο πάνω στό πρακτικό του διαφέρον;

Τήν επιτυχία606 πού έχει ό καθαρός λόγος άπό άποψη καθαρά 
θεωρητική θέλω πρός τό παρόν νά τήν άφήσω κατά μέρος καί ερωτώ μόνο 
γιά τά προβλήματα, ή λύση τών οποίων άποτελεΐ τόν έσχατο σκοπό του 
—είτε τώρα αύτός μπορεί νά τόν έπιτύχη είτε όχι—, έν άναφορά πρός τόν 
όποιο όλοι αί άλλοι έχουν τήν άξια τών μέσων. Οί ύπέρτατοι αυτοί σκοποί 
θά πρέπη πάλι, σύμφωνα μέ τήν φύση τοΰ λόγου, νά έχουν ένότητα, γιά νά 
προαγάγουν συνενωμένοι έκεΐνο τό διαφέρον τής άνθρωπότητος, πού δέν 
είναι υποταγμένο σέ κανένα ύψηλότερο.

'Ο τελικός σκοπός, εις τόν όποιο καταλήγει [άποβλέπει] τελικά ή 
καθαρή θεωρία τού λόγου στήν ύπερβατολογική χρήση [του], άφορά τρία 
άντικείμενα: τήν έλευθερία τής βουλήσεως, τήν άθανασία τής ψυχής 
καί τήν ύπαρξη τού Θεού. Έν άναφορά καί πΡ°ζ τά τρία τό καθαρά 
άπλώς θεωρητικό διαφέρον τοΰ λόγου είναι λίαν σμικρό [περιωρισμένο] 
καί έν δψει αυτού πολύ δύσκολα θ’ άνελαμβάνετο μιά κοπιαστική, 
μέ άδιάλειπτα έμπόδια παλαίουσα έργασία ύπερβατολογικής άνερευνήσεως, 
έπειδή όλων τών άποκαλύψεων πού θά μπορούσαν πάνω σ’ αύτό νά γίνουν, 
δέν μπορεί έν τούτοις κανείς νά κάνη καμμιά χρήση [των], πού θ’ άπε- 
δείκνυε τήν χρησιμότητά της in concreto, δηλ. μέσα στήν έρευνα τής φύ- 
σεως. Ή βούληση μπορεί άκόμη καί νά είναι έλεύθερη, αύτό ώστόσο τότε 
μπορεί νά άφορά τή νοητή μόνον αίτια τοΰ βούλεσθαί μας. Γιατί, όσον

606. Τήν τύχη.
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αφορά τά φαινόμενα των έξωτερικεύσεων [τής βουλήσεως] αυτής, δηλ. τίς 
πράξεις, είμεθα έτσι ύποχρεωμένοι, σύμφωνα μέ μιάν άπαράβατη θεμελιώδη 
άρχή, χωρίς την όποια δεν μπορούμε ν’ ασκήσουμε607 κανένα λόγο στην 
έμπειρική χρήση [του], νά μήν τά έξηγοϋμε ποτέ άλλιώς άπ’ ό,τι καί όλα τά 
υπόλοιπα φαινόμενα τής φύσεως, δηλ. σύμφωνα μ’ άμεταβλήτους νόμους 
τής ιδίας αύτής [φύσεως]. "Εστω, δεύτερον, ότι μπορεί νά έγκατανοηθή καί 
ή πνευματική άκόμη φύση τής ψυχής (καί μ’ αύτήν ή άθανασία της), τότε 
αύτό ώστόσο δέν μπορεί νά λογαριασθή [ύπολογισθή], ως ένας έξηγητικός 
λόγος, ούτε έν άναφορςι πρός τά φαινόμενα τής ζωής αύτής, ούτε σέ σχέση 
πρός τήν ιδιαίτερη φύση τής μελλοντικής καταστάσεως, γιατί ή έννοιά μας 
γιά μιάν άσώματη φύση είναι άπλώς άρνητική καί δέν διερύνει στό έλάχιστο 
τή γνώση μας, ούτε προσφέρει κανένα πρόσφορο [κατάλληλο] πρός 
συνέπειες [συμπεράσματα] υλικό, εκτός ίσως γιά τέτοιες, πού μπορούν νά 
ισχύουν μόνον ώς έπίνοιες608, οι όποιες όμως δέν έπιτρέπονται609 άπό τήν 
φιλοσοφία. Έάν άκόμη610, τρίτον, ήτο άτιοδεδειγμένη καί ή ύπαρξη μιας 
ύπερτάτης Νοήσεως [νοερής φύσεως] : τότε θά καθιστούσαμε μέν έξ αύτού 
καταληπτό τό σκόπιμο611 στή διάταξη [σύσταση] τοΰ κόσμου καί τήν τάξη 
καθόλου, άλλά δέν θά είχαμε μέ κανένα τρόπο τό δικαίωμα νά παραγάγωμε 
άπ’ αύτό όποιανδήποτε ιδιαίτερη διευθέτηση καί τάξη, ή, όπου αύτή δέν 
γίνεται άντιληπτή, νά τή συμπεραίνουμε τετολμημένως’ [καί τούτο] καθ’ 
όσον ένας άναγκαΐος κανών τής καθαρής θεωρητικής χρήσεως τοΰ λόγου 
είναι [τό] νά μήν άντιπαρερχώμεθα τίς φυσικές αιτίες καί νά μήν 
έγκαταλείπωμε αύτό, γιά τό όποιο μπορούμε νά διδαχθούμε διά τής 
εμπειρίας, γιά νά παραγάγωμε κάτι τι πού γνωρίζουμε άπ’ έκεΐνο πού 
υπερβαίνει ολοκληρωτικά πάσα γνώση μας. Μέ μιάν λέξη, οί τρεις αυτές 
προτάσεις παραμένουν γιά τόν καθαρά θεωρητικό λόγο παντοτινά ύπερ- 
βατικές καί δέν έχουν καμμιάν άπολύτως έμμονη [εγκόσμια], δηλ. γι’ 
άντικείμενα τής έμπειρίας άποδεκτή, έπομένως γιά μάς κατά κάποιον τρόπο 
ωφέλιμη χρήση, άλλά θεωρημένες καθ’ έαυτές είναι όλότελα σχολαΐες612 
καί κοντά άκόμη σ’ αύτό έξαιρετικά βαρειές613 διαμοχθήσεις [συντάσεις] 
τού λόγου μας.

’Εάν κατά ταΰτα ς>ί τρεις αύτές κύριες προτάσεις δέν μάς είναι διόλου

607. ’ Εφαρμόσωμε.
608. ’Επινοήσεις, πλάσματα.
609. Δέν είναι έπιτρεπτές.
610. Καί όταν άκόμη.
611. Σκοπιμότητα, τελολογική διάταξη.
612. Αργές, περιττές.
613. Βαρύτατες.
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άναγκαΐες πρός τό ε ΐ δ έ ν α ι καί παρ’ όλα αύτά σ’ έμάς έπειγόντως διά 
του λόγου μας συστημένες [υπαγορευμένες]: τότε ή σπουδαιότης τον θά 
πρέπη άναμφιβόλως ν’ άφορά κατ’ ουσίαν τό Π ρ α κ τ ι κ ό614 μόνον.

Πρακτικό είναι παν δ,τι είναι δυνατό δι’ έλευθερίας. "Οταν όμος οί 
όροι τής έλευθέρας αίρέσεως [έκλογής]615 είναι έμπειρικοί, τότε ό λόγος σ’ 
αυτό έδώ δέν μπορεί νά έχη καμμιάν άλλη παρά κανονιστικήν χρήση καί 
[μπορεί] νά χρησιμεύη στό νά διενεργή μόνο τήν ένότητα έμπειρικών 
νόμων' όπως π.χ. στή διδασκαλία τής πρακτικής φρονήσεως616 ή ένοποίηση 
όλων τών σκοπών, πού μας είναι ύπαγορευμένοι άπό τίς κλίσεις μας, σ’ 'έναν 
[σκοπό] καί μόνον, τήν ε υ δ α ι μ ο ν ί α ,  καί ή συναρμογή [συμφωνία] τών 
μέσων, γιά νά φθάσωμε σ’ αύτόν άποτελούν όλόκληρο τό έργο τού λόγου, ό 
όποιος έξ αιτίας τούτου δέν μπορεί νά προσπορίση διόλου άλλους νόμους 
άπό νόμους πραγματολογικούς617 τής έλευθέρας συμπεριφοράς γιά τό 
φθάσιμο τών σκοπών πού μάς είναι συστημένοι άπό τίς αισθήσεις, καί 
συνεπώς [δέν μπορεί νά προσπορίση] καθόλου νόμους καθαρούς, καθω- 
ρισμένους παντελώς a priori. Καθαροί, άπεναντίας, πρακτικοί νόμοι, πού ό 
σκοπός των είναι διά τοϋ λόγου έντελώς a priori δεδομένος καί δέν 
έπιτάσσουν κατά τρόπον έμπειρικώς καθωρισμένο618 άλλ’ απολύτως, θά 
ήσαν προϊόντα τοϋ καθαρού λόγου. Τέτοιου είδους όμως είναι οί ή θ ι κ ο ί 
νόμοι, κατά συνέπεια αύτοί μόνον ανήκουν στήν πραγματική χρήση τού 
καθαρού λόγου καί έπιτρέπουν έναν κανόνα.

'Ολόκληρος ό έξοπλισμός λοιπόν τού λόγου στήν επεξεργασία πού 
μπορεί κανείς νά όνομάση καθαρή φιλοσοφία, κατευθύνεται στήν πραγμα
τικότητα πάνω στά τρία μόνο μνημονευθέντα προβλήματα. Αύτά όμως τά 
ίδια έχουν μέ τή σειρά τους πάλι τόν πιό άπομεμακρυσμένο στόχο τους 
[πρόθεση], δηλαδή [τό] τί έ π ι β ά λ λ ε τ α ι  [ π ρ έ π ε ι ]  ν ά  κ ά ν η  
κ α ν ε ί ς ,  έάν ή βούληση είναι ελεύθερη, άν όπάρχη ένας Θεός καί ένας 
μελλοντικός κόσμος. ’Επειδή αύτό τώρα άφορά τή συμπεριφορά [διαγωγή] 
μας έν σχέσει πρός τόν ύπέρτατο σκοπό, έτσι ό έσχατος στόχος [πρόθεση] 
τής σοφώς μεριμνούσης619 δΓ έμάς φύσεως στή [κατά τή] συστατική

614. Τήν ήθική τάξη, τόν πρακτικό λόγο.
615. Willkiir = vis electiva, arbitrium).
616. Συνέσεως, νοημοσύνης, εύφυΓας (Klugheit). Τούς κανόνες τής έξωτερικής αύ- 

τής φρονήσεως (έξυπνάδας) όνομάζει ό Κάντ καί πραγματολογικούς (ϊδε παρακάτω).
617. Pragmatische σέ άντίθεση πρός τούς: moralische Gesetze (πρβλ. καί στή 

συνέχεια: A 824/Β 852 κ.έ.).
618. Δηλ. ύποθετικώς (πρβλ. A 807/Β 835). Γιά τή διάκριση —πού θά κάνη άργό- 

τερα ό Κάντ— τών υποθετικών άπό τίς κατηγορικές Προστακτικές πρβλ. Grundlegung 
zur Metaphysik dcr Sitten (έκδ. Πρωσσικής Άκ., τ. IV, σ. 414).

619. Προνοούσης.

34



436 Κριτική τού καθαρού λόγου. 'Υπερβατική Μεθοδολογία

(Α 802); 
(Β 830):

διάταξη τοΰ λόγου μας, είναι στραμμένος [Αποβλέπει]620 κατ’ ούσίαν πρός 
τό Ηθικό621 μόνον.

Άλλ' είναι Αναγκαία [κάποια] περίσκεψη [προφύλαξη], γιά νά μήν 
έξοκείλουμε622 —δεδομένου ότι έμεΐς στρέφομε τήν προσοχή μας [τό 
βλέμμα μας] πρός ένα Αντικείμενο, πού είναι ξένο* πρός τήν ύπερβατική 
φιλοσοφία— σ’ έπεισόδια καί βλάψομε τήν ένότητα τού συστήματος, άπό 
τήν άλλη έπίσης μεριά, γιά νά μήν άφήσωμε τό πράγμα, καθ’ όσον623 λέγει 
κανείς πάρα πολύ λίγα [πράγματα] γιά τή νέα του ϋλη, νά χάνη624 σέ σαφή
νεια ή πεποίθηση [πειθώ]. Καί τά δύο έλπίζω νά τά καταφέρω μέ αύτό, μέ τό 
νά κρατιέμαι [δηλ.] δσο πιό δυνατό κοντά στό 'Υπερβατολογικό [στόν 
υπερβατικό λόγο] καί μέ τό νά θέτω όλότελα κατά μέρος δ,τι τυχόν σ’ αύτά 
έδώ θά μπορούσε νά ήταν ψυχολογικό, τουτέστιν έμπειρικό.

Καί έδώ λοιπόν είναι [πρέπει] κατ’ άρχήν νά σημειώσω, δτι έγώ γιά 
τώρα θά χρησιμοποιώ τήν έννοια τής έλευθερίας στό πρακτικό μόνο νόημά 
της καί δτι έδώ θέτω κατά μέρος, ώς διευθετηθεΐσα παραπάνω, [τήν έννοια] 
αυτή στήν ύπερβατολογική σημασία, [έννοια] πού δέν μπορεί νά προϋ- 
ποτεθή έμπειρικώς ώς έξηγητικός λόγος τών φαινομένων, άλλ' είναι καί 
αύτή ή ίδια ένα πρόβλημα γιά τόν λόγο. Μιά έλεύθερη δηλαδή αίρεση 
[έκλογή]625, πού δέν μπορεί Αλλιώς νά προσδιορισθή παρά μέ κατ’ αίσθηση 
[αίσθητά] κίνητρμ626, τουτέστιν π α θ ο λ ο γ ι κ ώ ς ,  είναι Απλώς ζ ω ι κ ή  
{arbitrium brutum). ' Εκείνη δμως πού μπορεί νά προσδιορισθή Ανεξάρτητα 
άπό κατ’ αίσθηση έλατήρια, κατά συνέπεια διά κινήτρων [αίτιών], πού μόνο

* 'Όλες οΐ πρακτικές έννοιες άναφέρονται σ’ Αντικείμενα τής εύαρεσκείας ή δυσα
ρέσκειας, δηλ. τής ήδονής ή λύπης, κατά συνέπεια, τουλάχιστον έμμεσα, σ’ Αντικείμενα 
τοΰ αίσθήματός μας. ’Επειδή δμως αύτό δέν είναι καμμιά παραστατική δύναμη τών 
πραγμάτων, άλλά κεΐται έξω άπό σύμπασα τή δύναμη τής γνώσεως, τά στοιχεία έτσι τών 
κρίσεών μας, καθ’ όσον αύτά άναφέρονται σέ ήδονή ή λύπη, άνήκουν κατά συνέπεια 
στήν πρακτική627, δχι στό σύνολο [συμπερίληψη] τής ' Υπερβατικής φιλοσοφίας, ή όποια 
έχει νά κάνη Αποκλειστικά μέ καθαρές γνώσεις a priori.

620. Κατευθύνεται.
621. ’Ηθική τάξη, ήθη.
622. Παρεκκλίνουμε, διεκπλανηθοϋμε.
623. Μέ τό νά λέγη...
624. Νά παρουσιάζη έλλείψεις σέ...
625. Δύναμη έπιλογής.
626. ’Ελατήρια.
627. Οί Ιταλοί μεταφραστές καί ό Άγγλος S m i t h  μεταφράζουν τό σημείο αύτό 

διαφορετικά, χωρίς κατ’ ούσίαν ν’ άλλοιώνουν τό νόημα τοΰ κειμένου.
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άπό τόν λόγο παριστώνται [συλλαμβάνονται], όνομάζεται έ λ ε ύ θ ε ρ η  
α ί ρ ε σ η  ( a r b i t r i u m  l i b e r u m )  καί πάνό,τι συνέχεται μ’αυτήν, είτε 
ώς λόγος ή ώς Ακολουθία, καλείται π ρ α κ τ ι κ ό .  Ή πρακτική έλευθερία 
μπορεί ν’ άποδειχθή δΓ έμπειρίας. Γιατί τήν Ανθρώπινη έλευθερία έκλογής 
δέν τήν προσδιορίζει Απλώς ό,τι γητεύει [έρεθίζει], δηλ. ό,τι προσβάλλει 
Αμεσα τίς αίσθήσεις, Αλλά έχουμε μιΑ δύναμη, διά παραστάσεων αύτοΰ πού, 
Ακόμη καί κατά [έναν] πιό Απομεμακρυσμένο τρόπο είναι χρήσιμο ή 
έπιβλαβές, νά υπερβαίνουμε [υπερνικάμε] τίς έντυπώσεις πάνω στήν κατ’ 
αίσθηση δύναμη τού έπιθυμητικού μας’ οΐ διαλογισμοί όμως αύτοί γι’ αύτό 
πού έν Αναφορά πρός τήν όλη κατάστασή μας είναι Αξιοεπιθύμητο, δηλαδή 
καλό καί ώφέλιμο, βασίζονται στόν λόγο. Αύτός ώς έκ τούτου δίδει έπίσης 
νόμους, πού είναι Προστακτικές, Αντικειμενικοί δηλ. ν ό μ ο ι  τ ή ς  
έ λ ε υ θ ε ρ ί α  ς, καί οί όποιοι [νόμοι] λέγουν, τί π ρ έ π ε ι  [ δ έ ο ν ]  ν ά  
σ υ μ β ή, μολονότι αύτό δέν συμβαίνει ίσως ποτέ, καί διακρίνονται σ’ 
αύτό Από τούς φυσικούς νόμους, πού πραγματεύονται [δηλ.] μόνο γι’ αύτό 
πού σ υ μ β α ί ν ε ι  —γιά τούτο έπίσης αύτοί όνομάζονται πρακτικοί 
νόμοι.

’Αλλά τό Αν καί ό ίδιος ό λόγος σ’ αύτές τίς πράξεις, μέ τίς όποιες 
προδιαγράφει νόμους, δέν είναι μέ τή σειρά του πάλι δΓ Αλλοθεν 
[προερχομένων] έπιδράσεων προσδιωρισμένος, καί [Αν] αύτό, πού έν σχέσει 
πρός τά κατ’ αίσθηση κίνητρα όνομάζεται έλευθερία, δ$ν μπορεί έν 
Αναφορά πρός υψηλότερες καί άπομεμακρυσμένες ποιητικές αίτιες νά είναι 
πάλι φύση, τούτο δέν μάς ένδιαφέρει καθόλου στό Πρακτικό [πεδίο], έφ’ 
όσον έμεΐς έρωτάμε [έξετάζουμε] τόν λόγο γιά τόν κ α ν ό ν α  [προδια
γραφή] μόνο τής συμπεριφοράς [διαγωγής], άλλ’ [αύτό] είναι μιά καθαρά 
Απλώς θεωρητική έρώτηση, τήν όποια έμεΐς, έν δσω ή πρόθεσή μας 
κατευθύνεται [Αποβλέπει] στό πράττειν ή μή πράττειν [πράττειν ή πα- 
ραλείπειν]628 629, μπορούμε νά τήν θέσωμε κατά μέρος. Τήν πρακτική έλευ
θερία τή γνωρίζομε Αρα δΓ έμπειρίας ώς μιάν άπό τίς φυσικές αίτίες, 
δηλ. [ώς] μιάν αίτιότητα τού λόγου στόν προσδιορισμό τής βουλήσεως, ένώ 
ή ύπερβατική έλευθερία Απαιτεί μιάν Ανεξαρτησία αύτού τούτου τού λόγου 
(έν Αναφορά πρός τήν αίτιότητά του ν’ άρχίζη μιάν σειρά φαινομένων) Απ’ 
όλες τίς προσδιορίζουσες αίτίες τού αίσθητοΰ κόσμου καί κατά τούτο62’ 
φαίνεται νά είναι έναντία στόν φυσικό νόμο, κατά συνέπεια σέ κάθε δυνατήν 
έμπειρία, καί παραμένει Αρα Ενα πρόβλημα. Άλλ’ όμως τό πρόβλημα αύτό 
δέν Ανήκει στόν λόγο είς τήν πρακτική χρήση [του], Αρα σ’ έναν κανόνα 
τού καθαρού λόγου έχουμε νά κάνωμε μέ δύο μόνον έρωτήματα, πού

r(A 803) 
1(Β 831)

628. Agendum - omittendum (= Tun odcr Lassen).
629. 'Επί τοσοΟτον.
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αφορούν τό πρακτικό διαφέρον τού καθαρού λόγου καί έν άναφορφ πρός τά 
όποια ένας κανών τής χρήσεώς του πρέπει άναγκαίως νά είναι δυνατός, 
δηλαδή: [μέ τά έρωτήματα] Υπάρχει ένας Θεός; Υπάρχει μία μέλλουσα 
ζωή; Τό έρώτημα γύρω άπό τήν υπερβατική έλευθερία άφορδ τό καθαρά 

804)·» ^νο θεωρητικό είδέναι630, πού631 ώς παντελώς άδιάφορο, μπορούμε νά τό 
832)ί ^σω·ιε κατ<* μέρος, όταν [έφ’ όσον] πρόκειται γιά τό Πρακτικό632, καί γι’ 

αύτό [τό έρώτημα] μπορεί ήδη νά βρεθή Ικανοποιητική έξήγηση [έκθεση] 
στήν ’Αντινομία τού καθαρού λόγου.

ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

Περί του Ιδεώδους τού ύπερτάτου άγαθού633 ώς ένός προσδιοριστικοΰ 
λόγου [άρχής] του έσχάτου τέλους634 του καθαρού λόγου

Ό λόγος στήν καθαρά θεωρητική χρήση του μάς όδηγοΰσε διά τού 
πεδίου των έμπειριών καί, καθώς [επειδή] αύτοΰ δέν είναι [μπορεί] ν’ άπαντά 
γι’ αύτόν ποτέ πλήρης ικανοποίηση, [μάς όδηγοΰσε] άπ’ έκεΐ στίς καθαρά 
θεωρητικές ιδέες, οί όποιες όμως στό τέλος μάς έπανέφεραν μέ τή σειρά τους 
πάλι στήν εμπειρία καί έξεπλήρωναν συνεπώς τό σχέδιό του [τόν σκοπό] 
κατά έναν μέν χρήσιμο, άλλά καθόλου σύμφωνο πρός τήν προσδοκία μας 
τρόπο. Τώρα μάς ύπολείπεται άκόμη μιά προσπάθεια: άν ό καθαρός λόγος 
δηλαδή μπορεί νά άπαντά καί στήν πρακτική έπίσης χρήση, άν μέσα στήν 
ίδια αύτή [χρήση] όδηγεΐ πρός τίς ιδέες, οί όποιες φθάνουν τούς υπέρτατους 
σκοπούς τού καθαρού λόγου, πού έχομε άκριβώς άναφέρει, καί άν αύτός, 
συνεπώς, άπό τή σκοπιά [όπτική γωνία] τού πρακτικού του διαφέροντος δέν 
μπορεί νά παράσχη έκεϊνο πού μάς άρνείται καθ’ όλοκληρίαν έν άναφορφ 
πρός τήν καθαρά θεωρητική [χρήση του].

"Απαν τό διαφέρον τού λόγου μου (τόσο τό καθαρά θεωρητικό δσο καί

630. Τήν καθαρά θεωρητική έπιστήμη.
631. ’Ερώτημα. K i r c h m a n n :  τό είδέναι.
632. Τόν πρακτικό λόγο.
633. Summum bonum.
634. Σκοποΰ.
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τό πρακτικό) συνοψίζεται [συμπυκνώνεται]615 στά άκόλουθα τρία616 
τήματα:

1. Τί δύναμαι νά γνωρίζω;
2. Τί όφείλω [δέον] νά πράττω;
3. Τί έπιτρέπεται [έχω τό δικαίωμα] νά έλπίζω;

έρω-

r (Α 805) 
1(Β 833)

Τό πρώτο έρώτημα είναι άπλώς καθαρά θεωρητικό. ’Εξαντλήσαμε 
(όπως έγώ κολακεύομαι [γι’ αύτό]) όλες τίς δυνατές άπαντήσεις [τού 
έρωτήματος] αύτοϋ καί βρήκαμε τελικά έκείνη, μέ τήν όποία ό λόγος είναι 
ύποχρεωμένος βέβαια νά Ικανοποιήται καί, έάν αύτός άποβλέπη στό 
Πρακτικό, έχει έπίσης αΙτία νά είναι καί Ικανοποιημένος, άλλά έχουμε 
μείνει έξ ίσου τόσο άπομακρυσμένοι [μακρυά] άπό τούς δύο μεγάλους 
σκοπούς, πρός τούς όποιους ήταν ούσιαστικά όλόκληρη αυτή ή προσπάθεια 
τού καθαρού λόγου στραμμένη, ώσάν τήν έργασία αύτή νά τήν είχαμε έξ 
άρχής κιόλας άπό ραστώνη άρνηθή στόν έαυτό μας. "Οταν λοιπόν 
πρόκειται γιά τό είδέναι [τή γνώση], τότε βέβαιο καί ξεκαθαρισμένο 
[όριστικά τετελεσμένο] είναι τουλάχιστον τούτο [μόνον]617, ότι [δηλ.] έν 
άναφορφ πρός έκεΐνα τά δύο προβλήματα, [τό είδέναι] αύτό δέν μπορεί ποτέ 
νά μάς έπινεμηθή.

Τό δεύτερο έρώτημα είναι άπλώς πρακτικό. Ώς ένα τέτοιο μπορεί ν’ 
άνήκη βέβαια στόν καθαρό λόγο, άλλά δέν είναι ώστόσο τότε ύπερβατο
λογικό, άλλ’ ήθικό, κατά συνέπεια δέν μπορεί αύτό καθ’ έ α υ ό  ν’ άπασχο- 
λήση τήν Κριτική μας.

Τό τρίτο έρώτημα, δηλαδή: έάν, λοιπόν, πράττω αύτό πού όφείλω, τί 
έπιτρέπεται61* τότε νά έλπίζω; είναι πρακτικό καί ταυτοχρόνως θεωρητικό, 
έτσι ώστε τό Πρακτικό [μέρος] ώς ένας μόνον όδηγητικός μίτος νά άγη 
στήν άπάντηση τού θεωρητικού, καί, όταν αύτό [τό τελευταίο] αίρεται ψηλά 
[προχωρή πολύ], [στήν άπάντηση] τοΰ καθαρά θεωρητικού619 έρωτήματος. 
Γιατί πάσα έ λ π ί ς635 636 637 638 639 640 κατευθύνεται πρός τήν εύδαιμονία καί είναι έν 
σχέσει πρός τό Πρακτικό καί τόν ήθικό νόμο άκριβώς αύτό πού είναι τό 
είδέναι καί ό φυσικός νόμος έν άναφορά πρός τήν θεωρητική γνώση τών 
πραγμάτων. ’Εκείνο καταλήγει τελικά στό συμπέρασμα, ότι κάτι τι είναι 
(πού προσδιορίζει [συνιστά] τόν τελευταίο δυνατό σκοπό), έ π ε ι δ ή  κ ά τ ι

(Α 806) 
(Β 834)

635. Συζεύγνυται, συνενοϋται.
636. Τά Ερωτήματα αύτά στά λατινικά Εχουν ώς άκολούθως: I. Ecquid possum 

scire? 2. Ecquid debeo agere? 3. Ecquid mihi licet sperare?
637. Τόσο μόνον.
638. Ti Εχω τό δικαίωμα, μπορώ.
639. Spekulativen.
640. Τό έλπίζειν.
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τι ό φ ε ί λ ε ι  [ δ έ ο ν ]  νά σ υ μ β ή '  τούτο, δτι κάτι τι ε ί ν α ι  (πού 
ένεργεΐ [δρδ] ώς υπέρτατη αίτια), έ π ε ι δ ή κ ά τ ι  τ ι  σ υ μ β α ί ν ε ι .

Εύδαιμονία είναι ή Ικανοποίηση δλων τών κλίσεων641 μας (τόσο 
extensive, κατά τήν πολλαπλότητά των, δσο καί intensive, ώς πρός τόν βαθμό, 
καί άκόμη καί protensive, ώς πρός τή διάρκεια). Τόν πρακτικό νόμο, πού 
άπορρέει άπό τό κίνητρο [τήν κινητήρια αίτία] τής εύδαιμονίας, τόν 
όνομάζω πραγματολογικό642 (κανών τής πρακτικής νοημοσύνης643)’ τόν 
νόμο δμως έκεΐνο, καθ’ δσον ύπάρχει ένας τέτοιος, πού δέν έχει ώς κίνητρο 
τίποτε άλλο άπό τήν ά ξ ι ό τ η τ α644 [ τ ο ϋ ]  ν ά  ε ί ν α ι  κ α ν ε ί ς  ε υ 
δ α ί μ ω ν ,  τόν όνομάζω ήθικό (νόμος τών ήθών645). *0 πρώτος 
συμβουλεύει, τί έχομε [όφείλομε] νά κάνωμε646, έάν θέλουμε νά μετάσχωμε 
στήν εύδαιμονία, ό δεύτερος έπιτάσσει, πώς πρέπει [όφείλουμε] νά 
συμπεριφερώμεθα, γιά νά γίνωμε μόνον άξιοι τής εύδαιμονίας. Ό πρώτος 
θεμελιώνεται πάνω σ’ έμπειρικές άρχές’ γιατί άλλιώς άπ’ δ,τι διά μέσου 
τής έμπειρίας δέν μπορώ ούτε νά γνωρίζω, ποιές κλίσεις [έπιθυμίες] 
υπάρχουν, πού θέλουν νά Ικανοποιηθούν, ούτε ποιές είναι οί φυσικές αίτιες, 
πού μπορούν νά προκαλέσουν [έπιφέρουν] τήν ίκανοποίησή τους. Ό 
δεύτερος κάνει άφαίρεση άπό κλίσεις καί φυσικά μέσα νά ίκανοποιήση 
αύτές [τίς κλίσεις] καί θεωρεί τήν έλευθερία μόνον ένός λογικού δντος έν 
γένει καί τούς άναγκαίους δρους, ύπό τούς όποιους αύτή647 μόνο συμφωνεί 
[έναρμονίζεται] μέ τή σύμφωνα πρός άρχές έπινέμηση [κατανομή] τής 
εύδαιμονίας, καί μ π ο ρ ε ί ,  άρα, τουλάχιστον νά έρείδεται σ’ άπλές ίδέες

(Α 807) το^ καθ«Ρ°* λόγου καί νά γιγνώσκεται a priori.
(Β 835)} Δέχομαι δτι ύπάρχουν πράγματι καθαροί ήθικοί νόμοι, πού καθορίζουν 

έντελώς a priori (χωρίς θεώρηση648 τών έμπειρικών κινήτρων, δηλ. τής 
εύδαιμονίας) τό πράττειν καί μή πράττειν [παραλείπειν], δηλ. τήν χρήση τής 
έλευθερίας ένός λογικού δντος έν γένει, καί δτι αύτοί οί νόμοι έπιτάσσουν 
ά π ο λ ύ τ ω ς  (όχι άπλώς ύποθετικά ύπό τήν προϋπόθεση άλλων 
έμπειρικών σκοπών) καί είναι άρα άναγκαΐοι άπό κάθε άποψη. Τήν πρόταση 
αυτή μπορώ δικαίως νά προϋποθέτω, δχι μόνον καθ’ δσον έπικαλοΰμαι649

641 Επιθυμιών μας.
642. Pragmatisch.
643. ΕΰφυΓας, φρονήσεως, συνέσεως, έξυπνάδας (= Klughcitsrcgcl).
644. 'Αξιοσύνη.
645. 'Εθών (lex morum).
646. Τί τό πρακτέον.
647 ’ Η έλευθερία.
648. Χωρίς νά λαμβάνωνται ΰπ’ όψη.
649. 'Επικαλούμενος ότι μόνον.
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τίς άποδείξεις τών πιό πεφωτισμένων ήθικολόγων, άλλά καί τήν ήθική 
κρίση τού καθενός άνθρώπου, όταν θέλη νά νοή [συλλαμβάνη] σαφώς μέσα 
του έναν τέτοιου είδους νόμο.

*0 καθαρός λόγος περιέχει, άρα, όχι βέβαια στήν καθαρά θεωρητική 
του, άλλά σέ μιάν ώρισμένη ώστόσο πρακτική, δηλ. τήν ήθική χρήση [του], 
άρχές τής δ υ ν α τ ό τ η τ ο ς  τ ή ς  έ μ π ε ι ρ ί α ς ,  δηλ. τέτοιων πράξεων, 
πού σύμφωνα μέ ήθικές προδιαγραφές [κανόνες] θά μ π ο ρ ο ύ σ α ν  ν’ 
άπαντοΰν στήν Ι σ τ ο ρ ί α  τού άνθρώπου. Γιατί, καθώς [έπειδή] αύτός 
έπιτάσσει, ότι τέτοιες [πράξεις] όφείλουν νά συμβοΰν, έτσι αύτές είναι 
άνάγκη νά μπορούν νά συμβοΰν, καί πρέπει άρα νά είναι 'ένας Ιδιαίτερος 
τρόπος συστηματικής ένότητος δυνατός, δηλ. ή ήθική [ένότης], ένώ 
άντίθετα ή συστηματική ένότης τής φύσεως σ ύ μ φ ω ν α  μ έ  κ α θ α ρ ά  
θ ε ω ρ η τ ι κ έ ς  ά ρ χ έ ς  τ ο ύ  λ ό γ ο υ  δένήδύνατον’άποδειχθή,γιατί 
ό λόγος έχει βεβαίως αίτιότητα έν άναφορφ πρός τήν έλευθερία έν γένει, όχι 
όμως καί έν άναφορφ πρός όλόκληρη τήν φύση, καί {γιατί] οί ήθικές άρχές 
τού λόγου μπορούν άσφαλώς νά παραγάγουν έλεύθερες πράξεις, άλλ’ όχι 
καί νόμους τής φύσεως. Οί άρχές κατά ταΰτα τού καθαρού λόγου έχουν 
άντικειμενικήν πραγματικότητα στήν πρακτική τους, ιδιαιτέρως650 όμως 
στήν ήθική χρήση [τους].

Τόν κόσμο, καθ’ όσον αύτός θά ήταν σύμφωνος πρός όλους τούς 
ήθικούς νόμους (όπως αύτός σύμφωνα μέ τήν έ λ ε υ θ ε ρ ί α  τών ελλόγων 
δντων μ π ο ρ ε ί ,  πράγματι, νά είναι καί, σύμφωνα μέ τούς άναγκαίους 
νόμους τής ή θ ι κ ό τ η τ ο ς ,  οφείλει αύτός νά είναι), τόν όνομάζω ήθικό 
κόσμο. Ό κόσμος αύτός νοείται κατά τούτο651 ώς νοητός άπλώς κόσμος, 
γιατί [δηλ.] μέσα σ’ αύτόν γίνεται άφαίρεση άπ’ όλους τούς όρους 
(σκοπούς) καί άκόμη καί άπ* όλα τά έμπόδια τής ήθικότητος μέσα σ’ αύτό 
τόν ίδιο (άδυναμία ή δολιότης [άνειλικρίνεια]652 τής άνθρωπίνης φύσεως). 
Κατά τούτο [έπί τοσοΰτον]653 αύτός [ό κόσμος] είναι, άρα, μιά άπλή, άλλά 
πρακτική ώστόσο ίδέα, πού πραγματικά μπορεί καί όφείλει νά έχη [άσκή] 
τήν έπίδρασή της πάνω στόν αίσθητό κόσμο, γιά νά τόν καθιστά, όσο είναι 
δυνατό, σύμφωνο πρός αύτή τήν ίδέα. * Η Ιδέα ένός ήθικοΰ κόσμου έχει ώς 
έκ τούτου άντικειμενικήν πραγματικότητα, όχι ώς έάν αύτή νά κατηυθύνετο 
[άνεφέρετο] πρός ένα άντικείμενο μιάς νοητής έποπτείας (τέτοιο πράγμα δέν 
μπορούμε έμεΐς νά διανοούμεθα καθόλου), άλλά πρός τόν αίσθητό κόσμο, ώς 
ένα όμως άντικείμενο τού καθαρού λόγου στήν πρακτική χρήση του καί ώς

(Α 808) 
(Β 836)

650. Όνομαστικώς, είδικώς, κυρίως.
651. Έπί τοσοΰτον (= sofern).
652. Άνεντιμότης.
653. Άπό τήν άποψη αύτή, ο>ς τέτοιος.
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(Α 809) 
(Β 837)

(Α 810)·» 
(Β 838)1

'ένα corpus mysticum των έλλόγων δντων μέσα σ’ αύτόν [τόν κόσμο], καθ’ 
όσον ή έλευθέρα βούληση [αίρεση]654 αύτών κάτω άπό ήθικούς νόμους έχει 
είς έαυτήν655 μιαν καθολική συστηματικήν ένότητα τόσο μέ τόν ίδιο τόν 
έαυτό της όσο καί μέ τήν έλευθερία κάθε άλλου.

Αυτή ήταν ή άπάντηση τού πρώτου άπό τά δύο έρωτήματα τοΰ καθαρού 
λόγου, πού άφοροΰσαν τό πρακτικό διαφέρον: [δηλ.] π ρ ά τ τ ε  α ύ τ ό ,  
δ ι ά  τ ο ύ  ό π ο ι ο υ  γ ί ν ε σ α ι  ά ξ ι ο ς ,  [ τ ο ΰ ]  ν ά  ε ί σ α ι  ε ύ δ α ί -  
μ ω ν [τής εύδαιμονίας]. Τό δεύτερο τώρα [έρώτημα] έρωτά: πώς, όταν [έάν] 
λοιπόν έγώ συμπεριφέρομαι έτσι, ώστε νά μήν είμαι άνάξιος τής εύδαι- 
μονίας, έχω τό δικαίωμα [έπιτρέπεται] έπίσης νά έλπίζω, ότι μπορώ μ’ αύτό 
νά γίνω μέτοχος αύτής [τής εύδαιμονίας]; Τό πράγμα, κατά.τήν άπάντηση 
[τής έρωτήσεως] αύτής, έξαρτάται άπ’ αύτό656, άν [δηλ.] οί άρχές τού 
καθαρού λόγου, πού προδιαγράφουν a priori τόν νόμο, συνδέουν μ’ αύτό 
κατά τρόπον άναγκαΐο κι’ αύτήν έπίσης τήν έλπίδα.

Λέγω κατά ταΰτα: ότι όπως άκριβώς οί ήθικές σύμφωνα μέ τόν λόγο 
άρχές είναι αναγκαίες στήν π ρ α κ τ ι κ ή  χρήση του, έτσι άκριβώς έπίσης 
είναι σύμφωνα μέ τόν λόγο άναγκαΐο νά δέχεται στήν θ ε ω ρ η τ ι κ ή  χρή
ση του, ότι ό καθείς έχει λόγον νά έλπίζη τήν εύδαιμονία στό αύτό άκριβώς 
μέτρο πού έχει στή657 συμπεριφορά του καταστήσει άξιο [τής εύδαιμονίας] 
αύτής τόν έαυτό του, καί ότι τό σύστημα, άρα, τής ήθικότητος είναι 
άδιαχωρίστως, άλλά μόνον έν τή ίδέςι τοΰ καθαρού λόγου, μ’ αύτό τής 
εύδαιμονίας συνδεδεμένο.

Μέσα, λοιπόν, σ ’ έναν νοητό, τουτέστιν τόν ήθικό κόσμο, στήν έννοια 
τού όποιου κάνουμε άφαίρεση άπ’ όλα τά έμπόδια τής ήθικότητος (άπό τίς 
κλίσεις), ένα τέτοιο σύστημα τής συμμετρικά658 μέ τήν ήθικότητα συνδε- 
δεμένης εύδαιμονίας μπορεί έπίσης νά νοηθή [συλληφθή] ώς άναγκαΐο, 
γιατί ή δι’ ήθικών νόμων έν μέρει ύποκινημένη, έν μέρει περιωρισμένη 
έλευθερία θά ήτο ή ίδια ή αιτία τής καθολικής εύδαιμονίας, τά έλλογα, άρα, 
όντα θά ήσαν, ύπό τήν όδηγία659 τοιούτων άρχών, τά ίδια πρωτουργοί 
[πρωταίτιοι] τής ίδιας τής ίδικής των διαρκούς εύτυχίας660 καί, ταυτο- 
χρόνως, αύτής [τών] άλλων. ’ Αλλά τό σύστημα αύτό τής αύτοαμειβόμενης 
ήθικότητος είναι μονάχα μιά ίδέα, ή πραγμάτωση τής όποιας βασίζεται

654. Δύναμη έκλογής.
655. In se.
656. Προέχει, ένδιαφέρει νά γνωρίζη κανείς, άν...
657. Μέ τή...
658. Τής συμμεμετρημένης, άναλογικά μεμετρημένης.
659. Καθοδήγηση.
660. Τού εύ έχειν, τής σωτηρίας.
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πάνω στόν δρο, ότι ό κ α θ έ ν α ς  πράττει αύτό πού πρέπει, δτι δηλ. δλες 
οΐ πράξεις έλλόγων δντων συμβαίνουν έτσι, ώς έάν ν’ άπέρρεαν (έκπο- 
ρεύοντο] άπό μιάν υπέρτατη βούληση, πού περικλείει μέσα της ή ύπ’ αύτήν 
κάθε ιδιωτικήν6*1 έλεύθερη βούληση. ’Αλλά, καθώς ή έκ τοΰ ήθικοΰ νόμου 
ύποχρεωτικότης [δεσμευτικότης] παραμένει διά τοΰ καθενός την Ιδιαίτερη 
χρήση τής έλευθερίας έγκυρη, έστω καί άν οί άλλοι δέν συμπεριεφέροντο 
σύμφωνα μ’ αύτό τόν νόμο, έτσι δέν είναι ούτε άπό τήν φύση των πραγμάτων 
τοΰ κόσμου, ούτε άπό τήν αιτιότητα των ίδιων των πράξεων καί τής σχέσεώς 
των πρός τήν ήθικότητα καθωρισμένο, πώς θά σχετίζωνται661 662 οί συνέπειές 
των πρός τήν εύδαιμονία, καί ή άναφερθεΐσα αναγκαία σύνδεση τής έλπίδος, 
νά είναι κανείς εύτυχής, μέ τήν άδιάλειπτη προσπάθεια, νά καθιστά κανείς 
έαυτόν άξιο τής εύδαιμονίας, δέν δύναται νά γνωσθή διά τοΰ λόγου, δταν 
κανείς θέτη άπλώς [τήν] φύση ώς ύπόβαθρο, άλλα μπορεί663 μόνον νά 
έλπίζεται, δταν ένας ύ π έ ρ τ α τ ο ς  λ ό γ ο ς  [Νοΰς], πού επιτάσσει 
σύμφωνα μέ ήθικούς νόμους, υποτίθεται664 συγχρόνως ώς αιτία τής φύσεως.

Τήν ιδέα μιας τέτοιας Νοήσεως665, μέσα στήν όποια ή ήθικώς 
τελειοτάτη βούληση συνδεδεμένη μέ τήν ύπέρτατη μακαριότητα666 είναι ή 
αιτία κάθε εύδαιμονίας στόν κόσμο, καθ’ δσον αύτή [ή εύδαιμονία] τελεί εις 
άκριβή άναλογία [σχέση] πρός τήν ήθικότητα (ώς τής άξιότητος νά είναι 
κανείς εύδαίμων), τήν ονομάζω τό ι δ ε ώ δ ε ς  τ ο ΰ  ύ π ε ρ τ ά τ ο υ  ά- 
γ α θ ο ΰ. ' Ο καθαρός λόγος μπορεί, άρα, νά βρή τόν αίτιώδη λόγο [άρχή] 
τής πρακτικά άναγκαίας συζεύξεως τών δύο στοιχείων τοΰ έκ παραγωγής667 
ύπερτάτου άγαθοΰ, δηλαδή ένός νοητού, τουτέστιν ή θ ι κ ο ΰ  κόσμου, 
μέσα στό ιδεώδες μόνον τοΰ ύπερτάτου π ρ ω τ α ρ χ ι κ ο ύ  άγαθοΰ. 
’ Επειδή τώρα τούς έαυτούς μας είμαστε ύποχρεωμένοι νά τούς παριστάμε 
κατά τρόπον άναγκαΐο διά τοΰ λόγου ώς άνήκοντας σ’ έναν τέτοιο κόσμο, 
μολονότι οί αίσθήσεις δέν μάς έκθέτουν τίποτε [άλλο] άπό έναν κόσμο 
φαινομένων, θά πρέπη έτσι νά δεχώμεθα έκεΐνον [τόν κόσμο] ώς μιάν 
συνέπεια τής διαγωγής μας μέσα στόν κόσμο τών αισθήσεων καί, καθώς 
αύτός [ό κόσμος τών αίσθήσεων] δέν μάς προσφέρει μιάν τέτοιου είδους 
σύζευξη, [νά τόν δεχώμεθα] ώς έναν γιά μάς μελλοντικό κόσμο. Θεός, άρα, 
καί μιά μέλλουσα ζωή είναι δύο, σύμφωνα μ’ άρχές τοΰ ίδιου άκριβώς αύτοΰ

(Α 811) 
(Β 839)

661. ’Επί μέρους, άτομική.
662. Σέ ποιά σχέση θά βρίσκωνται.
663. Είναι έπιτρεπτό.
664. Τίθεται ώς υπόβαθρο.
665. Νοερής ουσίας ή φύσεως.
666. Εύδαιμονία.
667. Παράγωγου, παραγμένου (κατά λέξη).
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(Α 812) 
(Β 840)

λόγου, μή χωριστές άπό τήν ύποχρεωτικότητα, πού μάς έπιβάλλει ό 
καθαρός λόγος, προϋποθέσεις.

' Η ήθικότης αύτή καθ’ έαυτήν συνιστά ένα σύστημα, όχι δμως καί ή 
εύδαιμονία, έκτός καθ’ όσον αύτή είναι άκριβώς εύσύμμετρα πρός τήν 
ήθικότητα κατανεμημένη. ΤοΟτο δμως είναι δυνατό μόνο στόν νοητό κόσμο 
κάτω άπό έναν σοφό πρωτουργό [δημιουργό] καί Κυβερνήτη. "Εναν τέτοιο 
[δημιουργό], μαζί μέ τήν ζωή μέσα σ’ έναν τέτοιο κόσμο, τόν όποίο πρέπει 
νά θεωροϋμε ώς έναν μελλοντικό, βλέπει τόν έαυτό του άναγκασμένο νά 
δέχεται ό λόγος ή [άλλιώς] να θεωρή τούς ήθικούς νόμους ώς κενά 
άποκυήματα τοΟ έγκεφάλου, έφ* δσον ή άναγκαία άκολουθία [συνέπεια] των 
ιδίων αύτών [νόμων], τήν όποία μ’ αύτούς ό Ι'διος συνδέει ό λόγος, θά 
έπρεπε, χωρίς έκείνη τήν προϋπόθεση, άναγκαστικώς νά έκπέση. Έξ αύτοδ 
έπίσης καί ό καθένας θεωρεί τούς ήθικούς νόμους ώς έ ν τ ο λ έ ς  [έπι- 
τάγματα], πράγμα πού δμως αύτοί δέν θά μπορούσαν νά είναι, άν δέν 
συζεύγνυαν a priori μέ τόν κανόνα τους Ισανάλογες66® συνέπειες καί δέν 
συνεπικόμιζαν, δρα, υ π ο σ χ έ σ ε ι ς  καί ά π ε ι λ έ ς μαζί τους. Τούτο 
δμως αύτοί δέν μπορούν έπίσης νά τό πράξουν, δπου [έάν] δέν βρίσκονται 
[ένοικοϋν]μέσα σέ ένα άναγκαΐο δν, ώς τό ύπέρτατον άγαθόν, πού μόνον 
αύτό μπορεί νά καταστήση δυνατή μιάν τέτοια σκόπιμη668 669 ένότητα.

Ό Leibniz, τόν κόσμο, καθ’ δσον [έάν] κανείς μέσα σ’ αύτόν στρέφει 
τήν προσοχή [θεωρεί]670 στά έλλογα μόνον δντα καί τή συνεκτική ένότητά 
τους σύμφωνα μέ ήθικούς νόμους ύπό τή διακυβέρνηση [έπιστασία] του 
ύπερτάτου άγαθοΰ, τόν ώνόμαζε β α σ ί λ ε ι ο  τ ή ς  χ ά ρ ι τ ο ς  καί τό 
διέκρινε άπό τό β α σ ί λ ε ι ο  τ ή ς  φ ύ σ ε ω ς ,  δπου αύτά τελούν, βέβαια, 
ύπό ήθικούς νόμους, άλλά δέν περιμένουν καθόλου άλλα άποτελέσματα 
[συνέπειες] τής συμπεριφοράς των άπό τά671 σύμφωνα μέ τήν πορεία τής 
φύσεως τού αισθητού μας κόσμου. Τό νά βλέπη, λοιπόν, κανείς τόν έαυτό 
του μέσα στό βασίλειο τής χάριτος, δπου μάς περιμένει πάσα εύδαιμονία, 
έκτός έάν672 έμεϊς οί ίδιοι, μέ τήν άναξιότητά [μας/ νά είμαστε εύδαίμονες, 
περιορίζουμε τή συμμετοχή μας σ’ αύτήν, είναι μιά πρακτικώς άναγκαία 
ιδέα τού λόγου.

Πρακτικοί νόμοι, καθ’ δσον αύτοί γίνονται [άποβαίνουν] συγχρόνως 
υποκειμενικοί αίτιώδεις λόγοι των πράξεων, δηλ. υποκειμενικές θεμελιώδεις

668. Εύσύμμετρα» άναλογισμένα άποτελέσματα.
669. Τελολογικά καθορισμένη, σύμφωνη πρός σκοπούς.
670. Λογαριάζει, άποβλέπει, Εχει τήν προσοχή του.
671. Άπό έκεΐνα πού είναι...
672. Άρκει έμεΐς οί Γδιοι νά μήν...
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άρχές, όνομάζονται Αξιώματα6”. Ή κ ρ ι σ ι ο λ ό γ η σ  η673 674 τής ήθικό- 
τητος ώς πρός τήν καθαρότητά της καί τίς συνέπειες συμβαίνει [γίνεται] 
σύμφωνα μέ Ι δ έ ε ς ,  ή  τ ή ρ η σ η  [άκολούθηση] τών νόμων της 
σύμφωνα μέ Αξιώματα (Maximen).

Είναι Αναγκαίο όλόκληρη ή διαγωγή τού βίου μας νΑ ύποτΑσσεται σέ 
ήθικές Αρχές' Αλλ’ είναι συγχρόνως Αδύνατο νΑ συμβαίνη αύτό, έΑν ό 
λόγος δέν συνδέη μέ τόν ήθικό νόμο, πού είναι μιΑ Απλή Ιδέα, μιόν ποιητική 
αίτια, ή όποία στή συμπεριφορΑ [μας] σύμφωνα μ* αύτόν [τόν νόμο] 
καθορίζει μιόν, εΓτε σ’ αύτήν είτε σέ μιΑν Αλλη ζωή, Ακριβώς είς τούς 
υπέρτατους σκοπούς μας Αντιστοιχούσαν675 έκβαση. Χωρίς, Αρα, έναν Θεό 
καί έναν γιΑ μάς τώρα όχι όρατόν, Αλλά προσδοκώμενο676 κόσμο, οί 
έξαίσιες Ιδέες τής ήθικότητος είναι, βέβαια, Αντικείμενα τής έπιδοκιμασίας 
καί τού θαυμασμού, Αλλ’ όχι κίνητρα τής προαιρέσεως καί Ασκήσεως 
[έκτελέσεως], γιατί αύτές δέν έκπληρώνουν όλόκληρο τόν σκοπό, πού είναι 
φυσικός σέ κάθε ένα έλλογο δν καί δι* αύτοΰ τού ίδιου Ακριβώς τού καθαρού 
λόγου a priori προσδιορισμένος καί Αναγκαίος.

*Η εύδαιμονία μόνη [μόνον] Απέχει πολύ Από τού νά είναι τό τέλειο 
Αγαθό γιά τόν λόγο μας. Αύτός677 δέν τήν έπιδοκιμάζει (όσοδήποτε κι Αν ή 
κλίση μπορή νά τήν έπιθυμή), έν δσφ678 αυτή δέν είναι συνενωμένη 
[συζευγμένη]679 μέ τήν άξιότητα [τού] νά είναι κανείς εύδαίμων, δηλ. μέ τήν 
καλή ήθική συμπεριφορά. Ήθικότης μόνον [μόνη] καί, μοζί μ’ αύτήν, ή 
Απλή Α ξ ι ό τ η ς [τού] νά είναι κανείς εύδαίμων, άπέχει680 δμως έπίσης 
πολύ Από τού νά είναι τό πλήρες [τέλειο] Αγαθό. Γιά νά τό καταστήση681 
κανείς τέλειο αύτό, πρέπει αύτός, πού δέν είχε συμπεριφερθή άνάξια γιά τήν 
εύδαιμονία, νά μπορή νά έλπίζη, δτι θά γίνη μέτοχος αύτής. ’Ακόμη καί ό 
έλεύθερος Από κάθε Ιδιωτική [ίδιοτελή] πρόθεση [έπιδίωξη] λόγος δέν 
μπορεί νά κρίνη Αλλιώς, έάν, χωρίς σ’ αύτό νά λαμβάνη ύπ’ δψη ένα 
[κάποιο] δικό του διαφέρον, μετετίθετο στήν θέση ένός δντος, πού θά είχε 
[μπορούσε] νά διανείμη682 σ’ Αλλους πάσαν εύδαιμονία' γιατί στήν

r (Α 813) 
1(Β 841)

673. Normae (= Maximen).
674. ’Αξιολόγηση.
675. ' Ανταποκρινόμενη.
676. ’ Ελπιζόμενο.
677. Ό λόγος... δέν τήν έγκρίνει.
678. ’Εκτός καθ’ όσον αυτή είναι...
679. Συνταιριασμένη.
680. Πολλοΰ γε καί δεί.
681. Νά τό όλοκληρώση, τελειοποιήση.
682. Κατανείμη.
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(Α 815) 
(Β 843)

πρακτική ιδέα καί τά δύο στοιχεία [μέρη] είναι ούσιωδώς συνδεδεμένα, άν 
καί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε τό ήθικό φρόνημα [προαίρεση] νά καθιστδ, ώς 
όρος, δυνατή κατ' άρχήν τή συμμετοχή στήν ευδαιμονία καί όχι, 
άντίστροφα, ή προοπτική τής ευδαιμονίας τό ήθικό φρόνημα. Γιατί στήν 
τελευταία περίπτωση [τό φρόνημα] αύτό δέν θά ήταν ήθικό καί συνεπώς 

| άνάξιο έπίσης όλοκλήρου τής ευδαιμονίας, πού δέν γνωρίζει ένώπιον τού 
λόγου683 κανέναν άλλο περιορισμό άπ' αύτόν πού προέρχεται άπό τήν ίδια 
τή δική μας άνήθικη συμπεριφορά.

Ευδαιμονία, άρα, στήν άκριβή άναλογία μέ τήν ήθικότητα των έλλόγων 
όντων, διά τής όποιας αύτά είναι άξια αυτής [τής εύδαιμονίας], άποτελεΐ 
μονάχα τό ύπέρτατο άγαθό ένός κόσμου, μέσα στόν όποιο έμεΐς είμαστε, 
σύμφωνα μέ τίς προδιαγραφές [κανόνες] τού καθαρού άλλά πρακτικού 
λόγου, ύποχρεωμένοι νά μεταθέτουμε όλοσχερώς τούς έαυτούς μας, καί ό 
όποιος [κόσμος] είναι άσφαλώς 'ένας νοητός μόνον κόσμος —άφού ό 
αισθητός κόσμος δέν μάς υπόσχεται μιάν τέτοιου είδους συστηματικήν 
ένότητα των σκοπών γιά τήν φύση τών πραγμάτων—, τού όποιου ή 
πραγματικότης έπίσης δέν μπορεί νά θεμελιωθή πάνω σέ τίποτε άλλο παρά 
στήν προϋπόθεση ένός ύπερτάτου πρωταρχικού άγαθοΰ, δεδομένου ότι Ενας 
άφ’ εαυτού ύφιστάμενος684 λόγος, μ’ όλη τήν Επάρκεια μιας ύπερτάτης 
αιτίας έξωπλισμένος, θεμελιώνει, συντηρεί καί όλοκληρώνει σύμφωνα μέ 
τήν τελειοτάτην σκοπιμότητα, τήν καθολική, άν καί στόν αισθητό κόσμο 
πολύ κρυμμένη σ’ έμάς τάξη τών πραγμάτων.

' Η ’ Ηθικοθεολογία αύτή έχει λοιπόν άπέναντι στήν καθαρά θεωρητική 
τό ίδιάζον [ιδιαίτερο] πλεονέκτημα, ότι οδηγεί άναποφεύκτως στήν έννοια 
ένός μ ο ν α δ ι κ ο ύ ,  π α ν τ ε λ ε σ τ ά τ ο υ  κ α ί  έ λ λ ο γ ο υ  πρώτου 
όντος,πρός τήν όποια ή καθαρά θεωρητική Θεολογία ούτε κάν έξ 
άντικειμενικών λόγων μάς π α ρ α π έ μ π ε ι ,  πολύ δέ μάλλον [δέν] 
μπορούσε γι ’ αύτό νά μας π ε ί σ η. Γιατί ούτε στήν ύπερβατολογική, ούτε 
στήν φυσική Θεολογία βρίσκουμε, όσο μακριά κι άν μπορή νά μάς όδηγή 
αύτού μέσα ό λόγος, κάποιο σημαντικό αίτιο685 νά δεχθούμε ένα μ ο ν α δ ι- 

| κ ό δν, πού τό θέτομε Επικεφαλής686 όλων τών φυσικών αίτιών, καί άπό τό 
όποιο συγχρόνως θά ρϊχαμε Επαρκή λόγο νά έξαρτήσωμε687 [τίς αίτιες] αύτές 
άπ’ όλες [των] τίς άπόψεις. "Οταν, άντίθετα, έξετάζωμε άπό τή σκοπιά τής

683. W i I I e: άντί vor der Vcrnunft, πού άκολουθοΰμε, προτείνει: filr die die
Vernunft (γιά τήν όποια ό λόγος).

684. Αύτόστατος (= per se sive in se consistens).
685. Αιτία, έπιχείρημα.
686. Τό προθέτουμε.
687. Νά καταστήσωμε έξαρτημένες.
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ήθικής ένότητος, ώς ένός Αναγκαίου νόμου τοΰ κόσμου, τήν αιτία πού μόνον 
[μόνη] μπορεί σ’ αυτόν νά προσδώση τήν ίσανάλογη άποτελεσματικότητα, 
κατά συνέπεια δεσμευτικήν ώσαύτως καί γιά ’μάς δύναμη, τότε Αναγκα
στικά όφείλει νά ύπάρχη μιά μοναδική Ανώτατη βούληση, πού περικλείει 
μέσα της όλους αυτούς τούς νόμους. Γιατί πώς θά θέλαμε νά βρούμε τέλειαν 
ένότητα τών σκοπών Ανάμεσα σέ διαφορετικές βουλήσεις; ' Η βούληση 
αύτή πρέπει νά είναι κατ’ άνάγκην παντοδύναμη, γιά νά είναι ύποτεταγμένη 
σ’ αύτήν όλόκληρη ή φύση καί ή σχέση της πρός τήν ήθικότητα μέσα στόν 
κόσμο’ παντοδαής [πάνσοφη], γιά νά γνωρίζη τό έσώτατο τών φρονημάτων 
καί τήν ήθική αύτών άξια’ πανταχοΰ παρούσα, γιά νά είναι άμέσως κοντά σέ 
κάθε άνάγκη πού άπαιτεΐ τό ύπέρτατον αγαθό [άριστον]688 τού κόσμου’ 
αιώνια, γιά νά μήν ύστερή [ύπολείπεται] σέ κανένα χρόνο ή συμφωνία αύτή 
τής φύσεως καί τής έλευθερίας, κλπ.

’Αλλά ή συστηματική αύτή ένότης τών σκοπών μέσα σ’ αύτό τόν 
κόσμο τών Νοήσεων689 πού, μολονότι, ώς άπλή φύση, αισθητός μόνον 
κόσμος, ώς ένα όμως σύστημα τής έλευθερίας, νοητός, δηλ. ήθικός κόσμος 
(regnum gratiae) μπορεί νά όνομασθή— όδηγεΐ Αναπόδραστα στή σκόπιμη690 
έπίσης ένότητα όλων τών πραγμάτων, πού συναποτελοΰν αύτό τό μεγάλο 
"Ολο, σύμφωνα μέ γενικούς νόμους τής φύσεως, έτσι όπως καί ή πρώτη691 
σύμφωνα μέ καθολικούς καί αναγκαίους ήθικούς νόμους, καί συνενώνει τόν 
πρακτικό λόγο μέ τόν καθαρά θεωρητικό. Ό κόσμος εί\αι άνάγκη νά 
παριστάται ώς έκπορευόμενος [άπορρέων] άπό μιάν ιδέα, έάν όφείλη νά 
συμφωνή μ’ έκείνη τήν χρήση τοΰ λόγου, χωρίς τήν όποια θά θεωρούσαμε 
τούς ίδιους τούς έαυτούς μας αναξίους τοΰ λόγου, δηλ. μέ τήν ήθική 
[χρήση], πού ώς τέτοια στηρίζεται όλοσχερώς στήν ιδέα ενός ύπερτάτου 
’Αγαθού. Μ’ αύτό πάσα έρευνα τής φύσεως λαμβάνει μιάν κατεύθυνση 
σύμφωνα μέ τή μορφή ένός συστήματος τών σκοπών καί άποβαίνει στήν 
υπέρτατη έξάπλωσή692 της Φυσικοθεολογία693. Αύτή όμως, καθώς [δεδο
μένου ότι] ώστόσο ξεκίναε άπό τήν ήθική τάξη, ώς μιάν θεμελιωμένη στήν 
ούσία τής έλευθερίας καί όχι δι’ έξωτερικών έντολών τυχαίως καθιδρυ-

(Α 816) 
(Β 844)

688. Optimum.
689. Νοερών φύσεων.
690. Τελολογικά καθωρισμένη.
691. Δηλ. αύτή ή Γδια ή συστηματική ένότης τών σκοπών μέσα στόν κόσμο τών 

νοερών φύσεων.
692. Έκδίπλωσή της.
693. ’ Εδώ —όπως άλλωστε κι άλλου— προανακρούεται σαφώς ή τρίτη Κριτική τοΰ 

Κάντ: ή Κριτική τής δυνάμεως τής κρίσεως, πράγμα πού άποδεικνύει τήν αρχιτεκτονική 
ένότητα τής πρωταρχικής φιλοσοφικής συλλήψεως τοΰ Κάντ.
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μένην ένότητα, φέρει [άνάγει] τή σκοπιμότητα τής φύσεως σ’ άρχές, οΐ 
όποιες μέ τήν έσωτερική δυνατότητα τών πραγμάτων όφείλουν νά είναι 
άξεχωρίστως a priori συνδεδεμένες, καί μ’ αύτό σέ μ ι άν 6 πε ρ β α τ ι κ ή 
Θ ε ο λ ο γ ί α ,  πού παίρνει τό Ιδεώδες τής ύπερτάτης όντολογικής 
τελειότητος ώς μιάν άρχή τής συστηματικής ένότητος —άρχή πού 
συζευγνύει δλα τά πράγματα σύμφωνα μέ καθολικούς άναγκαίους νόμους 
τής φύσεως, έφ’ όσον όλα αύτά [τά πράγματα] έχουν τήν άρχή τους [πηγή 
τους] στήν άπόλυτη άναγκαιότητα ένός μοναδικού πρώτου δντος.

Ποιού είδους χ ρ ή σ η  μπορούμε νά κάνωμε τής διανοίας-νοήσεώς 
μας, άκόμη καί έν άναφορφ πρός τήν έμπειρία, όταν δέν προτιθέμεθα694 
σκοπούς; Οί ύπέρτατοι δμως σκοποί είναι αύτοί τής ήθικότητος καί αύτούς 
ό καθαρός μόνον λόγος μπορεί νά δώση [κάνη] [ώστε] νά τούς γνωρίσουμε. 
Μέ [τούς σκοπούς] αύτούς τώρα έφωδιασμένοι καί πάνω695 στό όδηγητικό 
νήμα τους [στηριγμένοι], δέν μπορούμε, έν άναφορά πρός τή γνώση, νά 

(Α 817) κ<^νω1*ε ™μμ“*ν σκόπιμη696 χρήση τής γνώσεως τής Ιδίας τής φύσεως, δπου 
| ή φύση δέν έχει ή ίδια θέσει [βάλει] σκόπιμην ένότητα' γιατί χωρίς αύτήν 

(Β 845)J δέν θά είχαμε ούτε καί κανέναν άκόμη λόγο, άφοΰ δέν θά είχαμε καμμιά 
Σχολή697 γιά τόν ίδιο αύτό λόγο καί καμμιάν παιδεία [καλλιέργεια]69® διά 
τών άντικειμένων πού θά προσέφεραν τήν Ολη γιά τέτοιες έννοιες. Άλλ’ 
έκείνη ή σκόπιμη ένότης είναι άναγκαία καί θεμελιωμένη μέσα στήν ούσία 
τής ίδιας τής έλευθέρας βουλήσεως, τούτη699 άρα, πού περιέχει τόν δρο τής 
έφαρμογής τής ίδιας αύτής [ένότητος]700 in concreto, πρέπει ώσαύτως νά 
είναι [άναγκαία], καί έτσι ή ύπερβατολογική άνύψωση [αύξηση, διεύρυνση] 
τής κατά λόγον701 γνώσεώς μας θά ήταν όχι ή αίτια, άλλά τό άποτέλεσμα 
άπλώς τής πρακτικής σκοπιμότητος πού μάς έπιβάλλει ό καθαρός λόγος.

Γι’ αύτό έπίσης καί στήν Ιστορία τού άνθρωπίνου λόγου βρίσκουμε: 
δτι, προτού νά είχαν έπαρκώς καθαρθή καί καθορισθή οί ήθικές έννοιες καί 
[προτού] νά είχεν έγκατανοηθή [γνωσθή] ή συστηματική ένότης τών 
σκοπών σύμφωνα μ’ αύτές [τίς έννοιες] καί, μάλιστα, έξ άναγκαίων άρχών, 
ή γνώση τής φύσεως καί άκόμη καί ένας άξιόλογος βαθμός τής παιδείας 
[καλλιεργείας] τού λόγου σέ μερικές [κάμποσες] άλλες έπιστήμες μπορού
σαν νά παραγάγουν έν μέρει χονδροειδείς μόνο καί παραπαίουσες [άκαθόρι-

694. Δέν θέτομε στούς έαυτούς μας.
695. Μέ βάση, ύπό τήν όδηγία.
696. Τελολογική.
697. Σχολείο.
698. Παίδευση.
699. Ή δεύτερη δηλ.
700. Τής πρώτης δηλ.
701. Τής τού λόγου γνώσεώς μας.
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στες]702 703 704 705 706 707 γιά τήν θεότητα έννοιες, έν μέρει [δέ] κατέλειπαν μιάν άξιοθαύ- 
μαστη701 έν άναφορφ πρός τό έρώτημα αύτό έν γένει, άδιαφορία πίσω τους.
Μιά μεγαλύτερη έπεξεργασία τών ήθικών Ιδεών, πού διά τού άκρως καθαρού 
ήθικού νόμου τής θρησκείας μας κατέστη άναγκαία, ώξυνε τόν λόγο πάνω 
στό άντικείμενο, διά μέσου τού διαφέροντος πού τόν άνάγκαζε νά πάρη 
[δείξη] γι’ αύτό [τό άντικείμενο]’ καί χωρίς νά συνέβαλαν σ’ αύτό ούτε 
διευρυμένες γνώσεις τής φύσεως, ούτε όρθές καί φερέγγυες ύπερβατολο
γικές ένοράσεις [γνώσεις] (τέτοιου είδους [γνώσεις] έχουν σέ κάθε έποχή ^ 
έλλείψει), παρήγαγαν [έδημιούργησαν] αύτές704 μιάν έννοια γιά τό θεϊκό δν, | ^ g 
πού τήν υπολαμβάνουμε ώς τήν όρθή τώρα, δχι γιατί μάς πείθει ό καθαρά 
θεωρητικός λόγος γιά τήν όρθότη,τα αύτής, άλλά γιατί συμφωνεί [συνάδει] 
έντελώς μέ ήθικές άρχές τού λόγου. Καί έτσι στό τέλος ό καθαρός έν τούτοις 
πάντα μόνον λόγος, άλλά στήν πρακτική μόνο χρήση του, έχει τόν δίκαιο 
μισθό [άξία], μιά γνώση, πού ή καθαρή άπλώς θεωρία μόνο νά φαντάζεται705 
μπορεί, άλλ’ δχι καί νά καθιστά έγκυρη, νά τήν έπιζευγνύη [συνδέη] είς τό 
ύπέρτατο διαφέρον μας, καί δι’ αύτοΰ νά μήν τήν καθιστά706, βέβαια, ένα 
άποδεδειγμένο δόγμα, άλλά μιάν ώστόσο άπολύτως άναγκαία προϋπόθεση 
στούς [γιά τούς] πλέον ούσιώδεις σκοπούς του.

Άλλ’ δταν ό πρακτικός λόγος έχη πλέον τό ύψηλό αύτό σημείο 
φθάσει, δηλ. τήν έννοια ένός μοναδικού πρώτου707 δντος, ώς τού ύπερτάτου 
’ Αγαθού, τότε δέν έχει καθόλου τό δικαίωμα νά φαντάζεται, ά ς έάν νά είχεν 
άρθή ύπεράνω δλων τών έμπειρικών δρων τής έφαρμογής του καί 
μετεωρισθή πρός τήν άμεση γνώση νέων άντικειμένων, [γιά] νά ξεκινά708 
άπ’ αύτή τήν έννοια καί νά παράγη άπ’ αύτήν καί τούς ίδιους τούς ήθικούς 
νόμους. Γ ιατί αύτοί [οί νόμοι] άκριβώς ήσαν, πού ή έ σ ω τ ε ρ ι κ ή  πρα
κτική άναγκαιότης των μάς όδηγοΰσε στήν προϋπόθεση μιάς άφ’ έαυτής 
ύφιστάμενης709 αΙτίας, ή ένός σοφού Κυβερνήτου τού κόσμου, γιά νά 
προσδίδουν έμπρακτην έπίδραση [άποτελεσματικότητα] στούς νόμους 
έκείνους’ καί δέν μπορούμε ώς έκ τούτου νά τούς θεωρούμε σύμφωνα μ’ 
αύτήν710 έκ νέου ώς τυχαίους καί άπό μιάν άπλή βούληση παραγμένους,

702. Αβέβαιες, συγκεχυμένες.
703. “Αξίαν έκπλήξεως.
704. Δηλ. οί ήθικές έννοιες.
705. Ύποθέτη, είκάζη.
706. Μετατρέπη.
707. ΠρωταρχικοΟ.
708. Νά λαμβάνη ώς άφετηρίαν.
709. Αύτόστατης, άφ’ έαυτής συνιστάμενης.
710. Τήν έννοια τοΟ πρωταρχικού δντος.
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ιδιαίτερα [προπάντων) από μιαν τέτοια βούληση, γιά την όποια δεν θά 
είχαμε καμμιάν άπολύτως έννοια, άν δέν την είχαμε σχηματίσει σύμφωνα μ’ 
έκείνους τούς νόμους. Τίς πράξεις, καθ’ όσον ό πρακτικός λόγος έχει τό 
δικαίωμα νά μας όδηγή, θά τίς θεωρούμε όχι γι’ αύτό ώς υποχρεωτικές 
[δεσμευτικές], γιατί [δηλ.] αύτές είναι έντολές τού Θεού, άλλά θά τίς 
έκλαμβάνωμε ώς θείες έντολές γιά τούτο, γιατί [δηλ.] είμεθα έσωτερικώς 
υποχρεωμένοι σέ αύτό [έναντι αυτών]. Θά σπουδάζουμε την έλευθερία κάτω 
άπό τη σκόπιμη ένότητα σύμφωνα μ’ αρχές τού λόγου καί θά πιστεύωμε ότι 
είμεθα σύμφωνοι πρός τήν θεία βούληση μόνο καθ’ όσον711 θεωρούμε άγιο 
[ιερό] τόν ηθικό νόμο, πού μας τόν διδάσκει άπό τήν φύση των ιδίων τών 
πράξεων712 ό λόγος, καί θά πιστεύωμε ότι μόνο μ’ αύτό τόν713 υπηρετούμε, 
μέ τό νά προάγωμε [δηλ.] τό άριστο, σ’ εμάς καί τούς άλλους, μέσα στόν 
κόσμο714. Ή Ήθικοθεολογία έχει λοιπόν μιάν έγκόσμια [έμμονη] μόνο 
χρήση, νά έκπληρώνουμε δηλαδή τόν προορισμό μας εδώ μέσα στόν κόσμο, 
μέ τό νά [καθ’ όσον] προσαρμοζώμεθα715 στό σύστημα όλων τών σκοπών, 
καί όχι νά έγκαταλείπωμε θεοληπτικώς [φανατικώς]716 ή καί εντελώς 
μάλιστα άνοσίως717 τόν οδηγητικό μίτο ένός ήθικά νομοθετούντος λόγου 
στήν καλή διαγωγή τού βίου, γιά νά τόν συνάπτωμε [συνδέωμε] άμεσα πρός 
τήν ιδέα τού ύπερτάτου όντος, πράγμα πού θ’ άπέδιδε [άπέφερε] μιάν 
υπερβατική χρήση, άλλά πρέπει άναγκαστικά εξ ίσου ακριβώς, όπως κι 
αύτή τής απλής καθαρά θεωρίας, νά διαστρέφη καί νά καθιστά μάταιους 
τούς εσχάτους σκοπούς τού λόγου.

711. Στό μέτρο, τήν έκταση πού...
712. W i I 1 e: πού... τίς πράξεις άπό τήν φύση τοϋ λόγου.
713. Τήν θεϊκή βούληση (τόν Θεό).
714. Τό καλό στόν κόσμο ή τού κόσμου.
715. Προσαρμοζόμενοι.
716. Μανικώς. θεαστικώς.
717. Αλόγιστα.
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Περί τοΰ δοξάζειν, τοϋ είδέναι καί τής πίστεως [τοΰ πιστεύειν]

Τό ύπολαμβάνειν είναι Ενα γεγονός718 μέσα στη νόησή μας, πού μπορεί 
νά στηρίζεται σ’ Αντικειμενικούς λόγους, άλλ’ Απαιτεί ύποκειμενικές 
έπίσης αίτιες στό πνεύμα71** Εκείνου πού Εδώ720 κρίνει. "Οταν αύτό721 είναι 
Εγκυρο γιά τόν καθένα, Εφ’ όσον αύτός Εχει μονάχα [τουλάχιστον] λογικό, 
τότε ό αιτιώδης λόγος του είναι Αντικειμενικά Επαρκής καί τό ύπολαμβάνειν 
καλείται τότε π ε π ο ί θ η σ η722. ’Εάν Εχη στήν ιδιαίτερη μόνον φύση τοΰ 
ύποκειμένου τόν θεμέλιο λόγο του, τότε αύτό ονομάζεται π ε ί σ η 
[κατάπειση]723.

'Η πείση [πειθώ] είναι μιά άπλή φαινομενικότης, Αφού ό λόγος τής 
κρίσεως, πού βρίσκεται Αποκλειστικά μέσα στό υποκείμενο, ύπολαμβάνεται 
ώς Αντικειμενικός. Μιά τέτοια κρίση Εχει ώς Εκ τούτου Επίσης ιδιωτικό 
μόνον κύρος καί τό ύπολαμβάνειν [δοξάζειν] δέν δύναται νά κοινολογηθή. 
Ή Αλήθεια όμως στηρίζεται στή συμφωνία μέ τό Αντικείμενο, έν Αναφορά, 
συνεπώς, πρός τό όποιο οί κρίσεις κάθε μιας νόήσεως πρέπει νά είναι 
σύμφωνες (consentientia uni tertio, consentiunt inter se). Ή λ jAia λίθος τοΰ 
ύπολαμβάνειν [γιά νά κρίνωμε], άν αύτό είναι πεποίθηση ή άπλή πείση 
[πειθώ], είναι, άρα, έξωτερικώς ή δυνατότης νά τό κοινοποιή κανείς αύτό 
καί νά βρίσκη τό ύπολαμβάνειν Εγκυρο γιά τό λογικό παντός Ανθρώπου’ 
γιατί τότε τουλάχιστον ύφίσταται μιά εικασία, ότι [δηλ.] ό αιτιώδης λόγος 
τής συμφωνίας όλων των κρίσεων θά στηρίζεται, Ανεξάρτητα Από τή 
διαφορότητα των ύποκειμένων Αναμεταξύ τους, στήν κοινή άρχή, στό 
Αντικείμενο δηλ. μέ τό όποιο όλες Επομένως αύτές [οί κρίσεις] θά 
συμφωνούν καί θ’ άποδεικνύουν μ’ αύτό τήν Αλήθεια τής κρίσεως.

Ή πειθώ κατά ταύτα δέν μπορεί βεβαίως νά διακριθή ύποκειμενικώς 
άπό τήν πεποίθηση, όταν τό ύποκείμενο Εχη πρό όφθαλμών724 τό ύπολαμβά- 
νειν ώς φαινόμενο άπλώς αύτοΰ τούτου τοΰ πνεύματός του’ ή δοκιμή όμως

f(A 821) 
1(Β 849)

718. Φαινόμενο.
719. In animo (= im Gemiite).
720. Έν προκειμένφ, έκάστοτε.
721. Τό δοξάζειν-ύπολαμβάνειν.
722. Persuasio ad veritatem.
723. Persuasio erronea’ (άπλώς: πειθώ).
724. Θεωρή.
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πού κάνει κανείς πάνω στή διάνοια άλλων μέ τούς αιτιώδεις λόγους τού 
ίδιου [πράγματος]72', πού είναι Εγκυροι γιά μάς, [γιά νά δή κανείς], άν αύτοί 
Εχουν τό Γδιο άκριβώς αποτέλεσμα725 726 πάνω σέ ξένο λόγο, όπως καί πάνω 
στόν δικό μας, είναι, ωστόσο, Ενα, άν καί υποκειμενικό μόνο, μέσο, όχι 
βέβαια γιά νά προκαλέση πεποίθηση, άλλά γιά ν’ άποκαλύψη τό άπλό έν 
τούτοις ιδιωτικό κύρος τής κρίσεως, δηλ. κάτι τι σ’ αύτήν, τό όποίο είναι 
άπλή κατάπειση [πειθώ].

’Εάν μπορή κανείς, πέραν αυτού, ν’ άναπτύξη τίς υποκειμενικές αιτίες 
τής κρίσεως, πού Εκλαμβάνουμε γι’ άντικειμενικούς ουσιώδεις λ ό γ ο υ ς  
τής ιδίας, καί, συνεπώς, νά έξηγήση την άπατηλή δόξα ώς Ενα γεγονός 
[φαινόμενο]727 μέσα στό πνεΰμά μας, χωρίς νά Εχη άνάγκη γι’ αυτό την 
φύση [ιδιοσυστασία] τού άντικειμένου: τότε ξεσκεπάζουμε την άπατηλή 
όψη καί δέν θά έξαπατώμεθα πλέον δι’ αυτής, άν καί πάντοτε ώς Ενα 
ώρισμένο βαθμό θ’ άγώμεθα στόν πειρασμό, έάν ή υποκειμενική αιτία τής 
άπατηλής φαινομενικότητος Εγκειται στήν φύση μας.

Δέν μπορώ νά ί σ χ υ ρ ι σ θ ώ  τίποτε, νά έκφράσω δηλαδή [μιάν 
κρίση] ώς μιάν γιά τόν καθένα άναγκαστικά Εγκυρη κρίση, παρά ό,τι 
προκαλεΐ πεποίθηση. Τήν πειθώ μπορώ νά τήν κρατώ γιά μένα728, έάν 
αίσθάνωμαι [στέκωμαι] καλώς μ’ αύτό, δέν μπορεί όμως καί δέν πρέπει νά 
θέλη νά γίνεται Εγκυρη Εξω άπό μένα.

Τό ύπολαμβάνειν ή τό υποκειμενικό κύρος τής κρίσεως έν σχέσει πρός 
τήν πεποίθηση (πού ισχύει συγχρόνως άντικειμενικά) Εχει τίς τρεις 
άκόλουθες βαθμίδες: δ ο ξ ά ζ ε ι  ν729, π ι σ τ ε ύ ε ι  ν730 καί ε ί δ έ ν α ι. 
Δ ο ξ ά ζ ε ι ν είναι μιά μέ συνείδηση, τόσον ύποκειμενικώς όσον καί 
άντικειμενικώς, άνεπαρκής ύπόληψη. ’Εάν [αυτή] ή τελευταία είναι 
ύποκειμενικώς μόνον άνεπαρκής καί θεωρήται ώς άντικειμενικώς Επαρκής, 
τότε ονομάζεται π ί σ τ η .  Τέλος τό τόσον ύποκειμενικώς όσο καί 
άντικειμενικώς Επαρκές ύπολαμβάνειν ονομάζεται ε ί δ έ ν α ι731. Ή 
ύποκειμενική Επάρκεια όνομάζεται π ε π ο ί θ η σ η  (γιά μένα τόν ίδιο), ή 
άντικειμενική, β ε β α ι ό τ η ς  (γιά τόν καθένα). Στή διασαφήνιση τόσο 
καταληπτών Εννοιών δέν θά ένδιατρίψω [σταματήσω].

Δέν Εχω ποτέ τό δικαίωμα ν’ άποτολμώ νά Εχω μιά δ ό ξ α  ( ν ά

725. Γύρω άπό τό ίδιο πράγμα. “Η: μέ τούς δικούς του αιτιώδεις λόγους.
726. ’Επίδραση.
727. Συμβάν.
728. Γιά λογαριασμό μου.
729. Opinio (= Meinen).
730. Fides.
731. ’Επιστήμη.
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νομίζω] χωρίς τουλάχιστον νά γνωρίζω κάτι τι, μέσω τοϋ όποιου ή καθ’ 
έαυτήν προβληματική άπλώς κρίση άποκτα μιάν σύζευξη μέ την άλήθεια, 
[σύζευξη] πού, άν καί όχι πλήρης, είναι έν τούτοις κάτι περισσότερο άπό 
αύθαίρετην έπινόηση. ' Ο νόμος μιας τέτοιας συζεύξεως πρέπει έκτός αύτοΰ 
νά είναι βέβαιος. Γιατί, έάν έν άναφορφ πρός αύτό [τόν νόμο] δέν έχω έπίσης 
τίποτε [άλλο] έξόν άπό δόξα, δλα τότε είναι παιγνίδι μόνο τής φαντασίας 
χωρίς τήν παραμικρή σχέση πρός τήν άλήθεια. Σέ κρίσεις έκ καθαρού 
λόγου δέν είναι διόλου έπιτρεπτό κανείς νά ν ο μ ί ζ η. Γιατί, καθώς 
[έπειδή] αύτές δέν στηρίζονται σ’ αιτιώδεις λόγους [άρχές] τής έμπειρίας, 
άλλ’ δλα, δπου δλα είναι άναγκαΐα, πρέπει νά γιγνώσκωνται a priori, έτσι ή 
άρχή τής συζεύξεως άπαιτεΐ καθολικότητα καί άναγκαιότητα, κατά συνέ
πεια πλήρη βεβαιότητα, ειδεμή732 δέν άπαντά καμμιά άπολύτως άγωγή πρός 
τήν άλήθεια. Γιά τούτο είναι παράλογο [άταίριαστο] νά νομίζη733 κανείς στά 
καθαρά Μαθηματικά’ είναι άναγκαΐο νά γνωρίζη κανείς ή ν’ άπέχη734 άπό 
κάθε κρίση. Τό ίδιο άκριβώς συμβαίνει καί μέ τίς θεμελιώδεις άρχές τής 
ήθικότητος, άφοΰ735 δέν έπιτρέπεται736 ν’ άποτολμά κανείς μιάν πράξη 
[στηριζόμενος] πάνω σ’ άπλή δόξα [γνώμη], δτι κάτι τι [δηλ.] είναι έ π ι 
τ ρ ε π τ ό ,  άλλά πρέπει αύτό νά τό γνωρίζη.

Στήν ύπερβατολογική χρήση τού λόγου τό δοξάζειν737, άντίθετα, είναι 
άσφαλώς πάρα πολύ λίγο [μικρό], τό είδέναι δμως πάρα πολύ έπίσης. Άπό 
άποψη καθαρά [άπλώς] θεωρητική δέν μπορούμε, λοιπόν, :δώ νά κρίνωμε 
καθόλου: γιατί οι ύποκειμενικοί λόγοι τού ύπολαμβάνειν, δπως αύτοί πού 
μπορούν νά προκαλέσουν τό πιστεύειν, δέν άξίζουν καμμιάν έπιδοκιμασία 
σέ θεωρητικές καθαρά έρωτήσεις, δεδομένου δτι αύτοί δέν άντέχουν738 
έλεύθεροι [άνεξάρτητοι] άπό κάθε έμπειρικήν έπιβοήθεια, ούτε μπορούν νά 
κοινολογηθοΰν στόν ίδιο βαθμό σέ άλλους.

Μπορεί δμως παντού άπό π ρ α κ τ ι κ ή  μόνον ά π ο ψ η τό θεωρη
τικά άνεπαρκές ύπολαμβάνειν νά όνομάζεται πίστη. Ή πρακτική αύτή 
άποψη είνα» τώρα, είτε αύτή τής έ π ι δ ε ξ ι ό τ η τ ο ς  [έπιτηδειότητος]739 
ή αύτή τής ή θ ι κ ό τ η τ ο ς ,  ή π  ώτη πρός κατ’ άρέσκειαν [αύθαιρέτους] 
καί τυχαίους, ή δεύτερη δμως πρός άπολύτως άναγκαίους σκοπούς.

(Α 823) 
(Β 851)

732. Ένώ στήν άντίθετη περίπτωση, είδ’ άλλως.
733. Νά δοξάζη ή έχη άπλώς γνώμες.
734. Έπέχη κρίσεως.
735. "Οπου.
736. Δέν έχει κανείς τό δικαίωμα.
737. Τό νομίζειν, οίεσθαι.
738. Στέκονται, κρατιΓνται.
739. Dexteritas.
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(Α 825) 
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’ Εάν άπαξ έχη [προ]-τεθή ένας σκοπός, οί όροι τότε έπιτεύξεώς του 
είναι ύποθετικώς άναγκαΐοι. * Η άναγκαιότης αυτή είναι υποκειμενική, άλλ’ 
έν τούτοις συγκριτικά [σχετικά] μόνον έπαρκής, έάν δέν γνωρίζω διόλου 
άλλους όρους, κάτω άπό τούς όποιους θά ήταν [μπορούσε] νά έπιτευχθή ό 
σκοπός' άλλ’ αύτή είναι άπολύτως καί γιά τόν καθένα έπαρκής, έάν 
γνωρίζω μέ βεβαιότητα, ότι κανείς δέν μπορεί νά γνωρίζη άλλους όρους πού 
οδηγούν στόν προτεθειμένο σκοπό. Στήν πρώτη περίπτωση ή προϋπόθεσή 
μου καί ή άληθοδοξία740 ώρισμένων όρων είναι άπλώς μιά τυχαία, στή 
δεύτερη όμως περίπτωση μιά άναγκαία πίστη. Ό γιατρός στήν περίπτωση 
ένός άσθενοΰς, πού βρίσκεται σέ κίνδυνο, πρέπει νά κάνη κάτι , άλλά δέν 
γνωρίζει τήν άσθένεια. Κυττάζει [έξετάζει] τά φαινόμενα [συμπτώματα] καί 
κρίνει, άφοΰ δέν ξέρει τίποτε καλλίτερο, ότι είναι φθίση [φυματίωση]. * Η 
πίστη του, άκόμη καί σ’ αύτήν τήν ίδια του τήν κρίση είναι άπλώς τυχαία, 
ένας άλλος θά μπορούσε ίσως νά τό πετύχη741 καλλίτερα. Τέτοιου είδους 
τυχαίαν πίστη, πού όμως ύπόκειται ώς βάση στήν πραγματική χρήση τών 
μέσων γιά ώρισμένες πράξεις, τήν ονομάζω π ρ α γ μ α τ ο λ ο γ ι κ ή ν  
π ί σ τ η742.

* Η συνήθης λυδία λίθος, άν κάτι πού κάποιος ισχυρίζεται, είναι άπλή 
πείση ή τουλάχιστον υποκειμενική πεποίθηση, δηλ. σταθερή πίστη, είναι 
τό σ τ ο ι χ η μ α τ ί ζ ε ι  ν. Συχνά κανείς εκφράζει [διατυπώνει] τίς 
προτάσεις του μέ τόσο διεμπιστευτική743 καί άμετάστροφη αποφασιστικό
τητα, ώστε νά φαίνεται ότι έχει ολοκληρωτικά κάθε φόβο744 πλάνης 
άποβάλει. "Ενα στοίχημα τόν καθιστά άμήχανο745. ’Ενίοτε παρουσιάζεται 
[δείχνει] ότι έχει μέν άρκετή πειθώ στήν κατοχή του, πού ή αξία [της] 
μπορεί νά έκτιμηθή σ’ ένα δουκάτο, όχι όμως καί σέ δέκα. Γιατί τό πρώτο 
[δουκάτο] τό διακινδυνεύει κάλλιστα άκόμη, στά δέκα όμως συνειδητοποιεί 
πρωταρχικά ό,τι προηγουμένως δέν παρατηρούσε, ότι δηλαδή είναι έν 
τούτοις κάλλιστα δυνατό νά έχη πλανηθή. "Οταν κανείς μέ σκέψεις παριστά 
[φαντάζεται] μέσα του, ότι πρέπει κανείς νά στοιχηματίζη πάνω σέ κάτι τήν 
ευτυχία ολάκερης τής ζωής, τότε ή θριαμβολογούσα κρίση μας έξαφανί- 
ζετάι έντελώς, γινόμαστε ύπερβολικά συνεσταλμένοι746 καί άποκαλύπτουμε 
έτσι κατ’ άρχήν, ότι ή πίστη μας δέν φθάνει [έκτείνεται] τόσο μακριά. "Ετσι

740. Τό ύπολαμβάνειν ώς άληθεΐς..., ή πίστη σέ...
741. Νά γνωμάτευση, διαγνώση.
742. Fides pragmatica.
743. Διαβεβαιωτική, βεβαία.
744. 'Έγνοια.
745. Τόν προβληματίζει, τόν κλονίζει.
746. Φοβιτσιάρηδες.
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ή πραγματολογική πίστη έχει μονάχα έναν βαθμό, ό όποιος άνάλογα 
[σύμφωνα] μέ τή διαφορότητα τοΰ διαφέροντος, πού έν προκειμένη; [σ’ αυτό 
έδώ] παίζεται747, μπορεί νά είναι μεγάλος ή ώσαύτως καί μικρός.

’ Αλλ’ έπειδή [καθώς] έμεΐς —μολονότι έν σχέσει πρός ένα άντικείμενο 
δέν μπορούμε νά έπιχειρήσωμε άπολύτως τίποτα, τό ύπολαμβάνειν, άρα, 
είναι άπλώς θεωρητικό— σέ πολλές έν τούτοις περιπτώσεις συλλαμβάνουμε 
μέ σκέψεις καί φανταζόμαστε μέσα μας ένα έγχείρημα748, γιά τό όποιο 
πιστεύουμε [ψευδώς] πώς έχομε έπαρκεΐς λόγους, έάν θά υπήρχε ένα 
μέσο νά ξεκαθαρίσομε74’ τή βεβαιότητα τοΰ πράγματος, έτσι σέ θεωρητικές 
άπλώς κρίσεις υπάρχει ένα ανάλογο π ρ α κ τ ι κ ώ ν  [κρίσεων], στήν 
άληθοδοξία τών όποιων άρμόζει ή λέξη π ί σ τ η ,  καί τήν όποια μπορούμε 
νά όνομάσουμε δ ο γ μ α τ ι κ ο - θ ε ω ρ η τ ι κ ή ν  π ί σ τ  η750. ’ Εάν ήτο 
δυνατόν νά [τό] καθορίσω διά μιας οίασδήποτε έμπειρίας, τότε θά ήθελα 
κάλλιστα νά στοιχηματίσω πάνω σ’ αύτό όλα τά ύπάρχοντά μου, [πάνω στό] 
ότι [δηλ.] σέ κάποιον ένα τουλάχιστον τών πλανητών, πού έμεΐς βλέπουμε, 
υπάρχουν κάτοικοι. Λέγω ως εκ τούτου, δτι αύτό δέν είναι άπλώς γνώμη, 
άλλά μιά ισχυρή πίστη (γιά τήν όρθότητα τής όποιας θά διεκινδύνευα ήδη 
πολλά πλεονεκτήματα τής ζωής), [τό] δτι [δηλ.] υπάρχουν έπίσης καί 
κάτοικοι άλλων κόσμων.

Πρέπει τώρα νά όμολογήσωμε, δτι ή διδασκαλία [θεωρία] περί 
ύπάρξεως τοΰ Θεού άνήκει στήν δογματικο-θεωρητική πίστη. Γιατί, 
μολονότι έν άναφορφ πρός τήν θεωρητική γνώση τοΰ κόσμου δέν έχω νά 
κ α θ ο ρ ί σ ω751 τίποτε, πού προϋποθέτει κάτ’ αναγκαιότητα τή σκέψη 
αύτή ώς δρο τών έξηγήσεών μου τών φαινομένων τοΰ κόσμου, άλλά είμαι 
μάλλον752 υποχρεωμένος νά χρησιμοποιώ τόν λόγο μου έτσι ώσάν νά είναι 
δλα άπλώς φύση: ή σκόπιμη έν τούτοις ένότης είναι έτσι ένας τόσο μεγάλος 
δρος τής έφαρμογής τοΰ λόγου πάνω στήν φύση, ώστε έγώ, δεδομένου δτι 
[καθώς] ή έμπειρία μοΰ προσφέρει, πέραν αύτοΰ, δαψιλώς753 παραδείγματα 
γι ’ αύτό, δέν μπορώ νά τήν άντιπαρέλθω διόλου. Σ’ αύτήν όμως τήν ενότητα 
δέν γνωρίζω κανέναν άλλο δρο, πού νά μοΰ τήν καθιστούσε όδηγητικό μίτο 
τής έρεύνης τής φύσεως, παρά άν [άπό τοΰ νά] προϋποθέτω, δτι τά πάντα τά 
έχει έτσι μιά ύπέρτατη Νόηση σύμφωνα μέ τούς σοφώτατους σκοπούς

r(A 826) 
MB 854)

747. Παίζει ένα ρόλο.
748. Σχέδιο, στάση, διάθεση.
749. Καθορίσωμε, φθάσωμε.
750. Fides doctrinalis.
751. Νά διευθετήσω, άποφασίσω κάτι πού τό διαθέτω.
752. ’Αντίθετα.
753. Πλουσιοπάροχα.
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τακτοποιήσει. Είναι, κατ’ ακολουθίαν, ένας όρος μιας τυχαίας, βέβαια, 
άλλ’ όχι ασήμαντης έν τούτοις προθέσεως754, τό νά προϋποθέτη, δηλαδή, 
κανείς έναν σοφό πρωτουργό τοΰ κόσμου, γιά νά έχη μιάν άγωγή [όδηγία] 
στήν άνερεύνηση τής φύσεως. ' Η έκβαση [έπιτυχία] τών δοκιμαστικών 
προσπαθειών μου έπιβεβαιώνει έπίσης τόσο συχνά τήν χρησιμότητα αυτής 
τής προϋποθέσεως καί τίποτε δέν μπορεί κατά τρόπον άποφασιστικό νά 
προσκομισθή έναντίον της, ότι [δηλ.] λέγω πάρα πολύ λίγα, άν ήθελα νά 
ονομάζω τήν άληθοδοξία μου μιάν άπλώς γνώμη' άλλά μπορεί καί ύπ’ 
αύτήν άκόμα τήν θεωρητική σχέση νά λεχθή, ότι πιστεύω σταθερώς σέ έναν 
Θεό' άλλά τότε ή πίστη αύτή δέν είναι ώστόσο υπό τήν αύστηρή σημασία 
πρακτική, άλλά πρέπει νά όνομάζεται μιά δογματικο-θεωρητική πίστη, πού 

| ή Θ ε ο λ ο γ ί α  τής φύσεως (Φυσικοθεολογία) οφείλει κατ’ άνάγκη νά 
παράγη755 πανταχού. Έν όψει τής ιδίας άκριβώς αύτής σοφίας, [καί] 
λαμβανομένων ύπ’ όψη τοΰ έξαιρέτου προικισμοΰ τής άνθρωπίνης φύσεως 
καί τής τόσο άσχημα πρός [τόν προίκισμά] αύτόν εύανάλογης βραχύτητος 
τοΰ βίου, μπορεί έξ ίσου έπίσης νά βρεθή άποχρών λόγος γιά μιάν 
δογματικοθεωρητική πίστη τής756 μέλλουσας ζωής τής άνθρωπίνης ψυχής.

Ή έκφραση: πίστη757 είναι σέ τέτοιες περιπτώσεις μιά έκφραση τής 
μετριοφροσύνης άπ’ άποψη α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ή ,  άλλά ταυτόχρονα 
ώστόσο [μιά έκφραση] τής στερεότητος τής έμπιστοσύνης άπ’ άποψη 
υ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ ή .  ’ Εάν τό θεωρητικό άπλώς άληθοδοξεΐν ήθελα εδώ νά 
τό ονομάσω καί μόνον έπίσης υπόθεση, πού θά είχα τό δικαίωμα ν’ άπο- 
δεχθώ, τότε θά έπαγγελλόμην758 ήδη μ’ αύτό, ότι γιά τήν φύση [ιδιοσυ
στασία] μιάς αιτίας τοΰ κόσμου καί ένός άλλου κόσμου έχω μεγαλύτερην 
[εύρύτερην] έννοια άπ’ ό,τι πραγματικά δύναμαι νά δείξω' γιατί ό,τιδήποτε 
καί άν δεχθώ μόνον ώς ύπόθεση, γι’ αύτό πρέπει τουλάχιστον ώς πρός τίς 
ίδιότητές του νά γνωρίζω τόσα, ώστε νά μοΰ έπιτρέπεται759 νά έπινοώ ό χ ι 

• τ ή ν  έ ν ν ο ι ά  του, άλλά τήν ύ π α ρ ξ ή  τ ο υ  μ ό ν ο ν .  Ή λέξη όμως: 
πίστη άναφέρεται [άποβλέπει] στήν καθοδήγηση μόνον πού μοΰ προσφέρει 
μιά ιδέα, καί στήν υποκειμενική έπιρροή πάνω στήν προαγωγή [προώθηση] 
τών πράξεων τοΰ λόγου μου, πού μέ συγκροτεί πάνω σ’ αυτήν760, μολονότι 
δέν είμαι σέ θέση άπ’ άποψη καθαρά θεωρητική νά δώσω λόγο δι’ αύτήν.

754. Σκοποΰ.
755. Νά προκαλή, νά προσφέρη άφορμή γενέσεώς της.
756. Στή μελλοντική...
757. Τής πίστεως.
758. Θά προσφερόμουνα, δεσμευόμουνα.
759. Νά έχω τήν άδεια.
760. B o r n :  πάνω σ’ αυτές (= τίς πράξεις τοΰ λόγου). Σ αυτήν (= τήν ιδέα).
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Άλλ’ ή δογματικοθεωρητική άπλώς πίστη έχει κάτι τό ταλαντευόμενο 
μέσα της- συχνά διά [λόγω] δυσχερείων πού προβάλλουν στην καθαρή 
θεωρία, τίθεται κανείς έξω άπ’ αύτήν, μολονότι βέβαια έπιστρέφει πάντα 
άναποφεύκτως πάλι σ’ αύτήν.

’ Εντελώς διαφορετικά έχει μέ τήν ή θ ι κ ή  π ί σ τ η  τό πράγμα. Γ ιατί 
έδώ είναι άπολύτως άναγκαΐο, πώς πρέπει κάτι νά συμβή, [είναι άναγκαΐο] 
δηλαδή νά υπακούω άπ’ όλες τίς πλευρές [άπόψεις] στόν ήθικό νόμο. Ό 
σκοπός, έδώ, είναι άναποδράστως σταθερά καθωρισμένος καί σύμφωνα μ’ 
όλη μου τήν όξύνοια761 ένας καί μόνον όρος είναι δυνατός, [όρος] ύπό τόν 
όποιο ό σκοπός αύτός συνέχεται μ’ όλους συνολικά τούς άλλους σκοπούς 
καί έχει έτσι πρακτικό κΰρος, [ό όρος] δηλαδή ότι υπάρχει ένας Θεός καί 
ένας μελλοντικός κόσμος’ γνωρίζω έπίσης έντελώς μέ βεβαιότητα, ότι 
κανείς δέν γνωρίζει άλλους όρους πού όδηγοΰν στήν ’ίδια ένότητα τών 
σκοπών ύπό τόν ήθικό νόμο. ’Αλλά καθώς, λοιπόν, ή ήθική προδιαγραφή 
[κανών] είναι συγχρόνως τό [ύποκειμενικό] άξίωμά μου (όπως ό λόγος 
άλλωστε έπιτάσσει, ότι αύτή όφείλει νά είναι), έτσι άναποφεύκτως θά 
πιστεύω σέ μιάν ύπαρξη Θεού καί μιάν μέλλουσα ζωή, καί είμαι βέβαιος, ότι 
τίποτα δέν θά μπορούσε νά κλονίση αύτή τήν πίστη, γιατί θά άνετρέποντο 
μ’ αύτό οί ίδιες οί θεμελιώδεις μου ήθικές άρχές, τίς οποίες δέν μπορώ ν’ 
άπαρνηθώ χωρίς νά είμαι [καταστώ] άξιος βδελυγμού στά ίδια τά δικά μου 
τά μάτια.

Κατ’ αύτόν τόν τρόπο σ’ εμάς, μετά τή ματαίωση όλων τών φιλοδοξών 
προθέσεων [έπιδιώξεων]ένός πέρα άπό τά όρια πάσης έμπειρίας περιπλανώ- 
μενου762 λόγου, άπομένουν άκόμη άρκετά, ώστε νά έχωμε λόγο νά είμαστε 
μ’ αύτό άπό πρακτικήν άποψη εύχαριστημένοι. Βεβαίως, κανείς δέν θά 
μπορέση άσφαλώς νά έπαίρεται: ότι γ ν ω ρ ί ζ ε ι ,  πώς ύπάρχει Θεός καί 
μιά μέλλουσα ζωή’ γιατί άν τό γνωρίζη, τότε είναι ό άνθρωπος άκριβώς πού 
τόν ζητούσα πρό πολλοΰ763. Πάσαν γνώση (όταν άφορά ένα άντικείμενο 
τού άπλοΰ λόγου) μπορεί κανείς νά τή μεταδώση καί θά μπορούσα, άρα, 
ωσαύτως νά έλπίζω νά δώ μέ τή διδαχή του διευρυμένη σέ τόσο άξιοθαύ- 
μαστο βαθμό τή γνώση μου. "Οχι, ή πεποίθηση δέν είναι λ ο γ ι κ ή ,  άλλ’ 
ή θ ι κ ή  βεβαιότης καί, καθώς αύτή βασίζεται σ’ ύποκειμενικούς λόγους 
(στό ήθικό φρόνημα), δέν όφείλω έτσι ούτε κάν νά είπω: [ότι] ε ί ν α ι  
ήθικώς βέβαιο, πώς ύπάρχει ένας Θεός κλπ., άλλά: [ότι] ε ί μ α ι  ήθικά 
βέβαιος κλπ. Τούτο σημαίνει: [ότι] ή πίστη σέ έναν Θεό καί σ’ έναν άλλο 
κόσμο είναι τόσο συνυφασμένη μέ τό ήθικό μου φρόνημα, ώστε όσο λίγο

(Α 828) 
(Β 856)

(Α 829) 
(Β 857)

761. Φώτιση, όξοδέρκεια. Καθ’ όσον ένορώ, δια βλέπω.
762. Άσκόπως περιδιφοΰντος.
763. Από καιρό.
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διατρέχω κίνδυνο ν’ άπολέσω τό τελευταίο764, άλλο τόσο λίγο άκριβώς 
ανησυχώ [φοβάμαι], πώς μπορεί ποτέ νά μοΰ άποσπασθή ή πρώτη765.

Ή μοναδική δυσχέρεια766 πού προβάλλει [βρίσκεται] σ’ αυτό έδώ, 
είναι δτι ή έλλογη αυτή πίστη767 θεμελιώνεται πάνω στήν προϋπόθεση 
ήθικών φρονημάτων. "Οταν άποκλίνωμε768 άπ’ αυτά καί παίρνουμε έναν, ό 
όποιος έν άναφορςί πρός ήθικούς νόμους θά ήταν όλότελα άδιάφορος, ή 
έρώτηση τότε πού έγείρει ό λόγος γίνεται ένα πρόβλημα άπλώς γιά τήν 
καθαρή θεωρία, καί μπορεί τότε μέν άκόμη νά ύποστηριχθή μέ Ισχυρούς έξ 
άναλογίας769 λόγους, άλλ’ όχι μέ τέτοιους, είς τούς όποιους θά έπρεπε νά 

(Α 830) ύποκύψη [ύποχωρήση] άναγκαστικά ή πλέον πείσμων [έπίμονη] μανία770 
Β g<g\} Αμφιβολίας*. ’Αλλά στά [κατά τά] έρωτήματα αύτά δέν υπάρχει κανένας 

άνθρωπος έλεύθερος771 άπό κάθε διαφέρον. Γιατί, μολονότι αύτός θά 
μπορούσε άπό έλλειψη καλών [άγαθών] φρονημάτων, νά είναι άποκομμένος 
[άποχωρισμένος] άπό τό ήθικό [διαφέρον]: ύπολείπονται έν τούτοις, καί 
στήν περίπτωση αυτή άκόμη, άρκετά γιά νά συντελούν, ώστε νά φ ο β ά- 
τ α ι μιάν θεία ύπαρξη καί ένα μέλλον. Γιατί γι ’ αύτό δέν άπαιτεΐται τίποτα 
περισσότερο άπ’ δ,τι νά μή μπορή τουλάχιστον αύτός νά προφασίζεται 
καμμιάν β ε β α ι ό τ η τ α ,  δτι [δηλ.] δέν είναι [πρέπει] ν’ άπαντά κ α
ν έ ν α τέτοιο δν καί κ α μ μ ι ά μέλλουσα ζωή, γεγονός γιά τό όποιο 
—έπειδή [καθώς] αύτό θά έπρεπε δΓ άπλοΰ λόγου ν’ άποδειχθή, κατά 
συνέπεια άποδεικτικώς— θά είχε ν’ άποδείξη τήν άδυνατότητα καί τώνδύο,

(A 830)-» 
(Β 858)3

* Τό άνθρώπινο πνεΰμα έπιδεικνύει (έτσι όπως πιστεύω ότι συμβαίνει άναγκαστικά 
σέ κάθε ένα έλλογο δν) ένα φυσικό διαφέρον γιά τήν ήθικότητα, μολονότι αύτό δέν είναι 
άμέριστο καί πρακτικώς ύπέρτερο. ’Ισχυροποιείτε [σταθεροποιείτε] καί έπαυξάνετε τό 
διαφέρον αύτό καί θά βρήτε τόν λόγο πολύ εύμαθή καί άκόμη καί πιό πεφωτισμένο, γιά νά 
συνενώνη μέ τό πρακτικό καί τό καθαρά έπίσης θεωρητικό διαφέρον. Έάν όμως δέν 
φροντίζετε γι’ αύτό, γιά νά καθιστάτε [δηλ.] πρωτύτερα, τουλάχιστον κατά τό ήμισυ τού 
δρόμου772, καλούς άνθρώπους, τότε δέν θά κάνετε ποτέ έπίσης άπ’ αύτούς εΐλικρινά 
πιστούς άνθρώπους.

764'. Τό ήθικό φρόνημα.
765. Ή πίστη.
766. Τό μοναδικό πράγμα πού προκαλεΐ δισταγμό, σκέψη, άμφιβολία.
767. ' Η κατά λόγον.
768. Δέν τά λαμβάνωμε ύπ’ όψη.
769. Άπορρέοντας άπό...
770. Σκεπτικισμός.
771. ’Απαλλαγμένος.
772. Κατά τά μισό τού δρόμου, κατά τό ήμισυ.
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πράγμα πού ασφαλώς κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί ν’ άναλάβη. 
Τούτο θά ήταν μιά ά ρ ν η τ ι κ ή πίστη, πού δέν θά μπορούσε μέν νά 
προκαλέση ήθικότητα καί άγαθά φρονήματα, άλλά τό άνάλογο έν τούτοις 
πρός αύτά77’, ν’ άναχαιτίση δηλαδή σθεναρώς773 774 τό ξέσπασμα τών κακών 
[φρονημάτων],

’ Αλλά, θά πή κανείς, αύτά είναι όλα775 όσα έπιτελεΐ ό καθαρός λόγος, 
όταν [καθώς] διανοίγη προοπτικές πέρα άπό τά όρια τής έμπειρίας; Τίποτα 
περισσότερο άπό δύο άρθρα πίστεως; Τόσα θά είχε κάλλιστα μπορέσει καί ό 
κοινός έπίσης νοΰς νά έπιτελέση, χωρίς νά καλή γιά συμβουλή776 πάνω σ’ 
αύτό τούς φιλοσόφους!

Δέν θέλω έδώ νά έξυμνήσω τήν άξια προσφορά πού ή φιλοσοφία μέ τήν 
κοπιώδη προσπάθεια τής Κριτικής της έχει777 γιά τόν άνθρώπινο λόγο' 
ύποτεθείσθω778, ότι [τό πράγμα] αύτό779 θά ώφειλε κιόλας νά βρεθή άπλώς 
άρνητικό στήν έκβασή [του]' γιατί γι’ αύτό θά έκτεθή [λεχθή] άκόμα κάτι 
στό έπόμενο Τμήμα. Άλλ’ απαιτείτε λοιπόν [στ’ άλήθεια], ότι [ώστε] μιά 
γνώση, πού άφορά όλους τούς άνθρώπους, όφείλει νά ύπερβαίνη τόν κοινό 
νού καί νά σάς άποκαλύπτεται μονάχα άπό τούς φιλοσόφους; Αύτό ακριβώς 
πού έσεΐς ψέγετε, είναι ή καλλίτερη έπιβεβαίωση γιά την ορθότητα τών 
μέχρι τώρα ισχυρισμών, δεδομένου ότι αύτό άποκαλύπτει ό,τι άρχικά δέν 
μπορούσε κανείς νά προβλέψη, ότι ή φύση δηλαδή σ’ αύτό πού ενδια
φέρει780 χωρίς διάκριση τούς άνθρώπους, δέν μπορεί νά αίτιαθή [κατηγο- 
ρηθή] γιά καμμιάν μεροληπτική διανομή [μοιρασιά] τών δώρων της, καί 
ότι ή ϋψιστη έν άναφορφ πρός τούς ούσιώδεις σκοπούς τής άνθρωπίνης 
φύσεως φιλοσοφία δέν μπορεί νά φέρη [πάη]781 τό πράγμα παραπέρα άπ’ ό,τι 
ή άγωγή [καθοδήγηση] πού αύτή [ή φύση] έχει καί στόν κοινότατο έπίσης 
νού παραχωρήσει [χορηγήσει].

(Α 831) 
(Β 859)

773. Αύτών.
774. Κραταιώς.
775. "Ολα κι όλα.
776. Νά καλή .γιά συμβούλους, νά συμβουλεύεται.
777. Προσφέρει στόν..., άξίζει γιά τόν...
778. Δεκτόν έστω, ότι...
779. Ή προσφορά δηλ. αύτή τής φιλοσοφίας.
780. Πού έχουν στήν καρδιά τους οί άνθρωποι.
781. Νά προχωρήση, προαχθή.
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(Β 860)1 ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ή ’Αρχιτεκτονική τοϋ καθαρού λόγου

(Α 833)-» 
(Β 861)J

* Υπό μιαν αρχιτεκτονική έννοώ την τέχνη των συστημάτων. Επειδή ή 
συστηματική ένότης είναι έκεΐνο, πού μετατρέπει πρωταρχικά κοινή γνώση 
σ’ έπιστήμη, [πού] κατασκευάζει δηλαδή άπό ένα άπλό άθροισμα αύτής ένα 
σύστημα, ή άρχιτεκτονική έτσι είναι ή διδασκαλία [θεωρία] τού ’Επιστη
μονικού782 μέσα στή γνώση μας έν γένει καί άνήκει, άρα, άναγκαστικώς στή 
Μεθοδολογία.

'Υπό τήν κυβερνητική επιστασία τού λόγου οί γνώσεις μας έν γένει δέν 
επιτρέπεται ν’ άποτελοΰν μιάν ραψωδία, άλλ’ οφείλουν νά συγκροτούν ένα 
σύστημα, μέσα στό όποιο μόνο μπορούν αύτές νά υποστηρίζουν καί 
προάγουν τούς ούσιώδεις σκοπούς τού ίδιου αύτού [λόγου]. 'Υπό [μέ] ένα 
σύστημα έννοώ τήν ένότητα των πολλαπλών γνώσεων κάτω άπό μιάν ιδέα. 
[Ή ιδέα] αύτή είναι ή έννοια τού λόγου γιά τή μορφή ενός "Ολου, καθ’ 
όσον δΓ αύτής καθορίζεται a priori τόσον ή έκταση783 τού Πολλαπλού όσο 
καί ή θέση τών μερών αναμεταξύ τους. ' Η έπιστημονική έννοια τού λόγου 
περιέχει, άρα, τόν σκοπό καί τή μορφή τού "Ολου, τό όποιο συμφωνεί μέ 
τήν ίδια αύτή [έννοια]. ' Η ένότης τού σκοπού, πρός τήν όποια [σχετίζονται] 
όλα τά μέρη καί στήν ιδέα τού όποιου [σκοπού] άναφέρονται αύτά ώσαύτως 
άναμεταξύ των, συντελεί, ώστε κάθε ένα μέρος784 νά μπορή κατά τή γνώση 
τών υπολοίπων νά έμφανίζεται ώς έλλεΐπον785 καί νά μή λαμβάνη καμμιά 
τυχαία προσθήκη ή άπροσδιόριστο μέγεθος τής τελειότητος χώρα, πού δέν 
έχει τά a priori καθωρισμένα όριά του. Τό "Ολον, άρα, είναι συναρθρωμένο 
(articulatio) καί όχι συσσωρευμένο (coacervatio) ’ μπορεί βεβαίως έσωτερικά 
ν’ αύξάνεται (per intus susceptionem), όχι όμως έξωτερικά (per appositionem), 
[άκριβώς] όπως ένα σώμα ζώου, ή αύξηση τού όποιου δέν προσθέτει κανένα 
μέλος, άλλά καθιστά τό κάθε [μέλος] χωρίς μεταβολή τής άναλογίας 
ισχυρότερο καί καταλληλότερο γιά τούς σκοπούς του.

' Η ιδέα χρειάζεται γιά τήν πραγμάτωσή [της] ένα σ χ ή μ α ,  δηλ. μιάν 
a priori έκ [διά] τής άρχής τού σκοπού προσδιωρισμένη ούσιώδη πολλαπλό-

782. Έπιστημονικότητος.
783. Σφαίρα, περίμετρος.
784. H a r t e n s t c i n: κανένα μέρος.
785. Ν’ αποκαλύπτεται οτι λείπει, νά γίνεται αισθητή ή απουσία του.
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τητα καί τάξη τών μερών. Τό σχήμα πού δέν διαγράφεται7"* σύμφωνα με μιαν 
ιδέα, δηλ. έκ [βάσει] τού κυρίου σκοπού τού λόγου, άλλ’ έμπειρικώς 
σύμφωνα μέ τυχαία προσφερόμενες προθέσεις7"7 (τό πλήθος τών όποιων δέν 
μπορεί κανείς νά γνωρίζη έκ τών προτέρων) δίδει [άποφέρει] τ ε χ ν ι κ ή ν  
ένότητα, έκεΐνο όμως πού άπορρέει σύμφωνα7"" μόνο μέ μιάν ιδέα (όπου ό 
λόγος υπαγορεύει786 787 788 789 τούς σκοπούς a priori καί δέν τούς περιμένει έμπει- 
ρικώς) θεμελιώνει α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή ν  ένότητα. ’Όχι τεχνικώς, εξ 
αιτίας τής όμοιότητος τού Πολλαπλού ή τής τυχαίας χρήσεως τής γνώσεως 
in concreto σέ κάθε εϊδους κατ’ άρέσκειαν [αυθαιρέτους] εξωτερικούς 
σκοπούς, άλλ’ άρχιτεκτονικώς χάριν τής συγγένειας790 καί τής παραγωγής 
άπό ένα μόνον ύπέρτατο καί εσωτερικό [ενδογενή] σκοπό, πού καθιστά 
πρωταρχικά δυνατό τό Όλον, μπορεί νά έκπηγάση έκεΐνο πού καλούμε 
έπιστήμη, τό σχήμα τού όποιου πρέπει νά περιέχη, σύμφωνα μέ την ιδέα, ^ g^) 
δηλ. a priori, τό περίγραμμα (monogramma) καί τη διαίρεση τού "Ολου σέ | ^
μέλη καί νά διακρίνη τούτο [τό "Ολο] μέ βεβαιότητα-καί σύμφωνα μ’ άρχές 
άπ’ όλα τ’ άλλα.

Κανένας δέν τό έπιχειρεΐ, νά πραγματώση [δηλ.] μιάν έπιστήμη χωρίς 
νά ύπόκειται σ’ αύτόν ώς βάση μιά ιδέα. ’Αλλά κατά τήν έκπόνηση791 τής 
ιδίας αυτής [έπιστήμης] τό σχήμα καί μάλιστα καί ό ορισμός πού αυτός 
στήν άρχή κιόλας δίδει γιά τήν έπιστήμη του, πολύ σπάνια άνταποκρί- 
νονται στήν ιδέα του’ γιατί [ή ιδέα] αύτή ένυπάρχει, ώς ένα σπέρμα, μέσα 
στόν λόγο, εις τόν όποιο βρίσκονται, πολύ συνεπτυγμένα792 ακόμη καί μόλις 
στή μικροσκοπική παρατήρηση αναγνωρίσιμα [εύδιάγνωστα], κρυμμένα 
όλα τά μέρη. Έξ αιτίας αυτού πρέπει κανείς τίς έπιστήμες, έπειδή όλες 
αυτές πραγματικά έχουν έκνοηθή άπό τή σκοπιά ένός ώρισμένου γενικού 
διαφέροντος, νά τίς έξηγή καί προσδιορίζη όχι σύμφωνα μέ τήν περιγραφή 
πού δίδει γι’ αυτές ό δημιουργός των, άλλά σύμφωνα μέ τήν ιδέα, τήν όποια 
βρίσκει κανείς έκ τής φυσικής ένότητος τών μερών πού αυτός συναρμόζει793, 
θεμελιωμένη μέσα στόν ίδιο τόν λόγο. Γιατί τότε θ’ άποκαλυφθή ότι ό 
δημιουργός, καί συχνά άκόμη καί οί πλέον μεταγενέστεροι διάδοχοί του 
πλανώνται γύρω άπό μιάν ιδέα, τήν όποια δέν έχουν μπορέσει νά κάνουν

786. Σχεδιάζεται, συντάσσεται.
787. Σκοπούς.
788. Δυνάμει.
789. Προσπορίζει, έπιδίδει.
790. Τών μερών τού Πολλαπλού.
791. ’Επεξεργασία.
792. ’ Ανεκδίπλωτα.
793. Συνάπτει, συμπαραθέτει.
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σαφή στυύς ίδιους τούς εαυτούς των καί νά προσδιορίσουν ώς έκ τούτου τό 
ίδιάζον περιεχόμενο, τήν άρθρωση (συστηματικήν ένότητα) καί τά όρια τής 
έπιστήμης.

(Α 835)·» 
(Β 863)3

(Α 836) | 
(Β 864)1

Είναι άσχημο [λυπηρό] [τό] ότι πρωταρχικά μόνον άφ’ ότου794 έμεις έπί 
μακρόν, ύπό τήν όδηγία μιας μέσα μας άποκρυμμένης Ιδέας, έχομε πολλές 
άναφερόμενες έκεΐσε795 γνώσεις, ώς ύλικό οίκοδομήσεως, ραψωδικώς 
περισυλλέξει, καί μάλιστα καί [άφ* ότου] διά μακρών χρόνων τίς έχουμε 
τεχνικώς διασυνθέσει, τότε σ’ έμάς τό πρώτον είναι δυνατό νά θεωρήσωμε 
ύπό λαμπρότερο φώς τήν ιδέα καί νά σχεδιάσωμε άρχιτεκτονικώς ένα Όλον 
σύμφωνα μέ τούς σκοπούς τού λόγου. Τά συστήματα μοιάζουν, ώσπερ 
σκώληκες, νά έχουν διαμορφωθή [γεννηθή] διά μιάς generatio aequivoca796 έκ 
τής άπλής συρροής συναθροισμένων έννοιών, στήν άρχή άκρωτηριασμένα 
[κολοβωμένα], μέ τόν καιρό άρτιμελή, μολονότι όλα, στό σύνολό τους, τό 
σχήμά των, ώς τό πρωταρχικό σπέρμα, τό είχαν στόν άπλώς άπό μόνο του 
έκπτυσσόμενο λόγο, καί γι ’ αύτό όχι μόνο τό καθένα γιά τόν έαυτό του είναι 
σύμφωνα μέ μιάν ιδέα συναρθρωμένο, άλλ’ όλα, πρός τούτοις, είναι άκόμη 
άναμεταξύ τους σ’ ένα σύστημα πάλι άνθρώπινης γνώσεως ώς μέλη ένός 
'Όλου σκοπίμως797 συνενωμένα καί έπιτρέπουν μιάν άρχιτεκτονική όλης 
τής άνθρωπίνης γνώσεως, [άρχιτεκτονική] πού γιά τόν παρόντα χρόνο, όπου 
έχει τόσο ήδη ύλικό συγκεντρωθή ή δύναται άπό τά έρείπια καταρρευ- 
σάντων παλαιών οικοδομημάτων ν’ άνασυρθή [ληφθή], όχι μόνο θά ήταν 
δυνατή, άλλ’ ούτε κάν μάλιστα καί δύσκολη. ’ Αρκούμεθα έδώ μέ τήν όλο- 
κλήρωση τού έργου μας, μέ τό νά σκιαγραφούμε798 δηλαδή τήν ά ρ χ ι τ ε
κ τ ο ν ι κ ή μόνον πάσης τής έκ κ α θ α ρ ο ύ  λ ό γ ο υ  γνώσεως καί 
άρχίζομε άπό τό σημείο μόνον, όπου ή γενική ρίζα τής γνωστικής μας 
δυνάμεως διατέμνεται καί εκβάλλει δύο κορμούς, άπό τούς όποιους ό ένας 
είναι ό λ ό γ ο ς .  Ύπό λόγον έννοώ έδώ όμως όλόκληρη τήν άνώτερη 
γνωστική δύναμη καί άντιτάσσω [άντιπαραθέτω] συνεπώς τό ’Ορθολογικό 
στό ’Εμπειρικό.

'Όταν κάνω άφαίρεση άπό κάθε περιεχόμενο τής γνώσεως, άντικειμε- 
νικά θεωρημένο799, τότε όλη ή γνώση είναι, ύποκειμενικώς,'ή ίστορική ή 
όρθολογική. Ή ίστορική γνώση είναι cognitio ex datis, ή όρθολογική όμως

794. 'Ύστερα άπό.
795. Σ’ αυτή τήν Ιδέα.
796. Ή: spontanea (= πρωτογένεση, ή υποθετικά δηλ. άποδεκτή πρώτη γένεση τής 

ζωής έξ άνοργάνου (ίλης).
797. Τελολογικώς, σύμφωνα πρός έναν σκοπό.
798. Διαγράφουμε, σχεδιάζουμε.
799. Τό πράγμα.
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cognitio ex principiis. Μιά γνώση μπορεί νά είναι δεδομένη πρωταρχικά άπ’ 
όπου θέλει, ή γνώση αυτή ώστόσο είναι σ’ αύτόν πού τήν κατέχει ιστορική, 
έάν αύτός στόν βαθμό μόνο καί τόσο [μόνο] γνωρίζει, όσο τού είναι άπ’ 
άλλου δεδομένο, είτε αύτό τώρα μπορεί νά τοΰ είναι δι’ άμέσου έμπειρίας ή 
διηγήσεως ή άκόμη καί διδασκαλίας (γενικών γνώσεων) δεδομένο. Γι’ αύτό 
έκεΐνος, πού έχει κατ’ ουσίαν800 ένα σύστημα τής φιλοσοφίας έ κ μ ά θ ε ι, 
τό Βόλφειο π.χ. [σύστημα]801, μολονότι θά είχε στό κεφάλι [του] όλες τίς 
θεμελιώδεις άρχές, όρισμούς [έξηγήσεις] καί άποδείξεις μαζί μέ τή διαίρεση 
όλοκλήρου τής διδασκαλίας802 καί θά μπορούσε νά τ’ άπαριθμήση όλα στά 
δάχτυλα, δέν έχει έν τούτοις καμμιάν άλλη άπό πλήρη ι σ τ ο ρ ι κ ή  γνώση 
τής βολφείου φιλοσοφίας' γνωρίζει καί κρίνει τόσο μόνον, όσο τοΰ ήταν 
δεδομένο. ’ Εάν τοΰ άμφισβητήσετε έναν ορισμό, τότε δέν ξέρει άπό ποΰ νά
άρυσθή [πάρη] έναν άλλο. ’Έχει σύμφωνα μέ ξένο λόγο μορφωθή, άλλ’ ή 
άναπαραγωγική [άναπλαστική]803 δύναμη δέν είναι ή δημιουργική [παρα
γωγική]804, ή γνώση δηλαδή άπέρρεε σ’ αύτόν όχι έ κ λόγου καί, μολονότι, 
άντικειμενικώς, ήταν άσφαλώς μιά γνώση τοΰ λόγου, αύτή έν τούτοις είναι, 
ύποκειμενικώς, άπλώς ιστορική. Αύτός έχει καλά συλλάβει καί συγκρο
τήσει, δηλαδή μάθει, καί είναι ένα γύψινο άποτύπωμα ένός ζωντανοΰ 
άνθρώπου. Γνώσεις τοΰ λόγου, πού είναι άντικειμενικώς τέτοιες ([πού] 
μποροΰν δηλ. άρχικώς άπό τόν ίδιο μόνο τόν λόγο τοΰ άνθρώπου νά 
πηγάσουν), μποροΰν805 τότε μόνο καί υποκειμενικά επίσης νί φέρουν αύτό 
τό όνομα, όταν άντλοΰνται έκ γενικών πηγών τοΰ λόγου, άπ’ όπου μπορεί 
έπίσης καί ή Κριτική, καί μάλιστα καί ή άπόρρίψη ακόμη τοΰ Έκμαθημέ- 
νου νά πηγάση, [όταν] δηλαδή [άντλοΰνται] έξ άρχών.

'Όλη ή γνώση τοΰ λόγου είναι, τώρα, είτε ή έξ εννοιών ή έκ τής 
κατασκευής τών έννοιών' ή πρώτη ονομάζεται φιλοσοφική, ή δεύτερη 
μαθηματική. Γιά τήν έσωτερική διαφορά τών δύο έχω ήδη πραγματευθή στό 
πρώτο Κεφάλαιο. Μιά γνώση συνεπώς μπορεί νά είναι, άντικειμενικώς, 
φιλοσοφική καί είναι έν τούτοις, ύποκειμενικώς, ιστορική, όπως στούς πιό 
πολλούς μαθητευόμενους806 καί σ ’ όλους πού δέν βλέπουν807 ποτέ πέρα άπό 
τή Σχολή καί μένουν διά βίου μαθητευόμενοι. Άλλ’ είναι έν τούτοις

f(A 837) 
1(Β 865)

800. Ειδικά, ιδίως.
801. Τό σύστημα τού Chr. Wolff.
802. Τού συστήματος.
803. ’Απομιμητική.
804. Γεννητική.
805. Έχουν τό δικαίωμα, έπιτρέπεται νά.
806. Μαθητές.
807. Δέν διανοούνται, δέν προχωρούν.
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(Α 838)·» 
(Β 866)1

παράδοξο, ότι, έτσι όπως τήν έχει έκμάθει κανείς, ή μαθηματική γνώση 
μπορεί ωστόσο έπίσης υποκειμενικής νά Ισχύη ώς γνώση τοΰ λόγου καί δέν 
λαμβάνει σ’ αυτήν μιά τέτοια διαφορά όπως στήν φιλοσοφική [γνώση] 
χώρα. * Η αιτία είναι, ότι [γιατί] οί πηγές τής γνώσεως, άπό τίς όποιες μόνον 
ό διδάσκαλος μπορεί ν’ άντλήση, δέν βρίσκονται πουθενά άλλου παράστίς 
ουσιώδεις καί γνήσιες άρχές του λόγου καί δέν μπορούν συνεπώς ν’ 
άντληθοΰν άπό πουθενά αλλού άπό τόν μαθητευόμενο, ούτε ένδεχομένως808 
ν’ άμφισβητηθοΰν' καί τούτο βέβαια γι’ αύτό, γιατί [δηλ.] ή χρήση έδώ τοΰ 
λόγου γίνεται [συμβαίνει], άν καί ωστόσο a priori, in concreto μόνον, 
τουτέστιν πάνω στήν καθαρή καί άκριβώς γι’ αύτό άλάνθαστη809 έποπτεία 
καί άποκλείει κάθε άπάτη καί πλάνη. ’Άρα, μεταξύ όλων των έπιστημών τοΰ 
λόγου (a priori) μπορεί κανείς Μαθηματικά άποκλειστικά καί μόνο νά μάθη, 
ούδέποτε όμως φιλοσοφία (έκτος έάν ιστορικής), άλλ’ όσον άφορδ τόν 
λόγο, τό πολύ-πολύ810 [μπορεί κανείς] νά μάθη νά φιλοσοφή μόνον811.

Τό σύστημα όλης τής φιλοσοφικής γνώσεως είναι, δρα, ή φ ι λ ο σ ο- 
φ ί α. Αύτήν πρέπει νά τή δέχεται [παίρνη] κανείς άντικειμενικά, έάν κάτω 
άπ’ αύτήν έννοή κανείς τό πρότυπο [άρχέτυπο] τής κρισιολογήσεως 
[άξιολογήσεως] όλων τών δοκιμών [γιά] νά φιλοσοφή, [πρότυπο] πού812 
οφείλει νά χρησιμεύη γιά νά κρισιολογή [άξιολογή] κάθε υποκειμενικήν 
φιλοσοφία, τό οικοδόμημα τής όποιας είναι συχνά τόσο πολυσχιδές 
[ποικίλο] καί τόσο μεταβλητό [εύμετάβολο]. Φιλοσοφία κατ’ αύτόν τόν 
τρόπο είναι μιά άπλή ιδέα μιας δυνατής έπιστήμης, πού δέν είναι δεδομένη 
πουθενά in concreto, πρός τήν οποία όμως επιζητεί κανείς κατά παντοίους 
τρόπους813 νά προσπελάση, επί τόσον χρόνο, μέχρις ότου ή μοναδική, λίαν 
συμπεφραγμένη [καταπλακωμένη] άπό τήν αισθητικότητα άτραπός άποκα- 
λυφθή καί τό μέχρι τώρα άστοχημένο έκτυπο [άπείκασμα] πετύχη, καθ’ 
όσον είναι [χαριστικά] δοσμένο814 σέ άνθρώπους, νά τό καταστήση κανείς 
όμοιο πρός τ’ άρχέτυπο. Μέχρι τότε δέν μπορεί κανείς νά μάθη καμμιάν 
φιλοσοφία' γιατί, πού είναι αύτή, ποιος τήν έχει στήν κατοχή [του] καί

808. Κατά κάποιον τρόπο.
809. ’Ελεύθερη, άπαλλαγμένη λαθών.
810. Τό maximum, τό άνώτατο.
811. Νά μάθη τό φιλοσοφεΐν.
812. Τό: welche τοΰ κειμένου συνάπτεται πρός τήν κρισιολόγηση (Beurteilung). 

’Εμείς δέν ακολουθούμε τή γραφή αύτή (’Ακαδημία Βερολίνου), άλλ’ έκείνη τοΰ R ο- 
s e n k r a η τ. welches (= πρότυπο, άρχέτυπο = Urbild). *0 W i I I c (op. cit.,o. 315) 
προτείνει τή διαγραφή τής λέξεως «Beurteilung» (= κρισιολόγηση).

813. ’Επί διαφόρων όδών.
814. Παραχωρημένο.
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πάνω σέ τί μπορεί αύτή ν’ άναγνωρισθή; Μόνο νά μάθη νά φιλοσοφή μπορεί 
κανείς, ν’ άσκή δηλ. τό τάλαντο τοΰ λόγου στήν [κατά την] τήρηση815 816 των 
καθολικών του*14 άρχών πάνω σέ ώρισμένες προκείμενες [ύπάρχουσες] 
δοκιμές, άλλά πάντα δμως μέ τήν έπιφύλαξη τοΰ δικαιώματος τοΰ λόγου, νά 
έρευνα τις ίδιες έκεϊνες [άρχές] μέσ’ τίς πηγές των καί νά τίς έπιβεβαιώνη ή 
νά τίς άπορρίπτη.

Άλλά μέχρι τότε ή έννοια τής φιλοσοφίας είναι μιά έ ν ν ο ι α  μ ό 
ν ο ν  τ ή ς  Σ χ ο λ ή  ς817, ένός δηλαδή συστήματος τής γνώσεως πού 
ζητείται μόνον ώς έπιστήμη, χωρίς νά έχη ώς σκοπό κάτι περισσότερο άπό 
τή συστηματική ένότητα αύτοΰ τοΰ έπίστασθαι, κατά συνέπεια τή λ ο γ ι- 
κ ή τελειότητα τής γνώσεως. 'Υπάρχει δμως άκόμη μιά κ ο σ μ ι κ ή  έ ν 
ν ο ι α  (conceptus cosmicus), πού ύπέκειτο πάντοτε ώς ·,>-Άα«οΛΛ γ«λλ«ι

ποιούσε καί τήν παρίστανε έντός του ώς πρότυπο [άρχέτυπο] μέσα στό 
ιδεώδες τοΰ φ ι λ ο σ ό φ ο υ .  Άπό τήν άποψη αύτή φιλοσοφία είναι ή 
έπιστήμη τής άναφοράς πάσης γνώσεως εις τούς ουσιώδεις σκοπούς τοΰ 
άνθρωπίνου λόγου (teleologia rationis humanae) καί ό φιλόσοφος δέν είναι 
ένας τεχνίτης τοΰ λόγου, άλλ’ ό νομοθέτης τοΰ άνθρωπίνου λόγου. Ύπό 
[μιάν] τέτοια σημασία θά ήταν πολύ μεγάλαυχο [κομπαστικό] ν’ άποκαλή 
κανείς τόν έαυτό του ένα φιλόσοφο καί ν’ άξιώνη [υπεροπτικά] δτι έχει 
έξισωθή818 μέ τό πρότυπο πού ενυπάρχει μόνο στήν ιδέα.

Ό Μαθηματικός, ό Φυσικός, ό Λογικός, δσον έξαίρετη πρόδο κι αν 
μποροΰν, οί πρώτοι, στή γνώση έπίσης γενικά τοΰ λόγου819, οί δεύτεροι 
στήν φιλοσοφική ιδιαιτέρως γνώση, νά έχουν, είναι έν τούτοις τεχνίτες 
μόνον τοΰ λόγου. Υπάρχει άκόμη ένας διδάσκαλος στό ιδεώδες, πού δλους 
αύτούς τούς έγκαθιστα820 [καί] τούς χρησιμοποιεί ώς όργανα, γιά νά 
προαγάγη τούς ούσιώδεις σκοπούς τοΰ άνθρωπίνου λόγου. Αύτόν μόνο θά 
έπρεπε νά όνομάζουμε φιλόσοφο' άλλά καθώς [έπειδή] αυτός ό ίδιος δέν 
άπαντά πουθενά, ή ιδέα δμως τής νομοθεσίας του [άπαντά] σέ κάθε 
άνθρώπινο λόγο, έτσι θέλουμε νά ένδιατρίψωμε μόνο στήν τελευταία καί νά 
προσδιορίσωμε άπό πιό κοντά [άκριβέστερα], ποιοΰ είδους [ποιάν],

815. Άκολούθηση. έφαρμογή.
816. Τού λόγου δηλ.
817. Σχολαστική.
818. Έχει γίνει έφάμιλλος, είναι έξισωμένος.
819. Στήν κατά λόγον ή έλλογη γνώση.
820. Συνενώνει (ansetzt).

αύτή τήν όνομασία, ιδιαίτερα δταν κανείς, τρόπον
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σύμφωνα μέ χήν κοσμική αύχή έννοια*, συστηματικήν ένότητα προδια
γράφει, άπό τήν όπτική γωνία τών σκοπών, ή φιλοσοφία.

Ουσιώδεις σκοποί δέν είναι άκόμη δι’ αύτό οί υπέρτατοι [σκοποί], άπό 
τούς όποιους (σέ μιάν τέλεια συστηματικήν ένότητα τού λόγου) μόνον ένας 
καί μόνος μπορεί νά ΰπάρχη. Αύτοί, ως έκ τούτου, είναι ή ό τελικός σκοπός 
ή ύποδεέστεροι [δευτερεύοντες] σκοποί, πού άνήκουν άναγκαίως, ώς μέσα, 
εις έκείνον. Ό πρώτος δέν είναι κανείς άλλος άπ’ όλόκληρο τόν προορισμό 
τού άνθρώπου, καί ή φιλοσοφία περί [τού προορισμού] αύτού όνομάζεται 
’Ηθική. Έξ αιτίας τού προτερήματος821 αυτού πού έχει ή ήθική φιλοσοφία 
άπέναντι σέ κάθε άλλη ένασχόληση822 τού λόγου, ύπό τό όνομα ·αού 
φιλοσόφου εννοούσε κανείς άκόμη καί στούς ’ Αρχαίους πάντα συγχρόνως 
καί κατ’ έξοχή ν τόν ή θ ι κ ο λ ό γ ο '  καί άκόμη καί ή έξωτερική επίφαση 
τής αύτοκυριαρχίας διά τού λόγου συντελεί, ώστε, κατά μιάν ώρισμένη 
άναλογία, νά όνομάζη κανείς άκόμη καί σήμερα κάποιον φιλόσοφο παρά823 
τήν περιωρισμένη γνώση του.

* Η νομοθεσία τού άνθρωπίνου λόγου (φιλοσοφία) έχει τώρα δύο 
άντικείμενα, φύση καί έλευθερία, καί περιέχει, άρα, τόσο τόν φυσικό νόμο 
όσον επίσης καί τόν ήθικό νόμο, κατ’ άρχήν σέ δύο ιδιαίτερα, στό τέλος 
όμως σ’ ένα καί μόνο φιλοσοφικό σύστημα. Ή φιλοσοφία τής φύσεως 
άναφέρεται [κατευθύνεται]824 είς πάν δ,τι ύπάρχει825 826 827 828 ’ αυτή τών ήθών μόνο 
πρός δ,τι ο φ ε ί λ ε ι  ν ά  ε ί ν α ι .

Πάσα φιλοσοφία δμως είναι ή γνώση έκ καθαρού λόγου ή γνώση τού 
λόγου έξ εμπειρικών άρχών. Ή πρώτη όνομάζεται καθαρή, ή δεύτερη 
έμπειρική φιλοσοφία.

Ή-ωιλοσοφία τού καθαοοϋ λόγου Imirny εΓτρ π ρ ο π α ι δ ε υ -  
τ ' ~ ~ ' 5 αναφορά πρός

• Κ ο σ μ ι κ ή  έ ν ν ο ι α  όνομάζεται έδώ έκείνη, ή όποια άφορά έκεΐνο πού ένδια- 
φέρει άναγκαΐα τόν καθένα' κατά συνέπεια έγώ προσδιορίζω τόν σκοπό [στόχο] μιάς 
έπιστήμης σύμφωνα μέ έ ν ν ο ι ε ς  τ ή ς  Σ χ ο λ ή ς 8 2 7 ,  όταν [καθ’όσον] αύτή θεωρήται 
ώς μιά μόνον άπό τίς έπιδεξιότητες [έπιτηδειότήτες] γιά ώρισμένους κατ' άρέσκειαν828 
σκοπούς.

821. Πλεονεκτήματος, προνομίου.
822. “Ασκηση.
823. ’Ακόμη καί μέ...
824. Θεωρεί.
825. "Ο, τι άπλώς είναι.
826. Προκαταρκτική άσκηση.
827. Σχολαστικές έννοιες.
828. Αυθαιρέτους.



πάσαν καθαρή γνώση a priori καί όνομάζεται Κ ρ ι τ ι κ ή ,  ή, δεύτερον, τό 
σύστημα τοΰ καθαρού λόγου (έπιστήμη), όλόκληρη (τόσο αληθινή όσο καί 
φαινομενική) ή φιλοσοφική έκ καθαρού λόγου γνώση στή συστηματική 
σν νεκτική ένότητα καί όνομάζεται Μ ε τ α φ υ σ ι κ ή -  άν καί τό όνομα 
αυτό μπορή έπίσης νά δοθή σ’ όλόκληρη τήν καθαρή φιλοσοφία, μέ 
συμπερίληψη καί τής Κριτικής, γιά νά συμπεριλάβη τόσο τήν έρευνα 
παντός ό,τι μπορεί ποτέ νά γνωσθή a priori, όσον έπίσης καί τήν έκθεση 
έκείνου πού αποτελεί ένα σύστημα καθαρών φιλοσοφικών γνώσεων αύτού 
τού είδους, άλλά [πού] διακρίνεται829 άπό κάθε έμπειρικήν, ομοίως καί 
μαθηματική χρήση τοΰ λόγου.

' Η Μεταφυσική διαιρείται σ’ αύτήν τής κ α θ α ρ ά  θ ε ω ρ η τ ι κ ή ς  
καί τής πρακτικής χρήσεως τοΰ καθαρού λόγου καί είναι, άρα, είτε Μ 

>ΐΜΜκή τής Φ ύ σ ε ω ς ή Μ ε τ α φ «σι κ .ή—I ώ ν Ή (^ών/^ ’ Εκείνη 
περιέχει όλες τίς καθαρές έξ άπλών εννοιών άρχές τοΰ λόγου (συνεπώς μ’ 
άποκλεισμό τών Μαθηματικών) γιά τήν θ ε ω ρ η τ ι κ ή  γνώση όλων τών 
πραγμάτων- αυτή830 τίς άρχές πού προσδιορίζουν a priori καί καθιστούν 
άναγκαΐα τό πράττειν καί μή πράττειν [τό παραλείπειν], ' Η ήθικότης είναι 
τώρα ή μοναδική νομοτέλεια τών πράξεων πού μπορεί νά παραχθή έξ άρχών 
εντελώς a priori. 'Η μεταφυσική τών -’Ηθών, ώς έκ τούτου, είναι 
ουσιαστικά ή καθαρή Ήθτκή, στήν όποια δέν τίθεται ώς υπόβαθρο καμμιά ^ g^ 
’Ανθρωπολογία (κανένας εμπειρικός όρος). Ή Μεταφυσική τοΰ καθαρά | ^
θεωρητικού λόγου είναι, λοιπόν, αυτό πού συνηθίζει κανείς νά όνομάζη 
Μεταφυσική ύπό τή σ τ ε ν ό τ ε ρ η 8 3 1  σ η μ α σ ί α -  άλλά καθ’ όσον ή 
καθαρή ’Ηθική άνήκει μολαταύτα καί στόν ιδιαίτερο κορμό άνθρωπίνης 
καί, φυσικά, καί φιλοσοφικής έκ καθαρού λόγου γνώσεως, θέλουμε έτσι νά 
τής διαφυλάξωμε τήν όνομασία έκείνη, μολονότι εδώ τήν θέτομε κατά μέρος 
ώς μή άνήκουσαν π ρ ό ς  τ ό  π α ρ ό  ν832 εις τόν σκοπό μας.

Είναι τής ύψίστης σπουδαιότητος, γνώσεις, πού ώς πρός τό είδος καί 
τήν καταγωγή [προέλευση]833 είναι διακεκριμένες [διαφορετικές] άπό άλλες, 
νάτίς ά π ο μ ο ν ώ ν ο υ μ ε  καί νά έμποδίζωμε, ώστε νά μή συρρέουν σ’ 
ένα μείγμα834 μαζί μέ άλλες, μέ τίς όποιες είναι συνήθως συνδεδεμένες στήν

V Κεφάλαιο. Ή άρχιτεκτονική τοΰ καθαρού λόγου 467

829. Τόσο δηλ. τό δυνάμενο νά γνωσθή a priori όσο καί τό σύστημα καθαρών 
φιλοσοφικών γνώσεων.

830. Ή δεύτερη.
831. Κατά τήν 4. Εκδοση: in eigenen (= ύπό τήν ίδια, κύρια, αυστηρή, αποκλει

στική).
832. Γιά τώρα.
833. ’Αρχή.
834. Συγχέωνται.

36
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χρήση. "Ο,τι κάνουν οί Χημικοί κατά τόν χωρισμό των ύλών, οί 
Μαθηματικοί στην καθαρή θεωρία τους γιά τά μεγέθη, αύτό έπιβάλλεται 
πολύ περισσότερο στόν φιλόσοφο, γιά νά μπορή νά προσδιορίζη με 
βεβαιότητα τή συμμετοχή πού έχει ένα ιδιαίτερο είδος τής γνώσεως στήν 
περιαλώμενη833 χρήση τής διανοίας, τήν ίδιάζουσα άξία της καί τήν 
έπίδραση. Γι ’ αύτό ό άνθρώπινος λόγος δέν έχει μπορέσει, άφ’ ότου άρχισε 
νά σκέπτεται ή, μάλλον, ν’ άνασυλλογίζεται, νά στερηθή ποτέ μιάν 
Μεταφυσική, άλλά δέν έχει μολαταύτα μπορέσει νά τήν έκθέση έπαρκώς 
κεκαθαρμένην άπό κάθε αλλογενές [στοιχείο]. ' Η Ιδέα μιάς τέτοιας 
έπιστήμης είναι έξ ίσου τόσο παλαιά όσο καί ό καθαρά θεωρητικός λόγος 
τού άνθρώπου' καί ποιος λόγος δέν έργάζεται καθαρώς θεωρητικά835 836, είτε 
αύτό τώρα μπορεί νά συμβαίνη κατά τρόπον σχολαστικό ή δημώδη; Πρέπει 
ώστόσο νά όμολογήση κανείς, ότι ή διάκριση των δύο στοιχείων τής 
γνώσεώς μας, άπό τά όποια τά μέν βρίσκονται στήν έξουσία μας έντελώς a 
priori, τά δέ [τά άλλα] μπορούν άπό τήν εμπειρία a posteriori μόνο ν’ 
αντληθούν, άκόμη καί σέ διανοητές [φιλοσόφους] έξ έπαγγέλματος παρέ- 
μεινε πολύ ασαφής καί ποτέ, ώς εκ τούτου, δέν μπόρεσε νά έπιτελέση τήν 
όριοθεσία ενός ιδιαιτέρου είδους γνώσεως, κατά συνέπεια ούτε τή γνήσια 
ιδέα μιάς έπιστήμης πού έπί τόσον χρόνο καί τόσο πολύ άπασχόλησε τόν 
άνθρώπινο λόγο. 'Όταν κανείς έλεγε: ή Μεταφυσική είναι ή έπιστήμη περί 
των πρώτων άρχών τής ανθρώπινης γνώσεως, τότε δέν δήλωνε [παρατη
ρούσε]837 κανείς μ’ αύτό ένα ιδιαίτερο είδος, άλλά ένα μόνον έπίπεδο838 έν 
αναφορά πρός τήν καθολικότητα, μ* αύτό, άρα, αύτή839 δέν μπορούσε νά 
διακριθή εύδιάγνωστα άπό τό εμπειρικό [στοιχείο]' γιατί καί μεταξύ 
έμπειρικών επίσης άρχών ύπάρχουν μερικές καθολικώτερες καί γι’ αύτό 
υψηλότερες άπ’ ό,τι άλλες' καί στή σειρά μιάς τέτοιας ύποτάξεως 
[ίεραρχήσεως] (όπου840 δέν διακρίνει κανείς αύτό πού γιγνώσκεται έντελώς 
a priori άπ’ εκείνο πού γιγνώσκεται μονάχα a posteriori): πού πρέπει κανείς 
νά κάνη τήν τομή, πού θά διέκρινε τό π ρ ώ τ ο  μέρος καί τ’ άπώτατα μέλη 
άπό τό τ ε λ ε υ τ α ί ο  καί τά ύποτεταγμένα [κατώτερα]; Τί θά έλεγε κανείς 
γι’ αύτό, άν [δηλ.] ή χρονολογία θά μπορούσε νά χαρακτηρίζη τίς έποχές 
τού κόσμου μόνον έτσι, μέ τό νά τίς διαιρή [δηλ.] στούς πρώτους αίώνες καί

835. Herumschweifenden. Θέλει ίσως νά πή ό Κάντ: στήν τρέχουσα (;), γενική (;) 
διαφοροποιημένη (;).

836. Spekuliert.
837. Έχαρακτήριζε.
838. Βαθμό, τάξη.
839. ' Η Μεταφυσική.
840. "Η: δεδομένου ότι...
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στους έπόμενους αυτών; ’Ανήκει, θά μπορούσε κανείς νά ρωτήση, ό 
πέμπτος, ό δέκατος κλπ. αιών έπίσης στους πραΥτους; Τό ίδιο ακριβώς έρωτώ 
κι έγώ: άνήκει ή έννοια τοΰ ’Εκτεταμένου"41 στη Μεταφυσική; Ναί!, 
απαντάτε. ”Ε λοιπόν, άλλα κι αυτή έπίσης τοΰ σώματος; Ναί! Καί αυτή τοΰ 
ρευστοΰ σώματος; Καταλαμβάνεσθε άπ’ άμηχανία [έκπληξη], γιατί έάν 
αύτό προχωρή έτσι περαιτέρω, τότε όλα θ’ άνήκουν στή Μεταφυσική. 
’Απ’ αυτά βλέπει κανείς, ότι ό άπλός βαθμός τής ύποτάξεως (τοΰ 
Μερικού841 842 ύπό τό Γενικό) δέν μπορεί νά προσδιορίση καθόλου όρια μιας 
έπιστήμης, άλλά στήν περίπτωσή μας ή ολοσχερής άνομοιογένεια καί 
διαφορότης τής καταγωγής. "Ο,τι όμως άπό μιάν άλλη πλευρά άκόμη 
συσκότιζε τήν θεμελιώδη ιδέα τής Μεταφυσικής ήταν, ότι αύτή, ώς γνώση a 
priori, άπεδείκνυε [παρουσίαζε] μιάν ώρισμένη μέ τά Μαθηματικά ομοιο
γένεια, πού, όσον άφορά τήν καταγωγή a priori, βέβαια, τίς καθιστά 
συγγενείς αναμεταξύ τους' όσον όμως άφορά τόν τρόπο τής γνώσεως, εξ 
εννοιών σ’ εκείνην843, έν συγκρίσει μέ τόν τρόπο,·νά κρίνουν άπλώς διά 
κατασκευής τών έννοιών a priori, σέ τοΰτα844, συνεπώς [όσον άφορά] τή 
διαφορά τής φιλοσοφικής γνώσεως άπό τή μαθηματική; άποδεικνύεται έτσι 
μιά τόσο άποφασιστική άνομοιογένεια, πού τήν ήσθάνετο μέν τρόπον τινά 
κανείς πάντοτε, άλλά ποτέ δέν μπορούσε νά όδηγήση σέ σαφή κριτήρια. 
Κατ’ αύτό λοιπόν τόν τρόπο συνέβη ώστε, δεδομένου ότι οί φιλόσοφοι 
ήστόχουν καί στήν άνάπτυξη άκόμη τής ιδέας τών έπιστημών των, ή 
επεξεργασία τής ιδίας αυτής [ιδέας]845 νά μή μποροΰσε να έχη κανέναν 
καθωρισμένο σκοπό καί καμμιάν βέβαιη καθοδήγηση846 καί αύτοί, μ’ ένα 
τόσο αύθαίρετα κατασκευασμένο σχέδιο, άγνώτες [άδαείς] στόν δρόμο πού 
θά εϊχαν νά πάρουν [άκολουθήσουν] καί έριστικοί πάντα αναμεταξύ τους γιά 
τίς άνακαλύψεις πού ό καθένας ήθελε847 νά έχη πάνω στόν δικό του δρόμο 
έπιτελέσει, ώδήγησαν τήν έπιστήμη τους, κατ’ άρχήν σέ άλλους848 καί, 
τελικά, καί στούς ίδιους άκόμη τούς έαυτούς των, σέ περιφρόνηση.

"Ολη ή καθαρή γνώση a priori άποτελεΐ, λοιπόν, δυνάμει τής ιδιαιτέρας 
[ειδικής] γνωστικής δυνάμεως, έντός τής όποιας μπορεί αύτή νά έχη μόνο 
τήν έδρα της, μιάν Ιδιαίτερη ένότητα, καί Μεταφυσική είναι ή φιλοσοφία

r(A 844) 
*-(Β 872)

r(A 845) 
*·(Β 873)

841. ’Εκτατού, τής έκτάσεως.
842. Τό μερικό ύπό... (έκδοση ’Ακαδημίας).
843. Τή Μεταφυσική.
844. Τά Μαθηματικά.
845. Τών έπιστημών.
846. Γνώμονα, όδηγία.
847. Διετείνετο, ένόμιζε.
848. Στά μάτια άλλων.



470 Κριτική τοϋ καθαροΟ λόγου. 'Υπερβατική Μεθοδολογία

(Α 846)^ 
(Β 874)1

έκείνη πού όφείλει νά έκθέτη έκείνη τή γνώση στή συστηματική αύτήν 
ένότητα. Τό καθαρά θεωρητικό μέρος τής Ιδίας, τό όποίο οίκειοποιήθη κατ’ 
έξοχήν τό όνομα αυτό, δηλαδή αύτή πού καλούμε Μ ε τ α φ υ σ ι κ ή  τ ή ς  
Φ ύ σ ε ω ς, καί [πού] κάθε τι, καθ’ όσον αύτό ε ί ν α ι  (όχι αύτό πού 
οφείλει νά είναι), τό έξετάζει έξ έννοιών a priori, διαιρείται λοιπόν κατά 
τόν άκόλουθο τρόπο.

* Η άποκαλούμενη ύπό τή στενότερη [τού όρου] σημασία Μεταφυσική 
συνίσταται άπό τήν Υ π ε ρ β α τ ι κ ή  φ ι λ ο σ ο φ ί α  κ α ί  τ ή  Φ υ σ ι ο 
λ ο γ ί α  τού καθαρού λόγου. * Η πρώτη θεωρεί μόνο τή διάνοια-νόηση καί 
τόν Γδιο τόν λόγο σ’ ένα σύστημα δλων των έννοιών καί θεμελιωδώνάρχών 
πού άναφέρονται σ’ άντικείμενα καθ’ δλου, χωρίς νά δέχεται άντικείμενα 
πού θά ή σ α ν  δ ε δ ο μ έ ν α  (ontologia)' ή δεύτερη θεωρεί τήν φ ύ σ η ,  
δηλ. τή συμπερίληψη849 δ ε δ ο μ έ ν ω ν  άντικειμένων(μπορούν850 λοιπόν 
αύτά νά είναι δεδομένα στίς αίσθήσεις ή, έάν θέλη κανείς, σ’ ένα άλλο 
είδος έποπτείας) καί είναι, άρα, Φ υ σ ι ο λ ο γ ί α  .(άν καί μόνον rationalis). 
Άλλ’ ή χρήση τού λόγου στήν όρθολογική αυτή θεώρηση τής φύσεως 
είναι, τώρα, ή φυσική ή ύπερφυσική, ή, καλλίτερα, ή έ μ μ ο ν η  [έγ- 
κόσμια] ή ύ π ε ρ β α τ ι κ ή .  * Η πρώτη άναφέρεται851 στήν φύση, καθ’ 
όσον ή γνώση της μπορεί νά έφαρμοσθή στήν έμπειρία (in concreto), ή 
δεύτερη σ’ έκείνη τή σύζευξη [σύνδεση] τών άντικειμένων τής έμπειρίας 
πού υπερβαίνει πάσαν έμπειρία. Ή ύ π ε ρ β α τ ι κ ή  αυτή Φυσιολογία 
έχει ως έκ τούτου γι’ άντικείμενό της είτε μιάν έ σ ω τ ε ρ ι κ ή  σύζευξη ή 
μιάν έ ξ ω τ ε ρι κ ή, πού καί οί δύο όμως χωρούν πέρα852 853 άπό δυνατήν 
έμπειρία’ έκείνη είναι ή φυσιολογία συμπάσης τής φύσεως, δηλ. ή ύ π ε ρ 
β α τ ο λ ο γ ι κ ή  γ ν ώ σ η  τ ο ύ  κ ό σ μ ο  υ855, αύτή [ή φυσιολογία] τής 
συνεκτικής ένότητος συμπάσης τής φύσεως μ ’ ένα δν ύπεράνω τής φύσεως, 
ή ύ π ε ρ β α τ ο λ ο γ ι κ ή  δηλ. γ ν ώ σ η  τ ο ύ  Θ ε ο ύ  [Θεολογία],

’ Η έμμονη [έγκόσμια] φυσιολογία θεωρεί, άντίθετα, τήν φύση ώς τή 
συμπερίληψη δλων τών άντικειμένων τών αισθήσεων, συνεπώς δπως αύτή 
μάς είναι δεδομένη, άλλά μόνο σύμφωνα μέ δρους a priori, κάτω άπό τούς 
όποιους μπορεί αύτή νά μάς δοθή έν γένει. Άλλ’ ύπάρχουν δύο μόνον εΓδη 
άντικειμένων τής ιδίας αύτής [φυσιολογίας]854: 1. Αύτά τών έξωτερικών 
αισθήσεων, κατά συνέπεια ή συμπερίληψη τών ιδίων, ή σ ω μ α τ ι κ ή  φ ύ -

849. Τό σύνολο.
850. ΕΓτε αύτά είναι...
851. Κατευθύνεται.
852. Υπερβαίνουν.
853. Κοσμολογία.
854. Ληλ. τών αντικειμένων τών αίσθήσεων.
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σ η. 2. Τό άνπκείμενο τής έσωτερικής αίσθήσεως, ή ψυχή, καί, σύμφωνα μέ 
τίς θεμελιώδεις έννοιες τής ιδίας έν γένει, ή ν ο ο ύ σ α  φ ύ σ ηΗ5\ ' Η 
Μεταφυσική τής σωματικής φύσεως ονομάζεται Φ υ σ ι κ ή ,  ά λ λ ’  έπειόή 
αύτή πρέπει νά περιέχη τίς αρχές μόνο τής γνώσεώς της a priori, ό ρ θ ο -  
λ ο γ ι κ ή  Φ υ σ ι κ ή .  Ή Μεταφυσική τής νοούσης φύσεως ονομάζεται 
Ψ υ χ ο λ ο γ ί α  καί γιά τόν ίδιο άκριβώς λόγο πού άναφέραμε, εδώ είναι 
[πρέπει] νά έννοήται μόνον ή ο ρ θ ο λ ο γ ι κ ή  γ ν ώ σ η  τής ιδίας.

'Ολόκληρο τό σύστημα τής Μεταφυσικής συνίσταται κατά ταϋτα άπό 
τέσσερα κύρια μέρη: 1. Τήν ’ Ο ν τ ο λ ο γ ί α  2 .  Τ ή ν  ό ρ θ ο λ ο γ ι κ ή  
Φ υ σ ι ο λ ο γ ί α  3 .  Τ ή ν  ό ρ θ ο λ ο γ ι κ ή  Κ ο σ μ ο λ ο γ ί α .  4 .  Τ ή ν  
ό ρ θ ο λ ο γ ι κ ή  Θ ε ο λ ο γ ί α .  Τό δεύτερο μέρος, δηλαδή ή 
Φυσιολογία855 856 τού καθαρού λόγου,περιέχει δύο υποδιαιρέσεις, τήν physica 
rationalis* καί τήν psychologia rationalis.

f (A 847) 
MB 875)

* Η πρωταρχική ιδέα μιας φιλοσοφίας τού καθαρού λόγου προδιαγράφει 
ή ίδια αύτή τή διαίρεση* είναι άρα άρχιτεκτοννκή σύμφωνα μέ τούς 
ούσιώδεις σκοπούς του καί όχι μόνον τ ε χ ν ι κ ώ ς, σύμφωνα μέ τυχαίως

* "Ας μή σκεφθή άσφαλώς κανείς, ότι εγώ κάτω απ’ αύτό εννοώ εκείνο πού κοινώς 
όνομάζει κανείς physica generalis καί πού είναι περισσότερο Μαθηματικά παρά φιλοσοφία 
τής φύσεως. Γιατί ή Μεταφυσική τής Φύσεως διαχωρίζεται όλοκλη κοτικώς άπό τά 
Μαθηματικά [καί] άπέχει έπίσης πολύ857 άπό τού νά προσφέρη τόσο πολύ διευρυντικές 
γνώσεις όσο καί αυτά, άλλ’ είναι έν τούτοις πολύ σπουδαία άναφορικά πρός τήν κριτική 
τής πρός έφαρμογήν 858 πάνω στήν φύση καθαρής γνώσεως τής διανοίας-νοήσεως έν 
γένεΓ έλλείψει [τής Μεταφυσικής] αύτής άκόμη καί Μαθηματικοί έφόρτωσαν [έπιβά- 
ρυναν], καθ’ όσον859 προσκολλώνται [προσηλώνονται] σ' ώρισμένες κοινές, στήν 
πραγματικότητα όμως μεταφυσικές έννοιες, τήν φυσική θεωρία [Φυσική] άνεπαισθή- 
τως860 μέ υποθέσεις, πού μέ μιάν κριτική τών άρχών αύτών έξαφανίζονται χωρίς μ' αύτό 
ώστόσο νά ζημιώνουν861 κατ' έλάχιστον τήν χρήση τών Μαθηματικών σ' αύτό τό πεδίο 
([χρήση] πού είναι έντελώς άπαραίτητη).

855. Natura cogitans.
856. Φυσική, θεωρία τής φύσεως.
857. Καί δέν έχει —πολλοϋ γε καί δει— νά προσφέρη.
858. ' Εφαρμοστέας.
859. Μέ τό νά..., στό μέτρο ή τόν βαθμό πού...
860. 'Απαρατήρητα.
861. Νά προξενούν ζημιά.
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(Α 848)-» 
(Β 876)3

άντιληφθεΐσες*62 συγγένειες καί τρόπον τινά στην τύχη καθιδρυμένη86’, 
αλλά γι' αύτό ακριβώς έπίσης αμετάβλητη καί νομοθετική. Υπάρχουν 
[βρίσκονται]*64 όμως σ’ αυτό έδώ ώρισμένα σημεία πού έγείρουν άμφιβολία 
καί θά μπορούσαν νά έξασθενήσουν τήν πεποίθηση γιά τη νομοτέλεια τής 
ιδίας*65.

Κατ’ άρχήν, πώς μπορώ ν’ άναμένω μιά γνώση a priori, κατά συνέπεια 
[μιά] Μεταφυσική γιά άντικείμενα, καθ’ όσον αύτά είναι δεδομένα στίς 
αισθήσεις μας, συνεπώς a posteriori; Καί πώς είναι δυνατόν νά γνωρίζω 
σύμφωνα μ’ άρχές a priori τήν φύση τών πραγμάτων καί νά φθάνω σέ μιάν 
ο ρ θ ο λ ο γ ι κ ή  Φυσιολογία; ' Η άπάντηση είναι: [ότι] άπό τήν έμπειρία 
δέν παίρνουμε τίποτε παραπάνω άπ’ ό,τι είναι άναγκαΐο, γιά νά δώσουμε σ’ 
έμάς ένα άντικείμενο έν μέρει862 863 864 865 866 τής έξωτερικής, έν μέρει τής έσωτερικής 
αίσθήσεως. ’Εκείνο συμβαίνει διά τής άπλής έννοιας: ύλη (άδιαπέραστη 
άψυχη867 έκταση), τούτο διά τής έννοιας ένός δντος πού διανοείται (στήν 
έμπειρική έσωτερική παράσταση: ’Εγώ νοώ). Κατά τά λοιπά [άλλα], σ’ 
ολόκληρη τή Μεταφυσική αυτών τών άντικειμένων θά έπρεπε ν’ άπέχωμε 
έντελώς άπ’ όλες τίς έμπειρικές άρχές, πού πέρα868 άπό τήν έννοια θά 
μπορούσαν νά προσθέσουν κάποιαν άκόμη έμπειρία, γιά νά κρίνουμε άπ’ 
αύτό κάτι γι’ αύτά τά άντικείμενα.

Δεύτερον: πού άπομένει, λοιπόν, ή έ μ π ε ι ρ ι κ ή  ψ υ χ ο λ ο γ ί α ,  
πού κρατούσε869 άνέκαθεν μέσα στή Μεταφυσική τήν θέση της καί γιά τήν 
όποια στά χρόνια μας περίμενε870 κανείς τόσο μεγάλα πράγματα γιά τόν 
διαφωτισμό αύτής τής ιδίας871, άφ’ ότου έγκατέλειψε κανείς τήν έλπίδα νά 
έπιτελέση κάτι τό ικανό [χρήσιμο] a priori; ’Απαντώ: πηγαίνει [λαμβάνει 
θέση] έκεΐ όπου πρέπει νά τοποθετήται ή πραγματική [καθ’ αύτό] 
(έμπειρική) θεωρία τής φύσεως [Φυσική], δηλ. στήν πλευρά τής έ φ α ρ μ ο 
σ μ έ ν η ς  φιλοσοφίας, γιά τήν όποια ή καθαρή φιλοσοφία περιέχει τίς 
άρχές a priori, ή όποια, άρα, πρέπει μέν νά συνδέεται μ’ έκείνη, άλλ’ όχι καί 
νά συγχέεται. " Η έμπειρική ψυχολογία πρέπει, άρα, νά έκβληθή [έξορισθή]

862. Παρατηρηθεΐσες.
863. Γινωμένη.
864. ’Απαντούν.
865. Δηλ. τής διαιρέσεως.
866. Άφ’ ένός μέν.
867. Χωρίς ζωή.
868. ’Εκτός άπό..., στήν έννοια.
869. Υπερασπιζόταν, διατηρούσε, διατεινόταν.
870. Εχει έλπίσει.
871 Τής Μεταφυσικής.
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όλοκληρωτικά άπό τή Μεταφυσική καί είναι ήδη διά τής ιδέας τής ιδίας 
αυτής [Μεταφυσικής] όλότελα άπ’ έκεΐ άποκλεισμένη. Μολαταύτα, θά 
πρέπη, σύμφωνα μέ τήν χρήση των Σχολών, νά τής παραχωρή όμως κανείς 
ακόμη (άν καί μονάχα ώς έπεισόδιο)872 ένα θεσίδιον μέσα σ’ αυτήν87’, καί 
[τούτο] φυσικά άπό λόγους οικονομίας, έπειδή αύτή δέν είναι άκόμη τόσο 
πλούσια, ώστε νά μπορούσε μόνη νά συγκροτήση [άποτελέση] μιάν σπουδή 
καί, μολαταύτα, πάρα πολύ σπουδαία, ώστε νά ώφειλε [μπορούσε] κανείς 
όλοκληρωτικά νά τήν άπωθήση ή νά τήν προσαρτήση κάπου άλλού, όπου 
αύτή θά είχε874 νά συναντήση άκόμα λιγώτερη συγγένεια άπ’ ό,τι στή 
Μεταφυσική. Είναι, λοιπόν, αύτή ένας άπλώς έπί τόσον χρόνο άποδεκτός875 
ξένος, πού τού παραχωρεί κανείς [χαριστικά] μιάν διαμονή γιά ώρισμένο 
χρόνο, μέχρις ότου αυτός μπορέση σέ μιάν διεξοδική ’Ανθρωπολογία (τό 
συμπλήρωμα876 σέ μιάν έμπειρική θεωρία τής φύσεως) νά πιάση τήν Γδια τή 
δική του στέγη877.

Αύτή είναι, λοιπόν, ή γενική ιδέα τής Μεταφυσικής, πού, καθώς 
[έπειδή] κανείς άξίωνε άρχικά άπ’ αύτήν περισσότερα άπ’ όσα μπορούν 
εύλόγως [δικαίως] ν’ απαιτηθούν, καί [καθώς] έτέρπετο μ’ εύάρεστες γιά 
κάμποσο χρόνο προσδοκίες, περιέπεσε [έτσι] στό τέλος σέ καθολική 
περιφρόνηση, έφ’ όσον [άφ’ ότου] βρέθηκε κανείς άπατημένος στήν έλπίδα 
του. ’Απ’ όλόκληρη τήν πορεία τής Κριτικής μας θά έχη έπαρκώς πεισθή 
κανείς: ότι, καί αν άκόμη ή Μεταφυσική δέν μπορή νά είναι τό βασικό 
θεμέλιο τής Θρησκείας, πρέπει εν τούτοις νά παραμένη πάντοτε τό προα- 
σπιστήριό της878 καί ότι ό άνθρώπινος λόγος, πού άπό τήν κατεύθυνση 
[κλίση] ήδη τής φύσεώς του είναι διαλεκτικός, δέν θά μπορούσε νά στερηθή 
ποτέ μιάν τέτοια έπιστήμη πού τόν χαλιναγωγή καί διά μιας επιστημονικής 
καί παντελώς έκφανοΰς [προδήλου] αύτογνωσίας, άποκωλύει879 τίς έρημώ- 
σεις, πού, άλλιώς, ένας άπό νόμους άπελεύθερος880 καθαρά θεωρητικός 
λόγος θά προξενούσε έντελώς άφευκτα881 τόσο στήν ’Ηθική όσο καί στήν 
Θρησκεία. Μπορεί, λοιπόν, κανείς νά είναι βέβαιος ότι, όσο σεμνότυφοι

872. ’Επεισοδιακά.
873. Τή Μεταφυσική.
874. Μπορούσε.
875. Καλοδεχούμενος, φιλοξενημένος.
876. Τό παράρτημα μιδς έμπειρικής Φυσικής.
877. Νά βρή κατοικία, νά έγκατασταθή στό σπίτι του.
878. Τό προστατευτικό τείχος, ό προμαχών, τό προαμυντήριο.
879. Άποτρέπει, κρατάει μακριά.
880. "Ανομος.
881. Χωρίς καμμιάν άμφιβολία, άναποτρέπτως.
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(Α Η 50)  
(Β 878)

(Α 851) 
(Β 879)

[θρυπτικοί] ή περιφρονητικοί [υποτιμητικοί] κι άν έμφανίζωνται [συμπερι- 
φέρωνται]882 έκεΐνοι πού ξέρουν νά κρίνουν μιάν έπιστήμη όχι σύμφωνα μέ 
την φύση της, άλλ’ έκ των τυχαίων μόνον άποτελεσμάτων της, πάντα κανείς 
θά έπιστρέφη εις αύτήν88', ώσάν σέ μιάν άγαπημένη πού χωρίσαμε884, γιατί ό 
λόγος, επειδή έδώ πρόκειται88* γιά ουσιώδεις σκοπούς, είναι υποχρεωμένος 
νά εργάζεται χωρίς άνάπαυση886, είτε πρός έμβριθή [άκριβοτέλεια] ένόραση, 
ή πρός άφανισμό [άνατροπή] ύπαρχουσών ήδη καλών γνώσεων.

Ή Μεταφυσική, λοιπόν, τόσο τής Φύσεως όσο καί των ’Ηθών, Ιδιαι
τέρως887 [δέ] ή κριτική του μέ τά ίδια τά δικά του φτερά άποτολμοΰντος 
λόγου, [κριτική] πού προηγείται π ρ ο - α σ κ η τ ι κ ώ  ς888 (προπαιδευ- 
τικώς), άποτελοϋν ουσιαστικά μόνες έκεΐνο πού στή γνήσια [του όρου] 
σημασία μπορούμε νά όνομάζωμε φιλοσοφία. Αυτή όλα τά άναφέρει εις τήν 
σοφία, αλλά διά τής όδοΰ τής επιστήμης, τής μοναδικής πού, άπαξ καί 
διανοιχθή, δέν συναποφράσσεται889 ποτέ καί δέν έπιτρέπει διόλου πλάνες. 
Τά Μαθηματικά, ή φυσική έπιστήμη καί άκόμη καί ή εμπειρική γνώση τού 
ανθρώπου έχουν μιάν υψηλή άξια ώς μέσα πρός τυχαίους, κατά μέγιστο 
μέρος, άλλά στό τέλος όμως πρός άναγκαίους καί ούσιώδεις σκοπούς τής 
άνθρωπότητος, πλήν όμως τότε μέ τή μεσολάβηση μόνο μιας γνώσεως, εξ 
άπλών εννοιών, τού λόγου, [γνώσεως] πού, μπορεί890 κανείς νά τήν άποκαλή 
όπως θέλει, δέν είναι ούσιαστικά τίποτε παρά Μεταφυσική.

Έξ αιτίας ακριβώς αύτοϋ ή Μεταφυσική είναι ώσαύτως ή ολοκλή
ρωση891 κάθε παιδείας τού άνθρωπίνου λόγου, πού είναι απαραίτητη, έστω 
καί άν θέτη κανείς τήν έπίδρασή της, ώς επιστήμης, πάνω σέ μερικούς 
καθωρισμένους σκοπούς, κατά μέρος. Γιατί αυτή θεωρεί τόν λόγο σύμφωνα 
[ώς πρός] μέ τά στοιχεία του καί τά υπέρτατα άξιώματά του, πού πρέπει νά 
ύπόκεινται ώς υπόβαθρο άκόμη καί στή δ υ ν α τ ό τ η τ α  ώρισμένων 
έπιστημών καί στήν χ ρ ή σ η  όλων. Τό ότι αύτή, ώς άπλή καθαρώς 
θεωρία, χρησιμεύει περισσότερο σ’ αυτό, στό ν’ άποσοβή892 [δηλ.] πλάνες

882. 'Όσο τους... κι άν κάνουν.
883. Τή Μεταφυσική.
884. Πού έχώρισε μ' εμάς, πού «τσακωθήκαμε».
885. Τό πράγμα αφορά...
886. ’ Ανησύχαστα, άοκνα.
887. Έξαιρέτως.
888. Προγυμναστικά.
889. Ξαναχορταριάζει, καταπλακώνεται, αχρηστεύει, παλιώνει («φουντώνει» από 

χορτάρια καί άποκλείεται).
890. "Ας τήν άποκαλή... όπιος θέλει.
891. Ή τελείωση, ή πλήρης άνάπτυξη.
892. ΓΙρολαβαίνη.
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παρά στό νά διευρύνη γνώση, [τούτο] δέν ζημκίινει σέ τίποτα την αξία της, 
άλλα τής προσδίδει μάλλον [άπεναντίας] άξιότητα καί κΰρος [περιοιπήν] διά 
του άξιώματος τοΰ τιμητοΰ, πού έξασφαλίζει τη γενική τάξη καί ομόνοια, 
καί μάλιστα καί τό εν έχειν89’ τής έπιστημονικής δημοκρατίας f κοινότητος], 
καί τοΰ όποιου τίς θαρραλέες καί καρποφόρες έπεξεργασίες εμποδίζει, ώστε 
νά μην άπομακρύνωνται αυτές άπό τόν κύριο σκοπό, τήν καθολική [δηλ.J 
εύδαιμονία.

ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

*Η 'Ιστορία τοΰ καθαρού λόγου

Αύτός ό τίτλος βρίσκεται εδώ μόνο, γιά νά χαρακτηρίση μιάν θέση 
πού υπολείπεται στό σύστημα καί πρέπει μελλοντικά νά πληρωθή. ’ Αρκοΰ- 
μαι, άπό μιάν σκοπιά άπλώς ύπερβατολογική, δηλ. [άπό τή σκοπιά] τής 
φύσεως τοΰ καθαροΰ λόγου, νά ρίπτω ένα φευγαλέο βλέμμα πάνω στό 
σύνολο των μέχρι τώρα επεξεργασιών τοΰ ίδιου —[σύνολο] πού παριστά 
μέν, βέβαια, στό μάτι μου οικοδομήματα, άλλ’ [οικοδομήματα] μόνον 
σ’ ερείπια.

Είναι αρκετά άξιοσημείωτο, μολονότι φυσικά δέν μπορούσε άλλιώς νά 
συμβαίνη [γίνη], ότι οί άνθρωποι στήν παιδική ήλικία τής φιλοσοφίας 
άρχισαν άπ’ έκεΐ, όπου έμεΐς τώρα θά προτιμούσαμε νά τελειώσωμε, 
δηλαδή νά σπουδάζουν κατ’ άρχήν τή γνώση τοΰ Θεού καί τήν ελπίδα ή 
άκόμη καί τήν φύση ένός άλλου κόσμου. Όσοδήποτε χονδροειδείς893 894 895 γιά 
τήν θρησκεία έννοιες κι άν μποροΰσαν νά έχουν εισαγάγει [έγκαινιάσει] τά 
άρχαΐα έθιμα, πού ύπελείποντο άκόμη άπό τή βάρβαρη [άκαλλιέργητη] 
κατάσταση τών λαών, αύτό ωστόσο δέν έμπόδιζε τό πιό πεφωτισμένο μέρος 
ν’ άφιερώνεται σ’ έλεύθερες πάνω στό άντικείμενο αύτό άνερευνήσεις, καί 
ευκόλως διέβλεπε κανείς, ότι δέν μπορεί νά ύπάρξη κανένας πιό έμβριθής 
[άληθής]896 καί πιό άξιόπιστος [βέβαιος] τρόπος νά γίνη κανείς στήν

893. Τήν καλή κατάσταση, ευημερία.
894. ’Ακατέργαστες.
895. Διέκρινε.
896. Στέρεος, ακριβής.



476 Κριτική τοΰ καθαρού λόγου. Υπερβατική Μεθοδολογία

αόρατη δύναμη πού κυβερνάει τόν κόσμο αρεστός, γιά νά είναι τουλάχιστον 
σ’ έναν άλλο κόσμο ευτυχής, άπό την καλή διαγωγή τοΰ βίου. ' Η Θεολογία 
καί ή ’ Ηθική ήσαν ώς έκ τούτου τά δύο έλατήρια [κίνητρα] ή, καλλίτερα, τά 
σημεία αναφοράς γιά όλες τίς άφηρημένες897 έρευνες του λόγου, στίς όποιες 
κανείς μετέπειτα άφιερώθηκε πάντοτε. ' Η πρώτη ήταν, έν τω μεταξύ, αυτό 
ουσιαστικά πού τράβηξε σιγά-σιγά τόν καθαρά, άπλώς, θεωρητικό λόγο 
στήν ασχολία [στό έργο], πού ύπό τό όνομα τής Μεταφυσικής έγινε τόσο 
περιώνυμη στή συνέχεια.

Δέν θέλω τώρα νά διακρίνω τούς χρόνους898, κατά τούς όποιους έπήλθε 
[έπισυνέβη] τούτη ή έκείνη ή μεταβολή899 τής Μεταφυσικής, άλλά νά 
έκθέσω σ’ ένα φευγαλέο διάγραμμα τή διαφορότητα μόνο τής Ιδέας πού 
προκάλεσε900 τίς κυριώτερες έπαναστάσεις. Καί έδώ βρίσκω έναν τριπλό 
στόχο [σκοπό] έν όψει τοΰ όποιου901 διεδραματίσθησαν [προεκλήθησαν]902 
οί όνομαστότερες μεταβολές πάνω σ’ αύτή τή σκηνή τής διαμάχης.

1. Έν ά ν α φ ο ρ φ  π ρ ό ς  τ ό  ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο  όλων των γνώσεων 
τοΰ λόγου μας, μερικοί ήσαν άπλώς α ί σ θ η σ ι ο κ ρ ά τ ε ς  φ ι λ ό σ ο 
φ ο ι ,  άλλοι άπλώς νοησιοκράτες [νοησιαρχικοί] φ ι λ ό σ ο φ ο ι .  Ό  
’ Ε π ί κ ο υ ρ ο ς  μπορεί νά όνομασθή ό έπιφανέστατος φιλόσοφος τής 
αίσθητικότητος903, ό Π λ ά τ ω ν  τοΰ Ν ο η τ ι κ ο ΰ. Άλλ’ ή διαφορά 
αύτή τών Σχολών, όσο λεπτονόητη κι άν είναι, είχεν ήδη στούς πλέον 
πρωίμους χρόνους άρχίσει καί διετηρήθη άδιακόπτως έπί μακρόν χρόνον. 
Οί τής πρώτης [Σχολής] ίσχυρίζοντο, ότι πραγματικότης είναι [υπάρχει] 
μόνον στ’ άντικείμενα τών αισθήσεων, όλα τά υπόλοιπα [άλλα] είναι 
φαντασία- οί τής δευτέρας [Σχολής] έλεγαν άντίθετα: στίς αισθήσεις δέν 
υπάρχει τίποτε άλλο άπ’ άπατηλήν όψη904, μόνον ή νόηση γνωρίζει τό 
άληθές. ’Αλλά γι’ αυτό οί πρώτοι δέν άμφισβητοΰσαν, ώστόσο, άκριβώς 
τήν πραγματικότητα στίς έννοιες τής διανοίας-νοήσεως, τούτη όμως σ’ 
αύτούς ήταν μόνον λ ο γ ι κ ή ,  άλλά [ένώ] στούς άλλους μ υ σ τ ι κ ή .  
’ Εκείνοι συγκατεδέχονταν905 ν ο η τ ι κ έ ς  έ ν ν ο ι ε ς ,  άλλ ’ έκαναν δεκτά 
αισθητά άπλώς ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν α .  Αύτοί, τ’ άληθή άντικείμενα, άπαι-

897. Αποκομμένες.
898. Τίς έποχές.
899. Μετασχηματισμός.
900. Έδιοσε άφορμή.
901. Ύπό τόν όποιο, γιά τόν όποιο.
902. ’ ΕπενέχΟησαν. έλαβαν χώρα.
903. Τοίι αισθητικού, δ η λ .  αίσθησιοκράτης φιλόσοφος.
904. Φαινομενικότητα
905. ’ Εδέχονταν παραχιορητικά.
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τούσαν [ήθελαν] νά είναι ν ο η τ ά  μόνον καί ισχυρίζονταν μιαν έ π θ

η τ ε ί α  διά τής ύπό καμμιάς των αισθήσεων συνοδευόμενης'""’ καί μόνον 
συγκεχυμένης, κατά τή γνώμη τους, [απ’ αυτές] καθαρής διανοίας-νοήσεως.

2. Έν ά ν α φ ο ρ φ  π ρ ό ς  τ ή ν  κ α τ α γ ω γ  ή906 907 καθαρών γνώσεων 
τοΰ λόγου, άν [δηλ.] αυτές έχουν παραχθή άπό τήν έμπειρία ή άν, άνεξάρ- 
τητα άπ’ αυτήν, έχουν τήν πηγή τους μέσα στόν λόγο. Ό ’ Α ρ ι σ τ ο 
τ έ λ η ς  μπορεί νά θεωρηθή ώς ή κεφαλή [αρχηγέτης] των ’ Εμπειριστών90*, 
ό Πλάτων όμως των Νοολογιστών909. Ό Locke, πού στους νεωτέρους 
χρόνους ακολούθησε910 τόν πρώτο καί ό L e i b n i z ,  πού άκολούθησε τόν 
τελευταίο (άν καί σέ μιάν ικανή απόσταση άπό τό μυστικό911 αυτού 
σύστημα), δέν έχουν μολαταύτα σ’ αύτή τήν έριδα μπορέσει νά όδηγήσουν 
τό πράγμα σέ καμμιάν άκόμη άπόφαση [οριστική λύση]. 'Ο ’Επίκουρος, 
άπό τήν πλευρά του, προχωρούσε τουλάχιστον πολύ συνεπέστερα πρός 
[σύμφωνα μέ] τό αισθησιαρχικό σύστημά του (γιατί μέ τούς συλλογισμούς 
του δέν προχώρησε ποτέ πέρα άπό τό όριο τής- έμπειρίας) άπ’ ό,τι ό 
’Αριστοτέλης καί ό Locke (ιδιαίτερα όμως ό τελευταίος), ό όποιος, άφ’ 
ότου912 έχει όλες τίς έννοιες καί θεμελιώδεις αρχές άπό τήν έμπειρία 
παραγάγει913, προχωρεί τόσο μακριά στήν χρήση τών ιδίων, ώστε ισχυρί
ζεται ότι μπορεί κανείς ν’ απόδειξη τήν ύπαρξη τού Θεού καί τήν αθανασία 
τής ψυχής (μολονότι καί τά δύο άντικείμενα κεΐνται όλότελα έξω άπό τά 
όρια δυνατής έμπειρίας) έξ ίσου τόσο προφανώς όσο καί οίοδήποτε 
μαθηματικό θεώρημα.

3. ’Εν ά ν α φ ό ρ ά  π ρ ό ς  τ ή  μ έ θ ο δ ο .  ’ Εάν κανείς πρέπη 
[θέλη] νά όνομάζη κάτι μέθοδο, τότε αυτό είναι άνάγκη νά είναι μιά 
διαδικασία [άγωγή]914 σύμφωνα μέ θ ε μ ε λ ι ώ δ ε ι ς  ά ρ χ έ ς .  Μπορεί, 
λοιπόν, κανείς νά διαιρέση τή νΰν κυριαρχούσα σ’ αύτό τόν κλάδο τής 
φυσικής έρευνας μέθοδο στήν φ υ σ ι ο κ ρ α τ ι κ ή  κ α ί  έ  π  ι  σ  τ  η  μ  ο -  
ν ι κ ή .  Ό  φ υ σ ι ο κ ρ ά τ η ς  τού καθαρού λόγου λαμβάνει ώς βασική 
άρχή: ότι διά τοΰ κοινού λόγου χωρίς έπιστήμη (τόν όποιο αυτός όνομάζει 
ύγιά λόγο) μπορούν, άναφορικά πρός τίς ύπεροχώτερες [σπουδαιότερες]

(Α 855) 
(Β 883)

906. Συνοδευμένης.
907. Πηγή, προέλευση, έκπόρευση, άρχή.
908. Έμπειριοκρατών.
909. Νοησιοκρατών.
910. Βάδισε στά ίχνη...
9 1 1 .  Μυστικιστικό.
912. ’Αφού πρώτα.
913. Παρήγαγε.
914. Tractatio (= πραγμάτευση, τρόπος πορείας ή όιαπραγματεύσειος).
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(Α 856h 
(Β 884)1

ερωτήσεις πού συνιστούν τό πρόβλημα τής Μεταφυσικής, νά έπιτελεσθούν 
περισσότερα άπ’ ό,τι διά τής άκρως καθαρής θεωρίας915. ’Ισχυρίζεται, 
λοιπόν, ότι τό μέγεθος καί την άπόσταση τής σελήνης μπορεί κανείς νά τά 
προσδιορίση βεβαιότερον σύμφωνα μέ τήν έκτίμηση των όφθαλμών παρά 
διά μαθηματικών περιστροφών916. Πρόκειται [είναι] γιά άπλή μισολογία, 
πού έχει άναχθή σ’ άρχές, καί, όπερ παραλογώτατον, γιά τήν παραμέληση 
όλων τών τεχνικών μέσων, εύφημισμένη ώς μιά ί δ ι ά ζ ο υ σ α [ειδική] 
μ έ θ ο δ ο ς ,  γιά νά διευρύνη [κανείς] τή γνώση του. Γιατί όσον άφορά τούς 
φυσιοκράτες άπό έ λ λ ε ι ψ η  περισσοτέρας έμφωτίσεως [γνώσεως]917, δέν 
μπορεί, λοιπόν, κανείς νά τούς φορτώνη δικαίως [δικαιολογημένα] τίποτε. 
’Ακολουθούν τόν κοινό λόγο χωρίς νά έπαίρωνται [έκθειάζωνται] γιά τήν 
αγνοιά τους [άνεπιστημοσύνη τους] ώς μιας μεθόδου πού πρέπει νά περιέχη 
τό μυστικό, γιά νά βγάλουν τήν αλήθεια άπό τό βαθύ πηγάδι τού Δημοκρί
του918. Quod sapio, satis est mihi; non ego euro esse quod Arcesilas aerumno- 
sique Solones, Pers.919, είναι τό έμβλημά τους, μέ τό όποιο μπορούν νά ζούν 
εύχαριστημένοι καί άξιοι έπιδοκιμασίας, χωρίς νά νοιάζωνται [σκοτί- 
ζωνται] γιά τήν επιστήμη, ούτε καί νά συγχύζουν [ταράσσουν] τό έργο της.

'Όσον άφορά τώρα τούς παρατηρητές920 μιας έπιστημονικής μεθόδου, 
αυτοί λοιπόν εδώ έχουν τήν έπιλογή, ή νά προχωρούν δ ο γ μ α τ ι κ ώ ς  ή  
σ κ ε π τ ι κ ώ ς ,  αλλά σ’ όλες ώστόσο τίς περιπτώσεις [έχουν] τήν 
ύποχρέωση [νά προχωρούν] σ υ σ τ η μ α τ ι κ ώ ς .  ’ Εάν έδώ έν άναφορα 
πρός τήν πρώτη [μέθοδο] κατονομάζω τόν περιώνυμο W o l f f ,  κατά τή 
δεύτερη τόν D a v i d  H u m e ,  μπορώ τότε, σύμφωνα μέ τόν τωρινό στόχο 
μου, ν’ άφήσω άμνημονεύτους τούς υπολοίπους. Ό κ ρ ι τ ι κ ό ς  δρόμος 
είναι μονάχα άκόμη ανοικτός. "Αν ό αναγνώστης έσχε τήν φιλοφροσύνη 
καί τήν υπομονή νά τόν διάσχιση μέ τή συντροφιά μου [μαζί μου], τότε 
μπορεί νά κρίνη τώρα —εάν τού κάνη εύχαρίστηση [άρέση] νά συμβάλη καί 
αύτός σ’ αυτό μέ τή δύναμή του921, στό νά μετατρέψη [δηλ.] τήν άτραπό 
αυτή σέ άσφαλτη όδό922—, άν αυτό πού αιώνες δέν μπόρεσαν νά κατορθώ-

915. Spekulation (= contemplatio).
916. Βεβαιότερον μέ τά μάτια (όπτική μέτρηση) παρά μέ μαθηματικούς τεχνασμούς.
917. Έννοήσεως.
918. Πρβλ. τό περίφημο άπόσπασμα τού Δημοκρίτου (έκδ. D i e l s - K r a n z ) ,  

Β  1 1 7  έ τεη δε ούόεν ίδμεν *  έν βνθω yap ή άλήθεια.

919. A. P e r s i i  F l a c c i ,  Saturae, III, στ. 78-79.
920. 'Υπό τήν έννοια έκείνων πού θεωρούν ή τηρούν τήν έπιστημονική μέθοδο.
921. Άπό τήν πλευρά του.
922. Λεοχρόρο.
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σουν, δέν μπορή νά έπιτευχθή πρίν ακόμη από την έκπνοή τοΰ παρόντος: νά 
όδηγήση δηλαδή [κανείς] σέ πλήρη Ικανοποίηση τόν άνθρώπινο λόγο 
[πάνω] σ’ αυτό πού ή φιλόμαθη όρεξή του923 παντοτινά, άλλά μάταια τόν 
Εχει μέχρι τώρα άπασχολήσει [κεντρίσει].

923. Περιέργεια.
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58, 284, 306, 326 κ.έ., 334, 342, 346, 
352-53, IV 390, 409, 417, 473.

Διάνοια-νόηση (Verstand), I 2, 3, 6,8, 11, 
26, II 109, 120, 143. 154, 156, 164, 167- 
68. 215, 217. 226, 228, 230, 242, III 248. 
266, 293, 300, 306, 316-17, 322-23.



485

IV 408-9, 432, 476-77.
Διάρκεια (Dauer), I 43-44, 54-55, 102, 

III 283, IV 412.
Διαφέρον (Interesse), I 100, II 158 K.fe., 

162, 165, 167, 170, III 285, 310, 315, 
323-25, 331, 339, 353, IV 385-86, 389, 
433, 438, 439, 458.

Διδασκαλία, θεωρία (Doktrin), I 98, II 
197, 205, IV 359, 379.

Διεννοιολογικός, συλλογιστικός (dis- 
kursiv), II 137, IV 365-67, 369, 371, 
378.

Διισμός (Deismus), Διιστής, διιστικός,
III 297, 298, 304, 331.

Δόγμα, δογματικός, Δογματισμός, I 63, 
71, II 161, 167, 178, 209, III 292, 343,
IV 380-81, 397-98, 403, 405, 409, 426, 
431, 455, 478.

Δόξα, δοξάζειν, νομίζειν, γνώμη υποκει
μενική (Meinung, Meinen), IV 411,415, 
420-21, 451 K.fe.

Δυϊσμός, δυϊστής (Dualismus), I 56, 58, 
64-65, 72.

Δύναμη-ίκανότης (Vermogen), δύναμη 
κρίσεως (Urteilskraft, Kraft), I 3, 4, 6, 
8, 10, 28, 94, 100, 103, 142, 145, 222, 
229, 232, 235, III 283, 306, 308, 310 K.fe., 

320.
Δυναμικός, I 95, II 117-18, 143, 145, 140, 

197, 214 κ.έ., 215-16, 220, 224, 235, 240,
III 301, 304, 321.

Δυνατός, δυνατότης, άδυνατότης (Mog- 
lich, Moglichkeit, Unmoglichkeit), I 25, 
36, 39, 58, 90, 94, 97, II 114, 145, 154, 
182, 199, 239, 242, III 250-52, 255, 257- 
58, 262, 269-70, 272-74, 279, 281, 293, 
331, IV 411, 412, 441.

’Εγώ, έγώ νοώ (Ich, Selbst, Ich denke), 
I 37-44, 46-48, 51, 53 K.fe., 57, 64-66, 
78-80, 83, 87, 88-89, 91, 96, 98-100, 102, 
104, 105, II 139, 162, 185, III 338, 342,
IV 423, 426, 472.

Είδέναι (Wissen), II 165-166, IV 438, 
451 K.fe.

Είναι, τό (das Sein), Μή-εΐναι, II 145,
III 252, 269, 271 K . f e .

"Εκταση, έκτατό (Ausdehnung, ausge- 
dehnt), έντατό (intensiv), I 50, 51, 68, 
74, 93, 95, II 183, 210, III 286. 

"Εκτυπον, I 20, III 248, 255.
’Ελευθερία (Freiheit), έλεύθερος, I 18-19, 

34, 106,11 116-17, 140-41 K.fe., 170, 181, 
217-18, 219-220, 222, 225, 227, 233, 
238-39, 241, III 292, 297, 338, IV 395, 
433, 436-37, 450, 466.

'Έμμονος, έμμενής, έγκόσμιος (imma
nent), I 3, 13, 26, III 300, 301, 305, 342,
IV 470.

’Εμπειρία, έμπειρικός (Erfahrung), I 7, 
12, 17, 21, 26, 38, 83, 90, 104, II 118, 
165, 182-84, 199, 204-206, 213, 223-25, 
239, 245-246, III 265, 273, 287-288, 301.
335, 352, IV 381, 407, 412, 420. 

’Εμπειρισμός, έμπειριστής, II 161, 163-
164, 166-68.

Έννοια= Begriff (λογική, έμπειρική, κα
θαρή, υπερβατική, μαθηματική, τής 
διανοίας-νοήσεως καί τοΰ λόγου), I 6. 
7, 14, 15, 22-24, 26, 35, 80, 106, II 119. 
154, 180, 182, 216, 218, 245, 246, III 
247-48, 250, 254, 265-66, 273, 316, 321.
336, IV 368-69, 373, 402, 412, 465, 476. 

Ένότης (Einheit), I 6, 8, 10, 12, 17, 22,
24, 26, 31 κ.έ., 36, 39, 46-47, 55, 78, 80, 
81-83, 92, 95, 98-99, 103, II 107, 119-20. 
141, 169, 185, 222, III 247, 258-59, 
262, 273, 286-288, 292, 304, 306-307. 
309-310 K.fe., 313 K.fe., 320-21, 323, 330- 
31, 334-35, 339, 343-46, 349, IV 441, 
447, 461.

Ens originarium (Urwesen), I 34, II 153, 
162, 165, III 255-56, 287, 297, 334, 346. 

Ens, realissimum, summum, entium, ex- 
tramundanum, rationis, I 32, 33, II 241. 
Ill 253, 255-56, 261, 269, 275, 277. 
278-79, 286, 288, 297, 335 IV 412, 426. 

Ένύπαρξη (Inharen/), ενύπαρκτο, I 33. 
44, 47, 82.
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Εξειδίκευση (Spezifikation), III 316, 
317-18, 324.

Εξήγηση, έκθεση, όρισμός (Erklarung), 
Π 167, 228, 232, 242, III 284-85, 342.

Έπικουρισμός - Πλατωνισμός, II 166.
’Επιρροή, έπίδραση (EinfluB), I 72 κ.έ.
Επιστήμη (Wissenschaft), I 76, IV 401, 
461.

Έπισυλλογισμός, I 29.
Έποπτεία (intuitus, Anschauung), I 7,22, 

43, 53, 60, 74, 79, 87, 90-91,97, 99, 104, 
106, II 122, 127, 137, 186, 210, 240, III 
301, 321, IV 362, 421, 441, 477.

Εσωτερικός (innerer, innerlich), έξω- 
τερικός, 1 25,51,75, 103,11 139,111268, 
269, 282, 293, 311, 331, 338.

Ευδαιμονία, IV 440, 442 κ.έ., 445 κ.έ.
Εύθανασία, II 108.
Εύρεσιολογικός (heuristisch), III 285, 

321, 327 IV 379, 412.
ΕύφυΓα, έξυπνάδα, πρακτική νοημοσύνη 

(Klugheit, Klugheitsregel), IV 440.

Η

’Ηθική, ήθικός, ήθικότης, I 19, 20, 28, 
34, II 122, 162-63, 174, 233, III 248, 
263, IV 436, 440, 441-43, 446, 453, 
466-67, 476.

Ήθικοθεολογία, III 298, 304, IV 446, 
450.

Θ

Θεϊστής (Theist), III 297-98.
Θεμελιώδης άρχή, αξίωμα (Grundsatz), 

I 3, 5, 7, II 198-99, III 250, 285, 301, 310, 
321, 323, IV 378, 381.

Θεμελιώδης δύναμη (Grundkraft), II 145, 
III 310 κ.έ. 336, IV 411.

Θεολογία, θεολογικός, I 32, III 257, 276, 
295-96 κ.έ., 302-5, 328-30, 346 IV 386, 
446, 448, 470-71, 476.

Θεός (θεϊκός), Θρησκεία, Δημιουργός,

πρωτουργός, I 20, 34, II 162-63, 194, III 
248, 257, 266 κ.έ., 268, 271, 291, 295, 
298, 331, 339, 345, 348-49, IV 426, 
433, 438, 443-45, 447, 449, 456-57, 473, 
475.

Θέση (Position), θέτειν (Setzen), III 270- 
274.

Θέση (These, thesis), Θετική, II 11.8, 
124-25, II 161, 169, III 298.

Θεώρημα (Lehrsatz), II 118-19, III 352, 
IV 381.

Θεωρητικός (δκρως, καθαρά), καθαρή 
θεωρία (spekulativ, Spekulation), I 17, 
25, 28, 34, 76, 98, 100, II 121, 160, 162, 
165-66, 170, III 263, 283, 291, 296, 
297 κ.έ., 301,304, 330, 353, IV 380,416, 
424, 439, 468, 478.

I

Ignoratio elenchi, III 280.
Ίδανικότης, I 56 κ.έ., II 197.
’Ιδέα, ίδέα ύπερβατική (ύπερβατολογι

κή), ήθική, κοσμολογική, I 15, 16 κ.έ., 
22 κ.έ., 26 κ.έ., 31 κ.έ., 35, 102, II 109- 
10, 114, 117, 158, 159, 163, 189, 200, 
214-15, 218, 233, 239, 245, III 247, 257, 
266, 273, 289, 301, 305 κ.έ., 320, 325, 
326, 337, 339, 348, IV 441, 460-61.

’Ιδεαλισμός, ιδεαλιστής, I 56-59, 63-64, 
96, II 183, 184.

Ιδεώδες (Ideal), I 36, III 247 κ.έ., 252, 
254, 257, 282, 284, 287, 296, 304, IV 443.
In indefinitum, II 200-3, 206, 208, 211, 

III 338.
In infinitum, II 200-3, 206-8, 211.
Intellectus (archetypus, ectypus), III 346.
'Ιστορία, IV 357, 441, 448, 475 κ.έ.
’ Ισχυρίζεσθαι, Ισχυρισμός (behaupten, 

Behauptung), 148,81-83, 100,11 118-20, 
122, 139, 158, 166, 170, 183, 214, 216, 
236, 242, III 287, 304, 325, IV 452, 454.
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Κ
Καθαρός (rein), καθαρτικόν, I 22, 37, 105, 

154, 156, 174, 179, III 346, 351.
Καθήκον (Pflicht), III 263.
Καθολικότης (universalitas), καθολικός 

I 23, II 220, III 251, 254, 308-9, 315, 
IV 407.

Κανονιστικός (regulativ), II 198 κ.έ., 204,
206, 236, 241, 244, III 248, 285, 286-87, 
288, 305 κ.έ., 321, 324, 326, 328, 330, 
334-35, 337, 338 κ.έ., 340, 344-45, 349, 
350-51.

Κανών (Kanon), I 28, IV 357, 431 κ.έ.
Κανών (Regel), I 28, II 141, 143, 199-200,

207, 212, 232, 235, III 248, 287, 308-9, 
317, 321, 323, 329, 339, IV 424, 427.

Causa (phaenomenon - noumenon), II 
228.

Καταναγκασμός (Zwang, Notigung), II 
141, 219, III 352, IV 359.

Κατασκευή, κατασκευάζειν (Konstruk- 
tion, konstruieren), III 306, IV 362.

Κατηγόρημα (Pradikat), I 23-24, 38, 39, 
42, 79-80, 82, 106, II 139, 245, III 250- 
52, 255, 268, 270-71, 294, 305, 337, 
IV 424, 429.

Κατηγορία (Kategorie), 1 3, 15, 17,22,26, 
32-33, 39, 41-42, 77, 79-80, 82, 87, 95, 
99, 104-6, II 110, 154, 191, 215, III 247, 
273, 305, 336, 347, IV 411.

Quantitas, II 126, IV 363-64.
Quantum (discretum, continuum), II 124, 

126, 128, 212-13, III 320, IV 363-64, 
370-71.

Κενό, κενός, II 125, 127, 129, 131, 180, 
206, 208, III 318.

Cogito, ergo sum, I 41, 58.
Commercium (Gemeinschaft, κοινωνία), 

I 40, 68, 72, 75, 103, IV 412.
Compositio, compositum (ideate, reale), 

decompositio II 134, 211.
Conceptus (communis, cosmicus, ratioci- 

nans, ratiocinatus), I 15, 22, III 315, 
IV 465-66.

Copula (συνδετικό). III 271.
Correlatum (συσχετικό), I 56, II 125, 180, 

III 251.
Κοσμολογία, κοσμολογικές ίδέες, κο

σμολογικός, Κοσμοθεολογία, I 32, 104,
II 109, 117, 150, 151, 158, 172-73, 179, 
182, 189, 225, 244, III 265, 275 κ.έ., 
284, 295, 297, 328, 339, IV 471.

Κόσμος, έννοια τοϋ κόσμου (Welt, Welt- 
begriff), I 32, 106, II 109, 116, 117-18, 
124-25, 131, 146-47, 162, 179, 180 κ.έ., 
193, 195, 197, 207-8, 210, III 277, 338, 
339, 347, IV 430.

Κρίση (Urteil), Κριτική, κριτικός, I 2, 3, 
5, 23, 28, 41, II 194-95, 237, III 267, 
353, IV 358, 365 κ.έ., 380-81, 459, 467, 
473, 478.'

Λ

Λειτουργία (Funktion), I 2, 6, 28, 42, 
104-6.

Λογισμός (έπιλογισμός υπερβατικός, Re
flexion), I 3.

Λόγος, νους (Vernunft), I 4, 5, 6 κ.έ., 11, 
24, 27-28, 30, 32, 77, 82, 101, II 109-10, 
119-20, 122, 158, 160, 164, 168-169, 191. 
200, 205, 215, 217-18, 230-39, 242-44.
III 248, 250, 260, 284, 291, 293, 303. 
305-6, 308, 312, 314, 317, 320-321, 326, 
333, 334 κ.έ., 339, 346, 351,353, IV 360, 
380, 382 κ.έ., 394, 401, 404-5, 416-17. 
420, 431-33, 449-50, 462, 478.

Μ

Μαθηματικά, μαθηματικός, μάθημα, I 7, 
17, II 117-18, 121-22, 135, 137, 143, 145, 
159, 164, 174, 200, 214 κ.έ., 215-17, 
240, III 267, 321, IV 360-61, 363 κ.έ., 
368, 371 κ.έ., 375 κ.έ., 379 κ.έ., 421. 
429, 453, 463-65, 469, 471, 474, 478. 

Μέθοδος, μεθοδολογία, I 34, 95-96, II 
121, III 310, 324, 326, 352, IV 357, .762, 
366, 372, 468, 477 κ.έ.
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Μεταβολή (Veranderung), μεταβλητό, II 
145, 148, 154, 156, 224, 240, III 336, 
343.

Μεταφυσική, μεταφυσικός, I 34, 89, IV 
467-69, 470 κ.έ., 476.

Μηχανοκρατία (Mechanismus), μηχανι
σμός, III 343.

Μοναδολογία, II 136.
Μοναδολόγοι, II 135, 137.
Μονιμότης, μόνιμη διάρκεια -ύπαρξη, 

σταθερότης (Beharrlichkeit), παραμό
νιμο, I 43, 52-55, 67, 80, 92, 96-97, II 
235, III 337 IV 408.

Μονόγραμμα, III 249-50, IV 461.
Modus-modi, ponens, tollens, I 87, IV 

427-428.
Μορφή, είδος, ειδολογικός ή κατ’ είδος, 

τυπικός-λογικός (Form, formal), I 2, 6, 
47, 53, 78, II 148, III 285, 293, 318-19.

Mundus sensibilis - intelligibilis, phaeno- 
menon, II 131, 135, 146, 209, 242-43, 
III 329, IV 419, 430, 446-47.

N

Nexus (effectivus, finalis, Verknupfung= 
δεσμός), III 339-40, 343.

Νοεΐν (Denken), Νοούν, Νους, I 32, 43- 
44, 67, 74-77, 83, 87-91, 96-97, 99, 102, 
104, II 164, 234, III 273, 288, 337-38, 
342, IV 423, 426, 471.

Νόηση, νοερή φύση ή ουσία (Intelligenz), 
Νους, I 74, 83, 95, 102, II 246, III 259, 
292, 297, 303-4, 327, 329, 336, 340, 343, 
348, IV 385, 434, 443, 447.

Νοητόν (όν, κατ’ έπίνοιαν= Gedanken- 
diog, Verstandeswesen, ens rationis), 
I 33, II 127, 141, 164, 226, 243, 245, III 
327, 330, 335, IV 412.

Νοητός, νοητικός (intelligibel intellek- 
tuell), I 40, 51, 106, II 216-17, 222, 224, 
229, 234, 238, 241-42, 244-46, III 289, 
338, IV 372. 412, 476.

Νόμος, ήΟικός (Sittengesetz), πρακτικός.

λογικός, ύπερβατολογικός, 1 21, 101, 
106, II 237, III 298-300, 316, 319, IV 
407-8, 435, 440, 444, 450.

Notio (καθαρή έννοια), I 22.
Noumenon, I 50, 89, 91, 100, 105, II 224.

O
Όλότης (universitas, omnitudo, Allheit, 

Totalitat), "Ολον (Totum, Ganzes, das 
All), I 13, 20, 23, 26-27, 33, 36, 46, 82,
II 109-10, 114-17, 124, 134, 137, 153, 
177, 180, 188, 192, 196, 197-98, 202-3, 
206-7, 210, 211-13, 217, 222, 226, 240,
III 251, 253, 258, 261, 294-95, 332, 338, 
340, IV 433, 460.

'Ομοιογένεια, άνομοιογένεια, I 69, 103, 
II 214, 216, 240, III 314-15, 317-18,
IV 469.

Όν (Wesen), ύπέρτατον όν, I 33, 36, 39, 
41-42, 51, 66, 76, 88-90, 102, 105, II 
146-47, 181, 225, 240-41, 246, III 256- 
-57, 261, 264, 272, 274, 282, 288-90, 
294, 296, 301, 303-4, 345, IV 384-85, 
415, 446.

’Οντολογία, όντολογικός, Όντοθεολο- 
γία, II 151, III 265, 266 κ.έ., 275, 277- 
-79, 281, 292, 295-97, IV 470-71. 

’Ορθολογικός (rational), όρθολογιστής, 
I 38, 94-95, IV 462, 470.

Όριον, όρια, φραγμοί (Grenzen, Schran- 
ken), I 97, 100, II 128-29, 131, 134. 
199, 203-4, 206, 208-9, III 249, 253, 
IV 373, 404.

Όρίζειν, όρισμός (Definieren, Defini
tion), όρίζων (Horizont), III 317-18, 
IV 373 κ.έ., 402.

Όρος, τό υπό όρους, σχετικό (Be- 
dingung, bedingt), I 7, 23, 29, 32-33. 
47, 77, II 110, 144, 148, 151-53, 177, 
216-17, 234-35, 238-39. 241-43, III 261. 
281, 338, IV 412.

Ούσία (Substanz. substantia), συμβεβη- 
κότα, I 39, 40, 42-45. 48, 54, 79, 81.
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88-90, 92-93, 95-97, 99, 103, II 113-114, 
130, 132, 143, 145, 212, 241, III 290, 
293, 300, 310-11, 328-29, 334, 336, 342, 
347, IV 412.

Ούσιαστικό, 'Υποστατικό (Substantia
tes), Ούσιακό, I 102-3, II 113-14, 132-34, 

137.
Ούσιαστικότης, ούσιοτης (Substantiali

ty), I 42 κ.έ., 54, IV 415.

Π

Παραγωγή (Deduktion, Ableitung), I 17, 
28, 33, II 217, 246, III 257, 285, 287, 
321, 327-28, IV 378.

Παραλογισμός (Paralogism, Paralogis- 
men), I 36-37 κ.έ., 42 κ.έ., 56 κ.έ., 78, 
81, 90, 102 κ.έ., II 107, IV 423.

Παράσταση (Vorstellung, repraesentatio), 
I 21, 31, 54, 57, 59, 83, 93, 100, II 148, 
184, 186, 188, 243, III 251, IV 423.

Πειθαρχία (Disziplin), I 98, IV 357-58, 
κ.έ., 361 κ.έ., 382 κ.έ., 432.

Πειθώ, πείση (Oberredung), III 351.
Πεποίθηση (Oberzeugung), III 291, IV 

451 κ.έ., 457.
Perceptio, I 21.
Πιθανότης (probabilitas, Wahrscheinlich- 

keit), I 1, III 293, IV 416.
Πίστη, πιστεύειν (Glaube, glauben), II 

165, III 291-92, IV 451 κ.έ.
Πλάνη (Irrtum), I 2, 36, III 340.
Πλάσμα (Fiktion), IV 412.
Πνεύμα (animus, Gemut), I 73, III 283, 

310, 328.
Πνευματισμός (Pneumatismus), I 65, II 

108.
Πνευματοκρατία (Spiritualismus), πνευ- 

ματικότης (Spirituality), πνευματοκρά- 
της, I 40, 97, 98, III 342.

Ποιότης (qualitas), ποιοτικός, I 39, 82, 
92, IV 363.

Πολεμικός (polemisch), πολεμική, IV 382 
κ.έ., 399, 417.

Πράγμα αυτό καθ’ έαυτό (Ding an sich), 
πράγμα καθόλου ή έν γένει (Ding iiber- 
haupt), υπερβατικό, I 4, 31, 39, 42, 51, 
58, 60-61,66, 79,90-91, 100, 103, II 151,
184, 195, 203, 223, 242, 246, III 250-51, 
253, 258, 267, 272, 274, 288, 294, 300, 
327, 336, IV 367, 419.

Πραγματικός, πραγματικότης (real-wir- 
klich, Realitat-Wirklichkeit), I 35, 44,
57- 59, 61-62, 82, 91,93-94, 97, 100, 105,
II 113-14, 133, 154, 185, 221, 239, 246,
III 247, 252-53, 258, 262, 270, 271-72, 
274, 295, 304, 334, IV 420, 476.

Πραγματοκρατία, πραγματοκράτης (Rea- 
lismus, Realist), πραγματολογικός, I
58- 59, II 183-84, 226, IV 435, 440, 
454-55.

Πρακτικός, Πρακτικό, I 17, 28, 55, 98, 
100, II 162, 165, 167-70, 218, 233, III 
248, 263, 303, 338, IV 416, 435, 437-39. 
453.

Πράξη, ένέργημα (Handlung, Tat), I 19. 
106, II 146, 222 29, 231-33, 235-38. 
Ill 248, 322, 328, 337, IV 434, 450. 

Πράττειν καί μή πράττειν [παραλείπειν] 
(Tun und Lassen), II 170, IV 437, 440. 

Πρόβλημα (Aufgabe), I 24, 27, II 170, 
190, 198.

Προβληματικός, I 35, 41, 96, II 116, III 
308-9, 335.

Progressus - progressiv (Fortgang= πρόο
δος, προοδευτικός), I 30, 33, II 111-13,
185, 200, III 338.

Προσβολή, προσβάλλειν (Affektion, affi- 
zieren), I 50, II 186, 219, 237. 

Προσδιορίζειν, προσδιορισμός, προσδι
ορίζουν, καθορίζων, προσδιορίσιμος 
(Bestimmen, Bestimmung, bestimmend, 
bestimmbar), προσδιορισιμότης, ά- 
προσδιοριστία, I 81, 87, 89, 97, 103, 
II 149, 209-10, 229, 236-37, III 250-54, 
258-59, 271, 282, 286-87, 295, 316, 323.

Προστακτική (Imperativ), II 230, IV 437.
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Προσυλλογισμός, I 12, 24.
Πρόσωπο, προσωπικότης (Person, Per- 

sonalitat), I 40, 52 κ.έ., 89, 103, III 259, 
328, 342.

Πρόταση (Satz), I 46-48, 52, 54, 71, 88, 
90-91, 99, 104, II 169, 189-91, 194-195, 
206, 217, 241, III 251, 254, 267, 269-70, 
279, 296, 321, IV 367-68, 421, 425.

Πρωτότυπον, άρχέτυπο, πρωταρχικό 
(prototypon, Urbild), I 17-20, III 248, 
250 κ.έ., 255-56, 329, IV 373.

P

Ratio (ignava, perversa), III 342, 344, 
IV 413.

Regnum gratiae, IV 444.
Regressus, regressiv (άναγωγή-παλινδρό- 

μηση, άναγωγικός-παλινδρομικός), II 
111-13, 116, 152, 180-81, 188, 196-97, 
200-4, 206-11, 214, 240, 243, III 338.

Σ

Σειρά (Reihe), I 12, 23, 29-30, 32-33, 36, 
54, II 110-12, 124, 143-44, 148-49, 153, 
196, 200, 202-3, 207, 210, 216, 234, 236, 
239-42, III 280, 338, IV 384, 413.

Σημείο, -a (Punkt), II 134-35, III 307, 
317-18.

Σκεπτικισμός, σκεπτικός, I 71, II 121, 
178-79, IV 399-400, 401 κ.έ., 403 κ.έ., 
406 κ.έ:., 410, 478.

Σκοπός, φυσικός, τελικός (Zweck) σκο- 
πιμότης, I 20, 27, 101-2, II 244, III 290- 
-95, 339-41, 343-46, 349, 352, IV 413, 
433, 448, 459, 465-66.

Suppositio (absolute, relativa), III 332, 
339.

Σοφία (κατά κόσμον, φιλοσοφία= Welt- 
weisheit), φιλοσοφία, φιλόσοφος, I 17, 
25, 27, II 122, 137, 152, 158-59, 166, 
172, III 248, 313, 349-351, IV 362-63 
κ.έ., 370-71 κ.έ., 376 κ.έ. 379 κ.έ., 459, 
464-67. 472. 474.

Sophisma figurae dictionis, I 81, 90, II 
191.

Species (είδος). III 312, (είδος-γένος), 
317 κ.έ., 320 κ.έ.

Συγγένεια, οίκειότης (Affinitat), III 317 
κ.έ., 320-321, 325, IV 408, 422.

Συγκατάληψη (Apperzeption), I 38, 47, 
53, 55, 57, 79, 80-81, 87-89, 97, II 229, 
III 259, IV 370, 423.

Συλλογισμός (σοφίσματα), I 4-7,9-11, 14, 
22-24, 29, 31-33, 35 κ.έ. 57, 78, 90, II 
107, 119, 189, 191, III 254-55, 263, 266, 
285, 294, 342, IV 428.

Συνείδηση, συνειδέναι (έμπειρικό, καθό
λου, υπερβατικό), I 40-41, 44, 47, 51-54, 

81, 87, 91, 93, 102, 104-5, II 185, 210, 
III 273, 284, IV 423.

Συνειρμός, συνειρμική σύνδεση (Asso- 
ziation), IV 408, 422.

Συνέχεια (Kontinuitat - continuum), III 
317 κ.έ., 325.

Συνήθεια (Gewohnheit), IV 403, 407.
Σύνθεση, συνθετικός, σύνθετος, συντε

θειμένος, άποσύνθεση, I 7, 12, 22-24, 
31, 34, 45-46, 50, 55, 77-78, 88, 90, 92- 
-933, 95, II 108, 111, 113-15, 122, 124, 
128, 130, 134, 139, 163, 180, 190, 191-92, 
196, 206, 212, 215-16, III 251, 270, 272, 
274, 280,289, 301,321, IV 366, 378,404, 
406 κ.έ., 413, 416, 421, 432.

Συστατικός (konstitutiv), II 199, III 287- 
288, 306, 309, 321, 324, 328, 330, 335, 
339, 341-324, 345, 351.

Σύστημα, συστηματικός, I 23, 31, 34, 72, 
II 109, 169, III 247, 286, 288, 307, 309, 
310, 312, 315, 317, 319, 322-23, 330-31, 
334-36, 343-44, 346, 348, IV 381, 460, 
462, 464, 478.

Σχέση, άναφορά (Beziehung, VerhSltnis. 
Relation), I 31, 56, 82, III 252, 271, 
295, 344.

Σχήμα (Schema), III 322-23, 327, 330, 334, 
336-37, 348, 349, IV 460-61.
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Σώμα (Korper). σωματικός, σωματολο
γία, I 37, 40, 48-50, 59, 66. 70, 103, Μ 
137. 194-95, 212, II! 338, IV 418-19, 
423, 471.

Τ

Τάξη (Ordnung), I ΙΟΙ, II 213, III 290, 
293-95, 297, 326, 343 IV 413.

Ταυτότης, ταυτός (Identitat, identisch), 
I 39-40, 52-53, 55, 88, 91, 96, III 267, 
268, 297, 328, 336.
Τελειότης (Vollkommenheit), III 248, 
283, 290, 294, 301, 323, 344-45, 350.

Τελολογία, τελολογικός (Tcleologie), III 
340, 343-44, IV 465.

Τοπολογία (Topik), I 39.
Τύχη, τυχαίος, τυχαιότης (Zufall, zufal- 

lig, Zufalligkeit), II 114, 117, 151-54, 
182, 216, 241-43, 245-46, III 260, 264, 
276, 280, 285, 290, 293-95, 299-300.

Y

“Υλη, υλικός ή καθ’ ύλην (Materie, ma
terial, Stott), I 48, 50-51, 55, 58-60, 64- 
-65, 68-70, 72-73, 80, II 113, 117, 202, 
212, III 257, 286-87, 293-94, 300, 313, 
IV 472.

'Υλισμός, ύλιστής, I 65, 95, 97.
'Υπαγωγή (Subsumtion), I 12, 23, 28, 

III 308.
"Υπαρξη (Dasein, Existenz), αύθύπαρξη 

(Subsistenz), ύπάρχειν, I 39, 41, 56-58, 
82, 89-91,95-97,99, 101-2, 104-6,11 114, 
144, 149, 181-82, 184, 196, 220, 240 K.fe., 

245, III 260-63, 266 K.fe., 270 K.fe., 275 
K.fe., 281, 285, 288, 295, 298, 303, 304, 
345, 350.

'Υπερβατικός (transzendent), I 3, 4, 13, 
26, II 118, 242, 245, III 300.

' Υπερβατικός-ύπερβατολογικός (trans- 
zendental), I 3, 4, 58-59, 103, II 122, 
141-42, 163, 204, 218, 220, 239, 244, 
III 252, 265, 281, 284, 289, 297, 301,

310. 314, 316, 319, IV 367, 421-22, 436, 
439, 453.

'Υπόθεση, υποθετικός, I 23, III 282, 298, 
309, 311, 313, 319, 334, 337, IV 410 K.fe., 

413 K.fe.

'Υποκείμενο (Subjekt), υποκειμενικός 
(subjektiv), I 2, 4-5, 27, 31-32, 36, 40, 
42-44, 48, 51, 53-54, 67, 72, 74-75, 77, 
82, 88, 90-92, 96-97, 99, 103-4, 106, II 
107, 132, 139, 185, 212, 222, 224, III 268, 
271, 336, 342.

' Υπολαμβάνειν, δοξάζειν (Fiirwahrhal- 
ten), IV 451-53, 455-56.

'Υπόσταση, ύποστασιοποιεΐν, I 17, 68- 
-69, 74, 76, 81, III 256, 258-59, 284. 
287-88, 329, 344-46.

'Υπόστρωμα, ύπο-κείμενο (Substratum), 
I 44, 50, 67, III 253, 286, 333, 347.

' Υφαρπαγή (Subreption, Erschleichen),
I 64, 72-74, 81, II 199, III 258, 287, 
306, IV 429.

Φ
Φαινομενικότης, όψη (άπατηλή), αύτα- 

πάτη (Schein, Illusion), I 1-5, 21, 35-37, 
77, 83, 102, II 119, 193, 205, 239, 
III 257-58, 267, 284 κ.έ., 305, 307, 346, 
351-53, IV 398, 429.

Φαινόμενο (Erscheinung), I 1, 17, 54, 57, 
60, 66, 69, 104, II 129, 180, 183-86, 191, 
197, 215, 221, 223, 232, 237-38, 243, 
246, III 337, IV 384, 412, 430.

Φαινόμενο (Phanomen, phaenomenon),
II 228-29, 241.

Φαντασία, φανταστικό ( Einbildungs- 
kraft), I 26, III 310, IV 408.

Focus imaginarius. III 307.
Φύση, φυσική τάξη, φυσικοί νόμοι 

(Natur. Naturgesetze), φυσική αίτια, 
νομοτέλεια, έρευνα, ένότης, I 20, 34, 
41, 101, 106, II 117, 140-41, 143-47. 
149, 165. 170, 176, 181. 218-19, 220-26, 
232-35, 239. Ill 289, 297, 311. 314. 326.
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338. 342-45, 349, IV 372, 386, 414, 
434, 437, 444, 459, 466, 470.

Φυσικές έννοιες ή έννοιες τής φύσεως 
(Naturbegriffe), I 28, II 118.

Φυσική έπιστήμη (Naturwissenschaft), 
φυσικός έπιστήμων I 34, III 315. 

Φυσικοθεολογία, φυσικοθελογικός, III 
265, 277, 288 κ.έ., 292, 295-96, 298, 343, 
IV 447, 456.

Φυσιολογία, Φυσική ή Θεωρία τής φύ
σεως (Naturlehre), φυσιοκρατία, I 41,
II 143, 175, 220, III 341, IV 470-71, 
477.

X

Χαρακτήρ (έμπειρικός, νοητός), χαρα
κτηρολογία, I 70, 96, II 223-25, 229, 
232-38, III 324.

Χρήση (θεωρητική, πρακτική, ύπερβατι- 
κή, έμπειρική, καθαρή, λογική, πραγ
ματική, δογματική, τής διανοίας, νοή- 
σεως καί τοΰ λόγου), I 4, 6, 9 κ.έ., 21- 
-23,26-28, 31, 33,42,55,81,95,98, 100, 
105-6, II 159, 204-5, 209, 236, 242-44,
III 254, 258, 280, 290, 296, 298, 300,

303, 304-5 κ.έ., 308-9, 311-12, 320, 323, 
332, 334, 339, 343, 348, 351, IV 360-61, 
κ.έ., 367, 369-70, 382 κ.έ., 412, 416-18, 
432, 438, 441, 448, 467.

Χρόνος (Zeit), I 52-53, 58, 60, 66, 82, 92, 
99, II 112, 124-25, 129, 134, 143, 148, 
150, 153, 184-86, 210, 220, 223, 234, 
237-38, IV 367.

Χώρος (Raum), I 58, 60-61, 82, II 112, 
124-25, 133-35, 137, 180-81, 185-86, 
210-11, 220, III 287-88, IV 367.

Ψ

Ψυχή (Seele, anima), I 37, 39-40, 42, 44, 
48, 66-67, 79-80, 82, 92 κ.έ., 97, 103-4,
III 328, 336, 337, IV 384, 412, 415, 
418, 434.

ψυχολογία, ψυχολόγος, ψυχολογικός, 
I 32, 37-42, 66-67, 82, 94, 96, 98, 102-4, 
106, II 142, 220, III 328, 330, 337, 342,
IV 384, 386, 471, 472.

Ω

•Ως έάν (als ob), III 287, 327-29, 333, 335, 
337-39, 350.
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