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8. Ο Ιμάνουελ Καντ

Ο Ιμάνουελ Καντ (Immanuel Kant) γεννήθηκε στις 22

Απριλίου 1724 και πέθανε στις 12 Φεβρουαρίου 1804

στην Καινιξβέργη (παραθαλάσσια πόλη της Βαλτικής η

οποία αναβαπτίσθηκε σε Καλίνινγκραντ μετά τη σοβιετι-

κή προσάρτηση). Ο Κάντιος δεν έζησε για πολύ μακριά

από την γενέθλια πόλη.

Γόνος μικροαστικής οικογένειας (ο πατέρας του ήταν

σαγματοποιός) ακολούθησε με συνέπεια ακαδημαϊκή

καρριέρα με κύριες αναφορές τη φιλοσοφική σκέψη του

Καρτέσιου (Descartes) και του Λεϊβνίτιου (Leibniz). Γνώ-

ρισε επίσης πολύ καλά τη φυσική φιλοσοφία του Νεύτω-

να (Newton). Αφού απέρριψε άλλες επίζηλες ακαδημαϊ-

κές θέσεις, αναλαμβάνει τελικά την έδρα του Καθηγητή

της Λογικής και της Μεταφυσικής στην Καινιξβέργη, θέ-

ση που θα διατηρήσει μέχρι να συνταξιοδοτηθεί, στα

1797.

Το 1781 δημοσιεύει το θεμελιώδες έργο του, την Κρι-

τική του Καθαρού Λόγου (Kritik der reine Vernunft), έργο

με το οποίο θέσπισε τα όρια της περιοχής της γνώσης,

δηλαδή προσδιόρισε πώς και τι είναι εφικτό να γνωρί-

σουμε. Ακολουθούν μια σειρά από έργα με κορυφαία

τη ν Κριτική της Κριτικής Δύναμης, που δημοσιεύεται

την επαύριο της Γαλλικής Επανάστασης, ενός γεγονό-

τος που συνάρπασε και ενθουσίασε τον φιλόσοφο. Η ζωή

του ήταν αυτή ενός ανθρώπου αφοσιωμένου στη μελέ-

τη. Στοιχείο ειρωνικό, αυτός που δεν εγκατέλειψε σχε-

δόν ποτέ τη γενέθλια πόλη, ήταν ο πρώτος που δίδαξε

γεωγραφία στη Γερμανία.

Αφετηριακά ερωτήματα:

α) πώς μπορεί να δικαιολογηθεί η ύπαρξη της νοητικής 

υπόστασής μας;

β) πώς θα εξασφαλίσουμε την ύπαρξη της εξωτερικής 

πραγματικότητας πέρα από τις αισθήσεις;

γ) πώς θα εξασφαλίσουμε κύρος και αντικειμενική ισχύ

στις κρίσεις μας για τα πράγματα;

Ιμάνουελ Καντ (1724-1804)

Η υπερβατολογική1 συνείδηση

Υπάρχει μέσα μας ένα “μάτι” που δεν μπορούμε

να το δούμε άμεσα και το οποίο βλέπει και κρίνει και

γνωρίζει τον εσωτερικό μας κόσμο. Αυτή η ικανότη-

τα ονομάστηκε υπερβατολογική συνείδηση, και εί-

ναι ένα μέρος του εαυτού μας το οποίο υπερβαίνει

κάθε δυνατότητα παρατήρησης και το οποίο ενερ-

γοποιείται μόνιμα πριν από κάθε εμπειρία μας (a prio-

ri).

Λειτουργία της υπερβατολογικής συνείδησης:

 παρατηρεί και εκτιμά τα ψυχικά συμβάντα·

 επιλέγει τις κατάλληλες παραστάσεις για να 

δημιουργήσει οργανωμένα σύνολα.

Η υπερβατολογική συνείδηση, επειδή δεν συγχέ-

εται με τις εμπειρίες μας, μας επιτρέπει να τις βά-

ζουμε σε τάξη και μέσα από καταιγισμούς εντυπώσε-

ων να ανασύρουμε οργανωμένες συνθέσεις πραγ-

μάτων.

Παράδειγμα: Η ικανότητα αυτή μου επιτρέπει να

αναγνωρίζω και να διακρίνω τους ήχους από ένα

μουσικό έργο που μεταδίδεται από το ραδιόφωνο

και να συνθέτω στο νου μου το τραγούδι με αρχή,

μέση και τέλος.

Εκεί λοιπόν που ο Χιουμ δεν έβλεπε παρά μια

ήδη διαμορφωμένη εμπειρία, ο Καντ υποστηρίζει μια

νοητική αρχή η οποία προηγείται της εμπειρίας.

Ταυτόχρονα όμως θέλησε να εξασφαλίσει την εγκυ-

ρότητα και αντικειμενικότητα των κρίσεών μας για

τα πράγματα.

Φαινόμενο και πράγμα καθεαυτό

Ο Κάντιος αποδέχεται με τους εμπειριστές ότι η

γνώση μας για τα πράγματα περιορίζεται στις παρα-

στάσεις που μπορούμε να σχηματίσουμε γι’ αυτά μέ-

σω των αισθήσεών μας. Γνωρίζουμε λοιπόν τον κό-

σμο ως φαινόμενο (= αυτό που φαίνεται).

Αλλά αν δεν εξασφαλίσουμε την αναφορά μας σε

μια υπαρκτή πραγματικότητα, κινδυνεύουμε να κα-

ταλήξουμε στην αυθαιρεσία και στην φαντασιοπλη-

1 «Υπερβατολογική» ή «υπερβατικολογική» είναι η απόδοση
στα ελληνικά του γερμανικού επιθέτου «transzedental» που
χρησιμοποιεί ο Κάντιος. Περιγράφει την περιοχή της ψυχής που
προηγείται κάθε εμπειρίας αλλά που καθιστά δυνατή την εμπει-
ρία.
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ξία. Έτσι, αντίθετα από τους εμπειριστές, ο Κάντιος

αποδέχεται ότι τα πράγματα υπάρχουν και πέρα από

τις αισθήσεις μας, δηλαδή οι αισθήσεις μας δεν

εξαντλούν την πραγματικότητα.

Το πράγμα ως αυθύπαρκτη οντότητα αποκαλείται

πράγμα καθεαυτό, ένα υλικό αντικείμενο πέρα από

τους προσδιορισμούς των αισθήσεών μας. Κάθε φο-

ρά που αντιλαμβανόμαστε κάτι, λαμβάνουμε ουσια-

στικά γνώση των φαινομένων πραγμάτων (δι’ ημάς)

και αυτά αποτελούν αντικείμενο της εμπειρίας μας.

Τα πράγματα καθεαυτά παραμένουν πάντοτε άγνω-

στα σε μας. Πώς όμως μπορούμε και μιλάμε γι’ αυτά;

Διακρίνει έτσι:

– εκείνο που είναι δυνατό να γνωρίσουμε

(ό,τιδήποτε εμπίπτει στην εμπειρία)

– εκείνο που μπορούμε να σκεφτούμε

(εκείνο που είναι λογικά δυνατό)

Και για τις δύο περιπτώσεις υπάρχουν κανόνες.

Είναι δυνατό να γνωρίσουμε μέσα από την εμπειρία

μας και με τη βοήθεια της λογικής. Μπορούμε να

σκεφτούμε κάτι που δεν γνωρίζουμε, αρκεί αυτό να

είναι λογικό. Και λογικό είναι αυτό που δεν περιέχει

καμία αντίφαση. Επιστρατεύεται λοιπόν η λογική

προκειμένου να συμπληρώσει τα κενά που αφήνει η

εμπειρία.

Το ζήτημα στο εξής είναι πώς θα θεμελιώσουμε

τη δυνατότητα της γνώσης.

Ο υπερβατολογικός μηχανισμός 
της γνώσης: χώρος και χρόνος, 
κατηγορίες

1. Χρόνος και χώρος

Οι παραστάσεις που δεχόμαστε καθημερινά είναι

ετερόκλητες μεταξύ τους, αλλά παρόλ’ αυτά δεν

μας δημιουργείται το αίσθημα του χάους. Η συνεί-

δηση είναι σε θέση να τακτοποιήσει τις εμπειρίες,

να τις βάλει σε μια σειρά όσον αφορά στον χώρο και

τον χρόνο.

Είμαστε λοιπόν εξαρχής προικισμένοι με τη δυ-

νατότητα καταχώρισης των εμπειριών μας σε χρονι-

κή ή χωρική σειρά. Έτσι η συνείδηση μπορεί να γνω-

ρίζει γεγονότα που διαρκούν χρονικά ή να αντιλαμ-

βάνεται συνθέσεις μεγεθών που εκτείνονται στον

χώρο.

Η σειρά αυτή βέβαια δεν επαρκεί από μόνη της

για να κατανοήσω τι συμβαίνει. Χρειάζεται οπωσδή-

ποτε να εντοπίσω και την αιτία που παράγει μια αλυ-

σίδα γεγονότων. Η αιτιώδης σχέση που συνδέει δύο

γεγονότα είναι επομένως κάτι διαφορετικό από την

χρονική ακολουθία των γεγονότων, σε αντίθεση με

όσα υποστήριζε ο Χιουμ.

2. Oι κατηγορίες

H βασική αντίρρηση του Xιουμ για την αιτιότητα

ήταν ότι αυτή δεν είναι αντικείμενο εμπειρίας αλλά

επινόησης. Η ιδέα της αιτιότητας δεν μας δίνεται

εμπειρικά, ώστε να γίνει παραδεκτή από τον Xιουμ:

ο άνθρωπος χρειάστηκε να αναπτύξει την φιλοσοφία

για να μπορέσει να συλλάβει νοητικά τις αιτίες που

βρίσκονται πίσω από τα φαινόμενα.

Για τον Kαντιο η ίδια η έννοια της αιτιότητας εί-

ναι προϋπόθεση της εμπειρίας μας. Δεν σχηματίζε-

ται λοιπόν μετά την εμπειρία αλλά προσφέρει το

πλαίσιο μέσα στο οποίο σχηματίζεται η εμπειρία.

Έτσι, πριν ζήσω οποιοδήποτε γεγονός, έχω τη δυνα-

τότητα να αντιληφθώ τις αιτίες που θα το προκαλέ-

σουν. H αιτιότητα λοιπόν είναι μια a priori2 συνθήκη

της εμπειρίας. Οι a priori συνθήκες της εμπειρίας

ονομάζονται από τον Κάντιο κατηγορίες.

Σχέση κατηγοριών και εμπειρίας:

Οι κατηγορίες είναι καλούπια με τα οποία η συ-

νείδησή μας οργανώνει την εμπειρία. Οτιδήποτε αι-

σθανόμαστε πρέπει να ταιριάζει σε κάποια ή κάποιες

από τις κατηγορίες με τις οποίες κατανοούμε αυτά

που ζούμε. Τα «καλούπια» αυτά προκύπτουν μέσα

από μια διεργασία που επιτελεί ο νους μας διαρκώς

στη διάρκεια της ύπαρξής του, με όπλο τη δοκιμή

και το λάθος. Σταθεροποιούνται προοδευτικά, απο-

τελούν ωστόσο ένα σχήμα κατανόησης το οποίο επι-

δέχεται βελτίωση, εάν διαπιστωθεί ότι δεν είναι πλέ-

ον αποτελεσματικό.

Οι 12 κατηγορίες που διέκρινε ο Καντ είναι οι

εξής:

α) ποσού ενότητα

πολλαπλότητα

ολότητα

β) ποιού πραγματικότητα

άρνηση

περιορισμός

γ) αναφοράς ουσία

αιτιότητα

αλληλεπίδραση

δ) τρόπου δυνατότητα

ύπαρξη

αναγκαιότητα

Τα όρια της γνώσης μας είναι
τα όρια της εμπειρίας μας

Με τη γνωσιοθεωρία του ο Καντ πίστεψε ότι κα-

τόρθωσε να συμβιβάσει τις απαιτήσεις δύο ακραίων

θεωριών: του πλατωνικού ιδεαλισμού και του χιουμι-

ανού εμπειρισμού. Ο πρώτος θεωρεί ως μόνο παρά-

γοντα γνώσης την καθαρή νόηση και απορρίπτει την

2 A priori (λατ.): εκ των προτέρων. 
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αίσθηση. Ο δεύτερος αποδέχεται μόνο τον κόσμο

της εμπειρίας ως πεδίο γνώσης αλλά φτάνει να

απορρίψει τελικά τα επιστημονικά θεμέλιά της. Αυτό

το αδιέξοδο προσπάθησε να αντιμετωπίσει ο Καντ.

Θεώρησε λοιπόν ότι η εμπειρία είναι το βάθρο

πάνω στο οποίο στηρίζεται η λογική μας για να γνω-

ρίσει τον κόσμο. Έτσι, οποιαδήποτε γνώση θα πρέ-

πει να έχει εμπειρική στήριξη. Διαφορετικά δεν απο-

τελεί παρά λογική εικασία, η οποία παραμένει στη

σφαίρα του υποθετικού, του άγνωστου και του φα-

νταστικού. Εάν εγκαταλείψουμε την περιοχή της

εμπειρίας, περιερχόμαστε σε αντινομίες3 οι οποίες

διατηρούν την ισχύ τους, εφόσον δεν αποδεικνύο-

νται εμπειρικά. Αλλά δεν μπορεί να ισχύουν τα πά-

ντα. Η αλήθεια είναι μία. Έτσι λοιπόν η εμπειρία εί-

ναι απαραίτητο να επαληθεύει τις προτάσεις μας.

Πόσο η εμπειρία καθορίζει τη γνώση μας για τον κόσμο:
υποθέστε ότι βάζουμε μία γάτα σ’ ένα κουτί και το πυροβολούμε· η

γάτα θα είναι ζωντανή ή νεκρή; Μόνο η εμπειρία μπορεί να
απαντήσει ικανοποιητικά σ’ αυτό το ερώτημα.

Το πρόβλημα του πράγματος 
καθεαυτού

Η υπόθεση της ύπαρξης του πράγματος καθεαυ-

τού είναι απαραίτητη προκειμένου να υπάρξει ένα

θεμέλιο από το οποίο να προκύπτουν οι εντυπώσεις

της εμπειρίας μας.

Η σχέση όμως του πράγματος καθεαυτού και της

εμπειρίας θα πρέπει να θεωρηθεί ως αιτιώδης. Είναι

δηλαδή το πράγμα που στέκει ως η αιτία των εντυ-

πώσεων που μας δημιουργούνται. Αλλά το πράγμα

καθεαυτό στέκει εκτός της εμπειρίας μας. Εφόσον

όμως είπαμε ότι η κατηγορία της αιτιότητας περιορί-

ζεται στα πλαίσια της εμπειρίας, πώς γίνεται να προ-

εκτείνουμε την αιτιότητα πέρα από την εμπειρία

ώστε να καλύψει το πράγμα καθεαυτό; Μήπως προ-

κύπτει αντίφαση;

Ο Κάντ θα υποστήριζε ίσως ότι η αιτιώδης αυτή

σχέση δίνεται αποκλειστικά από τη λογική και δεν

ανήκει στη σφαίρα της γνώσης.

3
 Αντινομία ονομάζεται στη λογική η παραδοχή δύο αντιτι-

θέμενων προτάσεων. Δεν μπορεί όμως δύο αντίθετα πράγ-
ματα να αληθεύουν ταυτόχρονα. Έτσι η αντινομία θα πρέ-
πει να αρθεί είτε με την αποδοχή της μιας από τις δύο προ-
τάσεις είτε με τη διατύπωση μιας τρίτης πρότασης που να
αναιρεί και τις δύο προηγούμενες.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
για τον καντιανισμό

A1. Ερωτήσεις γνώσης-κατανόησης

1. Τι γνωρίζετε για τα τρία βασικά ερωτήματα, στα οποία 
στηρίχτηκε ο Καντ για να αντιμετωπίσει τον ακραίο 
σκεπτικισμό του Χιουμ;

2. Πώς ονομάζει τη συνείδηση ο Καντ και γιατί;

3. Πώς κατανοεί ο Καντ την έννοια της υπερβατολογικής 
συνείδησης; Ποια σημασία έχει για την εμπειρία και τη 
γνώση του ανθρώπου;

4. Τι ονομάζει ο Καντ «πράγμα καθεαυτό»;

5. Ποιοι είναι οι βασικοί συντελεστές της αξιοπιστίας των 
παραστάσεών μας; Να τους αναφέρετε και να δώσετε 
ένα γενικό ορισμό τους.

6. Πώς αντιλαμβανόταν ο Καντ την αιτιώδη σχέση 
ανάμεσα στα γεγονότα ή στα πράγματα;

7. Τι νόημα δίνει ο Καντ στον όρο «a priori»;

8. Ποιες θεμελιώδεις κατηγορίες αναγνωρίζει ο Καντ και 
ποια η σημασία τους για τη γνώση;

9. Μπορούμε να εμπιστευόμαστε τις παραστάσεις μας, 
σύμφωνα με τον Καντ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή
σας.

10. Ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στο πράγμα καθεαυτό και
στις παραστάσεις μας;

11. Εάν μπορώ να συλλάβω με το νου μου το πράγμα 
καθεαυτό σημαίνει ότι μπορώ και να το γνωρίσω; Να 
διατυπώσετε την άποψή σας κατά το δυνατόν 
τεκμηριωμένα.

12. Οι παραστάσεις που σχηματίζουμε μέσω των 
αισθήσεων τοποθετούνται, κατά τον Καντ:
α) μέσα στο χρόνο και στο χώρο
β) μέσα στο χώρο
γ) μέσα στο χρόνο
δ) μέσα στο σύμπαν
ε) έξω από το χώρο και το χρόνο
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

13. Τι γνωρίζετε για τις καντιανές αντινομίες;

14. Πώς πέτυχε ο Καντ την άρση του αδιεξόδου στο οποίο 
είχε περιέλθει η γνωσιολογία από τις αντιτιθέμενες 
θεωρίες του Πλάτωνος και του Χιουμ;

A2. Ερωτήσεις σύνθεσης-κρίσης

1. Να σχολιάσετε τα παρακάτω αποσπάσματα του Καντ σε
σχέση με τη θεωρία του για το πράγμα καθεαυτό:

α) «Τα φαινόμενα δεν είναι πράγματα καθ ε-
α υτά αλλά παιχνίδι των παραστάσεών
μ α ς »
(Κριτική του Καθαρού Λόγου, μετάφραση Αν. Γιανναρά, ΙΙ, 
σ. 88).

β) «Τα φαινόμενα είναι τα μόνα
αντικείμενα, τα οποία μπορούμε να
έχουμε άμεσα ως δεδ ο μ έ ν α »
(ό.π., σ. 101).

2. Μπορούμε, κατά τον Καντ, να μιλάμε για ένα πράγμα, 
το οποίο δε γνωρίζουμε; Να διατυπώσετε την άποψή 
σας και να την αιτιολογήσετε.

3. «Εξομολογούμαι: η υπόδειξη του Δαβίδ Χιουμ υπήρξε 
ακριβώς εκείνο που πρωτοδιέκοψε πριν από χρόνια τον
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δογματικό μου ύπνο, κι έδωσε στις έρευνές μου μέσα 
στο πεδίο της θεωρητικής φιλοσοφίας εντελώς άλλη 
κατεύθυνση».
Προλεγόμενα σε κάθε μελλοντική Μεταφυσική, εισαγωγή-
μετάφραση-σχόλια Γ. Tζαβάρα, σ. 27.

Στο παραπάνω απόσπασμα ο Kαντ:

α) ασκεί οξεία κριτική στον Xιουμ,

β) θεωρεί σημαντική τη συμβολή του Xιουμ για τον 
δικό του προσανατολισμό,

γ) δεν παίρνει θέση απέναντι στη φιλοσοφία του 
Xιουμ,

δ) υποστηρίζει ότι ο Xιουμ τον έριξε σε δογματικό 
λήθαργο.

Nα δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

4. Σύμφωνα με τον ιδεαλισμό δεν υπάρχει αντικειμενική 
πραγματικότητα. Aντίθετα, ο ρεαλισμός δέχεται την 
ύπαρξη αντικειμενικής πραγματικότητας. O Kαντ 
επιχείρησε να δώσει μια συμβιβαστική λύση στο 
πρόβλημα της ύπαρξης του εξωτερικού κόσμου. Nα 
αναφέρετε τις σχετικές με αυτό το θέμα απόψεις του, 
λαμβάνοντας υπόψη τα όσα είπε για το πράγμα 
καθεαυτό, τα φαινόμενα και τη συνείδηση που καλείται
να τα γνωρίσει.

5. H βασική γνωσιοθεωρητική θέση του Kαντ ότι η 
επιστημονική θεμελίωση της γνώσης μας προϋποθέτει 
στενή συνεργασία λόγου και εμπειρίας συμβάλλει, 
κατά την άποψή σας, στην υπέρβαση της αντίθεσης 
ανάμεσα στον ορθολογισμό (Kαρτέσιος-Σπινόζα) και 
τον εμπειρισμό; Nα αναπτύξετε τις απόψεις σας σ’ ένα 
δοκίμιο έκτασης περίπου 600 λέξεων.

6. Σας δίνεται το παρακάτω κείμενο του Kαντ. Nα το 
μελετήσετε προσεκτικά και να απαντήσετε στις 
παρακάτω ερωτήσεις.

Ως τώρα γινόταν δεκτό ότι όλη η γνώση μας πρέπει να 
ρυθμίζεται προς τα αντικείμενα· αλλά όλες οι 
προσπάθειες που έγιναν με την προϋπόθεση αυτή, για 
να βρεθεί κάποιος a priori προσδιορισμός των 
αντικειμένων στηριζόμενος αποκλειστικά σε έννοιες, 
με τον οποίο θα διευρυνόταν η γνώση μας, πήγαν 
χαμένες. Γι’ αυτό ας δοκιμάσουμε μια φορά να δούμε 
μήπως έχουμε στα προβλήματα της Μεταφυσικής 
περισσότερη επιτυχία, αν δεχτούμε υποθετικά ότι τα 
αντικείμενα πρέπει να ρυθμίζονται προς τη γνώση μας. 
Εδώ συμβαίνει το ίδιο όπως και με τις αρχικές σκέψεις 
του Κοπέρνικου, που βλέποντας ότι δεν κατέληγε σε 
αποτέλεσμα ως προς την εξήγηση των ουράνιων 
κινήσεων με την υπόθεση ότι ολόκληρη η στρατιά των 
άστρων περιφέρεται γύρω από το θεατή, δοκίμαζε να 
δει μήπως θα είχε μεγαλύτερη επιτυχία, αν έβαζε το 
θεατή να περιστρέφεται και αντίθετα τα άστρα να 
μένουν ακίνητα.

Κριτική του Καθαρού Λόγου, μετάφραση Αν. Γιανναρά, Ι, σ. 45

α) Ποια νέα πρόταση εισηγείται ο Καντ για την 
επίλυση του προβλήματος της γνώσης;

β) Ο ρόλος του υποκειμένου και η στάση του απέναντι
στον κόσμο είναι, κατά τον Καντ, απλώς δεκτική ή 
ερευνητική;

γ) Πώς κρίνετε τις απόψεις του;

7. Να μελετήσετε προσεκτικά το κείμενο που σας δίνεται 
και να απαντήσετε στο ερώτημα που ακολουθεί:

Ότι κάθε γνώση μας αρχίζει με την εμπειρία, αυτό δεν 
επιδέχεται καμία αμφιβολία· γιατί με τι άλλο θα 
μπορούσε να αφυπνιστεί η γνωστική μας δύναμη για να
ασκήσει το έργο της, αν όχι με αντικείμενα που 
ερεθίζουν τις αισθήσεις μας και που πότε προκαλούν 
από μόνα τους τη γέννηση παραστάσεων και πότε 
βάζουν τη νοητική μας ενέργεια σε κίνηση να τις 
συγκρίνει, να τις συνδέσει ή να τις χωρίσει και έτσι να 
κατεργαστεί το άμορφο υλικό των κατ’ αίσθηση 
εντυπώσεων για το σχηματισμό μιας γνώσεως των 
αντικειμένων που ονομάζεται εμπειρία; Έτσι, «από την 
άποψη του χρόνου» δεν έχουμε καμιά γνώση μέσα μας
που να προηγείται από την εμπειρία· όλες αρχίζουν με 
αυτήν. Αλλά, και αν ακόμα κάθε γνώση μας 
πρωταρχίζει με την εμπειρία, αυτό δε σημαίνει ότι και 
καθεμιά πηγάζει από την εμπειρία.

Κριτική του Καθαρού Λόγου, μετάφραση Αν. Γιανναρά, Ι, σ. 71

Ποιες απόψεις εκφράζει εδώ ο Καντ για το θέμα της 
γνώσης;

8. Σε ποια σημεία ταυτίστηκε ο Καντ με τη θεωρία του 
εμπειρισμού και σε ποια διαφοροποιήθηκε; Να 
διατυπώσετε την άποψή σας με επιχειρήματα.

9. Αν δεχτούμε ότι οι κατηγορίες μας βοηθούν να 
σκεπτόμαστε για τα πράγματα, αυτό σημαίνει ότι η 
εμπειρία δεν χρειάζεται καθόλου; Ποια είναι η θέση 
του Καντ και πώς τη σχολιάζετε;

Β. Συνοδευτικά κείμενα

1. Η ουσία της καντιανής φιλοσοφίας.

Εν τούτοις στην πραγματικότητα, η συνεχής γέννηση

νέων όντων και η εκμηδένιση άλλων που ήδη υπάρχουν θα

πρέπει να θεωρηθεί ως μια πλάνη που προκαλούν δύο λει-

τουργίες του νου μέσα από τις οποίες ― και μόνο μέσα απ’

αυτές ― μπορούμε να δούμε οτιδήποτε: ονομάζονται

χώρος και χρόνος και, εάν τις ερμηνεύσουμε, αιτιότητα.

Γιατί οτιδήποτε αντιλαμβανόμαστε κάτω απ’ αυτές τις

προϋποθέσεις, δεν είναι τίποτε άλλο παρά φαινόμενο· δεν

γνωρίζουμε πώς είναι τα όντα καθεαυτά, δηλαδή

α ν ε ξ ά ρ τ η τ α α π ό τ ο ν τ ρ ό π ο μ ε τ ο ν οποίο τ α

αντιλαμβανόμαστε. Αυτός είναι κατά βάθος ο πυρήνας της

καντιανής φιλοσοφίας.

Σοπενχάουερ, Πάρεργα και παραλειπόμενα, τμήμα 136, ό.π.

2. «Σκοπός του Καντ είναι όχι να εκμηδενίσει την 
μεταφυσική αλλά να την ανακαινίσει.»

Πρόγραμμα του Καντ έγινε η διερεύνηση των όρων της

έγκυρης γνώσης (με σκοπό τη στέρεη θεμελίωση της επι-

στήμης) και ο προσδιορισμός των ορίων της (για να

αναιρεθεί η αβασάνιστη και ανεύθυνη Μεταφυσική). Έτσι

η “Κριτική” του ορθώθηκε πρώτα και κύρια σα μια

ρωμαλέα, καταλυτική άρνηση. Πιο μεγάλα κάστρα

γκρέμισε αυτός ο Δάσκαλος που μόνον όπλο είχε την

ομπρέλα του ― είπε μια φορά ο Χάινε ― από τις

επαναστάσεις του 18ου αιώνα· γιατί αυτές κατάλυσαν τους

εγκόσμιους βασιλιάδες, ενώ εκείνος ανέβηκε στον ουρανό

και ξεθρόνισε τον ίδιο το Θεό… Ποιο Θεό όμως γκρέμισε

με την Κριτική του ο Καντ; Όχι τον Θεό της καρδιάς, το

Θεό των γονέων του, αλλά το Θεό του δογματισμού που

για να “υπάρξει” είχε ανάγκη από ‘λογικές αποδείξεις. Αυτό

είναι το καίριο πρόβλημα στην ερμηνεία και στην

αξιολόγηση της φιλοσοφίας του Καντ: είναι τάχα απλώς

ένας αντιμεταφυσικός αγνωστικισμός (όπως επιμένουν

μερικοί σχολιαστές του) ή μια νέα απόπειρα, μαζί με την

επιστήμη, ν’ αποκτήσει και η μεταφυσική μιαν άλλη, στερεή

και ακλόνητη θεμελίωση; (…)

Imm. Kant, Δοκίμια. Εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια Ε.Π.
Παπανούτσου, εκδ. Δωδώνη (1971), σσ. 20.
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