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Η έννοια της υποχρέωσης υπερέχει εκείνης του δικαιώµατος, που

εξαρτάται από αυτήν και είναι σχετική µε αυτήν. Ένα δικαίωµα εί-

ναι ενεργό αφ’ εαυτού, µόνο λόγω της υποχρέωσης µε την οποία

συνδέεται· η ουσιαστική πραγµάτωση ενός δικαιώµατος προέρχεται

όχι από εκείνον που το έχει, αλλά από τους άλλους ανθρώπους που

αναγνωρίζουν ότι είναι υποχρεωµένοι σε κάτι απέναντί του. Η υπο-

χρέωση ισχύει από τη στιγµή που αναγνωρίζεται. Μία υποχρέωση

ακόµα κι αν δεν αναγνωρίζεται από κανέναν, δε χάνει τίποτε από

την πληρότητα της ύπαρξής της. Ένα δικαίωµα που δεν αναγνωρίζε-

ται από κανέναν, δεν είναι και τίποτα σπουδαίο.

Αυτό δε σηµαίνει ότι λέµε πως οι άνθρωποι έχουν από τη µία δι-

καιώµατα και από την άλλη υποχρεώσεις. Οι λέξεις αυτές εκφρά-

ζουν απλώς διαφορές οπτικής γωνίας. Η σχέση τους είναι η σχέση

του αντικειµένου µε το υποκείµενο. Ένας άνθρωπος, θεωρούµενος

αυτός καθαυτός, έχει µόνο καθήκοντα, µεταξύ των οποίων βρίσκο-

νται ορισµένα καθήκοντα απέναντι στον εαυτό του. Οι άλλοι, θεω-

ρούµενοι από τη δική του οπτική γωνία, έχουν µόνο δικαιώµατα.

Έχει, µε τη σειρά του, δικαιώµατα θεωρούµενος από την οπτική γω-

νία των άλλων, οι οποίοι αναγνωρίζουν ότι έχουν υποχρεώσεις απέ-

ναντί του. Ένας άνθρωπος που θα ήταν µόνος στον κόσµο δε θα εί-

χε κανένα δικαίωµα, αλλά θα είχε υποχρεώσεις.
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Όντας αντικειµενική, η έννοια του δικαιώµατος είναι αδιαχώρι-

στη από τις έννοιες της ύπαρξης και της πραγµατικότητας. Εµφανί-

ζεται όταν η υποχρέωση κατεβαίνει στoν τοµέα των πράξεων· κατά

συνέπεια εγκλείει πάντα σε κάποιο βαθµό τη συνεκτίµηση των ντε

φάκτο καταστάσεων και των ιδιαίτερων καταστάσεων. Τα δικαιώµα-

τα εµφανίζονται πάντοτε συνδεδεµένα µε ορισµένες προϋποθέσεις.

Μόνο η υποχρέωση µπορεί να είναι άνευ όρων. Βρίσκεται σε έναν

τοµέα ο οποίος είναι υπεράνω όλων των προϋποθέσεων, διότι είναι

υπεράνω αυτού του κόσµου.

Οι άνθρωποι του 1789
1

δεν αναγνώριζαν την πραγµατικότητα

ενός τέτοιου τοµέα. Αναγνώριζαν µόνο την πραγµατικότητα των αν-

θρωπίνων πραγµάτων. Γι’ αυτό άρχισαν από την έννοια του δικαιώ-

µατος. Ταυτόχρονα όµως θέλησαν να θέσουν απόλυτες αρχές. Αυτή

η αντίφαση τούς οδήγησε σε µια σύγχυση στο επίπεδο της γλώσσας

και των ιδεών, στην οποία οφείλεται κατά πολύ η σηµερινή πολιτική

και κοινωνική σύγχυση. Ο τοµέας στον οποίο ανήκει ό,τι είναι αιώ-

νιο, οικουµενικό, απόλυτο, είναι άλλος από εκείνον των ντε φάκτο

προϋποθέσεων, και υπάρχουν εκεί διαφορετικές έννοιες οι οποίες

σχετίζονται µε την πιο κρυφή πλευρά της ανθρώπινης ψυχής.

Η υποχρέωση δεσµεύει µόνο τα ανθρώπινα όντα. ∆εν υπάρχουν

υποχρεώσεις για τις συλλογικότητες θεωρούµενες ως σύνολα. Αλλά

υπάρχουν για όλα τα ανθρώπινα όντα που απαρτίζουν, υπηρετούν,

διευθύνουν ή εκπροσωπούν µία συλλογικότητα, στο κοµµάτι της ζω-

ής τους που σχετίζεται µε αυτήν καθώς και σε εκείνο που είναι ανε-

ξάρτητο από αυτήν.

Ίδιες υποχρεώσεις δεσµεύουν όλα τα ανθρώπινα όντα, παρ’ όλο

που αντιστοιχούν σε διαφορετικές πράξεις ανάλογα µε τις καταστά-

σεις. Κανένα ανθρώπινο ον, όποιο κι αν είναι, σε καµία περίσταση,

δεν µπορεί να τις αποφύγει χωρίς να διαπράξει έγκληµα· εξαιρείται

η περίπτωση κατά την οποία, επειδή δύο πραγµατικές υποχρεώσεις

είναι ασυµβίβαστες µεταξύ τους, ένας άνθρωπος είναι αναγκασµένος

να εγκαταλείψει τη µία από τις δύο.

Η ατέλεια µιας κοινωνικής τάξης πραγµάτων µετριέται από την
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1. Εννοεί της µεγάλης Γαλλικής Επανάστασης του 1789 που ανέτρεψε το πα-

λαιό φεουδαρχικό καθεστώς, εγκαινίασε την επικράτηση της αστικής τάξης και

εγκαθίδρυσε το ∆ηµοκρατικό Πολίτευµα. 



ποσότητα αυτού του είδους των καταστάσεων που εµπεριέχει.

Όµως, ακόµα και σ’ αυτή την περίπτωση, υπάρχει έγκληµα εάν η

υποχρέωση που εγκαταλείπεται όχι µόνο εγκαταλείπεται εκ των

πραγµάτων, αλλά επιπλέον αποκηρύσσεται.

Το αντικείµενο της υποχρέωσης, στον τοµέα των ανθρώπινων

πραγµάτων, είναι πάντα ο άνθρωπος ως ανθρώπινο ον. Υπάρχει

υποχρέωση απέναντι σε κάθε ανθρώπινο πλάσµα, εκ του γεγονότος

και µόνο ότι είναι άνθρωπος, χωρίς να απαιτείται να συντρέχει κα-

µία άλλη προϋπόθεση, ακόµη κι αν εκείνος δεν αναγνωρίζει καµία.

Αυτή η υποχρέωση δε στηρίζεται σε καµία ντε φάκτο κατάσταση,

ούτε στις νοµολογίες, ούτε στα έθιµα, ούτε στην κοινωνική δοµή, ού-

τε στους συσχετισµούς δυνάµεων, ούτε στην κληρονοµιά του παρελ-

θόντος, ούτε στον υποτιθέµενο προσανατολισµό της Ιστορίας. ∆ιότι

καµία ντε φάκτο κατάσταση δεν µπορεί να δηµιουργεί κάποια υπο-

χρέωση.

Αυτή η υποχρέωση δε στηρίζεται σε καµία σύµβαση. ∆ιότι όλες οι

συµβάσεις είναι τροποποιήσιµες ανάλογα µε τη βούληση των συµ-

βαλλοµένων, ενώ σε αυτήν καµία αλλαγή στη βούληση των ανθρώ-

πων δεν µπορεί να τροποποιήσει το παραµικρό.

Αυτή η υποχρέωση είναι αιώνια. Ανταποκρίνεται στην αιώνια

µοίρα του ανθρώπου. Μόνο ο άνθρωπος έχει αιώνια µοίρα. Οι αν-

θρώπινες συλλογικότητες δεν έχουν. Γι’ αυτό δεν υπάρχουν απέναντί

τους άµεσες υποχρεώσεις που να είναι αιώνιες. Το µόνο αιώνιο είναι

το καθήκον προς τον άνθρωπο ως ανθρώπινο ον.

Αυτή η υποχρέωση είναι απόλυτη. Αν θεµελιώνεται πάνω σε κάτι,

αυτό το κάτι δεν ανήκει στον κόσµο µας. Στον κόσµο µας, δε θεµε-

λιώνεται πάνω σε τίποτε. Είναι η µοναδική σχετική µε τα ανθρώπινα

πράγµατα υποχρέωση, η οποία δεν υπόκειται σε καµία προϋπόθεση.

Αυτή η υποχρέωση δε θεµελιώνεται, αλλά επαληθεύεται στην

οµοφωνία της οικουµενικής συνείδησης. Εκφράζεται µε ορισµένα

από τα παλαιότερα γραπτά κείµενα που έφτασαν µέχρι τις µέρες

µας. Αναγνωρίζεται από όλους, σε όλες τις ιδιαίτερες περιπτώσεις

όπου δεν την αντιµάχονται τα συµφέροντα και τα πάθη. Εν µέρει µέ-

σω αυτής µετράµε την πρόοδο.

Η αναγνώριση αυτής της υποχρέωσης εκφράζεται µε τρόπο συ-

γκεχυµένο και ατελή, αλλά λίγο ως πολύ ατελή ανάλογα µε τις περι-

πτώσεις, µέσω των λεγόµενων θετικών δικαιωµάτων. Στο µέτρο που
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τα θετικά δικαιώµατα είναι σε αντίθεση µε αυτήν, ακριβώς σε αυτό

το µέτρο είναι αθέµιτα.

Παρ’ όλο που αυτή η αιώνια υποχρέωση αντιστοιχεί στην αιώνια

µοίρα του ανθρώπου, δεν έχει ως άµεσο αντικείµενο αυτή τη µοίρα.

Η αιώνια µοίρα ενός ανθρώπινου πλάσµατος δεν µπορεί να αποτελεί

αντικείµενο καµίας υποχρέωσης, διότι δεν εξαρτάται από εξωτερικές

πράξεις.

Το γεγονός ότι ένα ανθρώπινο πλάσµα έχει µια αιώνια µοίρα δεν

επιβάλλει παρά µία µόνο υποχρέωση· το σεβασµό. Η υποχρέωση

πραγµατώνεται µόνο αν ο σεβασµός εκφράζεται πραγµατικά, µε

έµπρακτο και όχι φανταστικό τρόπο· εκφράζεται µόνο µέσω των

επίγειων αναγκών του ανθρώπου.

Η ανθρώπινη συνείδηση δε γνώρισε ποτέ καµία αλλαγή ως προς

αυτό το σηµείο. Πριν από χιλιάδες χρόνια, οι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι

µία ψυχή δεν µπορεί να δικαιωθεί µετά θάνατον αν δεν µπορεί να

πει: «∆εν άφησα κανέναν να υποφέρει από την πείνα». Όλοι οι χρι-

στιανοί γνωρίζουν ότι κινδυνεύουν να ακούσουν κάποια µέρα τον

ίδιο τον Χριστό να τους λέει: «Πείνασα και δε µου έδωσες να φάω».

Όλοι φαντάζονται την πρόοδο κατ’ αρχάς ως µία µετάβαση σε µια

κατάσταση της ανθρώπινης κοινωνίας όπου οι άνθρωποι δε θα υπο-

φέρουν από την πείνα. Αν θέσουµε το ερώτηµα σε οποιονδήποτε µε

έναν γενικό τρόπο, κανένας δεν πιστεύει ότι ένας άνθρωπος είναι

αθώος αν, διαθέτοντας τροφή σε αφθονία και βρίσκοντας στο σκα-

λοπάτι της πόρτας του σπιτιού του κάποιον µισοπεθαµένο από την

πείνα, τον προσπερνά χωρίς να του δώσει τίποτε.

Είναι εποµένως µια αιώνια υποχρέωση απέναντι στον άνθρωπο

το να µην τον αφήνουµε να υποφέρει από πείνα, όταν έχουµε την ευ-

καιρία να τον βοηθήσουµε. Επειδή η υποχρέωση αυτή είναι η πλέον

προφανής, πρέπει να χρησιµεύσει ως πρότυπο για τη σύνταξη ενός

καταλόγου αιώνιων καθηκόντων απέναντι στο ανθρώπινο ον. Προ-

κειµένου να συνταχτεί µε όλη την απαιτούµενη αυστηρότητα, ο κα-

τάλογος αυτός θα πρέπει να προκύπτει από αυτό το πρώτο παρά-

δειγµα διά της αναλογικής οδού.

Κατά συνέπεια, ο κατάλογος των υποχρεώσεων απέναντι στο αν-

θρώπινο ον πρέπει να αντιστοιχεί στον κατάλογο εκείνων των ανα-

γκών που είναι ζωτικές, ανάλογες της πείνας.

Μεταξύ των αναγκών, ορισµένες είναι φυσικές, όπως η ίδια η
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πείνα. Είναι αρκετά εύκολο να απαριθµηθούν. Αφορούν στην προ-

στασία ενάντια στη βία, στην κατοικία, στην ένδυση, στη θέρµανση,

στην υγιεινή, στις φροντίδες σε περίπτωση ασθένειας.

Άλλες, από αυτές τις ανάγκες, δεν έχουν σχέση µε τη φυσική ζωή,

αλλά µε την πνευµατική ζωή. Ωστόσο, όπως και οι πρώτες, είναι

επίγειες, και δεν έχουν άµεση σχέση, την οποία να µπορούµε να κα-

τανοήσουµε, µε την αιώνια µοίρα του ανθρώπου. Είναι, όπως και οι

φυσικές ανάγκες, ανάγκες της ζωής σε αυτό τον κόσµο. Αν, δηλαδή,

δεν ικανοποιούνται, ο άνθρωπος εκπίπτει σιγά σιγά σε µία κατάστα-

ση λίγο ως πολύ ανάλογη του θανάτου, η οποία προσεγγίζει λίγο ως

πολύ σε µία καθαρά φυτική ζωή.

Είναι πολύ δυσκολότερο να αναγνωριστούν και να απαριθµηθούν

απ’ όσο οι ανάγκες του σώµατος. Όµως, όλοι αναγνωρίζουν ότι

υπάρχουν. Όλες οι ωµότητες που ένας κατακτητής µπορεί να δια-

πράξει εις βάρος των κατακτηµένων πληθυσµών, σφαγές, ακρωτη-

ριασµοί, οργανωµένος λιµός, µαζική επιβολή καταστάσεων δουλείας

και µαζικοί εκτοπισµοί, θεωρούνται επίσης ίδιας φύσης µέτρα, παρ’

όλο που η ελευθερία ή η γενέτειρα χώρα δεν είναι φυσικές ανάγκες.

Όλοι έχουν συνείδηση του ότι υπάρχουν ωµότητες που θίγουν τη

ζωή του ανθρώπου χωρίς να θίγουν το σώµα του. Είναι εκείνες που

στερούν τον άνθρωπο από την ειδική τροφή που είναι απαραίτητη

για τη ζωή της ψυχής.

Οι υποχρεώσεις, απόλυτες ή σχετικές, αιώνιες ή µεταβαλλόµε-

νες, άµεσες ή έµµεσες ως προς τα ανθρώπινα πράγµατα απορρέ-

ουν όλες, χωρίς εξαίρεση, από τις ζωτικές ανάγκες του ανθρώπι-

νου όντος. Εκείνες οι οποίες δεν αφορούν άµεσα το άλφα ή το βή-

τα συγκεκριµένο ανθρώπινο ον, έχουν όλες ως αντικείµενο πράγ-

µατα που είναι για τον άνθρωπο ανάλογες σε ρόλο µε εκείνον της

τροφής.

Οφείλουµε σεβασµό προς έναν αγρό µε σιτάρι, όχι για τον ίδιο

τον αγρό, αλλά γιατί αποτελεί πηγή τροφής για τους ανθρώπους.

Κατά ανάλογο τρόπο, οφείλουµε σεβασµό προς µία συλλογικότη-

τα, όποια κι αν είναι – πατρίδα, οικογένεια, ή οτιδήποτε άλλο –, όχι

για την ίδια, αλλά ως τροφή για κάποιον αριθµό ανθρώπινων ψυχών.

Αυτή η υποχρέωση επιβάλλει πρακτικά διαφορετικές συµπεριφο-

ρές και πράξεις, ανάλογα µε τις διάφορες καταστάσεις. Όµως θεω-

ρούµενη αυτή καθαυτή, είναι απολύτως ίδια για όλους.
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Ειδικότερα, είναι απολύτως ίδια για όλους όσοι βρίσκονται έξω

από αυτή τη συλλογικότητα.

Ο βαθµός του οφειλόµενου προς τις ανθρώπινες συλλογικότητες

σεβασµού είναι πολύ υψηλός, για πολλούς λόγους.

Κατ’ αρχάς, καθεµία είναι µοναδική, και, εάν καταστραφεί, δεν

αντικαθίσταται. Ένας σάκος σιτάρι µπορεί πάντα να αντικατασταθεί

από έναν άλλο σάκο σιτάρι. Η τροφή που παρέχει µία κοινότητα

στην ψυχή εκείνων που είναι µέλη της δεν έχει ισοδύναµο σε ολό-

κληρο τον κόσµο.

Έπειτα, λόγω της διάρκειάς της, η κοινότητα διεισδύει ήδη στο

µέλλον. Περιέχει τροφή, όχι µόνο για τις ψυχές των ζωντανών, αλλά

και για εκείνες πλασµάτων που δεν έχουν ακόµη γεννηθεί, που θα

έρθουν στον κόσµο τους επόµενους αιώνες.

Τέλος, λόγω και πάλι της διάρκειάς της, η συλλογικότητα έχει τις

ρίζες της στο παρελθόν. Συνιστά το µοναδικό όργανο διατήρησης

για τους πνευµατικούς θησαυρούς που έχουν συγκεντρωθεί από εκεί-

νους που έχουν πεθάνει, το µοναδικό όργανο µεταβίβασης µέσω του

οποίου οι νεκροί µπορούν να µιλούν στους ζωντανούς. Και το µονα-

δικό επίγειο πράγµα που συνδέεται άµεσα µε την αιώνια µοίρα του

ανθρώπου, είναι η ακτινοβολία εκείνων που κατόρθωσαν να αποκτή-

σουν πλήρη συνείδηση αυτής της µοίρας, ακτινοβολία η οποία µετα-

βιβάστηκε από γενιά σε γενιά.

Εξαιτίας όλων αυτών, συµβαίνει ενίοτε η υποχρέωση απέναντι σε

µια συλλογικότητα που βρίσκεται σε κίνδυνο να φτάνει έως την ολο-

κληρωτική θυσία. Όµως, δεν έπεται ότι η συλλογικότητα είναι υπε-

ράνω του ανθρώπινου πλάσµατος. Συµβαίνει επίσης, η υποχρέωση

αρωγής προς ένα ανθρώπινο πλάσµα που βρίσκεται σε κίνδυνο να

πρέπει να φτάσει έως την ολοκληρωτική θυσία, χωρίς αυτό να συνε-

πάγεται καµία ανωτερότητα εκείνου προς τον οποίο παρέχεται η

αρωγή.

Ένας χωρικός, σε ορισµένες περιστάσεις, µπορεί να πρέπει να

εκτεθεί, προκειµένου να καλλιεργήσει τον αγρό του, στην εξάντλη-

ση, στην ασθένεια, ή ακόµη και στο θάνατο. Όµως έχει πάντα ζω-

ντανό στο νου του ότι πρόκειται αποκλειστικά για το ψωµί.

Κατά ανάλογο τρόπο, ακόµα και τη στιγµή της ολοκληρωτικής

θυσίας, ποτέ δεν οφείλουµε σε καµία συλλογικότητα κάτι άλλο από

έναν σεβασµό ανάλογο µε εκείνον που οφείλουµε στην τροφή.
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Συµβαίνει πολύ συχνά οι ρόλοι να αντιστρέφονται. Ορισµένες

συλλογικότητες, αντί να είναι οι ίδιες τροφή, εντελώς αντίθετα κατα-

τρώνε τις ψυχές. Υπάρχει σε αυτή την περίπτωση κοινωνική ασθέ-

νεια, και η πρώτη υποχρέωση είναι να επιχειρηθεί µία θεραπεία· σε

ορισµένες περιστάσεις ενδέχεται να είναι απαραίτητο να εµπνευστεί

κανείς από τις χειρουργικές µεθόδους.

Σε αυτό το σηµείο επίσης, η υποχρέωση είναι ίδια και για εκεί-

νους που βρίσκονται εντός της κοινότητας και για εκείνους που βρί-

σκονται εκτός.

Συµβαίνει επίσης µία κοινότητα να παρέχει στις ψυχές εκείνων

που την απαρτίζουν ανεπαρκή τροφή. Στην περίπτωση αυτή πρέπει

να τη βελτιώσουν.

Τέλος, υπάρχουν νεκρές συλλογικότητες οι οποίες, χωρίς να κα-

τατρώνε τις ψυχές, ωστόσο δεν τις τρέφουν. Εάν είναι εντελώς βέ-

βαιο ότι είναι όντως νεκρές, ότι δεν πρόκειται για κάποιον προσωρι-

νό λήθαργο, και µόνο σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να καταστρέ-

φονται.

Η πρώτη µελέτη που πρέπει να γίνει είναι εκείνη των αναγκών,

οι οποίες είναι για τη ζωή της ψυχής ό,τι είναι για τη ζωή του σώµα-

τος οι ανάγκες τροφής, ύπνου και ζεστασιάς. Πρέπει να επιχειρηθεί

η απαρίθµησή τους και ο προσδιορισµός τους.

∆εν πρέπει ποτέ να συγχέονται οι ανάγκες αυτές µε τις επιθυµίες,

τα καπρίτσια, τις φαντασιοπληξίες, τις ιδιοτροπίες. Πρέπει επίσης

να διακρίνεται το ουσιώδες από το δευτερεύον. Ο άνθρωπος χρειά-

ζεται όχι ρύζι ή πατάτες, αλλά τροφή· όχι ξύλα ή κάρβουνο, αλλά

θέρµανση. Το ίδιο και µε τις ανάγκες τις ψυχής, πρέπει να αναγνω-

ριστούν οι διαφορετικές, αλλά ισότιµες ικανοποιήσεις, που αντιστοι-

χούν στις ίδιες ανάγκες. Πρέπει επίσης να διαχωρίζονται από τις

τροφές της ψυχής τα δηλητήρια που, για µικρό χρονικό διάστηµα,

µπορεί να δίνουν την ψευδαίσθηση ότι πρόκειται για τροφές.

Η απουσία µελέτης αυτού του είδους υποχρεώνει τις κυβερνή-

σεις, όταν συµβαίνει να έχουν καλές προθέσεις, να ενεργούν στην

τύχη.

Ιδού µερικά δείγµατα.
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∏∏  ÙÙ ¿¿ ÍÍ ËË

Η πρώτη ανάγκη της ψυχής, η πλησιέστερη προς την αιώνια µοίρα

της, είναι η τάξη, δηλαδή ένας ιστός κοινωνικών σχέσεων, η φύση

του οποίου να είναι τέτοια ώστε κανείς να µην είναι αναγκασµένος

να παραβιάζει κάποιες αυστηρές υποχρεώσεις προκειµένου να εκτε-

λέσει άλλες υποχρεώσεις. Η ψυχή µόνο σε αυτή την περίπτωση υφί-

σταται πνευµατική βία από την πλευρά των εξωτερικών περιστά-

σεων. ∆ιότι, εκείνος ο οποίος εµποδίζεται µόνο στην εκτέλεση µιας

υποχρέωσης απειλούµενος µε θάνατο ή µε βασανισµούς, µπορεί να

µη λάβει υπόψη του τις απειλές, και θα πληγωθεί µόνο στο σώµα

του. Εκείνος όµως για τον οποίο οι περιστάσεις καθιστούν στην

πραγµατικότητα ασυµβίβαστες τις πράξεις που υπαγορεύονται από

διαφορετικές αυστηρές υποχρεώσεις, αυτός, χωρίς να µπορεί να έχει

καµία διέξοδο, πληγώνεται στην αγάπη του για το καλό.

Σήµερα, υπάρχει ένας πολύ υψηλός βαθµός αταξίας και ασυµβί-

βαστου µεταξύ των υποχρεώσεων.

Οποιοσδήποτε δρα µε τρόπο ώστε να αυξάνει αυτό το ασυµβίβα-

στο είναι παράγων αταξίας. Οποιοσδήποτε, για να απλοποιήσουµε

τα προβλήµατα, αρνείται ορισµένες υποχρεώσεις, έχει συνάψει µέσα

στην καρδιά του µια συµµαχία µε το έγκληµα.

∆εν έχουµε, δυστυχώς, µέθοδο για να µειώσουµε αυτό το ασυµβί-

βαστο. ∆εν έχουµε καν τη βεβαιότητα ότι η ιδέα ύπαρξης µιας τάξης

όπου όλες οι υποχρεώσεις θα ήταν συµβατές µεταξύ τους δεν ανήκει

στη σφαίρα της φαντασίας. Όταν το καθήκον κατεβαίνει στο επίπε-

δο της πράξης, τότε υπεισέρχεται ένας τόσο µεγάλος αριθµός ανε-

ξάρτητων σχέσεων ώστε η ασυµβατότητα να φαίνεται πολύ πιθανό-

τερη από ό,τι η συµβατότητα.

Όµως έχουµε κάθε µέρα µπροστά στα µάτια µας το παράδειγµα

του σύµπαντος, όπου ένας άπειρος αριθµός ανεξάρτητων µηχανικών

δράσεων συµπράττουν στη συγκρότηση µιας τάξης η οποία, διά µέ-

σου των µεταβολών, παραµένει σταθερή. Γι’ αυτό αγαπάµε την

οµορφιά του κόσµου, διότι αισθανόµαστε πίσω της την παρουσία

κάτι ανάλογου µε τη σοφία που θα θέλαµε να διαθέτουµε για να ικα-

νοποιήσουµε την επιθυµία µας για το καλό.

Σ’ έναν µικρότερο βαθµό, τα πραγµατικά ωραία έργα τέχνης προ-
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σφέρουν ένα παράδειγµα συνόλων όπου ανεξάρτητοι παράγοντες

συντελούν, µ’ έναν τρόπο που είναι αδύνατο να κατανοήσουµε, για

να συγκροτήσουν µια µοναδική οµορφιά.

Τέλος, η αίσθηση των διαφόρων υποχρεώσεων πηγάζει πάντα

από µια επιθυµία για το καλό που είναι µοναδική, σταθερή, απαράλ-

λακτη, για κάθε άνθρωπο, από την κούνια έως τον τάφο. Αυτή η επι-

θυµία που δρα βαθιά µέσα µας δε µας αφήνει να συµβιβαστούµε µε

τις καταστάσεις όπου οι υποχρεώσεις είναι ασύµβατες µεταξύ τους.

Είτε προσφεύγουµε στο ψέµα για να ξεχάσουµε ότι υπάρχουν, είτε

αγωνιζόµαστε στα τυφλά για να ξεφύγουµε από αυτές.

Η ενατένηση των αυθεντικών έργων τέχνης, και ακόµα περισσό-

τερο της οµορφιάς του κόσµου, και ακόµα περισσότερο του άγνω-

στου καλού το οποίο προσδοκούµε, µπορεί να στηρίξει την προσπά-

θειά µας να σκεφτόµαστε διαρκώς την ανθρώπινη τάξη που πρέπει

να είναι ο πρώτος µας σκοπός.

Οι µεγάλοι υποκινητές της βίας ενθαρρύνθηκαν και αυτοί βλέπο-

ντας πόσο κυρίαρχη είναι σε ολόκληρο το σύµπαν η τυφλή µηχανική

δύναµη.

Κοιτάζοντας τον κόσµο καλύτερα από αυτούς, θα βρούµε µια µε-

γαλύτερη ενθάρρυνση, αν λάβουµε υπόψη πόσο περιορισµένες είναι

οι αµέτρητες τυφλές δυνάµεις, συνδυασµένες σε µία ισορροπία, υπο-

χρεωµένες να συµπράττουν σε µία ενότητα, από κάτι που δεν κατα-

νοούµε, αλλά που µας αρέσει και που το ονοµάζουµε οµορφιά.

Αν διατηρήσουµε διαρκώς ζωντανή στη σκέψη µας την ιδέα µιας

πραγµατικής ανθρώπινης τάξης, αν τη σκεφτόµαστε ως έναν σκοπό

στον οποίο οφείλουµε την ολοκληρωτική θυσία, όταν εµφανίζεται η

ευκαιρία, θα είµαστε στην κατάσταση ενός ανθρώπου που περπατά

µέσα στη νύχτα, χωρίς οδηγό, αλλά που σκέφτεται ακατάπαυστα

την κατεύθυνση την οποία θέλει να ακολουθήσει. Για έναν τέτοιο τα-

ξιδιώτη, υπάρχει µεγάλη ελπίδα.

Αυτή η τάξη είναι η πρώτη από τις ανάγκες, είναι µάλιστα πάνω

από τις κατ’ εξοχήν ανάγκες. Για να µπορέσουµε να το αντιληφθού-

µε, απαιτείται η γνώση των άλλων αναγκών.

Το πρώτο χαρακτηριστικό που διακρίνει τις ανάγκες από τις επι-

θυµίες, τις φαντασιοπληξίες ή τις ιδιοτροπίες, και τις τροφές από τις

λιχουδιές ή τα δηλητήρια, είναι ότι οι ανάγκες είναι πεπερασµένες,

καθώς και οι τροφές που αντιστοιχούν σ’ αυτές. Ένας άπληστος δεν
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έχει ποτέ αρκετό χρυσάφι, αλλά οποιοσδήποτε άνθρωπος, αν του

δώσουµε όσο ψωµί θέλει, θα έρθει µια στιγµή όπου δε θα θέλει άλλο.

Η τροφή φέρνει τον κορεσµό. Το ίδιο συµβαίνει και µε την τροφή

της ψυχής.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό, που συνδέεται µε το πρώτο, είναι

ότι οι ανάγκες είναι διατεταγµένες κατά ζεύγη αντιθέτων, και οφεί-

λουν να συνδυάζονται ισόρροπα. Ο άνθρωπος χρειάζεται τροφή, αλ-

λά και ένα διάστηµα ανάµεσα στα γεύµατα· χρειάζεται ζέστη και

δροσιά, ανάπαυση και άσκηση. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις ανάγκες

της ψυχής.

Αυτό που ονοµάζουµε χρυσή τοµή συνίσταται στην πραγµατικό-

τητα στη µη ικανοποίηση ούτε της µίας ούτε της άλλης από τις αντί-

θετες ανάγκες. Είναι µια καρικατούρα της πραγµατικής ισορροπίας

µέσω της οποίας οι αντίθετες ανάγκες ικανοποιούνται και η µία και

η άλλη στην ολότητά τους.

∏∏  ÂÂ ÏÏ ÂÂ ˘̆ ıı ÂÂ ÚÚ ›› ··

Μια ανάγκη απαραίτητη για την ανθρώπινη ψυχή είναι η ελευθερία.

Η ελευθερία, µε την πραγµατική έννοια του όρου, συνίσταται σε µια

δυνατότητα επιλογής. Πρόκειται, φυσικά, για µια πραγµατική επιλο-

γή. Παντού όπου υπάρχει κοινή ζωή, είναι αναπόφευκτο να υπάρ-

χουν κανόνες, που επιβάλλονται από την κοινή ωφέλεια, και περιο-

ρίζουν την επιλογή.

Αλλά η ελευθερία δεν είναι περισσότερο ή λιγότερο µεγάλη, ανά-

λογα µε το αν τα όρια είναι στενότερα ή πλατύτερα. Έχει την πλη-

ρότητά της σε συνθήκες δυσκολότερα µετρήσιµες.

Πρέπει οι κανόνες να είναι αρκετά λογικοί και αρκετά απλοί

ώστε οποιοσδήποτε το επιθυµεί και διαθέτει µια µέση ικανότητα

προσοχής να µπορεί να καταλάβει, από τη µία τη χρησιµότητα στην

οποία αντιστοιχούν, και από την άλλη τις πραγµατικές αναγκαιότη-

τες που τους επέβαλαν. Πρέπει να πηγάζουν από µία αρχή, η οποία

δε θεωρείται ούτε ξένη ούτε εχθρική, που να είναι αγαπητή σαν να

ανήκει σ’ εκείνους τους οποίους κατευθύνει. Πρέπει να είναι αρκετά

σταθεροί, αρκετά ολιγάριθµοι, αρκετά γενικοί, ώστε να µπορεί το

µυαλό να τους αφοµοιώσει µια για πάντα, και όχι να προσκρούουµε
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σε αυτούς κάθε φορά που πρέπει να ληφθεί µια απόφαση.

Με αυτές τις προϋποθέσεις, η ελευθερία των ανθρώπων καλής

θέλησης, αν και περιορισµένη στην πράξη, είναι απόλυτη στη συνεί-

δηση. ∆ιότι, καθώς οι κανόνες θα έχουν ενσωµατωθεί στο ίδιο τους

το είναι, οι απαγορευµένες πιθανότητες δεν εµφανίζονται στη σκέ-

ψη τους και κατά συνέπεια δεν απορρίπτονται. Όπως ακριβώς η συ-

νήθεια, που µας έχει εντυπωθεί µε τη διαπαιδαγώγηση, του να µην

τρώµε αηδιαστικά ή επικίνδυνα πράγµατα δε γίνεται αντιληπτή από

έναν φυσιολογικό άνθρωπο ως περιορισµός της ελευθερίας στον το-

µέα της διατροφής. Μόνο το παιδί το αισθάνεται ως περιορισµό.

Όσοι στερούνται καλής θέλησης ή παραµένουν σε νηπιακό επί-

πεδο, δεν είναι ποτέ ελεύθεροι σε καµία κατάσταση της κοινωνίας.

Όταν οι δυνατότητες επιλογής είναι τόσο ευρείες ώστε να βλά-

πτουν την κοινή ωφέλεια, οι άνθρωποι δε χαίρονται την ελευθερία.

∆ιότι θα πρέπει, είτε να βρίσκουν καταφύγιο στην ανευθυνότητα,

στην παιδικότητα, στην αδιαφορία, καταφύγιο όπου το µόνο που

µπορούν να βρουν είναι η πλήξη, είτε να αισθάνονται φορτωµένοι µε

ευθύνη σε κάθε περίσταση λόγω του φόβου µήπως βλάψουν τον άλ-

λο. Σε µια τέτοια περίπτωση οι άνθρωποι, πιστεύοντας λαθεµένα ότι

έχουν ελευθερία και αισθανόµενοι ότι δεν τη χαίρονται, φτάνουν στο

σηµείο να σκεφτούν ότι η ελευθερία δεν είναι αγαθό.

∏∏  ˘̆  ·· ÎÎ ÔÔ ‹‹

Η υπακοή είναι µία ζωτική ανάγκη της ανθρώπινης ψυχής. Είναι

δύο ειδών: υπακοή σε θεσµοθετηµένους κανόνες και υπακοή σε αν-

θρώπους που θεωρούνται αρχηγοί. Προϋποθέτει τη συναίνεση, όχι

απέναντι σε καθεµία από τις εντολές που λαµβάνονται, αλλά µία συ-

ναίνεση η οποία παρέχεται µια για πάντα, µε τη µόνη επιφύλαξη,

εάν συντρέχει περίπτωση, των επιταγών της συνείδησης. Είναι απα-

ραίτητο να αναγνωριστεί γενικά, και πριν απ’ όλα από τους αρχη-

γούς, ότι το κυριότερο κίνητρο για την υπακοή δεν είναι στην πραγ-

µατικότητα ο φόβος της τιµωρίας ή το δέλεαρ της ανταµοιβής, αλλά

η συναίνεση, έτσι ώστε να µην υπάρχει στην υποταγή καµία υποψία

δουλοπρέπειας. Πρέπει επίσης να είναι γνωστό ότι εκείνοι που δια-

τάσσουν υπακούουν και αυτοί µε τη σειρά τους· και πρέπει ολόκλη-
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ρη η ιεραρχία να είναι προσανατολισµένη προς έναν σκοπό, του

οποίου όλοι θα συναισθάνονται την αξία, ακόµα και το µεγαλείο,

από τον πιο υψηλά ιστάµενο έως τον κατώτερο.

Καθώς η υπακοή είναι µία απαραίτητη τροφή της ψυχής, οποιοσ-

δήποτε τη στερηθεί οριστικά είναι ασθενής. Έτσι, οποιαδήποτε κοι-

νότητα διέπεται από κάποιον ηγεµόνα αρχηγό, ο οποίος δεν οφείλει

να δίνει λογαριασµό σε κανέναν, βρίσκεται στα χέρια ενός ασθενούς.

Γι’ αυτό, εκεί όπου ένας άνθρωπος τοποθετείται διά βίου επικε-

φαλής της κοινωνικής οργάνωσης, πρέπει να είναι σύµβολο και όχι

αρχηγός, όπως είναι η περίπτωση του βασιλιά της Αγγλίας· πρέπει

επίσης οι εθιµικοί κανόνες να περιορίζουν την ελευθερία του περισ-

σότερο απ’ όσο την ελευθερία οποιουδήποτε ανθρώπου του λαού.

Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι πραγµατικοί αρχηγοί, αν και αρχηγοί, έχουν

κάποιον πάνω από αυτούς· εξάλλου µπορούν, χωρίς να διακόπτεται

η συνέχεια, να αντικατασταθούν, και κατά συνέπεια να λάβει ο κα-

θένας το απαραίτητο µερίδιο υπακοής που του αντιστοιχεί.

Αυτοί που υποτάσσουν τις ανθρώπινες µάζες µε τον εξαναγκα-

σµό και τη βία, τις στερούν ταυτόχρονα από δύο ζωτικές τροφές,

την ελευθερία και την υπακοή· διότι δεν είναι πλέον στη δικαιοδο-

σία αυτών των µαζών να δώσουν την εσωτερική τους συναίνεση

στην εξουσία την οποία υφίστανται. Αυτοί που ευνοούν µία κατά-

σταση πραγµάτων όπου το δέλεαρ του κέρδους είναι το κυριότερο

κίνητρο, αφαιρούν από τους ανθρώπους την υπακοή, διότι η συναί-

νεση, που είναι η αρχή, η οποία τη διέπει, δεν είναι κάτι που µπο-

ρεί να πουληθεί.

Χίλια σηµάδια δείχνουν ότι οι άνθρωποι της εποχής µας διψού-

σαν εδώ και πολύ καιρό για υπακοή. Όµως κάποιοι επωφελήθηκαν

για να τους δώσουν σκλαβιά.

∏∏  ˘̆  ÂÂ ˘̆ ıı ˘̆ ÓÓ fifi ÙÙ ËË ÙÙ ··

Η πρωτοβουλία και η υπευθυνότητα, η αίσθηση του να είσαι χρήσι-

µος και µάλιστα απαραίτητος, είναι ζωτικές ανάγκες της ανθρώπινης

ψυχής.

Η πλήρης στέρηση από αυτή την άποψη είναι η περίπτωση του

άνεργου, ακόµα κι αν λαµβάνει ένα βοήθηµα ώστε να µπορεί να τρώει,
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να ντύνεται, να στεγάζεται. ∆εν είναι τίποτε στην οικονοµική ζωή,

και το ψηφοδέλτιο που αποτελεί το µερίδιό του στην πολιτική ζωή

δεν έχει νόηµα γι’ αυτόν.

Ο χειρώνακτας είναι σε µία κατάσταση ελάχιστα καλύτερη.

Η ικανοποίηση αυτής της ανάγκης απαιτεί να έχει τη δυνατότητα

ένας άνθρωπος να παίρνει συχνά αποφάσεις σε προβλήµατα, µικρά ή

µεγάλα, που αφορούν σε ξένα προς τα δικά του συµφέροντα, αλλά

απέναντι στα οποία αισθάνεται ότι έχει αναλάβει υποχρέωση. Πρέ-

πει επίσης να έχει διαρκώς να καταβάλει προσπάθειες. Πρέπει, τέ-

λος, να µπορεί να ιδιοποιείται νοερά ολόκληρο το έργο της κοινότη-

τας της οποίας είναι µέλος, συµπεριλαµβανοµένων των τοµέων στους

οποίους δεν έχει ποτέ αρµοδιότητα ούτε να πάρει αποφάσεις ούτε να

δώσει τη γνώµη του. Για να γίνει αυτό, πρέπει να του γνωστοποιείται,

να του ζητείται να ενδιαφέρεται, να του καθιστούν αισθητή την αξία,

τη χρησιµότητα, και ενδεχοµένως το µεγαλείο αυτών των πραγµά-

των, και να οδηγείται στο να αντιλαµβάνεται καθαρά τη συµµετοχή

που έχει σ’ αυτά.

Οποιαδήποτε κοινότητα, οτιδήποτε είδους κι αν είναι, που δεν

παρέχει αυτές τις ικανοποιήσεις στα µέλη της, είναι ατελής και πρέ-

πει να αλλάξει.

Σε κάθε κάπως ισχυρή προσωπικότητα, η ανάγκη να παίρνει πρω-

τοβουλίες φτάνει έως την ανάγκη να διοικεί. Μια έντονη τοπική και

περιφερειακή ζωή, µια πληθώρα παιδαγωγικών έργων και κινηµάτων

νεολαίας, οφείλουν να δίνουν σε οποιονδήποτε δεν είναι ανίκανος,

την ευκαιρία να διοικεί για ορισµένες περιόδους της ζωής του.

∏∏  ÈÈ ÛÛ fifi ÙÙ ËË ÙÙ ··

Η ισότητα είναι µία ζωτική ανάγκη της ανθρώπινης ψυχής. Συνίστα-

ται στη δηµόσια, γενική, ουσιαστική αναγνώριση, η οποία εκφράζε-

ται πραγµατικά από τα θεσµικά όργανα και τα ήθη, ότι η ίδια ποσό-

τητα σεβασµού και εκτίµησης οφείλεται προς κάθε ανθρώπινο ον,

διότι ο σεβασµός οφείλεται προς κάθε ανθρώπινο ον µε αυτήν του

την ιδιότητα και δεν έχει διαβαθµίσεις.

Κατά συνέπεια, οι αναπόφευκτες διαφορές µεταξύ των ανθρώ-

πων δεν πρέπει ποτέ να φέρουν την έννοια µιας διαφοράς ως προς
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το βαθµό σεβασµού. Για να µην αισθάνεται κανείς ότι έχουν τέτοια

έννοια, πρέπει να υπάρχει µια ορισµένη ισορροπία ανάµεσα στην

ισότητα και στην ανισότητα.

Έναν κάποιο συνδυασµό της ισότητας και της ανισότητας συνι-

στά η ισότητα των ευκαιριών. Αν µπορεί οποιοσδήποτε να φτάσει

στο κοινωνικό επίπεδο που αντιστοιχεί στην εργασία που είναι άξιος

να επιτελεί, και αν η παιδεία είναι αρκετά διαδεδοµένη ώστε κανείς

να µη στερείται καµίας ικανότητας λόγω και µόνο της καταγωγής

του, η προσδοκία είναι η ίδια για όλα τα παιδιά. Έτσι κάθε άνθρω-

πος είναι ίσος σε προσδοκία µε κάθε άλλον, για τον εαυτό του όταν

είναι νέος, για τα παιδιά του αργότερα.

Όµως, αυτός ο συνδυασµός, όταν υπάρχει µόνος του και όχι ως

ένας παράγων µεταξύ άλλων, δε συνιστά ισορροπία και εµπεριέχει

µεγάλους κινδύνους.

Κατ’ αρχάς, για έναν άνθρωπο που είναι σε µία κατώτερη κατά-

σταση και υποφέρει γι’ αυτό, το να γνωρίζει ότι η κατάστασή του

οφείλεται στην ανικανότητά του, και να ξέρει ότι όλοι το γνωρίζουν,

δεν είναι παρηγοριά, αλλά µια διπλή πικρία· ανάλογα µε τους χαρα-

κτήρες, ορισµένοι µπορεί να οδηγηθούν στην κατάθλιψη, ορισµένοι

άλλοι στο έγκληµα.

Έπειτα, έτσι δηµιουργείται αναπόφευκτα στην κοινωνική ζωή

ένα είδος απορροφητικής αντλίας προς τα πάνω, µε αποτέλεσµα µία

κοινωνική ασθένεια εφόσον ένα καθοδικό κίνηµα δεν έλθει να ισορ-

ροπήσει στο ανοδικό κίνηµα. Στο µέτρο που είναι πραγµατικά εφι-

κτό ένα παιδί, γιος ενός υπηρέτη αγροκτήµατος, να γίνει κάποια µέ-

ρα υπουργός, στο ίδιο µέτρο πρέπει να είναι πραγµατικά εφικτό ένα

παιδί, γιος υπουργού, να γίνει µια µέρα υπηρέτης αγροκτήµατος. Ο

βαθµός αυτής της δεύτερης δυνατότητας δεν µπορεί να είναι σηµα-

ντικός χωρίς έναν πολύ επικίνδυνο βαθµό κοινωνικού εξαναγκασµού.

Αυτού του είδους η ισότητα, αν λειτουργεί µόνη και χωρίς όρια,

δίνει στην κοινωνική ζωή έναν βαθµό ρευστότητας που την αποσυν-

θέτει.

Υπάρχουν λιγότερο χονδροειδείς µέθοδοι για να συνδυαστεί η

ισότητα µε τη διαφορά. Η πρώτη είναι η αναλογία. Η αναλογία ορί-

ζεται ως ο συνδυασµός της ισότητας και της ανισότητας, και παντού

µέσα στο σύµπαν είναι ο µοναδικός παράγων ισορροπίας.

Εφαρµοζόµενη στην κοινωνική ισορροπία, θα επέβαλε σε κάθε
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