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Πρόλογος

ΟΤΑΝ ΜΟΥ ΗΡΘΕ η ιδέα για αυτό το βιβλίο, σκέφτηκα να το τιτλοφορήσω Ο Αριστοτέλης των παι
διών ή Ο Αριστοτέλης για παιδιά. Αυτοί οι τίτλοι,
ωστόσο, δεν θα είχαν συλλάβει με ακρίβεια το αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται τούτη η απλή,
ευκολοδιάβαστη παρουσίαση της αριστοτελικής φιλοσοφίας του κοινού νου. Ένιωσα πως το κοινό ήταν
όλοι – άνθρωποι κάθε ηλικίας, από τα δώδεκα ή τα
δεκατέσσερα έτη και πάνω. Έτσι, κατέληξα σε άλλο
τίτλο, και η πρόθεσή μου είναι το βιβλίο να αποτελέ
σει μια εισαγωγή στον κοινό νου.
Όταν λέω «όλοι» εννοώ «όλοι εκτός από τους
επαγγελματίες φιλοσόφους»· με άλλα λόγια, όλοι όσοι
διαθέτουν μια καθημερινή εμπειρία και νόηση που
είναι άθικτη από την εκζήτηση και την εξειδίκευση
της ακαδημαϊκής σκέψης. Εντούτοις, έχω προσθέσει
έναν Επίλογο τον οποίο οι φοιτητές φιλοσοφίας που θα
έρθουν σε επαφή με το βιβλίο μπορεί να βρουν χρήσιμο ως οδηγό για να διαβάσουν τα έργα του ίδιου του
Αριστοτέλη πάνω στα θέματα που καλύπτει το βιβλίο.
9
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Οι δύο γιοι μου, Ντάγκλας και Φίλιπ (δεκατριών
και έντεκα, αντίστοιχα), διάβασαν τμήματα του κει
μένου που προέκυψε από τη γραφομηχανή μου το
περασμένο καλοκαίρι στο Άσπεν. Τους είμαι ευγνώμων για τον ενθουσιασμό και τις προτάσεις τους.
Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη
μου στη Ρόζμαρυ Μπαρνς, που εκείνη την εποχή
διάβασε και σχολίασε όλο το χειρόγραφο, καθώς και
στους συναδέλφους μου στο Ινστιτούτο Φιλοσοφικής
Έρευνας οι οποίοι με ωφέλησαν με τις συμβουλές
τους – τους Τζον Βαν Ντόρεν, Όττο Μπερντ και
Τσαρλς Βαν Ντόρεν. Αργότερα, λίγο προτού εκτυπωθεί το χειρόγραφο, η σύζυγός μου Κάρολαϊν το
διάβασε όλο και έκανε βελτιωτικές προτάσεις για
τις οποίες είμαι ευγνώμων.
Όπως πάντα, οφείλω πολλά στην επιμελήτριά μου
Μάρλις Άλλεν για τις άοκνες προσπάθειές της σε
κάθε στάδιο της παραγωγής αυτού του βιβλίου.
Μόρτιμερ Τζ. Άντλερ
Σικάγο, 28 Δεκεμβρίου 1977
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3

Οι τρεις διαστάσεις του ανθρώπου

ΟΤΑΝ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ

τον εαυτό μας απλώς ως
σώμα –ή απλώς ως φυσικό πράγμα–, θα έλεγα πως
οι τρεις διαστάσεις μας, σαν τις τρεις διαστάσεις κάθε
άλλου σώματος, είναι το μήκος, το πλάτος και το
ύψος. Αυτός είναι ο τρόπος που κάθε σώμα
καταλαμβάνει χώρο.
Ενώ, ως σώματα, είμαστε φυσικά πράγματα όπως
όλα τα άλλα σώματα, είμαστε, όπως είδαμε μόλις,
το ιδιαίτερο είδος πράγματος –το μοναδικό είδος
πράγματος– που αποκαλείται πρόσωπο. Ποιες είναι
οι τρεις διαστάσεις που έχουμε ως πρόσωπα, όχι
απλώς ως σώματα;
Μια διάσταση στον χώρο είναι μια κατεύθυνση
προς την οποία μπορώ να μετακινούμαι. Μπορώ να
μετακινώ το χέρι μου από αριστερά δεξιά, από μπροστά πίσω, από πάνω κάτω. Όπως οι χωρικές διαστάσεις, οι προσωπικές διαστάσεις είναι επίσης κατευθύνσεις – κατευθύνσεις με τις οποίες εγώ, ως
πρόσωπο, μπορώ να ενεργώ ως άνθρωπος. Είμαι
40
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σίγουρος ότι έχουμε μόνο τρεις διαστάσεις ως φυσικά σώματα, αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος πως
έχουμε μόνο τρεις διαστάσεις ως ενεργοί άνθρωποι
– μόνο τρεις κατευθύνσεις στις οποίες μπορεί να μας
οδηγεί η δράση μας.
Ωστόσο, πιστεύω πως οι τρεις διαστάσεις που θα
κατονομάσω αντιπροσωπεύουν τρεις πολύ σημαντικές
κατευθύνσεις που μπορεί να λάβει η ανθρώπινη δραστηριότητα. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες, αμφιβάλλω όμως αν είναι τόσο σημαντικές όσο αυτές. Οι
τρεις διαστάσεις είναι οι εξής: ο άνθρωπος παράγει,
πράττει και γνωρίζει.
Στην πρώτη από αυτές τις τρεις διαστάσεις, την
παραγωγή, έχουμε τον άνθρωπο ως καλλιτέχνη ή
τεχνίτη που παράγει όλων των ειδών τα πράγματα:
παπούτσια, πλοία και σπίτια, βιβλία, μουσική και
πίνακες. Δεν πρέπει να αποκαλούμε τους ανθρώπους
καλλιτέχνες μόνο όταν παράγουν γλυπτά ή πίνακες.
Αυτή είναι μια πολύ περιοριστική χρήση της λέξης
τέχνη. Οτιδήποτε στον κόσμο είναι τεχνητό και όχι
φυσικό αποτελεί έργο τέχνης – ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα.
Στη δεύτερη από αυτές τις διαστάσεις, την πράξη,
έχουμε τον άνθρωπο ως ηθικό και κοινωνικό ον –
κάποιον που πράττει δίκαια ή άδικα, κάποιον που,
με όσα πράττει ή δεν πράττει, είτε πραγματώνει την
ευτυχία είτε αποτυγχάνει να την πραγματώσει, κάποιον που θεωρεί αναγκαίο να σχετιστεί με άλλους
ανθρώπους προκειμένου να πράξει αυτό που ως άνθρωπος νιώθει την ανάγκη να πράξει.
41
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Στην τρίτη διάσταση, τη γνώση, έχουμε τον άνθρωπο ως μαθητευόμενο, ως κάποιον που αποκτά
κάθε είδους γνώση – όχι μόνο για τη φύση, όχι
μόνο για την κοινωνία της οποίας τμήμα είναι οι
άνθρωποι, όχι μόνο για την ανθρώπινη φύση, αλλά
και για τη γνώση αυτή καθαυτήν.
Και στις τρεις διαστάσεις ο άνθρωπος είναι ένας
στοχαστής, αλλά το είδος του στοχασμού του κατά
την παραγωγή πραγμάτων διαφέρει από το είδος του
στοχασμού του κατά την ηθική και κοινωνική δράση
του. Και τα δύο είδη στοχασμού διαφέρουν από το
είδος στοχασμού στο οποίο υπεισέρχεται προκειμένου
απλώς να γνωρίζει – να γνωρίζει απλώς και μόνο
για χάρη της γνώσης.
Ο Αριστοτέλης είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με τις
διαφορές ανάμεσα σε αυτά τα τρία είδη στοχασμού.
Χρησιμοποίησε τον όρο «παραγωγικός στοχασμός»
για να περιγράψει το είδος του στοχασμού του ανθρώπου όταν παράγει· «πρακτικός στοχασμός» για
να περιγράψει το είδος του στοχασμού του όταν
πράττει· και «θεωρησιακός» ή «θεωρητικός στοχασμός» για να περιγράψει το είδος του στοχασμού του
όταν γνωρίζει.
Ο τριπλός καταμερισμός των ειδών στοχασμού
υπάρχει στα βιβλία του Αριστοτέλη. Κάποια από
αυτά, όπως τα βιβλία του για την ηθική και πολιτική φιλοσοφία, ασχολούνται με τον πρακτικό στοχασμό και τον άνθρωπο ως το ον που πράττει – ως το
άτομο που ζει τη δική του ζωή και προσπαθεί να τη
βελτιώσει όσο μπορεί, καθώς και ως το μέλος της
42
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κοινωνίας το οποίο σχετίζεται με άλλους ανθρώπους
και συνεργάζεται μαζί τους. Κάποια από τα βιβλία
του, όπως αυτά για τη φυσική φιλοσοφία, ασχολούνται με τον θεωρητικό στοχασμό για ολόκληρο τον
φυσικό κόσμο και για τον άνθρωπο ως τμήμα αυτού
του κόσμου, καθώς επίσης για τον νου και τη γνώση
του ανθρώπου.
Έγραψε μια πραγματεία για τον άνθρωπο ως
παραγωγό, αλλά αυτό το βιβλίο ασχολείται μόνο με
τον παραγωγό ποίησης, μουσικής και ζωγραφικής.
Το ονόμασε Περί ποιητικής επειδή η ελληνική λέξη
από την οποία παίρνουμε τη λέξη «ποίηση» σημαίνει
παραγωγή – την παραγωγή οποιουδήποτε πράγματος, όχι μόνο του είδους των πραγμάτων που μας
ψυχαγωγούν και μας προσφέρουν ευχαρίστηση όταν
τα απολαμβάνουμε. Οι άνδρες και οι γυναίκες παράγουν μια εκπληκτική ποικιλία χρήσιμων πραγμάτων που αξιοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή,
όπως τα ρούχα που φοράμε, τα σπίτια όπου κατοικούμε, τα έπιπλα στα σπίτια, και τα αναγκαία μέσα
για την παραγωγή αυτών των πραγμάτων.
Τη γενικότερη αντιμετώπιση του ανθρώπου ως
παραγωγού, ιδίως του ανθρώπου ως παραγωγού
χρήσιμων φυσικών πραγμάτων, την εντοπίζουμε στα
βιβλία που ο Αριστοτέλης έγραψε για τη φύση – τα
βιβλία φυσικής φιλοσοφίας. Πασχίζοντας να κατανοήσει τα φαινόμενα της φύσης, ο Αριστοτέλης κατέφευγε συχνά σε συγκρίσεις ανάμεσα στον τρόπο
που οι άνθρωποι παράγουν πράγματα και στον τρόπο που λειτουργεί η φύση. Η κατανόηση της ανθρώ43
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πινης παραγωγής τον βοήθησε –και θα βοηθήσει κι
εμάς– να κατανοήσει τις διεργασίες της φύσης.
Γι’ αυτό θα ξεκινήσω, στο Δεύτερο Μέρος του
βιβλίου μου, με την παραγωγή ως μια διάσταση της
ανθρώπινης δραστηριότητας. Μετά, στο Τρίτο Μέρος,
θα ασχοληθώ με τη διάσταση της ανθρώπινης δραστηριότητας στην οποία ο άνθρωπος είναι ένα ηθικό
και κοινωνικό ον. Και τέλος, στο Τέταρτο Μέρος,
θα έρθω στον άνθρωπο που γνωρίζει, αναβάλλοντας
μέχρι το τέλος τα πιο δύσκολα ερωτήματα που πρέπει να εξετάσουμε – ερωτήματα σχετικά με τον
ανθρώπινο νου και τη γνώση αυτή καθαυτήν.
Οι πιο απαιτητικές λέξεις στο λεξιλόγιο κάθε
ανθρώπου είναι τρεις λέξεις που κατονομάζουν τις
οικουμενικές αξίες οι οποίες απαιτούν σεβασμό και
εγείρουν θαυμασμό. Είναι η αλήθεια, η καλοσύνη
και η ομορφιά – ή το αληθές, το αγαθό και το όμορφο. Αυτές οι τρεις αξίες αντιστοιχούν στις τρεις δια
στάσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Στη σφαίρα της παραγωγής ενδιαφερόμαστε για
την ομορφιά ή έστω για την προσπάθεια να παράγουμε πράγματα καλοφτιαγμένα. Στη σφαίρα της
πράξης, ως άτομα και ως μέλη της κοινωνίας, ενδια
φερόμαστε για το καλό και το κακό, το δίκαιο και
το άδικο. Στη σφαίρα της γνώσης ενδιαφερόμαστε
για την αλήθεια.
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