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1. Η φιλοσοφία βασίζει τη γνώση του κόσµου στο επιχείρηµα. Εξηγήστε.
στη φιλοσοφία δεν αρκεί να προβάλλει κανείς ισχυρισµούς και θέσεις ή να επικαλείται τις διαισθήσεις και τις ιδέες
του, αλλά είναι απαραίτητο να προσπαθεί να τις υποστηρίζει µε επιχειρήµατα. Πρέπει δηλαδή εκείνος που
φιλοσοφεί να οργανώνει τη σκέψη του έτσι, ώστε να συνδέει λογικά τις πεποιθήσεις του. Θα πρέπει να ξεκινά από
ορισµένες προτάσεις (τις προκείµενες) και να καταλήγει στην πρόταση την οποία θέλει να υποστηρίξει (το
συµπέρασµα). Η λογική θα τον βοηθήσει να καταλάβει πότε το συµπέρασµα συνάγεται ή προκύπτει από τις
προκείµενες του επιχειρήµατος. Για παράδειγµα… (σ. 20)
2. Ποια ζητήµατα θέτει η φιλοσοφία κατά α) την αρχαιότητα, β) το µεσαίωνα, γ) τη νεότερη εποχή, δ) µετά
τον Χέγκελ και ε) σήµερα;
αξίζει να παρατηρήσουµε ότι στην εποχή των προσωκρατικών φιλοσόφων (7ος και 6ος π.Χ. αιώνας) τίθενται για
πρώτη φορά µεταφυσικά ή οντολογικά ερωτήµατα για την υφή και τη συγκρότηση της πραγµατικότητας, ενώ από
την εποχή των σοφιστών και του Σωκράτη (5ος π.Χ. αιώνας) ξεκινά µια στροφή στην πρακτική φιλοσοφία και
ειδικότερα στην ηθική, εφόσον συζητείται το πρόβληµα του πώς θα έπρεπε να ζει κανείς. Κατά τον Μεσαίωνα
(11ος-15ος αιώνας) κυριαρχούν θεολογικά ζητήµατα και ερωτήµατα σχετικά µε τη σχέση γνώσης και πίστης, ενώ
κατά τη νεότερη εποχή, από τον Ντεκάρτ µέχρι και τον Καντ (17ος-18ος αιώνας), συντελείται µια στροφή στη
γνωσιολογία και τίθενται ερωτήµατα για τη φύση του υποκειµένου που γνωρίζει τον κόσµο και για τις νοητικές του
δυνάµεις. Με τον Χέγκελ (19ος αιώνας) δίνεται έµφαση στη φιλοσοφία της ιστορίας και τονίζεται η σηµασία της
ιστορικής εξέλιξης της φιλοσοφικής σκέψης. Ο Χέγκελ µάλιστα πιστεύει ότι µπορούµε να κατανοήσουµε την ίδια
την πορεία της ανθρώπινης ιστορίας µέσα από τη µελέτη αυτής της εξέλιξης, που φανερώνει την προοδευτική
ωρίµανση και αυτοσυνειδησία του πνεύµατος. Στα τέλη
του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα σηµειώνεται
µια νέα στροφή στις φιλοσοφικές αναζητήσεις, κυρίως στη φιλοσοφία της γλώσσας και στη λογική, ενώ παράλληλα
δίνεται έµφαση και στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης ύπαρξης. (σ. 29)
3. Ο δυϊσµός του Πλάτωνα
Ο Πλάτων ονοµάζει τις καθαρές αυτές ουσίες ιδέες. Οι ιδέες είναι πράγµατα υπαρκτά, ανεξάρτητα από τον αισθητό
κόσµο, αιώνια και αµετάβλητα, που µπορούµε να τα προσεγγίσουµε και να τα γνωρίσουµε µόνο µε τον νου και όχι
µε τις αισθήσεις. Με αυτόν τον τρόπο ο Πλάτων οδηγείται σε έναν δυϊσµό. Θεωρεί ότι υπάρχουν δύο κόσµοι, ο
αισθητός κόσµος της εµπειρίας µας και ο κόσµος των ιδεών, που είναι νοητός και υπεραισθητός. (σ. 36)
4. Οι καθολικές έννοιες του Αριστοτέλη.
Ο Αριστοτέλης, από την άλλη πλευρά, αντιδρά έντονα στη θεωρία των ιδεών του Πλάτωνα. Πώς είναι δυνατόν,
λέει, να υπάρχει ένας τέτοιος, ανεξάρτητος από τον αισθητό, κόσµος; Πού βρίσκονται αυτές οι ιδέες; Πώς είναι
δυνατόν να σχετίζονται µε τα φυσικά αντικείµενα; Ο Αριστοτέλης ονοµάζει τα πράγµατα ή τις ουσίες αυτές
“καθόλου”. Εµείς θα τα ονοµάσουµε εδώ καθολικές έννοιες. Για τον Αριστοτέλη οι καθολικές έννοιες (τα
“καθόλου”) δεν είναι πράγµατα ξεχωριστά από τα φυσικά αντικείµενα, αλλά προκύπτουν από αυτά µέσω νοητικής
αφαίρεσης. Σχηµατίζουµε δηλαδή στον νου µας την καθολική έννοια της λευκότητας, όταν από διάφορα λευκά
αντικείµενα αφαιρέσουµε όλες τις άλλες ιδιότητες και κρατήσουµε µόνο την ιδιότητα του λευκού. (σ. 36-37)
5. Νοµιναλισµός ή ονοµατοκρατία
Κάποιοι θεωρούν ότι οι καθολικές έννοιες δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν µε κανέναν τρόπο. Έχουµε µόνο
επιµέρους ατοµικά πράγµατα.
Υπάρχουν βέβαια γενικές λέξεις, λέξεις δηλαδή που χρησιµοποιούνται από όλους, όπως “λευκό”, αλλά όχι
πράγµατα όπως η “λευκότητα”. Η θεωρία αυτή λέγεται ονοµατοκρατία ή νοµιναλισµός (από το λατινικό “nomen” =
όνοµα) και πρωτοδιατυπώθηκε από φιλοσόφους του Μεσαίωνα, όπως είναι ο Βοήθιος και ο Γουλιέλµος του Όκαµ.
(σ. 37)
6. Επιτελεστική λειτουργία της γλώσσας.
Θα µπορούσαµε να πούµε ακόµα ότι µε τη γλώσσα δε µεταδίδουµε µόνο πληροφορίες δηλώνοντας ή
περιγράφοντας καταστάσεις πραγµάτων. Με τη γλώσσα κάνουµε επίσης διάφορα πράγµατα, όπως όταν
υποσχόµαστε κάτι, όταν διατάζουµε, όταν ευχόµαστε, όταν παρακαλούµε κτλ. Όταν λέω “αφήνω την περιουσία µου
εξίσου στα δύο παιδιά µου”, προβαίνω µάλλον σε µια πράξη που γίνεται µε λόγια παρά σε µια περιγραφή ή σε µια
απλή µετάδοση πληροφορίας. Γι’ αυτόν τον λόγο και κάποιοι φιλόσοφοι, όπως ο Τζον Όστιν, µιλούν για την
επιτελεστική λειτουργία της γλώσσας και ονοµάζουν τις αντίστοιχες προτάσεις επιτελεστικές, διότι αυτές δεν
περιγράφουν, αλλά επιτελούν (κάνουν) κάτι. (σ. 38)
7. Πλάτος έννοιας
σελίδα 1 από 4
http://users.sch.gr/symfo/

Βασίλης Συμεωνίδης, προσωπικός δικτυακός τόπος

φιλοσοφία β΄ λυκείου
Πλάτος µιας έννοιας καλούµε το σύνολο των οµοειδών αντικειµένων που υπάγονται σ’ αυτή την έννοια. Για
παράδειγµα, το πλάτος της έννοιας “ελληνικό πανεπιστήµιο” απαρτίζεται από το σύνολο των πανεπιστηµίων της
χώρας µας (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης κτλ.). (σ. 53)
8. Βάθος έννοιας
Τα οµοειδή αντικείµενα που υπάγονται σε µια έννοια έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Το σύνολο αυτών των
κοινών χαρακτηριστικών όλων των αντικειµένων που υπάγονται σε µια έννοια το ονοµάζουµε βάθος της έννοιας.
Όσο περισσότερα είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που απαρτίζουν το βάθος µιας έννοιας, τόσο µεγαλύτερο
είναι το βάθος της και τόσο στενότερο είναι το πλάτος της. Έτσι, η έννοια “ζώο” έχει µικρότερο βάθος και
µεγαλύτερο πλάτος από την έννοια “θηλαστικό”. (σ. 53)
9. Ειδοποιός διαφορά
Η ευρύτερη έννοια που περιλαµβάνει µέσα στο πλάτος της µία ή περισσότερες στενότερες έννοιες λέγεται γένος,
ενώ η στενότερη έννοια λέγεται είδος (π.χ. από τις έννοιες “ζώο” και “θηλαστικό” η πρώτη είναι γένος και η
δεύτερη είδος). Το αµέσως ευρύτερο γένος µιας έννοιας το λέµε προσεχές γένος, ενώ το αµέσως στενότερο είδος
προσεχές είδος. Το βάθος µιας έννοιας είναι ίδιο µε αυτό του προσεχούς γένους, µε την προσθήκη ενός
χαρακτηριστικού γνωρίσµατος που διαφοροποιεί τη στενότερη έννοια από την ευρύτερη. Το γνώρισµα αυτό λέγεται
ειδοποιός διαφορά. Έτσι, η ειδοποιός διαφορά της έννοιας “ρόµβος” από την έννοια “παραλληλόγραµµο” (προσεχές
γένος) έγκειται στο ότι το χαρακτηριστικό γνώρισµα του “ρόµβου” είναι ότι αυτός έχει ίσες πλευρές. Ο
ακριβέστερος και συντοµότερος τρόπος για να ορίσουµε µια έννοια είναι µε το προσεχές γένος και την ειδοποιό
διαφορά. (σ. 53-54)
10. Σχέση εννοιών µεταξύ τους.
Αν συγκρίνουµε δύο έννοιες κατά το πλάτος τους, τότε διαπιστώνουµε ότι είναι δυνατόν να έχουν µεταξύ τους µία
από τις παρακάτω τέσσερις σχέσεις: α) Οι δύο έννοιες (Α και Β) έχουν το ίδιο πλάτος, οπότε λέγονται επάλληλες
(π.χ. “σπίτι” και “κατοικία”). β) Η έννοια Α είναι γένος της έννοιας Β (οπότε η έννοια Β είναι είδος της έννοιας Α).
Σ’ αυτή την περίπτωση όλα τα Β είναι Α, ενώ υπάρχουν Α που δεν είναι Β. Οι έννοιες αυτές λέγονται υπάλληλες
(π.χ. “χριστιανός” και “ορθόδοξος”). γ) Οι έννοιες Α και Β συµπίπτουν κατά ένα µέρος ως προς το πλάτος τους,
δηλαδή µερικά Α είναι Β και µερικά Β είναι Α (π.χ. “Έλληνας” και “καθολικός”). Οι έννοιες αυτές λέγονται
επαλλάσσουσες. δ) Οι δύο έννοιες (Α και Β) έχουν τελείως διαφορετικό πλάτος, παρ’ όλο που υπάγονται σε µια
ευρύτερη έννοια (π.χ. “καρέκλα” και “τραπέζι”, οι οποίες υπάγονται στην έννοια “έπιπλο”). Οι έννοιες αυτές
λέγονται παράλληλες.
Όσον αφορά το βάθος, µπορούµε να έχουµε διάφορες σχέσεις εννοιών. Ιδιαίτερο όµως ενδιαφέρον για τη λογική
παρουσιάζουν οι αντίθετες και οι αντιφατικές έννοιες. Αντίθετες είναι δύο έννοιες, όταν βρίσκονται στα άκρα µιας
κλίµακας εννοιών, όπως λόγου χάριν “άσπρο” και “µαύρο” ή “µεγαλοφυΐα” και “βλακεία”, ανάµεσα στις οποίες
υπάρχουν άλλες ενδιάµεσες έννοιες (π.χ. γκρίζο, πράσινο ή εξυπνάδα, νοητική νωθρότητα κτλ.). Αντιφατικές είναι
δύο έννοιες, όταν η µία είναι η άρνηση της άλλης, χωρίς να υπάρχει τίποτε ενδιάµεσο ανάµεσά τους. Για
παράδειγµα, αντιφατικές είναι οι έννοιες “αλήθεια” και “ψεύδος” ή “ωραίο” και “όχι ωραίο”, ανάµεσα στις οποίες
δεν υπάρχει κάτι ενδιάµεσο. (σ. 54)

11. Η αµφιβολία του Ντεκάρτ.
Ο Γάλλος φιλόσοφος Ρενέ Ντεκάρτ ή Καρτέσιος (17ος αιώνας) αναφέρεται συχνά ως εκείνος που συνέλαβε την πιο
ακραία µορφή σκεπτικισµού. Ζώντας σε µια εποχή ραγδαίας ανάπτυξης της επιστήµης, αλλά και έντονων
θρησκευτικών ερίδων µεταξύ καθολικών και προτεσταντών, ο Ντεκάρτ θεώρησε αναγκαίο να αναζητήσει στέρεα
θεµέλια για τη γνώση. Έτσι, γενικεύοντας τη διαπίστωση ότι συχνά µας εξαπατούν οι αισθήσεις µας, διατύπωσε
κάποιες υπερβολικές σκεπτικιστικές υποθέσεις, προκειµένου να εξετάσει αν υπάρχουν βέβαιες πεποιθήσεις που θα
µείνουν απρόσβλητες ακόµη και από αυτές. Παρατηρώντας ότι, όταν ονειρευόµαστε, δεν καταλαβαίνουµε πολλές
φορές ότι ονειρευόµαστε και το συνειδητοποιούµε µόνον αργότερα, αφού πια έχουµε
ξυπνήσει, υποστήριξε ότι
δεν µπορούµε να ξεχωρίσουµε µε βεβαιότητα την κατάσταση του ονείρου από εκείνη της εµπειρίας µας, όταν
είµαστε ξύπνιοι. Αναρωτήθηκε επίσης αν µπορούµε να δεχτούµε µε ασφάλεια ακόµη και λογικές και µαθηµατικές
αλήθειες -όπως, για παράδειγµα, ότι ένα τετράγωνο έχει τέσσερις πλευρές και ότι το άθροισµα του δύο και του τρία
είναι πέντε- που φαίνεται να µην αλλάζουν ακόµη και όταν κοιµόµαστε, υποθέτοντας ότι αυτές οι αλήθειες θα
µπορούσαν να µην ισχύουν στην πραγµατικότητα, αλλά κάποιος “µοχθηρός δαίµονας” να µας κάνει να τις
πιστεύουµε. Η υπόθεση µάλιστα αυτή του “µοχθηρού δαίµονα” έχει αναβιώσει στις µέρες µας σε µυθιστορήµατα
επιστηµονικής φαντασίας, στα οποία τον ρόλο του πανούργου και πανίσχυρου δαίµονα παίζει τώρα κάποιος τρελός
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επιστήµονας που µας εξαπατά, χωρίς να το γνωρίζουµε, αφού, για παράδειγµα, συντηρεί τον εγκέφαλό µας χωριστά από το υπόλοιπο σώµα µας- µέσα σε ένα δοχείο στο εργαστήριό του, όπου µε ηλεκτρόδια µας παρέχει τις
(λανθασµένες) πληροφορίες τις οποίες θέλει να µας κάνει να πιστέψουµε.
Ωστόσο, όπως επισήµανε ο Ντεκάρτ, µπορεί να είναι κανείς βέβαιος για ένα πράγµα: ότι τη στιγµή που αµφιβάλλει
για την αλήθεια οποιασδήποτε πεποίθησης, αφού µπορεί να ονειρεύεται ή και να τον εξαπατά κάποιος “κακός
δαίµονας”, πρέπει να υπάρχει ο ίδιος για να αµφιβάλλει, να ονειρεύεται ή να εξαπατάται. Όλες αυτές είναι µορφές
σκέψης και το υποκείµενο, καθώς σκέφτεται, κατανοεί ότι πρέπει να υπάρχει, για να µπορεί να σκέφτεται. Αυτό
είναι το νόηµα του περίφηµου επιχειρήµατος του Ντεκάρτ “σκέφτοµαι, [άρα] υπάρχω” (“cogito, ergo sum”). (σ. 6263)
12. Ορθολογισµός του Πλάτωνα.
Σύµφωνα µε τουςορθολογιστές φιλοσόφους, η γνώση µας για τον κόσµο προέρχεται κυρίως από τον ίδιο τον ορθό
λόγο και τα βασικά της στοιχεία µπορούν να αναζητηθούν στον νου µας. Η γνώση αυτή µπορεί να αποκληθεί a
priori ή προ-εµπειρική, αφού φαίνεται να είναι δυνατή πριν ή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εµπειρία.
Παρ’ όλο που το πρόβληµα της προέλευσης της γνώσης και οι βασικές αντίθετες τοποθετήσεις δεν αναλύθηκαν
εκτενώς πριν από τη νεότερη εποχή, στην αρχαιότητα σηµαντικός εκπρόσωπος της ορθολογιστικής προσέγγισης
µπορεί να θεωρηθεί ο Πλάτων. Για τον Πλάτωνα η ανθρώπινη γνώση βασίζεται κατ’ αρχάς στην ανάµνηση των
ιδεών που έχει αντικρίσει η αθάνατη ψυχή προτού ενσαρκωθεί στο σώµα. Με την κατάλληλη νοητική άσκηση και
µέσα από τη µελέτη των µαθηµατικών, η ψυχή µπορεί να γνωρίσει τη βαθύτερη πνευµατική πραγµατικότητα των
ιδεών, οι οποίες υπάρχουν αιώνια, ενώ ο υλικός κόσµος αποτελεί ατελή αντανάκλασή τους. (σ. 79)
13. Ορθολογισµός του Ντεκάρτ.
Πρώτος µεγάλος ορθολογιστής των νεότερων χρόνων είναι αναµφισβήτητα ο Ντεκάρτ, στον οποίο αναφερθήκαµε
ήδη εξετάζοντας το ερώτηµα για τη δυνατότητα της γνώσης και το ζήτηµα της αιτιολόγησης των πεποιθήσεων.
Όπως είδαµε, για τον Ντεκάρτ η κατασκευή ενός συµπαγούς οικοδοµήµατος της γνώσης οφείλει να στηριχτεί στις
πεποιθήσεις εκείνες που ο ορθός λόγος έχει θωρακίσει τόσο ισχυρά, ώστε τίποτα απολύτως να µην µπορεί να τις
κλονίσει. Για να µπορέσουµε να εντοπίσουµε τέτοιου είδους πεποιθήσεις, ο Ντεκάρτ προτείνει να εφαρµόσουµε τη
µέθοδο της συστηµατικής αµφιβολίας: µας καλεί δηλαδή να διανύσουµε το πλήρες φάσµα των πεποιθήσεών µας
και να επιλέξουµε, στο τέλος της διαδικασίας, αυτές για τις οποίες στάθηκε αδύνατον να αµφιβάλουµε. (σ. 79-80)
14. Ορθολογισµός των Λάιµπνιτς, Σπινόζα, Χέγκελ.
Άλλοι ορθολογιστές, που προσπάθησαν να βελτιώσουν τη θεώρηση του Ντεκάρτ και οπωσδήποτε να αποφύγουν τις
παγίδες δες στις οποίες τον οδήγησε η υπερβολική µεθοδολογική του αµφιβολία, είναι ο Ολλανδός Μπαρούχ
Σπινόζα (17ος αιώνας) και ο Γερµανός Γκότφριντ Λάιµπνιτς (17ος-18ος αιώνας). Οι φιλόσοφοι αυτοί, µέσα από
αξιωµατικές παραδοχές και αποδείξεις εµπνεόµενες από τα µαθηµατικά και τη γεωµετρία, ανέπτυξαν περίπλοκα
µεταφυσικά συστήµατα. Σύµφωνα µ’ αυτούς, ο νους µας µπορεί να κατανοήσει τα βασικά στοιχεία της δοµής της
πραγµατικότητας στηριζόµενος στη χρησιµοποίηση έµφυτων ιδεών και λογικών αρχών. Ο σηµαντικότερος ίσως
ορθολογιστής των νεότερων χρόνων είναι ο Χέγκελ, ο οποίος πίστευε ότι ο ορθός λόγος τού επέτρεπε να
κατανοήσει πλήρως και να προβλέψει την πορεία της ανθρώπινης ιστορίας. (σ. 81)
15. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό του Κοινωνικού Συµβολαίου και ο υποθετικός χαρακτήρας του.
Η ικανοποιητικότερη ίσως θεώρηση της νοµιµοποίησης των πολιτικών θεσµών βασίζεται στην ιδέα ενός
υποθετικού συµβολαίου µεταξύ των µελών µιας κοινωνίας. Οι άνθρωποι φαίνεται ότι µπορούν να συµφωνήσουν να
ζουν µαζί ακολουθώντας αρχές τις οποίες κανένα ορθολογικό άτοµο δε θα απέρριπτε, υπό τον όρο να
συµµορφώνονται µε αυτές τις αρχές και όλοι οι άλλοι. Φαίνεται δηλαδή να πιστεύουν ότι η αµοιβαία εφαρµογή
αυτών των αρχών θα εξυπηρετεί σε κάποιον βαθµό τα βασικά συµφέροντα όλων.
Φυσικά µιλάµε για υποθετική ή νοερή συµφωνία και συγκατάθεση, εφόσον τα µέλη µιας κοινωνίας δεν
υπογράφουν πραγµατικά κάποιο συγκεκριµένο συµβόλαιο, αλλά αποφασίζουν να πράττουν σαν να το είχαν
υπογράψει. (σ. 174)
16. Το Κοινωνικό Συµβόλαιο κατά τον Χοµπς
Κατά τον Άγγλο φιλόσοφο Τόµας Χοµπς, ο µόνος τρόπος να προστατευτούµε από την ανεξέλεγκτη επιδίωξη της
ικανοποίησης εγωιστικών συµφερόντων σε βάρος των άλλων -επιδίωξη που χαρακτηρίζει όλους τους ανθρώπουςείναι να εκχωρήσουµε την εξουσία της διακυβέρνησης σε µια κεντρική αρχή η οποία θα επιβάλλει την τάξη και θα
ρυθµίζει τις σχέσεις µας έτσι, ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις και να ικανοποιούνται οι βασικές µας ανάγκες.
(σ. 174)
17. Το Κοινωνικό Συµβόλαιο κατά τον Ρουσό και η έννοια της Γενικής Βούλησης
Πάντως, κι αν ακόµη δεχτεί κανείς την αναπόφευκτη επιβολή της εξουσίας ενός µονάρχη ή ηγεµόνα πάνω στους
άλλους, η εξουσία αυτή δεν εκπηγάζει από κάποια θεϊκή αυθεντία, όπως πιστευόταν τον Μεσαίωνα, αλλά από τη
βούληση του ίδιου του λαού - και η εξουσία αυτή έχει όρια. Κατά τους νεότερους χρόνους θεωρητικοί του
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φιλοσοφία β΄ λυκείου
κοινωνικού συµβολαίου, όπως ο Ζαν Ζακ Ρουσό, οδηγούνται στο συµπέρασµα πως σε τελευταία ανάλυση κυρίαρχη
είναι η γενική βούληση, που εκφράζεται µέσα από τη συµφωνία για τη µορφή διακυβέρνησης. Ανεξάρτητα από το
αν η επιβολή αυτής της γενικής βούλησης -που κατά τον Ρουσό υπερβαίνει τις ατοµικές βουλήσεις των µελών της
κοινωνίας- διασφαλίζει πάντοτε όλα τα δικαιώµατα των πολιτών, όπως τα αντιλαµβανόµαστε σήµερα, η αναφορά
στη συναίνεση της πλειονότητας των πολιτών υποδεικνύει την προοδευτική επικράτηση και δικαιολόγηση
δηµοκρατικών αντιλήψεων. (σ. 174)
18. Η τέχνη ως µίµηση και ως αναπαράσταση.
Mία από τις πρώτες αναλύσεις σχετικά µε την καλλιτεχνική δραστηριότητα, από την εποχή του Πλάτωνα και του
Αριστοτέλη, επισηµαίνει ότι η τέχνη είναι αναπαράσταση ή “µίµηση” καταστάσεων του φυσικού κόσµου και της
ανθρώπινης ζωής. Ένα άγαλµα, ένας ζωγραφικός πίνακας, ένα ποίηµα, ακόµη και µια µουσική σύνθεση επιχειρούν
να αποδώσουν µορφές, χρώµατα, ήχους και καταστάσεις από τη ζωή που τραβούν την προσοχή µας. Όσο πιο πιστή
είναι η αναπαράσταση, τόσο πιο ωραίο είναι το έργο τέχνης· και είναι ωραίο, επειδή κατορθώνει να συλλάβει ην
αρµονία της µορφής του αντικειµένου που απεικονίζει, της πράξης ή της κατάστασης που περιγράφει. Βέβαια, η
ικανότητα του καλλιτέχνη να “µιµείται” την πραγµατικότητα προκαλεί ανησυχία σε κάποιους φιλοσόφους, όπως
στον Πλάτωνα, οι οποίοι πιστεύουν ότι η µίµηση αυτή, µε την έµφαση που δίνει στην επιφανειακή εικόνα των
πραγµάτων, µπορεί να εξαπατήσει τους ανθρώπους ή να προβάλει ως αισθητικά πρότυπα ήρωες µε πάθη και ηθικές
αδυναµίες (όπως, π.χ., στα έπη και σε ορισµένες τραγωδίες). (σ. 193-194)
19. Η τέχνη ως έκφραση συναισθηµάτων, ροµαντισµός.
Ενώ η πρώτη -κατά πολλούς αφελής αντιµετώπιση της τέχνης στηρίζεται κυρίως στην έννοια της µίµησης ή
αναπαράστασης του φυσικού κόσµου και η δεύτερη, αυτή της θρησκευτικής θεώρησης, προβάλλει την προσπάθεια
φανέρωσης κάποιας µεταφυσικής πραγµατικότητας, µια πολύ νεότερη ανάλυση της καλλιτεχνικής δηµιουργίας
δίνει έµφαση στην έκφραση των συναισθηµάτων. Το ροµαντικό κίνηµα, που ξεκίνησε στα τέλη του 18ου και στις
αρχές του 19ου αιώνα και κυριάρχησε στη Γερµανία, την Αγγλία και τη Γαλλία, εντοπίζει το κριτήριο της
αισθητικής αξίας των καλλιτεχνικών δηµιουργηµάτων στην αποτύπωση του ανθρώπινου πάθους σε εικόνες,
χρώµατα, ήχους και λέξεις. Όσο πιο αυθεντική και ζωηρή είναι αυτή η αποτύπωση, τόσο πιο πετυχηµένο είναι το
έργο τέχνης και ο αναγνώστης, ο θεατής ή ο ακροατής νιώθει µέσα του κάτι ανάλογο µε εκείνο που αισθανόταν ο
συγγραφέας, ο ζωγράφος, ή ο µουσικός. (σ. 195)

σελίδα 4 από 4
http://users.sch.gr/symfo/

Βασίλης Συμεωνίδης, προσωπικός δικτυακός τόπος

