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Το θεματικό πλαίσιο τοΰ φιλοσοφικού προβληματισμού που δι- 
ερευνάται στο Δοκίμιο Ή Αισθητική τής ’Ηθικής, τοΰ Ακαδημαϊ
κού κ. Ευάγγελου Μουτσόπουλου, άφορά την «προβολή θεμάτων 
αισθητικής έπί τοϋ πεδίου τής ηθικής», όπως σημειώνεται στον 
Πρόλογο τοΰ έργου. Πρόκειται για μία άντιστροφή τής συνήθους, 
άπδ την αρχαιότητα ήδη, προβολής τής ηθικής έπ'ι τής αισθητικής. 
Ή αντιστροφή αυτή κρίνεται άπό τον συγγραφέα «όχι μόνον λο- 
γικώς θεμιτή, άλλα καί άναγκαία», ιδίως μάλιστα «υπό τίς έπίκαι- 
ρες συνθήκες διαβρώσεως τών κοινωνιών». Κεντρικός στόχος τοΰ 
δοκιμίου είναι ή φιλοσοφική διερεΰνηση τής «τέχνης τοΰ βίου», τής 
όποιας επακόλουθο είναι το ευ ξήν. Το θέμα αναπτύσσεται εκτενώς 
στά τρία κεφάλαια τοΰ έργου, καθώς κάϊ στον Πρόλογο κα'ι στον 
Επίλογο. Τά σχετικά κεφάλαια φέρουν άντιστοίχως τους τίτλους: «Ή 
τέχντ} τοϋ βίου» (σσ. 15-48), «Καλλιέργεια καί ηθική συμπεριφορά», 
(σσ. 49-90), «Ή βίωση τής έλευθερίας. Μίμηση καί υπέρβαση» (σσ. 
91-122). Παρατίθεται επίσης Πίνακας άρχαίων πηγών κα'ι Πίνακας 
βιβλιογραφικών άναφορών.

’Εκκινώντας άπδ την αναπόσπαστη σύνδεση τοΰ άληθοΰς, τοΰ 
άγαθοΰ κα'ι τοΰ ώραίου, ή οποία απαντάται τόσο κατά την ελλη
νική αρχαιότητα όσο κα'ι κατά τους νεωτέρους χρόνους, ό συγ
γραφέας επισημαίνει: «Δεν άρκεϊ ή έπιζήτηση τοϋ όρθώς διανο- 
είσθαι καί τοϋ κατά συνείδησιν πράττειν. Απαιτείται έπιπλέον ή 
βίωση τοϋ κάλλους εις το πλαίσιον κάθε δημιουργικής δραστηριό
τητας, ώστε τό αίτημα τοϋ «ευ ζήν» να μην έλέγχεται πλημμελώς 
πραγμα τοπο ιήσιμο ν».
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Ή επιδίωξη, συναφώς, τής «καλοκαγαθίας», τοΰ ιδανικού αύτοϋ 
του άρχαίου έλληνικοΰ πολιτισμού, για να έρμηνευθή σωστά, πρέπει 
να νοηθή ώς μία ενεργητική και όχι παθητική στάση ζωής. Ή επι
τυχής κα'ι άρα ορθή πράξη «είναι, άδιανόητον να έκδηλώνεται ώς 
αισχρά καί άσχημη». Το εύσχημον είναι το φυσιολογικό πεδίον επι- 
τεΰξεως του άγαθοϋ, καθώς κα'ι τοΰ όρθοΰ συλλογισμοί, τοΰ όποιου 
εκείνο συνιστά τήν συνέπεια. Ή άναγκαία αυτή συμπλοκή ώραίου, 
άγαθοΰ κα'ι όρθοΰ, όπως έμφαίνεται κα'ι άπό τό επιχείρημα αυτό 
καθιστά πρόδηλη τήν άνάγκη αισθητικής θεμελίωσης τής ηθικής 
πράξης, θεμελίωσης ή όποια συνιστά ένα άπό τά μείζονα θέματα τοΰ 
δοκιμίου. Πράγματι, όπως σημειώνεται, ή συνειδητή προαίρεση που 
θά καταλήξει σε πράξη (ή οποία οφείλει νά προσαρμόζεται προς 
τις υποδείξεις μιας «κατηγορικής προσταγής», δηλ. μιας ενδόμυχης 
εντολής που άπαιτεί, ή κάθε έπιμέρους πράξη ν’ άποτελή κανόνα 
οικουμενικής αποδοχής) καθίσταται τελειότερη, όταν έκφράζεται 
κα'ι με αισθητικής τάξεως ποιότητες. Οί τελευταίες έπιτείνουν τήν 
ορθότητα τής ηθικής πράξης, κατοχυρώνοντας τοιουτοτρόπως όχι 
μόνον τήν ηθική, άλλά κα'ι τήν αισθητική της αρτιότητα. Κομψότητα 
κα'ι χάρη συνιστοΰν δυο άπό τις προέχουσες σχετικές αισθητικές κα
τηγορίες, πέραν βεβαίως τής φρονήσεως, τής οποίας ή σπουδαιότητα 
είναι πρωταρχική. Ύπό τό φως των ώς άνω διατυπώσεων, τό ζητοΰμε- 
νον είναι ή τελείωση τής ηθικής πράξης μέ τήν συμβολή αισθητών 
ποιοτήτων που θά προσδώσουν σέ αυτήν έπίταση κα'ι ένταση1, οί 
όποιες θά συντελέσουν αποφασιστικά σέ άρτιότητα κα'ι πληρότη
τα τόσον ηθικής όσον κα'ι αισθητικής τάξης. Ή ηθική διάσταση τοΰ 
πράττειν επιστέφεται λοιπόν άπδ τήν λάμψη τοΰ κάλλους τής αισθη
τικής αρτιότητας.

Στο Α' κεφάλαιο τό ενδιαφέρον εστιάζεται στο πρόβλημα τής 
«κατά τέχνην άνθρώπινης διαβιώσεως». Τό ενδιαφέρον στρέφεται 
έπ'ι μιας ηθικής ή οποία, έπ'ι πλέον τοΰ ήθικοϋ νόμου, θά στηρίζεται 
στήν κατανόηση τοΰ παραδείγματος κα'ι τής παραδόσεως τών 
υψηλών δημιουργημάτων τοΰ πνεύματος, ώστε, μέ γνώμονα τις 
αρχές πού αυτά άκτινοβολοΰν, τό υποκείμενο νά κατευθΰνη τις 
συμπεριφορές του. Στήν περίπτωση αύτή πρέπει νά προσδιορισθή 
προηγουμένως ή διαλεκτική σχέση μεταξύ άγαθοΰ κα'ι ώραίου. Ό,τι

1. Για τις σχετικές συντεταγμένες της συνειδησιακής δραστηριότητας, βλ. ένδεικτικά. 
Ε.Μ., Φιλοσοφικοί Προβλΐ]ματισμοι, Α’ (1971), σσ. 9-16 (Στίγμα Πορείας).



Αικατερίνη Δωδου 341

έπιδιώκεται είναι ή επίτευξη μιας δραστηριότητας τής συνείδησης, 
που θά έκδηλωθή «όχι άπλώς ώς άπότοκος τής σνναινέσεώς 
της προς έπιτελεσιν τοϋ καθήκοντος, άλλα καί ώς πραγμάτωσις 
αισθητικής διαθεσεως». «Το άγαθόν συμπληρούμενον υπό τοϋ 
κάλλους έπιβάλλεται καί διαλάμπει έγκυρότερον». Λιακρίνεται 
ήδη έν προκειμένω ή προσωπική οπτική γωνία τοϋ συγγραφέως 
ώς προς τήν διερεύνηση τής ηθικής συμπεριφοράς» διερεΰνηση 
τής όποιας το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ή δυναμοκρατική 
προσέγγιση, κατ’ αντιστοιχίαν προς τήν δυναμική τών άξιων, τήν 
όποιαν έχει είσηγηθή ό συγγραφεϋς σέ προηγούμενα έργα του. Ή 
προσέγγιση αυτή θά λάβει ύπ’ όψιν της, κατά κύριον λόγον, τις 
δημιουργικές ικανότητες τής συνείδησης, καθώς καί, τήν εκ μέρους 
της άξιοποίηση τοϋ πολιτιστικού πλούτου τής άνθρωπότητος, ώστε 
νά έπιτευχθή στο έπίπεδο τής πραγματικότητας ή ζητούμενη «τέχνη 
τοϋ βίου» καί, συναφώς, τό κάλλος τής συμπεριφοράς2. Ό άνθρωπος, 
ώς δν κατ’ εξοχήν δημιουργικό, καλείται νά διαμόρφωση μέσω τής 
συνειδήσεώς του, ώς συνειδήσεως τής ύπάρξεως καί επί. τή βάσει 
τής ελευθερίας της, κανόνες συμπεριφοράς, άντλώντας άπό τον 
πολιτιστικό πλούτο πού τής έχει κληροδοτηθή τά δομητικά στοιχεία 
τής ηθικής δημιουργίας. «Ή ηθική πράξη έμπεριέχει δυνάμει δλα τά 
γνωρίσματα τής καλλιτεχνικής δημιουργίας». Ή θέση αυτή άποτελεΐ 
κομβικό σημείο τών άπόψεων τοϋ συγγραφέως. Είναι χαρακτηρι
στικό ότι ή ηθική πράξη ερμηνεύεται ώς δημιουργική διαδικασία, 
επειδή ενέχει γνωρίσματα τής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Συνέπεια 
τοϋ ώς άνω ’ισχυρισμού άποτελεΐ καί ή θέση ότι ή δραστηριότητα μέ 
τήν οποία θά έκδηλωθή ή συνείδηση άποσκοπεΐ στο «νά μήν είναι 
άπλώς άπότοκος συναινεσεώς της προς έπιτελεσιν καθήκοντος, 
άλλα αυτόχρημα καί πραγμάτωσις αισθητικής διαθεσεως». ’Εκείνο 
δηλ. τό όποιον ύπόκειται άπό γενικώτερη άποψη εδώ (ώς ζήτηση καί 
ώς επαλήθευση τοϋ σημείου εκκίνησης τής γενικής θέσης τοϋ έργου, 
άλλά καί ώς αίτημα καί πράξη ζωής) είναι ή συνύπαρξη, δηλαδή 
ό συνδυασμός, άγαθοϋ καί κάλλους κατά τήν έπιτέλεση τής ηθικής 
πράξης. Είναι άξιοσημείωτον ότι ή άνάλυση αυτή, τόσο στο πρώτο 
κεφάλαιο όσο καί στά έπόμενα, παραπέμπει έμμεσα σέ προηγούμενα 
έργα τοϋ συγγραφέως, πράγμα πού υποδηλώνει ότι τό δοκίμων αυτό 
τοϋ συγγραφέως έχει στερεές βάσεις, ώς άνάπτυγμα συστηματικών

2. Πβ. καί Ε.Μ., Φιλοσοφικοί Προβλιιματισμοί, Β' (1978), σ. 78.
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θέσεων του, προβάλλοντας μίαν είδικώτερη κα'ι μέχρι τώρα λι- 
γώτερο προβεβλημένη καί επεξεργασμένη πτυχή τής προβληματικής 
που εμπεριέχεται στο έργο του συνολικά.

Σύμφωνα με την ως ανω άνάλυση τής πραξιακής δραστηριότη
τας ώς διαδικασίας δημιουργικής, άπαραίτητον είναι νά ληφθοϋν 
ύπ’όψιν (έκτος άπδ τις κατηγορίες του λόγου κα'ι τις κατηγορίες 
που προϋποθέτουν οί άλλες νοητικές λειτουργίες) προπάντων ή 
φαντασία κα'ι ή έλεΰθερη βούληση. Ειδικώτερα ή φαντασία είναι 
έκείνη που καθορίζει την αισθητική διάσταση τής δημιουργικής 
συμπεριφοράς, ώς δίαυλος διά τοϋ όποιου ό δυναμισμός τής συ- 
νειδήσεως διοχετεύεται προς την λογική διεκπεραίωση τής επιστη
μονικής κα'ι τής καλλιτεχνικής δημιουργίας, άλλά κα'ι τής ηθικής 
πράξης, ενώ ή ελεύθερη βούληση όχι μόνο συμβάλλει στην διάκρι
ση των ηθικών κατηγοριών, άλλά κα'ι υποδεικνύει την οριακή 
υπέρβαση τοϋ δέοντος, μία συμφωνία προς ο,τι πρέπει νά έπιλεγή 
άπά άποψη αισθητική, ώστε «κάλλος καί άγαθόν νά συμπέσουν 
κατά το μέτρον τοϋ έπιθυμητοϋ». Ή διεξοδική άνάλυση τών δια
δικασιών αυτών καταδεικνύει, όπως έπισημαίνεται, την όδευση 
τής συνείδησης «προς την τελική επιλογή όσων άξιων διακρίνο- 
νται γιά την καθολικότητα τους» κα'ι αυτές «παραμένουν πάντο
τε, παρά τις παντοΐες άνθρώπινες παρεκτροπές, τ’ αληθινό, τ’ 
ώραϊο καί τ’ άγαθό», σύμβολα, κατά την καντιανή διατύπωση, τοϋ 
«όρθώς νοεΐν, τοϋ όρθώς ποιε'ιν καί τοϋ όρθώς πράττειν». Την έπι- 
λογή τών άξιών αυτών θεωρεί ό Επίκουρος «Τέχνην τοϋ βίου»3.

Πέραν αύτοΰ υπάρχουν μία συνοδός ηδονή κα'ι μία αισθητική ικα
νοποίηση, άφοϋ ό κατά τέχνην άσκούμενος βίος συνοδεύεται κα'ι έπι- 
βραβεύεται άπδ «τήν μεγίστην ήδονήν» την όποιαν επιφέρει ή επίγνω
ση τοϋ όρθώς πεπραγμένου κα'ι τοϋ καλώς ποιηθέντος. Άντιστοίχως 
τό καλώς ποιηθέν ενέχει τήν δική του αλήθεια, που είναι μάλιστα 
οικουμενική, κατ’ άντιστοιχία, προφανώς, προς τήν οίκουμενικότη- 
τα της ορθότητας τής πράξης, όσον κα'ι αν, φαινομενικώς, αυτή πα
ρεκκλίνει άπό τό ορθόν. Στήν περίπτωση αυτή «ορθόν παραμένει τό 
ίδιο τό όρθωμα τό όποιον κα'ι έπιβάλλει τον κανόνα τής μοναδικότη
τας κα'ι τής οίκουμενικότητας του όχι τόσον ώςπρός τήν μορφή όσον

3. Πβ. Η. USENER, Epicurea (1887), Stuttgart, Teubner, 1966, & 485,σσ. 305 - 
306· &&504-535, σσ. 312-323, Πβ. Ε.Μ., L’ art de vivre selon Epicure: petteia et 
kairos,Φιλοσοφία, 27-28, 1997-1998, σσ. 191-202.
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ώς προς το ήθος που έκφράζει και διαμηνύει προς τίς άνθρώπινες συ
νειδήσεις». Το μήνυμα άρα τοϋ καλλιτεχνικού δημιουργήματος είναι 
κατά κύριον λόγον μήνυμα όχι μορφής, άλλα ήθους.

Το πρόβλημα που προκύπτει έν προκειμένω είναι εκείνο τής 
ικανότητας σύλληψης κα'ι προπάντων κατανόησης και άποδοχής 
του μηνύματος αύτοϋ, όταν οί συνειδήσεις έχουν συσκοτισθή άπό 
πρότυπα ευτελή. Ή διαπίστωση αυτή προσδιορίζει κα'ι την ιδιαίτε
ρη μέριμνα του συγγραφέως, ή όποια κα'ι τον ώθησε, καθ’ ομολογίαν 
του, στην συγγραφή τοϋ δοκιμίου αύτοϋ. Έδώ, ή πλατωνική φλέβα 
τής πνευματικής ’ιδιοσυστασίας του είναι έκδηλη.

Στο Β'κεφάλαιο εξετάζεται, έπίσης διεξοδικά, ή άλληλεξάρτηση 
των ηθικών κα'ι των αισθητικών αξιών. Ή αισθητική κα'ι ηθική αδια
φορία κα'ι ή ύποβάθμιση των αίσθητικών άξιώσεων τοϋ κοινοϋ στην 
εποχή μας απαρτίζουν το πρόβλημα πού απασχολεί έναγωνίως τον 
συγγραφέα κα'ι καθορίζουν την έπιτακτική άνάγκη άντιμετώπισής 
του. Ή ανάπτυξη τοϋ θέματος αρχίζει με την φράση: «'Εάν τ’ άγαθδν 
συνιστά άξίαν υπέρτατη κα'ι έάν ή έπίτευξή του παρέχει την έπιδι- 
ωκόμενη ευδαιμονία, τότε ή έπίτευξή αυτή θα νοηθή ώς άπαραίτη- 
τη προϋπόθεση έκείνης τής ευδαιμονίας». Ή περαιτέρω ανάπτυξη 
τοϋ θέματος οδηγεί σε μία φαινομενολογική διερεύνηση των άξιων 
κα'ι είδικώτερα τοϋ άγαθοϋ. Ή διακρίβωση τοϋ όρου «άξια» έχει 
απασχολήσει τον συγγραφέα συστηματικά κα'ι επανειλημμένα κατά 
το παρελθόν4, ό ίδιος δεν έχει άναγνωρίσει στον όρον αυτόν «μία 
ουσιώδη δυναμική στο πλαίσιο των παντοίων υποκειμενισμών καί 
αντικειμενισμών» δυναμική ή όποια έπεκτείνεται κα'ι προς μία «κι
νητική»5, με άποτέλεσμα «ή φορά τής συνειδήσεως προς τίς άξιες 
νά άντισταθμίξεται διά τής φοράς έκείνων προς αυτήν». Ωστόσο, ή 
άξιολόγηση τής σημασίας τών άξιων αλλοιώνεται άπό τήν επίκτη
τη λάμψη τών ψευδαξιών, ενώ μία προσωπική, άλλά κα'ι μία συλλο
γική συνείδηση παρασύρεται άπό το θάμβος τής γοητείας μιας ψευ- 
δαξίας, προκαλώντας στο κοινωνικό σώμα λοιμώξεις. Οί πλατωνικές 
καταβολές τοϋ συγγραφέως είναι προφανείς έν προκειμένω, όπως 
κα'ι στήν περαιτέρω άντιμετώπιση τοϋ θέματος.

Προέχει συνεπώς ό έθισμός «εις τ’ ώραΐον καί εις τό άντιστοίχως 
προς αυτό ηθικώς πρέπον». Ή τακτική αυτή τοϋ έθισμοϋ έχει ώς

4. Πβ., συναφώς, Ε.Μ., Ή Πορεία τοϋ Πνεύματος, Γ' (1977), Ai Άξίαι, σ. 250.
5. Πβ. δ.π., σσ. 50-60.
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ιστορικό προηγούμενο σχετική προσπάθεια του Δάμωνος του Αθη
ναίου, ό όποιος, επιχειρώντας την συστηματοποίηση τής πυθαγόρει
ας μουσικής θεραπευτικής, άνέπτυξε στην ομιλία του ενώπιον του 
Άρείου Πάγου (443 π.Χ.) την άνάγκη έπιλογής μουσικών μορφών 
κατάλληλων γιά την διαπαιδαγώγηση τών μελλοντικών πολιτών, 
ώστε νά προκληθή ό σχετικός έθισμός. Ό Πλάτων, σημειώνει ό συγ- 
γραφεΰς, προσυπογράφει την σχετική θεωρία, ενώ ό Αριστοτέλης, ο'ι 
Στωικοί, ακόμη καί οί Νεοπλατωνικοί τήν αποδέχονται. Ή επίδρα
σή της έκτείνεται μέχρι τον 13ο αιώνα. Κατά τον Πλάτωνα το άθη- 
ναϊκδν ιδεώδες τής καλοκαγαθίας καί ή επιζητοΰμενη συνύπαρξη 
μουσικού κάλλους κα'ι ήθους άπαξιώνονται άπδ τήν άμετρη θεατρο- 
κρατία τής εποχής του, ένώ ή εξορία του Δάμωνος, λόγω τής ολι
γωρίας τών υπευθύνων τής πόλεως, βρίσκει το ανάλογο της, κατά τον 
συγγραφέα, στήν έπ'ι τών ημερών μας «παγκοσμιοποιημένη άκαλλι- 
εργησία», στήν οποία συμβάλλει κα'ι ή στήριξη κρατικών φορέων, 
σε βάρος τής γνήσιας δημιουργίας. Ποιά είναι ή δέουσα αντιμετώπι
ση τής κατάστασης αυτής; Μεγάλη τέχνη κα'ι τέχνη ευτελής συνυ
πάρχουν σε κάθε άνθρώπινη κοινωνία, ένώ οί κανόνες τής συμπε
ριφοράς βρίσκονται σε άλληλεξάρτηση προς εκείνους τής καλλιτε
χνικής έκφρασης, καθώς «όσον υψηλότερα τοποθετούνται οί ηθικές 
άξιες, τόσο περισσότερο καί οί αισθητικές άξιες άποβαίνουν αντι
κείμενο σεβασμού καί τάνάπαλιν». Το υπόλοιπό τμήμα του κεφα
λαίου αφιερώνεται στήν ιστορική υποστήριξη τής θέσεως αυτής.

Στο Γ' κεφάλαιο άναλύεται έκτενώς ή διαδικασία τής καλλι
τεχνικής δημιουργίας, σύμφωνα με τήν προσωπική θεώρηση τού 
συγγραφέως - προ πολλοΰ ήδη έκτεθεΐσα σε προηγούμενα έργα 
του - κα'ι διατυπώνεται ή πρότασή του ώς προς τήν άκολουθητέα 
στάση ζωής έναντι τών φαινομένων ευτέλειας τής σύγχρονης τέχνης. 
Λαμβάνονται ύπ’ όψιν οί ιδιαίτερες δομητικές κα'ι διαμορφωτικές 
διαδικασίες, καθώς κα'ι ή όλη διαλεκτική πορεία, άπδ τήν σύλλη
ψη τού έργου τέχνης έως τήν ολοκλήρωση κα'ι τήν τελείωση του. Οί 
σχετικές άναλύσεις, έξαιρετικού ένδιαφέροντος χάρη στήν πρωτο
τυπία κα'ι τήν ευρύτατη όσο κα'ι βαθειά γνώση τής ιστορίας κα'ι τών 
επιτευγμάτων τοϋ πολιτιστικού παρελθόντος τής άνθρωπότητας, 
φέρουν κα'ι πάλιν τήν σφραγίδα τής προσωπικής θεώρησης τού συγ
γραφέως. Διαλεκτική μεταξύ συγκεχυμένου κα'ι συγκεκριμένου, με
ταξύ τού αυτού κα'ι τοϋ ετέρου, συνεχείας κα'ι άσυνεχείας, αύθορ- 
μησίας κα'ι προγραμματισμού, τελειώσεως κα'ι ημιτελούς, άποτε-
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λοΰν τα στάδια τής διαδικασίας έως την συνθετική κατάληξή της. 
Εργώδης προσπάθεια, έρωτική πάλη τοϋ δημιουργοί) προς το υλικό, 
με στόχο την καθυπόταξή του χάρη σε μία δομική καί εν συνεχείρ 
μορφική διάπλαση χαρακτηρίζουν τήν όλη πορεία. Δομή κα'ι μορφή 
τοϋ έργου τέχνης συνεπάγονται δυο τουλάχιστον κυτταρικά στοι
χεία (πβ. τήν «μεΐξιν» κα'ι «συνύπαρξιν» των άντιθέτων στον πλα
τωνικό Τίμαιο), τά όποια κα'ι απαρτίζουν τήν ραχοκοκκαλιά τοϋ 
όρθουμένου έργου, όπως αυτό προβάλλει μέσα άπό τήν συνεχώς 
έντεινόμενη συνείδηση τοϋ καλλιτέχνη κα'ι άντανακλάται στήν συ
νεχώς έμπλουτιζόμενη παρουσία του στήν συνείδηση τοϋ θεωροϋ. Οί 
σχετικές άναπτϋξεις είναι από τις πιο άξιανάγνωστες τοϋ παρόντος 
δοκιμίου.

Το πρόβλημα τοϋ ευτελισμού τής Τέχνης αφορά τόσον τούς δημι
ουργούς όσον κα'ι τούς έξαπατώμενους θεωρούς, οί όποιοι στερούμε
νοι καλλιέργειας έθίζονται στο ευτελές. Το Γ' κεφάλαιο κλείνει με 
τήν πλατωνική υπόδειξη «κατ’ εύρυθμίαν κα'ι εύαρμοστίαν ζήν». 
Εύρυθμία κα'ι εύαρμοστία, συνιστοϋν, κατά τον Ε. Μ., τούς κανόνες 
τής αισθητικής έκφανσης τοϋ ήθικοΰ βίου κα'ι τις συντεταγμένες 
εκείνες «διά των όποιων ορίζεται ή διαδρομή κάθε ηθικής συνειδήσε- 
ως που προσβλέπει στήν ολοκλήρωση μιας προσωπικές καλοκαγα- 
θίας ικανές να χρησιμενση ως οικουμενικό παράδειγμα συνεπούς 
συμπεριφοράς».

Στον Επίλογο, πού επιγράφεται: «Πρέπει να καλλιεργούμε τον 
κήπο μας»6, υπενθυμίζεται συμπερασματικά ή κύρια διαπίστω
ση κα'ι προτροπή πού αναπτύχθηκε στά προηγούμενα κεφάλαια 
τοϋ έργου: «Δεν άρκεΐ να συμπεριφερώμεθα έπ’ άγαθφ■· έπιβάλλε- 
ται, προκειμένου ή συμπεριφορά μας να αποβαίνω ακρως αποδο
τική καί επωφελής, να άναδεικνύεται συγχρόνως καί κομψή». Το 
στοιχείο τής κομψότητας ανευρίσκεται παραδειγματικά στήν δια
τύπωση μιας μαθηματικής άπόδειξης, όπου θά διέκρινε κάποιος, 
κατά Πασκάλ, το «πνεύμα τής γεωμετρίας», με τά όποιο «ευκταίο 
θά ήταν να προικοδοτεΐται επί μονίμου βάσεως ή λογική μας» καί,

6. Πβ. τήν ακροτελεύτια πρόταση τοϋ έργου τοϋ Fr.(AROUET) VOLTAIRE, 
Candide, ή οποία παραπέμπει πιθανότατα στον Κήπο, επωνυμία τής σχολής τοϋ 
Επικούρου. (Πβ. Ή ΑΙσθιχτική τής Ηθικής, σ. 121, σημ. 82 κα'ι σ. 123, σημ. 1). Το 
θεματικό στοιχείο τοϋ Κήπου ϊσως άνάγεται τελικά στον πλατωνικό Φαιδρό, 276 
d: «... τούς έν γράμμασι κήπους... θεωρών φυόμενους απαλούς».
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συναφώς, ή επιστήμη, ενώ το «πνεύμα λεπτότητας», χοϋ οποίου 
ύ'ψιστες εκφάνσεις αποτελούν ή τέχνη κα'ι ή φιλοσοφία, προσφέρει 
την λάμψη του. Το πνεύμα λεπτότητας, άνάπτυγμα των ενορα
τικών δυνάμεων τής διάνοιας, προωθείται χάρη στην καλλιέργεια 
πού άλλο δεν είναι παρά άντικείμενο προς κατάκτησιν. Ό δυνα
μισμός τής συνειδήσεως, ενεργώντας κατακτητικά, κατευθύνεται 
κυρίως προς την δημιουργία, ή όποια είναι εκδήλωση πράξεως πού 
αποβλέπει σε σκοπό έμμεσα κα'ι όχι ευθέως αντιληπτό. Ή εύπραξία 
ως «άπότοκος άρετής, φρονήσεως, σωφροσύνης, άγαθης προ- 
αιρέσεως, έλενθερης άποφάσεως καί κομψής έκτελέσεως» απαιτεί 
συνειδητή προεργασία καί, άγωνιστική συνείδηση προς πραγμάτω
ση τού σκοπού της, άλλά κατά τρόπον ο όποιος νά παρέχη την 
εντύπωση ότι τούτο γίνεται με ευχέρεια κα'ι χάρη, έστω κα'ι άν 
ύποκρύπτεται αγώνας σκληρός γιά την υπερνίκηση τών εμποδίων 
κατά την διάρκεια τής δημιουργικής διαδικασίας. Ή εύπραξία επι
τυγχάνεται κατ’ ουσίαν μέσω τής καλλιέργειας. «Χωλαίνουσα καλ
λιέργεια συνεπιφέρει χωλαίνουσαν ηθικήν». Ό συγγραφεύς δια
πιστώνει την υποβάθμιση τών αισθητικών κριτηρίων τής έποχής 
μας, εκφράζοντας την αγωνία του. Ή έντονη διαμαρτυρία του (ή 
όποια εκδηλώνεται σε πολλά σημεία τού δοκιμίου) συνοδεύεται 
άπό εκ βαθέων σχετικές εξομολογήσεις κα'ι καταλήγει σ'ε έκκληση 
γιά την αντιμετώπιση τού φαινομένου.

Τδ δοκίμιο τού Ε. Μουτσόπουλου Ή Αισθητική τής Ηθικής 
ενέχει μία ιδιοτυπία: γιά πρώτη φορά γίνεται έντονα φανερή μία θυ- 
μική προσέγγιση τού θέματος εκ μέρους τού πολυγραφότατου συγ- 
γραφέως· προσέγγιση, πού υποδηλώνει ενδεχομένως μία συναισθη
ματική επικύρωση φιλοσοφικών προβληματισμών, οί όποιοι κατά 
το παρελθόν είχαν προσεγγισθή, όπως τουλάχιστον φαινόταν εκ 
πρώτης όψεως, μόνον άπό σκοπιά καθαρώς θεωρητική.

Στο δοκίμιο αυτό εξ άλλου προβάλλουν, κάτω άπό μία οπτική ει
δικότερων συσχετίσεων κα'ι συμπλοκών, ορισμένες φιλοσοφικές επι
σημάνσεις, οί όποιες έχουν έκτεθή συστηματικά κατά τον μακρό συγ
γραφικό βίο τού συγγραφέως, άναδεικνύοντας τον συνεκτικό τους 
χαρακτήρα, δηλαδή τήν ενότητα πού ύπόκειται στις πολυάριθμες 
κα'ι πολύπτυχες άναλυτικές προσεγγίσεις προβλημάτων πού έχουν 
άπασχολήσει διεξοδικά κατά το παρελθόν τήν διανόησή του, ιδίως 
έπ'ι τού πεδίου τής Αξιολογίας. Στο εν λόγω δοκίμιο προβάλλεται εί-
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δικώτερα ή αισθητική έκφανση τής ηθικής, για έναν επαναπροσδιο
ρισμό του ευ ζην ώς Τέχνης του βίου.

.Στο σημείο αυτό θα ήταν Γσως δυνατό να διατυπωθούν κάποιες 
συμπερασματικές εκτιμήσεις. Άν κατά την σύγχρονη «μεταξίωση 
των αξιών», ή όποια ώς ιός έχει προσβάλλει παγκοσμίως την ποιότη
τα του άνθρωπίνου βίου, ή εύξωΐα έχει πλέον μεταξιωθή, λαμβάνο- 
ντας την σημασία του ευχερούς και άνετου βίου, ευκταίο καί, ανα
γκαίο θά ήταν ν’ άντιπαρατεθή προς αυτήν ή εύπραξία, «άπότοκος 
άρετής, φρονησεως, σωφροσύνης άλλα καί κομψής εκτελέσεως», 
σύμφωνα με τήν επιχειρηματολογία τού συγγραφέως. Άπδ τήν 
άποψη αυτή θά ήταν δυνατόν νά συμπεράνη ό άναγνώστης ότι 
το «ευ ζήν», στο όποιον άποσκοπεϊ ή τέχνη τού βίου, θά ήταν δυ
νατόν νά ταυτισθή προς τό «εν πράττειν». Ή ώς άνω διατύπωση, μή 
άπαντώσα στο κείμενο τού δοκιμίου, θά ήταν ίσως επιτρεπτή. Ή έπι- 
διωκόμενη συνύπαρξη καί, συμπαρουσία αγαθού κα'ι κάλλους κατά 
τήν εκτέλεση τής ηθικής πράξης, άποκαλύπτει μία κατηγοριοποίηση 
τού πράττειν όχι μόνον υπό τήν οπτική τού φρονίμως, άλλά κα'ι 
τού καλώς, έκφράζουσα έναν άξιολογικό προσδιορισμό πού άπτε- 
ται όχι μόνο τού αγαθού, άλλά κα'ι τού ώραίου, κα'ι τελικά υπό τήν 
οπτικήν τού εύδαιμόνως, αν λάβη κάποιος ύπ’ όψιν του τήν καθι
ερωμένη στήν αρχαία ελληνική γλώσσα έρμηνεία τού ευ πράττειν 
ώς μακαρίως, εύδαιμόνως έχειν7. Τοιουτοτρόπως ικανοποιείται κα'ι 
τό αίτημα τής ευδαιμονίας, τό όποιον άποτελεϊ κομβικό σημεΧο τής 
επιχειρηματολογίας τού συγγραφέως, Ιδίως στο Β' κεφάλαιο τού 
παρόντος δοκιμίου, μα Ή έπιδιωκόμενη εξ άλλου σύνδεση αγα
θού κα'ι κάλλους κατά τήν εκτέλεση τής ηθικής πράξης, επιφέρει, 
όπως σημειώνει ό συγγραφέας, μία εγκυρότερη κα'ι άρα πιο ολοκλη
ρωμένη μορφή έκφράσεως κα'ι τελέσεως τής πράξης. Ύπό τό πρΧσμα 
αυτό θά ήταν δυνατόν νά υποστήριξή κάποιος - συνηγορώντας προς 
τήν έπιχειρηματολογία τού συγγραφέως κα'ι λαμβάνοντας ύπ’ όψιν 
κα'ι τά άλλα έργα του - ότι ή ηθική πράξη άνυψώνει τον ένεργούντα

7. Βλ. Η. LIDDEL - R. SCOTT, Μέγα Λεξικόν έλληνικης γλώσσης. Έκδ. Τω. Σι- 
δέρης, Άθήναι. Πράττω (IV) διατελώ, διάκειμαι κατά τινα τρόπον. Ευ ή κακώς 
πράττειν: καλώς ή κακώς διάκεισθαυ μακαρίως, εύδαιμόνως. Αριςτοφ., Πλούτ. 
Ευ πράττειν τά αύτοϋ: φέρω τις υποθέσεις μου εις καλόν τέλος. Εύπραξία: τό 
ευ πράττειν, εύπραγεϊν, εύημερειν, ευτυχής έκβασις κα'ι ευτυχία· κατ’ άντίθεσιν 
προς απλήν έπιτυχίαν. Πλατ., Άλκ.1, 1116 b: «Όστις καλώς πράττει, ούχ'ι κα'ι ευ 
πράττει; Ναί. Οί δ’ ευ πράττοντες ούκ εύδαίμονες;».
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αυτήν οχι μόνο στο πεδίον τής άρετής, άλλα κα'ι στο επίπεδο ενός 
«πλέον-εϊνεα», καθώς προϋποθέτει μία δραστηριότητα άρρηκτα 
συνδεδεμένη προς μία διάθεση αισθητικής πραγμάτωσης, ή οποία 
συνεπάγεται τελικά την βίωση ένδς πλέον-ειναι. Θά ήταν επίσης δυ
νατόν νά παρατηρηθή ότι μέ το εν λόγω δοκίμιο ό συγγραφέας δι
ευρύνει κα'ι επαληθεύει την θεμελιώδη πεποίθησή του, προ πολλοϋ 
ήδη διατυπωθεΐσα: creo ergo sum. Ακάματος εργάτης ό ίδιος κα'ι 
καλλιεργητής του «κήπου των γραμμάτων», ειδικώτερα των φιλο
σοφικών, με το πόνημα του Ή ΑΙσθητική τής Ηθικής παρέχει την 
ευκαιρία μιας στοχαστικής θεώρησης, κα'ι ένδεχομένως αναθεώρη
σης, τής συμπεριφοράς κα'ι του βίου μας εν γένει.
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