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Απάντηση στο ερώτηµα: Τι είναι ∆ιαφωτισµός;* 
(1784) 

 
 
∆ιαφωτισµός είναι η έξοδος του ανθρώπου από την αυθυπαίτια ανωριµότητά του. 
Ανωριµότητα [Unmündigkeit] είναι η αδυναµία να χρησιµοποιεί κανείς τη διάνοιά του 
χωρίς την καθοδήγηση ενός άλλου. Αυθυπαίτια είναι αυτή η ανωριµότητα, όταν η αιτία 
της δεν συνίσταται σε έλλειµµα της διάνοιας αλλά σε έλλειµµα της αποφασιστικότητας 
και του θάρρους να χρησιµοποιεί κανείς τη διάνοια χωρίς την καθοδήγηση ενός άλλου. 
Sapere aude! Έχε το θάρρος να χρησιµοποιείς τη δική σου διάνοια! Αυτό είναι λοιπόν το 
ρητό του ∆ιαφωτισµού. 

Η τεµπελιά και η δειλία είναι οι αιτίες γιατί ένα τόσο µεγάλο τµήµα των ανθρώπων, 
ενώ η φύση τούς έχει προ πολλού απαλλάξει από ξένη καθοδήγηση (naturaliter 
maiorennes [εκ φύσεως ενήλικοι]), εντούτοις παραµένουν ευχαρίστως δια βίου ανώριµοι· 
και γιατί είναι τόσο εύκολο για άλλους να εµφανίζονται ως κηδεµόνες τους. Είναι τόσο 
βολικό να είναι κανείς ανώριµος. Εφόσον έχω ένα βιβλίο που αναλαµβάνει για µένα τη 
διανοητική δραστηριότητα, έναν πνευµατικό που αναλαµβάνει για µένα τη συνείδηση, 
έναν γιατρό που κρίνει για µένα τη δίαιτα κ.λπ., τότε δεν χρειάζεται να προσπαθώ ο 
ίδιος. ∆εν χρειάζεται να σκέφτοµαι, εφόσον µπορώ να πληρώσω· άλλοι θα αναλάβουν 
για εµένα την ενοχλητική δραστηριότητα. Το γεγονός για το ότι η µεγάλη πλειονότητα 
των ανθρώπων (µεταξύ των οποίων και όλο το ωραίο φύλο) θεωρεί ότι το βήµα για την 
ωριµότητα είναι εκτός από ενοχλητικό επίσης και πολύ επικίνδυνο, οφείλεται ήδη στη 
µέριµνα εκείνων των κηδεµόνων, οι οποίοι έχουν αναλάβει ευγενικά την επιτήρησή τους. 
Αφού πρώτα καθιστούν τα οικιακά τους ζώα ηλίθια και φροντίζουν επιµελώς για το ότι 
αυτά τα ήσυχα πλάσµατα δεν επιτρέπεται να κάνουν ούτε ένα βήµα έξω από τις φασκιές 
που τα έχουν εγκλωβίσει, τους δείχνουν κατόπιν τον κίνδυνο που τους απειλεί εάν 
προσπαθήσουν να βαδίσουν µόνα τους. Λοιπόν αυτός ο κίνδυνος δεν είναι τόσο µεγάλος, 
διότι µετά από µερικές πτώσεις θα µάθαιναν επιτέλους να βαδίζουν· αλλά ένα 
παράδειγµα αυτού του είδους προκαλεί δισταγµό και συνήθως αποτρέπει από κάθε 
περαιτέρω απόπειρα. 

Είναι λοιπόν δύσκολο για κάθε µεµονωµένο άνθρωπο να εξέλθει από την 
ανωριµότητα, που σχεδόν του έχει γίνει φύση. Την έχει µάλιστα αγαπήσει και είναι προς 
το παρόν πραγµατικά ανίκανος να χρησιµοποιήσει τη διάνοιά του, διότι δεν τον άφησε 
ποτέ κανείς να το προσπαθήσει. Θεσπίσµατα και [κενοί] τύποι, αυτά τα µηχανικά 
εργαλεία της έλλογης χρήσης ή µάλλον κατάχρησης των φυσικών του ικανοτήτων, είναι 
οι πέδες της διαρκούς ανωριµότητας. Ακόµη και αυτός που θα τις αποτίναζε θα έκανε και 
πάλι µόνον ένα αβέβαιο άλµα έστω και πάνω από το µικρότερο χαντάκι, διότι δεν είναι 
συνηθισµένος σε τέτοια ελεύθερη κίνηση. Γι’αυτό και υπάρχουν µόνον λίγοι που τα 
κατάφεραν να ξετυλιχθούν από την ανωριµότητα επεξεργαζόµενοι το δικό τους πνεύµα 
και εντούτοις να προβούν σε σίγουρο βάδισµα. 

                                                 
* Τίτλος πρωτοτύπου: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? Μετάφραση: Θανάσης Γκιούρας. 
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Είναι, όµως, περισσότερο δυνατόν να αυτοδιαφωτιστεί ένα κοινό· κάτι τέτοιο είναι 
µάλιστα σχεδόν αναπόφευκτο, εάν απλώς του δοθεί ελευθερία. ∆ιότι εν τοιαύτη 
περιπτώσει θα βρεθούν πάντα κάποιοι αυτοτελώς σκεπτόµενοι ακόµη και µεταξύ των 
διορισµένων κηδεµόνων του µεγάλου πλήθους, οι οποίοι, αφού έχουν αποτινάξει το ζυγό 
της ανωριµότητας, θα διαδώσουν γύρω τους το πνεύµα µιας έλλογης εκτίµησης της ιδίας 
αξίας και του καλέσµατος κάθε ανθρώπου να σκέπτεται ο ίδιος. Ιδιαίτερο σ’αυτή την 
κατάσταση είναι το εξής: ότι το κοινό, που έχει αρχικά τεθεί από αυτούς τους ίδιους υπό 
αυτό το ζυγό, τους αναγκάζει αργότερα να µείνουν και αυτοί υπό τον ίδιο, εφόσον έχει 
προτραπεί γι’αυτό από ορισµένους κηδεµόνες του οι οποίοι είναι οι ίδιοι ανίκανοι για 
κάθε διαφωτισµό· τόσο βλαβερό είναι να φυτεύει κανείς προκαταλήψεις, διότι εν τέλει 
εκδικούνται εκείνους που υπήρξαν εµπνευστές τους οι ίδιοι ή οι προκάτοχοί τους. 
Γι’αυτό το λόγο µόνον αργά ένα κοινό µπορεί να καταλήξει σε ∆ιαφωτισµό. Με µια 
επανάσταση θα πραγµατοποιηθεί ενδεχοµένως η πτώση ενός προσωπικού δεσποτισµού 
και κάποιας κερδοθηρικής ή εξουσιοµανούς καταπίεσης, αλλά ποτέ δεν θα 
πραγµατοποιηθεί πραγµατική µεταρρύθµιση του τρόπου σκέψης· αλλά απλώς νέες 
προκαταλήψεις, µαζί µε τις παλιές, θα χρησιµεύσουν ως δεσµά του µεγάλου, 
ασυλλόγιστου πλήθους. 

Για αυτόν, όµως, το ∆ιαφωτισµό δεν απαιτείται τίποτε άλλο εκτός από ελευθερία· και 
µάλιστα η αβλαβέστερη από ο,τιδήποτε µπορεί να ονοµαστεί ελευθερία, δηλαδή: η 
ελευθερία να µπορεί κανείς να κάνει δηµόσια χρήση του Λόγου του σε όλα τα θέµατα. 
Αλλά από όλες τις πλευρές ακούω: µην συλλογίζεστε! Ο αξιωµατικός λέει: µην 
συλλογίζεστε, γυµναστείτε! Ο εφοριακός: µην συλλογίζεστε, πληρώστε! Ο ιερέας: µην 
συλλογίζεστε, πιστέψτε! (Μόνον ένας και µοναδικός κύριος στον κόσµο λέει: 
συλλογισθείτε όσο θέλετε και για ό,τι θέλετε· αλλά υπακούστε!)* Εδώ υπάρχει παντού 
περιορισµός της ελευθερίας. Ποιος περιορισµός, όµως, παρεµποδίζει το ∆ιαφωτισµό; 
Και ποιος δεν τον εµποδίζει, αλλά πολύ περισσότερο τον προωθεί; – Απαντώ: η δηµόσια 
χρήση του Λόγου πρέπει να είναι κάθε στιγµή ελεύθερη, και µόνον αυτή µπορεί να 
συντελέσει στο ∆ιαφωτισµό µεταξύ των ανθρώπων· αλλά η ιδιωτική χρήση του Λόγου 
µπορεί συχνά να είναι άκρως περιορισµένη, χωρίς όµως έτσι να εµποδίζει ιδιαίτερα την 
πρόοδο του ∆ιαφωτισµού. Υπό τη δηµόσια χρήση του Λόγου του από έναν άνθρωπο 
αντιλαµβάνοµαι εκείνη τη χρήση που κάνει ως ειδήµων ενώπιον του συνολικού 
αναγνωστικού κοινού. Ιδιωτική χρήση ονοµάζω εκείνη που επιτρέπεται να κάνει σε µια 
συγκεκριµένη δηµόσια θέση ή αξίωµα που του έχει εµπιστευθεί. Για ορισµένες λοιπόν 
δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν το συµφέρον της κοινότητας [des gemeinen Wesens], 
είναι απαραίτητος ένας συγκεκριµένος µηχανισµός, µέσω του οποίου ορισµένα µέλη της 
κοινότητας θα πρέπει να συµπεριφέρονται µε απλώς παθητικό τρόπο ώστε µέσω µιας 
τεχνητής οµοφωνίας να στρέφονται από την κυβέρνηση στην επιτέλεση δηµόσιων 
σκοπών, ή τουλάχιστον να αποτρέπονται από την καταστροφή αυτών των σκοπών. 
Σαφώς, εδώ δεν επιτρέπεται να συλλογίζεται κανείς· αλλά απλώς πρέπει να υπακούει. 
Εφόσον, όµως, αυτό το τµήµα του µηχανισµού θεωρηθεί παράλληλα ως µέλος µιας 
συνολικής κοινότητας, και µάλιστα της κοσµοπολίτικης κοινωνίας, δηλαδή εφόσον 
θεωρηθεί υπό την ιδιότητα του ειδήµονα ο οποίος απευθύνεται µέσω κειµένων σε ένα 
κοινό µε την ιδιαίτερη έννοια του όρου: τότε µπορεί βεβαίως να συλλογίζεται χωρίς να 
πλήττονται οι δραστηριότητες στις οποίες έχει εν µέρει διοριστεί [το µέλος του 
µηχανισµού] ως παθητικό µέλος. Έτσι, θα ήταν άκρως βλαβερό εάν ένας αξιωµατικός 
                                                 

* Εννοείται ο βασιλιάς της Πρωσίας Φρειδερίκος Β΄ (σ.τ.µ.). 
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που δέχεται µια διαταγή από τον ανώτερό του, θα ήθελε εν ώρα υπηρεσίας να 
συλλογιστεί φωναχτά περί της σκοπιµότητας ή χρησιµότητας αυτής της διαταγής· πρέπει 
να υπακούσει. ∆εν µπορεί, όµως, να του αρνηθεί κανείς µε δίκαιο τρόπο, να παραθέσει 
προς κρίση ως ειδήµων στο κοινό τις παρατηρήσεις του για τα σφάλµατα στην πολεµική 
υπηρεσία. Ο πολίτης δεν µπορεί να αρνηθεί την καταβολή των φορολογικών εισφορών 
που του έχουν επιβληθεί· έστω δε και η παραµικρή αυθάδης µοµφή αυτών των εισφορών 
τις οποίες πρέπει να καταβάλει θα µπορούσε να τιµωρηθεί ως σκάνδαλο (το οποίο θα 
µπορούσε να προκαλέσει γενική ανυποταγή). Παρόλ’αυτά, όµως, αυτός ο ίδιος δεν δρα 
ενάντια στο καθήκον ενός πολίτη όταν εκφράζει δηµοσίως τις σκέψεις του ως ειδήµων 
ενάντια στην ακαταλληλότητα ή και την αδικία αυτών των εισφορών. Ακριβώς έτσι είναι 
δεσµευµένος και ένας ιερέας να κάνει το κήρυγµά του στους µαθητές του κατηχητικού 
και στο εκκλησίασµά του σύµφωνα µε το Σύµβολο Πίστης της Εκκλησίας που υπηρετεί· 
διότι υπό αυτό τον όρο προσελήφθη. Ως ειδήµων, όµως, έχει πλήρη ελευθερία, και 
µάλιστα είναι το επάγγελµά του [Beruf], να κοινοποιήσει στο κοινό τις διεξοδικά 
ελεγµένες και καλοπροαίρετες σκέψεις του περί των σφαλµάτων αυτού του Συµβόλου 
Πίστης καθώς και τις προτάσεις για καλύτερη διαρύθµιση της θρησκευτικής και 
εκκλησιαστικής οργάνωσης. Εν τοιαύτη περιπτώσει δεν υπάρχει τίποτε που θα µπορούσε 
να τεθεί ως βάρος στη συνείδησή του. ∆ιότι αυτό που διδάσκει ως συνέπεια του 
αξιώµατός του ως πρακτικός της Εκκλησίας, το διδάσκει ως κάτι για το οποίο δεν 
διαθέτει ελεύθερη εξουσία να το διδάξει σύµφωνα µε τη δική του προτίµηση, αλλά το 
οποίο έχει διοριστεί να διδάξει σύµφωνα µε συγκεκριµένη προδιαγραφή και στο όνοµα 
ενός άλλου. Θα πει: η Εκκλησία µας διδάσκει αυτό ή εκείνο· αυτές είναι οι αποδείξεις 
που χρησιµοποιεί. Ως εκ τούτου συνάγει κάθε πρακτικό όφελος για το εκκλησίασµά του 
από θεσπίσµατα που δεν θα υπέγραφε ο ίδιος µε πλήρη πεποίθηση, αλλά το κήρυγµα των 
οποίων µπορεί εντούτοις να αναλάβει διότι δεν είναι τελείως αδύνατον ότι σ’αυτά 
ενδεχοµένως να κρύβεται αλήθεια, και εν πάση περιπτώσει ότι τουλάχιστον δεν 
περιέχουν κάτι που να αντίκειται στην εσωτερική θρησκεία. ∆ιότι εάν πίστευε ότι 
έβρισκε κάτι τέτοιο στα θεσπίσµατα αυτά, δεν θα µπορούσε να διαχειριστεί το αξίωµά 
του µε ευσυνειδησία και θα έπρεπε να παραιτηθεί. Η χρήση λοιπόν του Λόγου του που 
κάνει ένας διορισµένος διδάσκαλος ενώπιον του εκκλησιάσµατός του είναι απλώς 
ιδιωτική χρήση: διότι αυτό το εκκλησίασµα παραµένει µια οικιακή, αν και µεγάλη 
συνέλευση· και ως προς αυτό δεν είναι ελεύθερος ως ιερέας και δεν επιτρέπεται να είναι, 
διότι διεκπεραιώνει µια ξένη ανάθεση. Απεναντίας, ως ειδήµων ο οποίος µιλά µέσω 
κειµένων στο ιδιαίτερο κοινό, δηλαδή στον κόσµο, δηλαδή ο ιερέας στη δηµόσια χρήση 
του Λόγου του απολαµβάνει απεριόριστη ελευθερία να χρησιµοποιεί το Λόγο του και να 
µιλά ιδία ευθύνη. ∆ιότι το να είναι ανώριµοι οι ίδιοι οι κηδεµόνες του λαού (σε ιερατικά 
ζητήµατα), είναι ένας παραλογισµός που καταλήγει σε διαιώνιση των παραλογισµών. 

∆εν θα είχε, όµως, δικαίωµα µια εταιρεία ιερέων, φερ’ειπείν µια εκκλησιαστική 
συνέλευση ή µια αξιότιµη Classis (όπως ονοµάζεται µεταξύ των Ολλανδών), να 
δεσµευθεί µέσω όρκου σε ένα συγκεκριµένο απαράλλακτο Σύµβολο Πίστης, έτσι ώστε 
να συντελέσει στην ακατάπαυστη κηδεµονία καθενός των µελών της και µέσω αυτών 
του λαού, συµβάλλοντας µάλιστα έτσι στη διαιώνισή της; Λέγω: αυτό είναι τελείως 
αδύνατον. Ένα τέτοιο συµβόλαιο, από το οποίο θα αποκλειόταν δια παντός κάθε 
περαιτέρω ∆ιαφωτισµός του ανθρώπινου γένους είναι απλούστατα άκυρο· ακόµη και αν 
έχει επικυρωθεί από την ανώτατη εξουσία, από αυτοκρατορικές συνελεύσεις και από τις 
πλέον εορταστικές συνθήκες ειρήνης. Μια περίοδος δεν µπορεί να δεσµευθεί και να 
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ορκιστεί να θέσει την επόµενη σε µια κατάσταση όπου θα είναι αδύνατη η (στην 
καλύτερη περίπτωση συγκυριακή) διεύρυνση των γνώσεών της, η αποκάθαρση των 
σφαλµάτων της και εν γένει η περαιτέρω πρόοδός της στο ∆ιαφωτισµό. Αυτό θα 
αποτελούσε έγκληµα ενάντια στην ανθρώπινη φύση, ο αρχικός προσδιορισµός της 
οποίας συνίσταται ακριβώς σ’αυτή την πρόοδο· ώστε οι επίγονοι έχουν το πλήρες 
δικαίωµα να απορρίψουν εκείνες τις αποφάσεις ως ληφθείσες µε τρόπο αδικαιολόγητο 
και κακοπροαίρετο. Η λυδία λίθος όλων αυτών που µπορούν να αποφασιστούν ως νόµος 
για ένα λαό έγκειται στο ερώτηµα: εάν ένας λαός θα επέβαλλε στον εαυτό του ένα τέτοιο 
νόµο. Ένας τέτοιος νόµος θα ήταν βεβαίως δυνατός για σύντοµο χρονικό διάστηµα εν 
αναµονή ενός καλύτερου, προς εισαγωγή µιας συγκεκριµένης τάξης πραγµάτων: θα 
µπορούσε να αφήσει κανείς ελεύθερο κάθε πολίτη, ιδιαίτερα κάθε ιερέα, να διατυπώσει 
υπό την ιδιότητα του ειδήµονα τις παρατηρήσεις του δηµοσίως, δηλαδή µέσω κειµένων, 
περί των σφαλµάτων εκείνης της διαρύθµισης, ενώ θα διαρκεί ακόµη η εισαχθείσα τάξη 
πραγµάτων έως ότου η επίγνωση περί της σύστασης αυτών των πραγµάτων έχει 
προχωρήσει και διατηρηθεί τόσο πολύ στη δηµοσιότητα, ώστε µέσω ένωσης των φωνών 
τους (αν και όχι όλων) να µπορούσαν να θέσουν ένα αίτηµα ενώπιον του θρόνου προς 
προφύλαξη εκείνων των εκκλησιασµάτων τα οποία, σύµφωνα µε την έννοια της 
καλύτερης επίγνωσης είχαν ενωθεί προς µεταβολή της θρησκευτικής διαρύθµισης, χωρίς 
εντούτοις να εµποδίζουν εκείνα που θα ήθελαν να παραµείνουν στην παλαιά. Είναι, 
όµως, πολύ απλά ανεπίτρεπτο να γίνεται συµφωνία για µια διαρκή θρησκευτική 
οργάνωση που θα είναι δηµοσίως αναµφισβήτητη, έστω και για τη διάρκεια του βίου 
ενός ανθρώπου, και µε αυτό τον τρόπο να ολοθρεύει κανείς για ένα διάστηµα την πορεία 
της ανθρωπότητας προς τη βελτίωση και να την καθιστά άκαρπη, πολύ δε περισσότερο 
µειονεκτική για τους επιγόνους. Ένας άνθρωπος µπορεί βέβαια για το πρόσωπό του, και 
πάλι όµως για ορισµένο διάστηµα, να αναβάλει το ∆ιαφωτισµό σ’αυτό που οφείλει να 
γνωρίζει· αλλά να τον αποκηρύξει, είτε για το πρόσωπό του ακόµη δε περισσότερο για 
τους απογόνους, σηµαίνει προσβολή και καταπάτηση των ιερών δικαιωµάτων της 
ανθρωπότητας. Αυτό, όµως, που ούτε καν ένας λαός δεν µπορεί να αποφασίσει για τον 
εαυτό του, δεν µπορεί ακόµη λιγότερο να το αποφασίσει ένας µονάρχης για το λαό· διότι 
η νοµοθετική του υπόληψη βασίζεται ακριβώς στο ότι ενώνει τη συνολική λαϊκή 
βούληση στη δική του βούληση. Εάν απλώς προσέχει ότι κάθε αληθινή ή υποθετική 
βελτίωση συναρτάται µε την αστική τάξη πραγµάτων, τότε µπορεί να αφήσει τους 
υπηκόους του να κάνουν ό,τι θεωρούν αναγκαίο για τη σωτηρία της ψυχής τους· αυτό 
δεν τον αφορά, αλλά θα πρέπει να προλαµβάνει τη βίαιη παρενόχληση του ενός στον 
άλλο να εργάζεται µε όλες του τις ικανότητες για τον καθορισµό και την προώθηση 
αυτής της σωτηρίας. Μειώνει την ίδια του τη µεγαλειότητα όταν αναµειγνύεται µε αυτά 
τα πράγµατα, όταν µε τα κείµενα, µε τα οποία οι υπήκοοί του προσπαθούν να 
διασαφηνίσουν τις απόψεις τους, εκτιµά την κυβερνητική του δραστηριότητα, όταν το 
κάνει αυτό µέσω ανώτερης δικής του επίγνωσης και εκτείθεται στη µοµφή: Caesar non 
est supra Grammaticos [Ο Καίσαρας δεν είναι υπεράνω των στοχαστών], αλλά και όταν, 
πολύ περισσότερο, µειώνει την ανώτατη εξουσία του σε τέτοιο βαθµό, υποστηρίζοντας 
στο κράτος του τον ιερατικό δεσποτισµό ορισµένων τυράννων ενάντια σε όλους τους 
υπόλοιπους υπηκόους του. 

Όταν λοιπόν ερωτάται: Ζούµε σήµερα σε µια διαφωτισµένη περίοδο; Η απάντηση 
είναι: Όχι, αλλά σαφώς σε µια περίοδο του ∆ιαφωτισµού. Όπως έχουν προς το παρόν τα 
πράγµατα, λείπουν ακόµη πάρα πολλά για να είναι ήδη ή για να τεθούν οι άνθρωποι, στο 
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σύνολό τους, στην κατάσταση να χρησιµοποιούν σε θρησκευτικές υποθέσεις τη διάνοιά 
τους µε ασφάλεια και σταθερότητα χωρίς την καθοδήγηση ενός άλλου. Έχουµε, όµως, 
σαφείς ενδείξεις ότι τώρα διανοίγεται αυτό το πεδίο, για να µπορούν να εργαστούν 
ελεύθερα εντός του, καθώς και ότι καθίστανται διαρκώς λιγότερα τα εµπόδια του γενικού 
∆ιαφωτισµού ή της εξόδου από την αυθυπαίτια ανωριµότητά τους. Υπό αυτή την άποψη 
η παρούσα περίοδος είναι η περίοδος του ∆ιαφωτισµού ή ο αιώνας του Φρειδερίκου [Β΄]. 

Ένας ηγεµόνας που δεν το βρίσκει ανάξιο να πει: ότι το θεωρεί καθήκον του να µην 
προδιαγράφει τίποτε για τους ανθρώπους σε θρησκευτικές υποθέσεις, αλλά να τους 
αφήνει πλήρη ελευθερία ως προς αυτές, ο οποίος αρνείται τον υπεροπτικό χαρακτηρισµό 
της [θρησκευτικής] ανοχής για το πρόσωπό του, είναι ο ίδιος διαφωτισµένος και αξίζει 
να επαινείται από την ευγνωµονούσα παρούσα και µελλοντική γενεά ως εκείνος που 
πρώτος αφαίρεσε από το ανθρώπινο γένος, τουλάχιστον από την πλευρά της κυβέρνησης, 
την ανωριµότητα και άφησε καθέναν ελεύθερο να χρησιµοποιεί το Λόγο του σε 
ο,τιδήποτε αφορά υποθέσεις συνείδησης. Υπό την ηγεµονία του επιτρέπεται σε 
αξιοσέβαστους ιερείς, χωρίς προσβολή του υπηρεσιακού τους καθήκοντος, να θέτουν 
προς εξέταση υπό την ιδιότητα του ειδήµονα ελεύθερα και δηµοσίως στον κόσµο τις 
κρίσεις και απόψεις τους που παρεκλίνουν σε ορισµένα σηµεία από το δεδοµένο 
Σύµβολο Πίστης· πολύ περισσότερο, όµως, επιτρέπεται αυτό σε κάθε άλλο που δεν 
περιορίζεται από κάποιο υπηρεσιακό καθήκον. Αυτό το πνεύµα της ελευθερίας 
εξαπλώνεται και στο εξωτερικό, ακόµη και εκεί όπου έχει να αντιπαλέψει εξωτερικά 
εµπόδια µιας κυβέρνησης που παρεξηγεί το ίδιο το συµφέρον της. ∆ιότι της προσφέρει 
ένα φωτεινό παράδειγµα, ότι µε την ελευθερία δεν χρειάζεται να µεριµνά ούτε στο 
ελάχιστο για την δηµόσια ησυχία και την ενότητα της κοινότητας. Οι άνθρωποι 
εξέρχονται εργωδώς σταδιακά από την ωµότητα, εφόσον κανείς δεν λαµβάνει εµπρόθετα 
τεχνητά µέτρα να τους κρατήσει σ’αυτήν. 

Έθεσα το κύριο σηµείο του ∆ιαφωτισµού, [δηλαδή] την έξοδο του ανθρώπου από την 
αυθυπαίτια ανωριµότητά του, κυρίως σε θρησκευτικά ζητήµατα: διότι, όσον αφορά τις 
τέχνες και τις επιστήµες οι εξουσιαστές µας δεν έχουν κανένα συµφέρον να παίζουν τον 
κηδεµόνα των υπηκόων τους· και επίσης διότι η ανωριµότητα εκείνη [της θρησκείας] δεν 
είναι µόνον η βλαβερότερη αλλά και η πλέον απαξιωτική όλων. Αλλά ο τρόπος σκέψης 
του επικεφαλής ενός κράτους, ο οποίος ευνοεί το ∆ιαφωτισµό, προχωρά περισσότερο και 
βλέπει: ότι ακόµη και όσον αφορά τη νοµοθεσία του δεν αποτελεί κίνδυνο να επιτρέπει 
στους υπηκόους του να κάνουν δηµόσια χρήση του Λόγου τους και να παραθέτουν 
δηµοσίως στον κόσµο τις σκέψεις τους περί µιας καλύτερης οργάνωσης της νοµοθεσίας 
συνοδευόµενες µάλιστα µε ανοιχτόµυαλη κριτική της ήδη υπάρχουσας· πράγµα για το 
οποίο έχουµε λαµπρό παράδειγµα, στο οποίο κανένας µονάρχης δεν προηγήθηκε εκείνου 
τον οποίο τιµούµε. 

Αλλά µόνον εκείνος που είναι ο ίδιος διαφωτισµένος και δεν φοβάται σκιές, έχοντας 
στη διάθεσή του έναν πειθαρχηµένο στρατό προς εγγύηση της δηµόσιας ησυχίας, µπορεί 
να πει αυτό που δεν τολµά να πει ένα δηµοκρατικό πολίτευµα [Freistaat]: συλλογίζεστε 
όσο θέλετε και για ό,τι θέλετε, αλλά υπακούτε! Έτσι αναδεικνύεται εδώ µια παράξενη, 
απροσδόκητη πορεία των ανθρώπινων πραγµάτων· όπως άλλωστε, όταν κανείς την 
παρατηρήσει συνολικά θα βρει ότι σχεδόν τα πάντα εκεί είναι παράδοξα. Ένας 
µεγαλύτερος βαθµός αστικής ελευθερίας φαίνεται ευνοϊκός για την ελευθερία του 
πνεύµατος του λαού και εντούτοις της θέτει ανυπέρβλητα εµπόδια· αντιθέτως, ένας 
µικρότερος βαθµός δίνει σ’αυτή την ελευθερία χώρο να επεκταθεί σύµφωνα µε όλες τις 
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ικανότητές της. Όταν λοιπόν η φύση κάτω από αυτό το σκληρό περίβληµα έχει 
εκδιπλώσει το σπόρο, για τον οποίο µεριµνά µε άκρα τρυφερότητα, δηλαδή την τάση και 
το κάλεσµα προς ελεύθερη σκέψη: τότε αυτή η σκέψη αντεπιδρά στο χαρακτήρα του 
λαού (µέσω του οποίου ο λαός καθίσταται όλο και πιο ικανός για την  ελευθερία της 
πράξης) και, τέλος, µέχρι και στις βασικές αρχές της κυβέρνησης, η οποία θεωρεί ότι 
συµφέρει την ίδια να µεταχειρίζεται τον άνθρωπο, ο οποίος είναι πλέον κάτι περισσότερο 
από µηχανή, σύµφωνα µε την αξιοπρέπειά του*. 

 
Καίνιγκσµπεργκ της Πρωσίας, 30 Σεπτεµβρίου 1784. 

 
* Στις εβδοµαδιαίες ειδήσεις του Büsching της 13ης Σεπτ. διαβάζω σήµερα την 30ή Σεπτ. την 

αναγγελία της Μηνιαίας Επιθεώρησης του Βερολίνου αυτού του µήνα, ότι θα περιέχει την απάντηση του κ. 
Mendelssohn στο ίδιο ερώτηµα. ∆εν την έχω, όµως, λάβει ακόµη· σε διαφορετική περίπτωση θα είχα 
κρατήσει την παρούσα απάντηση, η οποία πλέον µπορεί να τεθεί ως δοκιµή κατά πόσον η συγκυρία θα 
µπορεί να επιφέρει οµοφωνία των απόψεων (σ.τ.σ.). 


