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[…] Z miłości do ludzi skłonny jestem przyznać, że stosunkowo naj-
większa część naszych postępków odpowiada obowiązkowi; ale przy-
glądając się bliżej ich zamysłom i zabiegom, natrafiamy wszędzie na to 
kochane własne ja, które się zawsze wysuwa na czoło. Na nim to, a nie 
na ścisłym nakazie obowiązku, który nieraz wymaga zaparcia się siebie, 
opiera się ich zamiar. Nie trzeba też być wcale nieprzyjacielem cnoty, ale 
tylko chłodnym obserwatorem, który najżywszego nawet pożądania do-
bra nie uważa od razu za jego rzeczywistość, żeby w pewnych chwilach 
(szczególniej z postępem lat i z władzą sądzenia przez doświadczenie po 
części wyćwiczoną, po części do obserwacji wyostrzoną) zwątpić o tym, 
czy też rzeczywiście znajduje się w świecie jakaś prawdziwa cnota. I tu-
taj nic nie może nas uchronić przed zupełnym odstąpieniem od naszych 
idei obowiązku ani zachować w duszy naszej uzasadnionego szacunku 
dla jego prawa, jak tylko jasne przekonanie, że chociażby nawet nigdy 
nie istniały czyny wypływające z tak czystych źródeł, tutaj jednak wcale 
nie o to chodzi, czy to lub owo się dzieje, ale o to, że rozum sam przez się 
i niezależnie od wszystkich zjawisk nakazuje, co dziać się powinno. Do-
maga się więc czynów, na które świat dotychczas nie dał jeszcze przykła-
dów, o których wykonalności ten, kto wszystko na doświadczeniu opiera, 
mógłby nawet bardzo powątpiewać, które wszelako rozum nieodpar-
cie nakazuje. Choćby nawet dotychczas nie było ani jednego rzetelnego 
przyjaciela, to niemniej można np. domagać się od każdego człowieka 
czystej rzetelności w przyjaźni, ponieważ obowiązek ten, jako obowią-
zek w ogóle, leży przed wszelkim doświadczeniem, w idei rozumu skła-
niającego wolę za pomocą zasad a priori.

Dodajmy, że jeżeli nie chce się pojęciu moralności odmawiać zgoła 
wszelkiej prawdy i odniesienia do jakiegokolwiek możliwego przedmiotu, 
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to trzeba przyznać, iż prawo jego ma tak rozległe znaczenie, że musi po-
siadać ważność nie tylko dla ludzi, ale dla wszystkich rozumnych istot 
w ogóle, nie tylko w przypadkowych okolicznościach i z wyjątkami, ale 
bezwzględnie koniecznie: wtedy jest jasne, że żadne doświadczenie nie może 
dać powodu do wnioskowania choćby tylko o możliwości takich praw 
apodyktycznych. Albowiem jakim prawem dla tego, co posiada ważność 
może tylko w przypadkowych warunkach ludzkich, możemy wyjednać 
nieograniczony szacunek jako dla powszechnego przepisu [obowiązują-
cego] każdą naturę rozumną i jak mielibyśmy uważać prawa, określające 
naszą wolę, za prawa określające wolę rozumnej istoty w ogóle i jedynie 
jako takie także naszą własną, gdyby były one tylko empiryczne i nie po-
chodziły całkowicie a priori z czystego, ale praktycznego rozumu? […]

Każda rzecz w przyrodzie działa podług praw. Tylko istota rozumna 
posiada władzę działania według przedstawienia praw, tj. według zasad, czyli 
posiada wolę. Ponieważ do wyprowadzenia czynów z praw potrzebny jest 
rozum, przeto wola nie jest niczym innym jak praktycznym rozumem. […] 

Przedstawienie obiektywnej zasady, o ile ona wolę zmusza, nazywa 
się nakazem (rozumu), a formuła nakazu zwie się imperatywem.

Wszystkie imperatywy wyrażają powinność i wskazują przez to na 
stosunek obiektywnego prawa rozumu do woli, której co do jej subiek-
tywnej własności prawo to nie określa z koniecznością (wskazują na 
przymus). Mówią one, że byłoby dobrze coś uczynić lub czegoś zanie-
chać, ale mówią to woli, która nie zawsze dlatego coś czyni, że przedsta-
wia się jej, iż dobrze jest tak postąpić. Praktycznie dobre jest zaś to, co 
skłania wolę za pomocą przedstawień rozumu, a więc nie z subiektyw-
nych przyczyn, lecz obiektywnie, tj. na mocy zasad mających ważność 
dla każdej rozumnej istoty jako takiej. Różni się ono od tego, co przy-
jemne, jako tego, co na wolę wpływ wywiera jedynie za pomocą uczucia 
(Empfindung), z przyczyn wyłącznie subiektywnych, które mają ważność 
tylko dla zmysłu tej lub owej istoty, a nie jako zasada rozumu, która dla 
każdego jest obowiązująca. […]

Wszelkie imperatywy nakazują albo hipotetycznie, albo kategorycz-
nie. W pierwszym wypadku przedstawiają praktyczną konieczność moż-
liwego czynu jako środka prowadzącego do czegoś innego, czego chcemy 
(albo przynajmniej możemy chcieć). Kategorycznym byłby imperatyw, 
który przedstawiałby czyn jako sam w sobie, bez względu na inny cel, 
jako obiektywnie konieczny.
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Ponieważ każde prawo praktyczne przedstawia możliwy czyn jako 
dobry i dlatego jako konieczny dla podmiotu dającego się praktycznie 
kierować rozumem, przeto wszystkie imperatywy są formułami okre-
ślającymi czyn, który jest konieczny według zasady dobrej woli jakiego-
kolwiek rodzaju. Gdyby czyn był dobry tylko jako środek do czegoś in-
nego, w takim razie imperatyw jest hipotetyczny; jeżeli przedstawiamy 
sobie czyn jako dobry sam w sobie, a więc jako koniecznie [występujący] 
w woli zgodnej samej przez się z rozumem jako jej zasadą, to imperatyw 
jest kategoryczny. […]

Jeżeli pomyślę sobie hipotetyczny imperatyw w ogóle, to nie wiem 
z góry, co on będzie zawierał, dopóki nie jest mi dany warunek. Jeżeli zaś 
pomyślę sobie imperatyw kategoryczny, to zaraz wiem, co on zawiera. Po-
nieważ bowiem imperatyw prócz prawa zawiera tylko konieczność mak-
symy zgodności z tym prawem, prawo zaś nie zawiera żadnego warunku, 
do którego byłoby ograniczone, przeto nie pozostaje nic prócz powszech-
ności prawa w ogóle, z którym maksyma czynu ma być zgodna, a którą 
to zgodność właściwie jedynie imperatyw przedstawia jako konieczną.

Kategoryczny imperatyw jest więc tylko jeden i brzmi następująco: 
postępuj tylko według takiej maksymy, dzięki której możesz zarazem chcieć, 
żeby stała się powszechnym prawem.

[…] [W]szystkie imperatywy obowiązku możemy wyprowadzić 
z tego jedynego imperatywu jako z ich zasady […].

Ponieważ powszechność prawa, według którego dokonują się skutki, 
stanowi to, co właściwie w najogólniejszym znaczeniu (ze względu na 
formę) nazywamy przyrodą, tj. bytem rzeczy (Das Dasein der Dinge), 
o ile jest on określony według powszechnych praw, przeto ogólny impe-
ratyw obowiązku mógłby także brzmieć następująco: postępuj tak, jak 
gdyby maksyma twojego postępowania przez wolę twą miała się stać ogól-
nym prawem przyrody.

Chcę teraz wymienić niektóre obowiązki według zwykłego ich po-
działu na obowiązki względem siebie i względem drugich, na obowiązki 
zupełne i niezupełne.

1. Ktoś, komu życie sprzykrzyło się wskutek szeregu nieszczęść, które 
wzmogły się aż do beznadziejności, posiada jeszcze na tyle rozumu, że 
może się siebie zapytać, czy odebranie sobie życia nie sprzeciwia się obo-
wiązkowi wobec siebie. Próbuje wtedy, czy też maksyma jego czynu może 
się stać ogólnym prawem przyrody. Maksyma jego brzmi zaś: Z miło-
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ści własnej biorę sobie za zasadę skrócić sobie życie, jeżeli w razie swego 
dłuższego trwania bardziej grozi ono cierpieniami, niż obiecuje przy-
jemności. Zachodzi tylko jeszcze pytanie, czy ta zasada miłości własnej 
może stać się ogólnym prawem przyrody. Ale tutaj widzimy wnet, że 
przyroda, której prawem byłoby niszczenie samego życia przez to samo 
uczucie, którego celem jest pobudzanie do popierania życia, popadałaby 
sama z sobą w sprzeczność, a więc nie mogłaby istnieć jako przyroda, że 
zatem owa maksyma żadną miarą nie może być ogólnym prawem przy-
rody i dlatego całkowicie się sprzeciwia najwyższej zasadzie wszelkiego 
obowiązku.

2. Kogoś innego bieda zmusza do pożyczenia pieniędzy. Wie on do-
brze, że nie będzie mógł ich oddać, widzi jednak także, że nikt mu nie 
udzieli pożyczki, jeżeli solennie nie przyrzeknie, iż w oznaczonym cza-
sie ją zwróci. Ma ochotę dać takie przyrzeczenie, ma jednak jeszcze tyle 
sumienia, że pyta się siebie: czy nie jest niedozwolone i czy nie sprzeci-
wia się obowiązkowi w taki sposób wydobywać się z biedy? Dajmy na 
to, że postanowi jednak tak [postąpić]; wówczas jego maksyma czynu 
brzmiałaby następująco: jeżeli uważam, że jestem w potrzebie, to chcę 
pożyczyć pieniędzy i obiecać oddać je, chociaż wiem, że to nigdy nie na-
stąpi. Ta zasada miłości własnej lub własnej korzyści da się może dobrze 
pogodzić z całym moim przyszłym powodzeniem, jednakże nasuwa się 
pytanie, czy takie postępowanie jest słuszne. Zamieniam więc wymaga-
nie miłości własnej na ogólne prawo i stawiam pytanie w ten sposób: jak 
miałaby się rzecz wtedy, gdyby moja maksyma stała się ogólnym pra-
wem? Wówczas widzę zaraz, że nie może ona mieć znaczenia ogólnego 
prawa przyrody i sama z sobą się zgadzać, lecz musi koniecznie sobie za-
przeczać. Albowiem ogólność prawa, że każdy, czując się w biedzie, może 
obiecywać, co mu przyjdzie na myśl, w zamiarze niedotrzymania obiet-
nicy, uniemożliwiałaby samo przyrzeczenie i cel, w jakim je dajemy, po-
nieważ nikt nie wierzyłby, że mu coś [naprawdę] obiecano, lecz śmiałby 
się z wszystkich takich oświadczeń jako z pustych zmyśleń.

3. Ktoś trzeci odkrywa w sobie talent, który przy pewnym wykształ-
ceniu mógłby go zrobić człowiekiem pod wieloma względami użytecz-
nym. Znajduje się jednak w dogodnych warunkach i woli raczej odda-
wać się przyjemnościom niż starać się o rozszerzenie i poprawienie swych 
szczęśliwych zdolności przyrodzonych. Jeszcze pyta się jednak, czy jego 
maksyma zaniedbywania darów przyrodzonych, prócz swej zgodności 
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z jego pociągiem do uciech, zgadza się także z tym, co nazywamy obo-
wiązkiem. Wtedy przekonywa się, że przyroda mogłaby wprawdzie przy 
takim ogólnym prawie zawsze jeszcze istnieć, chociażby człowiek (tak, jak 
mieszkańcy wysp Morza Południowego) pozwolił rdzewieć swemu ta-
lentowi i starał się życie swe obrócić tylko na próżniactwo, rozkosz, roz-
mnażanie się, słowem na uciechy; atoli nie może on żadną miarą chcieć, 
żeby stało się to ogólnym prawem przyrody, albo żeby zostało wszcze-
pione w nas jako takie przez przyrodzony instynkt. Albowiem jako ro-
zumna istota chce on koniecznie, żeby się w nim rozwinęły wszystkie 
władze, ponieważ są mu one przecież użyteczne i dane do rozmaitych 
możliwych celów.

4. Na koniec ktoś czwarty, komu dobrze się wiedzie, widząc, że inni 
(którym mógłby przecież dopomóc) muszą walczyć z wielkimi trudnoś-
ciami, myśli sobie: co mnie to obchodzi? niech każdy będzie tak szczęś-
liwy, jak Bóg zechce, albo jak sam potrafi; niczego mu nie odbiorę ani 
nawet niczego nie będę mu zazdrościł, nie mam tylko żadnej chęci przy-
czyniać się do jego powodzenia lub wspomagać go w biedzie! W istocie, 
gdyby taki sposób myślenia stał się ogólnym prawem przyrody, mógłby 
ród ludzki bardzo dobrze istnieć, a nawet bez wątpienia jeszcze lepiej, 
aniżeli wtedy, kiedy każdy plecie o współczuciu i życzliwości, a nawet 
przy okazji usiłuje pełnić coś podobnego, natomiast, gdzie tylko może, 
oszukuje, prawa ludzi sprzedaje lub je w inny jakiś sposób narusza. Atoli 
chociaż jest możliwe, że według owej maksymy ogólne prawo przyrody 
mogłoby istnieć, to jednak nie jest możliwe chcieć, żeby taka zasada po-
siadała wszędzie znaczenie prawa przyrody. Albowiem wola postanawia-
jąca to sprzeciwiałaby się sama sobie, ponieważ może się przecież zda-
rzyć niejeden taki wypadek, w którym człowiek ten potrzebuje miłości 
i współczucia drugich, a w którym przez takie prawo, wynikające z włas-
nej jego woli, pozbawiłby sam siebie wszelkiej nadziei pomocy, której so-
bie życzy. […]

Twierdzę oto: człowiek i w ogóle każda istota rozumna istnieje jako 
cel sam w sobie, nie tylko jako środek, którego by ta lub owa wola mogła 
używać wedle swego upodobania, lecz musi być uważany zarazem za cel 
zawsze, we wszystkich swych czynach, odnoszących się tak do niego sa-
mego jak też do innych istot rozumnych. Wszelkie przedmioty [ku któ-
rym kierują się nasze] skłonności mają tylko wartość warunkową. Gdyby 
bowiem skłonności i oparte na nich potrzeby nie istniały, to przedmiot 
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ich byłby bez wartości. Same zaś skłonności jako źródła potrzeb nie tylko 
nie mają żadnej bezwzględnej wartości, tak aby ich sobie życzyć, ale na-
wet musi być powszechnym życzeniem każdej istoty rozumnej, żeby się 
od nich zupełnie uwolnić. […]

Jeżeli więc ma istnieć najwyższa praktyczna zasada, a w stosunku do 
woli ludzkiej imperatyw kategoryczny, to musi ona być taka, że z przed-
stawienia tego, co jest koniecznie dla każdego celem - ponieważ jest ce-
lem samym w sobie - tworzy obiektywną zasadę woli, a więc może słu-
żyć za ogólne praktyczne prawo. Podstawą tej zasady jest to, że natura 
rozumna istnieje jako cel sam w sobie. Tak przedstawia sobie człowiek 
koniecznie własne swoje istnienie; o tyle więc powyższa zasada jest su-
biektywną zasadą czynów ludzkich. Tak jednak przedstawia sobie także 
każda inna istota rozumna swoje istnienie według tej samej rozumowej 
zasady, która jest ważna także dla mnie, a więc jest ona zarazem obiek-
tywną zasadą, z której jako z najwyższej praktycznej podstawy muszą się 
dać wyprowadzić wszystkie prawa woli. Praktyczny imperatyw brzmieć 
więc będzie następująco: Postępuj tak, byś człowieczeństwa tak w twej oso-
bie, jako też w osobie każdego innego używał zawsze zarazem jako celu, 
nigdy tylko jako środka. Przyjrzyjmy się, czy to się da wykonać.

Pozostańmy przy poprzednio wymienionych przykładach:
Po pierwsze ten, kto nosi się z myślą o samobójstwie, zada sobie, zgod-

nie z pojęciem koniecznego obowiązku względem siebie samego, pytanie, 
czy jego czyn może zgadzać się z ideą człowieczeństwa jako celu samego 
w sobie. Jeżeli się zabija, żeby uniknąć przykrego stanu, w takim razie 
posługuje się osobą tylko jako środkiem do zachowania znośnego stanu 
aż do końca życia. Atoli człowiek nie jest rzeczą, a więc czymś, czego by 
można było używać tylko jako środka, lecz musi być przy wszystkich 
swych czynach uważany zawsze za cel sam w sobie. A zatem nie mogę 
człowiekiem w mej osobie w żaden sposób rozporządzać, nie mogę go 
kaleczyć, gubić lub zabijać. (Ściślejsze określenie tej zasady w celu unik-
nięcia wszelkiego nieporozumienia, np. jeżeli chodzi o amputację człon-
ków dla zachowania zdrowia, o niebezpieczeństwo, na które życie swoje 
narażam, żeby je zachować, itd., mogę tutaj pominąć; należy ono do 
etyki właściwej.)

Po drugie, co się tyczy koniecznego, czyli należnego obowiązku 
względem drugich, to ten, kto ma zamiar dać innym kłamliwą obietnicę, 
przekona się zaraz, że chce drugiego człowieka użyć tylko za środek, bez 
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względu na to, że człowiek ten zarazem cel w sobie zawiera. Albowiem 
człowiek, którego przez taką obietnicę chcę użyć do własnych celów, nie 
może żadną miarą godzić się na mój sposób postępowania względem 
niego, a więc sam nie może zawierać w sobie celu mego czynu. Wyraź-
niej uwydatnia się to pogwałcenie zasady innych ludzi, gdy przytoczymy 
przykłady targnięcia się na cudzą wolność i własność. Albowiem widzimy 
wtedy jasno, że ten, kto narusza prawa ludzi, jest skłonny posługiwać się 
osobą innych tylko jako środkiem, nie uwzględniając tego, że jako istoty 
rozumne należy ich cenić zawsze zarazem jako cele, tj. tylko jako takich, 
którzy ze względu na ten sam czyn muszą także móc zawierać w sobie cel.

Po trzecie, co do przypadkowego (będącego zasługą) obowiązku 
względem samego siebie, to nie wystarcza, że czyn nie sprzeciwia się 
człowieczeństwu w naszej osobie, jako celowi samemu w sobie, lecz musi 
się także z nim zgadzać. W człowieczeństwie tkwią zadatki większej do-
skonałości, które należą do celu przyrody ze względu na człowieczeń-
stwo w podmiocie, którym jesteśmy; zaniedbywanie ich zgadzałoby się 
może z biedą z utrzymaniem ludzkości jako celu samego w sobie, ale nie 
z krzewieniem tego celu.

Po czwarte, co do obowiązku będącego zasługą względem drugich, to 
celem przyrodzonym, który mają wszyscy ludzie, jest własna ich szczęśli-
wość. Wprawdzie ludzkość mogłaby istnieć, gdyby nikt niczym nie przy-
czyniał się do szczęśliwości drugich, ale przy tym niczego jej umyślnie nie 
ujmował, jednakże stanowi to tylko negatywną, a nie pozytywną zgod-
ność z człowieczeństwem jako celem samym w sobie, gdyby każdy nie sta-
rał się także popierać celów drugich ludzi, ile tylko może. Albowiem cele 
podmiotu, jako będącego celem samym w sobie, muszą o ile możności 
być także moimi celami, jeżeli owo przedstawienie ma we mnie wywo-
ływać całkowity skutek.
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