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Ή μετάφραση τών αποσπασμάτων άπό τό Πνεύμα τών Νόμων [/7JV]
παρατίθεται (ενίοτε ελαφρώς τροποποιημένη) με βάση την έκδοση: Μοντεσκιέ, Τό Πνεύμα τών Νόμων, εισαγωγή Παναγιώτης Κονδύλης,
μτφρ. Κωστής Παπαγιώργης καί Παναγιώτης Κονδύλης, έκδ. Γνώση,
Αθήνα, 1994,2 τόμοι. (Σ.τ.Ε.)

Πρόλογος
Δέν φιλοδοξώ νά πώ κάτι καινούργιο γιά τόν Μοντεσκιέ.
"Ο ,τι θά φανεί ώς τέτοιο, δέν είναι παρά σκέψεις πάνω σέ
γνωστά κείμενα ή σέ ήδη διατυπωμένες σκέψεις.
θ ά ήθελα μόνο νά δώσω μιά κάποια ζωντάνια σ' αυτό τό
πρόσωπο πού βλέπουμε άποτυπωμένο στά άγάλματα. Δέν άναφέρομαι τόσο στήν εσώτερη ζωή τοΰ άρχοντα τής L a Brède, ό όποιος υπήρξε τόσο κρυφός, ώστε ακόμη συζητιέται αν
πίστεψε ποτέ του, άν αγάπησε τή γυναίκα του δπως τόν αγά
πησε εκείνη, αν ειχε, μετά τά τριάντα πέντε του, τά πάθη ει
κοσάχρονου. Οΰτε τόσο στήν καθημερινή ζωή τοΰ προέδρου
τοΰ Κοινοβουλίου πού βαριόταν τό Κοινοβούλιο, τοΰ άρχοντα
πού τόν απορροφούσαν τά κτήματά του, τοΰ αμπελουργού
πού φρόντιζε τά κρασιά του καί τίς πωλήσεις του .νΑλλοι τό
έχουν κάνει, καί πρέπει νά τούς διαβάσουμε. Άναφέρομαι σέ
μιά άλλη ζωή, πού εχει καλυφθεί από τή σκιά των καιρών καί
από τό λούστρο των σχολιασμών.
Αυτή ή ζωή είναι κα τ’ άρχάς ή ζωή ενός στοχαστή πού
διατήρησε φλογερό μέχρι τέλους τό πάθος του γιά τό δίκαιο
καί τήν πολιτική, καί άφησε τό βλέμμα του στά βιβλία, σπεύδοντας νά κερδίσει τόν μόνο αγώνα δρόμου δπου θέλησε άπό
καρδιάς νά νικήσει τόν θάνατο: νά ολοκληρώσει τό εργο του.
Ωστόσο, άς μή γελιόμαστε: δέν είναι τό αξιοπερίεργο τοΰ α
ντικειμένου του, άλλά ή κατανόηση του, πού είναι δλος ό Μο
ντεσκιέ. νΗθελε μόνο νά καταλάβει. Έ χ ο υμ ε κάποιες είκό[
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νες γι' αυτόν πού προδίδουν τήν προσπάθεια του καί τήν υπε
ρηφάνεια του. Εισχωρούσε στην ατελείωτη μάζα τών τεκμη
ρίων καί τών κειμένων, στήν τεράστια κληρονομιά τών ιστο
ριών, χρονικών, ανθολογιών καί συμπιλημάτων, μόνο καί μό
νο γιά νά συλλάβει τη λογική τους, γιά νά συνάγει τήν αιτία
τους. “Ηθελε νά βρειτόν «μίτο» αυτού τοΰ κουβαριού, μπλεγ
μένου άπό τούς αιώνες, νά βρει τόν μίτο καί νά τόν τραβήξει
πρός τό μέρος του, ώστε δλα νά ακολουθήσουν. "Ολα ακολου
θούσαν. νΑλλοτε πάλι, μέσα στό γιγάντιο αυτό σύμπαν τών
μικροσκοπικών δεδομένων, ενιωθε χαμένος σάν σέ μιά θά
λασσα δίχως ακτές. νΗθελε ή θάλασσα νά εχει τίς άκτές της,
νά τής τίς προσφέρει καί νά τίς προσεγγίσει. Τίς προσέγγιζε.
Κανένας δέν προηγήθηκε τού Μοντεσκιέ σ' αυτήν τήν περι
πέτεια. Πρέπει νά πιστέψουμε δτι αυτός ό άνθρωπος, πού εχει τέτοια άγάπη γιά τά πλοία ώστε νά σχολιάζει τή σχεδία
ση τού σκαριού, τό υψος τών καταρτιών καί τήν ταχύτητα
πλεύσης, πού εχει τέτοιο ενδιαφέρον γιά τούς πρώτους περίπλοες ώστε νά άκολουθεϊ τούς Καρχηδόνιους κατά μήκος
τών άκτών τής Αφρικής καί τούς Ισπανούς μέχρι τίς ’Ινδίες,
αισθανόταν συγγενής μέ δλους τούς ριψοκίνδυνους τής θά
λασσας. Δέν τό αναφέρει επί ματαίω, δταν ξαφνιάζεται άπό
τήν άπεραντοσύνη τού θέματός του: ή τελευταία φράση τού
βιβλίου του έξυμνεΐτήν άκτή πού επιτέλους πλησιάζει. Είναι
άλήθεια πώς εφευγε γιά τό άγνωστο. Αλλά καί γ ι’ αυτόν τόν
θαλασσοπόρο τό άγνωστο δέν ηταν παρά νέες χώρες.
Γ ι’ αυτό βλέπουμε στόν Μοντεσκιέ κάτι σάν τή βαθιά χα
ρά ενός άνθρώπου πού ανακαλύπτει. Κ αί τό ξέρει. Ξέρει δτι
κομίζει νέες ιδέες, δτι προσφέρει ενα πρωτόγνωρο εργο καί, άν
μέ τίς τελευταίες λέξεις τού βιβλίου του χαιρετίζει τήν έπιτέλους κατακτημένη χώρα, μέ τίς πρώτες γνωστοποιεί δτι ξε
κίνησε μόνος, χωρίς δασκάλους ουτε μητρική σκέψη. Σημει
[ 12]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ώνει δτι πρέπει νά μιλήσει μιά νέα γλώσσα έπειδή λέει νέες
αλήθειες. Μέχρι και στίς τροπές τής γλώσσας του, νιώθει
κανείς τήν υπερηφάνεια ενός συγγραφέα πού φωτίζει τίς κοι
νές λέξεις πού κληρονομεί μέ τά νέα νοήματα πού ανακαλύ
πτει. Τήν ίδια στιγμή πού έκπληκτος παρακολουθεί τή σκέψη
του νά γεννιέται καί νά τόν συνεπαίρνει, στά τριάντα χρόνια
δουλειάς πού συνιστοϋν τή σταδιοδρομία του, νιώθει σαφώς
δτι ή σκέψη του ανοίγει έναν νέο κόσμο. Έ χουμ ε εξοικειωθεί
μέ αυτήν τήν ανακάλυψη. Καί δταν εκθειάζουμε τό μεγαλείο
του, δεχόμαστε αναγκαία τό γεγονός δτι ό Μοντεσκιέ αποτε
λεί ήδη σταθερό σημείο τής κουλτούρας μας, δπως ενα άστρο
στόν ουρανό, υποτιμώντας τήν τόλμη καί τό πάθος πού τοϋ
χρειάστηκαν γιά νά μάς ανοίξει αυτόν τόν ουρανό, δπου τόν εχουμε τοποθετήσει.
Άναφέρομαι δμως καί σέ μιά άλλη ζωή, τήν οποία συχνό
τατα συγκαλύπτουν οί ίδιες οί ανακαλύψεις πού τοΰ οφείλουμε.
Άναφέρομαι στίς προτιμήσεις, στίς αποστροφές, έν ολίγοις
στήν τοποθέτηση τοΰ Μοντεσκιέ μέσα στούς αγώνες τής ε
ποχής του. Μιά υπερβολικά μετριοπαθής παράδοση θέλει τόν
Μοντεσκιέ νά εχει γιά τόν κόσμο τή ματιά ενός ανθρώπου
χωρίς συμφέρον ούτε θέση.νΑραγε ο ίδιος δεν ειπε δτι ηταν ι
στορικός, ακριβώς επειδή ηταν ανεξάρτητος άπό κάθε φα
τρία, μακριά άπό τήν εξουσία καί τούς πειρασμούς της, ε
λεύθερος άπό καθετί χάρη σέ μιά θαυμαστή συγκυρία; 'Ικ α 
νός άκριβώς νά κατανοήσει τό καθετί, επειδή ηταν ελεύθερος
άπό καθετί; Τοΰ οφείλουμε δμως τό καθήκον, πού είναι κα
θήκον κάθε ιστορικού, νά τόν πιστέψουμε δχι μέ βάση τά λό
για του άλλά μέ βάση τό εργο του. θεώρησα δτι αυτή ή εικό
να άποτελεΐεναν μύθο, καί ελπίζω νά τό δείξω. ’Αλλά, δείχνοντάς το, δέν θά ήθελα νά πιστέψει κανείς δτι ή γεμάτη πάθος
θέση πού πήρε ό Μοντεσκιέ στούς πολιτικούς άγώνες τοΰ
[ 13 ]
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καφοΰ του θά μπορούσε ποτέ νά περιορίσει τό εργο του σέ εναν
απλό σχολιασμό τών επιδιώξεων του.
νΑλλοι πρίν ά π ’ αυτόν κίνησαν γιά τήν Ανατολή — καί
ανακάλυψαν ’Ινδίες στη Δύση.

[ 14]

1.

Μιά επανάσταση στη μέθοδο

Ή δήλωση πώ ς ό Μοντεσκιέ είναι ό θεμελιω τής τής πολι
τικής επιστήμης συνιστά παραδεδεγμένη αλήθεια. Τό ειπε ο
Αύγουστος Κόντ, τό έπανέλαβε ό Ντυρκέμ, καί κανένας δέν
αμφισβήτησε στά σοβαρά αυτή τή διαπίστωση. 'Ωστόσο,
πρέπει ισως νά πάρουμε κάποια απόσταση γιά νά διακρίνουμε
τόν Μοντεσκιέ άπό τούς προδρόμους του καί νά διεισδύσουμε
σέ δ,τι τόν διακρίνει άπό εκείνους.
Διότι ήδη ο Πλάτων διαβεβαίωνε πώς ή πολιτική αποτε
λεί αντικείμενο μιας επιστήμης, καί ώς απόδειξη εχουμε τά
εργα του: Πολιτεία, Πολιτικός καί Νόμοι. "Ολη ή άρχαία
σκέψη εζησε μέ τήν πεποίθηση, δχι πώ ς μιά επιστήμη τοΰ
πολιτικού ηταν δυνατή, κάτι πού συνιστά κριτική πεποίθηση,
αλλά πώς ήταν αρκετό νά φτιάξει κανείς μιά τέτοια επιστή
μη. Καί οί ίδιοι οί Νεότεροι υιοθέτησαν αυτήν τή θέση, δπως
τό βλέπουμε στούς Μποντέν, Χ όμπς, Σπινόζα καί Γκρότιους. Μπορώ νά δεχθώ τήν απόρριψη τών Αρχαίων, δχι γιά
τήν αξίωσή τους νά σκεφτοΰν τό πολιτικό, άλλά γιά τήν ψευ
δαίσθησή τους δτι έφτιαξαν τήν επ ισ τή μη τού πολιτικού.
Διότι ή άντίληψή τους περί επιστήμης βασιζόταν στίς γνώ
σεις τους. Καί καθώς οί γνώσεις αυτές, πλήν ορισμένων μα
θηματικών περιοχών πού δέν είχαν ενοποιηθεί πρίν τόν Ευ
κλείδη, δέν ηταν παρά άμεσες δψεις ή προβολές τής φιλοσο
φίας τους στά πράγματα, ήταν εντελώς ξένοι πρός τή δική
μας άντίληψη περί επιστήμης, τής οποίας δέν είχαν κανένα
[ 15 ]
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παράδειγμα. ’Αλλά οί Νεότεροι; Πώς νά υποστηρίξει κανείς
δτι τό πνεύμα ενός Μποντέν, ενός Μακιαβέλι, ενός Χόμπς ή
ενός Σπινόζα, οί όποιοι ηταν σύγχρονοι ήδη αυστηρών θεω
ριών πού θριάμβευαν στά μαθηματικά καί στη φυσική, μπό
ρεσε νά παραμείνει τυφλό ώς πρός τό μοντέλο τής επιστημο
νικής γνώσης πού εχουμε κληρονομήσει;
Πράγματι, άπό τόν 16ο αιώνα καί επειτα βλέπουμε νά
γεννιέται καί νά άναπτύσσεται άπό κοινοΰ μιά πρώτη μαθη
ματική φυσική, καθώς καί ή άπαίτηση γιά μιά δεύτερη, πού
σύντομα θά ονομαστεί ηθική η πολιτική φυσική, ή οποία καί
θά διεκδικήσει τήν αυστηρότητα της πρώτης. Τοΰτο σημαί
νει δτι ή άντίθεση άνάμεσα στίς επιστήμες τής φύσης καί
στίς επιστήμες τοΰ άνθρώπου δέν εχει προκύψει άκόμη. Οί
πιό μεταφυσικοί εξοβελίζουν πρός τόν θεό αυτή τήν επιστή
μη τής πολιτικής ή τής ιστορίας, οί όποιες μοιάζουν νά άποτελοΰν σύζευξη τών διακυμάνσεων τής τύχης καί τών άποφάσεων τής άνθρώπινης ελευθερίας: είναι ή περίπτωση τοΰ
Λάιμπνιτς. Δέν θέτουν δμως ποτέ στά χέρια τοΰ θεοΰ παρά
μόνο τά ελαττώματα τών χεριών τοΰ άνθρώπου — καί ό Λάι
μπνιτς εμπιστευόταν σαφώς στόν θεό τήν ανθρώπινη ιδέα μιας
επιστήμης τοΰ άνθρώπου. "Οσο γιά τούς θιασώτες τού θετικού
δικαίου, τούς ήθικιστές, τούς φιλόσοφους τοΰ δικαίου, τούς
πολιτικούς, καί τόν ίδιο τόν Σπινόζα, αυτοί δέν άμφιβάλλουν
ουτε στιγμή δτι μπορούμε νά πραγματευόμαστε τίς άνθρώπινες σχέσεις ώς φυσικές σχέσεις. Ό Χόμπς βλέπει άνάμεσα
στά μαθηματικά καί τίς κοινωνικές επιστήμες μόνο μία δια
φορά: τά μαθηματικά ενώνουν τούς άνθρώπους, ενώ οί κοινω
νικές έπιστήμες τούς χωρίζουν. ’Αλλά γ ι’ αυτόν άκριβώς τόν
λόγο στά μαθηματικά ή αλήθεια καί τό συμφέρον τών ανθρώ
πων δέν βρίσκονται σέ αντίθεση, ενώ στίς κοινωνικές έπι
στήμες κάθε φορά πού ό λόγος είναι αντίθετος πρός τόν αν[ 16]
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θρωπο, 6 άνθρωπος είναι αντίθετος πρός τόν λόγο. Ό Σπινόζα
επιθυμεί, κι αυτός, νά πραγματευόμαστε τίς άνθρώπινες σχέ
σεις δπως τά πράγματα τής φύσης, μέσω τών Γδιων οδών.
νΑς διαβάσουμε τίς εισαγωγικές σελίδες τής Π ολιτικής
Πραγματείας:* ό Σπινόζα καταγγέλλει τούς καθαρούς φιλο
σόφους πού, δπως καί οί άριστοτελικοί ώς πρός τή φύση, προ
βάλλουν στήν πολιτική τό φαντασιακό τών εννοιών τους ή τοΰ
ιδεώδους τους, καί προτείνει άντί τών ονείρων τους τήν πραγ
ματική επιστήμη τής ιστορίας. Πώς λοιπόν νά ισχυριστούμε
δτι ό Μοντεσκιέ άνοιξε δρόμους, τούς οποίους βρίσκουμε, πο
λύ πρίν ά π ’ αυτόν, ήδη χαραγμένους;
Ή άλήθεια είναι πώ ς, εστω κι άν φαίνεται νά ακολουθεί
γνωστές οδούς, δέν βαδίζει πρός τό Γδιο αντικείμενο. Ό Έ λ βέτιος λέει δτι ό Μοντεσκιέ διαθέτει τήν «ευστροφία» τοΰ Μονταίνι. Έ χ ε ι τήν ιδια περιέργεια κι επιλέγει νά στοχαστεί τό
ιδιο υλϋώ. "Οπως ό Μονταίνι καί δλοι οί μαθητές του, συλλέ
κτες παραδειγμάτων καί γεγονότων πού τά άναζητοΰν σέ κά
θε τόπο καί χρόνο, έπέλεγε ώς αντικείμενο τ ή συνολική ιστο
ρία ολων τών ανθρώπων πού εζησαν. Καί ή ιδέα αυτή δέν τοΰ
είχε ερθει εντελώς τυχαία. Πρέπει πράγματι νά συλλάβει κα
νείς σωστά τή διπλή αυτή επανάσταση πού συγκλονίζει τόν
κόσμο στό πέρασμα άπό τόν 15ο στόν 16ο αιώνα. Ε πανάστα
ση ώς πρός τόν χώρο καί ώς πρός τή δομή τοΰ κόσμου. Είναι ή
εποχή τής άνακάλυψης τής Γής, τών μεγάλων εξερευνήσε
ων, πού επιτρέπουν στήν Ευρώπη νά γνωρίσει καί νά εκμε
ταλλευτεί τίς Ανατολικές καί Δυτικές ’Ινδίες, καθώς καί τήν
’Α φρική. Ταξιδιώτες μεταφέρουν στίς άποσκευές τους μ πα
χαρικά καί χρυσάφι, καί στή μνήμη τους άφηγήσεις γιά ήθη
* Σπινόζα, Πολιτική Πραγματεία, μτφρ. "Αρης Στυλιανού, έκδ.
ΙΊατάκη, ’Αθήνα, 1996. (Σ.τ.Μ.)
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καί θεσμούς πού ανατρέπουν δλες τίς παραδεδεγμένες αλή
θειες. "Ομως αυτό τό σκάνδαλο θά ειχε προκαλέσει απλώς
λίγο θόρυβο, σάν κάτι αξιοπερίεργο, εάν, στίς ίδιες τίς χώρες
πού εστελναν ετσι τά πλοία τους νά κατακτήσουν νέους τό
πους, άλλα συμβάντα δέν είχαν επίσης κλονίσει τά θεμέλια
τών δεδομένων πεποιθήσεων. Εμφύλιοι πόλεμοι, θρησκευτι
κή επανάσταση τής Μεταρρύθμισης, θρησκευτικοί πόλεμοι,
μετασχηματισμός τής παραδοσιακής δομής τοΰ κράτους, ά
νοδος τών ταπεινών, ξεπεσμός τών μεγάλων — αυτές οί ανα
τροπές, πού ή απήχησή τους είναι εμφανής σ’ ολα τά εργα ε
κείνης τής εποχής, προσδίδουν στό υλικό τών σκανδαλιστικών αφηγήσεων πού φθάνουν άπό μακριά τό διογκούμενο κύ
ρος πραγματικών γεγονότων, μεστών νοήματος. "Οσα άλλο
τε αποτελούσαν απλώς θέματα πρός σταχυολόγηση ή παρα
ξενιές γιά τήν ικανοποίηση τών επιθυμιών κάποιων λογίων,
μετατρέπονται σέ καθρέφτη κάθε επίκαιρης ανησυχίας καί σέ
συναρπαστική ήχώ αύτοΰ τοΰ κόσμου σέ κρίση. ’Ιδού τό θε
μέλιο τοΰ πολιτικού εξωτισμού (άφοΰ ή ήδη γνωστή ιστορία,
τής Ε λ λάδ ας καί τής Ρώμης, μετατρέπεται κι αυτή στόν
άλλο κόσμο, στόν όποιο ό τωρινός κόσμος άναζητά τήν εικόνα
του) πού κυριαρχεί στή σκέψη άπό τόν 16ο αιώνα καί μετά.
Αυτό είναι τό αντικείμενο τοΰ Μοντεσκιέ. «Τοΰτο τό έρ
γο», λέει γιά τό Πνεύμα τών Νόμων, «εχει ως αντικείμενο
τούς νόμους, τά έθιμα καί τίς διάφορες συνήθειες δλων τών
λαών τής γης. Μπορούμε νά ποϋμε πώ ς τό θέμα είναι τερά
στιο, γιατί περικλείει ολους τούς παραδεδεγμένους θεσμούς
μεταξύ τών ανθρώπων».1Αυτό ακριβώς τό αντικείμενο τόν
διακρίνει άπό ολους τούς συγγραφείς πού εννοούσαν πρίν άπό
1.
Défense de l 'Esprit des Lois [0Εί,][='ϊπεράστζΐ'τη τοΰ Πνεύμα
τος τών Νόμων], 2ο μέρος: Γενική ιδέα.
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εκείνον νά μετατρέψουν τήν πολιτική σέ επιστήμη. Γιατί πο
τέ πρίν άπό τόν Μοντεσκιέ δέν ειχε κανείς τήν τόλμη νά στο
χαστεί όλες τίς συνήθειες καί τους νόμους ολων τών λαών τοΰ
κόσμου. Ή ιστορία τοΰ Μποσσυέ αύτοσυστήνεται ώς οικου
μενική: δμως ολη ή οικουμενικότητά της συνίσταται στόν
ισχυρισμό πώ ς δλα είναι διατυπωμένα στή Βίβλο, πώς ολό
κληρη ή ιστορία πηγάζει άπό τή Βίβλο, δπως ή βαλανιδιά
άπό τό βαλανίδι. "Οσο γιά τούς θεωρητικούς δπως ό Χόμπς,
ό Σπινόζα καί ό Γκρότιους, περισσότερο προτείνουν τήν ιδέα
μιας επιστήμης παρά τήν πραγματοποιούν. Δέν στοχάζονται
τήν ολότητα τών συγκεκριμένων γεγονότων, άλλά εϊτε μερι
κά γεγονότα (δπως κάνει ό Σπινόζα σχετικά μέ τήν ιουδαϊκή
περίπτωση καί τήν ιδεολογία της στή θεολογικοπολιτική
Πραγματεία) είτε τήν κοινωνία εν γένει, δπως κάνει ό Χόμπς
στό De cive καί στόν Λεβιάθαν, καθώς καί ό Γδιος ό Σπινόζα
στήν Π ολιτική Πραγματεία. Δέν φτιάχνουν μιά θεωρία τής
πραγματικής ιστορίας, άλλά μιά θεωρία τής ουσίας τής κοι
νωνίας. Δέν εξηγούν μιά ιδιαίτερη κοινωνία, ουτε κάποια συ
γκεκριμένη ιστορική περίοδο, ουτε κατά μείζονα λόγο τό δλον
τών κοινωνιών καί τής ιστορίας. ’Αναλύουν τήν ουσία τής κοι
νωνίας καί παρουσιάζουν ενα ιδεώδες καί άφηρημένο μοντέλο
της. Μπορούμε νά ποΰμε δτι ή άπόσταση πού χωρίζει τήν
επιστήμη τους άπό τήν επιστήμη τοΰ Μοντεσκιέ είναι ή Γδια
πού χωρίζει τή θεωρησιακή φυσική τοΰ Καρτέσιου άπό τήν
πειραματική φυσική τοΰ Νεύτωνα. Ή μία προσεγγίζει άμε
σα, μέσα άπό ουσίες ή απλές φύσεις, τήν a p rio ri αλήθεια
δλων τών δυνατών φυσικών γεγονότων, ενώ ή άλλη εκκινεί
άπό τά γεγονότα, παρατηρώντας τίς μεταβολές τους γιά νά
συνάγει νόμους. Α υτή ή διαφορά ώς πρός τό άντικείμενο ε
πιτάσσει συνεπώς μιά έπανάσταση στή μέθοδο. ’Εάν ο Μο
ντεσκιέ δέν είναι ό πρώτος πού συνέλαβε τήν ιδέα μιας κοινω
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νικής φυσικής, πάντως είναι ό πρώτος πού επιδίωξε νά τής
προσδώσει τό πνεύμα τής νέας φυσικής, δηλαδή νά εκκινεί
κανείς δχι άπό τίς ουσίες άλλά άπό τά γεγονότα, καί άπό τά
γεγονότα νά συνάγει τούς νόμους τους.
Βλέπουμε λοιπόν ταυτόχρονα τί ενώνει τόν Μοντεσκιέ μέ
τούς προηγούμενους του θεωρητικούς καί τί τόν διαφοροποιεί
άπό αυτούς. Έ χουν τό ίδιο σχέδιο: νά οικοδομήσουν τήν πολι
τική επιστήμη. 'Ωστόσο, δεν έχουν τό ίδιο αντικείμενο, εφό
σον αυτός προτίθεται νά φτιάξει τήν επιστήμη, δχι τής κοι
νωνίας έν γένει, άλλά δλων τών συγκεκριμένων κοινωνιών
τής ιστορίας. Καί συνεπώς δεν εχει την ίδια μέθοδο, εφόσον
δέν θέλει νά συλλάβει ουσίες, άλλά νά άνακαλύψει νόμους. Ή
ένότητα ώς πρός τό σχέδιο καί ή διαφορά ώς πρός τό άντικείμενο καί τή μέθοδο καθιστούν τόν Μοντεσκιέ τόν άνθρωπο
πού εδωσε στίς επιστημονικές απαιτήσεις τών προκατόχων
του τήν πιό αυστηρή μορφή — καί ταυτόχρονα τόν πιό άποφασιστικό άντίπαλο τής αφαίρεσής τους.
Τό σχέδιο συγκρότησης μιας επιστήμης τής πολιτικής
καί τής ιστορίας προϋποθέτει κατ’ άρχάς πώς ή πολιτική καί
ή ιστορία μπορούν νά άποτελέσουν άντικείμενο μιας επιστή
μης, δηλαδή πώς εμπεριέχουν μιά αναγκαιότητα πού ή επι
στήμη θά ήθελε νά ανακαλύψει. Πρέπει λοιπόν νά άνατραπεΐ
ή σκεπτικιστική ιδέα δτι ή ιστορία τής άνθρωπότητας δέν εί
ναι παρά ή ιστορία τών λαθών καί τών παλινωδιών της· δτι
μία μόνον άρχή μπορεί νά ενώσει τήν τεράστια καί άποθαρρυντική ποικιλία τών ήθών: ή άδυναμία τού άνθρώπου- δτι ενας
μόνον λόγος μπορεί νά φωτίσει τήν άπειρη αυτή άταξία: ό ί
διος ο παραλογισμός τοΰ άνθρώπου. Πρέπει κανείς νά πει:
«’Εξέτασα πρώτα τούς άνθρώπους καί πίστεψα δτι, μέσα σ ’
αυτήν τήν άπειρη ποικιλία νόμων καί ήθών, δέν καθοδη
γούνταν μόνον άπό τίς φαντασίες τους» (Π Ν , Πρόλογος),
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άλλά καί άπό εναν βαθύτερο λόγο, ό όποιος, άν οχι πάντα έλ
λογος, τουλάχιστον είναι πάντα ορθολογικός - άπό μιά άναγκαιότητα τόσο ισχυρή, ώστε ενσωματώνει δχι απλώς παρά
ξενους θεσμούς, πού διαρκούν, άλλά άκόμη καί τήν ίδια τήν
τύχη, πού κάνει νά κερδηθεΐή νά χαθεί μιά μάχη καί κρίνεται
στή συνάντηση τής στιγμής.2 Μέσω αυτής τής ορθολογικής
άναγκαιότητας άπορρίπτεται, μαζί μέ τόν σκεπτικισμό πού
άποτελεΐπρόσχημά της, κάθε πασκαλική άπολογητική από
πειρα πού άναζητά στον άνθρώπινο παραλογισμό τήν άπόδειξη ένός θείου λόγου· καί κάθε προσφυγή σέ άρχές πού εντός
τοΰ ανθρώπου υπερβαίνουν τόν άνθρωπο, δπως ή θρησκεία, ή
τοΰ θέτουν σκοπούς, δπως ή ηθική [m orale]. Ή άναγκαιότητα πού διέπει τήν ιστορία, γιά νά άρχισει νά είναι επιστημο
νική, πρέπει νά πάψει νά άντλεΐ τόν λόγο της άπό όποιαδήποτε τάξη πραγμάτων πού υπερβαίνει τήν ιστορία. Πρέπει, κα
τά συνέπεια, ή οδός τής επιστήμης νά άπελευθερωθεΐ άπό τίς
άξιώσεις μιας θεολογίας καί μιας ηθικής πού θά ήθελαν νά
τής υπαγορεύσουν τούς δικούς τους νόμους.
Δέν είναι δουλειά τής θεολογίας νά διατυπώνει τήν άλήθεια τών πραγμάτων τής πολιτικής. Παλαιά διαμάχη. Σήμε
ρα, δμως, δέν μποροΰμε νά φανταστούμε επακριβώς πόσο βά
ραινε στήν ιστορία ό ρόλος τής Ε κκ λη σ ία ς. ’Αρκεί νά διαβά
σει κανείς τόν Μποσσυέ πού κηρύσσει πόλεμο έναντιον τοΰ
Σπινόζα, ενόχου επειδή σκιαγράφησε τήν ιστορία τοΰ ιουδαϊ
κού λαοΰ καί τής Βίβλου, ή έναντίον τοΰ Ρισάρ Σιμόν, ό ό
ποιος συνέλαβε τό ίδιο σχέδιο εντός τής Εκκλη σ ία ς, γιά νά
άντιληφθεΐ τή βίαιη σύγκρουση μεταξύ θεολογίας καί ιστο
ρίας. Ή σύγκρουση αυτή καταλαμβάνει δλη τήν Υπεράσπι
ση τού Πνεύματος τών Νόμων [Défense de l ’Esprit des Lois].
2. /7JV, 10,13. Considérations, 18.
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Κατηγορούν τόν Μοντεσκιέ γιά αθεϊσμό, γιά ντεϊσμό, γιά άποσιώπηση τοϋ προπατορικού αμαρτήματος, γιά δικαιολόγηση τής πολυγαμίας κλπ." έν ολίγοις, γιά αναγωγή τών νόμων
σέ εντελώς ανθρώπινες αιτίες. Ό Μοντεσκιέ άπαντά: δταν
εισάγουμε τή θεολογία στήν ιστορία, σημαίνει πώς συγχέου
με τίς τάξεις [ordres] καί αναμειγνύουμε τίς επιστήμες, κάτι
πού αποτελεί τό πιό σίγουρο μέσο γιά νά τίς καθηλώσουμε σέ
νηπιακό στάδιο. νΟχι, δέν εχει σκοπό νά παραστήσει τόν θεο
λόγο- δέν είναι θεολόγος, άλλά νομομαθής καί πολιτικός. Ό
Μοντεσκιέ δέχεται δτι δλα τά άντικείμενα τής πολιτικής ε
πιστήμης μπορούν νά έχουν καί θρησκευτικό νόημα, δηλαδή
δτι μπορεί κανείς νά άποφανθεΐ γιά τήν άγαμία, τήν πολυγα
μία καί τήν τοκογλυφία ώς θεολόγος. Ω στόσο, δλα αυτά
σχετίζονται επίσης, καί κα τ’ άρχάς, μέ μιά τάξη ξένη πρός
τή θεολογία, τάξη αυτόνομη, πού εχει τίς δικές της άρχές.
νΑς τόν άφήσουν λοιπόν στήν ήσυχία του. Δέν απαγορεύει σέ
κανέναν νά κρίνει ώς θεολόγος. νΑς τού παραχωρήσουν λοι
πόν σέ άντάλλαγμα τό δικαίωμα νά κρίνει ώς πολιτικός. Καί
ας μήν άναζητούν θεολογία στήν πολιτική του. Δέν υπάρχει
θεολογία στήν πολιτική του, δπως δέν υπάρχει καί καμπανα
ριό στό κιάλι μέ τό όποιο κοιτάζει τό φεγγάρι ενας παπάς.3
Ή θρησκεία δέν μπορεί συνεπώς νά παίξει ρόλο επιστή
μης ώς πρός τήν ιστορία. Ουτε καί ή ηθική. Ό Μοντεσκιέ
προειδοποιεί, παίρνοντας κάθε προφύλαξη, ήδη άπό τήν άρχή,
δτι δέν πρέπει νά έννοεϊ κανείς ηθική δταν μιλά γιά πολιτική.
Τό ίδιο ισχύει καί γιά τήν αρετή. «Δέν πρόκειται διόλου γιά
τήν ήθική άρετή, ουτε γιά τή χριστιανική άρετή, άλλά γιά
τήν πολιτική άρετή» (Π Ν , 'Υπομνηστικό σημείωμα). Καί
εάν επαναλαμβάνει δέκα φορές τούτη τήν προειδοποίηση, ει3 . DEL, 1ο μέρος, 2 : ’Απάντηση στήν 9η αντίρρηση.
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ναι ακριβώς γιατί θίγει τήν πιό διαδεδομένη προκατάληψη:
«σέ δλες τίς χώρες τοΰ κόσμου, διψούν γιά ηθική» (Π Ν , Υ 
πομνηστικό σημείωμα). Ό Χόμπς καί ό Σπινόζα υποστήρι
ζαν τά Γδια: ολα τά καθήκοντα τοΰ κόσμου δέν κάνουν ουτε
κάν μία γνώση' μέ τήν ήθική του, ή οποία θέλει νά καταστή
σει τόν άνθρωπο κάτι πού δέν είναι, ο άνθρωπος ομολογεί προ
φανέστατα οτι οί νόμοι πού τόν κυβερνούν δέν είναι ηθικοί. νΑς
άποφασίσουμε λοιπόν νά άπορρίψουμε τήν ήθική, άν θέλουμε
νά συλλάβουμε αυτούς τούς νόμους. Άντιπαραθέτουν στόν
Μοντεσκιέ τίς άνθρώπινες καί τις χριστιανικές άρετές, δταν
επιχειρεί νά κατανοήσει τίς σκανδαλώδεις συνήθειες τών Κι
νέζων καί τών Τούρκων! «Δέν μπορούμε; ομως, μέ τέτοια ε
ρωτήματα νά γράψουμε βιβλία φυσικής, πολιτικής καί νομο
λογίας».'1Έ δ ώ επίσης πρέπει νά διακρίνουμε τίς διαφορετι
κές τάξεις: «ολα τά πολιτικά ελαττώματα δέν είναι καί ήθικά
έλαττώματα, δπως καί ολα τά ήθικά ελαττώματα δέν είναι
καί πολιτικά έλαττώματα» (ΠΝ, 19,11). ’Εφόσον κάθε τάξη
εχει τούς νόμους της, δέν διεκδικεΐπαρά τούς νόμους τής δι
κής του τάξης. Στούς θεολόγους καί στούς ήθικιστές άπαντά
πώς θέλει νά μιλά ανθρώπινα γιά τήν άνθρώπινη τάξη πραγ
μάτων καί πολιτικά γιά τήν πολιτική τάξη. Έ δ ώ υπερασπί
ζεται τήν πιό βαθιά του πεποίθηση: μιά έπιστήμη τού πολι
τικού δέν μπορεί νά θεμελιωθεί παρά μόνο στό δικό της άντικείμενο, στή ριζική αυτονομία τού πολιτικού ώς τέτοιου.
Όστόσο, τούτο δέν εγινε άκόμη κατανοητό. Διότι δέν αρ
κεί νά διακρίνουμε τίς επιστήμες καί τίς τάξεις τους: στή
ζωή, οί τάξεις άλληλεπικαλύπτονται. Ή άληθινή θρησκεία
καί ή άληθινή ήθική, άν υποθέσουμε πώς είναι τέτοιες, ώς ε
ξηγητικές άρχές, άποκλεισμένες άπό τήν πολιτική τάξη,
4. DEL, 2ο μέρος: Κλίμα.
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άνήκουν εντούτοις σ’ αυτή τήν τάξη μέσω τών συμπεριφορών
ή τών ενδοιασμών πού εμπνέουν! Έ δώ ακριβώς ή διαμάχη α
ποκτά οξύ χαρακτήρα. Διότι μπορεί κανείς σαφώς νά αποδώ
σει τήν ηθική στήν ηθική καί νά κρίνει άμιγώς ώς πολιτικός.
Αυτό ισχύει δσο γράφει κανείς γιά τήν άποκρουστική ήθική
τών Ιαπώ νω ν ή γιά τήν τρομακτική θρησκεία τών Τούρκων.
"Ολοι οί θεολόγοι τοΰ κόσμου σάς τούς παραχωρούν. Άλλά
δταν τύχει νά διασταυρωθεί μέ τήν αληθινή ήθική ! Καί τήν
αληθινή θρησκεία! θ ά τίς πραγματευτεί άραγε κι αυτές
«ανθρώπινα», ώς πράγματα άμιγώς ανθρώπινα; θ ά δείξει
δτι, δπως καί οί παγανιστικές, ή χριστιανική θρησκεία καί
ήθική έξηγοΰνται μέ βάση τό πολιτικό καθεστώς, δύο μοίρες
γεωγραφικού πλάτους, ενα βαρύ κλίμα, τά ήθη εμπόρων ή
ψαράδων; θ ά αφήσει νά τυπωθεί δτι ή διαφορά κλίματος δια
τήρησε τόν καθολικισμό στόν ευρωπαϊκό Νότο καί διέδωσε
τόν προτεσταντισμό στόν Βορρά; θ ά έπιτραπεΐ συνεπώς μιά
πολιτική κοινωνιολογία τή ς θρησκείας κα ί τή ς ηθικής; Ή
μεταδοτικότητα τοΰ κακού επιβάλλει λοιπόν έκ νέου τό ερώ
τημα τής προέλευσής του, καί θά δούμε θεολόγους νά σπαράσσονται γιά τήν τύχη πού επιφυλάχθηκε στόν Μωάμεθ ή
στούς Κινέζους. Διότι πολύ θά ήθελαν νά είναι οί ψευδείς θρη
σκείες απλώς ανθρώπινες, καί νά εμπίπτουν ετσι στή μή ιερή
αρμοδιότητα μιας επιστήμης. Πώς δμως νά άποτρέψουν τήν
επέκταση αυτής τής αρμοδιότητας καί στίς αληθινές θρη
σκείες; ’Εξ ου καί ό θεολόγος πού υποπτεύεται έκ τών προτέρων ώς αιρετική τήν πολύ ανθρώπινη θεωρία περί ψευδών
θρησκειών. Κι ό Μοντεσκιέ άγωνίζεται καί υπεραμύνεται
τών θέσεών του στό εξαιρετικά στενό περιθώριο πού χωρίζει
τίς πεποιθήσεις του ώς πιστού (ή τίς μεγάλες προφυλάξεις
του) άπό τίς άπαιτήσεις του ώς επιστήμονα. Διότι δέν υπάρ
χει άμφιβολία πώς ό Μοντεσκιέ εκθέτει κατ’ έπανάληψη, μέ
[24 ]
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τά παραδείγματα πού χρησιμοποιεί, ολη την επιχειρηματολο
γία μιας αυθεντικής κοινωνιολογικής θεωρίας τών θρησκευ
τικών και ηθικών πεποιθήσεων, θρησκεία καί ήθική, στις ό
ποιες ακριβώς άρνεΐται τό δικαίωμα νά κρίνουν τήν ιστορία,
δέν είναι παρά εσωτερικά στοιχεία δεδομένων κοινωνιών, οί ό
ποιες καθορίζουν τή μορφή καί τή φύση τους. Ή ίδια αρχή
πού εξηγεί μιά δεδομένη κοινωνία εξηγεί καί τίς δοξασίες της.
Τί απομένει λοιπόν άπό τή διάκριση τών τάξεων; Ή διάκριση
— εάν θέλει κανείς νά έπιμείνει σ ’ αυτήν, καί πρέπει νά τό κά
νει— περνά τότε άπό τήν ίδια τήν τάξη τοΰ θρησκευτικού καί
τού ήθικού. θ ά πεί κανείς πώς ή θρησκεία μπορεί νά θεωρηθεί
υπό τό άνθρώπινο νόημά της καί τόν άνθρώπινο ρόλο της (πού
μπορούν νά ένταχθοΰν σέ μιά κοινωνιολογία), ή υπό τό θρη
σκευτικό της νόημα (πού τού διαφεύγει). Μέ αυτόν τόν τρόπο
ό Μοντεσκιέ οπισθοχωρεί, μή θέλοντας νά κάνει άλμα έμπρός·
’Εξ ου καί ή κατηγορία περί άθέισμού, καθώς καί ή άδύναμη αντίκρουσή της. Διότι, άν καί άπάντησε έντονα, δέν μπο
ρούσε νά επιχειρηματολογήσει ισχυρά, θέλουν νά τόν πείσουν
δτι είναι άθεος; Άπαντά με τό εξής επιχείρημα: δέν είναι άθε
ος έκείνος πού γράφει δτι αυτός ο κόσμος, πού πορεύεται μό
νος του καί άκολουθεί τούς νόμους του, δημιουργήθηκε άπό
μ,ία διάνοια. Διαβεβαιώνουν πώς ενδίδει στόν σπινοζισμό καί
στή φυσική θρησκεία; Διαθέτει ώς μόνη άπάντηση: ή φυσική
θρησκεία δέν είναι άθείσμός, καί εξάλλου δέν επιδοκιμάζω τή
φυσική θρησκεία. "Ολες αυτές οί οπισθοχωρήσεις δέν κατόρ
θωσαν νά ξεγελάσουν τούς άντιπάλους καί τούς φίλους του. Ε 
ξάλλου, ή καλύτερη υπεράσπιση πού παρουσίασε γιά τή θρη
σκεία, τό εγκώμιο τής θρησκείας πού διατυπώνεται στό Δεύ
τερο Μέρος τού Πνεύματος τών Νόμων, είναι εργο τόσο ενός
κυνικού δσο καί ενός πιστού. Δείτε τήν πολεμική μέ τόν Μπαί[ 25]
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υλ (Π Ν , 24, 2, 6). Ό Μ παίυλ ήθελε τή θρησκεία αντίθετη
πρός τήν κοινωνία (αυτό είναι τό νόημα τοΰ παραδόξου μέ τούς
άθεους). Ό Μοντεσκιέ άντιτείνει πώς ή θρησκεία είναι απα
ραίτητη καί επωφελής. Υποστηρίζοντας το, δμως, παραμένει
στό πλαίσιο τής άρχής τοΰ Μπαίυλ: κοινωνική λειτουργία,
κοινωνική χρησιμότητα καί πολιτική τής θρησκείας. "Ολος ό
θαυμασμός του συνοψίζεται στό νά δείξει δτι αυτή ή χριστια
νική θρησκεία, πού στοχεύει άποκλειστικά στά έπουράνια,
είναι πολύ βολική γιά τήν επίγεια ζωή. Ό μ ω ς δλοι οί «πολι
τικοί» χρησιμοποίησαν αυτήν τή γλώσσα, μέ πρώτο τόν Μακιαβέλι. Ή πίστη δέν ικανοποιείται μέ αυτήν τήν εντελώς
«άνθρώπινη» γλώσσα. Χρειάζονται λοιπόν πολλοί άλλοι λό
γοι γιά νά ξανακερδηθεΐ ενας θεολόγος !
Οί δύο αυτές προκαταρκτικές άρχές γιά κάθε πολιτική
επιστήμη, δηλαδή δτι δέν πρέπει νά κρίνουμε τήν ιστορία μέ
θρησκευτικά ή ήθικά κριτήρια καί δτι πρέπει, άντίθετα, νά
κατατάσσουμε τή θρησκεία καί τήν ήθική στά γεγονότα τής
ιστορίας, υποβάλλοντάς τες στήνΓδια επιστήμη, δέν διακρί
νουν ώστόσο ριζικά τόν Μοντεσκιέ άπό τούς προκατόχους
του. Ό Χόμπς κι ό Σπινόζα χρησιμοποιούσαν σχεδόν τήν Γδια
γλώσσα καί, δπως κι ό Γδιος, κατηγορήθηκαν γιά άθε'ισμό. Ή
ιδιαιτερότητα τοΰ Μοντεσκιέ συνίσταται στό δτι, άν καί είναι
ό κληρονόμος τους, κάνει άκριβώς τό άντίθετο άπό αυτούς
τούς θεωρητικούς, άφού άντιτίθεται σέ ενα καίριο σημείο στίς
θεωρίες τοΰ φυσικού δικαίου, τών οποίων έκεΐνοι ήταν θια
σώτες, ώς επί τό πλεΐστον.
νΑς διευκρινίσουμε αυτό τό σημείο. Ό Βώγκαν,5 στό βι
βλίο του γιά τήν πολιτική θεωρία, δείχνει δτι δλοι οί πολιτικοί
θεωρητικοί τοΰ 17ου καί τοΰ 18ου αιώνα, μ ε εξαίρεση τόν Βί5. Vaughan, History of Political Philosophy, II, <j. 253 κ.έ.
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κο κα ί τόν Μοντεσκιέ, είναι θεωρητικοί τοΰ κοινωνικού συμ
βολαίου. Τί σημαίνει άραγε αυτή ή εξαίρεση; Γιά νά άποφανθοΰμε, άρκεΐ νά κάνουμε μιά γρήγορη επισκόπηση τής θεω
ρίας τοΰ φυσικοΰ δικαίου καί τοΰ κοινωνικού συμβολαίου.
Τό στοιχείο πού ενώνει τούς φιλοσόφους τοΰ φυσικοΰ δι
καίου είναι δτι θέτουν τό Γδιο πρόβλημα: ποιά είναι ή προέλευ
ση τής κοινωνίας; Καί δτι τό επιλύουν μέ τά ιδια μέσα: τήν
φυσική κατάσταση καί τό κοινωνικό συμβόλαιο. Σήμερα πι
θανόν μοιάζει περίεργο νά τίθεται τέτοιο πρόβλημα προέλευ
σης καί νά αναρωτιέται κανείς πώς οί άνθρωποι, τών οποίων
ή ιδια ή ύπαρξη, άκόμη καί ή φυσική, προϋποθέτει πάντοτε
ένα έλάχιστο κοινωνικής ύπαρξης, μπόρεσαν νά περάσουν ά
πό μιά μηδενική κατάσταση κοινωνίας σέ οργανωμένες κοι
νωνικές σχέσεις, καί πώς ξεπέρασαν αυτό τό πρωταρχικό καί
θεμελιακό κατώφλι. ’Αποτελεί ωστόσο τό κυρίαρχο πρόβλη
μα γιά τήν πολιτική σκέψη εκείνης τής εποχής καί, παρότι ή
μορφή του είναι παράξενη, ή λογική του είναι βαθυστόχαστη.
Γιά νά δείξουμε τή ριζική προέλευση τής κοινωνίας (άναλογιζόμενοι τόν Λάιμπνιτς, πού ήθελε νά εντοπίσει τή «ριζική
προέλευση τών πραγμάτων»), πρέπει νά θεωρήσουμε τούς
ανθρώπους πρίν άπό τήν κοινωνία: στήν κατάσταση πού γεν
νιούνται. Φυτρώνοντας άπό τή γη δπως οί κολοκύθες, λέει ό
Χόμπς. Σάν ολόγυμνους, θά π ε ϊο Ρουσσώ. Στερημένους δχι
άπλώς άπό κάθε εντεχνο μέσο, άλλά κυρίως άπό κάθε άνθρώπινο δεσμό. Καί νά τούς συλλάβουμε σέ μιά κατάσταση πού
νά συνιστά μηδενικό βαθμό κοινωνίας. Αυτή ή γενέθλια κα
τάσταση είναι ή φυσική κατάσταση. Οι συγγραφείς άποδίδουν άσφαλώς σ ’ αυτή τήν πρωταρχική κατάσταση διαφορε
τικά γνωρίσματα. Ό Χόμπς κι ό Σπινόζα βλέπουν νά βασι
λεύει εκεί ή κατάσταση πολέμου, καί ό ισχυρός νά θριαμβεύει
επί τοΰ αδυνάτου. Ό Λόκ θέλει τούς ανθρώπους νά ζοΰν εκεί
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ειρηνικά. Ό Ρουσσώ τούς θέλει σέ απόλυτη μοναξιά. Τά δια
φορετικά γνωρίσματα τής φυσικής κατάστασης άλλοτε σκια
γραφούν τούς λόγους πού έχουν οί άνθρωποι γιά νά τήν εγκαταλείψουν κι άλλοτε προδιαγράφουν τά κίνητρα τής έπερχόμενης κοινωνικής κατάστασης καί τά ιδανικά τών ανθρώπι
νων σχέσεων. Παραδόξως, ενώ ή κατάσταση αυτή αγνοεί
κάθε κοινωνία, περιέχει και απεικονίζει εκ τών προτέρων τό ι
δεώδες μιας κοινωνίας πρός δημιουργία. Τό τέλος τής ιστο
ρίας βρίσκεται εγγεγραμμένο στήν προέλευση. "Οπως ή «ε
λευθερία» τού άτόμου στούς Χόμπς, Σπινόζα καί Λόκ. "Ο
πω ς ή ισότητα καί ή ανεξαρτησία τού άνθρώπου στόν Ρουσσώ. "Ολοι όμως αυτοί οί συγγραφείς σκέφτονται τήν ιδια έν
νοια καί θέτουν τό ίδιο πρόβλημα: ή φυσική κατάσταση δέν
είναι παρά ή προέλευση μιάς κοινωνίας, τή γένεση τής οποίας
θέλουν νά περιγράφουν.
Τό κοινωνικό συμβόλαιο είναι εκείνο πού εξασφαλίζει τή
μετάβαση άπό τόν μηδενικό βαθμό κοινωνίας στήν ύπάρχουσα κοινωνία. Καί εδώ επίσης μπορεί νά φανεί παράξενη ή α
ντίληψη δτι ή εγκαθίδρυση μιας κοινωνίας είναι τό άποτέλεσμα μιας γενικής σύμβασης, ώς έάν κάθε σύμβαση νά μήν προ
ϋπέθετε ήδη μιά εγκαθιδρυμένη κοινωνία. "Ομως πρέπει νά
άποδεχτούμε αυτήν τήν προβληματική, εφόσον θεωρήθηκε
άναγκαία, καί νά άναρωτηθούμε μόνον τ ί σημαίνει αυτό τό
συμβόλαιο, τό όποιο δέν είναι ενα απλό νομικό τέχνασμα, άλ
λά ή έκφραση πολύ βαθύτερων λόγων. Λέγοντας δτι ή κοινω
νία τών άνθρώπων προκύπτει άπό ενα συμβόλαιο, στήν πραγ
ματικότητα δηλώνουμε πώ ς ή προέλευση κάθε κοινωνικής
θέσμισης είναι άμιγώς ανθρώπινη καί τεχνητή. Πράγμα πού
σημαίνει δτι ή κοινωνία δέν είναι άποτέλεσμα ουτε θείας θέσμισης ούτε φυσικής τάξης. Σημαίνει λοιπόν πρωτίστως τήν
άρνηση μιας παλαιός ιδέας περί θεμελίου τής κοινωνικής τά
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ξης καί τήν πρόταση μιάς νέας. Βλέπουμε ποιοί αντίπαλοι πα
ρελαύνουν πίσω άπό τή θεωρία τοΰ συμβολαίου. νΟχι μόνον οί
θεωρητικοί τής θείας προέλευσης κάθε κοινωνίας, πού μπο
ρούν νά υπηρετούν πλείστους σκοπούς, άν καί τίς περισσότε
ρες φορές υπηρετούν τήν καθεστηκυία τάξη, άλλά κυρίως οί
οπαδοί τοΰ «φυσικοΰ» (καί μή τεχνητού) χαρακτήρα τής
κοινωνίας: δσοι θεωρούν τίς άνθρώπινες σχέσεις σκιαγραφημένες έκ τών προτέρων σέ μιά φύση πού δέν είναι παρά ή προ
βολή τής υπάρχουσας κοινωνικής τάξης [ordre], σέ μιά φύση
οπου οί άνθρωποι έγγράφονται έκ τών προτέρων σε τάξεις
[ιordres] και καταστάσεις. Μέ δυό λόγια, διακυβεύεται τό ε
ξής: ή θεωρία τού κοινωνικού συμβολαίου άνατρέπει έν γένει
τίς ίδιάζουσες στη φεουδαρχική τάξη πεποιθήσεις, τήν πίστη
στήν «φυσική» άνισότητα τών άνθρώπων, στήν άναγκαιότητα τών τάξεων καί τών καταστάσεων. ’Αντικαθιστά μέ τό συμ
βόλαιο μεταξύ ίσων, μέσω ενός έργου τής άνθρώπινης τέχνης,
δ,τι οί θεωρητικοί τού φεουδαρχικού κόσμου άπέδιδαν στή
«φύση» καί στή φυσική κοινωνικότητα τοΰ άνθρώπου. Μό
νον τότε συνιστά έν γένει εναν βέβαιο δείκτη διάκρισης μεταξύ
τών τάσεων, δταν υποστηρίζει κανείς δτι «ή θεωρία τής
φυσικής κοινωνικότητας ή τού ενστίκτου κοινωνικότητας
υποδηλώνει μιά θεωρία φεουδαρχικής εμπνευσης, ενώ ή θεω
ρία τού κοινωνικού συμβολαίου μιά θεωρία “άστικής”
εμπνευσης», άκόμη κι δταν βρίσκεται στήν υπηρεσία τής
άπόλυτης μοναρχίας (επί παραδείγματι στόν Χόμπς). Πράγ
ματι, ή ιδέα πώς οί άνθρωποι είναι οί δημιουργοί τής κοινωνίας
τους στό πλαίσιο ενός πρωταρχικού συμφώνου, πού ενίοτε δι
αιρείται σέ ενα σύμφωνο (άστικοΰ) συνεταιρισμού καί σέ ενα
σύμφωνο (πολιτικής) κυριαρχίας, είναι λοιπόν μιά επαναστα
τική ιδέα πού άπηχεΐ, στό καθαρά θεωρητικό επίπεδο, τίς
κοινωνικές καί πολιτικές διαμάχες ενός κόσμου έν τή γενέσει
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του. Ή ιδέα αυτή αποτελεί διαμαρτυρία εναντίον τής παλαιός
τάξης πραγμάτων καί συγχρόνως πρόγραμμα γιά μιά νέα τά
ξη. Στερεί τή δυνατότητα, σέ δλα τά κρίσιμα πολιτικά προ
βλήματα τής εποχής, τής καθεστηκυίας κοινωνικής τάξης
νά καταφεύγει στή «φύση» (τουλάχιστον σ’ εκείνη τή «φύση»
άνισότητας), τήν καταγγέλλει ώς απατηλή καί θεμελιώνει
στήν ανθρώπινη σύμβαση τούς θεσμούς πού υπερασπίζονται
οί θεωρητικοί της, συμπεριλαμβανομένης τής απόλυτης μο
ναρχίας πού μάχεται εναντίον τής φεουδαρχίας. Έ τ σ ι προσ
φέρει στούς άνθρώπους τή δυνατότητα νά άπορρίψουν τούς
παλαιούς θεσμούς, νά έδραιώσουν νέους καί έν ανάγκη νά τούς
ανακαλέσουν ή νά τούς μεταρρυθμίσουν μέσω μιας νέας σύμ
βασης. Σέ τούτη τή θεωρία τής φυσικής κατάστασης καί τοΰ
κοινωνικού συμβολαίου, πού μοιάζει καθαρά θεωρησιακή,
βλέπουμε μιά κοινωνική καί πολιτική τάξη πραγμάτων νά
καταρρέει, καί άνθρώπους νά θεμελιώνουν σέ πρωτότυπες άρχές τή νέα τάξη πού θέλουν νά υπερασπιστούν ή νά οικοδομή
σουν.
"Ομως αυτός ό πολεμικός και διεκδικητικός χαρακτήρας
τής θεωρίας τοΰ φυσικοΰ δικαίου εξηγεί άκριβώς τόν άφηρημένο χαρακτήρα καί τόν ιδεαλισμό της. Έ λ ε γ α προηγουμέ
νως δτι οί έν λόγω θεωρητικοί παρέμειναν προσκολλημένοι
στό μοντέλο τής καρτεσιανής φυσικής, ή οποία δέν γνωρίζει
παρά μόνον ιδεατές ουσίες. Στήν πραγματικότητα, δέν
διακυβεύεται μόνον ή φυσική. Καί δσοι θά ήθελαν νά κρίνουν
τόν Μοντεσκιέ άνάγοντάς τον στόν Καρτέσιο, δπως εχει γί
νει,6 ή στόν Νεύτωνα, θά τόν άνήγαγαν σέ μιά άμεση, άλλά
άφηρημένη, φαινομενικότητα. Τό φυσικό μοντέλο είναι εδώ α
πλώς ένα έπιστημολογικό μοντέλο: οί άληθινοί λόγοι του πα
6. Lanson, Revue de métaphysique et de morale, 1896.
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ραμένουν έν μέρει εξωτερικοί. "Αν οί θεωρητικοί γιά τούς
οποίους μιλώ δέν υιοθέτησαν το αντικείμενο τοΰ Μοντεσκιέ,
δηλαδή τήν κατανόηση τής άπειρης πολυμορφίας τών αν
θρώπινων θεσμών σέ κάθε χρόνο καί σέ κάθε τόπο, τοΰτο δέν
οφείλεται μόνο στόν προβληματικό χαρακτήρα μιας μεθόδου
εμπνευσμένης άπό τό καρτεσιανό μοντέλο περί επιστήμης,
άλλά καί σέ λόγους εντελώς διαφορετικής σημασίας. Σκοπός
τους δέν ήταν νά εξηγήσουν τούς θεσμούς δλων τών λαών τοΰ
κόσμου άλλά νά πολεμήσουν μιά τάξη πραγμάτων πού εξακο
λουθεί νά υφίσταται, καί νά δικαιολογήσουν μιά τάξη πραγ
μάτων πού γεννιέται ή έπίκειται. Δέν ήθελαν «νά κατανοή
σουν δλα τά γεγονότα, άλλά νά θεμελιώσουν, δηλαδή νά προ
τείνουν καί νά δικαιολογήσουν μιά νέα τάξη πραγμάτων». Γ ι’
αυτό θά ηταν παράλογο νά άναζητήσουμε στόν Χόμπς καί
στόν Σπινόζα μιά αυθεντική ιστορία τής πτώσης τής Ρώμης
ή τής εμφάνισης τών φεουδαρχικών νόμων. Δέν ένδιαφέρονταν γιά τά γεγονότα. Ό Ρουσσώ θά πει δίχως περιστροφές
πώς πρέπει νά άρχίσουμε παραμερίζοντας ολα τά γεγονότα.1
Τόν ενδιέφερε μόνο τό δίκαιο, δηλαδή τό δέον γενέσθαι. Γ ι’
αυτούς τά γεγονότα δέν ήταν παρά υλικό γιά τήν άσκηση τοΰ
δικαίου, κάτι σάν απλή ευκαιρία καί άντανάκλαση τής ύπαρ
ξής του. Έ τ σ ι δμως παρέμειναν στό πλαίσιο αύτοΰ πού πρέ
πει σαφώς νά άποκαλέσουμε πολεμική καί ιδεολογική στάση.
Ταύτιζαν τήν επιλογή τους μέ τόν ίδιο τόν λόγο τής ιστορίας.
Καί οί άρχές τους, πού παρουσίαζαν ώς έπιστήμη, δέν ηταν
παρά άξίες στρατευμένες στίς αντιπαραθέσεις τής εποχής
τους — τίς όποιες καί είχαν έπιλεξει.
Δέν λέω πώς στό γιγάντιο αυτό εγχείρημα δλα είναι μά
ταια: θά μπορούσαμε νά δείξουμε τίς συνέπειές του, οί όποιες
7.

Ρουσσώ, Λόγος γιά τήν καταγωγή τής ανισότητας, Εισαγωγή.
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είναι τεράστιες. Αντιλαμβανόμαστε όμως πόσο τό σχέδιο τοΰ
Μοντεσκιέ τόν άπομακρύνει άπό αυτές τίς προοπτικές, καί
άπό άπόσταση διακρίνουμε καλύτερα τούς λόγους του. Είναι
διττοί, πολιτικοί καί μεθοδολογικοί, καί άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους. νΑς σκεφτούμε λοιπόν τήν απουσία όποιουδήποτε κοινωνικού συμβολαίου στόν Μοντεσκιέ. Στό πρώτο
Βιβλίο τοΰ Πνεύματος τών Νόμων γίνεται σαφώς λόγος γιά
φυσική κατάσταση, τής όποιας δίδεται μιά σύντομη επισκό
πηση, άλλά ουτε λέξη περί κοινωνικού συμβολαίου. ’Αντίθετα,
στήν 94η Περσική έπιστολή ό Μοντεσκιέ λέει: «Δέν εχω άκούσει ποτέ νά γίνεται λόγος γιά δημόσιο δίκαιο, χωρίς νά
άρχίσουν άμέσως νά άναζητούν έπιμελώς καί τήν προέλευση
τών κοινωνιών, κάτι πού μου φαίνεται γελοίο. νΑν οί άνθρω
ποι δέν ζοΰσαν σέ κοινωνίες, άν άποχωρίζονταν κι άπέφευγαν
ό ενας τόν άλλον, τότε θά χρειαζόταν νά άναρωτηθοΰμε γιά
τήν αιτία καί νά ψάξουμε νά βρούμε γιατί ζούν μακριά ό ενας
άπό τόν άλλον. 'Ωστόσο, δταν γεννιούνται, είναι δλοι δεμένοι
μεταξύ τους. Ό γιός γεννιέται στό σπίτι τού πατέρα του καί δέν
άπομακρύνεται άπό εκεί: ιδού ή κοινωνία καί ή αιτία της».*
"Ολα βρίσκονται έδώ. Καταδίκη τού προβλήματος τής προέ
λευσης, ώς παράλογου. Ή κοινωνία προηγείται πάντοτε τού
εαυτού της. Τό μόνο πρόβλημα, άν πρέπει νά υπάρχει ενα
πρόβλημα, τό όποιο δμως δέν συναντούμε ποτέ, θά ήταν γιατί
υπάρχουν άνθρωποι πού δέν έχουν κοινωνία. Κανένα συμβό
λαιο. Γιά νά εξηγήσουμε τήν κοινωνία, άρκεϊ ενας άνθρωπος
κι ό γιός του. Συνεπώς δέν είναι καθόλου παράξενο νά άνακαλύψουμε, στή γρήγορη επισκόπηση τής φυσικής κατάστα* Μοντεσκιέ, Περσικές επιστολές, μτφρ. Νίκη Μολφέτα,έκδ. Καστανιώτη, ’Αθήνα, 1998, σσ. 224-225 (μτφρ. ελαφρώς τροποποιημένη).
(Σ.τ.Ε.)
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σης τοΰ πρώτου Βιβλίου, δτι ένας τέταρτος νόμος αντικαθι
στά τό συμβόλαιο πού απουσιάζει: τό ένστικτο κοινωνικότη
τας. Ιδού μιά πρώτη ενδειξη πού μάς έπιτρέπει νά θεωρήσου
με τόν Μοντεσκιέ αντίπαλο τής θεωρίας τοΰ φυσικοΰ δικαίου,
γιά λόγους πού σχετίζονται μέ μιά τοποθέτηση φεουδαρχικού
τύπου. "Ολη ή πολιτική θεωρία τοΰ Πνεύματος τών Νόμων
θά ένισχύσει αυτή τήν πεποίθηση.
Ή συνειδητή δμως άρνηση τοΰ προβλήματος καί τών εν
νοιών τής θεωρίας τοΰ φυσικοΰ δικαίου οδηγεί σέ μιά δεύτερη
ένδειξη, δχι πλέον πολιτικής, άλλά μεθόδου. Έ δ ώ άποκαλύπτεται χωρίς καμμία άμφιβολία ή ριζική καινοτομία τοΰ Μο
ντεσκιέ. Άπορρίπτοντας τή θεωρία τοΰ φυσικοΰ δικαίου καί
τοΰ συμβολαίου, ό Μοντεσκιέ άπορρίπτει ταυτόχρονα καί τις
φιλοσοφικές συνέπειες της προβληματικής τ η ς : έν πρώτοις,
τόν ιδεαλισμό τής μεθόδου της. Σέ δ,τι άφορά τουλάχιστον
τήν ένσυνείδητή του πρόθεση, βρίσκεται στούς άντίποδες τού
νά κρίνει τό γεγονός μέ βάση τό δίκαιο καί νά προτείνει εναν
σκοπό στίς ανθρώπινες κοινωνίες, υπό τό πρόσχημα μιας ιδε
ατής γένεσης. Δέν γνωρίζει παρά μόνο γεγονότα. «νΑν άρνεΐται νά κρίνει τό είναι μέ βάση τό δέον, αυτό συμβαίνει γιατί
δέν άντλεΐ καθόλου τίς άρχές του άπό τίς προκαταλήψεις του,
άλλά άπό τήν φύση τών πραγμάτων» (ΠΝ, Πρόλογος). Προ
καταλήψεις: ή ιδέα πώ ς ή θρησκεία καί ή ήθική μποροΰν νά
κρίνουν τήν ιστορία. Ή προκατάληψη αυτή διατηρεί μιά συμ
φωνία άρχών μέ ορισμένους εισηγητές τοΰ φυσικού δικαίου.
νΑλλη μία προκατάληψη είναι ή ιδέα δτι ό άφηρημένος χαρα
κτήρας ενός πολιτικού ιδεώδους, εστω κι άν υιοθετεί τίς άρ
χές της επιστήμης, μπορεΐ νά πάρει τή θέση τής ιστορίας.
Έ τ σ ι ό Μοντεσκιέ έρχεται οριστικά σέ ρήξη μέ τούς θεωρη
τικούς τοΰ φυσικοΰ δικαίου. Ώ ς πρός αυτό, ο Ρουσσώ δέν έ
κανε λάθος : «Τό πολιτικό δίκαιο πρέπει κάποτε νά γεννηθεί...
[33 ]
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Ό μόνος σύγχρονός μας, ικανός νά δημιουργήσει αυτή τή με
γάλη, καί ανώφελη γιά τήν ώρα, επιστήμη, θά ηταν ό ονομα
στός Μοντεσκιέ. "Ομως άπέφυγε νά πραγματευτεί τίς αρχές
τοΰ πολιτικού δικαίου. Άρκέστηκε νά πραγματευτεί τό θετι
κό δίκαιο τών κατεστημένων κυβερνήσεων. Καί τίποτε στόν
κόσμο δέν διαφέρει τόσο δσο οί δύο αυτές μελέτες. Ωστόσο,
οποίος θέλει νά κρίνει δίκαια τίς κυβερνήσεις, δπως αυτές ι
σχύουν, είναι υποχρεωμένος νά τίς ενώσει καί τίς δύο μαζί:
χρειάζεται κανείς νά γνωρίζει αυτό πού πρέπει νά υπάρχει,
γιά νά κρίνει ορθά αυτό πού υπάρχει» (Αιμίλιος, 5).*
Ό Μοντεσκιέ, πού άρνεΐται άκριβώς νά κρίνει τό είναι μέ
βάση τό δέον, πού θέλει μόνο νά προσδώσει στήν πραγματική
άναγκαιότητα τής ιστορίας τή μορφή τοΰ νόμου της, αντλώ
ντας τόν νόμο άπό τήν ποικιλομορφία τών γεγονότων καί τίς
μεταβολές τους, αυτός ό άνθρωπος είναι σαφώς μόνος μπρο
στά στό εργο πού εχει νά έπιτελεσει.

* Jean-Jacques Rousseau, Αιμίλιος ή περί αγωγής, μτφρ. Γ ιώργος
Σπανός, έπιμ. Πολύτιμη Γκέκα, έκδ. Πλεθρον, ΆΟήνα, 2002, τόμος 2,
σ.362.(Σ.τ.Μ .)
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Μιά νέα θεωρία γιά τόν νόμο

νΑρνηση υποταγής τών πολιτικών γεγονότων σέ θρησκευτι
κές και ηθικές άρχές, άρνηση υποταγής τους στίς άφηρημενες εννοιες τής θεωρίας τοΰ φυσικοΰ δικαίου, πού δέν είναι πα
ρά μεταμφιεσμένες άξιολογικές κρίσεις: ορίστε πώς παραμε
ρίζονται οί προκαταλήψεις καί διανοίγεται ή βασιλική οδός
τής επιστήμης. ’Ιδού πώς είσάγεται κανείς στίς μεγάλες θεω
ρητικές επαναστάσεις τοΰ Μοντεσκιέ.
Ή πιό διάσημη συνίσταται σέ δύο άράδες, δπου ορίζονται οί
νόμοι. «Οί νόμοι.. .είναι αναγκαίες σχέσεις πού άπορρέουν άπό τή
φύση τών πραγμάτων» (/7JV, 1, 0 - Ό θεολόγος τής Υ π ε 
ράσπισης, πού δέν είναι καί τόσο άφελής δσο υπονοεί ό Μοντε
σκιέ, δέν πιστεύει στά μάτια του. «Οί νόμοι, σχέσεις ! Μπορεί
κάτι τέτοιο νά γίνει άντιληπτό;...'Ό μως, ό συγγραφέας δέν
άλλαξε τόν συνήθη ορισμό τών νόμων χωρίς πρόθεση».1Έβλεπε
σωστά. Τό σχέδιο τοΰ Μοντεσκιέ, δ,τι κι άν εχει πει ό Γδιος γ ι’
αυτό, ηταν σαφώς νά άλλάξει κάτι στόν παραδεδεγμένο ορισμό.
Γνωρίζουμε τή μακρά ιστορία τής έννοιας τοΰ νόμου. Ή
νεότερη έκδοχή της (μέ τό νόημα τοΰ επιστημονικού νόμου)
δέν εμφανίζεται παρά στίς εργασίες φυσικών καί φιλοσόφων
τοΰ 16ου καί 17ου αιώνα, ωστόσο φέρει άκόμη εντός της τά
Γχνη τοΰ παρελθόντος της. Προτού άποκτήσει τό νέο νόημα
μιας σταθερής σχέσης μεταξύ μεταβλητών φαινομένων, δη
1.D EL, Ιο Μέρος, 1: 1η αντίρρηση.
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λαδή προτού συσχετιστεί μέ τήν πρακτική τών μοντέρνων
πειραματικών επιστημών, ο νόμος άνήκε στόν κόσμο τής
θρησκείας, τής ήθικής καί τής πολιτικής. Ηταν, δσον αφορά
τό νόημά του, βαθιά επηρεασμένος άπό απαιτήσεις πού άπέρρεαν άπό τίς άνθρώπινες σχέσεις. Ό νόμος προϋπέθετε συ
νεπώς άνθρώπινα δντα, ή δντα κατ’ εικόνα τοΰ άνθρώπου, έ
στω κι αν τόν ξεπερνούσαν. Ό νόμος ήταν εντολή. Ειχε συ
νεπώς άνάγκη μιας βούλησης πού νά διατάζει καί βουλήσεις
πού νά ύπακούουν. "Εναν νομοθέτη καί υπηκόους. Έ τ σ ι, ό
νόμος είχε τή δομή τής συνειδητής άνθρώπινης πράξης: ειχε
έ'ναν σκοπό, προσδιόριζε εναν στόχο, καί συγχρόνως απαι
τούσε τήν επίτευξή του. Στούς υπηκόους, πού ζοϋσαν υπό τόν
νόμο, ό νόμος προσέφερε μέ άμφίσημο τρόπο καταναγκασμούς
καί ιδεώδη. Αυτό άκριβώς τό νόημα καί τίς άποχρώσεις του
βλέπουμε νά κυριαρχεί πλήρως στη μεσαιωνική σκέψη, άπό
τόν Αυγουστίνο εως τόν θ ω μ ά Ακινάτη. Αφού ό νόμος ειχε
μία καί μόνη δομή, μπορούσαν νά μιλούν μ ε τό ϊδιο νόημα, γιά
θείο νόμο, φυσικούς νόμους, θετικούς (ανθρώπινους) νόμους.
Σέ κάθε περίπτωση συναντούσε κανείς τήν ίδια μορφή εντο
λής καί σκοπού. Ό θειος νόμος ύπερίσχυε δλων τών νόμων.
Ό θεός ειχε δώσει τίς έντολές του σ’ ολόκληρη τή φύση καί
στούς άνθρώπους καί, συγχρόνως, ειχε προσδιορίσει τούς
σκοπούς τους. Οί άλλοι νόμοι δέν ηταν παρά ή άπήχηση αυ
τής τής πρωταρχικής εντολής, πού έπαναλαμβανόταν καί α
πλωνόταν σέ ολο τό σύμπαν, στήν κοινότητα τών αγγέλων,
στίς άνθρώπινες κοινωνίες, στή φύση. Ξέρουμε δτι, τουλάχι
στον σέ ορισμένα σώματα, συνήθως άρέσει σ ’ εκείνους πού δί
νουν έντολές νά τίς επαναλαμβάνουν οί άλλοι.
Ή ιδέα πώς ή φύση μπορούσε νά εχει νόμους πού δέν ήταν
έντολές άργησε νά άπαλλαγεΐ άπό μιά τέτοια κληρονομιά. Τό
βλέπουμε στόν Καρτέσιο, πού θέλει νά άποδώσει σέ θεϊκό διά
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ταγμα τούς νόμους πού ανακαλύπτει μόνον στά σώματα: δια
τήρηση τής κίνησης, πτώση, σύγκρουση. Μέ τόν Σπινόζα
γεννιέται ή συνείδηση μιας πρώτης διαφοράς: «Π άντω ς, ή
λέξη νόμος χρησιμοποιείται στά φυσικά πράγματα μεταφορι
κά, άφοϋ συνήθως μέ τή λέξη νόμος δέν εννοείται άλλο πράγ
μα παρά μιά εντολή»* Ή μακρά αυτή προσπάθεια κατορθώ
νει τόν 17ο αιώνα νά άναδείξει, σχετικά με τό νέο νόημα τοΰ
νόμου, μιά ιδιάζουσα περιοχή: τήν περιοχή τής φύσης, τήν
περιοχή τής φυσικής. Ύ π ό τή σκέπη τοΰ διατάγματος τοΰ
θεοΰ, πού άπό ψηλά προστάτευε άκόμη τήν παλαιά μορφή
τοΰ νόμου, σώζοντας τά προσχήματα, μιά νέα μορφή νόμου επαιρνε σάρκα καί οστά, ή οποία σταδιακά, περνώντας άπό
τόν Καρτέσιο στόν Νεύτωνα, πήρε τή μορφή πού διατύπωσε
ο Μοντεσκιέ: «μιά σχέση σταθερά καθιερωμένη» μεταξύ με
ταβλητών δρων, ούτως ώστε «κάθε ποικιλοτροπία νά είναι
ομοιομορφία καί κάθε μεταβολή νά είναι σταθερότητα» (Π Ν ,
1, ΐ). "Ομως δύσκολα κανείς θά δεχόταν ώς καθολικό μοντέ
λο δ,τι ισχυε γιά σώματα πού πέφτουν ή συγκρούονται καί γιά
πλανήτες πού άκολουθοΰν τήν τροχιά τους. Τό παλαιό νόημα
τοΰ νόμου, δηλαδή ή εντολή καί ο σκοπός πού διατυπώνονται
άπό εναν κύριο, διατηρούσε τίς άρχικές του θέσεις: τήν περιο
χή τοΰ θείου νόμου, τήν περιοχή τοΰ ήθικοΰ (ή φυσικού) νό
μου, τήν περιοχή τών άνθρώπινων νόμων. Μπορούμε μάλι
στα νά παρατηρήσουμε, πράγμα πού έκ πρώτης δψεως είναι
παράδοξο, άλλά εχει τούς λόγους του, δτι οί θεωρητικοί τοΰ
φυσικού δικαίου, στούς οποίους άναφερθήκαμε, προσέφεραν
στήν παλαιά εκδοχή τοΰ νόμου τό στήριγμα τών εννοιών τους.
Ασφαλώς είχαν κι αυτοί «έκκοσμικεύσει» τόν «φυσικό νό
μο», άφοΰ ό θεός πού τόν διατύπωνε ή τόν προστάτευε ηταν
2. Σπινόζα, θεολογιχοπολιτιχή πραγματεία, κεφάλαιο4.
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τόσο ανώφελος δσο κι ό θεός τοΰ Καρτέσιου: απλά καί μόνον
ενας νυχτοφύλακας γιά τούς κλέφτες. Είχαν δμως διατηρή
σει άπό την παλαιά εκδοχή τοΰ νόμου τήν τελεολογική δομή
καί τόν χαρακτήρα του ώς ιδεώδους καλυμμένου άπό τά άμε
σα επιφαινόμενα τής φύσης. Γ ι’ αυτούς, ό φυσικός νόμος
ήταν καθήκον δσο καί άναγκαιότητα. "Ολες οί διεκδικήσεις
τους έβρισκαν καταφύγιο καί στήριγμα σέ έναν ορισμό τοΰ νό
μου πού ήταν άκόμη ξένος πρός τόν νέο ορισμό.
Έ τ σ ι, με δυό λόγια, ο Μοντεσκιέ προτείνει πολύ άπλά νά
άπορριφθοΰν οι περιοχές δπου διατηρείτο άκόμη ή παλαιά
εκδοχή τής λέξης νόμος. Καί νά καθιερωθεί γιά τό σύνολο
τών δντων, άπό τόν θεό έως τήν πέτρα, ή κυριαρχία τοΰ νεό
τερου όρισμοΰ: ό νόμος-σχέση. « Ύ π ’ αυτήν τήν έννοια, δλα
τά οντα έχουν τούς νόμους τους - ή θεότητα έχει τούς νόμους
της, ό υλικός κόσμος εχει τούς νόμους του, οί άνώτερες άπό
τόν άνθρωπο διάνοιες έχουν τούς νόμους τους, τά ζώα έχουν
τούς νόμους τους, ό άνθρωπος εχει τούς νόμους του» (ΠΝ, 1,
1). "Ολα βρίσκονται έδώ. Αυτή τή φορά, τέρμα στίς άπαγορευμένες επιφυλάξεις. Μπορεί κανείς νά φανταστεί τό σκάν
δαλο. Ό θεός είναι πάντοτε παρών, γιά νά δώσει τό έναυσμα,
άν δχι τό αντάλλαγμα. Δημιούργησε τόν κόσμο. Είναι, δμως,
μόνον ό ενας άπό τούς δρους τών σχέσεων. Είναι ό οφχέγονος
λόγος, οί νόμοι δμως τόν τοποθετούν στό Γδιο έπίπεδο μέ τά δντα: «Οί νόμοι είναι οί σχέσεις άνάμεσα σ ’ αυτόν (τόν άρχέγονο λόγο, δηλαδή τόν θεό) καί στά διάφορα οντα, καθώς καί οί
σχέσεις αυτών τών διαφόρων δντων μεταξύ τους» (ΠΝ, 1 ,0 .
Καί έάν προσθέσουμε δτι ό ίδιος ό θεός πού θεσπίζει αυτούς
τούς νόμους, δημιουργώντας τά οντα, βλέπει τή δική του πρω
ταρχική άπόφανση νά υποτάσσεται σέ μιά άναγκαιότητα Γδιας φύσης, τότε κι ό ίδιος ό θεός, έκ τών έσω, κερδίζεται άπό
τήν οικουμενική έξάπλωση τοΰ νόμου! Έ ά ν έφτιαξε τούς νό
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μους που κυβερνούν τόν κόσμο, τούτο οφείλεται έντέλει στό
δτι οί νόμοι σχετίζονται μ ε τή σοφία καί τή δύναμή του. Άπό
τή στιγμή πού ρυθμίζεται τό ζήτημα τού θεού, δλα τά υπό
λοιπα επονται. Ό καλύτερος τρόπος γιά νά υποτάξει κανείς
τόν αντίπαλο είναι νά τόν πάρει μέ τό μέρος του. Ό θεός επι
τηρούσε τίς παλαιές περιοχές. Νά τες τώρα ανοιχτές μπροστά
στόν Μοντεσκιέ, καί πρώτα-πρώτα ολόκληρος ό κόσμος τής
ύπαρξης τών ανθρώπων μέσα στίς πόλεις τους καί στήν ιστορία
τους. θ ά μπορέσει επιτέλους νά τούς επιβάλει τό νόμο του.
Πρέπει νά δούμε κατάματα τή σημασία αυτής τής θεω
ρητικής επανάστασης. Προϋποθέτει δτι εΓναι δυνατόν νά ε
φαρμόσουμε στούς χώρους τής πολιτικής καί τής ιστορίας
μιά νευτώνεια κατηγορία περί νόμου. Προϋποθέτει πώς είναι
δυνατόν νά αντλήσουμε άπό τούς ίδιους τούς άνθρώπινους θε
σμούς δ,τι χρειάζεται γιά νά σκεφτούμε τήν ποικιλομορφία
τους μέσα στήν ενότητα καί τή μεταβολή τους μέσα στή στα
θερότητα: τόν νόμο τής διαφοροποίησης καί τόν νόμο τού γί
γνεσθαι τών θεσμών. Ό νόμος αυτός δέν θά είναι πλέον μιά
ιδεατή τάξη, άλλά μιά σχέση έμμενής στά φαινόμενα.3 Δέν θά
προκύπτει ενορατικά άπό τίς ουσίες, άλλά θά άντλεΐται άπό
τά ίδια τά γεγονότα, δίχως προκατασκευασμένη ιδέα, μέσω
ερευνάς καί σύγκρισης, ψηλαφιστά. Τή στιγμή τής άνακάλυψής του, δέν θά είναι παρά υπόθεση, καί θά γίνει άρχή μόνον
3.
Προφανής νευτώνεια απήχηση στις διατυπώσεις τοΰ Μοντεσκιέ:
ό συγγραφέας, λέει γιά τόν εαυτό του, «δέν μιλά καθόλου γιά αιτίες καί
δέν συγκρίνει τίς αιτίες· άλλά μιλά γιά τά αποτελέσματα καί συγκρίνει
τά αποτελέσματα» (DEL, Ιο Μέρος, 1: ’Απάντηση στήν 3η αντίρρηση).
Βλ. επίσης τήν έξης παρατήρηση ώς πρός τήν πολυγαμία: «Δέν είναι θέ
μα υπολογισμού, δταν σκεφτόμαστε τή φύση της· μπορεί νά είναι θέμα
υπολογισμού, δταν συνδυάζουμε τά άποτελέσματά της» (DEL, 2ο Μέ
ρος: Περί πολυγαμίας).
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δταν επαληθευτεί άπό τά πιό διαφορετικά μεταξύ τους φαινό
μενα: «’Ακολουθούσα τό άντικείμενό μου χωρίς νά εχω σχέ
διο- δέν γνώριζα ουτε τούς κανόνες, ουτε τίς εξαιρέσεις - ευρισκα τήν άλήθεια μόνο καί μόνο γιά νά τή χάσω. Άλλά δταν
άνακάλυψα τίς άρχές μου, δλα, δσα άναζητοΰσα, ήρθαν κο
ντά μου» (/7ΛΓ, Πρόλογος). « Έ θ εσ α τίς άρχές, καί είδα τίς
ιδιαίτερες περιπτώσεις νά υποτάσσονται σ ’ αυτές τίς άρχές
άπό μόνες τους, τίς ιστορίες δλων τών εθνών νά είναι τά έπακόλουθά τους...» (Π Ν , Πρόλογος). Ε κ τ ό ς άπό τόν άμεσο
πειραματισμό, πρόκειται σαφώς γιά τόν κύκλο μιας εμπει
ρικής επιστήμης πού άναζητά τόν νόμο τοΰ άντικειμένου της.
"Ομως αυτή ή θεωρητική έπανάσταση προϋποθέτει επί
σης πώς δέν συγχέουμε τό άντικείμενό τής επιστημονικής ε
ρευνάς (εδώ, τούς πολιτικούς νόμους τών ανθρώπινων κοινω
νιών) μέ τά άποτελέσματα τής ίδιας τής ερευνάς: νά μήν παί
ζουμε μέ τή λέξη νόμος. Ελλοχεύει μιά έπικίνδυνη σύγχυση
πού οφείλεται στό δτι ο Μοντεσκιέ, ο όποιος σέ δλα τά άντικείμενα τής γνώσης άντλεΐ άπό τά γεγονότα τούς νόμους
τους, άναζητεΐ εδώ νά γνωρίσει αυτό τό ιδιαίτερο άντικείμενό
πού είναι οί θετικοί νόμοι τών άνθρώπινων κοινωνιών. Άλλά οί
νόμοι πού συναντούμε στήνΓΕλλάδα τοΰ 5 ου π .X . αιώνα ή στό
Πρώτο βασίλειο τών Φράγκων δέν είναι προφανώς νόμοι μέ
τό πρώτο νόημα τής λέξης, δηλαδή επιστημονικοί νόμοι. Πρό
κειται γιά νομικούς θεσμούς, τών όποιων ό Μοντεσκιέ θέλει
νά διατυπώσει τόν (επιστημονικό) νόμο συγκέντρωσης ή εξέ
λιξης. Τό διατυπώνει μέ μεγάλη σαφήνεια διακρίνοντας τούς
νόμους άπό τό πνεύμα τους: «Δέν καταπιάνομαι μέ νόμους,
άλλά μέ τό πνεύμα τών νόμων, καί καθώς αυτό τό πνεύμα συνίσταται στίς διάφορες σχέσεις πού οί νόμοι μπορεί νά έχουν μέ
τά διάφορα πράγματα...» (Π Ν , 1, 3). Ό Μοντεσκιέ δέν συγ
χέει λοιπόν τούς νόμους τοΰ άντικειμένου του (τό πνεύμα τών
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νόμων) μέ τό ίδιο τό αντικείμενο (οί νόμοι). Πιστεύω πώ ς ή
απλή αυτή διάκριση είναι άπαραίτητη γιά νά άποφύγουμε
κάποια παρανόηση. Στό Γδιο πρώτο Βιβλίο, άφοΰ έδειξε δτι
δλα τά οντα τοΰ σύμπαντος κι ό Γδιος ό θεός υποτάσσονται σέ
νόμους-σχέσεις, ό Μοντεσκιέ εξετάζει τή διαφορά τροπικότητά ζ τους. Διακρίνει έτσι τούς νόμους πού κυβερνούν τήν ά
ψυχη υλη, οί όποιοι δέν γνωρίζουν ποτέ τήν παραμικρή άπόκλιση, άπό τούς νόμους πού διέπουν τά ζώα καί τούς άνθρώπους. "Οσο περισσότερο άνεβαίνουμε τίς βαθμίδες τού είναι, οί
νόμοι χάνουν σέ σταθερότητα καί, πάντως, ή τήρησή τους χά
νει σέ άκρίβεια. « Ό νοητός κόσμος πολύ άπέχει άπό τό νά
κυβερνάται εξίσου καλά μέ τόν φυσικό κόσμο» ( Π \\ 1, ΐ).
Έ τ σ ι ό άνθρωπος, πού έχει επί τών άλλων δντων τό προνόμιο
τής γνώστης, είναι επιρρεπής στό σφάλμα καί έχει παραδοθεΐ
στά πάθη. Σ ’ αυτό οφείλονται καί οί άποκλίσεις του: « Ό ς
νοήμον δν, παραβιάζει άκατάπαυστα τούς νόμους πού έχει
καθιδρύσει ό θεός καί μεταβάλλει δσους θεσπίζει ό ίδιος»
(ΠΝ, 1,1). Άκόμη χειρότερα: δέν τηρεί ουτε κάν τούς νόμους
πού θέσπισε ό Ιδιος γιά τόν έαυτό του! Αυτό άκριβώς τό περιπλανώμενο δν, στήν ιστορία του, είναι τό άντικείμενο τών
ερευνών τού Μοντεσκιέ: ένα δν πού δέν υπακούει πάντοτε
στούς νόμους πού τού δίνουν, καί τό οποίο επιπλέον μπορεί νά
έχει ιδιαίτερους νόμους πού τό ιδιο έφτιαξε: τούς θετικούς νόμιους, χωρίς ωστόσο νά τούς σέβεται.
Οί σκέψεις αυτές τού Μοντεσκιέ θά μπορούσαν νά θεωρη
θούν σκέψεις ενός ήθικιστή πού καταδικάζει τήν άνθρώπινη
άδυναμία. Πιστεύω δτι είναι περισσότερο σκέψεις ενός θεω
ρητικού πού άντιμετωπίζει έδώ μιά βαθιά άμφισημία. Μπο
ρούμε πράγματι νά δώσουμε δυο διαφορετικές ερμηνείες αυ
τής τής διάκρισης πού άφορά τήν τροπικότητα τών νόμων, οί
όποιες άντιπροσωπεύουν δύο τάσεις τού Γδιου τού Μοντεσκιέ.
[41 1
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Σ τή ν πρώτη ερμηνεία, θά μπορούσαμε νά ποΰμε τό εξής :
έπιμένοντας στη μεθοδολογική άρχή δτι οί νόμοι συσχέτισης
καί μεταβολής πού μπορούμε νά αντλήσουμε άπό τούς άνθρώπινους νόμους διακρίνονται άπό τούς νόμους αύτούς, ή
περιπλάνηση καί οί άποκλίσεις τών ανθρώπων δσον άφορά
τούς νόμους τους δέν θέτουν τίποτε σέ άμφισβήτηση. Διότι ό
κοινωνιολόγος δέν εχει νά κάνει, δπως ό φυσικός, μέ ενα άντικείμενο (τό σώμα) πού υπακούει σέ εναν άπλό ντετερμινισμό,
άκολουθώντας μιά γραμμή άπό τήν οποία δέν άποκλίνει —
άλλά μέ εναν πολύ ιδιαίτερο τύπο άντικειμένου: τούς άνθρώ
πους, πού άποκλίνουν άκόμη κι ά π ’ τούς νόμους πού φτιά
χνουν οί ίδιοι γιά τόν εαυτό τους. Τί νά ποΰμε άραγε γιά τή
σχέση πού διατηρούν οί άνθρωποι μέ τούς νόμους τους; "Οτι
τούς άλλάζουν, τούς καταστρατηγούν ή τούς παραβιάζουν.
Τίποτε δμως δέν θέτει σέ άμφισβήτηση τήν ιδέα δτι, μέ βάση
τή συμπεριφορά τους, άνεξάρτητα άν είναι υποταγμένη ή άνυπότακτη, μπορεί νά εξαχθεί κάποιος νόμος τόν όποιο τη 
ρούν χωρίς νά τό γνωρίζουν, πού ή άλήθεια του προκύπτει άπό
τά ιδια τους τά σφάλματα. Γιά νά άπογοητευτεϊ κανείς άνακαλύπτοντας τούς νόμους τής άνθρώπινης συμπεριφοράς,
θά πρέπει νά κάνει τήν άπλόική σκέψη καί νά θεωρήσει τούς
νόμους πού φτιάχνουν οί άνθρωποι ώς τήν άναγκαιότητα πού
τούς κυβερνά! Στήν πραγματικότητα, τό σφάλμα τους, τό ά
στατο τής διάθεσής τους, ή παραβίαση καί ή άλλαγή τών νό
μων τους, άποτελοΰν απλώς μέρος τής συμπεριφοράς τους.
Δέν εχει κανείς παρά νά συνάγει τούς νόμους τής παραβίασης
τών νόμων ή της άλλαγής τους. Καί αυτό άκριβώς κάνει ό
Μοντεσκιέ σέ δλα σχεδόν τά κεφάλαια τοΰ Πνεύματος τών
Νόμων. νΑς άνοίξουμε ενα βιβλίο ιστορίας (τό πρόβλημα τής
διαδοχής στούς Ρωμαίους, ή δικαιοσύνη τήν πρώτη περίοδο
τής φεουδαρχίας κ.λπ.): θά αναγνωρίσουμε πώς ή ανθρώπινη
[ 42]

ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

περιπλάνηση καί μεταβολή συνιστοΰν κατά βάση τό αντικεί
μενό τους. Ή στάση αυτή προϋποθέτει μιά πολύ γόνιμη με
θοδολογική αρχή, πού συνίσταται στό νά μή συγχέουμε τίς
αφορμές τής ανθρώπινης δράσης μέ τά βαθύτερα κίνητρά
της, ουτε τούς σκοπούς καί τούς λόγους πού οί άνθρωποι επι
λέγουν συνειδητά μέ τίς πραγματικές αιτίες, ώς έπί τό πλεΐστον ασυνείδητες, πού τούς κάνουν νά ενεργούν. Έ τ σ ι, ό Μο
ντεσκιέ επικαλείται διαρκώς αιτίες πού οί άνθρωποι αγνοούν:
τό κλίμα, τό έδαφος, τά ήθη, τήν εσωτερική λογική ενός συ
νόλου θεσμών κ.λπ., άκριβώς γιά νά εξηγήσει τούς άνθρώπινους νόμους καί τό χάσμα πού χωρίζει τή συμπεριφορά τών άνθρώπων τόσο άπό τούς «άρχέγονους» νόμους (πού είναι οί φυ
σικοί νόμοι τής ήθικής), δσο καί άπό θετικούς νόμους. "Ολα
δείχνουν δτι ο Μοντεσκιέ δέν θέλησε νά διατυπώσει «τό
πνεϋμα» τών νόμων, δηλαδή τόν νόμο τών νόμων, χωρίς νά
διατυπώσει συγχρόνως, στό πλαίσιο τής ίδιας άρχής, καί τό
κακόβουλο ανθρώπινο πνεϋμα περί νόμων, δηλαδή τόν νόμο
τής παραβίασής τους.
Ή ερμηνεία αυτή επιτρέπει νά προσδώσουμε ίσως ενα πιό
πρόσφορο νόημα στό μοτίβο πού επανέρχεται συχνά στόν
Μοντεσκιέ καί πού μοιάζει νά άφορά τά «καθήκοντα» τού νό
μου. Βλέπουμε όντως τόν Μοντεσκιέ πολύ συχνά, μιλώντας
γιά τούς άνθρώπινους νόμους, νά έπικαλεϊται νόμους καλύτε
ρους σέ σχέση πρός τούς υπάρχοντες. Παράξενο παράδοξο
ενός άνθρώπου πού άρνεΐται νά κρίνει τό είναι μέ βάση τό δέον
— καί ό όποιος ώστόσο φαίνεται νά υποπίπτει στό σφάλμα
πού καταγγέλλει! Γιά παράδειγμα, ο Μοντεσκιέ λέει (πράγ
μα πού ταιριάζει μέ δλους τούς νόμους πού στερούνται αυτόν
τόν λόγο πού περιγράφει στό βιβλίο του) δτι «ό νόμος εν γένει
είναι ο άνθρώπινος λόγος, καθόσον κυβερνά δλους τούς λαούς
τής γής» (/7ΛΓ, 1, 1). Λέει άκόμη δτι οί νόμοι οφείλουν νά άνά[ 43]
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γονται στόν λαό, δτι οφείλουν νά ανάγονται στη φύση καί
στήν άρχή τής διακυβέρνησης, δτι οφείλουν νά. είναι σχετικοί
μέ τό φυσικό τοπίο τής χώρας κ.λπ... Η απαρίθμηση δλων
αυτών τών καθηκόντων δέν εχει τέλος. Καί μόλις πιστέψου
με, ώς πρός τόν ορισμό του περί τής φύσης καί τής άρχής [prin
cipe] τοΰ νόμου, δτι κατέχουμε σαφώς τήν ουσία ενός πολι
τεύματος, διαβάζουμε μέ έκπληξη: «τοΰτο δέν σημαίνει δτι
σέ μιά Δημοκρατία οί πολίτες είναι ενάρετοι, άλλά δτι θά
έπρεπε νά είναι... ειδάλλως τό πολίτευμα θά ηταν άτελές»
(ΠΝ, 3,11). ’Ακόμη κι ό δεσποτισμός, γιά νά είναι «τέλειος»,
καί ενας θεός ξέρει τί είδους τελειότητα θά ηταν αυτή, έχει κι
αυτός καθήκοντα νά εκπληρώσει! Από αυτά τά κείμενα συ
μπεραίνει κανείς γενικά τό εξής: ό θεωρητικός τοΰ ιδεώδους ή
ό νομοθέτης παίρνει τή θέση τοΰ επιστήμονα. Ό επιστήμο
νας εξετάζει μόνον γεγονότα, ενώ ό θεωρητικός ή νομοθέτης
θέτει στόν εαυτό του σκοπούς. ’Εδώ πάλι ή παρανόηση εδρά
ζεται έν μέρει στό λογοπαίγνιο σχετικά μέ τούς δύο νόμους: οι
νόμοι πού διέπουν πραγματικά τίς πράξεις τών άνθρώπων (οί
νόμοι πού άναζητά ό επιστήμονας) καί οί νόμοι πού τίθενται
άπό τούς άνθρώπους. "Οταν ό Μοντεσκιέ προτείνει καθήκο
ντα στούς νόμους, άναφέρεται μόνο στούς νόμους πού οί
άνθρωποι φτιάχνουν γιά τούς ίδιους. Καί τό «καθήκον» άποτελεΐ άπλώς έκκληση γιά νά καλυφθεί ή άπόσταση πού χωρί
ζει τούς νόμους πού κυβερνούν τούς άνθρώπους έν άγνοια τους
άπό τούς νόμους πού οί άνθρωποι φτιάχνουν καί γνωρίζουν.
Πρόκειται σαφώς γιά έκκληση πού άπευθύνεται στόν νομοθέτη, ώστε έκεΐνος, γνώστης τών ψευδαισθήσεων τής κοινής
συνείδησης καί μέ κριτικό πνεΰμα έναντι αυτής τής τυφλής
συνείδησης, νά ρυθμίζει τή στάση του μέ βάση τήν πεφωτι
σμένη συνείδηση τοΰ επιστήμονα, δηλαδή μέ βάση τήν επι
στήμη, καί νά έναρμονίζει δσο είναι δυνατόν τούς συνειδητούς
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νόμους πού δίνει στούς ανθρώπους μέ τούς ασυνείδητους νό
μους πού τούς κυβερνούν. Δέν πρόκειται συνεπώς γιά ενα
άφηρημένο ιδεώδες, γιά ενα απεριόριστο καθήκον πού θά επι
βαλλόταν στούς ανθρώπους επειδή είναι αδύναμοι καί σφάλ
λουν. Πρόκειται γιά διόρθωση τή ς εσφαλμένης συνείδησης
άπό τήν άποχτηθεϊσα επιστήμη, τής ασυνείδητης συνείδη
σης άπό τήν έπιστημονική συνείδηση. Τό ζήτημα, επομένως,
είναι νά περάσουν οί κατακτήσεις τής επιστήμης στήν ίδια
τήν πολιτική πρακτική, διορθώνοντάς την ώς πρός τά σφάλ
ματά της καί τήν έλλειψη έπίγνωσης.
Αυτή είναι ή πρώτη πιθανή ερμηνεία, πού διασαφηνίζει
τήν τεράστια πλειονότητα τών παραδειγμάτων τού Μοντε
σκιέ. Μέ αυτήν τήν έννοια, ο Μοντεσκιέ είναι σαφώς ό συνει
δητός πρόδρομος δλης τής νεότερης πολιτικής επιστήμης, θέ
λοντας τήν επιστήμη αυστηρά κριτική καί συνάγοντας τούς
πραγματικούς νόμους τής συμπεριφοράς τών άνθρώπων άπό
τούς φαινομενικούς νόμους πού υιοθετούν, ώστε νά άσκήσει
κριτική στούς φαινομενικούς νόμους καί νά τούς τροποποιή
σει, έπιστρέφοντας ετσι στήν ιστορία τών άποκτημένων γνώ
σεων ώς πρός τή γνώση τής ιστορίας. Αυτή ή έπιστημονική
απόσταση σέ σχέση μέ τήν ιστορία καί ή συνειδητή επιστρο
φή στήν ιστορία μπορούν φυσικά, έάν θεωρήσουμε τό άντικεί
μενο τής επιστήμης ώς έπιστήμη, νά χρησιμεύσουν ώς πρό
σχημα γιά τή μομφή περί πολιτικού ιδεαλισμού (βλ. τόν Πουανκαρέ: ή έπιστήμη λειτουργεί στήν οριστική, ένώ ή πράξη
στήν προστακτική)! Άλλά, γιά νά καταρριφθεΐ κάθε μομφή
τέτοιου είδους, άρκεΐ νά δούμε οτι ή άπόσταση, πού άποκαλούμε ιδεατή, άνάμεσα στήν ύπάρχουσα κατάσταση καί στό
πρόγραμμα μεταρρύθμισής της δέν είναι σ’ αυτήν τήν περίπτω
ση παρά ή άπόσταση πού διατηρεί ή έπιστήμη σέ σχέση μ έ τό
αντικείμενό της καί τήν κοινή του συνείδηση. Μέσω τού φαι[ 45]
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νομενικοΰ ιδεώδους πού ή επιστήμη προτείνει στό αντικείμενό
της, τό μόνο πού κάνει είναι νά τοΰ επιστρέφει αυτό πού τοΰ
ειχε πάρει: τή δική της απόσταση, πού είναι ή Γδια ή γνώση.
Πρέπει ωστόσο νά πώ δτι, γιά τά κείμενα πού σχολιάζω,
είναι δυνατή καί μιά άλλη ερμηνεία, τήν οποία μπορεί κανείς
νά υποστηρίξει βασιζόμενος στόν Γδιο τόν Μοντεσκιέ. Ιδού
πώ ς εισάγει τούς ανθρώπινους νόμους στό σύνολο τών γενι
κών νόμων: «Τά έπιμέρους νοήμονα οντα μπορεί νά έχουν νό
μους πού τά ιδια έχουν φτιάξει· έχουν δμως καί νόμους πού δέν
έχουν φτιάξει. Προτού άκόμα υπάρξουν νοήμονα οντα, αυτά
ήταν δυνατά- συνεπώς, είχαν δυνατές σχέσεις, καί κατά συ
νέπεια δυνατούς νόμους. Προτού άκόμα φτιαχτούν νόμοι, υ
πήρχαν δυνατές σχέσεις δικαιοσύνης. Τό νά πούμε δτι τό δί
καιο καί τό άδικο είναι μόνον δ,τι επιτάσσουν ή άπαγορεύουν
οί θετικοί νόμοι, είναι σάν νά λέμε δτι προτού χαραχτεί ενας
κύκλος δλες οί άκτίνες δέν ήταν ίσομήκεις. Συνεπώς, πρέπει
νά παραδεχτούμε σχέσεις ευθυδικίας προγενέστερες άπό τόν
θετικό νόμο πού τίς εγκαθιδρύει...» (ΠΝ, 1, ΐ). Καί αυτοί οί
«άρχέγονοι» νόμοι άνάγονται στόν θεό. Οί νόμοι μιας δικαιο
σύνης πού προηγείται πάντοτε, πού είναι άνεξάρτητη άπό
κάθε συγκεκριμένη συνθήκη τής ιστορίας, παραπέμπουν τώ 
ρα στόν παλαιό τύπο νόμου, στόν νόμο-έντολή, στόν νόμο-καθήκον. Λίγο ενδιαφέρει αν ονομάζεται θεία δικαιοσύνη καί άν
άσκεϊται άπό τό λειτούργημα τής θρησκείας· άν ονομάζεται
φυσική ή ήθική καί άσκεϊται μέ τή διδασκαλία τών πατερά
δων καί τών δασκάλων ή μέ τή φωνή τής φύσης, τήν οποία ό
Μοντεσκιέ, πριν άπό τόν Ρουσσώ, άποκαλεΐ ή πιό γλυχιά
φωνή■ή άν ονομάζεται πολιτική. Δέν πρόκειται πλέον γιά θε
τικούς άνθρώπινους νόμους, πού έμπλέκονται σέ συγκεκριμέ
νες συνθήκες ύπαρξης, άπό τίς όποιες ο επιστήμονας πρέπει
άκριβώς νά άντλήσει τόν νόμο. Πρόκειται γιά ενα καθήκον
[ 46]
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πού άναθέτει στούς ανθρώπους ή φύση ή ο θεός, πού είναι τό
Γδιο πράγμα. Καί αυτό τό χαρακτηριστικό γνώρισμα περι
λαμβάνει, εννοείται, τή σύγχυση τών τάξεων [ordres]: ό επι
στημονικός νόμος εξαφανίζεται πίσω άπό τόν νόμο-έντολή.
θ ά βρούμε σαφώς αυτόν τόν πειρασμό στό τέλος τοΰ πρώτου
κεφαλαίου τοΰ πρώτου Βιβλίου. Τά κείμενα πού χρησιμέυσαν
γιά τήν πρώτη ερμηνεία κλίνουν τώρα πρός μιά εντελώς νέα
κατεύθυνση. "Ολα συμβαίνουν ώς εάν, εφεξής, ή άνθρώπινη
περιπλάνηση, ή αδιαίρετη αυτή πλευρά τής ανθρώπινης συ
μπεριφοράς, νά μήν ηταν πλέον άντικείμενο τής επιστήμης,
άλλά ό βαθύτερος λόγος πού δικαιολογεί τήν ύπαρξη νόμων,
δηλαδή καθηκόντων. Είναι εντυπωσιακό νά σκέφτεται κα
νείς δτι τά σώματα δέν έχουν (θετικούς) νόμους, έπειδή δέν
διαθέτουν πνεΰμα άνυπακοής στούς νόμους τους! Διότι αν οί
άνθρωποι έχουν τέτοιους νόμους, αυτό οφείλεται λιγότερο στήν
άτέλειά τους (ποιός δέν θά θυσίαζε δλα τά χαλίκια τοΰ κόσμου
γιά εναν άνθρωπο;) καί περισσότερο στήν ικανότητά τους νά
μήν ύπακούουν. Ό άνθρωπος: «Πρέπει νά αύτοκαθοδηγηθεϊ:
κι εντούτοις είναι δν περιορισμένο- ύπόκειται στήν άγνοια καί
στό λάθος, δπως δλες οί πεπερασμένες διάνοιες· τίς άδύναμες
γνώσεις του τίς χάνει κι αυτές. Ώ ς αισθητό δημιούργημα, υ
ποδουλώνεται σέ μύρια πάθη. "Ενα τέτοιο δν θά μπορούσε
άνά πάσα στιγμή νά λησμονήσει τόν δημιουργό του- ο θεός τό
κάλεσε καί πάλι κοντά του μέ τούς νόμους τής θρησκείας.
"Ενα τέτοιο δν θά μπορούσε, άνά πάσα στιγμή, νά λησμονή
σει τόν εαυτό του- οί φιλόσοφοι τού έπέστησαν τήν προσοχή
μέ τούς νόμους τής ήθικής. Είναι πλασμένο γιά νά ζεΐ μέσα
στήν κοινωνία, κι δμως θά μποροΰσε έκεΐ νά λησμονήσει τούς
άλλους· οί νομοθέτες τό συμμόρφωσαν μέ τά καθήκοντά του
μέσω τών πολιτικών καί άστικών νόμων» (ΠΝ, 1, ΐ). Τούτη
τή φορά, εχουμε οπισθοχωρήσει γιά τά καλά. Οί νόμοι αυτοί
[ 47 ]
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είναι εντολές. Πρόκειται γιά νόμους ενάντια στή λήθη, γιά νό
μους υπενθύμκτης πού επανατοποθετοΰν τόν άνθρωπο στή
μνήμη του, δηλαδή στό καθήκον του, τόν επαναφέρουν στόν
σκοπό πού πρέπει νά άκολουθήσει, έκών άκων, άν θέλει νά
εκπληρώσει τό πεπρωμένο του ώς άνθρωπος. Οί νόμοι αυτοί
δέν άφοροΰν πλέον τήν υφιστάμενη σχέση άνάμεσα στόν άν
θρωπο καί τίς συνθήκες ύπαρξής του, άλλά τήν ανθρώπινη
φύση. Τό περιθώριο τοΰ δέοντος-ειναι πού διαθέτουν αυτοί οί
νόμοι δέν άφορά πλέον, δπως πρίν, τήν άπόσταση πού χωρίζει
τήν άνθρώπινη ελλειψη επίγνωσης άπό τήν επίγνωση τών νό
μων της, άλλά άφορά τήν άνθρώπινη κατάσταση. Άνθρώπινη
φύση, άνθρώπινη κατάσταση: βρισκόμαστε λοιπόν ξανά ριγ
μένοι σέ εναν κόσμο άπό τόν όποιο νομίζαμε δτι είχαμε ξεφύγει. Σέ εναν κόσμο μέ άξίες στερεωμένες στούς ουρανούς, γιά
νά στρέφεται πρός αυτές τό βλέμμα τών άνθρώπων.
Έ δ ώ ό Μοντεσκιέ προσχωρεί μέ σύνεση στήν πιό πεζή
παράδοση. Υπάρχουν αιώνιες άξίες. νΑς διαβάσουμε πώς δια
τυπώνονται στό πρώτο κεφάλαιο τοΰ πρώτου Βιβλίου: «πρέ
πει νά υπακούμε στούς νόμους· πρέπει νά εκδηλώνουμε ευ
γνωμοσύνη στόν ευεργέτη μας· πρέπει νά υπακούμε στόν δη
μιουργό μας - θά τιμωρηθούμε γιά τό κακό πού διαπράξαμε».
Παράξενη άπαρίθμηση! θ ά συμπληρωθεί μέ μιά δεύτερη
άπαρίθμηση: πρώτο Βιβλίο, κεφάλαιο δεύτερο, γιά νά μάθου
με δτι ή «φύση» μάς παρέχει τήν ιδέα ενός δημιουργού καί
μάς ώθεϊ πρός αυτόν δτι θέλει νά ζοΰμε ειρηνικά· νά τρεφό
μαστε- νά κλίνουμε πρός τό άλλο φύλο" καί νά επιθυμούμε νά
ζούμε σέ κοινωνίες. Τά υπόλοιπα συμπληρώνονται λίγο-λίγο,
καθώς βρίσκονται διασκορπισμένα σέ διάφορα κείμενα: δτι
ενας πατέρας οφείλει στό παιδί του τροφή άλλά δχι υποχρεωτι
κά καί κληρονομιά· ενας γιός στηρίζει τόν πατέρα του, άν αυτός
βρεθεί στόν δρόμο· δτι ή γυναίκα πρέπει νά άφήνει τόν πρώτο
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ρόλο στόν άνδρα μέσα στήν οικογένεια- και κυρίως δτι οί συμ
περιφορές που άφοροΰν τήν αιδώ έχουν τή μεγαλύτερη σημα
σία γιά τόν προορισμό τοΰ άνθρώπου (εΓτε μόνο γιά τή γυναί
κα σχεδόν σέ δλες τίς πράξεις της, στή ρύθμιση τών θεμάτων
τοΰ γάμου, εΓτε καί γιά τά δύο φύλα δταν συνευρίσκονται σέ
άποτρόπαιες συναντήσεις)- δτι ό δεσποτισμός καί τά βασανι
στήρια θίγουν πάντα τήν άνθρώπινη φύση, ενώ ή δουλεία συ
χνά. Έ ν όλίγοις, κάποιες φιλελεύθερες διεκδικήσεις, κάποιες
άλλες πολιτικές καί ισχυρές κοινοτοπίες πού εξυπηρετούν βα
θιά ριζωμένα έθιμα. Τίποτε πού νά μοιάζει άπό μακριά με τά
γενναιόδωρα κατηγορήματα πού άλλοι θεωρητικοί, οχι πιό
ντροπαλοί, άλλά πιό αποφασισμένοι ή άφελεΐς, άποδίδουν ή θά
άποδώσουν στήν «άνθρώπινη φύση»: ελευθερία, ισότητα, ή
καί αδελφότητα. Βρισκόμαστε σαφώς σέ εναν άλλον κόσμο.
Πιστεύω δτι αυτή ή πλευρά τοΰ Μοντεσκιέ δέν είναι άδιάφορη. "Οτι δέν φανερώνει μόνον μιά μεμονωμένη παραχώρη
ση σέ ενα σύνολο αυστηρών άπαιτήσεων, τό άντίτιμο πού έ
πρεπε νά καταβάλει στίς προκαταλήψεις τοΰ κόσμου, ώστε
νά εχει τήν ήσυχία του. Ό Μοντεσκιέ είχε ανάγκη αυτή την
καταφυγή κι αυτό τό καταφύγιο. "Οπως ειχε άνάγκη καί τήν
άμφισημία τής έννοιας τοΰ νόμου γιά νά πολεμήσει τούς πιό
σκληρούς άντιπάλους του. νΑς ξαναδιαβάσουμε λοιπόν τήν άπάντησή του στόν υποψιασμένο θεολόγο. Αυτοί οί νόμοι πού
προηγούνται τοΰ έαυτοΰ τους, αυτές οί άκτίνες πού άπό τήν
αιωνιότητα είναι ίσομήκεις, προτού οποιοσδήποτε, θεός ή
άνθρωπος, χαράξει ποτέ κύκλο στόν κόσμο, αυτές οί σχέσεις
ευθυδικίας πού προηγούνται κάθε δυνατού θετικού νόμου, τοΰ
χρησιμεύουν ώς επιχείρημα ενάντια στόν κίνδυνο πού άποτελεϊό Χόμπς. « Ό συγγραφέας σκοπεύει νά έπιτεθεϊστό σύ
στημα τοΰ Χ όμπς: σύστημα τρομερό, τό όποιο, έξαρτώντας
δλα τά ελαττώματα καί δλες τίς άρετές άπό τή θέσπιση τών
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νόμων πού έφτιαξαν οί άνθρωποι..., ανατρέπει, δπως καί ό
Σπινόζα, κάθε ήθική καί κάθε θρησκεία».4 Εντάξει γιά τήν
ήθική καί τή θρησκεία. Ό θεολόγος θά ικανοποιηθεί πλήρως.
Ωστόσο διακυβεύεται μιά εντελώς διαφορετική υπόθεση.
νΟχι πλέον οί νόμοι πού διέπουν τήν ήθική καί τή θρησκεία,
άλλά οί νόμοι πού κυβερνούν τήν πολιτική, νόμοι άποφασιστικής σημασίας, σύμφωνα καί μέ τόν Γδιο τόν Μοντεσκιέ. Τό
θεμέλιο αυτών τών νόμων άμφισβητεϊται άπό τόν Χόμπς, μέ
σω τοΰ συμβολαίου. Οί αιώνιοι νόμοι τοΰ Μοντεσκιέ, εφόσον
προϋπάρχουν κάθε άνθρώπινου νόμου, συνιστοΰν λοιπόν
σαφώς τό καταφύγιο δπου θά προφυλαχτεΐ άπό τόν άντίπαλό
του. Άπό τό γεγονός δτι υπάρχουν νόμοι πρίν άπό τούς νό
μους, γίνεται κατανοητό δτι δέν υπάρχει πιά συμβόλαιο, ουτε
κανένας άπό εκείνους τούς πολιτικούς κινδύνους, στούς οποί
ους μόνον ή ιδέα τοΰ συμβολαίου δεσμεύει τούς άνθρώπους καί
τίς κυβερνήσεις. Ύ πό τήν σκέπη τών αιώνιων νόμων μιας φύ
σης χωρίς έξισωτική δομή, μπορούμε νά πολεμήσουμε τόν άντίπαλο έξ άποστάσεως. Τόν περιμένουμε στό πεδίο τής φύ
σης, τό όποιο, δμως, εχουμε έπιλέξει πρίν άπό εκείνον, μέ τά
κατάλληλα δπλα. "Ολα είναι έτοιμα γιά νά υπερασπιστούμε
μιάν άλλη υπόθεση, διαφορετική άπό τή δική του: τήν υπόθεση
ενός κλονισμένου κόσμου, πού θέλουμε νά τόν έπανατοποθετήσουμε στίς βάσεις του.
Τό δτι ο Μοντεσκιέ υπηρετεί ετσι παλαιές υποθέσεις χρη
σιμοποιώντας ιδέες, οί ισχυρότερες άπό τίς όποιες είναι εντε
λώς νέες, δέν άποτελεΐάσφαλώς τό μικρότερο παράδοξό του.
Είναι δμως καιρός νά τόν άκολουθήσουμε στίς πιό γνωστές
του σκέψεις, πού είναι καί οί πιό κρυφές.

k . DEL , Ιο Μέρος, 1: ’Απάντηση στήν 1η αντίρρηση.
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3.

Ή διαλεκτική τής ιστορίας

"Ο,τι ειπώθηκε μέχρι τώρα άφορά μόνον τή μέθοδο τοΰ Μο
ντεσκιέ, τίς προϋποθέσεις της καί τό νόημά της. Ή μέθοδος
αυτή πού εφαρμόζεται στό άντικείμενό της είναι άναμφισβήτητα νέα. Όστόσο, μιά μέθοδος, άκόμη καί νέα, μπορεί νά εί
ναι μάταιη, έάν δέν παράγει κάτι τό καινούργιο. Ποιές είναι
λοιπόν οί θετικές άνακαλύψεις [découvertes positives] τοΰ
Μοντεσκιέ;
«’Α ρχικά εξέτασα τούς άνθρώπους καί πίστεψα οτι, σ ’
αυτή τήν άπειρη ποικιλία νόμων καί ήθών, οδηγό τους δέν
είχαν μόνο τή φαντασία τους. Έ θ εσ α τίς άρχές, καί είδα τίς
ιδιαίτερες περιπτώσεις νά υποτάσσονται σ’ αυτές τίς άρχές
άπό μόνες τους, τίς ιστορίες δλων τών εθνών νά είναι τά επα
κόλουθά τους, καί κάθε ιδιαίτερος νόμος νά συνδέεται μέ εναν
άλλον νόμο ή νά έξαρτάται άπό κάποιον άλλο πιό γενικό».
Αυτή εΤναι ή άνακάλυψη τοΰ Μοντεσκιέ: οχι επινοήσεις πού
άφοροΰν λεπτομέρειες, άλλά καθολικές άρχές πού επιτρέπουν
τήν κατανόηση συνολικά τής άνθρώπινης ιστορίας καί όλων
τών λεπτομερειών της. «"Οταν άνακάλυψα τίς άρχές μου,
ολα, δσα άναζητοΰσα, ήρθαν κοντά μου» (ΠΝ, Πρόλογος).
Ποιές είναι λοιπόν αυτές οί άρχές πού καθιστούν ετσι τήν ι
στορία κατανοητή; Τό ερώτημα αυτό παρουσιάζει πολλές δυσ
κολίες, πού άφοροΰν άμεσα τή σύνθεση τοΰ Πνεύματος τών
Νόμων. Τό μεγάλο εργο τοΰ Μοντεσκιέ, πού άρχίζει μέ τίς σε
λίδες τίς όποιες μόλις σχολίασα, δέν εχει στήν πραγματικό
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τητα τήν αναμενόμενη διάταξη. Στό έργο αυτό βρίσκουμε
κ α τ’ άρχάς, άπό τό 2ο μέχρι τό 13ο Βιβλίο, μιά θεωρία τών
πολιτευμάτων καί τών διαφόρων νόμων, πού έξαρτώνται εΓτε
άπό τή φύση εΓτε άπό τήν άρχή τών πολιτευμάτων: έντέλει
μιά τυπολογία, πού φαίνεται νά είναι σέ μεγάλο βαθμό άφηρημένη, άν καί τροφοδοτείται άπό ιστορικά παραδείγματα, καί
μοιάζει μέ ενα δλον άπομονωμενο άπό τά υπόλοιπα, «ενα ολο
κληρωμένο άριστούργημα μέσα σε ενα άνολοκλήρωτο εργο»
(J.-J.Chevallier). Μετά τό 13ο Βιβλίο, νομίζουμε δτι βρισκό
μαστε σέ έναν άλλο κόσμο, θεωρούσαμε πώ ς δλα είχαν ει
πωθεί γιά τά πολιτεύματα, δτι γνωρίζαμε τούς τύπους τους,
νά δμως πού τίθεται τό πρόβλημα τοΰ κλίματος (βιβλία 14,15,
16,17), έπειτα ή ποιότητα τοΰ εδάφους (Βιβλίο 18), στή συ
νέχεια τά ήθη (Βιβλίο 19), τό εμπόριο (Βιβλία 20 καί 21), τό
νόμισμα (Βιβλίο 22), ο πληθυσμός (Βιβλίο 23) καί, τέλος, ή
θρησκεία (Βιβλία 24 καί 25), πού έρχονται μέ τή σειρά τους
νά καθορίσουν αυτούς τούς νόμους, τών οποίων θεωρούσαμε
ήδη πώ ς κατέχουμε τό μυστικό. Καί, γιά νά ολοκληρωθεί ή
σύγχυση, τέσσερα βιβλία ιστορίας: ένα βιβλίο πού πραγματεύ
εται τήν εξέλιξη τών ρωμαϊκών νόμων πού ρυθμίζουν τό κληρο
νομικό δίκαιο (Βιβλίο 27), τρία βιβλία πού εκθέτουν τήν προέ
λευση τών φεουδαρχικών νόμων (Βιβλία 28,30,31 ) καί, άνάμεσά τους, ένα βιβλίο σχετικά μέ «τόν τρόπο σύνθεσης τών
νόμων» (Βιβλίο 29). Άρχές πού φιλοδοξούν νά θέσουν τάξη
στήν ιστορία, θά έπρεπε τουλάχιστον νά θέσουν τάξη στήν
πραγματεία πού τίς εκθέτει.
Πράγματι, πού βρίσκονται αυτές οί άρχές; Τό Πνεϋμα τών
Νόμων φαίνεται νά άποτελεΐται άπό τρία μέρη, πού προστέ
θηκαν τό ένα στό άλλο σάν ιδέες πού έρχονται ξαφνικά καί δέν
θέλει κανείς νά τού φύγουν. Ποΰ βρίσκεται ή άναμενόμενη ω
ραία ενότητα; Πρέπει άραγε νά άναζητήσουμε τίς «άρχές»
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τοΰ Μοντεσκιέ στά δεκατρία πρώτα βιβλία, οπότε καί τοΰ ο
φείλουμε τήν ιδέα μιας καθαρής τυπολογίας τών μορφών πολι
τε ύ μ α τ α τήν περιγραφή τής ίδιάζουσας δυναμικής τους, τήν
εξαγωγή τών νόμων σέ συνάρτηση μέ τή φύση τους καί τήν
άρχή τους; νΕστω. Στήν περίπτωση δμως αυτή, οτιδήποτε
άφορά τό κλίμα καί τούς διάφορους παράγοντες, καθώς επίσης
καί τήν Ιστορία, παρόλο πού εχει ενδιαφέρον, μοιάζει επιπρό
σθετο. Μήπως οί άληθινές άρχές βρίσκονται, άντιθέτως, στό
δεύτερο μέρος, στήν ιδέα πώς οί νόμοι καθορίζονται άπό διάφο
ρους παράγοντες, υλικούς (κλίμα, έδαφος, πληθυσμός, οικο
νομία) καί ήθικούς (ήθη, θρησκεία); Άλλά τότε ποιά είναι ή
κρυφή αιτία πού συνδέει αυτές τίς καθοριστικές άρχές μέ τίς
πρώτες ιδεατές άρχές καί μέ τίς τελευταίες ιστορικές μελέ
τες; Έ ά ν θελήσουμε νά κρατήσουμε τά πάντα σέ μιά άδύνατη ενότητα, τόν ιδεατό χαρακτήρα τών τύπων, τόν ντετερμι
νισμό τοΰ υλικού ή ήθικοΰ περιβάλλοντος καί τήν ιστορία, θά
βρεθοΰμε άντιμέτωποι μέ άντιφάσεις δίχως διέξοδο. Μπορεί
νά ειπωθεί δτι ό Μοντεσκιέ άμφιταλαντεύεται άνάμεσα στόν
μηχανιστικό υλισμό καί στόν ήθικό ιδεαλισμό, άνάμεσα στίς ά
χρονες δομές καί στήν ιστορική γένεση κ.λπ.. Τούτο θά σήμαινε πώς, έάν εκανε άνακαλύψεις, έκεΐνο πού τίς συνδέει με
ταξύ τους είναι ή άταξία τού βιβλίου του, γεγονός πού άποδεικνύει, ενάντια στόν ίδιο, δτι δέν εκανε αυτή τήν άνακάλυψη πού
πίστευε.
θ ά ήθελα νά επιχειρήσω νά άμφισβητήσω αυτή τήν εντύ
πωση καί νά δείξω άνάμεσα στίς διαφορετικές «άλήθειες»
τού Πνεύματος τών Νόμων τήν αλυσίδα πού τίς συνδέει μέ
άλλες, στίς όποιες άναφέρεται ό Πρόλογος.
Ή πρώτη έκφραση τών νέων άρχών του Μοντεσκιέ συνίσταται σέ μερικές άράδες, δπου γίνεται ή διάκριση άνάμεσα
στή φύση καί στήν αρχή [principe] ενός πολιτεύματος. Κά
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θε πολίτευμα (δημοκρατία, μοναρχία, δεσποτισμός) εχει τή
φύση του καί την αρχή του. « Ή φύση του τό κάνει νά είναι δ,τι
είναι, ενώ ή άρχή του, τό πάθος πού τό κάνει νά ενεργεί» (ΠΝ, 3 ,
1).
Τί νά εννοήσουμε μέ τόν δρο φύση τοΰ πολιτεύματος; Ή
φύση τοΰ πολιτεύματος άπαντά στό ερώτημα : «ποιός κατέ
χει τήν εξουσία; Πώς ο κάτοχος τής εξουσίας άσκεΐ τήν εξου
σία»; Έ τ σ ι, ή φύση τοΰ Δημοκρατικού πολιτεύματος θέλει δ
λαός εν σώματι (ή ενα τμήμα τοΰ λαοΰ) νά κατέχει τό κυρίαρ
χο κέντρο ισχύος. Ή φύση τοΰ μοναρχικού πολιτεύματος, νά
κυβερνά ενας, άλλά μέ νόμους σταθερούς καί θεσπισμένους.
Ή φύση τοΰ δεσποτισμοΰ, νά κυβερνά ενας, άλλά χωρίς νό
μους ή κανόνες. Κατοχή καί τρόπος άσκησης τής εξουσίας, δλα αυτά παραμένουν σέ καθαρά νομικό επίπεδο, δηλαδή σέ ε
πίπεδο τυπικό.
Μέσω τής αρχής, εισερχόμαστε στή ζωή. Διότι ενα πολί
τευμα δέν άποτελεΐ μιά καθαρή μορφή. Είναι ή μορφή τής συ
γκεκριμένης ύπαρξης μιας κοινωνίας άνθρώπων. Γιά νά υπά
γονται οί άνθρωποι ορθώς καί διαρκώς σέ εναν ιδιαίτερο τύπο
πολιτεύματος, δέν άρκεΐή άπλή επιβολή μιας πολιτικής μορ
φής (φύση), άλλά άπαιτεΐται καί ή διάθεση τών άνθρώπων ώς
πρός τή μορφή αυτή, ενας ορισμένος τρόπος δράσης καί άντίδρασης πού υποστηρίζει αυτήν τή μορφή. Χρειάζεται, λέει ό
Μοντεσκιέ, ενα ειδικό πάθος. Κατά τρόπο αναγκαίο, κάθε μορ
φή πολιτεύματος επιδιώκει τό δικό της πάθος. Ή Δημοκρατία
επιδιώκει τήν άρετή, ή μοναρχία τήν τιμή κι ό δεσποτισμός τόν
φόβο. Ή άρχή τοΰ πολιτεύματος πηγάζει άπό τή μορφή του,
γιατί παράγεται άπό αυτήν μέ τρόπο «φυσικό». "Ομως αυτή
ή συνεπαγωγή συνιστά μάλλον προϋπόθεσή της παρά αποτέ
λεσμα. νΑς πάρουμε τό παράδειγμα τής Δημοκρατίας. Ή ιδιαί
τερη άρχή τής Δημοκρατίας, ή άρετή, άπαντά στό ερώτημα:
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«υπό ποιες προϋποθέσεις ενα πολίτευμα πού δίνει τήν εξουσία
στόν λαό καί τόν κάνει νά τήν άσκεΐ μέσω νόμων είναι δυνατόν
νά υπάρξει»; Ύ πό τήν προϋπόθεση δτι οί πολίτες είναι ενάρε
τοι, δηλαδή θυσιάζονται γιά τό δημόσιο άγαθό καί, σέ κάθε πε
ρίσταση, προκρίνουν τήν πατρίδα άπό τά δικά τους πάθη. Τό
ιδιο ισχύει γιά τή μοναρχία καί τόν δεσποτισμό. ’Εάν ή άρχη
τοΰ πολιτεύματος είναι τό ελατήριό του, αυτό πού τό κάνει νά
ενεργεί, τούτο οφείλεται στό δτι, πολύ άπλά, άποτελεΐ τή ζωή
τού πολιτεύματος καί τόν δρο ύπαρξής του. Ή Δημοκρατία δεν
μπορεί νά περπατήσει, άν μού επιτρέπεται αυτή ή έκφραση,
παρά μόνον μέ τήν άρετή, δπως κάποιοι κινητήρες λειτουργούν
μέ βενζίνη. "Οταν λείπει ή άρετή, ή Δημοκρατία καταρρέει,
ένώ τό Γδιο συμβαίνει μέ τή μοναρχία, δταν λείπει ή τιμή, καί
μέ τόν δεσποτισμό, δταν λείπει ό φόβος.
Κατηγόρησαν τόν Μοντεσκιέ γιά φορμαλισμό, γιά τόν τρό
πο του νά ορίζει ενα πολίτευμα μέ βάση τή φύση του, πού συνίσταται πράγματι σέ μερικές λέξεις καθαρού συνταγματικού
δικαίου. Ξεχνούν δμως πώς «ή φύση ενός πολιτεύματος είναι
τυπική καί γιά τόν ιδιο τόν Μοντεσκιέ, άπό τή στιγμή πού
διαχωρίζεται άπό τήν άρχή της». Πρέπει νά πούμε: στό
πλαίσιο ενός πολιτεύματος, μιά φύση χωρίς άρχή είναι άδιανόητη καί δέν υπάρχει. Ή μόνη νοητή, έπειδή είναι πραγμα
τική, είναι η ολότητα φύση-άρχη. Καί αυτή ή ολότητα δέν
είναι πλέον τυπική, διότι δέν δηλώνει μιά καθαρή νομική μορ
φή, άλλά μιά πολιτική μορφή πού εμπλέκεται στή δική της
ζωή, στίς δικές της συνθήκες ύπαρξης καί διάρκειας. Παρόλο
πού ορίζονται μέ λέξεις (άρετή, τιμή, φόβος), οί συνθήκες
αυτές είναι πολύ συγκεκριμένες. Ώ ς πάθος εν γένει, τό πάθος
μπορεί νά φαίνεται άφαιρετικό, άλλά «ώς άρχή εκφράζει πολι
τικά τό σύνολο τής πραγματικής ζωής τών πολιτών». Ή άρε
τή τού πολίτη σημαίνει πώς ολόκληρη ή ζωή του είναι ύποταγ-
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μένη στό δημόσιο άγαθό: αυτό τό πάθος, κυρίαρχο εντός τοΰ
κράτους, σημαίνει γιά εναν άνθρωπο πώς ολα τά πάθη του κυ
ριαρχούνται. Μέσω της άρχής, ή συγκεκριμένη ζωή τών
ανθρώπων, δημόσια άλλά καί ιδιωτική, εμπίπτει στή διακυ
βέρνηση. Ή άρχή ερχεται καί συναντά τή φύση τής διακυ
βέρνησης (πολιτική μορφή) καί τήν πραγματική ζωή τών
άνθρώπων. Καθίσταται ετσι «τό σημείο καί τό σχήμα οπου
πρέπει νά συμπυκνώνεται πολιτικά ή πραγματική ζωή τών
άνθρώπων, γιά νά είσέλθει στή μορφή ενός πολιτεύματος».
Ή άρχή συνιστά συγκεκριμενοποίηση αυτού τού άφηρημένου
πράγματος πού είναι ή φύση. Ή ενότητα καί ή ολότητα
άρχής καί φύσης είναι πραγματικές. Πού είναι ό φορμαλι
σμός;
- θ ά συμφωνήσουμε σ ’ αυτό τό σημείο. Είναι δμως άποφασιστικής σημασίας γιά νά συλλάβουμε τήν ανακάλυψη τοΰ
Μοντεσκιέ σέ ολη της τήν έκταση. «Μέσω τής ιδέας τής
ολότητας τής φύσης καί τής άρχής τοΰ πολιτεύματος, ό Μο
ντεσκιέ προτείνει πράγματι μιά νέα θεωρητική κατηγορία»
πού τοΰ δίνει τή λύση άπειρων αινιγμάτων. Πρίν άπό εκείνον,
οί θεωρητικοί τής πολιτικής είχαν προσπαθήσει νά εξηγή
σουν τήν πολλαπλότητα καί τήν ποικιλία τών νόμων ενός δε
δομένου πολιτεύματος. Τό μόνο δμως πού είχαν καταφέρει
ηταν νά σκιαγραφήσουν μιά λογική τής φύσης τών πολιτευ
μάτων, δταν δέν άρκούνταν, πολύ συχνά, σέ μιά άπλή περι
γραφή στοιχείων χωρίς εσωτερική ενότητα. Ή τεράστια
πλειονότητα τών νόμων, δπως οί νόμιοι πού ρυθμίζουν τήν
εκπαίδευση, τήν κατανομή τών γαιών, τόν βαθμό ιδιοκτη
σίας, τήν τεχνική τής δικαιοσύνης, τίς ποινές καί τίς άνταμιοιβές, τήν πολυτέλεια, τήν κατάσταση τών γυναικών, τή
διεξαγωγή τού πολέμου κ.λπ. (ΠΝ, 4-7), παρέμεναν άποκλεισμένοι άπό αυτήν τή λογική, εφόσον δέν γινόταν κατα
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νοητή ή αναγκαιότητά τους. Ό Μοντεσκιέ αποφασίζει νά
επιλύσει με αποφασιστικό τρόπο αυτό τό παλαιό πρόβλημα,
«ανακαλύπτοντας καί έπαληθεύοντας μέ γεγονότα αυτήν
τήν υπόθεση, δτι δηλαδή τό κράτος είναι μιά πραγματική
ολότητα, καί δτι δλες οί λεπτομέρειες τής νομοθεσίας του,
τών θεσμών και τών εθίμων του δέν είναι παρά ή αναγκαία
συνέπεια καί έκφραση τής εσωτερικής του ενότητας». Τούς
νόμους αυτούς, πού έμοιαζαν τυχαίοι καί αναίτιοι, τούς υπο
βάλλει σέ μιά αυστηρή λογική καί τούς άνάγει σέ ενα μοναδι
κό κέντρο. Δέν υποστηρίζω δτι πρώτος ό Μοντεσκιέ σκέφτηκε πώ ς τό ίδιο τό κράτος συνιστοΰσε μιά ολότητα. Αυτή ή
ιδέα εμφανίζεται ήδη στή σκέψη τοΰ Πλάτωνα, ενώ τή συνα
ντούμε έκ νέου ενεργοποιημένη στή σκέψη τών θεωρητικών
τοΰ φυσικοΰ δικαίου, έν πάση περιπτώσει στόν Χ όμπς.
'Ωστόσο, πρίν άπό τόν Μοντεσκιέ ή ιδέα αυτή έντασσόταν
απλώς στήν κατασκευή ενός ιδανικού κράτους, χωρίς νά προ
σγειώνεται ώστε νά κατανοήσουμε τή συγκεκριμένη ιστορία.
Μέ τόν Μοντεσκιέ ή ολότητα, άπό ιδέα πού ήταν, καθίσταται
επιστημονική υπόθεση μέ προορισμό νά εξηγεί τά γεγονότα.
Καθίσταται ή θεμελιώδης κατηγορία πού επιτρέπει νά σκεφτοΰμε δχι πλέον τήν πραγματικότητα ενός ιδανικού Κρά
τους, άλλά τή συγκεκριμένη ποικιλομορφία, μέχρι τότε άκα
τανόητη, τών θεσμών τής άνθρώπινης ιστορίας. Ή ιστορία
δέν είναι πλέον ό άπειρος χώρος δπου βρίσκονται άτάκτως
έρριμμένα τά άναρίθμητα εργα τής φαντασίας καί τής τύχης,
πράγμα πού άποθαρρύνει τόν νοΰ καί τόν οδηγεί κατ’ άνάγκην
στό συμπέρασμα τής μηδαμινότητας τοΰ άνθρώπου καί τοΰ
μεγαλείου τοΰ θεοΰ. Ό χώρος αυτός διαθέτει δομή. «Διαθέτει
συγκεκριμένα κέντρα, στά όποια άνάγεται ενας ολόκληρος το
πικός ορίζοντας γεγονότων καί θεσμών: τά κράτη. Καί στόν
πυρήνα αυτών τών ολοτήτων, πού είναι σάν έμβια άτομα,
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υπάρχει ένας εσωτερικός λόγος, μιά εσωτερική ενότητα, ένα
θεμελιώδες πρωταρχικό κέντρο: ή ενότητα τής φύσης καί τής
άρχής». Ό Χέγκελ, πού προσέδωσε στήν κατηγορία τής
ολότητας τεράστια σημασία, στό πλαίσιο τής φιλοσοφίας τής
ιστορίας, γνώριζε καλά ποιός ήταν ό δάσκαλός του, δταν εξέ
φραζε τήν ευγνωμοσύνη του στήν ιδιοφυία τοΰ Μοντεσκιέ γ ι’
αυτή τήν άνακάλυψη.
Ε ντούτοις, εδώ ό φορμαλισμός έξακολουθεΐ νά παραμο
νεύει. Διότι εστω πώ ς ή κατηγορία τής ολότητας συνιστά
τήν ενότητα τών πρώτων βιβλίων τοΰ Πνεύματος τών Νό
μων. Άλλά θά μπορούσε νά πει κανείς δτι περιορίζεται έκεϊ
καί δτι σημαδεύεται άπό τά μειονεκτήματα αυτών τών πρώ
των βιβλίων: δτι άφορά καθαρά μοντέλα, δηλαδή μιά Δημο
κρατία άληθινά Δημοκρατική, μιά μοναρχία άληθινά μοναρχι
κή, έ'ναν δεσποτισμό άληθινά δεσποτικό. Σκέψεις Ό ς πρός
αυτά, λέει ό Μοντεσκιέ (ΠΝ, 3, 11 ): «Αυτές είναι οί άρχές τών
τριών πολιτευμάτων: τούτο δέν σημαίνει δτι σέ μιά συγκεκρι
μένη Δημοκρατία οί πολίτες είναι ενάρετοι, άλλά δτι θά επρεπε νά είναι. Ουτε άποδεικνύει δτι σέ μιά συγκεκριμένη μοναρ
χία κυριαρχεί ή τιμή ή δτι σέ ενα συγκεκριμένο δεσποτικό
κράτος οί άνθρωποι διακατέχονται άπό φόβο- άλλά δτι θά επρεπε
νά είναι ετσι: είδάλλως τό πολίτευμα θά είναι ατελές». Τούτο δέν
άποδεικνύει άραγε δτι έξέλαβε ώς κατηγορία εφαρμόσιμη σέ
δλα τά υπαρκτά πολιτεύματα «μιά ιδέα πού ισχύει μόνον γιά
καθαρά μοντέλα καί τέλειες πολιτικές μορφές»; Δέν επανέρ
χεται άραγε ετσι σέ μιά θεωρία περί ουσιών καί στό στρεβλό
ιδανικό πού επρεπε άκριβώς νά άποφύγει; Έ ν ώ οφείλει άναγκαία, ώς ιστορικός, νά εξηγήσει μιά ορισμένη Δημοκρατία
καί μιά ορισμένη μοναρχία, πού είναι υποχρεωτικά άτελεΐς,
καί δχι μιά καθαρή Δημοκρατία καί μιά καθαρή μοναρχία;
Έ ά ν ή ολότητα ισχύει μόνον γιά τά καθαρά σχήματα, τότε
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πώς μπορεί νά χρησιμοποιηθεί στην ιστορία, ή οποία βρίθει μη
καθαρών σχημάτων; νΗ , πράγμα πού συνιστά τήν ιδια απο
ρία, πώς μπορούμε νά σκεφτούμε τήν ιστορία μέσω μιας κα
τηγορίας πού συνδέεται έκ φύσεως μέ άχρονα καθαρά μοντέ
λα; Βλέπουμε έδώ νά επανέρχεται ή δυσκολία τής άνισομέρειας
πού χαρακτηρίζει τό Πνεύμα τών Νόμων, πώς νά συνενωθεί ή
άρχή μέ τό τέλος, ή καθαρή τυπολογία μέ τήν ιστορία;
Πιστεύω δτι πρέπει νά φροντίσουμε νά μήν κρίνουμε τόν
Μοντεσκιέ μέ βάση μία φράση άλλά, δπως μάς προειδοποιεί
σχετικά ό ίδιος, νά θεωρήσουμε τό εργο του στό σύνολό του,
χωρίς νά διαχωρίζουμε αυτό πού λέει εδώ άπό εκείνο πού κάνει
έκεΐ. Είναι πράγματι αξιοσημείωτο δτι αυτός ο θεωρητικός
τών καθαρών μοντέλων εδωσε (σχεδόν) πάντοτε μέσα στό
εργο του μόνο μή καθαρά παραδείγματα. Άκόμη καί στήν ι
στορία τής Ρώμης, πού συνιστά πράγματι γ ι’ αυτόν τό τελει
ότερο εμπειρικό παράδειγμα, κάτι σάν «καθαρό σώμα» ιστο
ρικού πειραματισμού, ή ιδεώδης καθαρότητα διαρκεΐ μόνον
μιά στιγμή καί εντοπίζεται στήν άπαρχή της· δλο τόν υπό
λοιπο χρόνο της, ή Ρώμη τόν βιώνει βυθισμένη στήν πολιτική
μή καθαρότητα, θ ά ηταν άσφαλώς άπίθανο μιά παρόμοια άντίφαση νά άφησε τόν Μοντεσκιέ άδιάφορο. Προφανώς δέν
πίστευε δτι ή άντίφαση διέψευδε τίς άρχές του, άλλά δτι τούς
προσέδιδε ένα βαθύτερο νόημα άπό εκείνο πού τούς άποδίδεται. Πιστεύω πράγματι δτι ή κατηγορία τής ολότητας (καί ή
ενότητα φύση-άρχή πού άποτελεΐ τόν πυρήνα της) είναι σαφώς
μιά καθολική κατηγορία πού δέν άφορά μόνον τίς τέλειες
άντιστοιχίες: Δημοκρατία-άρετή, μοναρχία-τιμή καί δεσποτισμός-φόβος. Είναι φανερό πώς ο Μοντεσκιέ θεωρεί δτι «σέ
κάθε κράτος, ειτε είναι καθαρό είτε δχι, βασιλεύει ό νόμος τής
ολότητας καί τής ενότητάς της». "Οταν τό κράτος είναι κα
θαρό, ή ένότητα θά είναι πλήρως αντίστοιχη. Έ ά ν δμως τό
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κράτος δέν είναι καθαρό, ή ενότητα θά είναι αντιφατική. "Ολα
τά μή καθαρά ιστορικά παραδείγματα τοΰ Μοντεσκιέ, πού εί
ναι καί τά περισσότερα, άποτελοΰν παραδείγματα αυτής τής άντιφατικής ενότητας. Έ τ σ ι ή Ρώμη, άφοΰ πέρασε ή πρώτη
περίοδος καί ήρθαν οί πρώτες μεγάλες κατακτήσεις, ζεΐ υπό
τό κράτος μιας Δημοκρατίας πού πρόκειται νά χάσει, χάνει,
καί μετά έχει χάσει τήν άρχή της : τήν άρετή. Τό νά ποΰμε λοιπόν
δτι ή ενότητα φύση-άρχή ΰφίσταται πάντοτε, άλλά κατέστη
άντιφατική, σημαίνει πολύ απλά δτι εκείνο «πού καθορίζει
τήν τύχη αυτοΰ τοΰ κράτους», τή ζωή του, τή συντήρησή του,
τό μέλλον του καί, άρα, τήν ιστορική του ουσία, «είναι ή υ
παρκτή σχέση άνάμεσα στήν πολιτική μορφή ενός πολιτεύ
ματος καί στό πάθος πού τοΰ χρησιμεύει ώς περιεχόμενο».
’Εφόσον αυτή ή σχέση είναι μή αντιφατική, πού σημαίνει δτι
ή Δημοκρατική μορφή συναντά τήν άρετή στούς άνθρώπους
πού κυβερνά, τότε ή Δημοκρατία θά επιβιώσει. ’Εάν, δμως, ή
Δημοκρατική αυτή μορφή δέν επιβάλλεται πλέον παρά μόνον
σέ άνθρώπους πού άποποιήθηκαν κάθε άρετή καί είναι δέσμι
οι τοΰ συμφέροντος καί τών ιδιωτικών παθών κ λ π ., τότε ή
σχέση θά είναι άντιφατική. Αυτή δμως άκριβώς ή αντίφαση
μέσα στή σχέση, καί άρα ή υπαρκτή αντιφατική σχέση, θά
άποφασίσει γιά τήν τύχη τής Δημοκρατίας: θά άφανιστεΐ.
"Ολα αυτά, πού μποροΰμε νά αντλήσουμε άπό τίς ιστορικές με
λέτες τοΰ Μοντεσκιέ, καί ιδιαίτερα άπό τίς Considérations

sur les causes de la grandeur des Romains et de leur déca
dence [ Εκτιμήσεις γιά τίς αιτίες τοΰ μεγαλείου τών Ρωμαί
ων καί γιά την παρακμή τους], βρίσκονται διατυπωμένα μέ
σαφήνεια στό 8ο κεφάλαιο τοΰ Πνεύματος τών Νόμων, πού
πραγματεύεται τή διαφθορά τών πολιτευμάτων. Τό νά πει
κανείς, δπως κάνει ό Μοντεσκιέ, δτι ενα πολίτευμα πού έχει
χάσει τήν άρχή του είναι ένα χαμένο πολίτευμα, σημαίνει
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σαφώς δτι ή ενότητα φύση-άρχή βασιλεύει καί στίς μή καθα
ρές περιπτώσεις. ’Εάν δέν βασίλευε σ’ αυτές τίς περιπτώσεις,
δέν θά κατανοούσαμε πώ ς αυτή ή κατεστραμμένη ένότητα
μπόρεσε νά καταστρέψει τό πολίτευμά της.
Συνεπώς, θά ηταν παράξενο σφάλμα νά πιστέψουμε δτι ό
Μοντεσκιέ ειχε αίσθηση τοΰ νοήματος τής ιστορίας ή δτι ή τυ
πολογία του τόν άπομάκρυνε άπό μιά Θεωρία τής ιστορίας ή
δτι εγραψε βιβλία ιστορίας χάριν διασκεδάσεως, πού τόν άπο
μάκρυνε άπό τίς άρχές του. Τό σφάλμα αυτό άναμφίβολα ο
φείλεται κ α τ’ άρχάς στό δτι ό Μοντεσκιέ δέν έντασσόταν
στήν ήδη διαδεδομένη ιδεολογία, πού σέ λίγο Θά γινόταν κυ
ρίαρχη, δηλαδή στήν πίστη πώ ς η ιστορία ειχε εναν σκοπό.
’Ακολουθούσε τό βασίλειο τού λόγου, τής ελευθερίας καί τών
«φώτων». « Ό Μοντεσκιέ είναι πιθανότατα ό πρώτος πρίν
άπό τόν Μάρξ πού επιχείρησε νά σκεφτεΐ τήν ιστορία χωρίς νά
τής άποδώσει κανέναν σκοπό», χωρίς δηλαδή νά προβάλει στόν
χρόνο τής ιστορίας τή συνείδηση τών άνθρώπων καί τίς ελπί
δες τους. Ή μομφή αυτή λειτουργεί λοιπόν εντελώς πρός δφελός του. «Υπήρξε ό πρώτος πού πρότεινε μιά θετική άρχή
οικουμενικής εξήγησης τής ιστορίας»· μιά άρχή δχι μόνον
στα τική: τήν ολότητα, πού εξηγεί τήν ποικιλία νόμων καί θε
σμών ενός δεδομένου πολιτεύματος· άλλά καί δυναμική: τόν
νόμο τής ενότητας φύσης καί άρχής, νόμο πού επιτρέπει νά
σκεφτοΰμε επίσης τό γίγνεσθαι τών θεσμών καί τόν μετα
σχηματισμό τους μέσα στήν πραγματική ιστορία. ’Ιδού λοι
πόν πού, στά βάθη τών άναρίθμητων νόμων πού παρέρχονται
κι άλλάζουν, άνακαλύφθηκε μιά σταθερή σχέση, ή οποία
ενώνει τή φύση μέ τήν άρχή ενός πολιτεύματος ■καί ιδού πού,
στόν πυρήνα αυτής τής σταθερής σχέσης, διατυπώνεται ή
εσωτερική μεταβολή τής σχέσης, ή οποία, μετατοπίζοντας
τήν ένότητα άπό τήν άντιστοιχία στήν άναντιστοιχία καί άπό
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τήν ταυτότητα στήν αντίφαση, έπιτρέπει τήν κατανόηση τών
αλλαγών καί τών επαναστάσεων μέσα στίς συγκεκριμένες
ολότητες τής ιστορίας.
Ό Μοντεσκιέ υπήρξε επίσης ο πρώτος πού εδωσε μιά α
πάντηση στό κλασικό πρόβλημα τής κινητήριας δύναμης τής ι
στορίας . νΑς έπανέλθουμε στόν νόμο τοΰ ιστορικού γίγνεσθαι.
"Ολα καθορίζονται άπό τήν υπαρκτή σχέση μεταξύ φύσης
καί άρχής, στήν Γδια τους τήν ενότητα. ’Εάν οί δύο αυτοί οροι
εναρμονίζονται (δημοκρατική Ρώμη καί ενάρετοι Ρωμαίοι), ή
ολότητα τοΰ κράτους είναι ειρηνική, καί οί άνθρωποι ζοΰν σέ
μιία ιστορία πού δέν είναι σέ κρίση. ’Εάν οί δύο αυτοί οροι είναι
άντιφατικοί (δημοκρατική Ρώμη καί Ρωμαίοι πού δέν έχουν
πλέον άρετή), ή κρίση ξεσπά. Ή άρχή δέν είναι πλέον τότε ή
άρχή πού θέλει ή φύση τοΰ πολιτεύματος. ’Εξ ου καί μιιά σειρά
αλυσιδωτών άντιδράσεων: ή μορφή τοΰ πολιτεύματος θά επι
χειρήσει στά τυφλά νά περιορίσει αυτή τήν άντίφαση, θά άλλάξει, καί ή μεταβολή της θά παρασύρει τήν άρχή της στήν πο
ρεία της, ώσπου, μέ τή βοήθεια τών περιστάσεων, νά χαραχθεΐ μιά νέα συμφωνία (αυτοκρατορική-δεσποτική Ρώμη καί
Ρωμαίοι πού ζοΰν μέσα στόν φόβο), ή μιά καταστροφή πού εί
ναι τό πέρας αυτής τής άσθμαίνουσας άναζήτησης (ή ελευση
τών βαρβάρων). Βλέπουμε σαφώς τή διαλεκτική αυτής τής δια
δικασίας, τής οποίας οί άκραΐες στιγμές είναι ή ειρήνη τών δύο
δρων τοΰ ζεύγους ή ό ανταγωνισμός τους ■βλέπουμε σαφώς στόν
άνταγωνισμό τους τήν άλληλεπίδραση τών δρων, καί πώς ή
τροποποίηση τού ενός προκαλεΐ άναπόφευκτα τήν τροποποίηση
καί τοΰ άλλου. Έ τ σ ι βλέπουμε τήν «άπόλυτη άλληλεξάρτηση
τής φύσης καί τής άρχής μέσα στήν κινούμενη άλλά γεμάτη
νόημα ολότητα τοΰ κράτους». 'Ωστόσο, δέν βλέπουμε άπό ποΰ
προέρχεται ή πρώτη μεταβολή οΰτε ή τελευταία, δχι στήν τάξη
τοΰ χρόνου, άλλά στήν τάξη τών αίτιων. Δέν αντιλαμβανόμαστε
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ποιος είναι ό καθοριστικότερος από τούς δύο αυτούς ορούς πού
συνδέονται μέσα στό πεπρωμένο τής ολότητάς τους.
Ό Κασσίρερ, στό έργο του γιά τή Φιλοσοφία τοΰ Διαφω
τισμού, έκθειάζει τόν Μοντεσκιέ επειδή θεμελίωσε μιά πολύ
μοντέρνα «κατανοησιακή» θεωρία τής ιστορίας, δηλαδή σκέφτηκε τήν ιστορία υπό τήν κατηγορία τής ολότητας· καί τά
στοιχεία τής ολότητας ώς μία ειδική ενότητα, «άπορρίπτοντας άκριβώς τήν ιδέα δτι ενα στοιχείο θά μπορούσε νά επι
κρατήσει επί τών άλλων», δηλαδή δτι θά μπορούσε νά υπάρ
ξει μιά κινητήρια δύναμη τής ιστορίας. Έ τ σ ι, ή ιστορία μοιά
ζει νά μήν είναι παρά μιά κινούμενη ολότητα, της οποίας μπο
ρούμε νά κατανοήσουμε τήν ενότητα καί νά συλλάβουμε τό
νόημα τών εσωτερικών κινήσεων, χωρίς δμως ποτέ νά τό
εξηγούμε, χωρίς ποτέ νά άνάγουμε τίς κινήσεις διάδρασης σέ
ένα καθοριστικό στοιχείο. Καί πράγματι, ή θεώρηση αυτή
φαίνεται σύμφωνη μέ τό γράμμα πολυάριθμων έδαφίων τοΰ
Μοντεσκιέ, πού παραπέμπει διαρκώς άπό τή μορφή τοΰ πολι
τεύματος στήν άρχή του, καί άπό τήν άρχή του στή μορφή
του. Οί νόμοι τής Δημοκρατίας παράγουν τήν ίδια τήν άρετή
πού τούς έπιτρέπει νά είναι Δημοκρατικοί- οί μοναρχικοί θε
σμοί γεννούν τήν τιμή πού τούς στηρίζει. "Οπως ή τιμή γιά
τούς ευγενεϊς, ή άρχή είναι ταυτόχρονα ό πατέρας καί τό παιδί
τής μορφής τοΰ πολιτεύματος. Γ ι’ αυτό, κάθε έπιμέρους
μορφή παράγει, σύμφωνα μέ τήν άρχή της, τούς δρους ύπαρ
ξής της, καί προηγείται πάντοτε τοΰ εαυτού της, αν καί τήν
ίδια στιγμή ή άρχή εκφράζεται μέσα σ’ αυτήν τή μορφή. Βρι
σκόμαστε λοιπόν σέ μιά κυκλική έκφρασιακή ολότητα, δπου
κάθε μέρος είναι σάν τό δλον: pars totalis. Καί ή κίνηση
αυτής τής σφαίρας, πού θεωρούμε δτι τήν κινεί κάποιο αίτιο,
δέν θά ήταν παρά ή μετατόπιση επί τοΰ έαυτοΰ της. Σέ μιά
σφαίρα πού περιστρέφεται, κάθε σημείο τής έπιφάνειάς της
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περνά άπό τά κάτω πρός τά πάνω, γιά νά έπανέλθει στήν κά
τω θέση, έπ ’ άπειρον. Ε π ίσ η ς, δλα τά σημεία της περνούν ά
πό έκεϊ. Σέ μιά σφαίρα δέν υπάρχει ουτε πάνω ουτε κάτω, κα
θώς ολόκληρη συσπειρώνεται σέ καθένα άπό τά σημεία της.
Εντούτοις, θεωρώ δτι αυτή ή κάπως υπερβολικά μοντέρ
να σύλληψη δέν εκφράζει τή βαθύτερη σκέψη τοΰ Μοντεσκιέ.
Διότι, σέ τελευταία άνάλυση, ό Μοντεσκιέ θέλει έναν καθορι
στικό ορο: την αρχή.
Ή δύναμη τών αρχών συμπαρασύρει τά πάντα. Αυτό εί
ναι τό μεγάλο μάθημα τοΰ 8ου Βιβλίου, πού άρχίζει μέ τήν ε
ξής φράση: «ή διαφθορά κάθε πολιτεύματος άρχίζει σχεδόν
πάντα άπό τή διαφθορά τών άρχών». Ή διαφθορά (δηλαδή ή
κατάσταση μή καθαρότητας γιά τήν οποία μιλούσα) συνιστά
ενα είδος πειραματικής κατάστασης πού επιτρέπει νά διεισδύσουμε στήν άδιαίρετη ένότητα πού είναι τό ζεύγος φύση-άρχή
καί νά άποφασίσουμε «ποιό είναι τό άποφασιστικό στοιχείο
τού ζεύγους». ’Εξετάζοντας αυτό τό ζεύγος, άνακαλύπτουμε
δτι, έντέλει, ή άρχή καθορίζει τή φύση καί τήν νοηματοδοτεΐ.
«"Οταν οί άρχές τού πολιτεύματος διαφθαρούν κάποτε, τότε
καί οί καλύτεροι νόμοι γίνονται κακοί καί στρέφονται εναντίον
τού κράτους· δταν οι άρχές του είναι υγιείς, τότε καί οί κακοί
νόμοι έχουν τά άποτελέσματα τών καλών (Π Ν , 8,11). "Ενα
κράτος μπορεί νά μεταβληθεΐ μέ δύο τρόπους : ειτε επειδή τό
πολίτευμα διορθώνεται, ειτε επειδή διαφθείρεται. νΑν εχει
διατηρήσει τίς άρχές του καί τό πολίτευμα μεταβάλλεται,
αυτό σημαίνει δτι διορθώνεται- άν εχει άπολέσει τίς άρχές
του, δταν τό πολίτευμα άλλάζει, αυτό σημαίνει δτι διαφθείρεται» (Π Ν , 11,13). ’Εδώ άντιλαμβάνεται κανείς μέ σαφήνεια
τή μετάβαση άπό τήν περίπτωση τής πειραματικής κατά
στασης τής διαφθοράς στή γενική περίπτωση τής τροποποί
ησης (πρός τό καλό ή καί πρός τό κακό) τής φύσης τοΰ κρά
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τους. νΑραή άρχή είναι, σέ τελευταία ανάλυση, ή αιτία τού γίγνε
σθαι τών μορφών καί τού νοήματος τους. Μέχρι που ή κλασι
κή εικόνα τής μορφής καί τοΰ περιεχομένου (ή μορφή είναι ε
κείνη πού μορφοποιεΐ, ή ίδια ή άποτελεσματικότητα) πρέπει
νά άνατραπεΐ. Διότι ή άρχή είναι, μέ αυτήν τήν έννοια, ή άληθινή μορφή αυτής τής φαινομενικής μορφής πού είναι ή φύση
ενός πολιτεύματος. «"Οταν τό κράτος δέν εχει άπολέσει τίς
άρχές του, ελάχιστοι νόμοι δέν είναι καλοί- καί δπως ελεγε ό
Επίκουρος, μιλώντας γιά τά πλούτη: ‘δέν χάλασε τό ποτό,
άλλά τό δοχείο’» (ΠΝ, 8 ,1 1).
Εννοείται πώ ς αυτό δέν άποκλείει τή δραστικότητα τής
φύσης επί τής αρχής, άλλά μέσα σέ ορισμένα δρια. Είδάλλως
δέν θά κατανοούσαμε πώς ό Μοντεσκιέ μπόρεσε νά συλλάβει
νόμους πού είναι προορισμένοι νά διατηρούν ή νά ενισχύουν
τήν άρχή. Τό επείγον αυτών τών νόμων δέν είναι παρά ή ομο
λογία τοΰ εξαρτημένου χαρακτήρα τους: άσκοΰνται σέ μιά
περιοχή, τής οποίας μπορεί νά χάσουν τόν έλεγχο δχι μόνον
γιά πολλούς τυχαίους καί εξωτερικούς λόγους, άλλά άκόμη,
καί, κυρίως, γιά τόν θεμελιώδη λόγο δτι ή άρχή κυριαρχεί επί
αυτών καί άποφασίζει μέχρι καί γιά τό νόημά τους. Έ τ σ ι, υ
πάρχουν οριακές καταστάσεις δπου οί νόμοι πού θέλουν νά
διαμορφώσουν ήθη είναι άνίσχυροι έναντι τών ίδιων τών ήθών
πού σκόπευαν νά υπηρετήσουν — καθώς τά ήθη άπορρίπτουν
τούς νόμους δρώντας άντίθετα πρός τό στόχο τους. "Οσο πα
ρακινδυνευμένη κι αν είναι αυτή ή σύγκριση πού διατυπώνω
μέ κάθε έπιφύλαξη, ό τύπος τοΰ καθορισμού σέ τελευταία α
νάλυση μέσω τής άρχής, καθορισμός πού διασφαλίζει εντού
τοις μιά ολόκληρη ζώνη δραστικότητας πού υπάγεται στή
φύση τοΰ πολιτεύματος, μπορεί νά συσχετιστεί μέ τόν τύπο
καθορισμού πού ο Μάρξ άποδίδει σέ τελευταία ανάλυση στήν
οικονομία, καθορισμός πού διασφαλίζει εντούτοις μιά ζώνη
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δραστικότητας πού υπάγεται στήν πολιτική. Καί στίς δύο
περιπτώσεις πρόκειται γιά ενότητα πού μπορεί νά είναι εναρ
μονισμένη ή αντιφατική· σέ τελευταία ανάλυση, καί στίς δύο
περιπτώσεις υπάρχει ένα στοιχείο καθοριστικό- καί στίς δύο
περιπτώσεις ό καθορισμός αφήνει, εντούτοις, στό καθοριζό
μενο στοιχείο μιά ολόκληρη περιοχή δραστικότητας, πού εί
ναι δμως εξαρτημένη.
Ή ερμηνεία αυτή θά άναδείξει λοιπόν μιά πραγματική ε
νότητα μεταξύ τοΰ πρώτου καί τοΰ τελευταίου μέρους τοΰ
Πνεύματος τών Νόμων, μεταξύ τής τυπολογίας καί τής ι
στορίας. Παραμένει ομως άκόμη μιά δυσκολία: αυτό τό πολυ
ποίκιλο δεύτερο μέρος, πού εμπλέκει τό κλίμα, τό έδαφος, τό
εμπόριο καί τή θρησκεία, δέν άπεικονίζει άραγε νέες άρχές, ε
τερόκλητες εξάλλου, οί όποιες έρχονται σέ άντίθεση μέ τήν ε
νότητα πού μόλις έδειξα;
νΑς κάνουμε κατ’ άρχάς τόν άπολογισμό τών νέων καθο
ριστικών παραγόντων πού μάς προτείνει. Πρίν άπό τό κλίμα
(14ο Βιβλίο), βρίσκουμε ενα άλλο σημαντικό στοιχείο, στό ό
ποιο γίνεται έπανειλημμένως άναφορά, ιδιαίτερα στό 8ο Βι
βλίο: τό μέγεθος τοΰ κράτους. Ή φύση τοΰ πολιτεύματος έξαρτάται άπό τή γεωγραφική έκταση τής έπικράτειάς του.
"Ενα μικρό κράτος θά είναι Δημοκρατικό, ενα κράτος μέτριου
μεγέθους θά είναι μιοναρχικό, ενα κράτος τεράστιας έκτασης
θά είναι δεσποτικό. ’Ιδού ενας καθορισμός πού φαίνεται νά άνατρέπει τούς νόμους τής ιστορίας, εφόσον ή γεωγραφία άποφασίζει ευθέως γιά τίς μορφές της. Τό κλίμα ενισχύει αυτό τό
έπιχείρημα, άφοΰ ή θερμοκρασία τής ατμόσφαιρας ταξινομεί
τίς αυτοκρατορίες (τίς δεσποτικές σέ άφιλόξενα κλίματα, τίς
μετριοπαθείς σέ ήπια κλίματα) καί άποφασίζει έκ τών προτέ
ρων ποιοι θά είναι ελεύθεροι καί ποιοί δοΰλοι. Μαθαίνουμε λοι
πόν δτι «ή αυτοκρατορία τοΰ κλίματος είναι ή πρώτη άνάμε[ 66]
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σα στίς αυτοκρατορίες» (Π Ν , 19,14), αλλά καί, ταυτόχρονα,
δτι ή αυτοκρατορία τοΰ κλίματος μπορεί νά ήττηθεΐ άπό καλομελετημένους νόμους πού, βασισμένοι στίς υπερβολές της,
θά προστατεύουν τούς άνθρώπους άπό τίς συνέπειες της. Στή
συνέχεια εμφανίζεται μιά νέα αίτια: ή φύση τοΰ εδάφους πού
κατοικεί ένας λαός. ’Ανάλογα μέ τό άν τό έδαφος είναι εύφορο
ή άγονο, θά συναντήσουμε εκεί διακυβέρνηση ενός άνθρώπου
ή διακυβέρνηση πολλών- άνάλογα μέ τό άν πρόκειται γιά βου
νό ή πεδιάδα, ήπειρο ή νησί, θά δοΰμε νά θριαμβεύει ή ελευθε
ρία ή ή δουλεία. ’Αλλά, καί σ ’ αυτή τήν περίπτωση, ή συζητούμενη αιτιότητα μπορεί νά καταπολεμηθεί: «οί χώρες δέν
καλλιεργούνται λόγω τής γονιμότητάς τους άλλά λόγω τής
ελευθερίας τους» (Π Ν , 18,3). ’Ιδού δμως τά ήθη ή τό γενικό
πνεϋμα ενός έθνους, πού έρχονται νά προσθέσουν τή δραστικότητά τους στά προηγούμενα- επειτα τό εμπόριο καί τό χρήμαστή συνέχεια ό πληθυσμός καί τέλος ή θρησκεία. Δύσκολα
μπορεί νά άποφύγει κανείς μιά εντύπωση άταξίας, ώς εάν ό
Μοντεσκιέ νά ήθελε νά έξαντλήσει τή σειρά τών άρχών πού
άνακάλυπτε μία πρός μία, καί επειτα — ελλείψει καλύτερης
λύσης— τίς συσσώρευε. «Πολλά είναι τά πράγματα πού κυ
βερνούν τούς άνθρώπους: τό κλίμα, ή θρησκεία, οί νόμοι, οί
άρχές τοΰ πολιτεύματος, τά παραδείγματα τού παρελθόντος,
τά ήθη, τά έθιμα...» (Π Ν , 19,4). Ή ένότητα ένός θεμελιώ
δους νόμου μετατρέπεται σέ πολλαπλότητα αιτιών. Ή ολό
τητα χάνεται στήν άπαρίθμηση.
Δέν θά ήθελα νά θεωρηθεί δτι στόχος μου είναι νά προστα
τεύσω τόν Μοντεσκιέ άπό τόν εαυτό του, παρουσιάζοντας μέ
κάθε τρόπο τήν άταξία ώς τάξη. θ ά ήθελα ωστόσο νά δείξω έν
συντομία δτι μέσω αυτής τής άταξίας σκιαγραφεΐται συχνά
κάτι σάν τάξη, πού δέν είναι ξένη μέ δ,τι εχει ήδη κατακτηθεί.
Εκείνο πού είναι πράγματι άξιοσημείωτο στούς περισσο
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τερους άπό αυτούς τούς παράγοντες, οί όποιοι καθορίζουν εΓτε
τήν ιδια τήν φύση τοΰ πολιτεύματος (δπως ή γεωγραφική έ
κταση, τό κλίμα, τό έδαφος) εΓτε κάποιους νόμους του, είναι
άκριβώς δτι ενεργούν μόνον εμμεσα επί τού άντικειμένου
τους. νΑς πάρουμε τό παράδειγμα τοΰ κλίματος. Τό θερμό κλί
μα δέν δημιουργεί μέ άμεσο τρόπο τόν δεσπότη, ουτε τό εύ
κρατο τόν μονάρχη. Τό κλίμα επενεργεί μέ άμεσο τρόπο μόνο
στήν ιδιοσυγκρασία τών άνθρώπων, μέσω μιας λεπταίσθητης
φυσιολογίας πού, διαστέλλοντας ή συστέλλοντας τά άκρα, ε
πηρεάζει τή γενική ευαισθησία τοΰ άτόμου, τοΰ επιβάλλει άνάγκες καί ίδιάζουσες κλίσεις, καθώς καί εναν τρόπο συμπε
ριφοράς. Οί άνθρωποι που διαμορφώθηκαν καί καθορίστηκαν
ετσι προσιδιάζουν σέ ορισμένους νόμους καί σέ ορισμένα πολι
τεύματα. «Οί διάφοροι τρόποι διαβίωσης διαμορφώθηκαν άπό
τίς διάφορες άνάγκες μέσα σέ διάφορα κλίματα· καί αυτοί οί
διάφοροι τρόποι διαβίωσης διαμόρφωσαν τά διάφορα ειδη νό
μων. Είναι οί διαφορετικές άνάγκες... τά διαφορετικά εΓδη νό
μων...» (ΠΝ, 14, 10). Οί νόμοι πού παράγει τό κλίμα είναι
λοιπόν τό τελευταίο αποτέλεσμα μιας ολόκληρης άλυσίδας,
τής οποίας «τό προτελευταίο άποτέλεσμα, προιον τοΰ κλίμα
τος καί αιτία τών νόμων, είναι αυτός ό τρόπος ζωής πού συνιστά τήν εξωτερική δψη τών ήθών(ΠΝ, 19, 16). Παρατη
ρείστε τό έδαφος: εάν τά εύφορα εδάφη ταιριάζουν μέ τή δια
κυβέρνηση ένός μόνο άνθρώπου, τούτο συμβαίνει επειδή ό γε
ωργός άσχολεΐται υπερβολικά μέ αυτά καί κερδίζει πολλά
άπό τόν μόχθο του, ώστε άσχολεΐται μόνο μέ τή γή καί τά
χρήματά του. Τό εμπόριο: δέν ενεργεί άμεσα επί τών νόμων
άλλά μέ τή μεσολάβηση τών ήθών: «παντού δπου υπάρχει
εμπόριο, υπάρχουν καί ήπια ήθη...» (ΠΝ, 20, ΐ) — εξ ου καί
τό ειρηνικό πνεύμα τοΰ εμπορίου, ή συμφωνία του μέ ορισμένα
πολιτεύματα, καί ή άποστροφή του γιά άλλα. "Οσο γιά τή
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θρησκεία, πού σ’ ολους αυτούς τούς καθαρά υλικούς παράγο
ντες μοιάζει σάν νά είναι άπό άλλο κόσμο, επενεργεί ωστόσο
με τόν ιδιο τρόπο: προσφέρει σέ εναν λαό τρόπους νά βιώνει τό
δίκαιο καί νά εφαρμόζει τήν ήθική· σχετίζεται μέ τό πολίτευ
μα μόνον μέσω τής συμπεριφοράς τών πολιτών καί τών υπη
κόων. Σ τή μωαμεθανική θρησκεία, ό φόβος ταιριάζει πολύ
καλά μέ τόν δεσποτισμό: τοΰ προμηθεύει δούλους ώριμους γιά
τή δουλεία. Ή χριστιανική θρησκεία, επειδή διδάσκει τήν
ήθικότητα, εναρμονίζεται πολύ καλά μέ τό μετριοπαθές πολί
τευμα: «Στόν χριστιανισμό οφείλουμε καί κάποιο πολιτικό
δίκαιο στή διακυβέρνηση καί κάποιο διεθνές δίκαιο στόν πό
λεμο...» (Π Ν , 2 4,3). "Ολες αυτές οί αιτίες, πού φαίνονταν
διαχωρισμένες με ριζικό τρόπο, συναντιούνται λοιπόν, δταν
πρέπει νά επενεργήσουν στό πολίτευμα καί νά προσδιορίσουν
κάποιους άπό τούς ουσιώδεις νόμους του, σε ενα κοινό σημείο:
στά ήθη, δηλαδή στούς τρόπους μέ τούς οποίους οί άνθρωποι
υπάρχουν, αισθάνονται καί ενεργούν.
Άπό τή συνάντηση ολων τών αιτιών γεννιέται αυτό πού ό
Μοντεσκιέ ονομάζει τζνεΰμα ενός έθνους. Τό γράφει ξεκάθαρα:
«Πολλά είναι τά πράγματα πού κυβερνούν τούς άνθρώπους:
τό κλίμα, ή θρησκεία...» κ.λπ., γιά νά καταλήξει: «καί άπό
δλα αυτά διαμορφώνεται ένα γενικό πνεύμα, τό όποιο προκύ
πτει άπό μέσα τους» (Π Ν , 19,4).
Ε π ομ ένω ς, αυτό τό αποτέλεσμα, τά ήθη καί τό γενικό
πνεύμα ενός έθνους, καθορίζει ειτε τή μορφή τοΰ πολιτεύμα
τος είτε κάποιους άπό τούς νόμους του. Μπορούμε λοιπόν νά
άναρωτηθοΰμε άν δέν συναντάμε έκ νέου εδώ έναν γνωστό
καθορισμό. νΑς θυμηθούμε, πράγματι δ,τι ειπώθηκε γιά τήν
άρχή τοΰ πολιτεύματος καί γιά τά βαθύτερα στρώματα τής συ
γκεκριμένης ζωής τών άνθρώπων πού αυτή έκφράζει. θ εω 
ρούμενη όχι άπό τή σκοπιά τής μορφής τοΰ πολιτεύματος, δη
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λαδή τών πολιτικών του απαιτήσεων, άλλά άπό τή σκοπιά
τοΰ περιεχομένου του, δηλαδή τών άπαρχών του, ή «άρχή
είναι σαφώς ή πολιτική έκφραση τής συγκεκριμένης συμπερι
φοράς τών άνθρώπων», δηλαδή τών ήθών και τοΰ πνεύματός
τους. ’Ασφαλώς, ο Μοντεσκιέ δέν λέει άνοιχτά δτι τάήθη ή τό
πνεϋμα ενός έθνους συνιστοΰν τήν Γδια τήν ουσία τής άρχής
τής διακυβέρνησής του. Άλλά μέ τίς άρχές συμβαίνει δ,τι καί
μέ τίς καθαρές μορφές τής διακυβέρνησης: στή διαφθορά τους
άκριβώς φανερώνεται ή άλήθεια τους. "Οταν ή άρχή καταργεΐται, άντιλαμβανόμαστε δτι «τά ήθη άντικαθιστοΰν στήν
πραγματικότητα τήν άρχή»: εΓτε συνιστοΰν άπώλεια εΓτε
σωτηρία τής άρχής. Παρατηρείστε τή Δημοκρατία δταν τήν
εγκαταλείπει ή άρετή: δέν υπάρχει πλέον σεβασμός γιά τούς
άρχοντες, ουτε γιά τούς πρεσβύτερους, ουτε κάν γιά τους...
συζύγους. «Δέν θά υπάρχουν πλέον ήθη, ουτε άγάπη γιά τήν
ευταξία καί τέλος ουτε άρετή» (ΠΝ, 8 ,2). Είναι δύσκολο νά
πει κανείς μέ μεγαλύτερη σαφήνεια δτι ή άρχή (ή άρετή) είναι
ή Γδια ή έκφραση τών ήθών. Παρατηρείστε τή Ρώμη : στίς δο
κιμασίες καί στίς συμφορές της, δπου τά συμβάντα κλονίζουν
δλες τίς μορφές, παραμένει σταθερή «σάν ένα πλεούμενο πού
μέσα στήν καταιγίδα τό συγκροτούσαν δύο άγκυρες: ή θρη
σκεία καί τά ήθη» (ΠΝ, 8,13). Τέλος παρατηρείστε τά νεό
τερα κράτη: « Έ πλειονότητα τών λαών τής Ευρώπης κυ
βερνιέται άκόμα άπό τά ήθη...» (.ΠΝ, 8,8), πού τούς προστα
τεύουν άπό τόν δεσποτισμό, έν μέρει κύριου [m aître] τών νό
μων τους. Πώς νά άμφιβάλει κανείς δτι τά ήθη, παρότι ευρύ
τερα καί πιό εκτεταμένα άπό τήν άρχή, είναι ώστόσο τό
πραγματικό θεμέλιο καί ή πραγματική της βάση, δταν βλέπει
νά σκιαγραφεΐται άνάμεσα στά ήθη καί τούς νόμους ή Γδια δια
λεκτική σχέση πού υπάρχει μεταξύ τής άρχής καί τής φύσης ε
νός πολιτεύματος; «Οί νόμοι θεσπίζονται, τά ήθη έμφυσούνταί'
[7 0 ]
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αυτά σχετίζονται περισσότερο με τό γενικό πνεύμα, ενώ οί
πρώτοι με εναν έπιμερους θεσμό: συνεπώς, είναι εξίσου, καί
περισσότερο, επικίνδυνο νά άνατραπεΐ τό γενικό πνεύμα παρά
νά μεταβληθεΐενας έπιμερους θεσμός» (/7JV, 19,12). Δέν θά
αντιλαμβανόμασταν μέ σαφήνεια δτι είναι πιό επικίνδυνο νά
αλλάξουμε τά ήθη παρά τούς νόμους, έάν τά ήθη δέν είχαν επί
τών νόμων τό ίδιο πλεονέκτημα πού εχει ή άρχή επί τής φύ
σης, δηλαδή τό πλεονέκτημα τοΰ καθορισμού σέ τελευταία
ανάλυση.' Έ ξ ου καί ή ιδέα ενός είδους άρχέγονης άρετής
τών ήθών πού επανέρχεται τόσο συχνά. Έ ά ν «ενας λαός
γνωρίζει, άγαπά καί υπερασπίζεται πάντα περισσότερο τά
ήθη του άπό τούς νόμους του» ( ΠΝ, 10, 11), αυτό συμβαίνει
γιατί τά ήθη του έχουν πιό βαθιές ρίζες καί είναι πρωταρχικά.
Αυτό συνέβαινε στούς πρώτους Ρωμαίους, δπου «τά ήθη
άρκοϋσαν γιά νά διατηρηθεί ή πίστη τών δούλων δέν χρειάζο
νταν νόμοι» (Π Ν , 15, 16). Αργότερα, «καθώς δέν υπήρχαν
πλέον ήθη, είχαν άνάγκη νόμων». Καί στούς ίδιους τούς
πρωτόγονους λαούς, έάν τά ήθη προηγούνται τών νόμων καί
τούς άντικαθιστοϋν (Π Ν , 18,13), τοΰτο συμβαίνει γιατί ελ
κουν κατά κάποιον τρόπο «τήν καταγωγή τους άπό τήν φύ
ση» (Π Ν , 16,5). Ή μορφή καί ό τρόπος συμπεριφοράς πού
εκφράζονται πολιτικά μέσα στην άρχή παραπέμπουν σέ ενα
τελευταίο επίπεδο. Στό τελευταίο αυτό έπίπεδο, τοΰ οποίου οί
1.
«Σέ κάθε κοινωνία, πού δέν είναι παρά μιά ένωση πνευμάτων, δια
μορφώνεται ενα κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα. Αυτή ή καθολική ψυ
χή αποκτά εναν τρόπο σκέψης πού είναι τό αποτέλεσμα μιας αλυσίδας
άπειρων αιτιών, πού πολλαπλασιάζονται καί συνδυάζονται άπο αιώνα σέ
αιώνα. Άπό τή στιγμή πού ό τόνος δίνεται καί γίνεται αποδεκτός, αυτός
καί μόνον κυβερνά, καί οτιδήποτε μπορούν νά κάνουν ή νά φανταστούν οί
κυρίαρχοι, οί άρχοντες, οί λαοί, ειτε φαίνεται νά συγκρούονται μέ αυτόν
τόν τόνο είτε νά τόν ακολουθούν, ανάγεται πάντοτε σ’ αυτόν, καί ό τόνος
κυριαρχεί μέχρι τήν πλήρη καταστροφή». (.Pensées [Σκέψεις])
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ουσιώδεις συνιστώσες άπαριθμοΰνται άπό τόν Μοντεσκιέ:
κλίμα, έδαφος, θρησκεία κ .λπ..
Μου φαίνεται δτι αυτή ή ουσιώδης άναλογία τών ήθών
καί τής άρχής επιτρέπει νά κατανοήσουμε επίσης τήν παρά
ξενη κυκλική αιτιότητα αυτών τών παραγόντων, που φαίνο
νται κα τ’ άρχάς έξ ολοκλήρου μηχανικοί. Είναι άλήθεια δτι
τό κλίμα καί τό έδαφος κλπ., καθορίζουν κάποιους νόμους.
Άλλά μπορούν καί νά καταπολεμηθούν άπό τούς νόμους, καί
δλη ή τέχνη τοΰ πεφωτισμένου νομοθέτη συνίσταται στό νά
παίξει μέ τούτη τήν άναγκαιότητα, γιά νά τήν έμπαίξει.
"Οταν εχει αυτή τή δυνατότητα, τούτο συμβαίνει επειδή ό κα
θορισμός δέν είναι άμεσος, αλλά εμμεσος: προσηλώνεται καί
συγκεντρώνεται έξ ολοκλήρου στά ήθη καί στό πνεΰμα ενός
έθνους, καί είσάγεται μέσω τής άρχής, πού συνιστά πολιτική
αφαίρεση καί έκφραση τών ήθών, στήν ολότητα τού κράτους.
Έ τ σ ι, καθώς στό έσωτερικό τής ολότητας είναι δυνατή μιά
ορισμένη δράση τής φύσης έπί τής άρχής καί, επομένως, μιά
ορισμένη δράση τών νόμων έπί τών ήθών καί, κατά συνέπεια,
έπί τών συνιστωσών τους καί τών αιτιών τους, «δέν είναι πε
ρίεργο δτι καί τό κλίμα μπορεΐ νά υποταχθεί στούς νόμους ».
Γνωρίζω δτι μπορούν νά μοΰ άντιτείνουν κάποια κείμενα
καί νά μοΰ προσάψουν δτι είμαι επιεικής έναντι τοΰ Μοντε
σκιέ. Ωστόσο, εχω τήν εντύπωση δτι δλες οί επιφυλάξεις πού
θά μπορούσε κανείς νά έκφράσει στρέφονται γύρω άπό ένα
σημείο: τόν άμφίσημο χαρακτήρα τής έννοιας τής άρχής καί
τής έννοιας τών ήθών. θεω ρώ δμως δτι ό άμφίσημος αύτός
χαρακτήρας υπάρχει πράγματι στόν Μοντεσκιέ. θ ά ελεγα δτι
εκφράζει τόσο τήν επιθυμία του νά εισάγει άπολύτως τή σα
φήνεια καί τήν άναγκαιότητα στήν ιστορία, δσο καί κάτι σάν
τήν αδυναμία του — χωρίς νά άναφερθοΰμε άκόμη στήν επι
λογή του. Διότι εάν ή περιοχή τής φύσης τής διακυβέρνησης
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ορίζεται πάντοτε με σαφήνεια, εάν ή διαλεκτική τής ενότη
τας καί τής αντίφασης φύση-άρχή, καθώς καί ή θέση τής
πρωτοκαθεδρίας τής άρχής προκύπτουν σαφώς άπό τά παραδείγματά του, εντούτοις ή έννοια της άρχής καί ή έννοια τών
ήθών παραμένουν άσαφεΐς.
Έ λ ε γ α πώ ς ή άρχή εκφράζει τή συνθήκη ύπαρξης μιας
διακυβέρνησης καί παραπέμπει στό συγκεκριμένο βάθος τής
πραγματικής ζωής τών άνθρώπων. Οί παράλληλες αιτιότη
τες τοΰ δεύτερου μέρους τοΰ Πνεύματος τών Νόμων μας άποκαλύπτουν σαφώς τίς συνιστώσες τής πραγματικής αυτής
ζωής, δηλαδή τίς πραγματικές, υλικές καί ήθικές συνθήκες
τής ύπαρξης αυτής τής διακυβέρνησης, οί όποιες συμπυκνώ
νονται στά ήθη πού έκφράζονται μέσα στήν αρχή. Άλλά δύ
σκολα βλέπει κανείς πώς πραγματοποιείται τό πέρασμα άπό
τά ήθη στήν άρχή καί άπό τίς πραγματικές συνθήκες στίς
πολιτικές άπαιτήσεις τής μορφής μιας διακυβέρνησης, πού
συναντιούνται μέσα στήν αρχή. Οί Γδιοι οί οροι πού χρησιμο
ποίησα, μιλώντας γιά ήθη πού εκφράζονται πολιτικά μέσα
στή ν άρχή, προδίδουν αυτήν τή δυσκολία — διότι αυτή ή
έκφραση τρόπον τινά σπαράσσεται άνάμεσα στήν καταγωγή
της (τά ήθη) καί στίς άπαιτήσεις τοΰ σκοποΰ της (τή μορφή
τής διακυβέρνησης).
"Ολη ή άμφισημία στόν Μοντεσκιέ συνίσταται σέ τοΰτον
τόν σπαραγμό. ΆντιλήφΘηκε σαφώς δτι ή άναγκαιότητα τής
ιστορίας δέν μπορούσε νά γίνει άντικείμενό σκέψης παρά μό
νον μέσα στήν ένότητα τών μορφών της καί τών συνθηκών
ύπαρξής τους, καί μέσα στή διαλεκτική αυτής τής ενότητας.
Ό στόσο, συνέπτυξε δλες αυτές τίς συνθήκες αφενός στά
ήθη, πού παράγονται δντως άπό πραγματικές συνθήκες άλλά
ή εννοιά τους παραμένει άσαφής (ή σύνθεση δλων αυτών τών
συνθηκών στά ήθη είναι μόνον σωρευτική)- καί άφετέρου
[73 ]

ΜΟΝΤΕΣΚΙΕ. ΙΙΟΛΙΤΙΚΙΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

στην άρχή, ή οποία, διχασμένη ανάμεσα στίς πραγματικές α
παρχές της καί τίς απαιτήσεις τής πολιτικής μορφής πού ο
φείλει νά υπηρετεί, «κλίνει πολύ συχνά μόνον πρός αυτές τίς
απαιτήσεις».
θ ά έλεγε κανείς δτι ή αντίφαση καί ή αμφισημία είναι
αναπόφευκτες γιά έναν άνθρωπο πού σκέφτεται μέ βάση τίς
έννοιες τής εποχής του καί δέν μπορεί νά υπερβεΐ τά δρια τών
κεκτημένων γνώσεων, συσχετίζοντας απλώς δ,τι γνωρίζει
καί μήν μπορώντας νά αναζητήσει στίς συνθήκες πού περι
γράφει μιά άκόμη βαθύτερη ενότητα, ή οποία θά προϋπέθετε
δλη τήν πολιτική οικονομά.* Αυτό είναι αλήθεια. Καί είναι ήδη
αξιοθαύμαστο τό δτι ό Μοντεσκιέ δρισε καί υπέδειξε έκ τών
προτέρων, στό πλαίσιο μιας ιδιοφυούς σύλληψης τής ιστορίας,
τή σκοτεινή περιοχή πού αρχίζει μόλις νά φωτίζεται άπό μιά
άσαφή έννοια: τήν περιοχή τών ήθών καί, πίσω α π ’ αύτήν,
τήν περιοχή τών συγκεκριμένων συμπεριφορών τών άνθρώ
πων σέ σχέση μ έ τή φύση καί τό παρελθόν τους.
Άλλά, στόν Μοντεσκιέ, ένας άλλος κι δχι ό επιστήμονας
ωφελούνταν άπό αυτήν τήν άμφισημία. Ό άνθρωπος μιας πο
λιτικής παράταξης πού, άκριβώς, ειχε άνάγκη άπό τήν πρω
τοκαθεδρία τών μορφών έπί τών άρχών τους, καί ήθελε νά υ
πάρχουν τρία είδη πολιτευμάτων, ώστε άνάμεσά τους, προστατευμένος άπό τήν άναγκαιότητα τοΰ κλίματος, τών ήθών
καί τής θρησκείας, νά κάνει τήν επιλογή του.

2.
Ό Βολταφος ήδη έγραφε: « Ό Μοντεσκιέ δέν είχε καμμία γνώση
τών πολιτικών αρχών σχετικά μέ τόν πλούτο, τίς βιοτεχνίες, τά οικονο
μικά, τό εμπόριο. Αυτές οί αρχές δέν είχαν άκόμη ανακαλυφθεί. [...] θ ά
τοΰ ήταν τόσο άδύνατο νά μιλήσει γιά τόν πλοΰτο τοΰ Ά νταμ Σμίθ, όσο
θά ήταν καί γιά τόν Νεύτωνα».
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«Υ πάρχουν τρία ειδη πολιτευμάτων...»

' Γπάρχουν λοιπόν τρία είδη πολιτευμάτων. ' Η Δημοκρατία, ή
Μοναρχία καί ό Δεσποτισμός. Πρέπει νά εξετάσουμε άπό κο
ντά αυτές τίς ολότητες.
1.

Δ η μ ο κ ρ α τία *

Σ χετικά μέ τή Δημοκρατία, θά ήθελα νά είμαι σύντομος.
Παρόλο πού ό F aguet υποστήριξε δτι ο Μοντεσκιέ είναι Δη
μοκρατικός, ό Μοντεσκιέ δέν πιστεύει στή Δημοκρατία, κι
αυτό γιά εναν πολύ άπλό λόγο: ή εποχή τών Δημοκρατιών έ 
χει παρέλθει. Οί Δημοκρατίες δέν ταιριάζουν παρά σέ μικρά
κράτη. Βρισκόμαστε στήν εποχή τών Αυτοκρατοριών, με
σαίων καί μεγάλων. Οί δημοκρατίες μπορούν νά διατηρηθούν
μόνον μέσα στήν άρετή καί τή λιτότητα, τή γενική μετριότη
τα,** μέ τήν πρωταρχική της έννοια, πού σημαίνει πώ ς έ'να
* Μεταφράζουμε τόν ôpo république ώς Δημοκρατία καί τόν δρο dé
mocratie ώς δημοκρατία. Μέ τόν πρώτο όρο ό Μοντεσκιέ έννοεϊ τίς παλαιότερες — ξεπερασμένες κατά τήν γνώμη του— Δημοκρατίες ή Πο
λιτείες τής ’Αρχαιότητας καί τού Μεσαίωνα, οι όποιες μπορεί νά ήταν
δημοκρατικού ή αριστοκρατικού τύπου (π.χ. ’Αθήνα, Σπάρτη, Ρώμη,
Βενετία κ.λπ.). Έ νώ μέ τόν δεύτερο δρο εννοεί τή δημοκρατική λειτουρ
γία τού πολιτεύματος. (Σ.τ.Ε.)
** Μέ τή λέξη μετριότητα μεταφράζουμε τή λέξη médiocrité. Ό Bossuet εγραφε: «Αυτή ή ήπια μετριότητα στήν οποία συνίσταται ή αρε
τή». Βλ. τό λήμμα Médiocrité τού λεξικού Le Petit Robert. (Σ.τ.Μ.)
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τίποτα άρκεΐ γιά νά είναι κανείς ευτυχισμένος. Βρισκόμαστε
σέ μιά εποχή πολυτέλειας καί έμπορίου. Ή άρετή έγινε τόσο
δυσβάσταχτη, ώστε θά άπελπιζόμασταν άπό τίς συνέπειές
της εάν δέν μπορούσαμε νά τίς άναμένουμε άπό πιό χαλαρούς
κανόνες. Γιά ολους αυτούς τούς λόγους, ή Δημοκρατία οπι
σθοχωρεί σέ μακρινές εποχές τής ιστορίας: στήν Ελλάδα καί
στή Ρώμη. Αυτός προφανώς είναι καί ό λόγος γιά τόν όποιο
είναι τόσο ώραία. Ό Μοντεσκιέ, πού δέν διστάζει νά χαρα
κτηρίσει παράλογη τήν άξίωση τοΰ Ρισελιέ νά θέλει έναν
άγγελο γιά βασιλιά, επειδή ή άρετή είναι τόσο σπάνια, παρα
δέχεται οτι στήν Ε λ λά δ α καί στή Ρώμη βρέθηκαν, σέ ορι
σμένες εποχές, αρκετοί άγγελοι γιά νά συγκροτήσουν πόλεις.
Αυτός ό πολιτικός «άγγελισμός» καθιστά τή δημοκρατία
(άφήνω εδώ κατά μέρος τήν άριστοκρατία, πού είναι άσταθές
μίγμα δημοκρατίας καί μοναρχίας) πολίτευμα εξαίρεσης, κάτι
σάν σύνθεση δλων τών άπαιτήσεων τής πολιτικής. Έ ν πρώτοις, πρόκειται πραγματικά γιά πολιτικό πολίτευμα, δηλαδή
γιά πολίτευμα πού άγγίζει τήν αυθεντική σφαίρα τοΰ πολιτι
κού: τή σφαίρα τής σταθερότητας καί τής καθολικότητας.
Σ τή δημοκρατία οί άνθρωποι είναι τό «παν», ωστόσο δέν
έχουν παραδοθεΐστή φαντασία τους. Οί πολίτες δέν άποτελοΰν ισάριθμους δεσπότες. Ή παντοδυναμία τους τούς υπο
τάσσει σέ μιά πολιτική τάξη καί δομή, τήν οποία άναγνωρίζουν καί ή οποία τούς υπερβαίνει ώς μεμονωμένα άτομα: στήν
τάξη τών νόμων, ειτε αυτοί είναι θεμελιώδεις, δηλαδή συστα
τικοί τού πολιτεύματος, εΓτε ευκαιριακοί, δηλαδή θεσπισμένοι
γιά νά άπαντήσουν στά συμβάντα. Άλλά αυτή ή τάξη, πού
τούς κάνει πολίτες, δέν είναι μιά τάξη πού έχει έπιβληθεΐ ά π ’
έξω, δπως επί παραδείγματι ή φεουδαρχία ή ή «φυσική» άνισότητα τών άνθρώπων στή μοναρχία. Στή δημοκρατία οί πο
λίτες κατέχουν τό μοναδικό προνόμιο νά παράγουν οί ίδιοι συ
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νειδητά καί ήθελημένα, μέσω τής νομοθεσίας, τήν ίδια τήν
τάξη [orde] πού τούς κυβερνά. Παιδιά τών νόμων, είναι επί
σης οί πατέρες τους. Είναι υπήκοοι μόνον ώς κυρίαρχοι. Είναι
κύριοι υποταγμένοι στήν εξουσία τους. Αντιλαμβάνεται κα
νείς δτι αυτή ή σύνθεση τοΰ υπηκόου καί τοΰ κυρίαρχου εντός
τοΰ πολίτη, πού κατέτρεχε τόν Ρουσσώ, επιβάλλει στόν άν
θρωπο νά είναι περισσότερο άπό άνθρωπος, καί, χωρίς νά είναι
κανονικός άγγελος, νά είναι πολίτης, ό όποιος είναι ό άληθινός
άγγελος τής δημόσιας ζωής.
Αυτή ή κατηγορία τοΰ πολίτη πραγματοποιεί μέσα στόν
ίδιο τόν άνθρωπο τή σύνθεση τού κράτους: ό πολίτης είναι τό
κράτος μέσα στόν ιδιώτη. Νά γιατί ή εκπαίδευα-η κατέχει τέ
τοια θέση στήν οικονομία αύτοΰ τοΰ πολιτεύματος (/7ΛΤ,4,5),
στόν Μοντεσκιέ δπως καί στόν Ρουσσώ. Ό Μοντεσκιέ δεί
χνει δτι δημοκρατία δέν μπορεί νά άντέξει αυτήν τήν εκπαι
δευτική διαίρεση πού χαρακτηρίζει τά νεότερα καθεστώτα.
Ό άνθρωπος τών νεότερων χρόνων, πράγματι, σπαράσσεται
άνάμεσα σέ δύο άντιλήψεις περί έκπαίδευσης: άφενός τήν
εκπαίδευση τών γονιών καί τών δασκάλων του, άφετέρου τήν
εκπαίδευση τοΰ κόσμου. Ή μία τοΰ διδάσκει τήν ήθική καί
τή θρησκεία. Ή άλλη τοΰ διδάσκει τήν τιμή. Ή μία τοΰ μα
θαίνει νά ξεχνά πάντα τόν εαυτό του. Ή άλλη νά μήν τόν ξε
χνά ποτέ. Καί αυτό πού ο Χέγκελ θά ονομάσει ό νόμος τού
κόσμου, ο όποιος ρυθμίζει τίς πραγματικές άνθρώπινες σχέ
σεις, θριαμβεύει επί τοΰ νόμου τής καρδιάς, πού εχει ώς κατα
φύγιο τήν οικογένεια καί τήν εκκλησία (ΠΝ, 4, 4-5). Σέ μία δη
μοκρατία, τίποτε τέτοιο δέν συμβαίνει: ή οικογένεια, τό σχολείο
κι ή ζωή μιλούν τήν ίδια γλώσσα. 'Ολόκληρη ή ζωή δέν είναι
παρά μία άέναη έκπαίδευση. Πράγμα πού σημαίνει δτι, στήν
ίδια της τήν ουσία, ή δημοκρατία προϋποθέτει, υπό τήν μορφή
τής άτέρμονης τιθάσευσης καί οικοδόμησης μέσα στόν χρόνο,
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μιάν αληθινή μεταστροφή τού Ιδιωτικού άνθρώπου [hom m e
privé] σέ δημόσιο άνθρωπο [hom m e public]. ’Εάν στή δη
μοκρατία όλα τά ιδιωτικά άδικήματα είναι δημόσια εγκλήμα
τα, πράγμα πού δικαιολογεί τή λογοκρισία, έάν τό άστικό δί
καιο είναι ενα καί τό αυτό μέ τό πολιτικό δίκαιο, τοΰτο σημαί
νει δτι δλη ή ιδιωτική ζωή τοΰ άνθρώπου συνίσταται στό νά
είναι δημόσιος άνθρωπος — έφόσον οί νόμοι είναι ή διαρκής
«ΰπενθύμιση» αυτής τής άπαίτησης. Ό κύκλος αυτός τής
δημοκρατίας, πού δέν είναι παρά ή διαρκής εκπαίδευση στή
δημοκρατία, ο ιδιαίτερος αυτός κύκλος ενός πολιτεύματος
πού εκλαμβάνει τήν ύπαρξή του ώς άπεριόριστο καθήκον,
πραγματοποιεί τό ειδικό καθήκον τών πολιτών, οί όποιοι, γιά νά
είναι τό παν μέσα στό κράτος, οφείλουν, μέσα τους, νά γίνουν
τό «δλον» τοΰ κράτους.
’Ηθική μεταστροφή; Αυτό άκριβώς προτείνει ό Μοντε
σκιέ δταν χρωματίζει τήν άρετή σέ κάθε πολιτική επιλογή,
δπως ή προτίμηση τοΰ δημόσιου άγαθοΰ άπό τό ιδιωτικό
άγαθό (ΠΝ, 3 ,5 καί 4 ,5 ), δπως ή λήθη τοΰ έαυτοΰ, δπως ό
θρίαμβος τοΰ λόγου επί τοΰ πάθους. Αυτή δμως ή ήθική με
ταστροφή δέν είναι ή μεταστροφή μιας μεμονωμένης συνείδη
σης, είναι εκείνη ενός κράτους, τό όποιο εμφορείται έξ ολο
κλήρου ά π ’ αυτό τό καθήκον, μεταφρασμένο σέ νόμους. Μέ
σω τών νόμων, ή Δημοκρατία, πού άπαιτεΐπολίτες, φροντίζει
νά τούς εξαναγκάζει στήν άρετή. Μέ ποιό τίμημα δμως ή ά
ρετή μπορεί ετσι νά εξαναγκαστεί; Μέ τό τίμημα μιας άρχάι’κ ής οικονομίας πού παραμένει στό παρελθόν της, με τό τί
μημα ήθών πού επιτηρούνται έπιμελώς άπό τούς νόμους, τούς
πρεσβύτερους καί τή λογοκρισία- τέλος, καί κυρίως, μέ τό τί
μημα καλομελετημένων πολιτικών μέτρων, πού θέλουν νά διαπαιδαγωγήσουν τόν λαό άπλώς γιά νά τόν κρατήσουν υπό τήν
εξουσία τών προκρίτωντου.
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Εκείνο πού πράγματι έκπλήσσει στήν αναδρομική απο
λογία αυτής τής λαϊκής διακυβέρνησης πού είναι ή δημοκρα
τία (ή αριστοκρατία εχει σέ πολύ μικρότερο βαθμό παραδειγ
ματικό χαρακτήρα, επειδή, τολμώ νά πώ, έγκαθιδρύεται ευ
θύς εξαρχής μέ βάση τή διαίρεση τού λαού), είναι ή μέριμνα νά
διακριθοΰν δύο λαοί μέσα στόν λαό. "Οταν συγκρίνουμε τή
Δημοκρατία τού Μοντεσκιέ μέ τή Δημοκρατία τού Ρουσσώ,
καί τήν άρετή τής μιας μέ τήν άρετή τής άλλης, πρέπει νά
θυμόμαστε δτι ή πρώτη είναι τοΰ παρελθόντος ενώ ή δεύτερη
τού μέλλοντος· ή δεύτερη είναι μιά Δημοκρατία τοΰ λαού, ή
πρώτη μιά Δημοκρατία τών προκρίτων. Έ ξ ου καί ή σπουδαιότητα τού προβλήματος τής λαϊκής εκπροσώττηστης. Ό
Ρουσσώ δέν θά έπιθυμοΰσε καθόλου ό κυρίαρχος λαός νά νο
μοθετεί μέσω τών άντιπροσώπων του. « 'Η κυριαρχία δέν
μπορεί νά άντιπροσωπευτεΐ, γιά τόν ιδιο λόγο πού δέν γίνεται
νά άπαλλοτριωθεΐ· συνίσταται ουσιαστικά στή γενική βούλη
ση, καί ή γενική βούληση δέν άντιπροσωπεύεται μέ κανέναν
τρόπο» (Κοινωνικό συμβόλαιο, 2,15).* Μιά δημοκρατία πού
έκλέγει άντιπροσώπους οδεύει στό τέλος της. Άντιθέτως, ό
Μοντεσκιέ υποστηρίζει δτι μιά δημοκρατία χωρίς άντιπροσώπους είναι ένας επικείμενος λαϊκός δεσποτισμός. Καί τούτο
γιατί εχει διαμορφώσει γιά τόν λαό μιά πολύ ιδιαίτερη ιδέα πού
επιβεβαιώνεται άπό τίς άρχαΐες δημοκρατίες, δπου ή έλευθερία
τών «ελεύθερων άνθρώπων» καταλάμβανε τό προσκήνιο, αφή
νοντας στή σκιά τό πλήθος τών τεχνιτών καί τών δούλων. Ό
Μοντεσκιέ δέν θέλει αυτός ό φτωχός λαός νά εχει τήν ε
ξουσία.1Αυτή είναι κατά βάθος ή σκέψη του, κι ετσι φωτίζο
* Βλ. Ζάν-Ζάκ Ρουσσώ, Τό χοινωνιχό συμβόλαιο, μτφρ. Βασιλική
Γρηγοροπούλου-’Αλβέρτος Στάινχάουερ, έκδ. Πόλις, ’Αθήνα, 2004, σσ.
159-160. (Σ.τ.Ε.)
1. «Δέν υπάρχει στόν κόσμο τίποτε πιό προπετές άπό τίς δημοκρα
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νται δλες οί επιφυλάξεις τοΰ δεύτερου Βιβλίου (2ο κεφάλαιο).
Αφημένος στόν εαυτό του, ό λαός (ό φτωχός λαός) είναι δλο
πάθη. Είναι ανίκανος νά προβλέψει, νά σκεφτεΐ, νά κρίνει.
Πώς θά μπορούσε τό πάθος νά κρίνει, εφόσον είναι ή απουσία
λόγου; νΑρα, πρέπει ό λαός νά στερείται κάθε άμεσης έξουσίας καί νά επιλέγει αντιπροσώπους. Ε π ιλ έγει μέ τρόπο
άξιοθαύμαστο, διότι βλέπει άπό κοντά πώς συμπεριφέρονται
οί άνθρωποι καί διακρίνει άμέσως τούς καλούς άπό τούς άσήμαντους. Ξέρει νά επιλέγει τόν καλό στρατηγό, τόν καλό
πλούσιο, τόν καλό δικαστή, επειδή βλέπει τόν εναν στούς πολέ
μους του, τόν άλλον στίς γιορτές του καί τόν τρίτο στίς απο
φάσεις του. Έ χ ε ι μιά φυσική ικανότητα νά διακρίνει τήν άξια.
’Απόδειξη περί αυτού άποτελεΐ τό γεγονός δτι στή Ρώμη, «μο
λονότι ό λαός κατέκτησε τό δικαίωμα νά άνεβάσει τούς πλη
βείους σέ δημόσιες θέσεις, δέν άποφάσισε τήν εκλογή τους·
καί στήν ’Αθήνα, μολονότι μέ τόν νόμο τοΰ ’Αριστείδη οι άρχο
ντες μπορούσαν νά προέρχονται ά π ’ δλες τίς τάξεις, ώστόσο
ποτέ δέν συνέβη, λέει ό Ξενοφών, δ φτωχός λαός νά ζητήσει
άξιώματα πού μπορεί νά άφοροΰσαν άμεσα τή δική του σωτη
ρία ή δόξα» (/7ΛΓ, 2,2)! Πρόκειται γιά θαυμάσιο φυσικό χάρι
σμα τού λαού, πού τόν υποχρεώνει νά ομολογήσει τήν άδυναμία του νά είναι ποτέ κύριος τού εαυτού του καί νά διαλέξει γιά
άρχοντες άκριβώς εκείνους πού έχουν τό πλεονέκτημα της
κοινωνικής θέσης καί της περιουσίας. Ή ιδια ή άρχαία δημο
κρατία συνηγορεί συνεπώς υπέρ δλων τών προκρίτων τής
ιστορίας.
Ή δημοκρατία λοιπόν διαθέτει τόν τρόπο νά ενισχύει
αυτήν τή συνετή ροπή καί, κατά περίπτωση, τά μέσα γιά νά
τίες (...) Ό φτωχός λαός είναι ό πιό αυθάδης τύραννος πού μπορεί νά υ
πάρξει» ( Voyages [Ταξίδια]).
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την προλαμβάνει καί νά τη θεσπίσει κατά τό δοκοΰν. Ειδικό
τερα, υπάρχουν νόμοι πού διαιρούν με άρκετή διορατικότητα
τόν λαό σέ τάξεις, ώστε νά αποδυναμωθεί ή ψήφος του. «Οί
μεγάλοι νομοθέτες διακρίθηκαν κυρίως άπό τόν τρόπο μέ τόν
όποιο πραγματοποίησαν αυτήν τή διαίρεση». "Οπως ό Σέρβιος Τύλλιος, πού ειχε τήν ιδέα «νά δώσει δικαίωμα ψήφου
στούς έξέχοντες πολίτες, οΰτως ώστε τήν ψήφο τήν καθόριζαν
μάλλον οί περιουσίες καί τά πλούτη παρά τά πρόσωπα».
"Οπως οί Ρωμαίοι νομοθέτες, πού κατάλαβαν δτι «οί ψηφο
φορίες πρέπει νά είναι δημόσιες· καί αυτό οφείλει νά θεωρηθεί
θεμελιώδης νόμος της δημοκρατίας, διότι ό φτωχός λαός
πρέπει νά διαφωτίζεται άπό τούς προκρίτους πολίτες καί νά
συγκροτείται άπό τή σοβαρότητα ορισμένων προσώπων»
(Π Ν , 2,2). Διότι ή μυστικότητα τής ψήφου άποτελεΐ προνό
μιο τών άριστοκρατών, γιά τόν άπλό λόγο δτι άκριβώς είναι οί
μεγάλοι τοΰ εαυτού τους! Δίχως καμμία άμφιβολία, τό άσφαλέστερο μέσο γιά νά συντηρήσει κανείς μιά τόσο φυσική ικα
νότητα είναι άσφαλώς νά τήν παράγει.
Ή δημοκρατία, έπιμελώς περιορισμένη στό παρελθόν
έξαιτίας τής επέκτασης τών νεότερων κρατών καί τής εξέλι
ξης τοΰ κόσμου πού καθιστά τήν άρετή άπάνθρωπη, συνδέε
ται λοιπόν μέ τό παρόν μόνο μέσω ενός έμπειρικοΰ άξιώματος
πού τοΰ κληροδοτεί: «σέ ενα πολίτευμα, εστω καί λαϊκό, ή ε
ξουσία δέν πρέπει ποτέ νά πέσει στά χέρια τοΰ φτωχού λαού»
{Π Ν , 15,18).

2.

Μ οναρχία

Μέ τή μοναρχία καί τόν δεσποτισμό, πού μοιάζει μέ τήν άλλη
όψη της καί τόν πειρασμό της, βρισκόμαστε στό παρόν. Ό Μο[81 ]
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ντεσκιέ θεωρεί δτι οί νεότεροι χρόνοι ανήκουν στή φεουδαρχι
κή μοναρχία καί δτι ή φεουδαρχική μοναρχία άνήκει στούς
νεότερους χρόνους. Ή ’Α ρχαιότητα δέν γνώρισε αληθινές μο
ναρχίες (ξέρουμε δτι καί στήν ιδια τή Ρώμη έπρόκειτο γιά
Δημοκρατία καλυμμένη υπό μοναρχική εξωτερική δψη) γιά
δύο λόγους, πού διασαφηνίζονται αμοιβαία: έπειδή αγνοούσε
τήν αληθινή κατανομή τών έξουσιών καί έπειδή δέν ήξερε τί
ποτε περί διακυβέρνησης άπό τήν τάξη τών εύγενών.
Τί είναι μοναρχία; Ώ ς πρός τή φύση της, είναι ή διακυβέρ
νηση τού ενός, ο όποιος διοικεί τό κράτος μ έ σταθερούς καί θε
σπισμένους νόμους. Ώ ς πρός τήν άρχή της, είναι ή κυριαρχία
τής τιμής.
Έ ν α ς μόνον κυβερνά: ό βασιλιάς. Ποιοί είναι δμως οί νόμοι
πού έχουν τό προνόμιο νά είναι σταθεροί κ α ί θεσπισμένοι', Τί
σημαίνει σταθερότητα καί θέσπιση; Έ δ ώ ό Μοντεσκιέ εχει
υπόψη του αυτό πού οί νομομαθείς ήδη τούς τελευταίους τρεις
αιώνες άποκαλούσαν θεμελιώδεις νόμους τού βασιλείου. Ή
έκφραση θεμελιώδης νόμος έπανέρχεται συχνά στό Πνεύμα
τών Νόμων. Κάθε πολίτευμα εχει τούς θεμελιώδεις νόμους
του. Έ τ σ ι ή Δημοκρατία, μεταξύ άλλων, εχει τούς νόμους
περί ψηφοφορίας. Έ τ σ ι στόν δεσποτισμό υπάρχει ό διορισμός
τού Βεζίρη άπό τόν Δεσπότη. Μαθαίνουμε μάλιστα τυχαία σέ
ενα χωρίο δτι τό άποικιαχό σύμφωνο άποτελεΐθεμελιώδη νόμο
τής Εύρώτζης ώς πρός τίς υπερπόντιες κτήσεις της (ΠΝ, 21,
21). νΑρα, ό Μοντεσκιέ κάνει πολύ εύρεία χρήση αυτής τής
διατύπωσης, ώστε νά σημαίνει, εντός ενός πολιτεύματος, τούς
νόμους πού ορίζουν καί θεμελιώνουν τή «φύση» του (μέ σύγ
χρονους δρους: τό σύνταγμά του), καί πού διακρίνονται άπό
τούς νόμους μέ τούς οποίους ή κυβέρνηση κυβερνά. Είναι δμως
προφανές δτι στήν περίπτωση τής μοναρχίας αυτή ή διατύπω
ση άπηχεΐπολεμικές τού παρελθόντος. Οί πολεμικές αυτές
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είχαν ώς αντικείμενο τόν ορισμό τών εξουσιών τοΰ απόλυτου
μονάρχη. Ή έννοια τών θεμελιωδών νόμων τού βασιλείου πα
ρεμβαίνει γιά νά περιορίσει τίς άξιώσεις τοΰ βασιλιά. 'Υποδη
λώνεται οτι είναι βασιλιάς, άσφαλώς μέσω τής χάριτος τοΰ
θεοΰ, άλλά επίσης έξαιτίας παλαιότερων νόμων, τούς οποίους
σιωπηρώς άποδέχθηκε άνεβαίνοντας στόν θρόνο, διότι ή άρετή
αυτών τών νόμων τόν έδραιώνει έκεϊεστω καί έν άγνοια του.
Οί νομομαθείς παρέθεταν έν γένει, μετά τόν νόμο διαδοχής μέ
σω τοΰ αίματος, μιά ολόκληρη σειρά διατάξεων πού είχαν ώς
άντικείμενό τήν άναγνώριση τών υπαρκτών «σωμάτων»:
ευγενεϊς, κλήρος, κοινοβούλωι κ.λπ.. Οί θεμελιώδεις νόμοι, πού
έγκαθιστοΰσαν στόν θρόνο τόν βασιλιά, άπαιτοΰσαν άπό εκείνον
ώς άντάλλαγμα τόν σεβασμό τους. Αυτό άκριβώς τό νόημα,
στό πλαίσιο ενός ευρύτερου νοήματος, υιοθετεί ό Μοντεσκιέ
δταν άναφέρεται στή μοναρχία.
νΑς διαβάσουμε προσεκτικά τό 4ο κεφάλαιο τοΰ δεύτερου
Βιβλίου. Βλέπουμε μέ τήν πρώτη φράση νά ταυτίζονται ή
φύση τοΰ μοναρχικού πολιτεύματος, ή διακυβέρνηση μέσω
θεμελιωδών νομών καί οί ενδιάμεσες εξουσίες, πού είναι υπο
δεέστερες κ α ί εξαρτημένες. Οι ενδιάμεσες αυτές εξουσίες
είναι δύο: οί ευγενεϊς καί ό κλήρος, μέ τήν εξουσία τών
εύγενών νά είναι ή πιό φυσική άπό τίς δύο. Συνεπώς, αυτά τά
«ενδιάμεσα σώματα» άποτελοΰν νόμους ! Ό Μοντεσκιέ παρα
θέτει άλλοΰ εναν θεμελιώδη νόμο τής μοναρχίας : τόν νόμο τής
διαδοχής στό θρόνο, πού άποκλείει τίς ραδιουργίες καί τούς δι
χασμούς τής εξουσίας, δχι μόνον μέ τόν θάνατο, άλλά καί δσο
ζεΐ ό ίδιος ό ήγεμόνας. Ό νόμος αυτός είναι σαφώς νόμος.
Ε πικαλείται επίσης τήν άναγκαιότητα ενός θεματοφύλακα
νόμων άνεξάρτητου άπό τή βασιλική άρχή, καί πρόκειται
σαφώς εδώ γιά «νόμο» πού παγιώνει εναν πολιτικό θεσμό.
Άλλά οί εύγενεΐς καί ό κλήρος! Είχαμε κατά νοΰ πολιτικούς
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θεσμούς, καί νά πού παρεμβαίνουν κοινωνικά σώματα. Στην
πραγματικότητα, ή λέξη νόμος δηλώνει έδώ τά προνομιούχα
σώματα, απλώς γιά νά έπισημάνει δτι δ βασιλιάς είναι βασι
λιάς μόνον μέσω τής ύπαρξης τών εύγενών καί τοΰ κλήρου,
καί οφείλει, ώς αντάλλαγμα, νά τούς αναγνωρίζει καί νά δια
τηρεί τά προνόμιά τους.
Διατυπώνεται έτσι χωρίς περιστροφές: «ή πιό φυσική ένδιάμεση έξουσία είναι έκείνη τών εύγενών. Ανήκει κατά κάποι
ον τρόπο στήν ουσία τής μοναρχίας, τής οποίας ή θεμελιώδης
άρχή είναι ή εξής: ‘χωρίς μονάρχη δέν υπάρχουν ούτε εύγενεΐς,
χωρίς εύγενεΐς δέν υπάρχει ούτε μονάρχης’» (ΠΝ, 2,4). θ ε 
ωρώ δτι έδώ μπορούμε εύθύς άμέσως νά σχηματίσουμε μιά
ιδέα σχετικά μέ τόν άφηρημένο χαρακτήρα, τουλάχιστον ενός
μέρους τής πολιτικής τυπολογίας τοΰ Μοντεσκιέ. Δέν είναι
άνάγκη νά περιμένει κανείς τήν άρχή γιά νά άνακαλύψει τή
συγκεκριμένη ζωή τοΰ κράτους : ήδη άπό τή φύση του βλέπου
με νά εμφανίζεται ολόκληρη ή πολιτική καί κοινωνική τάξη.
«Αύτοί οί θεμελιώδεις νόμοι προϋποθέτουν κα τ’ άνάγκην
ένδιάμεσους διαύλους, μέσω τών οποίων διέρχεται ή έξουσία»
(ΠΝ, 2,4). Αύτοί οί «δίαυλοι» είναι άκριβώς οί εύγενεΐς καί ο
κλήρος. "Ομως, μέσω μιας πανουργίας τής γλώσσας, βρισκό
μαστε άντιμέτωποι μέ ενα καθαρά νομικό πρόβλημα. Τό ανα
γκαία («αύτοί οί θεμελιώδεις νόμοι προϋποθέτουν άναγκάϊα
διαύλους...») άξίζει λοιπόν σ τ’ άλήθεια τό βάρος του σέ καθα
ρό χρυσάφι. Διότι δέν βλέπαμε καθόλου μέχρι τώρα τήν ανα
γκαιότητα τών εύγενών καί τοΰ κλήρου! Δέν πρόκειται διό
λου γιά πρωταρχική άναγκαιότητα. Πρόκειται γιά άναγκαι
ότητα μέ τήν έννοια πού μιλούμε γιά τήν άναγκαιότητα στήν
οποία βρισκόμαστε νά άποδεχτοΰμε τούτο τό μέσο, εάν υπο
τεθεί δτι θέλουμε νά πραγματοποιήσουμε έκεΐνον τόν σκοπό.
Αύτή ή άναγκαιότητα σημαίνει δτι «χρειάζονται ένδιάμεσα
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σώματα, αν δέν θέλουμε ό βασιλιάς νά είναι δεσπότης. Διότι
στη μοναρχία ό ήγεμόνας είναι ή πηγή κάθε πολιτικής καί α
στικής έξουσίας· έτσι, αν στό κράτος υπάρχει μόνο ή στιγμι
αία καί ιδιότροπη βούληση ενός ατόμου, τίποτε δέν μπορεί νά
είναι σταθερό, καί κατά συνέπεια δέν μπορεί νά υπάρχει θεμε
λιώδης νόμος» (ΠΝ, 2, 4). "Ολα συμπυκνώνονται σ ’ αυτές
τίς τέσσερις αράδες. Ό θεμελιώδης νόμος είναι λοιπόν ή μονι
μότητα καί ή σταθερότητα ενός καθεστώτος. Έ σ τ ω . Βρι
σκόμαστε εντός τού νομικού στοιχείου. ’Αλλά είναι επίσης ή ύ
παρξη προνομιούχων σωμάτων. Βρεθήκαμε εντός τού κοινω
νικού στοιχείου. Συνακόλουθο αυτού τού συλλογισμού είναι δτι
τά συγκεκριμένα σώματα ταυτίζονται μέ τή μονιμότητα καί
τή σταθερότητα. Ό λόγος αυτής τής τόσο ιδιαίτερης ταυτό
τητας είναι δτι ενας μονάρχης χωρίς εύγενεΐς καί χωρίς σώ
ματα δέν είναι αδιανόητος, άλλά θά είναι δεσποτικός. Τά δεδο
μένα τής μηχανικής τής έξουσίας (αυτοί οί δίαυλοι) υπηρε
τούν τήν υπόθεση τών προνομιούχων σωμάτων καί καταπο
λεμούν εκείνη τού δεσπότη, πού είναι κάθε ήγεμόνας ο όποιος
άγνοεΐ τούς εύγενεΐς. Συμπεραίνουμε λοιπόν δτι, ουσιαστικά,
«αυτοί οί σταθεροί καί θεσπισμένοι νόμοι δέν συνιστοΰν παρά
τή σταθερότητα τής θέσπισης τών εύγενών καί τοΰ κλήρου».
Μέ αυτά τά δεδομένα, τό νομικό έπιχείρημα ξαναπαίρνει
τό πάνω χέρι. Καί ό Μοντεσκιέ περιγράφει μέ εύχαρίστηση
τήν ιδιαίτερη δυναμική αυτού τού καθεστώτος ενδιάμεσων
σωμάτων, «σάν νά έπρόκειτο γιά μιά καθαρή μορφή πολι
τικής κατανομής τής έξουσίας».
’Αξίζει ιδιαίτερα νά σημειωθεί δτι ή μεταφορά πού στοιχει
ώνει τόν δεσποτισμό είναι δάνεια άπό τή σύγκρουση σωμά
των, ένώ ή μεταφορά πού στοιχειώνει τή μοναρχία είναι δάνεια
άπό μιά πηγή νερού πού εξαπλώνεται. Τό νερό πού τρέχει άπό
μιά ψηλή πηγή περνά μέσα άπό διαύλους πού επιβραδύνουν
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καί κατευθύνουν τή ροή του, φθάνοντας βαθιά μέχρι τή γή πού
τοΰ οφείλει τή βλάστησή της. Ή εικόνα τής σύγκρουσης τών
σφαιρών συνεπάγεται τήν αμεσότητα χρόνου καί χώρου, κα
θώς καί τή «δύναμη» πού μεταδίδεται στό σύνολό της μέ τή
σύγκρουση. νΕτσι ακριβώς ασκείται ή παραχωρεΐται ή εξου
σία στόν δεσποτισμό. Ή εικόνα τής τρεχούμενης πηγής συ
νεπάγεται αντίθετα χώρο κα ί διάρκεια. Εφόσον ή διαδρομή
της είναι ή Γδια ή ροή της, απαιτείται χρόνος γιά νά κυλήσει
τό νερό. Γιατί ποτέ δέν αδειάζει ολόκληρη: μιά πηγή δέν αδει
άζει δπως μιά δεξαμενή, εφόσον περιέχει πάντα περισσότερο
ά π ’ δσο δίνει. Καί, σέ αντίθεση μέ τή σφαίρα πού κινείται
πρός τά πίσω μετά τή στιγμιαία σύγκρουση καί διαχωρίζεται
πλήρως άπό τήν άλλη σφαίρα, τό νερό πού κυλά δέν διαχωρί
ζεται ποτέ άπό τόν έαυτό του. Πρόκειται, άπό τήν πηγή έ'ως
τήν πιό μακρινή γή, γιά τό Γδιο συνεχές νερό.
νΕτσι είναι καί ή εξουσία τοΰ ήγεμόνα. Ποτέ δέν τήν πα
ραχωρεί ολόκληρη στά χέρια ενός τρίτου, δπως κάνει 6 δε
σπότης. "Οποια εξουσία κι άν δίνει στούς υπουργούς, στούς
κυβερνήτες, στούς λοχαγούς, κρατά πάντα περισσότερη γιά
τόν έαυτό του. Καί ό κόσμος δπου τήν άσκεΐ, ή έκτασή της, οί
«δίαυλοι» μέσω τών οποίων πρέπει νά τή διοχετεύσει, τοΰ ε
πιβάλλουν μιά άναγκαία βραδύτητα πού είναι ή Γδια ή διάρ
κεια τής εξουσίας του. Ή φύση τής μοναρχικής διακυβέρνη
σης προϋποθέτει πράγματι πραγματικό χώρο καί διάρκεια.
Ό χώρος, τόν όποιο ό βασιλιάς δέν καταλαμβάνει μόνος, πε
ριλαμβάνει μιά εκτεταμένη κοινωνική δομή πού είναι διαφο
ροποιημένη καί άποτελεΐται άπό σώματα καί κράτη πού δλα
έχουν τόν τόπο τους. Ό χώρος, ώς μέτρο τής έκτασης τής βα
σιλικής εξουσίας, συνιστά ετσι τό δριο τής ισχύος τοΰ βασιλιά.
Ό χώρος είναι εμπόδιο. Ό άπεριόριστος χώρος τοΰ δεσποτισμοΰ μοιάζει μέ μικρό ορίζοντα μπροστά στόν δεσπότη, άκρι[86]
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βώς επειδή δέν προσφέρει εκείνα τά απρόοπτα πού είναι οί συ
γκροτημένες ανισότητες μεταξύ τών άνθρώπων: είναι ισοπε
δωμένος. Τά εμπόδια τών εύγενών καί τοΰ κλήρου προσδίδουν
στόν χώρο τό πολιτικό του βάθος, δπως άλλα εμπόδια (φράχτες,
σκεπές καί καμπαναριά) προσδίδουν τό οπτικό του βάθος. Καί ό
χρόνος τής βασιλικής εξουσίας δεν είναι παρά αυτός ό λιωμέ
νος χώρος. Ώ ς άνθρωπος προικισμένος μέ τήν άνώτατη έ
ξουσία, ό βασιλιάς είναι υπερβολικά βιαστικός καί ολα τού
φαίνονται διατάγματα, θ ά μαθητεύσει στή βραδύτητα τοΰ ί
διου τοΰ κόσμου πού κυβερνά, τήν οποία θά μάθει άπό τά προ
νομιούχα σώματα καί άπό έκεΐνον πού, στή σωστή μοναρχία,
είναι προορισμένος νά τοΰ τή διδάξει: άπό τόν θεματοφύλχκα
τών νόμων. Αυτή ή βραδύτητα είναι κάτι σάν υποχρεωτική εκ
παίδευση τής πολιτικής λογικής τοΰ κυρίαρχου, μέσω τής
πραγματικής καί γεμάτης άπόστασης πού τόν χωρίζει άπό
τούς υπηκόους του. Ή βραδύτητα θά τοΰ διδάξει τόν λόγο. Ό
ηγεμόνας, πού άσφαλώς δέν είναι άγγελος, θά καταστεί έλλο
γος άπό τήν ίδια τήν άναγκαιότητα τής εξουσίας του: ο χώρος
της καί ή διάρκειά της θά γίνουν ό πρακτικός λόγος ενός βα
σιλιά, πού υποχρεώνεται νά γίνει σοφός μέσω τής εμπειρίας,
άν δέν είναι έκ γενετής. "Οπως στή δημοκρατία οί πρόκριτοι,
λόγω θέσης καί περιουσίας, άποτελοΰν τόν λόγο τοΰ λαοΰ, ετσι
καί τό εμπόδιο τών εύγενών άποτελεΐτή σοφία τοΰ βασιλιά.
'Ωστόσο, υπάρχει μιά ουσιώδης διαφορά μεταξύ δημοκρα
τίας καί μοναρχίας. Σ τή δημοκρατία άπαιτεΐται σαφώς ή α
ρετή καί ό λόγος νά βρίσκονται κάπου, καί κάποιοι άνθρωποι
νά είναι έλλογοι άπό μόνοι τους, διότι δέν ελπίζουν δτι μπορούν
νά γίνουν παρά τή θέλησή τους. νΑν θέλουμε ή Δημοκρατία
νά είναι δημοκρατική, θά πρέπει οπωσδήποτε οί πρόκριτοι νά
είναι ενάρετοι. Ή τύχη λοιπόν τοΰ λόγου, άκόμη κι δταν
εξουσιοδοτούνται μόνον κάποιοι εκλεγμένοι, άνατίθεται στούς
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ίδιους τούς άνθρώπους. Δέν συμβαίνει καθόλου τό Γδιο στή μο
ναρχία. Αυτή ή τάξη τών εύγενών πού αποτελεί τή σοφία τού
βασιλιά δέν ύποχρεούται νά διαθέτει σοφία. Άντιθέτως, ή φύ
ση της είναι νά είναι παράλογη. Είναι άνίκανη γιά στοχασμό,
καί μάλιστα τόσο άνίκανη, ώστε πρέπει νά έπαφίεται σέ άσήμαντους δικαστές γιά νά διατηρεί τή μνήμη τών νόμων πού
δέν θέλει νά χάσει! Άπό πού λοιπόν προέρχεται ό λόγος στή
μοναρχία, δπου κανείς δέν είναι έλλογος; Άπό τούς εύγενεΐς,
οί όποιοι δέν διαθέτουν λόγο, άλλά τόν παράγουνάθελά τους,
άσυναίσθητα καί άκούσια. "Ολα συμβαίνουν λοιπόν ώς έάν ή
μοναρχία νά παρήγαγε τόν πολιτικό λόγο ώς άποτέλεσμα
τών ιδιωτικών της παραλογισμών. Ό λόγος αυτός, πού δέν
εμφανίζεται σέ καμμία έπιγραφή, είναι ωστόσο παρών μέσα
στό δλον. Πιθανότατα ό βαθύτερος νόμος τής μοναρχίας είναι
δτι υπηρετείέτσι άκούσια τόν σκοπό της. ’Εάν χρειαζόταν νά
συμπληρωθούν οί θεμελιώδεις νόμιοι της μέ έναν τελευταίο,
πού στήν πραγματικότητα είναι ό πρώτος, θά έπρεπε νά ποΰμε
δτι ό πρωταρχικός νόμος τής μοναρχίας είναι ή πανουργία
τού λόγου.
Αυτή άκριβώς ή πανουργία τοΰ λόγου συνιστά τήν ουσία
τής τιμής, ή οποία άποτελεΐτήν άρχή τής μοναρχίας. Ή άλήθεια τής τιμής συνίσταται πράγματι στό δτι είναι «ψεύτι
κη. Φιλοσοφικά ψεύτικη», λέει ο Μοντεσκιέ (ΠΝ, 3,7). Πρέ
πει νά εννοήσουμε αυτό τό ψεύδος υπό δύο έννοιες. Σύμφωνα
μέ τήν πρώτη, ή άλήθεια τής τιμής δέν έχει καμμία σχέση μέ
τήν άλήθεια. Σύμφωνα μέ τή δεύτερη, αυτό τό ψεύδος παρά
γει άθελά του μιά άλήθεια.
Ή τιμή δέν έχει καμμία σχέση μέ τήν άλήθεια ουτε μέ
τήν ήθική. Πράγμα πού άντιβαίνει σέ δλες τίς φαινομενικές
όψεις τής ίδιας τής τιμής, έφόσον ή τιμή άπαιτεϊειλικρίνεια,
ύπακοή, λεπτότητα καί γενναιοδωρία. Ειλικρίνεια; Ή τιμή
[ 88]
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απαιτεί «αλήθεια μέσα στούς λόγους. Είναι δμως άπό άγάπη
γιά τήν άλήθεια; -Καθόλου» (Π Ν , 4, 2). Αυτή ή άγάπη γιά
τήν αλήθεια καί τήν απλότητα μπορεί νά βρεθεί στόν λαό, πού
δέν συμμετέχει καθόλου στήν τιμή, άλλά εχει φιλότιμο καί ε
πιθυμεί τήν άλήθεια απλώς «επειδή ενας άνθρωπος πού εχει
συνηθίσει νά λέει άλήθεια φαίνεται θαρραλέος καί έλεύθερος».
Ύπακοή; Ή τιμή δέν υπακούει χάριν τής υπακοής, άλλά χάριν
τής τιμής, δχι γιά τήν καλοσύνη ή τήν άρετή τής υποταγής,
άλλά γ ι ’ αυτό πού άντανακλά επάνω της ώς μεγαλείο έξαιτίας τής επιλογής της νά υποταχθεί. Ή άπόδειξη είναι δτι
αυτή ή πλήρως υποταγμένη τιμή υποτάσσει στήν κρίση της
τούς τίτλους τών εντολών πού λαμβάνει: μή ύπακούοντας σέ
δλες εκείνες πού κρίνει άτιμωτικές, πού θίγουν τούς νόμους
καί τούς κώδικές της. Ή λεπτότητα καί ή γενναιοδωρία, τό
μεγαλείο ψυχής; Πρόκειται σαφώς γιά καθήκοντα πού δε
σμεύουν τούς άνθρώπους έναντι τών όμοιων τους, άν πρέπει
νά ζήσουν μαζί καί ειρηνικά. Άλλά, γιά τήν τιμή,« ή λεπτό
τητα δέν συνηθίζει νά ελκει τήν καταγωγή της άπό μιά τόσο
καθαρή πηγή. Γεννιέται άπό τή λαχτάρα τής διάκρισης. Εί
μαστε λεπτοί άπό υπεροψία: νιώθουμε κολακευμένοι, δταν εχουμε τρόπους πού άποδεικνύουν δτι δέν είμαστε ποταποί καί
δτι δέν εχουμε ζήσει μέ εκείνο τό είδος τών άνθρώπων πού σέ
δλες τίς εποχές τό άπέφευγε κανείς» (Π Ν , 4, 2). Ή Γδια ή
γενναιοδωρία, πού φαίνεται νά πηγάζει άπό τήν καλοσύνη,
δέν είναι παρά ή άπόδειξη δτι μιά ψυχή ευγενικής καταγωγής
θέλει νά γίνει μεγαλύτερη άπό τήν περιουσία της, ξοδεύοντάς
την, καί υψηλότερη άπό τήν κοινωνική της θέση, ξεχνώντας
τη ν σάν νά μπορούσε νά άρνηθεΐ τό προνόμιο τής κοινωνικής
θέσης πού πρέπει κανείς νά εχει, ώστε νά μπορεί νά άπολαύσει τήν άρνησή του. "Ολες οί φαινομενικές δψεις τής άρετής
έχουν σαφώς άνατραπεΐ. Αυτό συμβαίνει επειδή ή τιμή δέν ύπο[89]
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τάσσεται στην άρετή, άλλά τήν υποτάσσει στόν εαυτό της.
«Τούτη ή άλλόκοτη τιμή κάνει τίς άρετές νά είναι αύτό πού
θέλει καί δπως τίς θέλει- θέτει αυτοβούλως κανόνες σέ δλα,
δσα μάς έπιτάσσονται- διευρύνει ή περιορίζει τά καθήκοντά
μας δπως θέλει, είτε αυτά πηγάζουν άπό τή θρησκεία, είτε
άπό τήν πολιτική, είτε άπό τήν ήθική» (ΠΝ, 4,2).
Μήπως δμως ή τιμή εχει κάποια σχέση μέ μιά άλλη αλή
θεια, πού δέν θά ήταν πλέον θεωρητική καί ήθική, άλλά ε
ντελώς πρακτική καί κοσμική; θ ά μπορούσε νά τό πιστέψει
κανείς βλέποντας τόν Μοντεσκιέ νά άναζητεΐ στούς βάρβα
ρους νόμους, πού υπέβαλλαν τίς άποφάσεις τών δικαστών
στή δοκιμασία τής μάχης, τήν προέλευση τής τιμής άπό τή
φιλοτιμία. Μπορεί εδώ κανείς νά θυμηθεί τόν Χ όμπς, πού
σκιαγραφεί μέ μιά εκπληκτική εικόνα τό πεπρωμένο τών άν
θρώπων πού παλεύουν. Ή άπεριόριστη πορεία πού άποτελεΐ
τή ζωή μας μοιάζει σάν νά βρισκόμαστε σέ έναν στίβο, άπ ’ δπου ξεκινούμε δλοι μαζί. Μέχρι τόν θάνατο, δηλαδή τή στιγμή
πού εγκαταλείπουμε τόν στίβο, παλεύουμε προσπαθώντας
άδιάκοπα νά ξεπεράσουμε οί μέν τούς δέ. Έ τιμή, «είναι νά
στρέφεις τό βλέμμα σου πίσω καί νά βλέπεις πώ ς υπάρχουν
άνθρωποι πίσω σου». Ιδού ή έννοια τής τιμής στόν Χόμπς, ή
οποία εκφράζει ταυτόχρονα τήν άνθρώπινη επιθυμία νά υπε
ρισχύσεις έπί τού άνθρώπου, καί τήν πραγματική καί συνει
δητή άξία νά έχεις ξεπεράσει τούς άνθρώπους. Δέν πρόκειται
δμως γιά τήν έννοια τής τιμής στόν Μοντεσκιέ. Ή τιμή εδώ
δέν είναι τό κίνητρο τής άνθρώπινης κατάστασης, τό οικου
μενικό πάθος πού προκαλεϊ ή οικουμενική πάλη γιά γόητρο
καί άναγνώριση, δπου ό Χέγκελθά δει τήν προέλευση τοΰ κυ
ρίου καί τοΰ δούλου καί τής αύτοσυνειδησίας. Στόν Μοντε
σκιέ, οί κύριοι καί οί δούλοι προϋπάρχουν πάντοτε τής τιμήςό διαβόητος θρίαμβός της δέν είναι ποτέ πραγματικός θρίαμ
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βος. Προτοΰ δοθεί ή έκκίνηση, ή διαδρομή εχει ήδη διανυθεΐ.
"Οσον αφορά τήν τιμή, έάν θέλουμε άκόμη νά μιλούμε γιά δια
δρομή, κάποιοι, δπως λέει ό Πασκάλ, προηγούνται κατά εί
κοσι χρόνια, καί δλη ή διαδρομή εγκειται στό πώς θά πορευ
τούν. Τοΰτο συμβαίνει επειδή στήν πραγματικότητα ή τιμή,
άπαιτώντας «τιμές καί διακρίσεις», προϋποθέτει έκ τών
προτέρων τήν καθιερωμένη τους ύπαρξη καί τή δεδομένη τους
άπόδοση— έν όλίγοις, προϋποθέτει ενα κράτος δπου βασιλεύ
ουν πρωτοκαθεδρίες καί κοινωνικές διαβαθμίσεις (ΠΝ,3, 7).
Ή τιμή είναι ή φιλοτιμία δχι μιάς άξίας κερδισμένης στήν
πάλη, άλλά μιας άνωτερότητας δεδομένης έκ γενετής. Ή τι
μή λοιπόν είναι τό πάθος μιάς κοινωνικής τάξης [classe].
Παρόλο πού ή τιμή μοιάζει νά είναι ό πατέρας αυτής τής τά
ξης, εφόσον τή συγκρότησε βάσει τής μακρινής καταγωγής
τών βάρβαρων νόμων, δταν οί Φράγκοι νίκησαν τούς Γαλάτες, ό πατέρας της, έφόσον τή διατηρεί μέ τήν πεποίθηση τής
άνωτερότητάς της, μάλλον είναι τό τέκνο τών εύγενών, έφό
σον δέν θά ήταν κάν νοητή άν δέν υπήρχαν οί εύγενεΐς. Καί δλο της τό ψεύδος συνίσταται στό δτι δίνει τήν εντύπωση τής
ήθικής ή τής άξίας σέ λόγους πού οφείλονται στή ματαιότητα
μιάς τάξης.
"Ομως ή τιμή δέν είναι ψεύτικη μόνον επειδή δολοπλοκεί
μέ τήν άλήθεια. Είναι ψεύτικη διότι αυτό τό ψεύδος παράγει
μιά άλήθεια. Πράγματι, τό άλλόκοτο αυτό πάθος, πού είναι
τόσο καλά διευθετημένο, ώστε οί παραξενιές του νά έχουν τούς
νόμους τους καί έναν ολόκληρο κώδικα πού φαίνεται νά άνατρέπει τήν κοινωνική τάξη μέ τήν περιφρόνησή του γιά τήν
τάξη καί γιά τήν κοινωνία επιβάλλοντας τήν κυριαρχία του σέ
δλο τό κράτος, υπηρετεί τόν λόγο τοΰ κράτους μέσω τοΰ παραλογισμοΰ του. Αυτή ή προκατάληψη, δσο ξένη κι άν είναι
πρός τήν άλήθεια, μετατρέπεται ώστόσο σέ πλεονέκτημα
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τής πολιτικής πραγματικότητας. Τοϋτο συμβαίνει επειδή ή
τιμή, πού δολοπλοκεί μέ τήν αλήθεια καί τήν ήθική, πέφτει ή
Γδια θύμα τής δικής της πανουργίας. Ε ννοεί νά αγνοεί κάθε
άλλο καθήκον εκτός άπό εκείνο πού άναγνωρίζει ή Γδια έναντι
τοΰ εαυτού της: τό καθήκον νά διακρίνεται, νά διαιωνίζει τό
δικό της μεγαλείο, νά φροντίζει μιάν ορισμένη εικόνα εαυτού,
πού τήν άνυψώνει ύπεράνω τής ζωής της καί τών εντολών
πού λαμβάνει. Καί ετσι «ό καθένας συμβάλλει στό κοινό κα
λό, πιστεύοντας δτι φροντίζει γιά τά ιδιαίτερα συμφέροντά
του» (Π Ν , 3 ,7 ). Στήν πραγματικότητα, «αυτή ή ψεύτικη
τιμή είναι τόσο χρήσιμη γιά τόν δημόσιο βίο, δσο ή άληθινή τι
μή θά ηταν γιά τούς ιδιώτες πού θά μπορούσαν νά τήν κατέ
χουν». Αυτές οί άρετές, ψεύτικες ώς πρός τίς αιτίες τους,
είναι άληθινές ώς πρός τίς συνέπειές τους: ειλικρίνεια, ύπακοή, λεπτότητα καί γενναιοδωρία. Πόσο ενδιαφέρει τόν ήγεμόνα εάν τίς άποκτά άπό τήν ήθική καί τήν αλήθεια ή άπό τή
ματαιότητα καί τήν προκατάληψη; Τό άποτέλεσμα είναι τό
Γδιο, καί μάλιστα χωρίς τήν υπεράνθρωπη προσπάθεια πού
άπαιτεΐται άπό τήν άρετή γιά τήν Γδια υπόθεση. Ή τιμή κάνει
οικονομία σέ άρετή. Τήν εξοικονομεί καί παράγει τά Γδια άποτελέσματα μέ τό ελάχιστο κόστος.
νΕχει δμως καί μιά εντελώς διαφορετική άξία, πού άφορά
άκριβώς τόν ήγεμόνα πού κρατά τούς λογαριασμούς καί επω
φελείται άπό αυτούς: δέν άφήνεται νά γοητευτεί άπό τίποτε,
ουτε κάν άπό τά θέλγητρα τής άνώτατης εξουσίας. Τό δτι εί
ναι ύπεράνω δλων τών νόμων, δχι μόνον θρησκευτικών καί ήθικών άλλά καί πολιτικών, μετατρέπει τήν τιμή σέ εμπόδιο
γιά τίς ιδιοτροπίες τού βασιλιά. ’Εάν ή έξουσία τής τιμής
«περιορίζεται άπό τό ελατήριό της» ( Π Ν ,3 , 10), εάν οί μεγά
λοι έχουν πάντοτε στόν νού μόνον τήν τιμή, αυτό τούς είναι
άρκετό. Δέν έχουν άλλη φιλοδοξία στήν καρδιά, εΓτε πρόκει[92 1
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ται γιά τήν απόκτηση περιουσίας είτε γιά τήν κατάκτηση
εξουσίας- εάν ή τιμή είναι αυτή ή τύφλωση σχετικά με τά
πραγματικά συμφέροντα τού κόσμου, έάν ή τρέλα της προ
στατεύει έτσι τόν ήγεμόνα άπό τό θράσος τών μεγάλων, αυτή
ή τρέλα προστατεύει επίσης τόν ήγεμόνα άπό τούς πειρασμούς
του ώς ανθρώπου. Διότι δέν θά μπορεί ποτέ νά ελπίζει δτι
αύτοί οί μεγάλοι θά είσέλθουν στά σχέδιά του γιά άλλους λό
γους εκτός άπό τούς δικούς τους, γιά κίνητρα πού είναι άγνω
στα σ ’ αυτήν τήν άλλόκοτη τιμή. Μπορεί νά άπαιτεΐ κάθε
υπηρεσία τους, άλλά ποτέ δλη τήν ψυχή τους. Καί έάν θέλει
νά ύπερβεΐ τόν λόγο καί νά άποτολμήσει εγχειρήματα πού
υπερβαίνουν τή νόμιμη εξουσία, θά συγκρατηθεΐ άπό τήν τιμή
τών εύγενών του, ή όποια θά άντιπαραθέσει τούς νόμους της
στίς έντολές του, καθιστώντας τες στασιαστικές. Έ τ σ ι άκριβώς θά βασιλεύουν στό κράτος ό λόγος — ώς άδυναμία πού
συνίσταται σέ δύο τρέλες— καί ή άλήθεια — ώς δύο αντίπα
λα ψεύδη. Μέ βάση αυτό τό γνώρισμα, θά κρίνουμε έάν σέ
τούτο τό πολίτευμα ή τιμή δέν παίζει ώς αρχή τόν ρόλο πού ή
τάξη τών εύγενών καί τά ενδιάμεσα σώματα παίζουν ώς φύ
ση. Καί έάν ή τιμή, χωρίς καθόλου νά είναι γενικό πάθος,
δπως πρέπει νά είναι ή άρετή στή Δημοκρατία, δέν άποτελει
κρατικό πάθος, πού μπορεί νά είναι μεταδοτικό, δπως ορισμέ
να παραδείγματα, άλλά δέν μοιράζεται. Μπορούμε νά διαβά
σουμε, κρυμμένη σέ ενα κεφάλαιο περί ποινικού δικαίου, μιά
μικρή φράση πού λέει δτι «ο μή εύγενής δέν έχει τιμή» (ΠΝ,
6, 10). Γ ι’ αυτό καί οφείλει νά τιμωρηθεί σωματικά γιά τά
έγκλήματά του. Έ νώ στήν περίπτωση ενός μεγάλου, βασανί
ζει κανείς τήν τιμή του, πού είναι ή ψυχή του. Έ τ σ ι, γιά τόν
ευγενή ή ντροπή έπέχει θέση τροχού.
Έ τ σ ι είναι ή μοναρχία. "Ενας ήγεμόνας πού προστατεύε
ται άπό τίς υπερβολές του χάρη στά προνομιούχα σώματα.
[ 93]
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Προνομιούχα σώματα πού προστατεύονται άπό τόν ήγεμόνα
χάρη στήν τιμή τους. "Ενας ήγεμόνας πού προστατεύεται ά
πό τόν λαό καί ενας λαός πού προστατεύεται άπό τόν ήγεμόνα
χάρη στά προνομιούχα σώματα. "Ολα έξαρτώνται άπό τούς
εύγενεΐς. Μιά έξουσία πού μετριάζεται λιγότερο άπό τήν κα
θαρή ουσία ή τά κατηγορήματά της καί περισσότερο άπό τίς
παγιωμενες καί θεσπισμένες κοινωνικές συνθήκες στίς ό
ποιες άσκεΐται καί οί όποιες τής παρέχουν, ώς εμπόδιο καί ώς
μέσον, τή βραδύτητα καί τήν ιδιοσυγκρασία πού συνιστοϋν συ
νολικά τόν λόγο της. Ό καθένας ενισχύει τόν έαυτό του, έχο
ντας κατά νού τό δικό του άπόλυτο, καί προκύπτει ισορροπία,
άνεξαρτήτως τής θέλησης τοΰ καθενός, έξαιτίας δλων αυτών
τών υπερβολών πού άλληλοσυγκρούονται. Σ χετικά μέ τόν
λόγο τής μοναρχίας, μπορούμε μάλιστα νά πούμε δτι άποτελεΐται άπό τρέλες πού άντιπαρατίθενται. Καί καθώς είναι σα
φές δτι αυτό τό καθεστώς εχει τήν προτίμηση τοΰ Μοντεσκιέ,
ή δομή της μπορεΐνά διασαφηνίσει ορισμένες άπό τίς επιλογές
του. ’Ιδιαιτέρως δέ τήν ιδέα πού σχηματίζει γιά τούς άνθρώπους καί γιά τόν λόγο. Διότι, ενώ δείχνει άληθινό ενθουσιασμό
γιά τόν νοήμονα λόγο, δέν δείχνει κανένα πάθος γιά τόν ιδεώ
δη λόγο. Ό Μοντεσκιέ λέει ενίοτε δτι τό ελλογο δέν συνιστά
τό σύνολο τοΰ λόγου καί δτι τό νά κάνεις κάτι καλά δέν σημαί
νει πώς κάνεις τό καλό. θεωρεί τόσο υψηλή τή Δημοκρατική
άρετή, επειδή πιστεύει πάντα πώς είναι λίγο-πολύ άγγελική
καί εκτός άνθρώπινης εμβέλειας. Προτιμά τήν ιδιοσυγκρασία
τής μοναρχίας καί τής τιμής, επειδή είναι βέβαιος δτι ή τιμή,
ώς παρακαμπτήριος, είναι ή συντομότερη οδός πρός τήν άρε
τή, άλλά κυρίως επειδή αύτή ή οδός διέρχεται άπό πάθη πού
γεννιούνται άπό τή φύση μ^άς κατάστασης κι δχι άπό τόν άσκητισμό μιάς μεταστροφής. Ό Μοντεσκιέ ονειρεύεται νά
κάνει τόν λόγο νά βασιλεύει μέσα στό κράτος. Πρόκειται, δ[9 4 ]
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μως, πολύ περισσότερο γιά τόν λόγο πού παίζεται στήν πλά
τη τών ανθρώπων καί τούς εμπαίζει, παρά γιά τόν λόγο πού
ζεΐστή συνείδησή τους κι α π ’ τόν όποιο ζοΰν. Βλέπουμε πώς
ή μοναρχία εντάσσεται μέ φυσικό τρόπο στόν μεγάλο νόμο
τής ιστορίας πού ήδη ανακαλύφθηκε: δέν είναι ή συνείδηση
τών ανθρώπων πού φτιάχνει τήν ιστορία. Βλέπουμε, δμως,
επίσης, πώς μιά τόσο γενική ιδέα μπορεί νά υπηρετεί μιά τόσο
έπιμέρους υπόθεση. Διότι, άπό δλες τίς πολιτικές μορφές δί
χως συνείδηση, δέν άποτελεΐ μυστήριο νά πει κανείς δτι ό Μο
ντεσκιέ μπόρεσε νά επιλέξει τήν καλύτερη: τή μοναρχία.

3.

Δ εσ π ο τισ μ ό ς

Στή σειρά τών ορισμών τοΰ Μοντεσκιέ σχετικά μέ τά πολι
τεύματα, ό δεσποτισμός κατέχει τήν τελευταία θέση. θ ά ή
θελα νά δείξω δτι στό μυαλό του κατέχει τήν πρώτη θέση.
νΟχι λόγω τής προτίμησής του, πού κλίνει προφανώς πρός
τή μοναρχία, άλλά, πράγμα πού είναι τό Γδιο, λόγω τής άποστροφής του. Καί δτι ό σκοπός του είναι νά παράσχει στή μο
ναρχία νέους λόγους, οχι άπλώς γιά νά προτιμηθεί, άλλά καί
γιά νά θεσπιστεί έκ νέου πάνω σέ άληθινά θεμέλια, παρουσιάζοντάς της τό θέαμα τής έκπτωσής της καί τό φόβητρό της.
Τί είναι ο δεσποτισμός; ’Αντίθετα άπό τή Δημοκρατία, καί
ομοίως μέ τή μοναρχία, πρόκειται γιά υπαρκτό πολίτευμα.
Είναι τό πολίτευμα τών Τούρκων, τών Περσών, τής ’Ιαπω 
νίας, τής Κίνας καί τών περισσότερων χωρών τής Άσίας. Τό
πολίτευμα τεράστιων χωρών μέ τρομερό κλίμα. Ή κατάστα
ση τών δεσποτικών καθεστώτων δείχνει ήδη τήν υπερβολή
τους. Είναι τό πολίτευμα άπόκρημνων εδαφών, έσχατων ε
κτάσεων, υπό άκραΐες καιρικές συνθήκες. Πρόκειται γιά ό[95]
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ριακό πολίτευμα ή γιά τό δριο τοΰ πολιτεύματος. ’Αντιλαμβά
νεται κανείς εύκολα δτι τό παράδειγμα τών πραγματικών
χωρών χρησιμοποιήθηκε άπό τόν Μοντεσκιέ ώς πρόσχημα.
Φαίνεται πώς κατά τή διάρκεια τοΰ συνεδρίου τοΰ 1948 Τούρκοι
σύνεδροι, άκούγοντας τή διαβόητη διατύπωση τοΰ Μοντε
σκιέ, σύμφωνα μέ τήν οποία ο δεσποτισμός ταυτίζεται μέ τό
καθεστώς τών Τούρκων, προχώρησαν στίς «πιό έντονες καί
δικαιολογημένες διαμαρτυρίες».2 Τό περιστατικό αυτό εξι
στορείται σέ δραματικούς τόνους άπό τόν P rélot. Αλλά, καί
χωρίς νά είναι κανείς Τούρκος, μπορεί νά άμφισβητήσει τόν
πολιτικό εξωτισμό ενός άνθρώπου πού δέν πήγε πιό πέρα άπό
τή Βενετία καί τά σύνορα τής Αύστρίας, καί γνώρισε τήν ’Α
νατολή μόνον άπό άφηγήσεις, μεταξύ τών οποίων ήξερε άκριβώς νά επιλέγει αύτές πού τού ταίριαζαν. νΗδη άπό τό 1778,
σέ ένα θαυμάσιο βιβλίο μέ τόν τίτλο L égislation orientale
[ Α νατολική νομοθεσία], ο A n q uetil-D uperron άντιπαρέθετε τήν πραγματική ’Ανατολή στόν άνατολικό μύθο τοΰ Μο
ντεσκιέ. Όστόσο, άπό τή στιγμή πού καταγγέλθηκε ή γεω 
γραφική πλάνη τού δεσποτισμού, παραμένει μιά ιδέα τοΰ δεσποτισμού πού ποτέ καμμία τουρκική διαμαρτυρία δέν Θά άναιρέσει. ’Εάν ο Πέρσης δέν υπάρχει, άπό πού προκύπτει τό
γεγονός δτι ένας Γάλλος ευπατρίδης, πού γεννήθηκε τήν επο
χή τού Λουδοβίκου τοΰ 14ου, συνέλαβε τήν ιδεατού',
Ό δεσποτισμός είναι σαφώς μιά πολιτική ιδέα, ή ιδέα τοΰ
άπόλυτου κακού, ή ιδέα τοΰ Γδιου τοΰ ορίου τοΰ πολιτικού ώς
τέτοιου.
Δέν άρκεϊ πράγματι νά ορίσουμε τόν δεσποτισμό ώς τό πο
λίτευμα οπου ενας άνθρωπος, χωρίς νόμους ουτε κανόνες, πα2.
Μ. Prélot, Montesquieu et lesformes de gouvernement, Recueil
Sirey: Bi-centenaire de YEsprit des Lois, σ. 127.
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ρασύρει τά πάντα μέ τή βούληση καί τίς ιδιοτροπίες του. Διό
τι αύτός ό ορισμός παραμένει επιφανειακός, δσο δέν έχουμε ει
κόνα της συγκεκριμένης ζωής ενός τέτοιου καθεστώτος. Πώς,
πράγματι, ενας μόνον άνθρωπος μπορεί πραγματικά νά παρα
σύρει μέ τίς ιδιοτροπίες του μιά τεράστια αυτοκρατορία ε
δαφών καί λαών υποταγμένων στη βούλησή του; Πρέπει νά
διασαφηνίσουμε αύτό ακριβώς τό παράδοξο, γιά νά άνακαλύψουμε τό νόημα τής ιδέας τού δεσποτισμοΰ.
Τό πρώτο γνώρισμα τού δεσποτισμού συνίσταται στό δτι
είναι ενα πολιτικό καθεστώς πού δέν εχει, γιά νά τό πούμε έ
τσι, καμμια δομή. Ούτε πολιτική ουτε νομική ούτε κοινωνι
κή. Ό Μοντεσκιέ επαναλαμβάνει συχνά δτι ό δεσποτισμός
δεν εχει νόμους, καί μέ τούτο θά πρέπει νά εννοήσουμε κα τ’
άρχάς δτι δέν εχει θεμελιώδεις νόμους. Γνωρίζω καλά δτι ό
Μοντεσκιέ παραθέτει εναν τέτοιο νόμο, δπου ο τύραννος κλη
ροδοτεί δλη τήν έξουσία του στόν μεγάλο Βεζίρη (ΐΙΝ , 2,5),
πού δμως μόνον έκ πρώτης δψεως είναι πολίτικός νόμος. Στήν
πραγματικότητα πρόκειται μόνο γιά νόμο τοΰ πάθους, γιά
ψυχολογικό νόμο πού προδίδει τήν αποβλάκωση τοΰ τυράννου
καί τήν τεράστια έκπληξη πού τόν κάνει νά ανακαλύψει, άπό
τά βάθη τής οκνηρίας του (δπως εκείνος ο Πάπας πού ό Μο
ντεσκιέ άναφέρει δτι παραχώρησε τή διαχείριση τών κρατών
του στόν άνεψιό του — ΠΝ, 2,5), δτι ή διακυβέρνηση τών άν
θρώπων είναι παιδική τέχνη: άρκεΐ νά τούς κυβερνά κανείς
μέσω κάποιου τρίτου! Στήν άξίωσή του, αύτός ό ψευδονόμος,
πού μεταστρέφει άκομψα τό πάθος σέ πολιτική, δείχνει δτι
«στόν δεσποτισμό δλη ή πολιτική άνάγεται πάντοτε μόνο στό
πάθος». Δέν εχουμε λοιπόν νά κάνουμε μέ δομή. Γνωρίζω κα
λά δτι υπάρχει εντούτοις στόν δεσποτισμό τό υποκατάστατο
ενός θεμελιώδους νόμου: ή θρησκεία. Πρόκειται πράγματι γιά
τή μόνη αυθεντία πού είναι ύπεράνω τής αύθεντίας καί μπο[ 97]
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ρεΐ, σέ κάποιες περιστάσεις, νά μετριάσει τίς υπερβολές τής
ωμότητας τοΰ ηγεμόνα καί τόν φόβο τών υπηκόων. Άλλά ή
ουσία της ΰπόκειται κι αυτή στήν επήρεια τών παθών, εφόσον
στόν δεσποτισμό ή ιδια ή θρησκεία είναι δεσποτική: είναι ένας

φόβος πού προστίθεται στόν φόβο ( ΠΝ, 5 , 1 4) .
νΑρα, ουτε στό βεζιράτο ουτε στή θρησκεία υπάρχει κάτι
πού νά μοιάζει μέ μιά τάξη πολιτικών καί νομικών συνθηκών
πού υπερβαίνουν τά ανθρώπινα πάθη. Καί, δντως, ο δεσποτισμός δέν γνωρίζει νόμους διαδοχής. Τίποτε πού νά δηλώνει τόν
δεσπότη τοΰ αύριο στούς υπηκόους τοΰ χθές. Ούτε κάν τό αυ
θαίρετο διάταγμα τοΰ δεσπότη, τόν όποιο εκμηδενίζει μιά ε
ξέγερση στό παλάτι, μιά συνωμοσία στό σεράι ή μιά λαϊκή εξέ
γερση. Ούτε καί γνωρίζει άλλους πολιτικούς νόμους, εκτός ά
πό εκείνον πού διέπει αυτήν τήν περίεργη μεταβίβαση τής ε
ξουσίας, πάντοτε άπόλυτη, ή οποία διαχέεται άπό τόν ηγεμό
να έως τόν τελευταίο άρχηγό οικογένειας, περνώντας άπό τόν
πρώτο βεζίρη, τούς κυβερνήτες, τούς πασάδες, επαναλαμβά
νοντας άδιάκοπα άπό τή μία μέχρι τήν άλλη άκρη τοΰ βασι
λείου τή λογική τοΰ πάθους: οκνηρία άφενός, έπιθυμία κυ
ριαρχίας άφετέρου. Ούτε πάλι γνωρίζει δικανικούς νόμους. Ό
καδής* εχει γιά κώδικα τή διάθεσή του καί γιά διαδικασία
τήν άνυπομονησία του. Προτού άκούσει κάν τούς διάδικους,
άποφασίζει, μοιράζοντας επί τόπου ραβδισμούς ή άποκεφαλισμούς. Τέλος, αυτό τό περίεργο καθεστώς δέν φροντίζει κάν
γιά ένα ελάχιστο οργανωμένης δημόσιας τάξης πού θά μπο
ρούσε νά ρυθμίζει τίς συναλλαγές καί τό εμπόριο. Ή «κοινω
νία τών άναγκών» δέν διέπεται κάν άπό εκείνους τούς άσυνείδητους νόμους πού συνιστοΰν μιά άγορά καί μιά οικονομική
* Τούρκος δικαστής, πού δίκαζε μ£ βάση τό μουσουλμανικό δίκαιο.
(Σ.τ.Μ.)
[98 1
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τάξη πραγμάτων πού υπερβαίνει τήν πρακτική ζωή τών
άνθρώπων: δχι, ή λογική τής οικονομίας κάνει οικονομία στή
λογική, περιορίζεται στά γυμνά πάθη τών άνθρώπων. Ό έ
μπορος ζεΐ μέρα τή μέρα, άπό φόβο μήπως χάσει τήν επομένη
δ,τι πλεόνασμα θά μπορούσε νά μαζέψει αυθημερόν, μέ τρόπο
πού θυμίζει τήν άναφορά τού Ρουσσώ στόν ιθαγενή τής ’Α με
ρικής, πού τό πρωί πουλάει τό κρεβάτι άπό τό οποίο σηκώθη
κε, χωρίς νά σκέφτεται δτι τό βράδυ θά νυχτώσει πάλι... Χ ω 
ρίς πολιτική ή νομική υπερβατικότητα, άρα χωρίς παρελθόν
καί μέλλον, ο δεσποτισμός είναι τό καθεστώς τής στιγμής.
Ή άστάθεια αυτή, γιά νά τό πούμε ετσι, εξασφαλίζεται μέ
σω τής έξαφάνισης κάθε κοινωνικής δομής. Στή δημοκρατία
οί άρχοντες κατέχουν μιά ορισμένη θέση καί ή ιδιοκτησία, ή
καί ένας σχετικός πλούτος, είναι εγγυημένη άπό τόν νόμο.
Σ τή μοναρχία οί εύγενεΐς καί ό κλήρος προστατεύονται άπό
τήν άναγνώριση τών προνομίων τους. Στόν δεσποτισμό δέν υ
πάρχει τίποτε πού νά διακρίνει τούς άνθρώπους: βασιλεύει ή
ακραία ισότητα , πού υποβιβάζει δλους τούς υπηκόους στήν
Γδια ομοιομορφία (ΠΝ, 5,14). ’Εδώ, λέει ό Μοντεσκιέ, δλοι οί
άνθρωποι είναι ίσοι, δχι έπειδή άποτελοΰν τό πάν, δπως στή
δημοκρατία, άλλά επειδή δέν άποτελοΰν τίποτα ( ΠΝ, 6, 2).
Πρόκειται γιά τήν κατάργηση τών τάξεων διά τής γενικής ίσοπέδωσης. Έ ά ν δέν υπάρχει κληρονομική τάξη, δέν υπάρ
χουν ουτε εύγενεΐς : τό αιμοσταγές αύτό καθεστώς δέν εχει άνάγκη τούς έξ αίματος μεγάλους. Ουτε επίσης εχει άνάγκη
μεγάλους μέ βάση τά άγαθά: ό τύραννος δέν μπορεί νά άνεχθεΐ τή συνέχεια τών «οικογενειών» πού σύν τώ χρόνω πλου
τίζουν καί, μέσω τής διαδοχής καί τής προσπάθειας τών γε
νεών, διακρίνονται μέσα στήν κοινωνία τών άνθρώπων. Μέ
άλλα λόγια, δέν μπορεί νά συγχωρήσει κανένα άπό τά άξιώματα πού ό Γδιος παραχωρεί σέ ορισμένους υπηκόους του. Διότι,
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έντέλει, χρειάζεται ασφαλώς ένας βεζίρης, κυβερνήτες, πα
σάδες καί καδήδες ! Άλλά τά αξιώματα αυτά είναι μόνον ευ
καιριακά καί αίρονται σχεδόν αμέσως μόλις παραχωρηθοΰν:
είναι εφήμερα καί ακυρώνονται ήδη άπό τή στιγμή πού παραχωροΰνται. Έ ά ν κάθε άξιωματοϋχος κατέχει έτσι δλη τήν
έξουσία τοΰ δεσπότη, ζεϊέν άναμονή καθαίρεσης ή δολοφο
νίας : ιδού σέ τί συνίσταται ή ελευθερία καί ή άσφάλειά του !
Μπορείάδιακρίτως, λέει ό Μοντεσκιέ, ένας ήγεμόνας νά μετατραπεΐσέ όρντινάντσα ή μιά όρντινάντσα σέ ήγεμόνα (ΠΝ,
5, 19). Οί κοινωνικές διακρίσεις πού φυτρώνουν σέ τούτη τήν
έξισωτική έρημο δέν είναι παρά ή φαινομενικότητα μιας οι
κουμενικής έλλειψης διάκρισης. Άκόμη κι αυτό τό τόσο ανα
γκαίο σώμα γιά τήν τάξη ή τόν τρόμο, πού είναι ό στρατός,
δέν έχει καμμία θέση σ ’ αυτό τό καθεστώς : θά συνιστοΰσε ένα
υπερβολικά σταθερό καί επικίνδυνο σώμα γιά τή γενική α
στάθεια. Τό πολύ-πολύ χρειάζεται μιά φρουρά γενίτσαρων
στήν υπηρεσία τοΰ ήγεμόνα, ο όποιος μπορεί νά τούς διατάξει
νά έπιτεθοΰν αστραπιαία σέ κάποιον, προτοΰ έπανέλθουν στίς
θέσεις τους μέσα στά Ανάκτορα. Τίποτε πού νά διακρίνει τούς
άνθρώπους, τίποτε πού νά μοιάζει στό ελάχιστο μέ τό ίχνος
μιάς κοινωνικής ιεραρχίας ή σταδιοδρομίας, μέ τήν οργάνωση
ένός κοινωνικού κόσμου, δπου, έκ τών προτέρων, σέ ολη τή
διάρκεια τής ύπαρξης καί διαδοχής τών γενεών νά ανοίγονται οί
λεωφόροι τοΰ μέλλοντος — νά μπορεί νά είναι κάποιος σίγουρος
πώς θά είναι ευγενής διά βίου άν είναι έκ γενετής, ή πώς θά γίνει
άστός άν τό άξίζει βάσει τών ικανοτήτων του. "Οπως άκριβώς
δέν διαθέτει δομή καί νομικοπολιτική υπερβατικότητα, ό δεσποτισμός δέν διαθέτει ουτε κοινωνική δομή.
Ή κατάσταση αυτή προσδίδει παράξενη δψη στή ζωή τοΰ
δεσποτικοΰ καθεστώτος. Αυτό τό πολίτευμα, πού βασιλεύει
σέ άχανεΐς έκτάσεις, στερείται κοινωνικού χώρου. Τό δεσπο[ 100]
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τικό καθεστώς, πού στό παράδειγμα τής Κίνας διήνυσε χ ι
λιετίες, στερείται οποιοσδήποτε διάρκειας. Ό κοινωνικός του
χώρος καί ο πολιτικός του χρόνος είναι ουδέτεροι καί ομοιό
μορφοι. Χώρος δίχως τόπο, χρόνος δίχως διάρκεια. Οί βασι
λείς, λέει ό Μοντεσκιέ, γνωρίζουν τίς διαφορές πού υπάρχουν
μεταξύ τών επαρχιών τους καί τίς σέβονται. Οί δεσπότες δχι
μόνον τίς άγνοούν, άλλά καί τίς καταστρέφουν. Βασιλεύουν
μόνον πάνω στήν κενή ομοιομορφία, στό κενό πού συνιστούν ή
άβεβαιότητα τής επόμενης μέρας, τών έγκαταλελειμμένων
εδαφών καί τού εμπορίου πού πεθαίνει προτού γεννηθεί: σέ
έρημο. Τό δεσποτικό κράτος έγκαθιστά τήν έρημο στά σύνορά
του, καίγοντας άκόμη καί τά δικά του εδάφη, γιά νά άπομονωθεΐ άπό τόν κόσμο, γιά νά προστατευτεί άπό τίς μολυσματικές
άσθένειες καί επιδρομές, άπό τίς όποιες τίποτε άλλο δέν μπορεί
νά τό προστατέψει (ΠΝ, 9,4 καί 6). Πράγματι, μέσα στό κενό
τίποτε δέν μπορεί νά άντισταθεΐ: άν ένας ξένος στρατός εισ
βάλλει στήν αυτοκρατορία, τίποτε δέν θά τόν σταματήσει,
ούτε θέση ούτε ισχύς, επειδή δέν υπάρχει- πρέπει συνεπώς
κανείς νά τόν εξαντλήσει προτού φθάσει στά σύνορα, άντιπαραθέτοντάς του μιά πρώτη έρημο πού θά τόν άφανίσει. Ό
χώρος τού δεσποτισμού είναι τό κενό: άν καί πιστεύει δτι κυ
βερνά μιά αυτοκρατορία, ό δεσπότης βασιλεύει απλώς σέ μιά
έρημο.
"Οσο γιά τόν χρόνο τού δεσποτισμού, είναι τό άντίθετο
τής διάρκειας: ή στιγμή. νΟχι άπλώς ό δεσποτισμός δέν γνω
ρίζει κανέναν θεσμό, καμμία τάξη καί καμμία οικογένεια πού
νά διαρκούν, άλλά καί οί ίδιες του οί πράξεις ξεπηδούν στη
στιγμή. Ό λαός στό σύνολό του είναι κατ’ εικόνα τού δεσπό
τη. Ό δεσπότης άποφασίζει στή στιγμή. Χωρίς σκέψη, χω 
ρίς νά συγκρίνει λόγους, χωρίς νά σταθμίζει επιχειρήματα,
χωρίς διακανονισμούς, χωρίς συμβιβασμούς ( Π Ν ,3 ,10). Καί
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τούτο έπειδή γιά νά σκεφτεΐ κανείς χρειάζεται χρόνο καί μιά
ορισμένη ιδέα γιά τό μέλλον. Άλλά ό δεσπότης δέν σκέφτεται
τό μέλλον, σάν τόν έμπορο πού κερδίζει μόνο πρόσκαιρα τό
ψωμί του. "Ολη του ή σκέψη περιορίζεται στό νά αποφασίζει,
ενώ ή χορεία τών προσωρινών υπαλλήλων του επαναλαμβά
νει μέχρι καί στήν τελευταία έπαρχία τήν ιδια τυφλή χειρονο
μία. “Αλλωστε, ώς πρός τί νά αποφασίσουν; Είναι σάν δικα
στές χωρίς κώδικες. ’Αγνοούν τούς λόγους τού τυράννου, τούς
οποίους εξάλλου δέν διαθέτει. Είναι υποχρεωμένοι νά αποφα
σίσουν! θ ά αποφασίσουν λοιπόν: «οπως εκείνος, ξαφνικά»
(ΠΝ, 6, 16). "Οσο ξαφνικά καί θά καθαιρεθούν ή θά σφαγια
στούν. Μοιραζόμενοι μέχρι τέλους τή συνθήκη τοΰ κυρίου
τους, πού Θά μάθαινε τό μέλλον του μόνο άπό τόν θάνατό του,
έάν δέν πέθαινε.
Αύτή ή λογική τής άφηρημένης άμεσότητας, πού προα
ναγγέλλει εκπληκτικά ορισμένα κριτικά θέματα τοΰ Χέγκελ,
εμπεριέχει ώστόσο μιά άλήθεια καί ένα περιεχόμενο. Γιατί
αυτό τό καθεστώς πού επιβιώνει, θά λέγαμε, πιό κάτω άπό
την πολιτική και κοινωνική σφαίρα, σέ κατώτερο βαθμό άπό
τή γενικότητα καί τή σταθερότητά τους, ζεΐτουλάχιστον μιά
ζωή κατώτερη αυτού τοΰ βαθμού. Καί ή ζωή αύτή είναι άποκλειστικά ή ζωή τοΰ άμεσου πάθους.
Δέν εχουμε ϊσως τονίσει έπαρκώς οτι τά διάσημα πάθη
πού συνιστοΰν τίς αρχές τών διαφόρων πολιτευμάτων δέν εί
ναι τής Γδιας ουσίας. Ή τιμή, επί παραδείγματι, δέν είναι α
πλό πάθος ή, άν προτιμάτε, δέν είναι «ψυχολογικό» πάθος.
Ή τιμή είναι ιδιότροπη οπως ολα τά πάθη, άλλά οί ιδιοτρο
πίες της υπάγονται σέ κανόνες: εχει τούς νόμους της καί τόν
κώδικά της. Ό Μοντεσκιέ δέν θά χρειαζόταν πίεση γιά νά ο
μολογήσει οτι ή ούσία τής μοναρχίας είναι ή άνυπακοή, άλλά
μιά άνυπακοή πού υπάγεται σέ κανόνες. Ή τιμή είναι λοιπόν
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ένα πάθος πού αντικατοπτρίζεται στόν ασυμβίβαστο χαρα
κτήρα της. "Οσο «ψυχολογική», δσο άμεση κι άν τή θεωρή
σουμε, ή τιμή συνιστά πάθος πού σέ μεγάλο βαθμό διαμορφώ
νεται άπό τήν κοινωνία, καλλιεργημένο πάθος, έντέλει πολι
τισμικό καί κοινωνικό πάθος.
Τό Γδιο συμβαίνει καί μέ τήν άρετή στή Δημοκρατία. Ή ά
ρετή, έπίσης, είναι παράξενο πάθος, πού δεν έχει τίποτε τό άμεσο, άλλά θυσιάζει τίς έπιθυμίες τοΰ άνθρώπου, γιά νά τοΰ
προσφέρει τό γενικό καλό. Ή άρετή ορίζεται ώς πάθος τοΰ γε
νικού. Καί ό Μοντεσκιέ μάς δείχνει αυτάρεσκα έκείνους τούς
μοναχούς πού μεταφέρουν στή γενικότητα τού τάγματός τους
ολη τή φλόγα τών έπιμέρους παθών πού καταπνίγουν μέσα
τους. "Οπως ή τιμή, έτσι καί ή άρετή έχει λοιπόν τόν κώδικα
καί τούς νόμους της. νΗ μάλλον έχει τόν νόμο της, έναν μονα
δικό νόμο: τήν άγάπη γιά τήν πατρίδα. Αυτό τό πάθος τοΰ οι
κουμενικού χρειάζεται ένα οικουμενικό σχολείο: τό σχολείο ο
λόκληρης τής ζωής. Στό παλαιό σωκρατικό ερώτημα γιά τό
άν ή άρετή μπορεί νά διδαχθεί, ό Μοντεσκιέ θά άπαντοΰσε δτι
πρέπει νά διδάσκεται καί δτι τό πεπρωμένο τής άρετής συνίσταται άκριβώς στό νά διδάσκεται.
Τό πάθος πού υποβαστάζει τόν δεσποτισμό δέν γνωρίζει
αυτό τό καθήκον. Ό φόβος,3 γιά νά τόν άποκαλέσουμε με τό
δνομά του, δέν έχει άνάγκη άγωγής, ή όποια στόν δεσποτισμό
είναι κατά κάποιον τρόπο μηδενική (ΠΝ, 4,3). Δέν άποτελεϊ
σύνθετο ή καλλιεργημένο πάθος, ουτε καί κοινωνικό πάθος. Δέν
γνωρίζει κώδικες ουτε νόμους. Πρόκειται γιά πάθος χωρίς
μέλλον μπροστά του καί χωρίς τίτλους πίσω του: πάθος έν τή
γενέσει του, πού τίποτε δέν θά τό άπομακρύνει ποτέ άπό τή γέν3.
Είναι αξιοσημείωτο δτι ό Μοντεσκιέ εντοπίζει μόνο στόν δεσποτισμό τόν φόβο, τόν όποιο ό Χόμπς, θεωρητικός τοΰ άπολυταρχισμοΰ,
ανακαλύπτει στόν πυρήνα όλων τών κοινωνιών.
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νησή του. ΙΊάθος τής στιγμής πού επαναλαμβάνεται αδιάκοπα.
Μεταξύ τών πολιτικών παθών, είναι τό μόνο πού δέν είναι πο
λιτικό άλλά «ψυχολογικό», επειδή είναι άμεσο. Εντούτοις, ό
φόβος συγκροτεί τή ζωή αυτού τού παράξενου καθεστώτος.
Έ ά ν ό τύραννος παραιτεΐται λόγω οκνηρίας καί πλήξης
άπό τήν άσκηση τής διακυβέρνησης, αύτό συμβαίνει επειδή
άρνεΐται νά είναι δημόσιος άνδρας, επειδή δέν διεκδικεΐ τόν τύ
πο άπρόσωπης σύνεσης πού χαρακτηρίζει τούς πολιτικούς ήγέτες. Μέ μιά κίνηση ιδιωτικής διάθεσης ή δειλίας, ή οποία
ένδύεται μιά έπίφαση επισημότητας, άπεκδύεται τό δημόσιο
πρόσωπό του καί τό παραχωρεί σέ εναν τρίτο, οπως ό βασι
λιάς τό παλτό του σέ έναν υπηρέτη, γιά νά παραδοθεΐστίς ήδονές τών ιδιωτικών παθών. Ό δεσπότης δέν είναι παρά επι
θυμίες . Έ ξ ου καί τό χαρέμι. «Αύτή ή παραίτηση τού δεσπότη
είναι τό γενικό σχήμα αυτού τού καθεστώτος, πού άρνεΐται τήν
τάξη τού πολιτικού γιά νά παραδοθεΐ μόνον στό πεπρωμένο
τών παθών». Δέν υπάρχει λοιπόν τίποτε τό έκπληκτικό στό
γεγονός δτι τά ίδια κίνητρα βλέπουμε νά επαναλαμβάνονται
συνεχώς σέ ολους τούς άνθρώπους πού άποτελοΰν τήν
αύτοκρατορία. Ό τελευταίος υπήκοος είναι δεσπότης, τουλά
χιστον τών γυναικών του, άλλά καί δέσμιος τους: δέσμιος τών
παθών του. Καί δταν βγαίνει άπό τό σπίτι του, πάλι οί επιθυ
μίες του τόν κινούν. νΕτσι, μαθαίνουμε δτι στόν δεσποτισμό ή
μόνη επιθυμία πού ύφίσταται είναι ή έπιθυμία γιά τίς ανέσεις
τής ζωής} Άλλά δέν είναι μιά συνεχής επιθυμία: δέν έχει τόν
χρόνο νά συνθέσει ένα μέλλον γιά τόν εαυτό της. Συνεπώς, τά
πάθη τού δεσποτισμού άνατρέπονται τό ένα μέσα στό άλλο.
θ ά μπορούσε νά πει κανείς δτι τό ελατήριο τού δεσποτισμού
είναι τόσο ή έπιθυμία δσο καί ο φόβος. Διότι τά πάθη είναι, γιά
4 .Ι1Ν, 5,17-18· 7,4. Βλ. 9,6: « Ό έεσποτισμός είναι τό βασίλειο τών
έπιμερους συμφερόντων».
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τόν εαυτό τους, ή δική τους άλλη δψη, χωρίς μέλλον, σάν δύο
άνθρώπους δεμένους πλάτη μέ πλάτη, χωρίς ένδιάμεσο κενό
χώρο, άδιάρρηκτα ενωμένους μέ τίς αλυσίδες τους. ’Ακριβώς
αυτό τό μοντέλο πάθους προσδίδει στόν δεσποτισμό τό υφος του.
Ή άπουσία διάρκειας, οι αιφνίδιες καί δίχως άπόσταση κινή
σεις, είναι άκριβώς τά γνωρίσματα αυτών τών στιγμιαίων καί
άμεσων παθών πού έπιστρέφουν στόν εαυτό τους, δπως οί πέ
τρες πού τά παιδιά προσπαθούν νά πετάξουν πρός τόν ουρανό.
Έ ά ν άληθεύει, δπως τό ειπε ό νεαρός Μάρξ μέ μιά εικόνα, δτι
ή πολιτική είναι ό ουρανός τών ιδιωτών, τότε μπορεί κανείς νά
πει γιά τόν δεσποτισμό δτι είναι ένας κόσμος χωρίς ουρανό.
Είναι πολύ σαφές δτι ό Μοντεσκιέ θέλησε νά παραστήσει
μέ αυτή τήν εικόνα τού δεσποτισμοϋ κάτι εντελώς διαφορετι
κό άπό τό κράτος τών καθεστώτων τής ’Ανατολής: τήν πα
ραίτηση άπό τό Ιδιο τό πολιτικό στοιχείο. Αύτή ή αξιολογική
κρίση εξηγεί τό παράδοξο τού δεσποτισμού. Βρισκόμαστε
πράγματι πάντοτε στό μεταίχμιο νά θεωρήσουμε τόν δεσποτισμό είτε σάν καθεστώς πού δέν υπάρχει, άλλά είναι ο πειρα
σμός καί ό κίνδυνος τών άλλων καθεστώτων, άν διαφθαροΰν,
είτε νά τόν θεωρήσουμε σάν καθεστώς πού υπάρχει, καί πού
μπορεί μάλιστα νά διαφθοφεΐ, παρόλο πού είναι διεφθαρμένο
άπό τήν ουσία του καί εκπίπτει μόνο στήν ιδια τή διαφθορά.
Αύτή είναι άναμφίβολα ή τύχη κάθε άποδοκιμασμενης άκρότητας: πρέπει σαφώς νά τήν παραστήσουμε ώς πραγματική,
γιά νά έμπνεύσουμε τήν άποστροφή της. Χρειάζονται άσφαλώς οί εικόνες τοΰ Διαβόλου, γιά νά διατηρείται ή άρετή. ’’Ε 
χει δμως επίσης σημασία νά δώσουμε σέ τούτη τήν άκρότητα
δλα τά γνωρίσματα τοΰ άδύνατου καί τοΰ μηδενός ■νά δείξου
με δτι δέν είναι αυτό πού ισχυρίζεται· καί νά καταστρέψουμε
τήν εντύπωση γιά τά άγαθά πού θά χάσουμε άν ποτέ κατα
λήξουμε εκεί. Νά γιατί ή εικόνα τοΰ δεσποτισμού άντλεΐ τό
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κύρος της άπό τό παράδειγμα τών καθεστώτων τής ’Ανα
τολής, τή στιγμή πού επιβάλλεται καί άναιρεΐται ώς ιδέα.
νΑς άφήσουμε λοιπόν έν ειρήνη τούς Τούρκους καί τούς Κινέ
ζους, γιά νά παγιώσουμε τή θετική εικόνα, τής όποιας αυτός
ό κίνδυνος είναι τό φόβητρο.
Διαθέτουμε άρκετά καί σέ μεγάλο βαθμό κατηγορηματι
κά κείμενα τοΰ Μοντεσκιέ καί τών συγχρόνων του, ώστε νά
υποστηρίξουμε δτι ό δεσποτισμός είναι γεωγραφική ψευδαί
σθηση μόνονέπειδή άποτελεΐίστορικό υπαινιγμό. Ό Μοντε
σκιέ εναντιώνεται στήν απόλυτη μοναρχία, άν οχι στήν άπόλυτη μοναρχία αυτοπροσώπως, ή τουλάχιστον στούς πειρα
σμούς πού τήν παρακολουθούν.a Ξέρουμε δτι ό Μοντεσκιέ
άνήκε έκ πεποιθήσεως στήν παράταξη τής δεξιάς άντιπολίτευσης φεουδαρχικής καταγωγής, πού δέν άποδεχόταν τήν
πολιτική παρακμή τής τάξης της, καταλογίζοντας στίς νέες
πολιτικές μορφές πού έγκαθιδρύθηκαν άπό τόν 14ο αιώνα καί
επειτα δτι είχαν παραγκωνίσει τίς παλχιές. Ό Φενελόν, ό Μπουλαινβιλιέ καί ό Σαίν Σιμόν άνήκαν στήν ιδια παράταξη, πού έναπόθεσε μέχρι τέλους δλες τίς ελπίδες της στόν Δούκα τής
Βουργουνδίας, τόν όποιο 6 Μοντεσκιέ θεωρούσε ήρωα.6 Στήν
παράταξη αυτή οφείλουμε τίς πιό διάσημες διαμαρτυρίες ενα
ντίον τών υπερβολών τής βασιλείας τοΰ Λουδοβίκου 14ου. Ή
άθλια κατάσταση τών χωρικών, οί φρικαλεότητες τοΰ πολέ
μου, οί καταχρήσεις τών υπουργών καί τών επιστατών, οί ρα
5. Βλ. 37η Περσική επιστολή. Πορτραιτο του Λουδοβίκου 14ου.
Ούσμπέκ: «Άπό ολα τά καθεστώτα τοΰ κόσμου, θά προτιμούσε εκείνο
τών Τούρκων ή εκείνο τού μεγαλόπρεπου σουλτάνου μας. Σέ τέτοια με
γάλη υπόληψη εχει τήν πολιτική τής ’Ανατολής» [έλλ. μτφρ., ο.π., σσ.
103-104],
6. « Ό θάνατος τού τελευταίου δελφίνου ηταν τεράστια πληγή γιά τό
βασίλειο. (...) νΑν καί δέν γνωρίσαμε καλά όλα τά σχέδια τής διακυβέρ
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διουργίες καί οί σφετερισμοί τών αύλικών: αυτά είναι τά θέ
ματα τών καταγγελιών της. "Ολα αυτά τά περίφημα κείμενα
άντλοΰν άπό τόν άντιπολιτευτικό τους χαρακτήρα εναν «φι
λελεύθερο» άπόηχο. Φοβούμαι δέ δτι εμφανίζονται συχνά στίς
άνθολογίες περί «ελευθερίας» δίπλα σέ κείμενα τού Μοντε
σκιέ, δχι χωρίς δικαιολογημένη λογική εξήγηση, διότι ή άντιπολίτευση αύτή κατείχε δντως ιδιαίτερη θέση στόν άγώνα ε
ναντίον τής φεουδαρχικής έξουσίας, τήν οποία ενσάρκωνε ή
απόλυτη μοναρχία, δ,τι κι άν πίστευαν οί συγγραφείς αύτών
τών κειμένων. "Ομως οί στόχοι πού τούς ένέπνεαν είχαν τόση
σχέση μέ τήν ελευθερία, δση περίπου είχαν μέ τόν σοσιαλισμό
οί κραυγές τών άκραίων εναντίον τής καπιταλιστικής κοινω
νίας υπό τήν Παλινόρθωση καί τή Μοναρχία τού ’Ιουλίου.
Καταγγέλλοντας τόν «δεσποτισμό», ό Μοντεσκιέ δέν υπο
στηρίζει έναντι τής πολιτικής τού άπολυταρχισμού την ελευ
θερία έν γένει, άλλά μάλλον τίς έπιμέρους ελευθερίες της φε
ουδαρχικής τάξης, τήν προσωπική της άσφάλεια, τίς προϋ
ποθέσεις διαιώνισής της καί τήν άξίωσή της νά άποκτήσει έκ
νέου, στά νέα όργανα τής έξουσίας, τή θέση πού τής στέρησε
ή ιστορία.
νησής του, είναι έντούτοις βέβαιο δτι ειχε τίς πιό μεγάλες ιδέες τοΰ κό
σμου. Είναι σίγουρο πώς τίποτε στόν κόσμο δέν μίσησε περισσότερο άπ’
δ,τι τόν δεσποτισμό. Ή θελε νά μετατρέψει δλες τίς επαρχίες τοΰ βασι
λείου σέ κρατίδια, δπως ή Βρετάνη καί τό Λανγκεντόκ. θέλησε νά υπάρ
χουν συμβούλια καί οί σύμβουλοι τοΰ βασιλιά νά είναι απλώς γραμματείς
τών συμβουλίων. Ή θελε νά περιορίσει τά έξοδα σέ δ,τι ηταν αναγκαίο.
Ή θελε ό βασιλιάς νά εχει ενα είδος άνακτομισΟίας, δπως στήν ’Αγγλία,
γιά τή συντήρηση τοΰ οίκου του καί τής αυλής του, καί σέ περίοδο πολέ
μου αύτή ή άνακτομισΟία νά φορολογείται δπως καί τά άλλα ποσά, διότι,
ελεγε, δέν είναι δίκαιο δλοι οί υπήκοοι νά υποφέρουν λόγω πολέμου καί ό
ηγεμόνας νά μήν υποφέρει. Ή θελε ή αυλή του νά εχει ήθη» (Spicilège,
σ. 767. Παρατίθεται στό Barrière, Montesquieu, σ. 392).
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Αναμφίβολα ό «δεσποτισμός» αποτελεί γελοιογραφία. Άλ
λά ό σκοπός του είναι νά προκαλεΐ φόβο καί νά διαπαιδαγωγεΐ
μέσω τής φρίκης του. ’Ιδού ένα καθεστώς δπου ένας μόνον
κυβερνά, άπό ένα άνάκτορο ά π ’ τό όποιο δέν βγαίνει ποτέ, παραδομένος στά πάθη τών γυναικών καί στίς ραδιουργίες τών
αυλικών. Γελοιογραφία τών Βερσαλλιών καί τής αυλής. ’Ι
δού ένας τύραννος πού κυβερνά μέσω τοΰ μεγάλου βεζίρη του.
Γελοιογραφία τοΰ υπουργού,' πού τίποτε, κυρίως δχι ή κατα
γωγή του, δέν τόν ορίζει σέ αύτή τή θέση, παρά μόνον ή ευνοια
τοΰ ήγεμόνα. Καί μέχρι τούς πανίσχυρους διορισμένους κυ
βερνήτες τών επαρχιών, πώς νά μήν άναγνωρίσει κανείς σ ’
αυτούς τό γελοίο προσωπείο τών έπαρχων, πού είναι έπιφορτισμένοι μέ τήν παντοδυναμία τοΰ βασιλιά στόν περιοχή τους;
Στό καθεστώς τής ιδιοτροπίας, πώς νά μή δει κανείς τή γελοι
ογραφία τοΰ καθεστώτος τής «καλής ευχαρίστησης», στόν
τύραννο πού είναι «δλο τό κράτος» χωρίς νά τό λέει, πώ ς νά
μήν άκούσει τήν παραμορφωμένη ήχώ τοΰ ήγεμόνα πού τό
λέει ήδη, χωρίς νά είναι άκόμη εντελώς; "Ομως μιά αιτία κρίνεται άπό τά άποτελέσματά της. Άρκεΐ νά φανταστεί κανείς
τήν άντίστοιχη κατάσταση τών μεγάλω ν καί τοΰ λαού στόν
δεσποτισμό, γιά νά διδαχθεί τούς κινδύνους πού πρέπει νά
άποτρέψει.
Τό παράδοξο τοΰ δεσποτισμοϋ είναι δτι ξεσπά μέ μανία πά
νω στούς μεγάλους, δποια κι άν είναι ή καταγωγή τους (καί
πώς νά μή σκεφτεΐ κανείς τούς εύγενεΐς, δηλαδή τούς μονιμότερους τών μεγάλων),8 ώστε ό λαός σχεδόν άπαλλάσσεται.
7. «Οί χειρότεροι πολίτες τής Γαλλίας υπήρξαν ό Ρισελιέ καί ό Λουβουά» (Pensées [Σχέψείζ]).
8. «"Οπως ή αστάθεια τής θέσης τών μίγάλων προσιδιάζει στή φύ
ση του δεσποτικού πολιτεύματος, ετσι καί ή άσφάλειά τους ταιριάζει στή
φύση τής μοναρχίας» (/7.V, 6,21).
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Ό δεσπότης εχει τόσα νά κάνει γιά νά εξοντώσει τούς ισχυ
ρούς καί νά καταστρέψει την απειλή τής κατάστασής τους
πού αναγεννιέται, ώστε ό λαός, πού αγνοεί τά πάντα, βρίσκε
ται προφυλαγμένος άπό τήν άχαλίνωτη πάλη πού διεξάγεται
πάνω άπό τό κεφάλι του. Κατά κάποιον τρόπο, στόν δεσποτισμό οί μεγάλοι προσγειώνονται καί ό λαός ήσυχάζει μέσα στά
πάθη καί τίς μικροϋποθέσεις του. Μερικές φορές βλέπουμε,
λέει ό Μοντεσκιέ, τούς χείμαρρους νά φουσκώνουν άπό τίς κα
ταιγίδες πού πλήττουν τά βουνά κι άφανίζουν τά πάντα στό
πέρασμά τους. Τριγύρω δμως υπάρχουν λιβάδια δπου βόσκουν
κοπάδια. νΕτσι, δταν ό δεσπότης άφανίζει τούς μεγάλους, ό
λαός, εστω καί εξαθλιωμένος, γνωρίζει ένα είδος ειρήνης. Νά
συμφωνήσω πώς πρόκειται απλώς γιά γαλήνη, σάν αυτή πού
βασιλεύει στίς πολιορκημένες πόλεις, εφόσον μέ τέτοιους δρους τήν περιγράφει ό Μοντεσκιέ (ΠΝ, 5,14), άλλά ποιός δέν
θά τήν προτιμούσε άπό τόν τρόμο πού νιώθουν οί μεγάλοι, οί ο
ποίοι ζοΰν μέσα στή «χλωμάδα» περιμένοντας τά χτυπήμα
τα, άν δχι τόν θάνατο; "Οταν προσέξουμε αυτά τά άποσπάσματα, πού μοιάζουν νά διέφυγαν τής προσοχής τοΰ Μοντε
σκιέ (ΠΝ, 13,12-15-19 καί 3 ,9 ), διαπιστώνουμε σαφώς δτι
δέν πρόκειται γιά άπροσεξία. Πρόκειται άσφαλώς γιά προειδο
ποίηση, πού εχει επίσης τήν έννοια μιάς υπενθύμισης. Τό δί
δαγμα είναι σαφές : στόν δεσποτισμό οί μεγάλοι ν φοβούνται τά
πάντα, άπό τόν τρόμο μέχρι τόν άφανισμό τους. Ό λαός, δσο
εξαθλιωμένος κι άν είναι, είναι άσφαλής.
’Ασφαλής. ’Αλλά έξίσου άπειλητικός μέ τόν τρόπο του. Δι
ότι ό δεσποτισμός παρουσιάζει αυτό τό δεύτερο προνόμιο, «νά
είναι τό πολίτευμα τών λαϊκών επαναστάσεων».9 Κανένα
9.
ΠΝ, 5,11 ■βλ. C, 2: Στόν δεσποτισμό «τά πάντα οδηγούν ξαφνικά
καί απρόβλεπτα σέ επαναστάσεις».
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άλλο πολίτευμα δέν εγκαταλείπει τόν λαό άποκλειστικά στά
πάθη του, κι ενας θεός ξέρει πόσο ό λαός είναι επιρρεπής στά
πάθη! Γιά τά λαϊκά πάθη είναι άπαραίτητη ή τροχοπέδη τής
σκέψης: στή Δημοκρατία, οί εκλεγμένοι πρόκριτοι- στή μο
ναρχία, τά ενδιάμεσα σώματα πού ήδη υπάρχουν. Στόν δεσποτισμό, δμως, δπου βασιλεύει τό πάθος, πώς νά χαλιναγω
γήσει κανείς τά ένστικτα τοΰ λαοΰ χωρίς καμμία τάξη, νόμι
μη ή κοινωνική, πού νά τοΰ επιβάλλεται; "Οταν κυριαρχούν τά
πάθη, ό λαός, πού είναι πάθος, στό τέλος υπερισχύει πάντα. Έ 
στω καί γιά μιά μέρα. Αύτή ομως ή μέρα άρκεΐ γιά νά καταστραφοϋν τά πάντα. Αρκεί πάντως γιά νά άνατραπεΐ ο τύραν
νος μέσα στίς δονήσεις τής επανάστασης. "Ολα αυτά άναφέρονται μέ μεγάλη σαφήνεια στό 1 Ιο κεφάλαιο τοΰ πέμπτου
Βιβλίου τοΰ Πνεύματος τών Νόμων.10 Καί δέν μπορεί κανείς
παρά νά δει έκεϊ ενα δεύτερο δίδαγμα, πού άπευθύνεται τούτη
τή φορά οχι πιά στούς μεγάλους, άλλά στούς τυράννους ή, κατ’
10.
ΠΝ, 5,11: « Ή μοναρχική διακυβέρνηση έχει ενα μεγάλο πλεονέ
κτημα έναντι τή ; δεσποτικής. Καθώς άπό τή φύση της υπάρχουν υπό
τόν ήγεμόνα πολλές τάξεις εξαρτημένες άπό τό πολίτευμα, τό κράτος
είναι πιό σταθερό, τό πολίτευμα πιό ακλόνητο, τό πρόσωπο τών κυβερνώντων πιό άσφαλές. (...) Ό Κικέρων πιστεύει δτι ή εγκαθίδρυση τών
δημάρχων τής Ρώμης εσωσε τή δημοκρατία. ‘Πράγματι, λέει, ή δύναμη
τοΰ λαού πού δέν εχει αρχηγό είναι πιό επίφοβη. "Ενας αρχηγός αισθάνε
ται δτι ή υπόθεση τόν απειλεί, καί τό σκέφτεται' αλλά ό λαός, μέσα στήν
ορμή του, δέν εχει επίγνωση τοΰ κινδύνου στόν όποιο ρίχνεται’. Μπο
ρούμε νά εφαρμόσουμε αύτή τή σκέψη σέ ενα δεσποτικό κράτος, δπου ό
λαός δέν εχει δημάρχους, καί σέ μιά μοναρχία, δπου κατά κάποιον τρόπο
ό λαός εχει δημάρχους. (...) Πράγματι, βλέπουμε παντού δτι στά κινή
ματα σέ ενα δεσποτικό καθεστώς ό λαός, μήν έχοντας άλλον ηγέτη άπό
τόν εαυτό του, οδηγεί πάντα τά πράγματα δσο μακριά μπορούν νά πάνε,
κι δλες οί ταραχές πού προκαλεΐ είναι άκραΐες· αντίθετα, στίς μοναρχίες
τά πράγματα σπανίως οδηγούνται στήν υπερβολή. Οί ηγέτες τρέμουν γιά
τόν εαυτό τους- φοβούνται μήπως τούς έγκαταλείψουν οί ενδιάμεσες έ-

[ 110]

«VIIAPXOVN ΤΡΙΑ Ε1ΔΙΙ IlOAITEl'MATÜN»

έπέκταση, στούς σύγχρονους μονάρχες πού δελεάζονται α π ’
τόν δεσποτισμό. Τό δεύτερο αυτό δίδαγμα σημαίνει σαφώς τό
εξής: ό δεσποτισμός είναι ή σίγουρη οδός πού οδηγεί στίς λαϊκές
επαναστάσεις. «Ηγεμόνες, άποφύγετε τόν δεσποτισμό, άν θέ
λετε νά σώσετε τόν θρόνο σας άπό τίς βιαιότητες τοΰ λαού»!
νΑν συσχετιστούν, τά δύο αυτά διδάγματα συγκροτούν ενα
τρίτο: έάν ο ήγεμόνας ξεσπάσει εναντίον τών μεγάλων, οί με
γάλοι θά χάσουν τήν κατάστασή τους ή τή ζωή τους. Άλλά,
ενεργώντας ετσι, ό ήγεμόνας θά εχει ανοίξει τόν δρόμο στόν
λαό, ό όποιος θά στραφεί εναντίον του, καί τίποτε πιά δέν θά
τόν προστατέψει άπό τίς επιθέσεις του: σ' αυτήν τήν περίπτω
ση θά χάσει τό στέμμα καί τή ζωή του. «νΑς καταλάβει συνε
πώς ό ήγεμόνας δτι χρειάζεται τήν προστασία τών μιεγάλων
γιά νά υπερασπιστεί εναντίον τοΰ λαού τό στέμμα του καί τή
ζωή του»! ’Ιδού τό θεμέλιο μιας καλής συμμαχίας, ορθολογι
κότατης, πού βασίζεται σέ μιά επωφελή συναλλαγή. Πρέπει
νά άναγνωρίσει τελικά τούς εύγενεΐς, γιά νά εξασφαλίσει τόν
θρόνο του.
Αύτός είναι ό δεσποτισμός. Σίγουρα, ένα υπαρκτό καθε
στώς, άλλά επίσης — καί κυρίως— μιά υπαρκτή απειλή πού
παραμονεύει τό άλλο καθεστώς εκείνης τής εποχής: τή μο
ναρχία. "Ενα υπαρκτό καθεστώς, σίγουρα, άλλά επίσης καί
κυρίως ένα μάθημα πολιτικής, μιά σαφής προειδοποίηση πρός
τόν βασιλιά πού δελεάζεται άπό τήν άπόλυτη εξουσία. Ή πρωξαρτημένες δυνάμεις, δέν θέλουν νά αποκτά ό λαός υπερβολική δύναμη.
(...) “Ετσι δλες μας οί ιστορίες βρίθουν άπό εμφύλιους πολέμους χωρίς
επαναστάσεις· ενώ οί ιστορίες τών δεσποτικών κρατών βρίθουν άπό επα
ναστάσεις χωρίς εμφύλιους πολέμους. (...) Οί μονάρχες πού ζοΰν ύπακούοντας στούς θεμελιώδεις νόμους τοΰ κράτους τους είναι πιό ευτυχείς
άπό τούς δεσποτικούς ηγεμόνες, πού δέν έχουν τίποτε γιά νά χαλιναγω
γήσουν τήν καρδιά τών λαών τους, οϋτε καί τή δική τους».
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τογενής απαρίθμηση συγκαλύπτει μιά κρυφή επιλογή κάτω
άπό τήν φαινομενική της ουδετερότητα. ’Ασφαλώς, υπάρχουν
σαφώς τρία είδη πολιτευμάτων. "Ομως τό ενα, ή Δημοκρα
τία, δέν υπάρχει πλέον πέρα άπό τή μνήμη τής ιστορίας.
’Απομένουν ή μοναρχία κι ό δεσποτισμός. ’Α λλά ό δεσποτισμός δέν είναι παρά ή καταχρηστική καί εκφυλισμένη μοναρ
χία. Συνεπώς, άπομένει μόνον ή μοναρχία, πού πρέπει νά
προστατευτεί άπό τόν κίνδυνο πού διατρέχει. Αυτά ώς πρός
τήν παρούσαεποχή.
Όστόσο, θά τεθεί τό ερώτημα: τί γίνεται στό μέλλον, Καί
πώς νά πραγματευτεί κανείς τό Σύνταγμα τής !Αγγλίας, πού
ό Μοντεσκιέ τό παρουσιάζει ώς ιδεώδες, στό περίφημο 6ο κε
φάλαιο του ενδέκατου Βιβλίου; Πρόκειται, άραγε, γιά ενα νέο
μοντέλο, τό όποιο άνατρέπει ολα τά διδάγματα πού προηγήθηκαν; θ ά ήθελα νά δείξω δτι αυτό δέν ισχύει καθόλου, καθώς
καί δτι ή λογική τής θεωρίας τής μοναρχίας καί τοΰ δεσποτισμοΰ συνιστά, άν δχι δλο τό νόημα, τουλίχιστον ένα άπό τά ση
μαντικά νοήματα τής περίφημης συζήτησης σχετικά μέ τή
διάκριση τών εξουσιών.
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5.

Ό μύθος της διάκρισης τών εξουσιών

Τό κείμενο γιά τή διάκριση τών εξουσιών είναι διάσημο. Ποιος
δέν γνωρίζει τή θεωρία πού υποστηρίζει δτι σέ κάθε χρηστή
διακυβέρνηση ή νομοθετική άρχή διακρίνεται αυστηρά άπό
τήν εκτελεστική καί τή δικαστική άρχή; "Οτι διασφαλίζουμε
τήν ανεξαρτησία κάθε εξουσίας γιά νά άποκομίσουμε, μέσω
αυτής τής διάκρισης, τά ευεργετήματα τής μετριοπάθειας,
τής ασφάλειας καί τής ελευθερίας; Υποτίθεται δτι αυτό είναι
τό μυστικό τοΰ ενδέκατου Βιβλίου, τήν κεντρική ιδέα τοΰ ο
ποίου συνέλαβε ό Μοντεσκιέ μετά τά δέκα προηγούμενα,
άντλώντας τήν εμπνευσή του άπό τήν άποκάλυψη τής ’Αγ
γλίας, δπου συνάντησε, κατά τή διαμονή του τό 1729-30, ενα
ριζικά νέο πολίτευμα, μοναδικός σκοπός τοΰ οποίου ήταν ή ε
λευθερία. Μέ βάση αυτή τή θεωρία, ό Μοντεσκιέ ειχε παρου
σιάσει πρίν ά π ’ τό ενδέκατο Βιβλίο μιά κλασική θεωρία, στά
πλαίσια τής οποίας διέκρινε διαφορετικές πολιτικές μορφές
καί περιέγραφε τήν οικονομία καί τή δυναμική πού προσιδιά
ζουν σέ καθεμιά ά π ’ αυτές. Σ τή συνέχεια πετάει τή μάσκα
τοΰ άπαθοΰς ιστορικού, καί ιδιαίτερα — πάντοτε μέ βάση
αυτή τή θεωρία— τοΰ ενθερμου ευπατρίδη, γιά νά προτείνει
στό κοινό τό ιδεώδες ενός λαοΰ πού διαθέτει δύο βουλές: μία
συνέλευση τής Τρίτης Τάξης καί μία συνέλευση τών εκλεγ
μένων δικαστών. Ό ς έκ τούτου, ό Μοντεσκιέ πραγματεύε
ται, σύμφωνα μέ τούς μέν, τή σφαίρα τοΰ Γδιου τοΰ πολιτικού,
άποδεικνύοντας τήν ιδιοφυία του μέσω μιας θεωρίας γιά τήν
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ισορροπία τών εξουσιών, οί όποιες είναι τόσο καλά διατεταγ
μένες ώστε ή έξουσία νά συνιστά τό ίδιο τό δριο τής εξουσίας,
καί έπιλύνοντας άπαξ διά παντός τό πολιτικό πρόβλημα πού
σχετίζεται έξ ολοκλήρου μέ τή χρήση καί τήν κατάχρηση
τής έξουσίας. Σύμφωνα μέ τούς δέ, προσεγγίζει τά πολιτικά
προβλήματα τοΰ μέλλοντος,1πού είναι περισσότερο τά προ
βλήματα τής αντιπροσωπευτικής καί κοινοβουλευτικής δια
κυβέρνησης καί λιγότερο τά προβλήματα τής μοναρχίας έν
γένει. Τό πέρασμα τοΰ χρόνου θά μπορούσε νά θεωρηθεί ώς έπικύρωση έτούτης τής ερμηνείας. 'Ολόκληρος ό αιώνας δέν
αναζήτησε άλλωστε στόν Μοντεσκιέ επιχειρήματα πού θά
κλόνιζαν τή μοναρχική τάξη καί θά δικαίωναν τά Κοινοβού
λια, φτάνοντας μέχρι τή σύγκληση τών Γενικών Τάξεων; Τό
άμερικανικό Σύνταγμα τοΰ τέλους τοΰ αιώνα καί τό Γδιο τό
γαλλικό Σύνταγμα τοΰ 1791, γιά νά μήν άναφερθοΰμε στά
συντάγματα τοΰ 1795 καί τοΰ 1848, δέν επικύρωσαν εξάλλου
στό σκεπτικό καί στίς διατάξεις τους τίς άρχές γιά τή διάκρι
ση τών εξουσιών πού πρότεινε ό Μοντεσκιέ; Τά δύο αυτά θέ
ματα, άφενός τής ουσίας τής έξουσίας καί άφετέρου τής ισορ
ροπίας τών εξουσιών, δέν εξακολουθούν νά είναι επίκαιρα, δε
δομένου δτι δέν σταματούν νά έπανέρχονται καί νά συζη
τιούνται, καί μάλιστα μέ βάση τούς ίδιους τούς δρους τοΰ Μο
ντεσκιέ;
θ ά επιχειρήσω νά άποδείξω δτι πρόκειται έν πολλοις
γιά ιστορική ψευδαίσθηση, τίς αιτίες τής οποίας θά προσ
παθήσω παράλληλα νά παρουσιάσω. Στό ιδιο πνεΰμα, σκο
πεύω έν πρώτοις νά έπισημάνω τίς οφειλές μου στά άρθρα
τοΰ νομικοΰ C h arle s E isenm ann.* θ ά ήθελα νά έπανα1. Prélot, ο.π.,σσ. 123,129 κ.έ.
2. Βλ. κυρίως: Eisenmann, « L ’ Esprit des Lois et la séparation
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λάβω τά βασικά σημ£Ϊά αυτών τών άρθρων προτού προεκτεί
νω τά συμπεράσματά τους.
Ό E isenm ann υποστηρίζει δτι ή θεωρία τοΰ Μοντεσκιέ,
καί κυρίως τό διάσημο κεφάλαιο γιά τό Σύνταγμα της ’Αγ
γλίας, γέννησε έναν αληθινό μύθο: τόν μύθο τής διάκρισης
τών εξουσιών. ν Εκανε μάλιστα τήν εμφάνισή της μιά ολό
κληρη σχολή νομικών, ιδιαιτέρως στά τέλη τοΰ 19ου καί στίς
αρχές τοΰ 20οΰ αιώνα, χρησιμοποιώντας ώς πρόσχημα κά
ποιες μεμονωμένες διατυπώσεις τοΰ Μοντεσκιέ, προκειμένου
νά τοΰ αποδώσει ένα καθαρά φανταστικό θεωρητικό μοντέλο.
Τό πολιτικό ιδεώδες τοΰ Μοντεσκιέ είναι, σύμφωνα μ ’ αυτή
τή σχολή, ένα πολίτευμα στό όποιο διασφαλίζεται αυστηρά ή
διάκριση τών εξουσιών, θ ά έπρεπε τότε νά υπάρχουν τρεις έξουσίες: ή εκτελεστική (ό βασιλιάς καί οί υπουργοί του), ή νο
μοθετική (ή Κάτω καί ή νΑνω Βουλή), καί ή δικαστική (τό
σώμα τών δικαστών). Κάθε εξουσία θά κάλυπτε μιά ιδιαίτε
ρη σφαίρα, δηλαδή μιά ιδιαίτερη λειτουργία, δίχως καμιά αλ
ληλεπίδραση. Κάθε εξουσία θά διασφαλιζόταν, στό πλαίσιο
τής κάθε σφαίρας, μέσω ενός οργάνου αύστηρώς διακριτοΰ ά
πό τά άλλα όργανα. νΟχι μόνο θά ήταν άδιανόητη όποιαδήποτε παρέμβαση τής εκτελεστικής άρχής στή νομοθετική ή τή
δικαστική, ή όποιαδήποτε άλλη παρέμβαση αυτής τής μορ
φής, άλλά επιπλέον κανένα άπό τά μέλη τοΰ ενός οργάνου δέν
θά μπορούσε νά άνήκει σέ ένα άλλο δργανο. Γιά παράδειγμα,
δχι μόνο ή εκτελεστική άρχή δέν θά μπορούσε νά παρέμβει
στή νομοθετική μέ προτάσεις νόμου ή στή δικαστική μέ πιέ
σεις κ λ π ., δχι μόνον κανένας υπουργός δέν θά μπορούσε νά
des pouvoirs» CMélanges CarrédeMalberg,Paris, 1933), σ. 190 κ.έ.,
καί La pensée constitutionnelle de Montesquieu, Recueil Sirey, σσ.
133-160.
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είναι υπόλογος ενώπιον τής νομοθετικής άρχής, άλλά επι
πλέον κανένα μέλος τής νομοθετικής άρχής δέν θά μπορούσε,
νά άναλάβει προσωπικά εκτελεστικές καί δικαστικές λει
τουργίες , δηλαδή νά γίνει υπουργός ή δικαστής κ .λπ.. ’Αφήνω
κατά μέρος τίς λεπτομέρειες αυτής τής θεωρίας, πού είναι
πάντα ζωντανή σέ ορισμένους κύκλους.
Αυτό άκριβώς είναι τό πρώτο τόλμημα τού Eisenm ann:
άπέδειξε πώ ς ετούτη ή διάσημη θεωρία πολύ απλά δέν υ
πήρχε στόν Μοντεσκιέ. Άρκεΐ νά διαβάσουμε προσεκτικά τά
κείμενά του, γιά νά άνακαλύψουμε τά εξής :
1. "Οτι ή εκτελεστική άρχή παρεμβαίνει στή νομοθετική,
διότι ό βασιλιάς διαθέτει τό δικαίωμα τού βέτο.Ά
2. "Οτι ή νομοθετική άρχή μπορεί, ώς εναν βαθμό, νά επι
βλέπει τήν εκτελεστική άρχή, άφού ελέγχει τήν εφαρμογή τών
νόμων πού ή Γδια ψήφισε, καί μπορεί νά ζητά εξηγήσεις άπό
τούς υπουργούς, χωρίς νά τίθεται ζήτημα «υπουργικής υ
πευθυνότητας» ενώπιον τοΰ Κοινοβουλίου.Λ
3. "Οτι ή νομοθετική άρχή παρεμβαίνει σέ σημαντικό βαθ
μό στή δικαστική, διότι σέ τρεις συγκεκριμένες περιπτώσεις
άναγορεύεται σέ δικαστήριο: α) σέ κάθε περίπτωση πού άφορά ευγενεϊς, οί οποίοι — γιά νά διαφυλαχθεΐή άξιοπρέπειά
τους άπό κάθε επαφή μέ τίς προκαταλήψεις τών λαϊκών δι
καστών— θά κρίνονται άπό τούς όμότιμούς τους τής νΑνω
Βουλής,5 β) στίς περιπτώσεις άμνηστίας,6 καί γ) στίς περι
3. « Ή εκτελεστική εξουσία [puissance] πρέπει νά συμμετέχει στή
νομοθετική μέ τό δικαίωμα τής αρνησικυρίας» (ΠΝ, 11,6).
4. Ή νομοθετική εξουσία «εχει δικαίωμα κι οφείλει νά εχει τήν αρμο
διότητα νά ελέγχει με ποιόν τρόπο εφαρμόζονται οί νόμοι πού θέσπισε», οί
υπουργοί οφείλουν «νά λογοδοτούν γιά τή διοίκησή τους» (ΠΝ, 11,6).
5. «Οί μεγάλοι είναι πάντα έκτεθειμένοι στόν φθόνο. Καί άν κρίνονταν άπό τόν λαό, θά ήταν δυνατό νά διατρέξουν κίνδυνο καί δέν θά άπο-
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πτώσεις πολιτικών δικών, πού θά οδηγούνται ενώπιον τοΰ δι
καστηρίου της νΑνω Βουλής, μέ βάση τίς κατηγορίες τής Κά
τω Βουλής.7
θ ά ήταν δύσκολο νά συμβιβάσει κανείς τέτοιου είδους καί
τόσο σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ τών εξουσιών, μέ
τήν υποτιθέμενη καθαρότητα τής διάκρισής τους.
Τό δεύτερο τόλμημα τοΰ E isenm ann ηταν οτι απέδειξε
πώς γιά τόν Μοντεσκιέ δέν τίθεται, στήν πραγματικότητα,
ζήτημα διάκρισης, άλλά συνδυασμού, συγχώνευσης, καί σύν
δεσης τών εξουσιών.8 Τό ουσιώδες σημείο αυτής τής άπόδειλάμβαναν τό προνόμιο πού εχει κι ό τελευταίος πολίτης σέ ενα ελεύθερο
κράτος, δηλαδή νά κριθεΐαπό τούς όμότιμούς του. Πρέπει λοιπόν οί ευγενεΐς νά έγκαλοΰνται όχι μπροστά στά κοινά δικαστήρια τοΰ έθνους,
άλλά ενώπιον εκείνου τοΰ τμήματος τοΰ νομοθετικού σώματος πού άπαρτίζεται άπό εύγενεΐς» (ΠΝ, 11,6).
6. «Ενδέχεται ό νόμος (...) νά είναι σέ ορισμένες περιπτώσεις υπερ
βολικά αυστηρός. “Ετσι, τό τμήμα τού νομοθετικού σώματος, τό όπο», ο
πως είπαμε μέ άλλη ευκαιρία, είναι αναγκαίο δικαστήριο, είναι τέτοιο κι
έδώ- στήν άνώτατη έξουσία του εγκειται νά μετριάσει τόν νόμο πρός όφε
λος τού ίδιου τοΰ νόμου» (ΠΝ, 11,6).
7. «Ενδέχεται ακόμα κάποιος πολίτης, εντεταλμένος στίς δημόσιες
υποθέσεις, νά παραβιάζει τά δικαιώματα τοΰ λαού (...). Γενικά ή νομοθε
τική έξουσία δέν μπορεί νά δικάσει. Καί άκόμα περισσότερο δέν μπορεί
στήν ιδιαίτερη περίπτωση όπου εκπροσωπεί τό ενδιαφερόμενο μέρος, δη
λαδή τόν λαό. Συνεπώς δέν μπορεί παρά νά είναι κατήγορος. ’Αλλά ενώ
πιον ποίου θά άπαγγελθεΤ κατηγορία; θ ά ταπεινωθεί ένώπιον τών κοι
νών δικαστηρίων, τά όποια είναι κατώτερα άπό αυτή καί μάλιστα άπαρτίζονται άπό άνθρώπους, πού, όντας λαός δπως κι ή ίδια, θά παρασύρονταν άπό τήν αυθεντία ενός τόσο σημαντικού κατηγόρου; νΟχι: γιά νά
διαφυλάξει τήν άξιοπρέπεια τοΰ λαού καί τήν άσφάλεια τού άτόμου, τό
νομοθετικό τμήμα τού λαού πρέπει νά άπαγγέλλει κατηγορία μπροστά
στό νομοθετικό τμήμα τών εύγενών, τό όποιο δέν έχει τά ίδια συμφέροντα
μέ αυτό ούτε τάϊδια πάθη» (ΠΝ, 11,6).
8. «Καθώς τό νομοθετικό σώμα (...) άπαρτίζεται άπό δύο τμήματα,
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ξης περνά άπό τήν επαρκή κατανόηση τοΰ γεγονότος δτι ή δι
καστική εξουσία δέν είναι εξουσία με τήν κυριολεκτική έννοια
τοΰ δρου. Ή έν λόγω έξουσία είναι αθέατη καί σχεδόν μηδα
μινή, λέει ό Μοντεσκιέ.9 Καί, πράγματι, ο δικαστής δέν είναι
κατ’ αυτόν παρά μιά εικόνα καί μιά φωνή. Δουλειά του είναι άποκλειστικά καί μόνο νά διαβάζει καί νά άπαγγέλλει τό νόμο.|ϋ
Πρόκειται γιά συζητήσιμη ερμηνεία, άλλά οφείλουμε τουλά
χιστον νά άναγνωρίσουμε δτι στά ζητήματα δπου υπήρχε πε
ρίπτωση ο δικαστής νά είναι κάτι διαφορετικό άπό έμψυχος
κώδικας, ό Μοντεσκιέ φρόντισε νά θεσπίσει δχι πλέον νομικές
άλλά πολιτικές εγγυήσεις: άρκεΐ, γιά παράδειγμα, νά προσέ
ξουμε ποιός δικάζει τά άδικήματα καί τά έγκλήματα τών
εύγενών καί τίς πολιτικές δίκες! Άπό τή στιγμή πού έχουν
ληφθεΐ αυτές οί προφυλάξεις, πού μεταβιβάζουν στά άμιγώς
πολιτικά όργανα τίς πιθανές πολιτικές συνέπειες πού ενδέχε
ται νά εχει ή δικαστική άρχή, δ,τι μένει ά π ’ αυτήν είναι σχε
δόν μηδαμινό. Βρισκόμαστε συνεπώς ενώπιον δύο εξουσιών:
τής εκτελεστικής καί τής νομοθετικής. Δύο εξουσιών, άλλά
τριών κέντρων ισχύος {puissances], γιά νά δανειστούμε έναν
δρο τοΰ ίδιου τοΰ Μοντεσκιέ.11 Τά τρία κέντρα ισχύος είναι: ο
βασιλιάς, ή νΑνω Βουλή καί ή Κάτω Βουλή. Δηλαδή: ό βα

τό ενα θά δεσμεύει τό άλλο (...) καί τά δύο θά συνδέονται μέσω τής εκτε
λεστικής εξουσίας, πού με τή σειρά της θά συνδέεται με τή νομοθετική έ
ξουσία» (ΠΝ, 11,6). «Οί τρεις έξουσιες έχουν (...) κατανεμηθεϊ καί δια
μορφωθεί» (ΠΝ, 11,7).
9. «Άπό τίς τρεις εξουσίες, γιά τίς όποιες κάναμε λόγο, ή δικαστική εί
ναι κατά κάποιον τρόπο μηδαμινή» (ΠΝ, 11,6).
10. «Οί δικαστές τοΰ έθνους δέν είναι (...) παρά τό στόμα πού άπαγγέλλει τίς αποφάσεις τοΰ νόμου, άψυχα όντα, τά όποΐ.α δέν μπορούν νά
μετριάσουν ουτε τή δύναμη, ουτε τήν αύστηρότητά του» (ΠΝ, 11,6).
11. Βλ. τό κείμενο σχετικά μέ τή Βενετία (ΠΝ, 11,6).
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σιλιάς, οί εύγενεΐς κι ό «λαός». Σ ’ αυτό ακριβώς τό σημείο è Eisenm ann άποδεικνύει με πολύ πειστικό τρόπο δτι τό πραγμα
τικό αντικείμενο τοΰ Μοντεσκιέ είναι ακριβώς ό συνδυασμός,
ή σύνδεση αυτών τών τριών κέντρων.12 "Οτι πρόκειται καταρχάς γιά πολιτικό πρόβλημα συσχετισμού δυνάμεων, καί
δχι γιά νομικό πρόβλημα πού άφορά τόν ορισμό τής νομιμότη
τας καί τών σφαιρών της.
Τά προηγούμενα διασαφηνίζουν τό περίφημο ζήτημα τής
μετριοπαθούς διακυβέρνησης. Ή πραγματική μετριοπάθεια
δέν συνίσταται ουτε στήν αυστηρή διάκριση τών εξουσιών,
ούτε στή νομικού τύπου μέριμνα καί στό σεβασμό τής νομιμό
τητας. Στή Βενετία, επί παραδείγματι, υπάρχουν τρεις εξου
σίες καί τρία διακριτά όργανα: τό μειονέκτημα, δμως, είναι
δτι αυτά τά τρία όργανα «άπαρτίζονται άπό άρχοντες τοΰ ίδι
ου σώματος, γεγονός πού σημαίνει δτι δέν υπάρχει παρά μία
μόνο εξουσία» (ΠΝ, 11,6). Λέγεται συχνά δτι ό δεσποτισμός
είναι τό καθεστώς δπου ένας μόνον κυβερνά, δίχως κανόνες
καί νόμους, ή δτι ό δεσπότης έμ4>ανίζεται σέ κάθε ήγεμόνα ή
υπουργό πού παραβιάζει τόν νόμο καί καταχράται τήν εξου
σία. Κι δμως, τό ζήτημα δέν είναι εκεί: έχουμε εξοικειωθεί μέ
καθεστώτα δπου ό δεσποτισμός βασιλεύει στή σκιά τών νό
μων, καί τά οποία αποτελούν, κατά τόν Μοντεσκιέ, τήν χει
ρότερη μορφή τυραννίας.13 Ή μετριοπάθεια είναι κάτι
εντελώς διαφορετικό: δέν είναι απλώς ό σεβασμός τής νομι
μότητας, είναι ή ισορροπία τών εξουσιών, δηλαδή ή κατανομή
τώ ν εξουσιών στά κέντρα ισχύος καί ό περιορισμός ή ό μετριασμός τών αξιώσεων ενός κέντρου ισχύος άπό τήν εξουσία
τών άλλων. Ή περίφημη διάκριση τών εξουσιών δέν είναι λοι12. Eisenmann, ο.π., σ. 154 κ.έ.
13. «Δέν ί/πάρχει πιό φριχτή τυραννία από αύτήν πού ασκείται στή σκιά
τών νόμων καί ΰπό τό πρόσχημα τής δικαιοσύνης» (Considérations, 14).
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πόν παρά ή ισόρροπη κατανομή τής έξουσίας στά συγκεκρι
μένα κέντρα ισχύος: τόν βασιλιά, τούς εύγενεΐς, τόν «λαό».
Οί προηγούμενες παρατηρήσεις γιά τόν δεσποτισμό νομί
ζω δτι μάς επιτρέπουν νά προχωρήσουμε πέρα άπό αυτά τά
ορθά συμπεράσματα. Διότι ετούτη ή διασαφήνιση θέτει τό έ
ξης έρώτημα: «ποιός κερδίζει άπό τήν κατανομή»; νΑν άρκεστοϋμε νά άποκαλύψουμε, κάτω άπό τίς μυθικές δψεις τής
διάκρισης τών εξουσιών, τήν πραγματική διεργασία τής κα
τανομής τής έξουσίας άνάμεσα σέ διαφορετικές πολιτικές δυ
νάμεις [forces], πιστεύω δτι υπάρχει ό κίνδυνος νά συντηρή
σουμε τήν ψευδαίσθηση μιάς φυσικής κατανομής, πού προ
κύπτει άπό μόνη της καί άνταποκρίνεται σέ μιά προφανή ισό
τητα. Περάσαμε άπό τίς εξουσίες στά κέντρα ισχύος. ’'Αλλα
ξαν άραγε οί οροι; Τό πρόβλημα εξακολουθεί νά είναι τό ιδιο:
έχουμε πάντοτε νά κάνουμε μέ ισορροπία καί κατανομή. Αύ
τός είναι ό τελευταίος μύθος πού θά ήθελα νά άποκαλύψω.
Μπορούμε νά φωτίσουμε τό νόημα αυτής τής κατανομής
καθώς καί τίς κρυφές προθέσεις της, άν εξετάσουμε (θεωρώ
ντας φυσικά ώς δεδομένο δτι στόν Μοντεσκιέ τό ζητούμενο
είναι «ό συνδυασμός τών κέντρων ισχύος κι δχι ή διάκριση
τών εξουσιών) ποιές παρεμβάσεις καί ποιοί συνδυασμοί άποκλείονται άπολύτως, μεταξύ δλων τών πιθανών παρεμβάσε
ων μιάς έξουσίας σέ μιά άλλη καί μεταξύ δλων τών πιθανών
συνδυασμών τών εξουσιών μεταξύ τους». Άπό τήν πλευρά
μου, διακρίνω δύο, πού είναι πρωταρχικής σημασίας.
Ό πρώτος συνδυασμός πού αποκλείεται είναι νά μπορεί ή
νομοθετική άρχή νά σφετεριστεί τίς εξουσίες τής έκτελεστικής
άρχής, γεγονός πού θά έπέφερε άφ’ έαυτοϋ καί άμεσα τήν έκ
πτωση τής μοναρχίας σέ λαϊκό δεσποτισμό.Η Όστόσο, τό α14. « Ά ν ή νομοθετική έξουσία συμμετέχει στήν εκτέλεση, ή έκτε-
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ντιστροφο δεν ισχύει. Ό Μοντεσκιέ πιστεύει δτι ή μοναρχία
μπορεί νά επιβιώνει, καί μάλιστα νά διατηρεί τή μετριοπάθεια
της, εάν ο βασιλιάς κατέχει, πέραν τής εκτελεστικής καί τή
νομοθετική εξουσία.15 "Ολα δμως θά χαθούν άν 6 λαός κατα
στεί ήγεμόνας.
Ό δεύτερος συνδυασμός πού άποκλείεται είναι πιό διάση
μος, άλλά νομίζω δτι θεωρείται υπερβολικά προφανής, καί γ ι’
αυτό δέν εχει άναλυθεΐιδιαιτέρως. ’Αφορά τήν κατοχή τής δι
καστικής άρχής άπό τήν έκτελεστική, δηλαδή τόν βασιλιά.
Ό Μοντεσκιέ είναι σαφής: «αυτή ή κατάσταση είναι άρκετή
γιά νά βυθίσει τή μοναρχία στόν δεσποτισμό». ’Εάν δίκαζε ό
ίδιος 6 βασιλιάς, «τό Σύνταγμα θά κατέρρεε κι οί ενδιάμεσες
εξαρτημένες εξουσίες θά εκμηδενίζονταν» (ΠΝ, 6,5). Τό πα
ράδειγμα πού παραθέτει ό Μοντεσκιέ, στίς σελίδες πού άκολουθοΰν, είναι τοΰ Λουδοβίκου τοΰ 13ου, πού ήθελε νά δικάσει
μόνος του έναν ευπατρίδη (/7JV, 6,5). ’Αρκεί νά συσχετίσουμε
αυτόν τόν άποκλεισμό καί τόν λόγο ύπαρξής του (εάν ό βασι
λιάς δικάσει, τότε εκμηδενίζονται τά ενδιάμεσα σώματα), άφενός μέ τή διάταξη πού οδηγεί τούς ευγενεϊς μόνον ενώπιον
τοΰ δικαστηρίου τών όμότιμών τους, καί άφετέρου μέ τίς δυ
στυχίες πού ό δεσπότης επιφυλάσσει στούς μεγάλους, γιά νά
άντιληφθοΰμε δτι «αυτή ή ιδιαίτερη ρήτρα πού στερεί άπό τόν
λεστική θά χαθεί εξίσου» (/7ΛΤ, 11, 6). «Ά ν δέν υπήρχε μονάρχης καί ή
έκτελεστική έξουσία είχε ανατεθεί σέ ορισμένα πρόσωπα εκλεγμένα άπό
τό νομοθετικό σώμα, τότε δέν θά υπήρχε έλευθερία» (/7ΛΓ, 11,6).
15.
«Στίς μοναρχίες πού γνωρίζουμε, ό ήγεμόνας κατέχει τήν έκτε
λεστική καί τή νομοθετική έξουσία, ή τουλάχιστον ενα μέρος τής νομο
θετικής, άλλά δέν δικάζει» (ΠΝ, 11, 11). «Στά περισσότερα βασίλεια
τής Ευρώπης, ή κυβέρνηση είναι μετριοπαθής, έπειδή ό ήγεμόνας κατέ
χει τίς δύο πρώτες έξουσίες καί αφήνει στούς υπηκόους του τήν άσκηση
τής τρίτης» (ΠΝ, 11,6).
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βασιλιά τή δυνατότητα νά δικάζει άποσκοπεΐπάνω α π ’ ολα
στήν προστασία τών εύγενών» άπό τήν πολιτική καί νομική
αυθαιρεσία τοΰ ήγεμόνα, καί δτι γιά μία άκόμη φορά ό δεσποτισμός, πού ό Μοντεσκιέ επισείει ώς άπειλή, συνιστά επακρι
βώς μιά πολιτική πού κατευθύνεται πρωτίστως ενάντια στούς
εύγενεΐς.
Έ ά ν τώρα θελήσουμε νά στραφούμε πρός τήν περίφημη ι
σορροπία τών κέντρων ισχύος, θεωρώ δτι μπορούμε νά δώ
σουμε μιά άπάντηση στό έρώτημα: «ποιός ώφελεϊται άπό
τήν κατανομή»; Έ ά ν άναλογιστούμε, δχι πλέον τίς δυνάμεις
πού επικαλείται ό Μοντεσκιέ στόν συνδυασμό του, άλλά τίς
ύπάρχουσες πραγματικές δυνάμεις τής έποχής του, οφείλου
με νά διαπιστώσουμε δτι «ή τάξη τών εύγενών κερδίζει υπέρ
τοΰ σχεδίου της δύο σημαντικά πλεονεκτήματα»: άφενός,
μετατρέπεται εύθέως, ώς τάξη, σέ άναγνωρισμένη πολιτική
δύναμη τής νΑνω Βουλής, καί άφετέρου γίνεται (τόσο μέσω
τής ρήτρας πού στερεί άπό τή βασιλική έξουσία τό δικαίωμα
νά δικάζει, δσο καί μέσω τής άλλης ρήτρας πού άναθέτει
αύτή τήν έξουσία στήν νΑνω Βουλή, δταν κατηγοροΰνται
εύγενεΐς) μιά τάξη τής οποίας τό προσωπικό μέλλον, ή κοι
νωνική θέση, τά προνόμια καί οί διακρίσεις είναι εξασφαλι
σμένα «ενάντια στίς ένέργειες τοΰ βασιλιά καί τοΰ λαού». Ώ ς
έκ τούτου, οί εύγενεΐς θά προφυλάσσονται — στή ζωή τους,
στίς οικογένειες καί στά άγαθά τους— τόσο άπό τόν βασιλιά
δσο κι άπ ’ τόν λαό. Δέν θά μπορούσε κανείς νά εξασφαλίσει μέ
καλύτερο τρόπο τίς συνθήκες διαιώνισης μιάς παρακμάζουσας τάξης, πού εβλεπε τήν ιστορία νά τής άποσπά καί νά τής
άμφισβητεΐτά παλαιά της προνόμια.
Τό άντιστάθμισμα αυτών τών εγγυήσεων είναι μιά άλλη
εγγύηση, άλλά αύτή τή φορά πρός δφελος τού βασιλιά. Ή
εγγύηση δτι ό μονάρχης θά προστατευθεΐ μέσω τού κοινωνι( 122]
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χού καί πολιτικού οχυρού τών εύγενών από τίς λαϊκές επανα
στάσεις. Ή εγγύηση δτι δέν θά βρεθεί στην κατάσταση τοΰ
έγκαταλελειμμένου δεσπότη, μόνος, έναντι τοΰ λαοΰ καί τών
παθών του. Έ ά ν ό βασιλιάς θέλει νά αντλήσει διδάγματα άπό
τόν δεσποτισμό, θά άντιληφθεΐ δτι τό μέλλον του αξίζει μιά τά 
ξη εύγενών.
Ή τάξη τών εύγενών δέν θά χρησιμεύει μόνο ώς άντίβαρο
έναντι τοΰ «λαοΰ», άφού — μέσω μιας άντιπροσώπευσης δυ
σανάλογης πρός τόν άριθμό καί τά συμφέροντα τής πλειονό
τητας— θά εξισορροπεί τήν άντιπροσώπευση τοΰ λαού στή
νομοθετική άρχή, άλλά επιπλέον αύτή ή τάξη τών εύγενών
θά διδάσκει στόν λαό, στήν πραγματική καθημερινή ζωή, μέ
τήν ύπαρξή της, μέ τά προνόμια, τή λαμπρότητα ή τήν πολυ
τέλεια, καί ιδιαίτερα τή γενναιοδωρία της, δτι τά μεγαλεία
είναι άξιοσέβαστα, δτι τό κράτος διαθέτει μιά δομή, δτι στέ
κεται μακριά άπό τό πάθος γιά εξουσία, δτι στόν περιορισμένο
χώρο τών μοναρχιών ή άπόσταση τών κοινωνικών συνθηκών
καί ή διάρκεια τής πολιτικής δράσης έχουν μακρόπνοο χαρα
κτήρα. Θά φροντίσει έντέλει νά άποθαρρύνει μιά γιά πάντα
κάθε άνατρεπτική ιδέα.
Δέν διακρίνω τίποτε σέ δλα αύτά πού νά μάς άπομακρύνει
άπό τή θεμελιώδη έμπνευση τοΰ θεωρητικού τής μοναρχίας
καί τοΰ δεσποτισμοϋ. Τό πολίτευμα τού μέλλοντος'0 διαφέρει,
άσφαλώς, σέ πολλά σημεία, άπό τίς μοναρχίες τής σύγχρο
νης Εύρώπης. Αυτές οί μοναρχίες εξακολουθούν νά ύφίστανται
τίς συνέπειες τής καταγωγής τους, καί ή άτροφική τους συ
γκρότηση είναι άκόμη πρωτόγονη. Ό ς έκ τούτου, δέν είναι έ
τοιμες νά καταπολεμήσουν τόν κίνδυνο τοΰ δεσποτισμοϋ πού
τίς άπειλεϊ καί νά έπιλύσουν τά πολύπλοκα προβλήματα τοΰ
16.

Prélot, ô.-.,σ . 123.
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σύγχρονου κόσμου. Ε ντούτοις, μπορούμε νά ισχυριστούμε
οτι εμπεριέχουν, στήν πολιτική καί κοινωνική δομή τους, δ,τι
χρειάζεται γιά νά ικανοποιήσουν ετούτη τήν απαίτηση. Ή
ίδια ή αντιπροσώπευση τοΰ λαού, πού φαίνεται νά ερχεται σέ
αντίθεση μέ δλες τίς προηγούμενες θέσεις του καί δημιούργη
σε τήν εντύπωση δτι ό Μοντεσκιέ ηταν άπό καρδιάς δημο
κράτης καί υποστηρικτής τής Τρίτης Τάξης, συνάδει μέ τό
ττνεΰμα τής μοναρχίας. νΑς διαβάσουμε τό 8ο κεφάλαιο τοΰ
ενδέκατου Βιβλίου, τό 6ο κεφάλαιο τοΰ όποιου άναφέρεται
άκριβώς στό Σύνταγμα τής ’Αγγλίας: εκεί θά δοΰμε δτι ή
άρχή τών άντιπροσώπων ενός έθνους σέ μιά μοναρχία, άρχή
εντελώς ξένη στούς παλαιότερους, δπως άλλωστε καί ή άρχή
ενός σώματος εύγενών, άνήκει στίς ίδιες τίς άπαρχές τής γο τ
θικής διακυβέρνησης, «τό καλύτερο είδος διακυβέρνησης πού
κατάφεραν νά επινοήσουν οί άνθρωποι» (ΠΝ, 11, 8). Γ ι’ αυτό
άκριβώς ό Μοντεσκιέ μπορεί νά πει γ ι’ αύτή τή διακυβέρνη
ση, πού μοιάζει στραμμένη πρός τό μέλλον, δτι οί νΑγγλοι τή
βρήκαν στά δάση τοΰ παρελθόντος τους (ΠΝ, 11,6).
Ή άνάλυση τοΰ Συντάγματος τής ’Α γγλίας οδηγεί λοι
πόν, κα τ’ ουσίαν, στό ίδιο σημείο πού οδηγεί ή εξέταση τής
μοναρχίας καί τοΰ δεσποτισμοΰ, στό ίδιο σημείο μέ ορισμένους
λόγους τών θεωρητικών άρχών τοΰ άντιπάλου τών θεωρη
τικών τού κοινωνικού συμβολαίου: στήν πολιτική επιλογή τοΰ
Μοντεσκιέ.
Δύο λόγοι μπορούν νά συγκαλύψουν ετούτη τήν πολιτική
επιλογή. Κ ατ’ άρχάς ό τρόπος σκέψης τοΰ Μοντεσκιέ, ή νο
μική καθαρότητα καί άφαιρετικότητα τών πολιτικών του
άναλύσεων. Νομίζω πώ ς εδειξα, μέ μιά άρκετά προσεκτική
άνάλυση, δτι ό νομικισμός τοΰ Μοντεσκιέ εκφράζει, μέ τόν
τρόπο του, τήν τοποθέτησή του [p a rti pris]. Αύτή δμως ή
επιλογή μπορεί επίσης νά συγκαλυφθεΐ άπό τήν ιστορία: τήν
[ 124]
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ιστορία πού μάς χωρίζει άπό τόν Μοντεσκιέ καί τήν ιστορία
πού εζησε ό ίδιος ό Μοντεσκιέ. Γιά νά κατανοήσουμε έπαρκώς αυτή τήν επιλογή, οφείλουμε νά τή συλλάβουμε καθεαυτή καί στό πλαίσιο τής ιστορίας πού βίωσε ό Μοντεσκιέ: σ ’
εκείνη τήν ιστορία, τήν οποία πίστευε δτι ζοΰσε, ή οποία,
εντούτοις, κι αυτή επίσης, διαδραματιζόταν πίσω ά π ’ τήν
πλάτη του.

[
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Ή τοποθέτηση τοΰ Μοντεσκιέ

νΕχουμε πλέον διανύσει κάποια απόσταση. Άπό τή διάκριση
τών εξουσιών περάσαμε στήν ισορροπία τών κέντρων ισχύος
πού νέμονται τήν έξουσία. Στή συνέχεια, άπό αυτήν τή φαινο
μενική ισορροπία περάσαμε στό σχέδιο πού έπιδιώκει νά άποκαταστήσει καί νά ενδυναμώσει ένα συγκεκριμένο κέντρο ι
σχύος: τήν τάξη τών εύγενών. Άλλά παραμένουμε πάντα
στόν Μοντεσκιέ.
Τό κέρδος πού άποκομίσαμε άπό αυτή τήν ερευνά είναι ή
μετάβασή μας άπό τό προσκήνιο στό παρασκήνιο, άπό τούς
φαινομενικούς στούς πραγματικούς λόγους τοΰ συγγραφέα.
Παράλληλα, δμως, υιοθετήσαμε τούς λόγους του καί άποδεχτήκαμε τόν καταμερισμό τών ρόλων πού μάς πρότεινε, δίχως
τήν παραμικρή άμφισβήτηση. νΑς πάρουμε σάν παράδειγμα
τόν E isenm ann: άντιλαμβάνεται σαφώς δτι τό πρόβλημα δέν
είναι νομικό, άλλά πολιτικό καί κοινωνικό. "Οταν, δμως, πρό
κειται νά άπαριθμήσει τίς παρούσες κοινωνικές δυνάμεις, επα
νέρχεται άπλώς στίς τρεις δυνάμεις τού Μοντεσκιέ, δηλαδή
στόν βασιλιά, τούς ευγενεϊς καί τήν άστική τάξη, χωρίς νά κά
νει ουτε ένα βήμα παραπάνω. Αυτή ή τριμερής κατανομή δέν
χαρακτηρίζει βέβαια μόνο τόν Μοντεσκιέ, άλλά κι ολόκληρο
τόν αιώνα του, τόν Βολταιρο, τόν Έλβέτιο, τόν Ντιντερό καί
τόν Κοντορσέ, καθώς επίσης καί μιά μακρά παράδοση πού συ
νεχίστηκε μέχρι τόν 19ο αιώνα, καί εξακολουθεί ενδεχομένως
νά επιβιώνει άκόμη καί σήμερα. ’Οφείλουμε άραγε νά άποδε[
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χτοΰμε αναντίρρητα αυτήν τήν τόσο έκδηλη, γενικευμένη καί
προφανή πεποίθηση, τήν οποία δέν διανοήθηκε νά άμφισ€ητήσει καμμία άπό τίς παρατάξεις τοΰ 18ου αιώνα, ουτε επίσης
τής πρώτης περιόδου τής Επανάστασης; Μπορούμε άραγε
νά άποδεχτοΰμε τόσο εύκολα τίς κατηγορίες πού μάς προτείνει
ο Μοντεσκιέ κι ό αιώνας του, καί νά άποφανθοϋμε δίχως συζή
τηση δτι διέκρινείπακριβώς τά κέντρα ισχύος, δχι στό πλαί
σιο τοΰ συνδυασμού τους, άλλά τοΰ ορισμού τους, καί δτι τά
διαχώρισε μέ βάση τίς «φυσικές τους άρθρώσεις»;
Μέ άλλα λόγια, οφείλουμε νά θέσουμε ενα πολύ άπλό ερώ
τημα, τό όποιο ενδέχεται νά ανατρέψει τά πάντα: «οί κατηγο
ρίες με τίς όποιες στοχάστηκαν οί άνθρωποι τού 18ου αιώνα
τήν ιστορία πού ζοΰσαν, άνταποκρίνονται στήν ιστορική πραγ
ματικότητα»; Πόσο βάσιμη είναι αύτή ή τόσο ρητή διάκριση
τών τριών κέντρων ισχύος; Ό βασιλιάς είναι πραγματικά ένα
κέντρο ισχύος, μέ τήν ίδια έννοια πού είναι ή τάξη τών εύ
γενών κι ή άστική τάξη; Αποτελεί πράγματι ό βασιλιάς ένα ίδιάζον καί αυτόνομο κέντρο ισχύος, έπαρκώς διακριτό άπό τά
υπόλοιπα, δχι δσον άφορά τό πρόσωπο ή τίς εξουσίες του,
άλλά τόν ρόλο κ α ί τή λειτουργία του, ώστε νά μπορεί νά συγκριθεΐ μαζί τους, νά πολιορκηθεΐή νά συμβάλει σέ μιά νέα σύν
θεση; Ή «άστική τάξη», δηλαδή αυτοί οί πρόκριτοι τοΰ νόμου,
τοΰ εμπορίου καί τής οικονομίας, είναι δντως εκείνη τήν επο
χ ή — καί σέ τέτοιο βαθμό— ό άντίπαλος κι ό άνταγωνιστής
τής τάξης τών εύγενών, ώστε νά μποροΰμε ήδη νά άναγνωρίσουμε στήν Κάτω Βουλή, πού τής παραχωρεί ο Μοντεσκιέ,
τήν πρώτη θεωρητική νίκη μιάς μάχης πού θά θριαμβεύσει
κατά τήν Επανάσταση; Ή διατύπωση αύτών τών ερωτη
μάτων άμφισβητεΐ καί τίς πεποιθήσεις τών άνθρώπων τοΰ
18ου αιώνα, εγείροντας τό δυσεπίλυτο πρόβλημα τής φύσης
τής απόλυτης μοναρχίας άφενός καί τής φύσης τής αστικής
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τάξης αφετέρου, στό πλαίσιο τής ιστορικής περιόδου στήν
οποία ζεΐ καί τήν οποία στοχάζεται ό Μοντεσκιέ.
’Οφείλουμε πάντως νά αναγνωρίσουμε δτι μιά ιδέα επι
κράτησε σ ’ ολόκληρη τήν πολιτική φιλολογία τοΰ 18ου αιώ
να: ή ιδέα δτι ή απόλυτη μοναρχία έγκαθιδρύθηκε εναντίον
τή ς τάξης τών εύγενών, κι δτι ό βασιλιάς στηρίχτηκε στόν
απλό λαό γιά νά αντιμετωπίσει τήν ισχύ τών φεουδαρχικών
αντιπάλων του καί νά τους καθυποτάξει. Ή έντονη διαμάχη
τών γερμανιστών καί τών ρομανιστών yuz τήν προέλευση τής
φεουδαρχίας καί τής απόλυτης μοναρχίας εκτυλίσσεται στό
πλαίσιο αυτής άκριβώς τής γενικής πεποίθησης. Συναντούμε
μάλιστα τήν άπήχησή της σέ πολλά χωρία τοΰ Πνεύματος
τών Νόμων,1καί στά τρία τελευταία βιβλία, τά όποια κανέ
νας δέν διαβάζει, μολονότι πραγματεύονται αυτό άκριβώς τό
θέμα, καί πού οφείλουμε συνεπώς νά μελετήσουμε άν θέλουμε
νά καταλάβουμε μέ τίνος τό μέρος τάσσεται ό Μοντεσκιέ.
Άπό τή μία πλευρά βρίσκονται οι γερμανιστές (Σαίν Σιμόν,
Μπουλαινβιλιέ κι ό ίδιος Μοντεσκιέ, πού είναι καλύτερα πληροφορημένος καί πιό προσεκτικός, άλλά εξίσου κατηγορημα
τικός), οί όποιοι άναπολοΰν μέ νοσταλγία τίς εποχές τής πρω
τόγονης μοναρχίας (δπου ό βασιλιάς εκλέγεται άπό τούς εύ
γενεΐς, ίσος μεταξύ ίσων, δπως γινόταν στίς άπαρχές στά «δά
ση» τής Γερμανίας), τήν όποια άντιπαραβάλλουν πρός τή μο
ναρχία πού κατέστη απόλυτη (δπου ό βασιλιάς πολεμά καί
θυσιάζει τούς μεγάλους, γιά νά άντλήσει τούς υπαλλήλους
καί τούς συμμάχους του άπό τόν απλό λαό).'2 Άπό τήν άλλη
1. ΠΝ, G, 18· 10,3· 11,7καί914,14· 17,5· 18,22κ.λπ..
2. Βλ. ΠΝ, 31,21. Λουδοβίκος ό Ευσεβής : «Έχοντας χάσει κάθε
εμπιστοσύνη στους εύγενεΐς του, προώθησε ανθρώπους εκ του μηέενός.
Στέρησε άπό τούς εύγενεΐς τά λειτουργήματά τους, τούς εδιωξε άπό τό
παλάτι, κάλεσε ξένους...».
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πλευρά είναι ή απολυταρχική παράταξη αστικής έμπνευσης,
οί ρομανιστές (ό άβάς Dubos, συγγραφέας μιας συνωμοσίας
ενάντια στούς ευγενεϊς — Π Ν , 30, 10— καί στόχος τών τε
λευταίων βιβλίων τοΰ Πνεύματος τών Νόμων), άλλά καί οί έγκυκλοπαιδιστές, πού εξυμνούν — ειτε στό πρόσωπο τοΰ Λου
δοβίκου τού 14ου, ειτε στό πρόσωπο τοΰ πεφωτισμένου δε
σπότη— τό ιδεώδες τοΰ ήγεμόνα πού εχει τήν ικανότητα νά
προκρίνει τίς άρετές καί τά προνόμια τής φίλεργης αστικής
τάξης έναντι τών άπαρχαιωμένων φεουδαρχικών άξιώσεων.
Οί δύο τοποθετήσεις είναι άσύμβατες, άλλά τό επιχείρημα
παραμένει τό ιδιο. Ε ντούτοις, δικαιούμαστε νά άναρωτηθούμε κατά πόσο συγκαλύφθηκε ό πραγματικός συσχετισμός
τών ιστορικών δυνάμεων, τόσο άπό τή βασική σύγκρουση
πού άντιπαραθέτει τόν βασιλιά στούς ευγενεϊς, δσο καί από
τήν υποτιθέμενη συμμαχία τής άπόλυτης μοναρχίας καί τών
άστών έναντι τών φεουδαρχών.
Δέν πρέπει νά ξεχνάμε δτι οί άνθρωποι εκείνης τής εποχής
ζοϋσαν τήν ιστορία τους καί ταυτόχρονα τήν στοχάζονταν, κι
δτι ή σκέψη τους (πού βρισκόταν άκόμη σε άναζήτηση επι
στημονικών κριτηρίων) δέν διέθετε τήν άναγκαία άπόσταση
πού θά τής έπέτρεπε νά άποκτήσει κριτική στάση έναντι τής
ζωής. Καθώς στοχάζονταν μιά ιστορία τής οποίας άγνοούσαν τά βαθύτερα ελατήρια, κινδύνευαν νά περιορίσουν τή
σκέψη τους στίς άμεσες κατηγορίες τού ιστορικού τους βίου,
καί πολλές φορές νά ταυτίσουν τίς πολιτικές προθέσεις μέ τήν
πραγματικότητα, τίς επιφανειακές συγκρούσεις μέ τήν ουσία
τών πραγμάτων. Τά πράγματα δέν άλλάζουν σέ μεγάλο βαθ
μό, δταν πρόκειται γιά τήν ιστορία καί τόν άντιληπτό κόσμο.
Ό καθένας μπορεί μέ άμεσο καί πρόδηλο τρόπο νά «δει» μέσα
στήν ιστορία «μορφές», «δομές», ομάδες άνθρώπων, τάσεις κι
άνταγωνισμούς. Αυτό άκριβώς τό προφανές επικαλείται ό
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Μοντεσκιέ στό περίφημο χωρίο: «Υπάρχουν τρία είδη διακυ
βέρνησης καί, γιά νά άνακαλύψουμε τη φύση τους, αρκεί νά
εξετάσουμε τή γνώμη πού έχουν γ ι’ αυτά οι λιγότερο μορφω
μένοι άνθρωποι» (Π Ν , 2, ΐ). Τέτοιου είδους προφανείς άντιλήψεις φέρνουν στό φώς τήν παντοδυναμία ενός βασιλιά, τούς
εύγενεΐς πού υποτάσσονται στήν αυλή ή περιορίζονται στό
πολιτικό εισόδημα επί τών γαιών τους, τούς παντοδύναμους
καί οχληρούς επιστάτες, τούς νεόπλουτους άνθρώπους τού
άπλοϋ λαοΰ. ’Αρκεί νά άνοίξει κανείς τά μάτια του γιά νά άντιληφθεΐ αυτά τά γεγονότα, δπως άρκεΐ νά κοιτάξει τόν κόσμο
μέ τά μάτια του γιά νά άντιληφθεΐ άμεσα μορφές, άντικείμενα, ομάδες καί κινήσεις: αύτή ή προφανής άντίληψη, πού
άδιαφορεΐγιά τή γνώση, μπορεί ώστόσο νά διατείνεται καί νά
φαντάζεται δτι κατανοεί αυτό πού απλώς προσλαμβάνει.
Απαιτούνται, δμως, τουλάχιστον, τά στοιχεία μιας επιστήμης
γιά νά γίνει πραγματικά κατανοητή ή βαθύτερη φύση αυτών
τών προφανών άντιλήψεων, γιά νά διακριθοΰν οί βαθύτερες
δομιές καί συγκρούσεις άπό τίς επιφανειακές, οί πραγματικές
κινήσεις άπό τίς φαινομενικές. Δίχως μιά κριτική αυτών τών
άμεσων εννοιών μέσω τών οποίων κάθε εποχή στοχάζεται
τήν ιστορία πού ζεΐ, παραμένουμε στό κατώφλι μιάς πραγμα
τικής γνώσης τής ιστορίας, αιχμάλωτοι τών ψευδαισθήσεων
πού γεννά στούς άνθρώπους πού τή βιώνουν.
Πιστεύω δτι σ ’ αυτό τό σημείο θά μπορούσαμε νά έπωφεληθοΰμε άπό τά πρόσφατα πορίσματα τής ιστορικής έρευνας,
ώστε νά διασαφηνίσουμε τά ιδεολογικά προβλήματα εκείνης
τής εποχής καί νά άμφισβητήσουμε τή διαδεδομένη ιδέα γιά
τήν άπόλυτη μοναρχία, γιά τή «συμμαχία της μέ τήν άστική
τάξη» καί γιά τή φύση αυτής τής άστικής τάξης.
θ ά άρκεστώ σέ ορισμένες πολύ συνοπτικές παρατηρήσεις.
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Π άντως, θέλω νά σημειώσω πώ ς σήμερα θεωρείται σχεδόν
αυτονόητο δτι ό σοβαρότερος κίνδυνος πού αντιμετωπίζει ό
ιστορικός τοΰ 17ου άλλά καί τοΰ 18ου αιώνα, τουλάχιστον τοΰ
πρώτου του μισοΰ, συνίσταται στό νά προβάλλει στήν «άστική
τάξη» εκείνης τής εποχής τήν εικόνα τής μεταγενέστερης
άστικής τάξης, δηλαδή τής άστικής τάξης πού πραγματοποίη
σε τήν επανάσταση· καθώς καί τής άστικής τάξης πού προέκυψε ά π ’ αυτήν. Ή πραγματική σύγχρονη άστική τάξη, εκεί
νη πού μετασχημάτισε συνολικά τήν προγενέστερη οικονομι
κή καί κοινωνική τάξη, είναι ή βιομηχανική άστική τάξη, μέ
τήν προσιδιάζουσα σ ’ αυτήν μαζική οικονομική παραγωγή,
πού επικεντρωνόταν άποκλειστικά στό κέρδος, τό όποιο μετά
επενδυόταν έκ νέου στήν παραγωγή. Ωστόσο, αυτή ή άστική
τάξη ηταν στό σύνολό της άγνωστη κατά τόν 18ο αιώνα.
Έ άστική τάξη εκείνης τής περιόδου ήταν εντελώς δια
φορετική: κατ’ ουσίαν, στηριζόταν, μέσω τών πιό πρωτοπό
ρων μελών της, στήν εμπορευματική οικονομία. Τό γεγονός
οτι ή βιομηχανική οικονομία άναδύθηκε, σέ μιά συγκεκριμένη
στιγμή, άπό τή συσσώρευση, ενα μόνο στάδιο τής οποίας υ
πήρξε ή εμπορευματική οικονομία, ώθεΐ ορισμένους νά συνά
γουν τό συμπέρασμα δτι ή εμπορευματική οικονομία ηταν
κατ’ ουσίαν ξένη πρός τήν φεουδαρχική κοινωνία. Τίποτε δέν
είναι λιγότερο βέβαιο. ’Αρκεΐ πράγματι νά παρατηρήσει κανείς
ποιόν ρόλο διαδραμάτιζε εκείνη τήν εποχή ή εμπορευματική
οικονομία, γιά νά άντιληφθεΐ δτι άποτελοΰσε ενα άρκετά καλά
ενσωματωμένο τμήμα τού ίδιου τοΰ φεουδαρχικοΰ συστήμα
τος: ο μερκαντιλισμός συνιστά μάλιστα τήν πολιτική καί θε
ωρητική έκφραση αυτής τής ενσωμάτωσης. Όλόκληρη ή οι
κονομική δραστηριότητα πού εμφανίζει τότε πρωτοποριακά
χαρακτηριστικά (εμπόριο, βιοτεχνία) επικεντρώνεται στόν
κρατικό μηχανισμό, καί υποτάσσεται στά κέρδη καί τίς άνά[ 132]
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γκες του.3 Oc βιοτεχνίες δημιουργήθηκαν αρχικά γιά νά πα
ρέχουν στην αυλή πολυτελή αντικείμενα, στό στράτευμα εξο
πλισμό καί στό βασιλικό έμπόριο έξαγώγιμες ύλες, τό κέρδος
τών οποίων έπέστρεφε στό Θησαυροφυλάκιο. Οί μεγάλες ναυ
τιλιακές εταιρείες δημιουργήθηκαν αρχικά γιά νά εισάγουν
στή χώρα, καί πάντα λίγο-πολύ πρός δφελος τής βασιλικής
διοίκησης, μπαχαρικά καί πολύτιμα μέταλλα άπό τά υπερ
πόντια εδάφη. Επομένω ς, άπό δομική άποψη, «τό οικονομι
κό κύκλωμα εκείνης τής εποχής προσανατολίζεται, έν εΐδει
τελικού προορισμού, πρός τόν κρατικό μηχανισμό». ’Α ποτέ
λεσμα αυτού τού προσανατολισμού είναι δτι οί «αστοί» πού
τροφοδοτούν, τή μία ή τήν άλλη στιγμή, αυτές τίς οικονομι
κές επιχειρήσεις έχουν «ώς μοναδικό οικονομικό καί προσω
πικό ορίζοντα τήν φεουδαρχική πραγματικότητα τήν οποία
υπηρετεί αυτός ο κρατικός μηχανισμός». Ό έμπορος πού
πλουτίζει δέν επενδύει τά κέρδη του, εκτός άπό κάποιες σπά
νιες εξαιρέσεις, στήν ιδιωτική παραγωγή, άλλά σέ γάϊες πού
άγοράζει γιά νά είναι κάτοχος τών τίτλων ιδιοκτησίας τους
καί νά είσέλθει στήν τάξη τών εύγενών, σε' λειτουργήματα
που είναι διοικητικά καθήκοντα, τά όποια άγοράζει γιά νά
καρπώνεται τίς προσόδους ώς εισόδημα, καί σέ κρατικά δά
νεια πού τού εξασφαλίζουν τεράστια κέρδη. Σκοπός τού «α
στού» πού εχει πλουτίσει άπό τό έμπόριο είναι επομένως νά
είσέλθει είτε άπευθείας στήν κοινωνία τών εύγενών— μέ τήν
άγορά γαιών ή τήν στήριξη μιάς οικογένειας τής όποιας πα
ντρεύεται τήν κόρη, είτε άπευθείας στόν κρατικό μηχανισμό
3.
«Οί νόμοι (σέ ενα μοναρχικό καθεστώς) πρέπει νά ευνοούν ολο τό
έμπόριο πού μπορεί νά επιτρέψει τό Σύνταγμα αυτής τής διακυβέρνη
σης , ώστε οί υπήκοοι νά μπορούν, χωρίς νά αφανιστούν, νά άνταποκρίνονται στίς άνάγκες τού ηγεμόνα καί τής αύλής του, οί οποίες δέν σταματούν
νά ανανεώνονται» (ΠΝ, δ, 9).
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— μέ την τήβεννο καί τά λειτουργήματα, είτε στά κέρδη τοΰ
κρατικού μηχανισμού μέ τίς προσόδους. "Ολα αυτά τά χαρα
κτηριστικά προσδίδουν στή νεόπλουτη «άστική τάξη» μιά
ιδιαίτερη θέση στό φεουδαρχικό κράτος: περισσότερο έντάσσεται στήν τάξη τών εύγενών παρά τήν καταπολεμά καί, κα
θώς επιδιώκει νά είσέλθει στήν κατάσταση πού αντιπαλεύει,
τή στηρίζει τουλάχιστον στόν ιδιο βαθμό πού τήν κλονίζει:
ολόκληρο τό κύκλωμα τής οικονομικής της δραστηριότητας
καί τής προσωπικής της ιστορίας παραμένει εντός τών ορίων
καί τών δομών τοΰ φεουδαρχικού κράτους.
Τά προηγούμενα σημεία ανατρέπουν προφανώς τό κλασι
κό σχήμα τής συμμαχίας απόλυτης μοναρχίας καί αστικής
τάξης, άλλά καί τή διαδεδομένη ιδέα γιά τήν άπόλυτη μοναρ
χία. Συνεπώς, είναι άναγκαϊο νά διερευνήσουμε τή φύση καί τή
λειτουργία τής απόλυτης μοναρχίας, φτάνοντας μέχρι τίς συ
γκρούσεις πού τήν έφερναν τότε αντιμέτωπη μέ τούς εύγενεΐς.
Μέχρι σήμερα έχουν προταθεΐδύο άπαντήσεις σ ’ αυτό τό
ερώτημα. Καί οί δύο έγκαταλείπουν τήν ιδέα πού εμφάνιζε
τόν βασιλιά, υπό τή γελοία καρικατούρα τοΰ δεσπότη, ώς ορ
κισμένο εχθρό τών φεουδαρχών, καί τήν ύποκαθιστοϋν μέ τήν
ιδέα δτι ή θεμελιώδης σύγκρουση αύτής τής ιστορικής περιό
δου άντιπαραθέτει δχι τόν βασιλιά στούς φεουδάρχες άλλά
τούς φεουδάρχες στήν άνερχόμενη «άστική τάξη», ή στόν
λαό. Ή συμφωνία δμως σταματά έκεΐ.
Διότι ή πρώτη ερμηνεία εντοπίζει σ ’ αύτή τή σύγκρουση
τήν άπαρχή καί τή δυνατότητα τής άπόλυτης μοναρχίας. Ή
άντιπαράθεση καί ή εξαναγκαστική ισορροπία τών δύο άνταγωνιστικών τάξεων, καθεμιά άπό τίς όποιες άδυνατοΰσε νά
θριαμβεύσει έπί τής άλλης, καθώς κι ό κίνδυνος πού υπήρχε
γιά ολόκληρη τήν κοινωνία έξαιτίας τής πάλης τους, έδινε
στόν βασιλιά τή δυνατότητα νά άρθεΐ ύπεράνω αυτών ώς διαι
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τητής τοΰ ανταγωνισμού τους καί νά αντλήσει δλη του τή δύ
ναμη άπό τήν ισχύ τους, ή οποία άντικρούεται ή άπειλεΐται
άπό τήν ισχύ τοΰ άντιπάλου.'1Αυτή άκριβώς ή κατάσταση ε
ξαίρεσης μάς επιτρέπει, πάντα σύμφωνα μέ τήν πρώτη ερμη
νεία, νά κατανοήσουμε μέ ποιόν τρόπο μπορούσε ό βασιλιάς νά
χρησιμοποιεί τή μία τάξη έναντίον τής άλλης, ενισχύοντας
τίς ελπίδες τής μιάς, τήν ίδια στιγμή πού επαιζε τό παιχνίδι
τής άλλης. Έ τ σ ι εξηγείται δτι ολες οί παρατάξεις τοΰ 18ου
αιώνα διεκδικοΰν τόν βασιλιά, τόσο αυτοί πού τόν θέλουν νά
επανέρχεται στήν άρχική θεσμική του κατάσταση, άποκαθιστώντας τά δικαιώματα τών εύγενών, δσο κι έκεΐνοι πού άναμένουν άπό τή φώτισή του νά συμβάλει στόν θρίαμβο τής ά
στικής τάξης έναντίον τών προνομίων καί τής αυθαιρεσίας.
Τό υπόβαθρο τών ιδεών, κοινό στούς άντιπολιτευόμενους τής
δεξιάς (φεουδαρχικοί) καί τής άριστεράς (άστική τάξη), θά
μπορούσε τότε νά άναχθεΐ δχι σέ κυρίαρχες καί διαδεδομένες
αυταπάτες, άλλά στήν πραγματικότητα τού άπόλυτου μο
νάρχη, ό όποιος κατέστη — υπό τήν ευνοια μιας άδιέξοδης ι
σορροπίας δυνάμεων— πραγματικός διαιτητής τών δύο έχθρικών τάξεων. Τό μειονέκτημα αυτής τής ερμηνείας είναι δτι
ενστερνίζεται μιά άποψη γιά τήν άστική τάξη ή οποία, δπως
πιστεύω δτι εδειξα, δέν άνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα.
Ή δεύτερη άπάντηση είναι πολύ πιό διαφωτιστική, καί
άντλεΐεπιπλέον κύρος άπό τίς εργασίες τοΰ Porchnev (βλ. La
4.
Βλ. άκόμα καί στόν Γδιο τόν Μάρξ (Γερμανική Ιδεολογία, έκδοση
Costes, τόμ. 6, σ. 194), ενα κείμενο σχετικά μέ τόν Μοντεσκιέ πού κι
νείται ακόμη (τό 1845) πρός αυτήν τήν κατεύθυνση: «Έ π ί παραδείγμα
τα σέ μιά εποχή καί σέ μιά χώρα δπου ή βασιλική ισχύς, ή αριστοκρατία
καί ή άστική τάξη παλεύουν γιά τήν κυριαρχία, καί δπου ή κυριαρχία
είναι συνεπώς μοιρασμένη, εμφανίζεται ώς κυρίαρχη ιδέα ή θεωρία τής
διάκρισης τών εξουσιών, πού διατυπώνεται τότε ώς αιώνιος νόμος».
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Fronde καί Révoltes populaires dans la France du X Vile et
duXVIIIe siècle) (βλ. τή Βιβλιογραφία). Σύμφωνα μ ’ αυτήν,
ή άποψη πού παρουσιάζει τόν βασιλιά ώς διαιτητή πού βρί
σκεται άνάμεσα σέ δύο εξίσου δυνατές καί άδύναμες εχθρικές
τάξεις στηρίζεται σέ έναν άναχρονισμό καί σέ μιά μυθική ιδέα
γιά τή φύση τοΰ κράτους. Ό άναχρονισμός συνίσταται, οπως
είδαμε, στό νά άποδίδονται στήν άστικτη τάξη τής άπόλυτης
μοναρχίας τά χαρακτηριστικά τής μεταγενέστερης άστικής
τάξης, «γιά νά τήν παρουσιάσει — ήδη άπό εκείνη τήν επο
χή— ώς μία τάξη ριζικά άνταγωνιστική πρός τή φεουδαρχι
κή». Γνωρίζουμε τίς συνέπειες αυτής τής άποψης. Άπό τήν
άλλη, υιοθετείται μιά μυθική ιδέα γιά τή φύση τοΰ κράτους
δταν πιστεύουμε δτι μιά πολιτική έξουσία μπορεί νά έγκαθιδρυθεΐ καί νά άσκηθεΐεξω καί πάνω άπό τίς τάξεις, εστω κι
άν αυτό γίνεται γιά τό γενικό συμφέρον της κοινωνίας.
Ή διπλή αύτή κριτική οδηγεί στήν εξής προοπτική: ή
άπόλυτη μοναρχία δέν συνιστά τό τέλος, ουτε ερχεται μετά
τό τέλος τής φεουδαρχικής εκμετάλλευσης. Άντιθέτως, στή
συγκεκριμένη περίοδο, συνιστά τόν άπαραίτητο γιά τη φεου
δαρχική εκμετάλλευση πολιτικό μηχανισμό. Ε κείνο πού
άλλάζει μέ τήν ελευση τής άπόλυτης μοναρχίας δέν είναι τό
καθεστώς τής φεουδαρχικής έκμετάλλευσης, άλλά ή μορφή
τής πολιτικής της κυριαρχίας. ΤΙ πρωτόγονη μοναρχία, πού
εξυμνούν οί γερμανιστές, μέ τά προσωπικά πολιτικά προνόμια
τών φεουδαρχών πού άπολάμβαναν μιά άνεξαρτησία ή οποία
τούς καθιστούσε ίσους πρός τόν βασιλιά, παραχωρεί τή θέση
της σέ μιά συγκεντρωτική, κυρίαρχη καί άπόλυτη μοναρχία.
Αύτός ό πολιτικός μετασχηματισμός άνταποκρινόταν στήν
άλλαγή τών συνθηκών τής οικονομικής δραστηριότητας πού
πραγματοποιήθηκε στό φεουδαρχικό καθεστώς, καί ιδιαιτέ
ρως στήν άνάπτυξη τής έμπορευματικής οικονομίας, κατά
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τήν πρώτη εμφάνιση μιας εθνικής άγοράς κ.λπ.. Σ τή συγκε
κριμένη περίοδο, οί τροποποιήσεις αυτές δέν πλήττουν τή φε
ουδαρχική εκμετάλλευση. Τό δέ πολιτικό καθεστώς τής άπόλυτης μοναρχίας δέν άποτελεΐ παρά τή νέα πολιτική μορφή
πού άπαιτεΐται γιά νά διατηρηθεί ή φεουδαρχική κυριαρχία καί
εκμετάλλευση κατά τήν περίοδο άνάπτυξης τής έμπορευματικής οϊκονομίας.
Δύσκολα θά μπορούσε νά μάς προκαλέσει έκπληξη τό γε
γονός δτι ή ελευση τής άπόλυτης μοναρχίας, ή συγκεντροποίηση καί τά έπιφαινόμενά της (συμπεριλαμβανομένων τών Βερ
σαλλιών, αυτού τοΰ επίχρυσου στρατοπέδου πολιτικής κάθειρ
ξης), εμφανίστηκαν στά μάτια τών έπιμέρους φεουδαρχών (οί
όποιοι είχαν στερηθεί — άκόμη καί διά τής βίας— τά παλαιά
πολιτικά προσωπικά τους προνόμια) ώς πράξεις σφετερισμοΰ, ώς άδικίες καί βιαιότητες πού στρέφονταν εναντίον τής
τάξης τους. Ω στόσο, δέν μπορούμε νά μήν σκεφτοΰμε δτι
«έχουμε πραγματικά νά κάνουμε έν προκειμένω μέ μιά έμμο
νη ιδέα πού τούς άπέκρυπτε τήν πραγματικότητα, καθώς καί
μέ μιά πραγματική παρανόηση πού τούς ώθοΰσε νά ταυτίζουν
τά παλαιά πολιτικά προσωπικά τους προνόμια μέ τά γενικά
συμφέροντα τής τάξης τους». Γιατί είναι πασιφανές δτι ό βα
σιλιάς τής άπόλυτης μοναρχίας εξέφραζε τά γενικά συμφέρο
ντα τής φεουδαρχίας, άκόμη καί παρά τίς διαμαρτυρίες ορι
σμένων έπιμέρους φεουδαρχών πού είχαν προσκολληθει στή νο
σταλγία καί τήν τύφλωσή τους. νΑν ο βασιλιάς ηταν πράγματι
διαιτητής, δέν ήταν διαιτητής τής σύγκρουσης τών εύγενών
καί τών άστών, άλλά τών εσωτερικών σ τή φεουδαρχία συ
γκρούσεων, τίς όποιες διευθετούσε μέ βάση τό συμφέρον της.
"Οταν έπαιρνε άποφάσεις, δέν ειχε παρά έναν μόνο στόχο: νά
διασφαλίσει τό μέλλον αύτής τής τάξης καί τής κυριαρχίας
της, άκόμη καί εναντίον ορισμένων άπό τά μέλη της.
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Σ ’ αυτό άκριβώς τό σημείο παρεμβαίνει ένα κέντρο ισχύος
πού δέν εμφανίζεται στήν κατανομή τής έξουσίας πού παρου
σιάζει ό Μοντεσκιέ, ένα κέντρο ισχύος διαφορετικό άπό τά
κέντρα ισχύος πού άπολάμβαναν τίς τιμές τής πολιτικής θε
ωρίας: ή «δύναμη» τής μάζας τοΰ λαοΰ επί τοΰ οποίου άσκεΐτο ή φεουδαρχική έκμετάλλευση, τήν οποία είχε άναλάβει νά συντηρεί καί νά διαιωνίζει ό κρατικός μηχανισμός τής
άπόλυτης μοναρχίας. Ό Porchnev άνανέωσε καί άποκάλυψε έν μέρει αυτήν τήν δψη τοΰ προβλήματος, καί άπέδειξε δτι
«ό θεμελιώδης άνταγωνισμός δέν άντιπαρέθετε τήν άπόλυτη
μοναρχία πρός τούς φεουδάρχες, ουτε τούς εύγενεΐς πρός μιά
άστική τάξη πού ενσωματωνόταν μαζικά στό καθεστώς φε
ουδαρχικής εκμετάλλευσης καί έπωφελεΐτο άπό αυτό, άλλά
τό Γδιο τό φεουδαρχικό καθεστώς πρός τίς μάζες πού υφίσταντο τήν εκμετάλλευσή του». Αύτή ή θεμελιώδης σύγκρουση
δέν διαθέτει άσφαλώς τήν άνάγλυφη μορφολογία ουτε τούς
θεωρητικούς πού διαθέτουν οί δευτερεύουσες συγκρούσεις.
Ουτε έπισης προσλαμβάνει τίς ίδιες μορφές. Μεταξύ τοΰ βα
σιλιά, τών εύγενών καί τής αστικής τάξης, τά πάντα κρίνονται μέσω μιάς άδιάκοπης σύγκρουσης, μέ πολιτικό καί ιδεο
λογικό χαρακτήρα. Άλλά, μεταξύ τής υπό έκμετάλλευση
μάζας, τών γεωργών πού υφίστανται τά φεουδαρχικά προνό
μια, τών μικροτεχνιτών, τών μαγαζατορών, τών μικροεπαγγελματιών τής πόλης άπό τή μία μεριά, καί τής φεουδαρ
χικής τάξης καί τής πολιτικής της έξουσίας άπό τήν άλλη,
δέν εχουμε νά κάνουμε μέ θεωρητικές διαμάχες, άλλά μόνο μέ
σιωπή ή βία. Έπρόκειτο γιά πάλη μεταξύ τής έξουσίας καί τής
φτώχειας, ή οποία τίς περισσότερες φορές διευθετήθηκε μέσω
τής υποταγής, καί κατά διαστήματα μέ στάσεις καί δπλα. Τέ
τοιες έξεγέρσεις πείνας ήταν πολυάριθμες στίς πόλεις καί τήν
ύπαιθρο καθ’ δλη τή διάρκεια τοΰ γαλλικοΰ 17ου αιώνα, ό
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όποιος γνώρισε δχι μόνο, δπως ό γερμανικός 16ος αιώνας, τούς
δικούς του πολέμους χωρικών καί τίς δίκες του αγροτικές εξε
γέρσεις, άλλά καί στάσεις μέσα στίς πόλεις. Ή δέ καταστολή
αυτών τών ξεσηκωμών ήταν αδυσώπητη. Κατάλαβαν τότε
ποιός είναι ό ρόλος τοΰ βασιλιά, τής απόλυτης εξουσίας καί
τοΰ κρατικού μηχανισμού, καθώς επίσης καί σέ ποιά πλευρά
τοποθετούνταν τά περίφημα «κέντρα ισχύος» πού καταλάμ
βαναν τό προσκήνιο. Μέχρι τή στιγμή πού εμφανίσθηκαν ορι
σμένες «ήμερες τοΰ λαοΰ» τής Επανάστασης, οί πρώτες πού
πέτυχαν μιά νίκη, δημιουργώντας ετσι κάποια αταξία στίς Θε
ωρίες καί τίς εξουσίες.
Τό προνόμιο αυτού τοΰ τέταρτου «κέντρου ισχύος», πού
τόσο έντονα απασχολούσε τίς σκέψεις τών άλλων τριών, εγκειται στό γεγονός δτι δέν εκπροσωπείται, Θά λέγαμε, στήν
πολιτική φιλολογία εκείνης τής εποχής. Χρειάστηκε νά περι
μένουμε εναν εξαθλιωμένο ιερέα άπό τήν Κομπανία, δπως ό
Μελιέ, άπό τή Διαθήκη τού οποίου ό Βολταΐρος άφαίρεσε έπιμελώς δλες τίς πολιτικές αιχμές, καί έν συνεχεία τόν Ρουσ
σώ, ώστε αυτός ο «λαός», αυτός ο «φτωχός λαός», νά είσέλθει
ώς δύναμη άρχικά στή λιβελογραφία καί τελικά στίς εννοιες
τής πολιτικής θεωρίας. Μέχρι τότε, ή θεωρητική του ύπαρξη
ειχε μόνον υπαινικτικό χαρακτήρα: δπως στόν ιδιο τόν Μο
ντεσκιέ, πού φροντίζει μέ τόση επιμέλεια νά τόν διαχωρίσει ά
πό τούς προκρίτους. "Οπως επίσης στόν Βολταΐρο καί στούς
περισσότερους Εγκυκλοπαιδιστές. 'Ωστόσο, αυτό τό τέταρτο
κέντρο ισχύος, αυτό τό υποκείμενο τής άγνοιας, τοΰ πάθους
καί τής βίας, στοιχειώνει τίς συμμαχίες τών άλλων τριών, μέ
τόν Γδιο τρόπο πού μιά άνάμνηση στοιχειώνει τή λήθη : μέ τή
λογοκρισία. Ό λόγος τής άπουσίας τού συγκεκριμένου κέ
ντρου Ισχύος άπό τά συμβόλαια πού τό άφοροΰν είναι δτι αυτά
τά συμβόλαια είχαν ώς λόγο ύπαρξης νά τό καταστήσουν ά[ 139 ]
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πόν, ή (πράγμα πού είναι τό Γδιο) νά επικυρώσουν τήν υποδού
λωσή του.
Πιστεύω δτι άν εχουμε στόν νοΰ μας τήν πραγματική φύ
ση τών δυνάμεων πού επικαλείται ό Μοντεσκιέ, δηλαδή τόν
βασιλιά, τούς εύγενεΐς, τήν «άστική τάξη» καί τόν «φτωχό
λαό», τότε ή γενική ερμηνεία τής πολιτικής του επιλογής καί
τής επιρροής του θά μπορέσει νά διασαφηνιστεί ώς εναν βαθμό.
Ή πραγματική άνάλυση πού προηγήθηκε μάς επιτρέπει
νά ξεφύγουμε άπό τά επιφαινόμενα τής άναδρομικής ιστορίας.
Καί, κυρίως, άπό τήν ψευδαίσθηση πού παρουσιάζει τόν Μο
ντεσκιέ ώς «κήρυκα, εστω καί μεταμφιεσμένο, τής υπόθεσης
τής άστικής τάξης πού θά θριαμβεύσει με τήν Επανάσταση».
Μπορούμε νά άντιληφθοΰμε τί εκφράζει ή περίφημη Κάτω
Βουλή, ή οποία ένσωματώνεται ήδη τόσο καλά στό σχέδιο
Συντάγματος πού βασίζεται στό άγγλικό πρότυπο:5 ή παρα
χώρηση ενός μεριδίου στήν άστική τάξη πού άναζητοϋσε τή
θέση της στόν φεουδαρχικό κόσμο καί τήν κατακτούσε, συ
νεπώς ετσι τήν καθιστούσε εντελώς άκίνδυνη γ ι’ αυτόν. Ή συ5.
« Ή ’Αγγλία είναι πρός τό παρόν ή πιό ελεύθερη χώρα πού υπάρχει
στόν κόσμο (...) Ά ν όμως ή Κάτω Βουλή γινόταν κυρίαρχη, ή εξουσία
της θά ήταν απεριόριστη καί επικίνδυνη, γιατί θά κατείχε ταυτόχρονα
καί τήν εκτελεστική εξουσία. Τώρα, δμως, ή απεριόριστη εξουσία ανήκει
στόν βασιλιά καί στό κοινοβούλιο, ενώ ή εκτελεστική εξουσία ανήκει
στόν βασιλιά, ή εξουσία τού οποίου είναι περιορισμένη» (Notes sur l’An
gleterre. Παρατίθεται στό Dedieu, Montesquieu, σ. 31 ). Βλ. επίσης τό
διδακτικό παράδειγμα τών πρωτόγονων μοναρχιών: « Ό λζός έκεΐ εχει
τη νομοθετική δύναμη» (ΠΝ, 11,11). "Ετσι, «άν ό λαός επαιρνε στά χέ
ρια του τη νομοθεσία, θά μπορούσε μέ τήν παραμικρή ιδιοτροπία νά
εκμηδενίσει τή βασιλεία, δπως έγινε παντού». Διότι στίς μοναρχίες τής
'Ελλάδας κατά τήν ήρωική εποχή δέν υπήρχε τότε κανένα «σώμα εύ
γενών» (ΠΝ, 11, 8). Ή εκπροσώπηση τοΰ λαοΰ, άκόμη καί άπό τούς
προκρίτους, δέν είναι λοιπόν δυνατή παρά μόνον δταν εξισορροπείται,
εντός τού νομοθετικού σώματος, άπό τήν εκπροσώπηση τών εύγενών.
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γκεκριμένη προοπτική μάς επιτρέπει επίσης νά αποδώσουμε
στίς φιλελεύθερες «μεταρρυθμίσεις» πού πρόβαλλε ό Μοντε
σκιέ (μεταρρύθμιση τής ποινικής νομοθεσίας, κριτική τοΰ
πολέμου κ.λπ.), τήν πραγματική ιστορική τους άξία. “Εχουν
τόσο λίγη σχέση μέ τό θριαμβευτικό μέλλον τής αστικής τά
ξης, ώστε άκόμη κι ό ίδιος ό Μοντεσκιέ, πού θεωρούσε απάν
θρωπα τά βασανιστήρια, ήθελε νά δικάζονται οί εύγενεΐς πάντο
τε άπό όμότιμούς τους, δηλαδή άπό τήν “Ανω Βουλή. Αυτό πού
φάνηκε νά τοποθετεί τόν Μοντεσκιέ μέ τό μέρος τής «άστικής
τάξης», νομίζω πώς ηταν περισσότερο ιδέα τοΰ Γδιου, έν μέρει
ώς λόγια ευθυκρισίας πού ειχε τό θάρρος νά διατυπώσει δημό
σια, έν μέρει ώς ένας άρκετά επιδέξιος τρόπος γιά νά συνταχθεϊ
ή «άστική τάξη» μέ τό μέρος του καί γιά νά διογκωθεί ή φε
ουδαρχική άντιπολίτευση μέ τή συμβολή τής δυσαρέσκειας
αυτής τής «άστικής τάξης». Γεγονός πού προϋποθέτει, άν
οχι μιά καθαρή ματιά, τουλάχιστον μιά άρκετά πραγματική
συναίσθηση τών στόχων τής άστικής τάξης.
Μπορούμε πλέον, μέ βάση τά παραπάνω σημεία, νά κατα
νοήσουμε τόν παράδοξο χαρακτήρα τής υστεροφημίας τού Μο
ντεσκιέ. Γ ιατί αύτός ό άντιφρονών τής δεξιάς χρησίμευσε στή
συνέχεια σέ ό'λους τούς άντιφρονούντες τής άριστεράς, προτού
οπλίσει με έπιχειρήματα δλους τούς άντιδραστικούς τής έπερχόμενης ιστορίας. Ασφαλώς, ό Μοντεσκιέ έξαφανίζεται
κατά τή διάρκεια τής όξύτερης περιόδου τής Επανάστασης.
Ό Ροβεσπιέρος άναφέρεται μέ πολύ σκληρό τρόπο στή διά
κριση τών έξουσιών: διακρίνουμε στό πρόσωπό του τόν οπαδό
τού Ρουσσώ πού βρίσκεται ενώπιον μιάς κατάστασης στήν ο
ποία μπορεί κανείς νά κρίνει Θεωρίες. 'Ωστόσο, ολόκληρη ή
προεπαναστατική περίοδος περιστρέφεται έν πολλοΐς γύρω ά 
πό τά ζητήματα πού εθεσε ό Μοντεσκιε, μέ άποτέλεσμα ο φε
ουδαρχικός έχθρός τού δεσποτισμού νά μετατρέπεται σέ ή[ 141 ].
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ρωα όλων τών αντιπάλων τής κατεστημένης τάξης. Μέσω
μιας παράδοξης αναστροφής τής ιστορίας, εκείνος πού ηταν
στραμμένος πρός τό παρελθόν φάνηκε νά ανοίγει τίς πύλες τοΰ
μέλλοντος. Πιστεύω πώς αυτό τό παράδοξο οφείλεται καταρχάς στόν αναχρονιστικό χαρακτήρα τής θέσης τοΰ Μοντεσκιέ.
’Ακριβώς έπειδή υπερασπιζόταν εναν ξεπερασμένο κόσμο, έγινε αντίπαλος τοΰ παρόντος κόσμου, πού άλλοι οφειλαν νά ξεπεράσουν. Τηρουμένων τών αναλογιών, συμβαίνει μέ τή σκέψη
του δ,τι συνέβη καί μέ τήν εξέγερση τών ευγενών πού πρόηγήθηκε τής Επανάστασης, ή όποια, σύμφωνα μέ τόν Mathiez,
τελικά τήν έπέσπευσε. Ό μοναδικός στόχος πού ειχε ό Μο
ντεσκιέ ήταν νά άποκαταστήσει τά ξεπερασμένα δικαιώματα
μιας απειλούμενης τάξης ευγενών. θεωρούσε δτι ή απειλή
προερχόταν άπό τόν βασιλιά. Στήν πραγματικότητα, παίρνο
ντας θέση ενάντια στήν άπόλυτη έξουσία τού βασιλιά, συνέ
βαλε στόν κλονισμό τού φεουδαρχικοΰ κρατικού μηχανισμού,
πού άποτελοΰσε τό μόνο οχυρό τών ευγενών. Οί σύγχρονοί του,
δπως ό Έλβέτιος, δέν ξεγελάστηκαν ώς πρός αυτό καί τόν έπιστράτευσαν στίς διαμάχες τους, μολονότι τόν θεωρούσαν
«ενθερμο οπαδό τού φεουδαρχικού δικαίου».6 Λίγο ενδιαφέρει
άπό πού προέρχονται τά χτυπήματα: αυτό πού εχει σημασία
είναι νά πλήττουν τόν ιδιο στόχο. Κι άν άληθεύει δτι ή «επα
ναστατική» υστεροφημία τοΰ Μοντεσκιέ συνιστά παρανόη
ση, εντούτοις πρέπει νά δικαιώσουμε αυτήν τήν παρανόηση,
πού ήταν ή αλήθεια μιας πρώτης παρανόησης: εκείνης τής
παρανόησης πού ειχε ρίξει τόν Μοντεσκιέ στή δεξιά άντιπολίτευση, σέ μιά εποχή δπου τέτοια άντιπολίτευση δέν ειχε πλέ
ον νόημα.
Réflexions morales, 147. Βλ. επίσης επιστολή στόν Μοντεσκιέ
καί επιστολή στόν Saurin.
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Συμπέρασμα
«Κι άν θά ’πρεπε νά κλείσω έπιστρέφοντας στίς πρώτες μου
λέξεις, θά ελεγα πώς αυτός ό άνθρωπος, πού ξεκίνησε μόνος
κι ανακάλυψε τίς νέες ήπείρους τής ιστορίας, δέν ειχε παρά
ενα πράγμα στό μυαλό του: νά έπιστρέψει στό σπίτι του. Ή
γή πού κατέκτησε, πού χαιρετά στήν τελευταία του σελίδα,
δέν ηταν παρά ή γή τής επιστροφής, κι άς έκανα πώς τό ξέχασα. Τόσος δρόμος γιά νά γυρίσει σπίτι του. Στίς γερασμένες ιδέες, μετά άπό τόσες καινοτομίες ιδέες. Στό παρελθόν,
μετά άπό τόσο μέλλον. Ώ ς έάν αύτός ό ταξιδιώτης, πού ξε
κίνησε μιά μέρα γιά τόσο μακριά κι εμεινε γιά χρόνια στό ά
γνωστο, νά πίστεψε, μέ τό πού γύρισε πίσω, δτι ό χρόνος ειχε
παγώσει.
νΕχοντας ωστόσο άνοίξει δρόμους».
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