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ΠΡΟΛΟΓΟ

Ζάλνληαο ιφγν γηα ηέρλε θαη επηζηήκε ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο
αλαθέξεηαη ζε δχν επξχηαηνπο ρψξνπο ηνπ επηζηεηνχ, ηα φξηα ησλ νπνίσλ
είλαη κάιινλ δχζθνιν λα θαζνξηζηνχλ κε ζαθή θαη επαξθή ηξφπν. Ώπηή ε
δπζρέξεηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ βειελεθνχο ηνπο είλαη έλα απφ ηα πην βαζηθά
εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ νη κειεηεηέο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηεξεπλήζνπλ
ην νληνινγηθφ ηνπο ππφβαζξν θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηε δηαηχπσζε ελφο, θαηά
ην δπλαηφλ, ζπγθεθξηκέλνπ νξηζκνχ ηνπο.
Δ πξνζέγγηζή ηνπο θαζίζηαηαη αθφκα δπζθνιφηεξε εάλ ζθεθηνχκε φηη
κεηαμχ ηνπο ζπληεξνχλ κηα δπλακηθή ζρέζε αιιειεπίδξαζεο, ε νπνία,
αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε, είλαη ηθαλή λα νδεγήζεη ζηελ παξαγσγή κηαο
κεγάιεο πνηθηιίαο ζπλζέζεσλ, ησλ νπνίσλ ην ζηίγκα δελ είλαη ζε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο ζηαζεξφ θαη επδηάθξηην. Ον λα εμεηαζηνχλ επνκέλσο φιεο νη
παξάκεηξνη ηεο ζρέζεο ηνπο ζα ήηαλ έλα πνιχ θηιφδνμν, αλ φρη νπηνπηθφ,
ζρέδην.
Ξηελ παξνχζα εξγαζία κε ηελ αλαθνξά ηνπ φξνπ επηζηήκε δειψλνληαη
δχν δηαθνξεηηθά πξάγκαηα: αθελφο ε ππνθείκελε ζε κεζνδνινγηθνχο θαλφλεο
έιινγε δηαλνεηηθή πξνζπάζεηα λα εξκελεπζνχλ ηα θαηλφκελα ηνπ θφζκνπ
πνπ καο πεξηβάιιεη, αθεηέξνπ νη θαξπνί ηεο, πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηε κνξθή
ζεσξηψλ, λφκσλ, ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη εθαξκνγψλ. Ώληίζηνηρα,
κηιψληαο γηα ηέρλε ελλννχκε ηφζν ηελ πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ
απνζθνπεί ζηνλ ζρνιηαζκφ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, κε βαζηθή ηεο δηάζηαζε ηελ
αηζζεηηθή, φζν θαη ην θαιιηηερληθφ απνηέιεζκα πνπ απηή παξάγεη. Γηα λα
γίλνπκε πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλνη ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζηα φξηά
ηεο ζπκπεξηιακβάλνπκε πιείζηεο εθδνρέο ηεο, απφ ηε δσγξαθηθή, ηε γιππηηθή,
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ην θνιιάδ θαη ηα θφκηθο, κέρξη ηε ινγνηερλία, ηε κνπζηθή, ην ζέαηξν, ηνλ
θηλεκαηνγξάθν θ.ιπ.
Ηακβάλνληαο ππφςε ηελ εθηεηακέλν ραξαθηήξα ησλ δχν πεξηνρψλ, θαη
ζπλάκα ηε ξεπζηή θαη πνιχκνξθε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπο
πξνζπαζήζακε λα πεξηνξίζνπκε ην ρψξν έξεπλάο καο ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλα
πιαίζηα. Έηζη σο βαζηθνχο ζθνπνχο ηεο πξνζδηνξίζακε ηνπο αθφινπζνπο:
Ώ. ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζέζεο φηη ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο γλψζεο
πνπ δηαζέηνπλ ε ηέρλε θαη ε επηζηήκε ζπληζηά ζεκειηαθφ παξάγνληα ηεο
δπλακηθήο αιιειεπίδξαζήο ηνπο, θαη
ΐ. ηε δηεξεχλεζε ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ δχν πεδίσλ ζην ρψξν
ηεο εθπαίδεπζεο, σο απηφλνκσλ αιιά θαη σο ζπλεξγαδφκελσλ πεξηνρψλ.
Ον πξψην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηηο πξσηαξρηθέο απφπεηξεο ηνπ
αλζξψπνπ λα δεκηνπξγήζεη θαιιηηερληθφ έξγν θαη λα αξζξψζεη επηζηεκνληθφ
ιφγν. Γίλεηαη κηα απφπεηξα λα θαηαγξαθνχλ νξηζκέλεο ζεκαληηθέο ζηηγκέο ηεο
ηζηνξηθήο δηαδξνκήο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, νη νπνίεο αληηκεησπίδνληαη
σο θαηλφκελα κε κηα δηαξθή εμειηθηηθή δηαδηθαζία. Βπίζεο γίλεηαη πξνζπάζεηα
λα δηαζπλδεζνχλ κε ηε βηνινγηθή, δηαλνεηηθή θαη θνηλσληθή σξίκαλζε ηνπ
αλζξψπηλνπ είδνπο θαη λα εξκελεπζεί ε κεγάιε ρξνληθή απφζηαζε ηεο κίαο
απφ ηελ άιιε.
Ον δεχηεξν θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ηηο πνηθίιεο εθθάλζεηο ηεο
ζχδεπμεο ησλ δχν πεδίσλ. Δ κειέηε ηεο ζπκπινθήο ηνπο εληφο ησλ
θαιιηηερληθψλ δξάζεσλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ νδεγεί ζην
ζπκπέξαζκα φηη ζρεδφλ πάληνηε ζπλππάξρνπλ θαη αιιειεπηδξνχλ απφ θνηλνχ
κέζα ζην πιαίζην ησλ ίδησλ έξγσλ.
Ξην ηξίην θεθάιαην επηρεηξείηαη λα ζεκειησζεί ε ζέζε φηη ε γλσζηηθή
δηάζηαζε επηζηήκεο θαη ηέρλεο απνηειεί έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα αίηηα πνπ
θαζηζηά δπλαηή ηελ ηδηαίηεξε επηθνηλσλία πνπ αλαπηχζζνπλ κεηαμχ ηνπο. Σο
ζεκειηαθφ δνκηθφ ζηνηρείν ηνπο, ε γλψζε ζπκβάιιεη ζηελ επξχηεξε
αιιειεπίδξαζή ηνπο, αιιά θαη εηδηθφηεξα ζηε δπλαηφηεηά ηνπο λα είλαη
ζπκπαξαγσγνί θαη ζπλδηακνξθσηέο θνηλψλ δεκηνπξγηψλ. Δ ζπζρέηηζή ηνπο κε
ηε γλψζε, πνπ έρεη ηδηαίηεξε αμία γηα ηελ εξγαζία καο θαζψο ηε δηαηξέρεη ζην
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ζχλνιφ ηεο, ζα απνηειέζεη ηε βάζε γηα λα γίλεη θαηαλνεηή θαη λα εξκελεπζεί
παξαθάησ ε ζχκπξαμε ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε.
Θέζα απφ ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη απφπεηξα λα θαηαδεηρηεί φηη ζην
ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο δελ είλαη κφλν ε επηζηήκε, πνπ κε ηε ζρεηηθή
πξνζαξκνγή θαη επεμεξγαζία ησλ πνξηζκάησλ ηεο κπνξεί λα παξάζρεη γλψζε
ζηνπο καζεηέο. Γλψζε θαη κάιηζηα πνιπδηάζηαηε κπνξνχλ λα εηζθέξνπλ θαη
νη δηάθνξεο εθδνρέο ηεο ηέρλεο.
Οέινο, ζην πέκπην θεθάιαην επηζεκαίλεηαη φηη, ζην πιαίζην ηεο
δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζήο ηεο πνπ έρεη πηνζεηεζεί πιένλ απφ ην ειιεληθφ
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ε γλψζε κπνξεί λα είλαη ην πξσηφηππν απνηέιεζκα
ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν πεδίσλ. Οαπηφρξνλα πεξηγξάθεηαη θαη ην πξφβιεκα
ηεο εξγαιεηαθήο ρξήζεο ηεο ηέρλεο πνπ απνξξέεη απφ ηελ εηεξνβαξή ζρέζε
θαιιηηερληθνχ θαη επηζηεκνληθνχ πνπ ζπλήζσο ραξαθηεξίδεη ηε ζρνιηθή πξάμε
θαη πνπ νπζηαζηηθά αθπξψλεη ηε δηαζεκαηηθφηεηα.
Ξηνλ επίινγν ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλνληαη ε ζχλνςε φζσλ έρνπλ
αλαθεξζεί ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα θαη ε παξάζεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ
πνπ πξνθχπηνπλ.
Θα

ήηαλ

παξάιεηςε

εάλ

δελ

επραξηζηνχζα

ηελ

επηβιέπνπζα

θαζεγήηξηα κνπ θ. Ώιεμάλδξα Θνπξίθε γηα ηηο πνιχηηκεο ππνδείμεηο θαη
ζπκβνπιέο ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο.
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ΔΙΑΓΩΓΗ

Δ καθξφηαηε ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο θαη ε
ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπο ζηελ πξναγσγή ηνπ πνιηηηζκνχ απνδεηθλχνπλ φηη
απνηεινχλ δχν απφ ηηο θνξπθαίεο εθθξάζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο.
Βληνχηνηο ην κεγάιν εχξνο αλαθνξάο ηνπο θαζηζηά ζρεδφλ αδχλαην ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπο κε επαξθή θαη αθξηβή ηξφπν. Λη πνιιέο απφπεηξεο ζαθνχο
νξηνζέηεζήο ηνπο θαη δηαηχπσζεο ελφο θαλνληζηηθνχ νξηζκνχ ηνπο δελ
επδνθίκεζαλ, θαζψο ην γεγνλφο φηη άθελαλ πάληνηε νξηζκέλεο πεξηνρέο θαη
πεδία αθάιππηα, δελ ηηο έθαλε απνδεθηέο.
Ξχκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα αληίιεςε ν επηζηήκνλαο εξεπλά, ζπζρεηίδεη
θαη εξκελεχεη ηα θαηλφκελα ηνπ θφζκνπ, ζηξεθφκελνο πξνο ηα αληηθείκελα
θαη

επηδηψθνληαο

ηελ

ππέξβαζε

ελδερφκελσλ

κεξνιεςηψλ

θαη

πξνθαηαιήςεψλ ηνπ, ελψ ν θαιιηηέρλεο ηα ζρνιηάδεη εγθχπηνληαο ζην
ππνθείκελν θαη ιακβάλνληαο πάληνηε ππφςε ηνπ ηελ αηζζεηηθή ηνπο δηάζηαζε.
Δ ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ δχν πεδίσλ είλαη δήηεκα πνπ
πξνθαιεί ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, ηέηνην πνπ έλαο κεγάινο αξηζκφο εξεπλεηψλ
πξαγκαηεχηεθε θαη ζπλερίδεη λα πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα, θσηίδνληαο κε
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ηηο πνιιαπιέο φςεηο ηνπ. Ζάπνηνη απφ απηνχο
επηβεβαηψλνπλ ηελ ηζρπξή επηθνηλσλία ησλ δχν πεξηνρψλ, άιινη αλαγλσξίδνπλ
ηελ χπαξμε θάπνηνπ είδνπο επαθήο αλάκεζά ηνπο θαη άιινη εθθξάδνπλ
ακθηβνιίεο γηα ηε ζπκβαηφηεηά ηνπο.
Λ Μιάησλ θαη ν Ώξηζηνηέιεο δελ αλαθέξνληαη άκεζα ζε ζρέζε ηέρλεο
θαη επηζηήκεο, ηηο νπνίεο νχησο ή άιισο δελ αληηιακβάλνληαλ κε ηνλ ηξφπν
πνπ ηηο θαηαλνεί ν κειεηεηήο ηνπ 21νπ αηψλα. (Εζηνξηθά ην ελλνηνινγηθφ
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πεξηερφκελν ησλ δχν φξσλ κεηαβιήζεθε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, έηζη ψζηε απηφ
πνπ ζήκεξα ελλννχκε φηαλ ηνπο ρξεζηκνπνηνχκε κηθξή ζρέζε έρεη κε ην
αληίζηνηρν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζε παιαηφηεξεο επνρέο). Λη δχν Έιιελεο
θηιφζνθνη θάλνπλ σζηφζν λχμεηο απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ ελδηαθέξνληα
ζπκπεξάζκαηα.
Λ Μιάησλ αξλείηαη φηη ηα πνηεηηθά θαη δσγξαθηθά έξγα εηζθέξνπλ ζηνλ
απνδέθηε ηνπο θάπνην είδνο γλψζεο. Βίλαη απιά αληίγξαθα ηνπ θαηλφκελνπ
θφζκνπ, ν νπνίνο επίζεο είλαη αληίγξαθν ηνπ πξαγκαηηθνχ ππεξνπξάληνπ
θφζκνπ ησλ Εδεψλ. Θα κπνξνχζακε ινηπφλ λα ηζρπξηζηνχκε, θάλνληαο
αλαγσγή ζηνπο ζεκεξηλνχο φξνπο, φηη αληηδηαζηέιιεη ηελ ηέρλε πξνο απηφ
πνπ ζήκεξα πξνζδηνξίδνπκε σο επηζηήκε, ζεσξψληαο φηη απηφο πνπ παξάγεη
θαιιηηερληθφ πξντφλ απιψο πξνβαίλεη ζε κίκεζε θαη δελ θαηέρεη (επηζηεκνληθή)
γλψζε αλαθνξηθά κε ηα πξάγκαηα, ζεσξψληαο φηη «κεδέλ εηδέλαη άμηνλ ιφγνπ

πεξί ψλ κηκείηαη…»1, δειαδή φηη δελ δηαζέηεη θακία γλψζε πνπ λα αμίδεη λα
κηιάκε γη‟ απηήλ ζρεηηθά κε ηα πξάγκαηα πνπ κηκείηαη.
Βάλ γηα ηνλ Μιάησλα ε κίκεζε νπδεκία ζρέζε έρεη κε ηελ επηζηεκνληθή
γλψζε, γηα ηνλ Ώξηζηνηέιε ηζρχεη ην αθξηβψο αληίζεην. Ξχκθσλα κε ηε
δηδαζθαιία ηνπ, «δηα γαξ ηνχην ραίξνπζη ηαο εηθφλαο νξψληεο, φηη ζπκβαίλεη

ζεσξνχληαο καλζάλεηλ θαη ζπιινγίδεζζαη ηη έθαζηνλ…»2 , δειαδή «γηα απηφ
ραίξνληαη φζνη βιέπνπλ εηθφλεο [ηεο ηέρλεο], δηφηη βιέπνληάο ηεο καζαίλνπλ
θαη ζπιινγίδνληαη ηη είλαη ην θάζε πξάγκα». Δ κίκεζε θαηά ηνλ Ξηαγηξίηε
θηιφζνθν επνκέλσο, φληαο βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ηέρλεο, νδεγεί ζηε
γλψζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ θφζκνπ, γλψζε ε νπνία πξνζθέξεη εδνλή. πσο
εμεγεί ν θηιφινγνο Εσάλλεο Ξπθνπηξήο απηή ε εδνλή, πνπ πξνέξρεηαη απφ
ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ γλσζηηθνχ ελζηίθηνπ, είλαη ίδηα κε εθείλε πνπ πξνέξρεηαη

«εθ ηεο επηζηεκνληθήο εξεχλεο θαη ηεο θηινζνθίαο ».3
Ξηε ζχγρξνλε επνρή, Λ Albert Einstein ππνζηήξημε φηη ην θίλεηξν
ηέρλεο θαη επηζηήκεο είλαη θνηλφ: ε «επηζπκία λα δηαθχγνπκε απφ ηελ
1

Μιάησλ, Μνιηηεία, κεηάθξ. Ι.Θ. Ξθνπηεξφπνπινο, εθδ. Μφιηο, Ώζήλα 2002, ζει. 728

2

Ώξηζηνηέιεο, Μεξί πνηεηηθήο, κεηάθξ. Ε. Ξπθνπηξήο, εθδ. Βζηία, Ώζήλα 1999, ζει. 27

3

Ξπθνπηξήο, Ε., Βηζαγσγή ζην Μεξί Μνηεηηθήο ηνπ Ώξηζηνηέινπο, εθδ. Βζηία, Ώζήλα 1999, ζει.
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νδπλεξή βαλαπζφηεηα θαη ηελ απνθαξδησηηθή θελφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο
δσήο»

4

ελψ

ε

Lynn

Gamwell

ζπλδέεη

επζέσο

νξηζκέλεο

απφ

ηηο

ζεκαληηθφηεξεο αλαθαιχςεηο ζηελ επηζηήκε κε ην ρψξν ηεο ηέρλεο. Θεσξεί
φηη «νη αλεζπρίεο ησλ θαιιηηερλψλ δηαζηαπξψλνληαη κε – θαη εκπλένληαη απφ

- εθείλεο ησλ επηζηεκφλσλ». 5 Γηα παξάδεηγκα ε ξηδνζπαζηηθή ζεσξία γηα ηε
δηαξθή βηνινγηθή εμέιημε ησλ φλησλ απφ ηνλ Ζάξνιν Ααξβίλν, ζχκθσλα κε
ηελ νπνία νη ζπλδέζεηο ζηελ αιπζίδα ηεο χπαξμεο δελ είλαη άθακπηεο, αιιά
κεηαβαιιφκελεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, είρε ζνβαξφ αληίθηππν ζηελ
εκθάληζε ηεο αθεξεκέλεο ηέρλεο. Λκνίσο, ε θαηάξξεπζε ηνπ απφιπηνπ
λεπηψλεηνπ ρψξνπ θαη ρξφλνπ θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ην ρσξνρξφλν
εθθξάζηεθε ζηελ ηέρλε κε ηνλ θπβηζκφ θαη ζηελ αξρηηεθηνληθή κε ηελ
θαηαζθεπή παινκεηαιιηθψλ θηεξίσλ, ελψ ε ρξήζε ηζρπξψλ κηθξνζθνπίσλ θαη
ε αλαθάιπςε ησλ αθηίλσλ Ρ ζπζρεηίδνληαη κε ην αηζζεηηθφ ξεχκα ηνπ
ηκπξεζηνληζκνχ.
Δ θαζεγήηξηα θηινζνθίαο Cyntia Freeland εθηηκά φηη ε ηερλνινγία, σο
πξντφλ ηεο επηζηήκεο, ζπληειεί ζηε «δεκνθξαηία ησλ εηθφλσλ»6, ηζρπξίδεηαη
δειαδή φηη ράξε ζηελ επηζηήκε απνθηά πξφζβαζε ζηελ ηέρλε ην πιαηχ θνηλφ.
Ον ξαδηφθσλν, ε ηειεφξαζε θαη ην βίληεν παιηφηεξα, ην DVD, ηα ςεθηαθά
κέζα θαη ην δηαδίθηπν ζηηο κέξεο καο ζπκβάιινπλ ζηε δεκνθξαηηθή εμάπισζε
ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ηέρλεο, (αιιά θαη ζηελ παξαγσγή λέσλ, φπσο νη
multimedia παξαζηάζεηο, ε δηαδηθηπαθή ηέρλε, ε ςεθηαθή εηθφλα θαη πνιιά
άιια).
Λ θπζηθφο Paul Hewitt δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη ε ηέρλε θαη ε
επηζηήκε καο πεξηγξάθνπλ εκπεηξίεο θαη καο πξνεηνηκάδνπλ γηα απηέο πξηλ
αθφκα ηηο βηψζνπκε. Θεσξεί φηη ακθφηεξεο πξνζθέξνπλ γλψζε ε νπνία

4

Einstein, A., The World As I See, Filiquarian Publishing, 2006, ζει. 116

5

Gamwell, L., Exploring the invisible, art, science and the spiritual, Princeton University Press,
New Jersey 2002, ζει. 9
6

Freeland, C., Θα είλαη απηφ ηέρλε;, κεηάθξ. Θ. Ώικπάλε, εθδ. Μιέζξνλ, Ώζήλα 2005, ζει.
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απνηειεί κηα νιφηεηα πνπ επεξεάδεη ηφζν ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβαλφκαζηε
ηνλ θφζκν, φζν θαη ηηο απνθάζεηο πνπ παίξλνπκε γη‟ απηφλ θαη γηα καο».7
Λ θαζεγεηήο ηεο Εζηνξίαο θαη Φηινζνθίαο ηεο Βπηζηήκεο Arthur Miller
ζην έξγν ηνπ Ώτλζηάηλ – Μηθάζν: ν ρψξνο, ν ρξφλνο θαη ε νκνξθηά, κέζσ ηεο
εθηελνχο αλαθνξάο ηνπ ζηε γέλεζε θαη ηελ θνηλή πνξεία ηεο εηδηθήο ζεσξίαο
ηεο ζρεηηθφηεηαο θαη ησλ Αεζπνηλίδσλ ηεο Ώβηληφλ, δχν ζεκαληηθψλ έξγσλ
πνπ εηζήγαγαλ ηελ ηέρλε θαη ηελ επηζηήκε ζηνλ 20φ αηψλα, επηζεκαίλεη ηε
ζπλνκηιία πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ δχν ρψξσλ. Ώλαθεξφκελνο ζηνλ
βίαην, πξνθιεηηθά αληηθιαζηθφ θαη αληηπαξαδνζηαθφ πίλαθα ηνπ Μηθάζν θαη ζηε
λέα αξρηηεθηνληθή αληίιεςε πνπ εηζάγεη, φπνπ ε ζέζε ησλ πξνζψπσλ δελ
είλαη ζηαηηθή αιιά ζπληίζεηαη απφ δηαδνρηθέο ζεσξήζεηο κέζα ζην ρψξν θαη
ζην ρξφλν, πνπ επηηξέπνπλ ζην ζεαηή λα δεη ηηο αλαπαξηζηψκελεο θηγνχξεο
απφ δηαθνξεηηθέο πιεπξέο, ζεσξεί φηη εκπεξηέρεη «κηα πξνβνιή απφ ηελ

ηέηαξηε δηάζηαζε»8, γηα ηελ νπνία έθαλε ιφγν ν Ώτλζηάηλ.
Λ Joseph Goguen ηνλίδεη φηη νη δχν πφινη «είλαη κέξνο ηνπ πνιηηηζκνχ

θαη ππ‟ απηή ηελ έλλνηα ε θχζε θαη ε ζρέζε ηνπο είλαη πξννξηζκέλεο λα
ζπκπιέθνληαη θαη λα αιιάδνπλ ζην ρξφλν θαη ζην ρψξν. Φαίλεηαη επνκέλσο
θπζηθφ λα πξνζδνθά θαλείο φηη ζα βξεη θάπνηα απιή (ή θαη ζχλζεηε
πεξηγξαθή) πνπ λα απεηθνλίδεη ηελ αηψληα νπζία ηεο ζρέζεο ηνπο. ζνλ
αθνξά ζην κέιινλ ζα θαηλφηαλ ινγηθφ λα αλακέλεη θαλείο ην κε αλακελφκελν,
ιακβάλνληαο ππφςε πφζν γξήγνξα ε ηέρλε, ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία
εμειίζζνληαη ζην παξφλ.»9
Μην επηθπιαθηηθφο ν θαζεγεηήο θηινζνθίαο Anthony O΄ Hear,
αλαγλσξίδεη ηελ επηθνηλσλία ησλ δχν πεδίσλ, αξλείηαη φκσο φηη αλήθεη ζηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ θαιιηηέρλε λα πηνζεηεί θαη λα εθαξκφδεη ηηο πξαθηηθέο ηεο
επηζηήκεο. Βίλαη νπσζδήπνηε ππνρξεσκέλνο λα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ηεο

7

Hewitt, P., Λη έλλνηεο ηεο Φπζηθήο, Οφκ. Ώ΄, κεηάθξ. Β. Ξεθάθε, εθδ. Μαλεπηζηεκηαθέο
Βθδφζεηο Ζξήηεο, Δξάθιεην 1997, ζει. 5
8

Miller, A., Ώτλζηάηλ – Μηθάζν: ν ρψξνο, ν ρξφλνο θαη ε νκνξθηά, εθδ. Οξαπιφο, κεηάθξ. Ξ.
Μηέξξεο, Ώζήλα 2001, ζει. 148
9

Goguen, J., «What is art?», Journal of Consciousness Studies, Vol. 7, No 8/9, 2000, ζει. 13

12

θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζε απηέο, δηαθσλεί κε ηελ ηδέα «κηαο ηέρλεο πνπ

κηκείηαη ηηο απινπνηήζεηο θαη ηηο αλαγσγέο ηεο επηζηήκεο».10
O Maurice Merleau-Ponty δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη ε ηέρλε, κε ηελ
ακεζφηεηα πνπ ηε δηαθξίλεη, έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα καο θαηεπζχλεη απφ ηηο
θαηλνκεληθφηεηεο άκεζα ζηα ίδηα ηα πξάγκαηα, ελψ ε επηζηήκε, κε ηηο
απζηεξέο

δηαδηθαζίεο

θαη

ηε

κεζνδνινγηθή

ηάμε

πνπ

πξνυπνζέηεη,

ζπκπεξηθέξεηαη ζηα αληηθείκελα «ζαλ λα κελ έρνπλ άιιν πξννξηζκφ εθηφο

απφ ην λα ππαρζνχλ ζηα ηερλάζκαηά καο».11
Λ θπζηθφο-επηζηεκνιφγνο Levy-Leblond ππνζηεξίδεη φηη «ε ηδέα κηαο

νηθνπκεληθήο επαλέλσζεο ησλ κεγάισλ ζπλεπξέζεσλ ηέρλεο θαη επηζηήκεο
θαίλεηαη πσο πξνέξρεηαη πεξηζζφηεξν απφ κηα αθειή λνζηαιγία παξά απφ έλα
ζπγθξνηεκέλν ζρέδην… Λη ζρέζεηο ηέρλεο θαη επηζηήκεο είλαη ζρέζεηο
ζπλάληεζεο, αληηπαξάζεζεο ή αθφκα θαη ζχγθξνπζεο θαη φρη ζρέζεηο
ζχγρπζεο - ζχληεμεο».12
Οέινο ν Hoeller Carsten, δηάζεκνο ΐέιγνο θαιιηηέρλεο, πνπ δηαζέηεη
ηαπηφρξνλα θαη επηζηεκνληθή ζπγθξφηεζε (έρεη πξνρσξεκέλεο ζπνπδέο ζηε
βηνινγία), ζεσξεί φηη νη δχν πεξηνρέο είλαη αζχκβαηεο, θαζψο ν ζθνπφο ηεο
κελ επηζηήκεο είλαη ε ζε βάζνο δηεξεχλεζε ησλ πξαγκάησλ θαη ε εμεηδίθεπζή
ηνπο, ελψ ε ηέρλε ζηξέθεηαη πεξηζζφηεξν πξνο ην γεληθφ.
Δ δηθή καο άπνςε, έηζη φπσο απηή απνθξπζηαιιψλεηαη ζηελ παξνχζα
εξγαζία, δέρεηαη φηη ε ηέρλε θαη ε επηζηήκε δηαηεξνχλ κηα δηαρξνληθή ζρέζε,
πνπ ιακβάλεη, αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ, δηάθνξεο
κνξθέο. Σο ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο ζχδεπμήο ηνπο απνδερφκαζηε ην θνηλφ
γλσζηηθφ ηνπο ππφβαζξν, ηε δπλαηφηεηά ηνπο δειαδή λα παξάγνπλ θαη λα
κεηαβηβάδνπλ γλψζε. Οελ επηθνηλσλία ηνπο κπνξνχκε λα ηε δηαπηζηψζνπκε
πνιιά επίπεδα, ζεσξνχκε φκσο ζε φηη ε εθπαίδεπζε απνηειεί ηδεψδε ρψξν
πξαγκάησζεο ηεο γλσζηηθήο ηνπο δπλαηφηεηαο, επεηδή θαη απηή έρεη ηε

10

O‟ Hear, A., “Science and Art”, A companion to aesthitics, Blackwell, Malden 2003, ζει. 393

11

Merleau-Ponty, M., Δ ακθηβνιία ηνπ Ξεδάλ, Ον κάηη θαη ην πλεχκα, εηζαγσγή-κεηάθξ. Ώ.
Θνπξίθε, εθδ. Ιεθέιε, Ώζήλα 1991, ζει. 61
12

Levy-Leblond J.M., La Pierre de touche. La science à l'épreuve, Gallimard, Paris 1996, ζει.
165-166

13

γλψζε σο βαζηθφ δνκηθφ ζηνηρείν ηεο. Ξην κέηξν πνπ ε ζπκκεηνρή ηέρλεο θαη
επηζηήκεο ζηε δηδαθηηθή πξάμε είλαη ηζφξξνπε θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο
αξκνληθή, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο εηζπξάηηνπλ ην πξσηφηππν γλσζηηθφ
πξντφλ απηήο ηεο ζχλζεζεο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1ν

ΑΠΑΡΥΔ ΚΑΙ ΠΟΡΔΙΑ

1.1 Δηζαγσγηθά
Βάλ επηρεηξνχζακε κηα αλαδξνκή ζηα ζεκαληηθφηεξα επηηεχγκαηα πνπ
έρνπλ επηηειεζηεί ζηε δηάξθεηα ησλ αηψλσλ, ε επηζηήκε θαη ε ηέρλε ζα
θαηαηάζζνληαλ ζηα πην ζεκαληηθά, αλ φρη ζηα θνξπθαία. Θέζα απφ ηηο
πνηθίιεο εθθάλζεηο ηνπο παξείραλ ζηνλ άλζξσπν ηε δπλαηφηεηα λα έξρεηαη ζε
επαθή κε ηδηαίηεξεο αηζζεηηθέο θαη γλσζηηθέο εκπεηξίεο, λα αλαζρεκαηίδεη ην
πιηθφ ησλ πξνγελέζηεξσλ βησκάησλ ηνπ θαη, πξνρσξψληαο ζε λέεο
θαηαλνήζεηο, αθελφο λα αλέξρεηαη πλεπκαηηθά, αθεηέξνπ λα αλαβαζκίδεη ηνπο
φξνπο δηαβίσζήο ηνπ.
Ώκθφηεξεο βξίζθνληαη ζε πξνθαλή ζπλάθεηα κε απηφ πνπ θαιείηαη
πνιηηηζκφο. Ονλ επεξεάδνπλ θαη ηνλ πξνζδηνξίδνπλ απνηειψληαο βαζηθνχο
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ππιψλεο ηνπ, ηε ζηηγκή πνπ θαη απηφο θαζνξίδεη θαη ηξνθνδνηεί ηε δηαξθή
κεηεμέιημή ηνπο, ζπλάπηνληαο ελ ηέιεη καδί ηνπ κηα ακθίδξνκε θαη δσληαλή
ζρέζε.
Δ πνξεία ηνπο ζεκαδεχηεθε απφ πεξηφδνπο ζεκαληηθήο πξναγσγήο
ηνπο, πνπ ζπρλά ηηο δηαδέρνληαλ δηαζηήκαηα πιήξνπο απνηεικάησζεο, ηα
νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο παξαρσξνχζαλ ηε ζέζε ηνπο ζε άιια, φπνπ
θπξηαξρνχζε ζθνηαδηζηηθή νπηζζνδξφκεζε ή εθξεθηηθή αλάπηπμε. Βπηπιένλ
αλέδεημαλ εκβιεκαηηθέο θπζηνγλσκίεο πνπ ιεηηνχξγεζαλ σο πξφηππα γηα ηνπο
κεηαγελέζηεξνπο, ακθηιεγφκελεο πξνζσπηθφηεηεο πνπ κε ην έξγν ηνπο
πξνθάιεζαλ νξγηζκέλεο αληηδξάζεηο, αθφκα θαη ήξσεο πνπ ζπζηάζηεθαλ ζην
φλνκα ησλ ηδεψλ πνπ εθείλεο πξέζβεπαλ.
Μνηνο είλαη φκσο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν έρεη λφεκα ε παξάιιειε
δηεξεχλεζή ηνπο; Μνηα ε ζθνπηκφηεηα ηεο ζπγθξηηηθήο ζπλεμέηαζήο ηνπο;
Θειεηψληαο νξηζκέλα πξαθηηθά αιιά θαη ζεσξεηηθά δεηήκαηα ηέρλεο θαη
επηζηήκεο αλαθχπηνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο πνπ ππαηλίζζνληαη κηα πνιπδηάζηαηε,
άμηα δηεξεχλεζεο, απνθσδηθνπνίεζεο θαη θξηηηθνχ ζρνιηαζκνχ κεηαμχ ηνπο
ζρέζε. Λξηζκέλα απφ απηά ηα δεηήκαηα είλαη ηα αθφινπζα:
1. Δ θχζε ηφζν ηεο θαιιηηερληθήο φζν θαη ηεο επηζηεκνληθήο δξάζεο
είλαη παξφκνηεο, ππφ ηελ έλλνηα φηη πξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηεο κε
ρεηξσλαθηηθέο, πνπ εθπνξεχνληαη απφ ην αλζξψπηλν πλεχκα θαη ε ελαζρφιεζε
καδί ηνπο πξνυπνζέηεη, θαηά ζπλέπεηα, νξηζκέλν βαζκφ ινγηθήο ζπγθξφηεζεο,
έκπλεπζε θαη δεκηνπξγηθφηεηα.
2. Λη επηκέξνπο ζηφρνη πνπ θαζεκία ζέηεη θαη ππεξεηεί κεηαβάιινληαη
θαη πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ην εθάζηνηε ηζηνξηθφ, πνιηηηζκηθφ θαη
θνηλσληθφ

πιαίζην.

Ξπλεπψο,

κεηαμχ

ηνπο

πθίζηαληαη

ζεκαληηθέο

δηαθνξνπνηήζεηο. κσο, ν απψηεξνο ζηφρνο ηνπο είλαη θνηλφο θαη γηα λα ηνλ
πξνζδηνξίζνπκε ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε φηη ηαπηίδεηαη κε ηε δηαξθή
πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνζεγγίζνπλ θαη λα απνθαιχςνπλ ηελ αιήζεηα, έηζη
ηνπιάρηζηνλ φπσο απηή γίλεηαη αληηιεπηή ζηηο εθάζηνηε πεξηζηάζεηο. Γηα
παξάδεηγκα, ε

Ξηαχξσζε ηνπ Ανκήληθνπ Θενηνθφπνπινπ, ηα γιππηά ηνπ

Γηψξγνπ Γνγγνιφπνπινπ θαη ε ζεσξία ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ ηνπ
Maxwell, είλαη βέβαηα απηφλνκα θαιιηηερληθά θαη επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα,
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πνπ πξνέθπςαλ ην θαζέλα ηνπο σο απνηέιεζκα πνηθίισλ θαη δηαθνξεηηθψλ
επηδξάζεσλ, κνηξάδνληαη φκσο ηελ θνηλή επηδίσμε ησλ δεκηνπξγψλ ηνπο λα
ζρνιηάζνπλ θάπνηα πηπρή ηνπ θφζκνπ θαη λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αιήζεηα, ν
θαζέλαο βέβαηα απφ ηε δηθή ηνπ ζθνπηά θαη κε ηα δηθά ηνπ κέζα. Βλ ηέιεη,
ηέρλε θαη επηζηήκε, παξά ηηο επηκέξνπο εηδηθέο ζηνρεχζεηο ηνπο, απνβιέπνπλ
ζηελ πξνζπέιαζε θαη εμεχξεζε ηεο αιήζεηαο, φρη ηεο κίαο θαη απφιπηεο, αιιά
εθείλεο πνπ ν θαιιηηέρλεο θαη ν επηζηήκνλαο κέζα απφ ηελ ππνθεηκεληθφηεηα
ηνπο αλαδεηνχλ.
3. Ώλ επηθεληξσζνχκε ζε πεξηζζφηεξν πξαθηηθά δεηήκαηα ζα
δηαπηζηψζνπκε κηα επξεία ζπκπινθή ηνπο πνπ εθηείλεηαη ζε πνιιά πεδία.
Άιινηε ε ηέρλε ηίζεηαη ζηελ ππεξεζία ηεο επηζηήκεο, ζπκβάιινληαο
γηα παξάδεηγκα ζην αηζζεηηθφ κέξνο ελφο ηερληθνχ έξγνπ θαη άιινηε ε
επηζηήκε είλαη απηή πνπ ππεξεηεί ηελ ηέρλε (π.ρ. κε ηελ θαηαζθεπή, ηε
βειηίσζε θαη ηελ εμεηδίθεπζε ησλ πιηθψλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ε ηειεπηαία
ρξεζηκνπνηεί).
Έλαο ηνκέαο φπνπ ε ζπκπινθή θαιιηηερληθνχ θαη επηζηεκνληθνχ απνθηά
έλαλ επξχ θαη πξαθηηθφ ραξαθηήξα είλαη απηφο ηεο εθπαίδεπζεο. Δ απφ θνηλνχ
δξάζε ηνπο παξάγεη γλψζε πνπ (φπσο ζα εμεγήζνπκε ζην 5ν θεθάιαην) έρεη
νιηζηηθφ ραξαθηήξα θαη βνεζά ηνπο καζεηέο λα πηνζεηνχλ κηα εηθφλα
ελφηεηαο γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα δηακνξθψζνπλ κηα πξνζσπηθή
ζεσξία γηα απηήλ.
Άιιν πεδίν ζπλάληεζήο ηνπο απνηεινχλ νξηζκέλα κεηακνληέξλα, σο
επί ην πιείζηνλ, έξγα πνπ έρνπλ θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπο θαηά ηηο ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο, θπξίσο κεηά ην 1960. Δ ηαπηφηεηα ηνπ πξντφληνο απηήο ηεο
ζχκπξαμεο δελ είλαη εχθνια πξνζπειάζηκε, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ έληαμή
ηνπ ζηνλ ακηγψο επηζηεκνληθφ ή ζηνλ ακηγψο θαιιηηερληθφ ρψξν αξθεηά
δπζρεξή.
Οέηνηνπ είδνπο ζπδεχμεηο δίλνπλ αθνξκή λα δηαηππψλνληαη απφςεηο
φπσο φηη ε ηέρλε δελ είλαη παξά κηα επηζηήκε ή αληίζηξνθα φηη ε επηζηήκε
είλαη ηέρλε, ελψ άιιεο ηηο πξνζδηνξίδνπλ σο δχν δηαθνξεηηθέο φςεηο ηεο ίδηαο
νληφηεηαο. Οέινο ππάξρνπλ θαη εθείλεο πνπ, μεθηλψληαο απφ δηαθνξεηηθέο
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αθεηεξίεο, αξλνχληαη ηελ χπαξμε νπζηαζηηθνχ δεζκνχ αλάκεζά ηνπο, ή ην
πνιχ πνιχ ηνλ αλαγλσξίδνπλ σο ραιαξφ.

1.2 Σν ιπθαπγέο ηεο ηέρλεο
Βάλ επηδηψθακε λα πξνζδηνξίζνπκε κε ζρεηηθή έζησ αθξίβεηα ηνλ
ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ρξφλν ζηνλ νπνίν πξσηνεκθαλίζηεθε ην θαηλφκελν
ηεο ηέρλεο, ζα αληηκεησπίδακε πιεζψξα ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ. Λη
δπζθνιίεο είλαη πεξίπνπ αλππέξβιεηεο, δεδνκέλνπ φηη ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη
λα αλαδεηήζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηα ιηγνζηά δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ
απψηαηνπ παξειζφληνο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο θαη, ζηεξηδφκελνο ζε απηά, λα
πξνβεί ζε ππνζέζεηο θαη λα δηαηππψζεη ζεσξίεο, ε εγθπξφηεηα ησλ νπνίσλ
δελ κπνξεί λα είλαη απνιχησο δηαζθαιηζκέλε, επεηδή ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο
ζα βαζίδεηαη ζε πηζαλφηεηεο.
Οα πξψηα ίρλε χπαξμεο «θαιιηηερληθήο» δηεξγαζίαο ή αθξηβέζηεξα
αζπλείδεηεο θαιαηζζεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εληνπίδνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο
Μαιαηνιηζηθήο επνρήο θαη πξνέξρνληαη απφ ηα αζηαηηθά ζπήιαηα Οζνπθνπηηέλ
(400.000 π.Ρ.), ησλ νπνίσλ νη ζηαιαθηίηεο είηε ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο
πηζεθάλζξσπνπο σο δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία είηε απιψο γίλνληαη αληηθείκελα
ζαπκαζκνχ γηα ηα εμαηξεηηθά ζρήκαηα θαη ηε ιάκςε ηνπο. Μεξηζζφηεξν
ζπλεηδεηά θαίλεηαη πσο ιεηηνπξγεί πνιχ αξγφηεξα ν Άλζξσπνο ηνπ
Ιεάληεξηαι (70.000 π.Ρ. – 40.000 π.Ρ.) φηαλ γηα ιφγνπο δηαθφζκεζεο
ηνπνζεηεί

επάλσ

ζηνπο

λεθξνχο

δηαθφξσλ

ηχπσλ

θηεξίζκαηα.

Ινκηκνπνηνχκαζηε λα θαηαλνήζνπκε ηηο ελέξγεηεο ησλ πηζεθάλζξσπσλ ησλ
Οζνπθνπηηέλ θαη ηνπ Ώλζξψπνπ ηνπ Ιεάληεξηαι σο ηέρλε, επεηδή θαίλεηαη
πσο πξνθχπηνπλ φρη απφ ηελ πξφζεζή ηνπο λα θαιχςνπλ ζπγθεθξηκέλεο
βηνινγηθέο αλάγθεο, αιιά σο απνηέιεζκα θάπνησλ εζσηεξηθψλ αλεζπρηψλ θαη
πλεπκαηηθψλ αλαδεηήζεψλ ηνπο. Αηαηεξνχκε βέβαηα πάληνηε ηελ επηθχιαμε
φηη ελδερνκέλσο λα ππάξρνπλ θαη άιιεο πξάμεηο κε αλάινγν πεξηερφκελν, γηα
ηηο νπνίεο δελ έρεη πεξηέιζεη - έσο ηψξα ηνπιάρηζηνλ - ζηελ θαηνρή καο
ζρεηηθή γλψζε.
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Λ Άλζξσπνο ηνπ Ιεάληεξηαι εμαθαλίζηεθε απφηνκα θαη νινθιεξσηηθά
ρσξίο λα αθήζεη ζεκαληηθά ίρλε ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ. Θε ηελ εκθάληζε ηνπ
Έκθξσλνο ή Ξχγρξνλνπ Ώλζξψπνπ, πνπ ηνλ «δηαδέρηεθε», θαη είλαη
πεξηζζφηεξν γλσζηφο σο Homo Sapiens, αλαδχεηαη θαη ην θαηλφκελν ηεο
ηέρλεο, φρη ζηελ ελζηηθηψδε θαη αθεξεκέλε κνξθή πνπ ην ζπλαληήζακε
πξνγελέζηεξα, αιιά έηζη φπσο απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ ζηηο κέξεο καο. Δ
ηερληθή

ησλ

ιεπίδσλ

πνπ

αλαπηχρζεθε

ζηελ

επνρή

ηνπ,

ζήκαλε

επαλαζηαηηθέο αιιαγέο ζηελ παξαγσγή ησλ εξγαιείσλ. Δ θαηαζθεπή ηνπο,
πνπ

πιένλ

πξαγκαηνπνηείηαη

κε

κεγαιχηεξε

επθνιία,

επηηξέπεη

ηνλ

πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο, ην κέγεζφο ηνπο κηθξαίλεη θαη ν
ρεηξηζκφο ηνπο θαζίζηαηαη επθνιφηεξνο.
Οα λέα εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαβάιινπλ ζε
θαηεξγάζηκα πνιιά πιηθά πνπ ε επεμεξγαζία ηνπο πξσηχηεξα ήηαλ πεξίπνπ
αδχλαηε, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη κε θαζνξηζηηθφ ηξφπν ζηελ αλάπηπμε θαη
πξναγσγή ηεο δηαθνζκεηηθήο ηέρλεο. Έηζη ζηε δηάξθεηα ηεο λεφηεξεο
Μαιαηνιηζηθήο πεξηφδνπ νη επηθάλεηεο ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ φπισλ
θνζκνχληαη κε πνηθίιεο παξαζηάζεηο, θαηαζθεπάδνληαη πεξηδέξαηα απφ
δηάθνξα πιηθά θαη εηδψιηα (κηθξά αγάικαηα) πνπ αλαπαξηζηνχλ γπλαηθείεο
κνξθέο, ελψ ζηνπο ηνίρνπο ησλ ζπειαίσλ, πνπ παξέρνπλ ζηνλ άλζξσπν
πξνζηαζία θαη αζθάιεηα απφ ηνπο πάζεο θχζεσο θηλδχλνπο, ζπλαληνχκε
ζπρλά ραξάγκαηα θαη δσγξαθηέο.
Λ

ηζηνξηθφο

θαη

αξραηνιφγνο

Αεκήηξηνο

Θενράξεο

ζεκεηψλεη

αλαθεξφκελνο ζηα θαιιηηερληθά θαηνξζψκαηα ηνπ Homo Sapiens: «Βίλαη ε

πξψηε θαη θνξπθαία εθδήισζε ηνπ αλζξψπνπ πνπ δελ ζπλδέεηαη άκεζα κε
πιηθέο αλάγθεο, χπαηε εθδήισζε ηνπ δεκηνπξγηθνχ πλεχκαηνο… Θε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη αλ εξκελεπζεί ε ηέρλε απηή…δελ παχεη λα απνηειεί
έθθξαζε ηεο ςπρήο, ηεο πίζηεσο θαη ησλ βαζηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ
απαζρνινχλ ηε ζθέςε ηνπ αλζξψπνπ, κηα πξνζπάζεηα λα δνζεί απάληεζε ζηα
εξσηήκαηα ηεο δσήο, ηεο γελλήζεσο θαη ηνπ ζαλάηνπ. Ώπφ ηελ άπνςε απηή ε
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παιαηνιηζηθή ηέρλε απνηειεί πξαγκαηηθφ ζαχκα, αλ αλαινγηζηνχκε ζε πφζν
ζχληνκν ζρεηηθά δηάζηεκα έθζαζε ζηα χςε απηά ν άλζξσπνο…».13
Λ ίδηνο κειεηεηήο επηζεκαίλεη φηη ην αξραηφηεξν απηφ δείγκα ηέρλεο
ηεο παιαηνιηζηθήο επνρήο πνπ εληνπίζηεθε ζηελ Βιιάδα είλαη «…ην ράξαγκα

ηνπ πεξηγξάκκαηνο άγξηνπ αιφγνπ επάλσ ζε ζθιεξή πέηξα ζρήκαηνο
αθξναηρκήο, πνπ βξέζεθε έμσ απφ κηθξφ ζπήιαην πάλσ απφ ην ρσξηφ ηνπ
Μειίνπ Ηερψληα…». 14

1.3 Η ηέρλε κέζα ζηνπο αηώλεο
Ξηνλ πξψην ζπγθξνηεκέλν πνιηηηζκφ πνπ εκθαλίζηεθε επάλσ ζηε γε,
απηφλ

ησλ

Ξνπκεξίσλ,

αλαπηχρζεθε

ζεκαληηθά

ε

αξρηηεθηνληθή,

ε

δηαθνζκεηηθή ησλ λαψλ θαη ε γιππηηθή. Ώξγφηεξα, ε αηγππηηαθή ηέρλε πνπ
ηίζεηαη ζηελ ππεξεζία ηεο ζξεζθείαο, παξνπζηάδεηαη σο άθακπηε, ρσξίο ράξε
θαη ιεπηφηεηα, έρεη φκσο λα παξνπζηάζεη γηγαληηαία κλεκεία πνπ καξηπξνχλ
ιαφ κε θαηαπιεθηηθή δξαζηεξηφηεηα. Γλσζηφηεξα είλαη ηα αξρηηεθηνληθά
δεκηνπξγήκαηά ηεο (φπσο νη ππξακίδεο), πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ επηβιεηηθφηεηα
κε ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηνλ φγθν κε ηε δηάξθεηα.
Δ επίδξαζε ησλ Ώηγππηίσλ ζηελ αξρατθή δηαδξνκή ηεο ειιεληθήο
ηέρλεο ππήξμε ζεκαληηθή (παξάδεηγκα ηα πέηξηλα αγάικαηα πνπ έκεηλαλ
γλσζηά σο θνχξνη θαη θφξεο). Ξηε ζπλέρεηα φκσο νη Έιιελεο ζέηνπλ ηνπο
δηθνχο ηνπο φξνπο θαη θαλφλεο θαη ην απνηέιεζκα είλαη ε παξαγσγή
εθπιεθηηθψλ εηθαζηηθψλ δεκηνπξγεκάησλ, φπσο λανί, αγάικαηα θαη γιππηά.
Ξην λέν πιαίζην αλαθνξάο πνπ ζπγθξνηνχλ πεξηιακβάλνληαη επίζεο ε
κνπζηθή, ε πνίεζε θαη ην ζέαηξν. Ον ειιεληθφ θαηλφκελν δελ απνηειεί κηα
αθφκα εθδνρή ηέρλεο ζηνλ αξραίν θφζκν, αιιά ζπληζηά κηα αλαηξνπή, κηα
επαλάζηαζε πνπ, φπσο ζεκεηψλεη ν Gombrich, είλαη ε «πην κεγάιε θαη

13

Θενράξεο, Α., «Λ Homo Sapiens ζηελ Βιιάδα, Δ ηερληθή ησλ ιεπίδσλ», Εζηνξία ηνπ

Βιιεληθνχ Έζλνπο, Οφκνο Ώ΄, εθδ. Βθδνηηθή Ώζελψλ, Ώζήλα 1970, ζει. 43
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„Λ.π., ζει. 44
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εθπιεθηηθή επαλάζηαζε ζε φιε ηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο». 15 Λη θαιιηηερληθέο
δεκηνπξγίεο ησλ Βιιήλσλ ηνπνζεηνχλ γηα πξψηε θνξά ζην επίθεληξν ηνλ
άλζξσπν θαη αλαδεηθλχνπλ ην θάιινο, ην ζπλαίζζεκα θαη ηελ αξκνλία.
Λη Νσκαίνη δαλείζηεθαλ – θαη ζπρλά αληέγξαςαλ – πιεζψξα ζηνηρείσλ
απφ ηνπο Έιιελεο θαη, ζπλδπάδνληαο ηα κε ηνπηθέο παξαδφζεηο, ζπλζέηνπλ
εμίζνπ ιακπξά δεκηνπξγήκαηα.
Λη θαιιηηέρλεο ηεο κεζαησληθήο ηέρλεο (δπηηθήο θαη βπδαληηλήο)
επηθεληξψλνληαη

πεξηζζφηεξν

ζην

ζεβαζκφ

θαη

ζηελ

αλάδεημε

ηνπ

ζξεζθεπηηθνχ ζηνηρείνπ, παξά ζηελ θαζεαπηφ θαιιηηερληθή αμία ηνπ έξγνπ
ηνπο.
Οελ ίδηα πεξίπνπ επνρή ζηελ Ώλαηνιή ε κνπζνπικαληθή ζξεζθεία
απαγνξεχεη πιήξσο ηελ αλαπαξάζηαζε κνξθψλ θαη νη θαιιηηέρλεο επηδίδνληαη
ζηε ζχλζεζε ιεπηεπίιεπησλ δηαθνζκεηηθψλ ζπλζέζεσλ, απνηεινχκελεο απφ
ζρήκαηα θαη θφξκεο, ηα αξαβνπξγήκαηα. Δ θηλεδηθή ηέρλε, πνπ επίζεο
βξίζθεηαη ππφ ηελ επηξξνή ηεο ζξεζθείαο (ηνπ ΐνπδηζκνχ), δεκηνπξγεί έξγα
πνπ παξσζνχλ ζην ζηνραζκφ. Δ θηλεδηθή δσγξαθηθή επί παξαδείγκαηη δε
δηδάζθεη νχηε δηαθνζκεί. Οα κνηίβα ηεο πξννξίδνληαη λα νδεγήζνπλ ηνλ
άλζξσπν ζε φ,ηη πνιπηηκφηεξν γηα απηφλ, ζηε ζθέςε, ζηελ εξεκία θαη ζην
βαζχ δηαινγηζκφ.
Δ Ώλαγέλλεζε, επξηζθφκελε ζε αληηδηαζηνιή κε ην Θεζαίσλα,
ζεκαηνδνηεί ηελ αλαλέσζε ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ κέζα απφ ηελ
αλαδήηεζε πξνηχπσλ ζηελ θιαζηθή αξραηφηεηα. Λη εηθαζηηθέο ηέρλεο, πνπ
αλαθαιχπηνπλ ηελ πξννπηηθή, ζηξέθνληαη πξνο ην λαηνπξαιηζκφ θαη
αξγφηεξα πξνο ηελ αλαδήηεζε ηνπ ηδαληθνχ θάιινπο (Ηενλάξλην ληα ΐίληζη,
Ναθαήι, Θηραήι Άγγεινο), ελψ θαη ε κνπζηθή, κε ηελ άλζηζε πνπ ζεκεηψλεη,
μαλαδίλεη ζηνλ άλζξσπν ηεο λέαο επνρήο ηε δπλαηφηεηα λα εθθξαζηεί απιά
θαη άκεζα.
Ξηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο θαη ηα γξάκκαηα ηνπ 17νπ αηψλα θπξηαξρεί ην
κπαξφθ ην νπνίν νπζηαζηηθά αληηηίζεηαη ζην πξφηππν ηεο ηζνξξνπίαο θαη ηνπ
κέηξνπ πνπ θπξηάξρεζε ζηελ πεξίνδν ηεο Ώλαγέλλεζεο. Ξηε δηάξθεηα ηνπ
15
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ίδηνπ αηψλα ε θσλεηηθή κνπζηθή πξννδεπηηθά παξακεξίδεηαη απφ ηελ
ελφξγαλε.
Ξηνλ αηψλα ηνπ δηαθσηηζκνχ (ηνλ 18ν) επηθξαηεί ν λενθιαζηθηζκφο πνπ
επαλαθέξεη ην αίηεκα ηεο επαλφδνπ ζηηο αηζζεηηθέο θαη εζηθέο αμίεο ηνπ
θιαζηθνχ θφζκνπ, ελψ ε αιιεινδηαδνρή ησλ θαιιηηερληθψλ θηλεκάησλ ηνπ
19νπ

αηψλα

(Ώθαδεκατθφο

Ιενθιαζηθηζκφο,

Ννκαληηζκφο,

Νεαιηζκφο),

καξηπξνχλ ηελ πνηθηιία ησλ θαηεπζχλζεσλ πξνο ηηο νπνίεο ζηξέθεηαη ε ηέρλε.
Λ 20νο αηψλαο ζεκαδεχεηαη απφ ηελ αλάπηπμε κνληέξλσλ θηλεκάησλ
(π.ρ. θνβηζκφο, εμπξεζηνληζκφο, θνπηνπξηζκφο, ληαληατζκφο θ.ιπ.), πνπ ζα
πξέπεη λα εθιεθζνχλ σο «εζσηεξηθή θξηηηθή ηεο «βίαηεο ζχλζεζεο» πνπ

ζπλεπαγφηαλ ε παξαδνζηαθή ζχιιεςε ηνπ έξγνπ σο ζπλεθηηθνχ φινπ θαη ε
νπνία ζπλδεφηαλ κε ηελ θαηαπίεζε θαη ηνλ απνθιεηζκφ φισλ εθείλσλ ησλ
ζηνηρείσλ πνπ εζεσξνχλην αηαίξηαζηα, κε-νινθιεξσκέλα, αζχκβαηα πξνο ην
ηδεψδεο ηεο αλαπαξαζηαζηαθήο ηάμεο θαη αξκνλίαο».16
Θεηά ην 1960 αλαπηχζζνληαη λέν-πξσηνπνξηαθά ξεχκαηα, γλσζηά σο
κεηακνληεξληζηηθά θηλήκαηα, πνπ πξνηάζζνπλ ην αίηεκα γηα ξήμε κε ηελ ίδηα
ηελ ηέρλε θαη ηελ εηζαγάγνπλ ζε κηα επνρή αλαζθάιεηαο θαη αβεβαηφηεηαο.

1.4 Η επηζηήκε αλαδύεηαη
Λ ζεσξεηηθφο ραξαθηήξαο ηεο επηζηήκεο θαη ε δπλαηφηεηά ηεο λα
παξάγεη γλψζε απφ ηε κηα κεξηά, θαη απφ ηελ άιιε ε πξαθηηθή ρξεζηκφηεηα
πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ηερληθή, ηεο νπνίαο έξγν είλαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ
θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ, ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη
ζην ππνζεηηθφ ζπκπέξαζκα φηη ε εκθάληζε ηεο πξψηεο πξνεγήζεθε ηζηνξηθά
ηεο εκθάληζεο ηεο δεχηεξεο.
Ξηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπλέβε ην αληίζηξνθν. Δ ηερλνινγηθή πξφνδνο
πξνεγήζεθε θαη νη επηθαλέζηεξνη ζπληειεζηέο ηεο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ
ζηελ αξραία Ώίγππην, ζηε Θεζνπνηακία, ζηελ Ελδία θαη ζην Απηηθφ εκηζθαίξην,
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Θνπξίθε, Ώ., Θεηακνξθψζεηο ηεο Ώηζζεηηθήο, εθδ. Ιεθέιε, Ώζήλα 2005, ζει. 137

22

πεξηνρέο φπνπ παξνπζηάζηεθαλ εμαηξεηηθά ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα. Οα
γηγάληηα νηθνδνκήκαηα, νη επηβιεηηθέο θαηαζθεπέο, νη ζαιάζζηεο επηθνηλσλίεο,
νη ζεξαπείεο απφ ηνπο ηεξείο, ε αζηξνινγία, ε αιρεκεία θ.ιπ. είλαη κεξηθά κφλν
απφ ηα δεκηνπξγήκαηά ηνπο. Οα ζεκαληηθά απηά έξγα ηνπ απψηεξνπ
παξειζφληνο επί ηεο νπζίαο απνηέιεζαλ πξνηππψζεηο ηνπ επηζηεκνληθνχ
θαηλνκέλνπ, θαζψο βνήζεζαλ ηνλ άλζξσπν λα «απνθηήζεη ηεξάζηηα

απνζέκαηα ηερλνγλσζίαο, πνιιαπιψλ παξαηεξήζεσλ, πνηθίισλ ζπλελνρψλ κε
ηνλ θφζκν. Ώπφ απηά ηα απνζέκαηα αλαθαιχςεσλ (ηφζν πνιχηηκσλ, πνπ ε
πξνέιεπζή ηνπο ζα απνδνζεί ζηνπο ζενχο) ζα ηξνθνδνηεζεί αξγφηεξα ε
αλαδπφκελε επηζηήκε».17
Δ πξψηε θνξά πνπ ε επηζηήκε θαίλεηαη πσο ζπλαληά ηελ ηερλνινγία
είλαη ηα ρξφληα ηεο Ώλαγέλλεζεο, φηαλ νη επηζηήκνλεο ιακβάλνπλ ελεξγά
κέξνο ζηελ παξαγσγή πιήζνπο εξγαιείσλ, απφ ηνπο πξαθηηθνχο αζηξνιάβνπο,
θαη ηα ηειεζθφπηα, κέρξη ηα κηθξνζθφπηα θαη ηα ζεξκφκεηξα. πσο ν
ηζηνξηθφο ηεο επηζηήκεο Allan Debus εμεγεί «απηφ κεξηθψο κπνξεί λα

εξκελεπζεί σο κηα εμέγεξζε ελάληηα ζηελ απζεληία ησλ αξραίσλ, θαζψο νη
πεξηζζφηεξεο αξραίεο θαη κεζαησληθέο κειέηεο γηα ηε θχζε ήηαλ εληειψο
δηαρσξηζκέλεο απφ ηηο δηαδηθαζίεο απαζρφιεζεο ησλ ηερληηψλ».18
Μάλησο, ε αλαδήηεζε ησλ απαξρψλ ηεο επηζηήκεο κνηάδεη λα είλαη έξγν
ιηγφηεξν δχζθνιν, ηνπιάρηζηνλ ζε ζρέζε κε εθείλν πνπ αθνξά ηα πξψηα
βήκαηα ηεο ηέρλεο, πξνθαλψο επεηδή γηα πξψηε θνξά εθθνξά ιφγνπ κε
επηζηεκνληθά ραξαθηεξηζηηθά πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κηα επνρή πνιχ εγγχηεξε
ζηε δηθή καο, πξηλ απφ πεξίπνπ δπφκηζη ρηιηάδεο ρξφληα.
Σο θνηηίδα ηεο επηζηήκεο ζεσξνχληαη ηα παξάιηα ηεο Θηθξάο Ώζίαο θαη
νη λεζησηηθέο πφιεηο ηνπ Ώηγαίνπ ηνπ 6νπ θαη 5νπ π.Ρ. αηψλα. Λη Ίσλεο
θηιφζνθνη πνπ δίδαμαλ θαη ζηνράζηεθαλ ζηελ πεξηνρή, ήξζαλ ζε επαθή κε
ηελ επηβιεηηθή θαη πνιπζρηδή γλψζε ησλ αξραίσλ πνιηηηζκψλ ηεο Ώλαηνιήο,
κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ην Θαιή ην Θηιήζην, πνπ ηαμίδεςε ζε
πνιιέο πεξηνρέο (ηεο Ώηγχπηνπ θαη ίζσο θαη άιισλ ρσξψλ ηεο Βγγχο Ώλαηνιήο)
17

Vigoureux, J.M., Οα κήια ηνπ Ιεχησλα, κεηάθξ. Γ. Ζαπθηάο, εθδ. Ζέδξνο, Ώζήλα 2006, ζει.
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θαη κπήζεθε ζηελ ηερλνγλσζία θαη ζηνπο πλεπκαηηθνχο ζεζαπξνχο ησλ ιαψλ
πνπ ζπλαληνχζε.
Δ επαθή απηή ζπλεηέιεζε ζην λα πξνεθηαζεί απφ ηνπο Έιιελεο ν
βαζηζκέλνο ζηελ απιή εκπεηξία θαη πεξηπησζηαθφο ραξαθηήξαο ηεο ληφπηαο
γλψζεο ζε θαζνιηθφ. πσο παξαηεξνχλ νη Δ. Diels θαη W. Kranz «…ε

ππέξβαζε ηεο εκπεηξηθήο γλψζεο ησλ αλαηνιηθψλ πνιηηηζκψλ ζεκαίλεη ην
απνθαζηζηηθφ βήκα ζηελ αλάπηπμε θαη ηε δηακφξθσζε ηεο επηζηεκνληθήο
ζθέςεο».19 Θέρξη ηφηε ν αξρατθφο άλζξσπνο αληηκεηψπηδε κε θφβν ηε θχζε
θαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζεη θαη λα εξκελεχζεη ηα πνιιαπιά κπζηήξηά ηεο,
πξνέβε ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ κχζνπ, κέζα απφ ηνλ νπνίν απνδίδεη ζηα
θαηλφκελα ηδηφηεηεο παξφκνηεο κε ηηο δηθέο ηνπ, ηα αληηκεησπίδεη δειαδή σο
πξφζσπα, κε απνηέιεζκα λα «…νδεγείηαη ζην λα κελ μερσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ

απφ ηελ θχζε.»20 Θε ηελ Εσληθή θηινζνθία ε ππνθεηκεληθή εθδνρή ηεο θχζεο
κεηαηξέπεηαη ζε αληηθεηκεληθή, ν πεξηβάιισλ θφζκνο θαη ν άλζξσπνο
δηαρσξίδνληαη θαη ηα εμσηεξηθά θαηλφκελα αλαγλσξίδνληαη σο απηνηειή θαη
αλεμάξηεηα, πνπ ρξήδνπλ κειέηεο θαη αλάιπζεο.
Λ Θαιήο, ν Ώλαμίκαλδξνο, ν Ώλαμηκέλεο, ν Δξάθιεηηνο θαη νη ινηπνί
Ίσλεο θπζηθνί θηιφζνθνη πξνρσξνχλ ζηε βαζχηεξε αλαδίθεζε ηεο νπζίαο
ησλ φλησλ (έκςπρσλ θαη άςπρσλ) θαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ ιφγσλ εμαηηίαο
ησλ νπνίσλ απηά εκθαλίδνληαη έηζη φπσο εκθαλίδνληαη. Δ επηζηακέλε
αλαδήηεζε ηεο εζσηεξηθήο λνκνηέιεηάο ηνπο νδεγεί ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ
αλζξψπνπ απφ ηηο πξφηεξεο θνβίεο ηνπ θαη ζηε ζεκειίσζε ηεο αλεμαξηεζίαο
ηεο ππφζηαζήο ηνπ. Λ κχζνο, σο εξγαιείν πξνζέγγηζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο,
ππνρσξεί θαη πιένλ, γηα λα γλσζζεί ν αληηθεηκεληθφο θφζκνο, πξνηάζζεηαη ν
Ηφγνο. Δ απηνλνκία ηνπ πλεχκαηνο θαη ν δεκηνπξγηθφο ζηνραζκφο, ε κεζνδηθή
δηεξεχλεζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ε ππεπζπλφηεηα είλαη ζηνηρεία πνπ
ραξαθηεξίδνπλ ηνλ απειεπζεξσκέλν άλζξσπν ηεο λέαο επνρήο. Δ απγή ηεο
επηζηήκεο είλαη γεγνλφο.
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1.5 Οξόζεκα ηεο επηζηήκεο
Λη αξραίνη Έιιελεο αλέπηπμαλ ρσξίο ακθηβνιία έλα εμαηξεηηθφ ζχζηεκα
επηζηεκνληθήο ζθέςεο. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθέο νη επηζεκάλζεηο ηνπ ηζηνξηθνχ
ηεο επηζηήκεο Charles Coulston Gillispie: «Ώπφ φινπο ηνπο ζξηάκβνπο ηεο

ζεσξεηηθήο ηδηνθπΎαο ησλ Βιιήλσλ, ν πιένλ απξνζδφθεηνο, ν πξαγκαηηθά πην
θαηλνθαλήο, ήηαλ αθξηβψο ε νξζνινγηθή ηνπο αληίιεςε γηα ηνλ θφζκν, σο
εχηαθηνπ ζπλφινπ πνπ δνπιεχεη κε λφκνπο πνπ είλαη δπλαηφλ λα
αλαθαιπθζνχλ απφ ην κπαιφ». 21 θαη εληνχηνηο απηφ παξέκεηλε ζηαηηθφ θαη
αλεμέιηθην θαη ζηα επηηεχγκαηά ηνπ δελ ζεκεηψζεθε νπζηαζηηθή πξφνδνο. Οελ
πζηέξεζε απηή ζα πξέπεη λα απνδψζνπκε ζηελ αξλεηηθή δηάζεζε πνπ ε
θιαζηθή αξραηφηεηα επεθχιαμε νξηζκέλεο θνξέο γηα ηνπο θηινζφθνπο (φπσο
γηα παξάδεηγκα γηα ηνλ Ώλαμαγφξα θαη ην Ξσθξάηε), ζηνπο αιιεπάιιεινπο
πνιέκνπο ηεο πεξηφδνπ εθείλεο θαη ζην δέζηκν ηνπ κέζνπ αλζξψπνπ κε ηελ
παξάδνζε ηνπ κχζνπ θαη ηεο καγείαο.
Ώιιά θαη φηαλ νη δπηηθνί αξγφηεξα αλέπηπμαλ ην δηθφ ηνπο πνιηηηζκφ, ε
επηζηήκε ειάρηζηα πξνσζήζεθε. Δ παληνδχλακε Ζαζνιηθή Βθθιεζία κπφιηαζε
ζηα ρξηζηηαληθά δφγκαηα ζηνηρεία ηεο αξηζηνηειηθήο επηζηεκνινγίαο θαη
άπαληεο φθεηιαλ λα ζπκκνξθψλνληαη ζην πξντφλ πνπ παξήρζε απφ απηήλ
ηελ ζχλαςε. Δ φπνηα θξηηηθή ηζνδπλακνχζε κε επζεία ακθηζβήηεζε ησλ
θξαηνπζψλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ, γεγνλφο πνπ ζήκαηλε φηη φπνηνο ηελ
απνηνικνχζε, νδεγνχληαλ άκεζα ελψπηνλ ηεο Εεξάο Βμέηαζεο. Θέζα ζε απηφ
ην θιίκα ε επηζηήκε παξέκεηλε γηα αηψλεο αδξαλήο θαη ηεικαησκέλε, θαη ε
πινχζηα αξραηνειιεληθή παξάδνζε έκελε, θαηά ην κέγηζην κέξνο ηεο,
νπζηαζηηθά αλαμηνπνίεηε.
Θφιηο πξηλ απφ 500 ρξφληα ε επηζηήκε άξρηζε λα απνθηά εηθφλα
ζπκβαηή κε ηελ εηθφλα πνπ δηαζέηνπκε γηα απηήλ ζήκεξα. Ζνκβηθφ δε ζεκείν
ηεο εμειηθηηθήο ηεο πνξείαο ηεο ήηαλ ν 17νο αηψλαο, θαηά ηνλ νπνίν
ζπληειείηαη κηα ξηδνζπαζηηθή κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ αληίιεςεο ηνπ θφζκνπ θαη
ηεο θχζεο, ε νπνία θαηά βάζε είλαη αιιαγή ζην πεδίν ηεο θηινζνθίαο. Ον
21
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πεξηραξαθσκέλν ζην πιαίζην ηνπ πεξηνξηζκέλνπ νπηηθνχ πεδίνπ ηνπ
αλζξψπνπ ζχκπαλ δηεπξχλεη ηα φξηά ηνπ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. Λπξαλφο θαη
γε ζπληζηνχλ πιένλ κηα αδηάζπαζηε ελφηεηα, δηεπφκελε απφ εληαίνπο
ξπζκηζηηθνχο θαλφλεο. Ξην λέν θνζκνείδσιν πνπ πξνβάιιεη ν ρψξνο
ζπιιακβάλεηαη σο εληαίνο θαη νκνηνγελήο θνξέαο γεσκεηξηθψλ θαη φρη
πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ελψ ηα καζεκαηηθά θαη ε γεσκεηξία ζεσξνχληαη
σο ε θαηαιιειφηεξε κέζνδνο γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ
επηκέξνπο θαηλνκέλσλ ηνπ. Δ κεηαβνιή απηή, πνπ σο πξσηνπφξνπο ηεο είρε
ην Γαιηιαίν θαη ηνλ Ζαξηέζην, δε ζπληζηά έλαλ απιφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο
παξαδεθηήο κέρξη ηφηε εηθφλαο ηνπ θφζκνπ, αιιά κία ξήμε κε ην παξειζφλ
θαη κε ηηο θαζεζηεθπίεο αληηιήςεηο. Λ επηθαλήο ηζηνξηθφο θαη θηιφζνθνο ηεο
επηζηήκεο Alexandre Koyré πνπ κειέηεζε ελδειερψο ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν
θάλεη ιφγν γηα «κηα επαλάζηαζε απφ ηηο ξηδηθφηεξεο, αλ φρη ηε ξηδηθφηεξε ζηελ

αλζξψπηλε ζθέςε».22
Δ κεγάιε θηινζνθηθή κεηαβνιή ηνπ 17νπ αηψλα ζέηεη ηελ επηζηήκε
ζηελ αθεηεξία κηαο λέαο επνρήο, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 18νπ,19νπ θαη 20νπ
αηψλα ε πξφνδφο ηεο ζα ιάβεη εμαηξεηηθά ηαρείο ξπζκνχο, κε άκεζα
σθειεκέλν ην κέζν άλζξσπν, πνπ βιέπεη φηη νη πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο
βειηηψλνπλ ξαγδαία ην βηνηηθφ ηνπ επίπεδν.

1.6 Από ηελ ελζηηθηώδε ηέρλε ζηελ επηζηεκνληθή
εξκελεία ηνπ θόζκνπ
Οφζν

ε

θαιιηηερληθή

δξαζηεξηφηεηα

φζν

θαη

ε

παξαγσγή

επηζηεκνληθνχ έξγνπ πξνυπνζέηνπλ ηελ θαηαβνιή δηαλνεηηθήο πξνζπάζεηαο.
Δ θηινηέρλεζε ελφο δσγξαθηθνχ πίλαθα, ε δηαθφζκεζε ελφο νηθνδνκήκαηνο, ε
ζχλζεζε ελφο κνπζηθνχ θνκκαηηνχ, ε κεζνδηθή πξνζέγγηζε ελφο θπζηθνχ
θαηλνκέλνπ θαη ε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο νξγάλνπ ηνπ αλζξψπηλνπ
ζψκαηνο είλαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα πεξαησζνχλ κε επηηπρία,
22
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κφλνλ φηαλ εθείλνο πνπ απνπεηξάηαη λα ηηο εθηειέζεη δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην
λνεηηθφ

εμνπιηζκφ.

ηαλ

απηφο

απνπζηάδεη

είλαη

αδχλαην

λα

πξαγκαηνπνηεζνχλ νη αλαγθαίεο ιεπηεπίιεπηεο δηεξγαζίεο ζε επίπεδν λνπ
αξρηθά θαη ε έκπξαθηε εθαξκνγή ηνπο θαηφπη.
ηαλ ν πξντζηνξηθφο άλζξσπνο έθαλε ην πξψηα ηνπ βήκαηα επάλσ
ζηνλ πιαλήηε δε δηέζεηε θαηά νπζία, επαξθή γηα λα ηνλ νδεγήζεη ζηελ
παξαγσγή θαιιηηερληθνχ ή επηζηεκνληθνχ έξγνπ. Δ δξάζε ηνπ ήηαλ
πεξηνξηζκέλε θαη εμαληινχληαλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βηνινγηθψλ αλαγθψλ
ηνπ. Μξσηίζησο έπξεπε λα πξνζηαηεπηεί απφ ηνπο ερζξνχο πνπ ηνλ
πεξηέβαιιαλ θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ ηξνθή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξεη λα
επηβηψζεη. Ξπλεπψο νη θηλήζεηο ηνπ ήηαλ κεραληθέο θαη νη απνθάζεηο ηνπ
ιακβάλνληαλ κε βάζε ην έλζηηθην. Ώπηή ε αξρατθή ζπκπεξηθνξά εμεγεί ην
γεγνλφο φηη ε ηέρλε θαη ε επηζηήκε, ρψξνη θαη‟ εμνρήλ δηαλνεηηθνί δε
δηακνξθψζεθαλ σο πεδία ηνπ επηζηεηνχ ηαπηφρξνλα κε ηελ εκθάληζε ηνπ
αλζξψπηλνπ είδνπο επάλσ ζηε γε. Δ ζπγθξφηεζή ηνπο πξνέθπςε φηαλ ε
δηαλνεηηθή σξίκαλζε ηνπ αλζξψπνπ έθηαζε ζε ηέηνηα επίπεδα πνπ επέηξεπε
ηε ζχιιεςε θαη εθαξκνγή θαιιηηερληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ ηδεψλ, δηαδηθαζία
πνπ δηάξθεζε πνιιέο ρηιηεηίεο. Ζαηά ηνλ ίδην ηξφπν ε εμέιημή ηνπο θαη ε
κεηάβαζή ηνπο ζε αλψηεξεο κνξθέο πξαγκαηνπνηείηαη παξάιιεια κε ηελ
αξγή αιιά δηαξθή πξφνδν ηνπ πνιηηηζηηθνχ ππνβάζξνπ θαη ηεο βηνινγηθήο,
ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο αλφδνπ ηνπ αλζξψπνπ.
Έρεη άξαγε ην εμειηθηηθφ κνληέιν πνπ αδξνκεξψο πεξηγξάθεηαη εδψ
δηαρξνληθή ηζρχ; Θπνξεί λα εξκελεχζεη ηηο πνηθίιεο κεηαβνιέο θαη ηηο
παιηλδξνκηθέο θηλήζεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζην παξειζφλ θαη ζα ζπλερίζνπλ λα
ζεκεηψλνληαη κειινληηθά ζηελ ηέρλε θαη ζηελ επηζηήκε;
Ώο κειεηήζνπκε έλα παξάδεηγκα απφ ην πεδίν ηεο ηέρλεο.
Άξαγε ην θαηλφκελν αθξαίσλ θαιιηηερληθψλ ξεπκάησλ, έηζη φπσο απηφ
εκθαλίδεηαη ζηε δηάξθεηα ησλ ηεζζάξσλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ηνπ 20νπ αηψλα,
εληάζζεηαη, ζχκθσλα κε φζα έρνπκε πεη, ζηελ αέλαε εμειηθηηθή δηαδηθαζία
πνπ παξαπάλσ πεξηγξάςακε ή κήπσο ηα κεηακνληεξληζηηθά θηλήκαηα
ηνπνζεηνχληαη έμσ απφ ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο, έηζη φπσο
δηαηείλνληαη πνιινί κειεηεηέο ηνπο; Βάλ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, εάλ δειαδή
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ήδε βξηζθφκαζηε ζηε κεηά ην πέξαο ηεο ηέρλεο θάζε, δε λνκηκνπνηνχκαζηε
λα θάλνπκε ιφγν γηα δηελεθή εμειηθηηθή πνξεία. Βάλ φκσο νη πξνεγνχκελεο
παξαδνρέο καο έρνπλ βάζε, αλ δειαδή επηκείλνπκε ζην φηη ε επηζηήκε θαη ε
ηέρλε αληηζηνηρίδνληαη κε ηελ αδηάιεηπηε πλεπκαηηθή εθιέπηπλζε ηνπ
αλζξψπνπ, δελ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα ηέινο ηεο ηέρλεο, γηαηί ηφηε ζα
πξέπεη λα κηιήζνπκε θαη γηα ην ηέινο ηεο γλσζηηθήο θαη πλεπκαηηθήο πξνφδνπ
ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο.
Ζαηά ηε γλψκε καο ε πνξεία ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο αλά ηνπο
αηψλεο δηέπεηαη απφ κηα ινγηθή δηαξθνχο κεηεμέιημεο, δηεμάγεηαη σζηφζν ζηε
βάζε ζχλζεησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ πεξηφδνπο παιηλδξνκήζεσλ,
αζπλερεηψλ, ξαγδαίαο πξνφδνπ θαη παξαηεηακέλσλ ζηάζεσλ. Λη πξφζθαηεο
εμειίμεηο ζηελ ηέρλε ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα ζεαζνχλ σο πξφζθαηξεο φςεηο
ηεο, νξηζηηθή εηθφλα γηα ηηο νπνίεο ζα έρνπκε κφλν κεηά απφ έλα κεγάιν (κε
πξνζδηνξίζηκν ζηε θάζε απηή) ρξνληθφ δηάζηεκα. Έλα δηαθνξεηηθφ αιιά κε
θάπνηεο αλαινγίεο θαηλφκελν ήηαλ ε ζηαζηκφηεηα ηνπ επηζηεκνληθνχ ιφγνπ
γηα έλα ηεξάζηην ρξνληθφ δηάζηεκα, απφ ηνλ 4ν π.Ρ. αηψλα κέρξη ην 17ν κ.Ρ.,
πνπ έκελε θαζεισκέλνο ζηα αξηζηνηειηθά δφγκαηα. Θα κπνξνχζακε ζε απηήλ
ηελ πεξίπησζε λα θάλνπκε άξαγε ιφγν γηα ηέινο ηεο επηζηήκεο; Δ εθξεθηηθή
αλάπηπμε πνπ ελ ηέιεη ζεκείσζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ αηψλσλ δε
ζα δηθαηνινγνχζε ηε δηαηχπσζε κηαο ηέηνηαο ζέζεο.

1.6.1. Η πνξεία ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο αθνινπζεί ηε βηνινγηθή
θαη θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή εμέιημε ηνπ αλζξώπνπ
Έλα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν πνπ ρξήδεη δηεξεχλεζεο είλαη ε κεγάιε
ρξνληθή απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηελ εκθάληζε ηεο ηέρλεο απφ απηήλ ηεο
επηζηήκεο. Γηα πνην ιφγν ηα πξψηα απνηππψκαηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ηέρλεο
εληνπίδνληαη αξθεηέο ρηιηάδεο ρξφληα πξηλ απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο πξψηεο
απφπεηξαο γηα επηζηεκνληθή εξκελεία ησλ θαηλνκέλσλ ηεο θχζεο; Θα
εληάμνπκε ηελ απάληεζε ζηε ζπιινγηζηηθή πνπ κέρξη ηψξα αλαπηχμακε.
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Οα πξψηα γλσζηά δείγκαηα ηέρλεο πνπ δηαζέηνπκε πξνέξρνληαη απφ
ην ζπήιαην ηνπ Ηαζθψ ηεο Γαιιίαο θαη ηελ Ώιηακίξα ηεο Εζπαλίαο θαη
εηθνλίδνπλ βνπβάιηα, κακνχζ θαη ηαξάλδνπο. Μαξφηη κε βάζε ηα ζεκεξηλά
θξηηήξηα παξαπέκπνπλ ζε έξγα πνπ παξήρζεζαλ κε ζθνπφ ην θάιινο, ηελ
ηέξςε θαη ηε δηαθφζκεζε, εληνχηνηο νη εξεπλεηέο εξκελεχνπλ ην πεξηερφκελν
ησλ λσπνγξαθηψλ απηψλ, φρη «ζαλ θάηη φκνξθν πνπ ην θνηηάδεηο, αιιά ζαλ

κηα δχλακε πνπ ηε κεηαρεηξίδεζαη». 23 Θε ηε ζρεδίαζε απηψλ ησλ δσηθψλ
κνξθψλ ζηα ηνηρψκαηα θαη ζηελ νξνθή ησλ ζπειαίσλ εθθξάδεηαη επί ηεο
νπζίαο ε πίζηε ηνπ πξντζηνξηθνχ αλζξψπνπ ζην φηη ε εηθφλα πνπ δσγξαθίδεη
είλαη θνξέαο καγηθήο δχλακεο, ηθαλήο λα επηδξάζεη επάλσ θαη ζηελ
πξαγκαηηθή δσή. Βίλαη, κε άιια ιφγηα, δεκηνπξγίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο ν
θαιιηηέρλεο επηρεηξεί λα δακάζεη ηε θχζε θαη ηα ζεξία ηεο, πνπ είηε ηνλ
απεηινχλ είηε ηα πξννξίδεη γηα λα ηξαθεί. Βλ ηέιεη, ν αλψξηκνο αθφκα
άλζξσπνο ησλ ζπειαίσλ ηεο παιαηνιηζηθήο επνρήο αλαγνξεχεη ηελ ηέρλε ζε
ηδεψδεο εξγαιείν έθθξαζεο ηεο αγσλίαο θαη ησλ επηζπκηψλ ηνπ. Λ Arnold
Hauser, ηζηνξηθφο ηεο ηέρλεο, παξαηεξεί ζρεηηθά: « Λ παιαηνιηζηθφο θπλεγφο

θαη δσγξάθνο […] πίζηεπε φηη ην πξαγκαηηθφ δψν πθίζηαην αθξηβψο ηε
ζαλάησζε φπσο ην δψν πνπ απεηθνληδφηαλ ζηελ εηθφλα…Αελ ήηαλ επνκέλσο
δήηεκα ζπκβνιηθήο ππνθαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο, αιιά δξάζεο πξαγκαηηθά
ζθφπηκεο.»24
Λ θαιισπηζκφο, ε κίκεζε θαη ε παξαγσγή αηζζεηηθψλ έξγσλ κε ζηφρν
ην ζρνιηαζκφ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη εθδειψζεηο θαη εθθξάζεηο ηεο ηέρλεο
πνπ πξνυπνζέηνπλ πςειφηεξν πνιηηηζκηθφ δείθηε, γηα απηφ ρξνληθά έπνληαη
θαη αλαπηχζζνληαη φηαλ, αθελφο κεηψλνληαη νη εμσηεξηθνί θίλδπλνη θαη ε
πξφζβαζή ηνπ ζηελ ηξνθή πξαγκαηνπνηείηαη επθνιφηεξα, αθεηέξνπ φηαλ νη
λνεηηθέο ηθαλφηεηέο ηνπ εληζρχνληαη.
Θα ρξεηαζηεί λα παξέιζνπλ πνιιέο ρηιηεηίεο κέρξηο φηνπ ν άλζξσπνο
πξαγκαηνπνηήζεη ην επφκελν ζεκαληηθφ ηνπ βήκα. Ώπηφ ζα γίλεη φηαλ ε
αζθάιεηα θαη ε ηξνθή θαηαζηνχλ δεδνκέλεο θαη φηαλ ε δηαλνεηηθή θαη
23

Gombrich, Β.H., Ον ρξνληθφ ηεο ηέρλεο, κεηάθξ. Η. Ζάζδαγιε, εθδ. Θνξθσηηθφ Ίδξπκα
Βζληθήο Οξαπέδεο, Ώζήλα 1994, ζει. 40
24

Hauser, A., The Social History of art, Routledge, 1999, ζει. 4
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ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε θηάζνπλ ζε πςειφ βαζκφ σξηκφηεηαο. Οφηε
πιένλ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππεξβαίλεη ην κπζηθφ θαη καγηθφ ηξφπν
πξνζέγγηζεο ηεο θχζεο θαη λα πξνρσξά ζηελ εμηρλίαζε ηεο νπζίαο ησλ
πξαγκάησλ κε φξνπο επηζηήκεο.
Ξπκπεξαζκαηηθά, ε ηεξάζηηα ρξνληθή δηαθνξά πνπ πθίζηαηαη αλάκεζα
ζηηο πξψηεο ελζηηθηψδεηο απφπεηξεο θαιιηηερληθήο δξάζεο θαη ζηε γέλεζε ηνπ
επηζηεκνληθνχ ιφγνπ ζα πξέπεη λα εξκελεπζεί ζηε βάζε ηεο πξννδεπηηθήο
αιιά βξαδχηαηεο βηνινγηθήο, λνεηηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο
εμέιημεο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2Ο

Η ΤΝΑΝΣΗΗ ΜΔΑ ΣΙ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΔ

2.1 Δηζαγσγηθά
Ξην θεθάιαην απηφ ζα επηρεηξεζεί ε παξνπζίαζε ηνπ δηαιφγνπ πνπ
θαίλεηαη φηη δηαρξνληθά δηαηεξνχλ ε ηέρλε θαη ε επηζηήκε, έηζη φπσο απηφο
εκθαλίδεηαη ζην πιαίζην ησλ θαιιηηερληθψλ δξάζεσλ, ησλ επηζηεκνληθψλ
ζεσξηψλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ. Θα γίλεη πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο
ηνπ εχξνπο θαη ηεο κνξθήο πνπ θαηά πεξίπησζε ιακβάλεη, θαζψο θαη ησλ
ζπλεπεηψλ ηνπ γηα ην θαζεζηψο χπαξμεο ησλ δεκηνπξγηψλ, εληφο ησλ νπνίσλ
ζπληειείηαη.
Ξπλήζσο ν κέζνο λνπο πξνζδηνξίδεη κε ζαθή θαη ζπγθεθξηκέλν ηξφπν
ηα φξηα αλάκεζα ζηελ ηέρλε θαη ζηελ επηζηήκε, έηζη πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο
θνξέο κηα ελδερφκελε ζχγρπζε κεηαμχ ελφο θαιιηηερληθνχ θαη ελφο
επηζηεκνληθνχ δεκηνπξγήκαηνο λα ζεσξείηαη αδηαλφεηε. Γηα παξάδεηγκα, ε
αλαπαξάζηαζε ελφο ηνπίνπ κέζσ ελφο απινχ ζρεδίνπ εκπίπηεη ρσξίο
ακθηβνιία ζηα φξηα ηεο ηέρλεο, φκσο ε απνηχπσζε ηνπ ηξφπνπ επέθηαζεο
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κηαο πφιεο κέζα ζε έλα πνιενδνκηθφ ζρέδην είλαη πξνθαλέο φηη εγγξάθεηαη
ζην ρψξν ηεο επηζηήκεο. Ζαηά ηνλ ίδην ηξφπν θαίλεηαη πσο ε δηαδηθαζία
ζχλζεζεο ελφο ςεθηδσηνχ αθνξά ηελ ηέρλε, ελψ ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ
κεγέζνπο κηαο δηάηαμεο εκηαγσγψλ ζηεξεάο θαηάζηαζεο

(transistor) είλαη

δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηζηήκε.
Βίκαζηε άξαγε πάληνηε ζε ζέζε λα πξνβαίλνπκε ζε ηέηνηνπο
μεθάζαξνπο δηαρσξηζκνχο ή κήπσο ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο έξγσλ φπνπ ην
ππφβαζξν ηνπο είλαη αζαθέο, νπφηε ε θαηάηαμή ηνπο θαζίζηαηαη ηνπιάρηζηνλ
δπζρεξήο;
Ξηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ έρεη παξαηεξεζεί ην θαηλφκελν
ηεο παξαγσγήο ζπλζέζεσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ ζην πεξηερφκελφ ηνπο
ζηνηρεία απφ ην ρψξν ηεο επηζηήκεο θαη επηζηεκνληθέο δεκηνπξγίεο πνπ
ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ηέρλε. Ξε πεξηζζφηεξν πξνρσξεκέλεο πεξηπηψζεηο
παξάγνληαη πξντφληα κε δηαθηινληθνχκελν status, πνπ ε ηαμηλφκεζή ηνπο ζην
θαιιηηερληθφ ή ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ζπλαληά πξνζθφκκαηα ή είλαη αθφκα
θαη αδχλαηε. Βίλαη πξνθαλέο φηη κεηαμχ ησλ δχν ρψξσλ πθίζηαηαη θάπνηνπ
είδνπο επηθνηλσλία, έλαο ζπζρεηηζκφο πνπ, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα,
θάπνηε νδεγεί ζηε ζχγθιηζε, αλ φρη θαη ζε απηήλ αθφκα ηελ ηαχηηζή ηνπο.
Μξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ παξάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ παξαδεηγκάησλ
πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ χπαξμε απηήο ηεο ζπλάθεηαο, ζα επηρεηξήζνπκε κηα
πξψηε αλάιπζε ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ φξσλ ππφ ηνπο νπνίνπο κηα
δξαζηεξηφηεηα, έλα έξγν ή κηα εθαξκνγή εγγξάθνληαη ζηνλ έλα απφ ηνπο
δχν ρψξνπο.

2.2 Ο ξόινο ηνπ ζπγθείκελνπ
Κεθηλψληαο, αο δνθηκάζνπκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε κηα ελνξαηηθή
πξνζέγγηζε ηνπ πξψηνπ βήκαηνο ηνπ Neil Armstrong ζην θεγγάξη θαη λα ην
θαληαζηνχκε σο κηα θίλεζε έμσ απφ ην πιαίζην ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε.
Ώο πξνζπαζήζνπκε λα ηελ θαηαλνήζνπκε απνκνλσκέλε απφ ην ρψξν θαη ην
ρξφλν εθηέιεζήο ηεο, έμσ απφ ηελ πξφζεζε ηνπ θνξέα ηεο θαη αλεμάξηεηα
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απφ ηηο θξαηνχζεο ζπλζήθεο θαη αληηιήςεηο ηεο επνρήο, θξνληίδνληαο
ηαπηφρξνλα λα δηαηεξνχκε θαη ηε δηθή καο θξίζε ακφιπληε απφ ηδέεο, ζθέςεηο
θαη πξνθαηαιήςεηο πνπ ζα αιινίσλαλ ηελ θαζαξή ζέαζή ηεο. Ώπηφ πνπ ηειηθά
κέλεη δελ είλαη παξά ε κεηαθίλεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζηξνλαχηε, ε απιή
κεηαηφπηζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ. Ζάλνληαο ηελ ίδηα (θαξηεζηαλνχ ηχπνπ)
αλαγσγή αο επηδηψμνπκε λα ζπιιάβνπκε έλα βήκα ηνπ ζπνπδαίνπ ρνξεπηή
Mikhail Baryshnikov επάλσ ζηε ζθελή θαηά ηελ ψξα δηεμαγσγήο κηαο
παξάζηαζεο. Οεξψληαο ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο αθαίξεζεο κε ηελ πεξίπησζε
ηνπ Neil Armstrong, νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην βήκα ηνπ
ζεκαληηθνχ απηνχ θαιιηηέρλε ηζνδπλακεί επίζεο κε κηα απιή κεηάζεζε, κε κηα
απιή αιιαγή ζέζεο ηνπ ζψκαηφο ηνπ.
Βλεξγψληαο θαηά ηνλ ίδην ελνξαηηθφ ηξφπν αληηιακβαλφκαζηε φηη ε
γξακκή πνπ ραξάζζεη ν αξρηηέθηνλαο Santiago Calatrava επάλσ ζε έλα
ηνπνγξαθηθφ ζθαξίθεκα είλαη ίδηα θαη απαξάιιαρηε κε ηελ αληίζηνηρε πνπ ν
Vasilii Kandinsky ραξάζζεη ζε έλαλ δσγξαθηθφ ηνπ πίλαθα. Λκνίσο ν ήρνο ηνπ
ηχκπαλνπ είλαη παλνκνηφηππνο, είηε απηφ θξνχεηαη απφ ηνλ δάζθαιν πνπ
δηδάζθεη ζηνπο καζεηέο ηνπ ηνλ ηξφπν δηάδνζεο ησλ ερεηηθψλ θπκάησλ είηε
απφ

ηνλ

θαιιηηέρλε

πνπ

είλαη

κέινο

κηαο

κνπζηθήο

νξρήζηξαο.

Θεσξνχκελα έμσ απφ ην ζπγθείκελφ ηνπο, ηα βήκαηα ηνπ Armstrong
θαη ηνπ Baryshnikov νκνηάδνπλ ηφζν πνιχ πνπ είλαη κάιινλ αδχλαηνλ λα
δηαθξηζνχλ ην έλα απφ ην άιιν. Λκνίσο, νχηε νη γξακκέο ηνπ Calatrava θαη
ηνπ Kandinsky δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο, νχηε θαη ν ήρνο ηνπ ηχκπαλνπ
δηαρσξίδεηαη, φηαλ απηφο πξνθαιείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή απφ ηνλ
κνπζηθφ. Δ εθηίκεζε θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο πξνυπνζέηεη έληαμε ζην context
πνπ ηα παξήγαγε, γλψζε δειαδή ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ ζην νπνίν
ιεηηνπξγνχλ. Βπαξθήο θαη απνηειεζκαηηθή λνεκαηνδφηεζή ηνπο κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί κφλν εάλ ηα εμεηάζνπκε κέζα ζηνλ θφζκν πνπ ηα γέλλεζε,
κφλν εάλ ηα κειεηήζνπκε εληφο ησλ γεληθφηεξσλ ζπλζεθψλ ζηηο νπνίεο
ιεηηνπξγνχλ.
Ζαζίζηαηαη επνκέλσο πξνθαλέο φηη είλαη κάιινλ αδχλαηνλ λα εγγξαθεί
κηα πξάμε ζηνλ θαιιηηερληθφ ή ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν, εάλ πξνεγνπκέλσο
δελ θαηαζηεί γλσζηφ ην ζπγθείκελν εληφο ηνπ νπνίνπ απηή πξαγκαηνπνηείηαη.

33

Θφλν φηαλ γηλφκαζηε γλψζηεο ησλ επηκέξνπο παξακέηξσλ πνπ ζπλδένληαη
καδί ηεο, είκαζηε ζε ζέζε λα ηελ νξηνζεηήζνπκε θαη λα ηεο πξνζδψζνπκε
ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Βηδάιισο παξακέλεη λεθειψδεο, γεληθή θαη
αφξηζηε.

Βκπεξηέρεη,

ζπλεπψο,

ζνβαξέο

δπζθνιίεο

ε

απφπεηξα

λα

δηαθνξνπνηεζεί νληνινγηθά ην θαζεαπηφ θαιιηηερληθφ απφ ην θαζεαπηφ
επηζηεκνληθφ, θαη ην γεγνλφο φηη ν κέζνο άλζξσπνο θαίλεηαη πσο πεηπραίλεη
κε ζρεηηθή επθνιία απηφ ην δηαρσξηζκφ ζπκβαίλεη κφλν επεηδή εθ ησλ
πξνηέξσλ γλσξίδεη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ.

2.2.1 Ση είλαη ηέρλε ή «πόηε έρνπκε ηέρλε»;
Ώλνίγνληαο εδψ κία παξέλζεζε, ζα θάλνπκε κηα αλαθνξά ζηε
ιεηηνπξγηζηηθή ζεσξία ηνπ Nelson Goodman, ε νπνία εθηηκνχκε φηη έρεη ηελ
ίδηα δνκή κε ηε δηθή καο πξνζέγγηζε. Θειεηψληαο ην πεδίν ηεο ηέρλεο
(πξνθαλψο ν ζεκαληηθφο απηφο θηιφζνθνο δελ αλαθέξεηαη ζην δήηεκα ηνπ
πφηε κηα δξαζηεξηφηεηα ραξαθηεξίδεηαη σο θαιιηηερληθή θαη πφηε σο
επηζηεκνληθή) πηζηεχεη πσο δελ είλαη πάληνηε εχθνιν λα απνζαθελίζνπκε ην
νληνινγηθφ ππφβαζξν ελφο αληηθεηκέλνπ θαη λα απνθαλζνχκε ξεηψο αλ
εληάζζεηαη ή φρη ζηνλ θαιιηηερληθφ ρψξν. Βθηηκά φηη, αληί λα αλαδεηάκε αλ
απηφ είλαη θαιιηηέρλεκα, είλαη πξνηηκφηεξν λα ειέγμνπκε εάλ ιεηηνπξγεί σο
ηέηνην, κε άιια ιφγηα αληηθαζηζηά ην εξψηεκα ηνπ ηη είλαη ηέρλε κε ην
εξψηεκα πφηε ππάξρεη ηέρλε. Ξπκπεξαίλεη ελ ηέιεη πσο νη εθάζηνηε ζπλζήθεο
απνηεινχλ ηνλ θαζνξηζηηθφηεξν παξάγνληα γηα λα απνδνζεί λφεκα ζε έλα
έξγν ηέρλεο, ιφγσ ηνπ παξνδηθνχ, κεηαβαιιφκελνπ ή ηπραίνπ ραξαθηήξα
ηνπο. Ξεκεηψλεη ραξαθηεξηζηηθά: «Ζαλνληθά κηα πέηξα δελ είλαη έξγν ηέρλεο

ελφζσ βξίζθεηαη ζην δξφκν, αιιά κπνξεί λα γίλεη εθφζνλ εθηεζεί ζην
κνπζείν».25
Δ ζεσξία απηή θαιχπηεη ηφζν πεξηπηψζεηο φπνπ θάπνηα έξγα ηέρλεο
απψιεζαλ ηνλ θαιιηηερληθφ ηνπο ραξαθηήξα, φζν θαη εθείλεο θαηά ηηο νπνίεο
25

Goodman, N., «Μφηε έρνπκε ηέρλε;», Έλλνηεο ηεο ηέρλεο ηνλ 20ν αηψλα, επηκ. Μ. Μνχινο,
εθδ. Ώλσηάηεο Ξρνιήο Ζαιψλ Οερλψλ, Ώζήλα 2006, ζει.378
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νξηζκέλνη θαιιηηέρλεο αιινίσζαλ αληηθείκελα πξννξηζκέλα γηα θαζεκεξηλή
ρξήζε κε ζθνπφ λα ηνπο πξνζδψζνπλ έλαλ απξφβιεπην εθθξαζηηθφ ξφιν
(ready mades). πσο ζεκεηψλνπλ νη Jean-Pierre Cometti , Jacques Morizot
θαη Roger Pouivet, αλαθεξφκελνη ζηε ιεηηνπξγηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ
Goodman «…ν εθήκεξνο ραξαθηήξαο ησλ ζπλζεθψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ζ‟ έλα

αληηθείκελν κηα ιεηηνπξγία αηζζεηηθνχ ηχπνπ είλαη ζε ηέηνην βαζκφ ηπραίνο,
ψζηε… έλα γλσζηφ έξγν ηέρλεο κπνξεί πξάγκαηη λα απνιέζεη ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ελ γέλεη ηνπ πξνζδίδνπλ κηα αμία θαη λα απνθηήζεη ην
ραξαθηήξα ελφο νιφηεια ηεηξηκκέλνπ εξγαιείνπ ή θαη λα κελ δηαζέηεη πηα
θαλέλα ραξαθηήξα.»26
Δ ινγηθή πνπ δηέπεη ηε ζέζε ηνπ Goodman έρεη πξνθαλείο αλαινγίεο
κε ηε δηθή καο πξνζέγγηζε. πσο εθείλνο ζεσξεί φηη ην status νξηζκέλσλ
αληηθεηκέλσλ δελ είλαη απνιχησο δεδνκέλν θαη, αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο,
κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ραξαθηήξα θαιιηηερλήκαηνο ή λα ηνλ απνζηεξνχληαη,
έηζη θαη ζην δηθφ καο ηζρπξηζκφ ε πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα είλαη απηή πνπ
πξνζδηνξίδεη ηνλ επηζηεκνληθφ ή ηνλ θαιιηηερληθφ ραξαθηήξα αληηθεηκέλσλ θαη
εθαξκνγψλ. Θεσξψληαο ινηπφλ φηη είλαη κηα εμαηξεηηθά δχζθνιε ππφζεζε ην
λα ζπιιάβνπκε ηα αθξηβή φξηά ηνπο θαη λα πεξηγξάςνπκε ην βάζνο ηεο νπζίαο
ηνπο, πεξηνξηδφκαζηε ζην λα πξνβαίλνπκε ζε εξκελείεο ηνπο, ηνπνζεηψληαο
ηα ζην πιαίζην πνπ ηα παξήγαγε θαη ζην νπνίν πθίζηαληαη θαη ιεηηνπξγνχλ.
Βίλαη φκσο αιήζεηα φηη ζηελ πξάμε δελ θαηαθεξκαηίδνπκε πνηέ, φπσο
ζηα πξναλαθεξζέληα παξαδείγκαηα, ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα έξγα,
νχηε παξηζηάκεζα θαηά ηελ ζηηγκή ηεο ζχιιεςήο ηνπο θαη ηεο βήκα πξνο
βήκα πινπνίεζήο ηνπο. Ονχην έγηλε παξαπάλσ ράξηλ ηεο ηαπηνπνίεζεο ηνπ
νληνινγηθνχ ηνπο ππφβαζξνπ θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο πξσηαξρηθήο χιεο
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ιάβνπλ ππφζηαζε. Ξηνλ θαζεκεξηλφ βίν ηηζέκεζα
πάληνηε ελψπηνλ νινθιεξσκέλσλ δξάζεσλ θαη θαηαζθεπψλ (ηέρλεο θαη
επηζηήκεο) πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηα φξηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ θαη, γηα ηηο
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο, δε δπζθνιεπφκαζηε λα πξνβνχκε ζε απνθάλζεηο
γηα ην είδνο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. Οα θαηαηάζζνπκε ζην νηθείν πεδίν φληαο
26

Cometti, J., Morizot, J., Pouivet, R., Γεηήκαηα Ώηζζεηηθήο, κεηάθξ. Ξ. Ρξπζηθνχ, εθδ.
Ιήζνο, Ώζήλα 2005, ζει. 25
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ζπλήζσο ζίγνπξνη γηα ηελ επηινγή καο. Ππάξρνπλ σζηφζν πνιιέο πεξηπηψζεηο,
νη νπνίεο ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο θαη αλάιπζεο. Ξηε ζπλέρεηα ζα
παξνπζηάζνπκε

νξηζκέλεο

απφ

απηέο,

μεθηλψληαο

απφ

εθείλεο

κε

ακθηζβεηνχκελν θαζεζηψο χπαξμεο θαη πξνρσξψληαο ζε άιιεο πεξηζζφηεξν
ελαξγείο. ιεο ηνπο ζα ζπλδξάκνπλ ζηελ πξνζπάζεηα λα εηζδχζνπκε ζην
βάζνο ηεο νπζίαο ησλ θαιιηηερληθψλ έξγσλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ
εθαξκνγψλ, αιιά θαη γεληθφηεξα ζηνλ ηξφπν πνπ ε επηζηήκε θαη ε ηέρλε
ζπλππάξρνπλ θαη αιιειεπηδξνχλ.

2.3 Σέρλε ή επηζηήκε;
2.3.1 Γεκηνπξγίεο κε δηαζαθεληζκέλνπ status
Ξηε δεθαεηία ηνπ 1960 πνιινί επηζηήκνλεο θαη θπξίσο θαιιηηέρλεο
παξνπζίαζαλ ζπλζέζεηο κε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ηελ απξνζδηνξηζηία
θαη ηελ αζάθεηα ηνπ ζηίγκαηφο ηνπο. Ξθνπίκσο ή φρη, ζπλέζεζαλ έξγα κε
δηαζαθεληζκέλνπ status, πνπ άιινηε πξνθάιεζαλ νξγίιεο αληηδξάζεηο, άιινηε
πέξαζαλ απαξαηήξεηα θαη θάπνηε απνηέιεζαλ αληηθείκελα ζαπκαζκνχ.
Μεηξακαηηθέο νκάδεο, φπσο ε νκάδα Zero (Düsseldorf, 1957-1960) θαη ε
G.R.A.V. (Paris, 1961-1968) παξήγαγαλ έξγα (πεξηβάιινληα, ιαβχξηλζνπο,
θαιεηδνζθφπηα, project θ.ιπ.) ρξεζηκνπνηψληαο ην θσο, ηνλ αέξα ή ηε θσηηά.
Ξην C.A.V.S. (Center For Advanced Visual Studies) ζην ΘΕT «επεμεξγάζηεθαλ

έξγα βαζηδφκελνη ζηε ζπλεξγαζία θαιιηηερλψλ, κεραληθψλ θαη επηζηεκφλσλ,
δεκηνπξγψληαο λέα πεδία έξεπλαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηε Sky Art, πνπ είρε
ζηφρν ηελ παξνπζίαζε έξγσλ ζηνλ νπξαλφ. Λη έξεπλεο αθνξνχζαλ κνξθέο
έθθξαζεο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε πξνεγκέλσλ ηερληθψλ ηνπ ρψξνπ θαη ηεο
επηθνηλσλίαο ζε νπηηθφ θαη ερεηηθφ επίπεδν, φπσο νη Δ/Π, νη αθηίλεο ιέηδεξ θαη
ε νινγξαθία. Μαξνπζηάζηεθαλ έξγα κε κπαιφληα, ηπηάκελα γιππηά,
βηληενεπηθνηλσλία, ιέηδεξ θαη ππξνηερλήκαηα.»27
Μνιπρξνλάηνπ, Β., «Οέρλε θαη Οερλνινγία», Μεξηιήςεηο Μξαθηηθψλ 2νπ Αηεζλνχο
Αηεπηζηεκνληθνχ Ξπλεδξίνπ «Οέρλε θαη Βπηζηήκε», εθδ. Β.Β.Φ., Ώζήλα 2008, ζει. 33
27
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Ξην ίδην θιίκα θηλείηαη ηφζν ε αεξνγιππηηθή (αηζέξηα γιππηά
θαηαζθεπάζκαηα κε ρξήζε ηνπ πιηθνχ silica aerogel, πνπ είλαη ην ειαθξχηεξν
ζηεξεφ ηνπ πιαλήηε θαη έρεη ηελ φςε ζηεξενπνηεκέλνπ θαπλνχ), φζν θαη ηα

Climate Chambers ησλ Bigert θαη Bergstrom (πξφθεηηαη γηα κηα ζεηξά ζαιάκσλ
φπνπ νη δεκηνπξγνί ηνπο πξνζνκνίσζαλ δηάθνξεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, φπσο
αθξαία δέζηε ή αλέκνπο). Δ εκθάληζε απηψλ ησλ δεκηνπξγηψλ μεθίλεζε πεξί
ην 1960 θαη ζπλερίζηεθε ζηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ πνπ αθνινχζεζαλ,
γεγνλφο πνπ θαηά ηελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε ζρεηίδεηαη:
1.

κε ηελ αλάδπζε ησλ λέσλ πξσηνπνξηαθψλ ξεπκάησλ, ζην πιαίζην ησλ

νπνίσλ παξνπζηάζηεθαλ θαιιηηέρλεο πνπ παξήγαγαλ έξγα πνπ δηέπνληαη απφ
ηε ινγηθή ηεο ξήμεο θαη ηεο αλαηξνπήο θαη
2.

κε ηελ αικαηψδε αλάπηπμε ηεο έξεπλαο, ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη

ηνπ δηαδηθηχνπ
Λπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα πβξηδηθέο ζπλζέζεηο πνπ ηζνξξνπνχλ κεηαμχ
ηέρλεο θαη επηζηήκεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά εμαηξεηηθά δχζθνιε ηελ
δηεξεχλεζε ηεο βαζχηεξεο νπζίαο ηνπο. Μψο φκσο νη απνδέθηεο ηνπο (ζεαηέο,
αθξναηέο θ.ιπ.) απνηηκνχλ ηελ ηειηθή εηθφλα απηψλ ησλ δεκηνπξγεκάησλ;
Μψο ηα αμηνινγνχλ θαη πνχ ηα θαηαρσξνχλ; Βθφζνλ ε πξνζπέιαζε ηνπ
νληνινγηθνχ ππνβάζξνπ ηνπο είλαη, ζχκθσλα κε απηά πνπ είπακε, έλα
εμαηξεηηθά αθαλζψδεο δήηεκα, πνηα θξηηήξηα ηίζεληαη γηα λα θαηαηαρηνχλ ζηε
κία ή ζηελ άιιε πιεπξά; Θεσξνχκε φηη ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο δηακνξθψλεη
ηελ αληίιεςή ηνπ αλαθνξηθά κε ην status ηνπο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηα
εμήο δεδνκέλα:
1.

ηελ πξφζεζε ηνπ δεκηνπξγνχ

2.

ηελ ηζηνξηθή ζπγθπξία

3.

ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο επνρήο

4.

ηηο θηινζνθηθέο παξαδνρέο πνπ επηθξαηνχλ

5.

ην background πνπ δηαζέηεη.

Λ πξνζδηνξηζκφο επνκέλσο ηεο νπζίαο κηαο ηέηνηνπ ηχπνπ δεκηνπξγίαο
δελ είλαη εθηθηή ζηε βάζε ζπκβαηηθψλ θξηηεξίσλ. Λ ραξαθηεξηζκφο θαη ε
θαηάηαμή ηεο ελαπφθεηηαη ζηνλ ίδην ηνλ απνδέθηε ηεο.
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2.3.2 Ο δηάινγνο ηέρλεο θαη επηζηήκεο δελ είλαη θαηλνύξηνο
Θα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θάπνηνο φηη έξγα φπσο ηα παξαπάλσ δελ
απνηεινχλ εμαίξεζε γηα ηελ επνρή καο, αιιά κάιινλ ηνλ θαλφλα ηνπ
επηθξαηνχληνο κεηακνληεξληζηηθνχ πινπξαιηζκνχ. Ξηελ πξαγκαηηθφηεηα
δεκηνπξγίεο πνπ θιεξηάξνπλ θαη κε ηνλ θαιιηηερληθφ θαη κε ηνλ επηζηεκνληθφ
ρψξν πθίζηαληαη εδψ θαη αηψλεο. Βπί παξαδείγκαηη, νη κνπζηθέο ζπλζέζεηο,
κνινλφηη ζαθψο εληάζζνληαη ζηνλ θαιιηηερληθφ ρψξν, αλέθαζελ βξίζθνληαλ
ζε ζπλάθεηα κε ηελ επηζηήκε, θαη απφ ηελ άιιε νη αξρηηεθηνληθέο θαηαζθεπέο
παξφηη ζρεηίδνληαη ακεζφηεξα κε ηελ επηζηήκε ήηαλ πάληνηε, θαη ζπλερίδνπλ
λα είλαη, ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηελ ηέρλε.
Οα επφκελα ηξία παξαδείγκαηα, αληιεκέλα απφ δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο
θαη ρξφλνπο, δείρλνπλ αθξηβψο φηη ε δηαζχλδεζε ησλ δχν ηνκέσλ ζην επίπεδν
παξαγσγήο έξγσλ, κπνξεί κελ λα θαηέζηε πεξηζζφηεξν έληνλε θαηά ηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, δελ είλαη φκσο πξσηφγλσξε:
A. Δ Cynthia Freeland ζην βηβιίν ηεο Θα είλαη απηφ ηέρλε; αλαθέξεηαη
ζηνλ θαζεδξηθφ λαφ ηεο Chartre ηεο Γαιιίαο, ε θαηαζθεπή ηνπ νπνίνπ
νινθιεξψζεθε ην 1222, σο έλα εμαίζην δείγκα γνηζηθήο αξρηηεθηνληθήο, φπνπ
ε ηέρλε θαη ε επηζηήκε ζπκπιέθνληαη κε απψηεξν ζηφρν ηελ πλεπκαηηθή
αλάηαζε ησλ ρξηζηηαλψλ θαη ηελ ζχδεπμή ηνπο κε ην ζείν. Μξφθεηηαη γηα κηα
θαηαζθεπή «νμπθφξπθε ή κε σνεηδή ηφμα, ζνισηέο ζηέγεο κε λεπξψζεηο,

παξάζπξα ζε ζρήκα ξφδαθα, πχξγνπο κε έκθαζε ζην χςνο ηνπ θεληξηθνχ
θιίηνπο, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε επίζηεγεο αληεξίδεο….». 28 Δ πινπζηφηαηε
δηαθφζκεζε ηνπ λανχ ζπκπεξηιακβάλεη πιήζνο παινγξαθεκέλσλ παξαζχξσλ
θαη

αγαικάησλ

εηδσινιαηξψλ

θηινζφθσλ,

αγίσλ

θαη

απνζηφισλ.

Δ

ζπγγξαθέαο ζεκεηψλεη φηη «ε γεσκεηξία θαζφξηζε ην ίδην ην ζρέδην ηεο

εθθιεζίαο, πνπ ρηίζηεθε ζε κνξθή ζηαπξνχ, κε ζηαπξσηνχο βξαρίνλεο
αλάινγνπο κε απηνχο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Έηζη δελ απνηειεί έθπιεμε

28

Freeland, C., Θα είλαη απηφ ηέρλε;, κεηάθξ. Θ. Ώικπάλε, εθδ. Μιέζξνλ, Ώζήλα 2005,
ζει.39
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φηη βξίζθνπκε ηνλ Μπζαγφξα, παηέξα ηεο γεσκεηξίαο, αλάκεζα ζηα γιππηά
ηεο Chartre».29
ΐ. Λη αηγαηνπειαγίηηθνη νηθηζκνί, δηάζπαξηνη ζε φια ηα λεζηά ηνπ
Ώηγαίνπ, κηθξφηεξα ή κεγαιχηεξα, δεκηνπξγήζεθαλ σο απνηέιεζκα βαζηάο
ηερληθήο γλψζεο αιιά θαη θαιαηζζεζίαο. πσο επηζεκαίλνπλ νη κειεηεηέο
ηνπο ε «απφιπηε πξνζαξκνγή ησλ θαηαζθεπψλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ε

αηζζεηηθή πιεξφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα καδί κε ηελ νηθνδνκηθή αξηηφηεηα
θαηαηάζζνπλ ηελ αηγαηνπειαγίηηθε αξρηηεθηνληθή αλάκεζα ζηα ζεκαληηθά
θεθάιαηα ηεο παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.»30
Δ, κε απφιπην ηξφπν, ζέαζε αξρηηεθηνλεκάησλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ
ζην παξειζφλ, φπσο είλαη νη νηθηζκνί ησλ λεζηψλ ηνπ Ώηγαίνπ πειάγνπο, ν
θαζεδξηθφο λαφο ηεο Chartre, αιιά θαη πιήζνο άιισλ πνπ αλεγέξζεζαλ
λσξίηεξα, σο έξγσλ απνθιεηζηηθά θαιιηηερληθψλ ή κφλν επηζηεκνληθψλ ζα
ήηαλ παξαθηλδπλεπκέλε. Ον λα πξνρσξήζνπκε, γηα παξάδεηγκα, ζηε κειέηε
ηεο ζηαηηθήο ηνπο, αγλνψληαο ηνλ αηζζεηηθφ παξάγνληα ή αληίζηξνθα ην λα
εζηηάζνπκε ζην θαιιηηερληθφ κέξνο ηνπο θαη λα κε ιάβνπκε ππφςε καο ηελ
παξάκεηξν ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο, ζα ζήκαηλε φηη ε πξνζέγγηζή καο είλαη
ζηελή θαη ειιηπήο. Δ ζπκπινθή επνκέλσο ηέρλεο θαη επηζηήκεο ζηελ
αξρηηεθηνληθή είλαη θαηλφκελν κε ηζηνξία αξθεηψλ αηψλσλ.
Γ. Δ πνξεία ηεο θσηνγξαθίαο θαη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ αλέθαζελ ήηαλ
ζπλπθαζκέλε κε ηηο εμειίμεηο ζην επίπεδν ηεο επηζηήκεο. Ήδε απφ ηα κέζα
ηνπ 15νπ αηψλα έρνπκε ηελ πξψηε πεξηγξαθή «ζπζθεπήο θσηνγξαθίαο, ηελ
απνθαινχκελε Camera Obscura, ελψ ην 19ν αηψλα πνιινί εξεπλεηέο
εξγάδνληαη εληαηηθά γηα λα πεηχρνπλ ηελ απηφκαηε απνηχπσζε εηθφλσλ ζε
έλα ζηαζεξφ κέζν. Δ απγή ηνπ 21νπ αηψλα βξίζθεη ηε κνληέξλα ηερλνινγία
λα έρεη δψζεη ζηηο δχν απηέο κνξθέο ηέρλεο λέεο δπλαηφηεηεο έθθξαζεο θαη
δηείζδπζεο. Λη ζπνπδαίεο ηερλνινγηθέο αλαθαιχςεηο ηηο έρνπλ επεξεάζεη ζε
ηφζν κεγάιν βαζκφ, πνπ έρεη κεηαβιεζεί ξηδηθά ε εηθφλα πνπ παξαδνζηαθά
είρακε γηα απηέο.
29
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Βηδηθά ην ηνπίν ζην ρψξν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ έρεη κεηακνξθσζεί
ξηδηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, εμαηηίαο ηεο εηζαγσγήο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο.
Θε ην λέν ηερλνινγηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (θάκεξεο, ππνινγηζηέο,
θαηάιιειν ινγηζκηθφ θ.ά.) παξάγνληαη εληππσζηαθά εηδηθά εθέ, ηξηζδηάζηαηεο
εηθφλεο θαη ήρνη εμαηξεηηθήο πηζηφηεηαο. Λη εζνπνηνί πιένλ δελ πιαηζηψλνληαη
απφ

παξαδνζηαθά

ζθεληθά,

θαζψο

πνιιέο

θνξέο

ηνπνζεηνχληαη

ζε

πεξηβάιινληα ηα νπνία είλαη εμ‟ νινθιήξνπ εηθνληθά. Ον θφζηνο κηαο
θηλεκαηνγξαθηθήο παξαγσγήο κάιηζηα πέθηεη θαηαθφξπθα, θάλνληάο ηελ
πεξηζζφηεξν πξνζηηή ζηνπο λένπο θαιιηηέρλεο, ελψ θαη ε πξνψζεζή ηεο
θαζίζηαηαη ηαρχηεξε θαη επθνιφηεξε.
Θειεηψληαο

επνκέλσο

ηελ

ηζηνξία

ηεο

θσηνγξαθίαο

θαη

ηνπ

θηλεκαηνγξάθνπ, ζπλάγνπκε ην ζπκπέξαζκα φηη ηζηνξηθά πθίζηαλην ηελ
θαηαιπηηθή επίδξαζε ηεο ηερλνινγίαο θαη εμαθνινπζνχλ λα ηελ πθίζηαληαη.
Ξπκπεξαζκαηηθά,

φπσο

πξνθχπηεη

απφ

ηελ

αλαθνξά

ζηελ

αξρηηεθηνληθή, ζηε θσηνγξαθία θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ε επηθνηλσλία
ηέρλεο θαη επηζηήκεο, κπνξεί κελ λα επηηάζεθε ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ
ρξφλσλ, φκσο ε αθεηεξία ηεο δελ είλαη θαζφινπ πξφζθαηε.

2.3.3 Σν έλα πεδίν επηδξά ζην άιιν
2.3.3.1 Δ ΒΜΕΞΟΔΘΔ «ΠΜΛΙΛΘΒΠΒΕ» ΟΔΙ ΟΒΡΙΔ
Λη δσγξαθηθέο δεκηνπξγίεο, είλαη ρσξίο ακθηβνιία έξγα ηέρλεο, ε
ελδειερήο σζηφζν κειέηε ησλ φξσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο νπνίεο
παξήρζεζαλ, καο νδεγεί ζηε δηαπίζησζε φηη εληφο ηεο θαιιηηερληθήο
ππφζηαζήο ηνπο εκπεξηέρεηαη θαη ε επηζηεκνληθή ζπληζηψζα. Ον ηθαλνπνηεηηθφ
ή φρη απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ηνπ δσγξάθνπ δελ έγθεηηαη απνθιεηζηηθά ζηελ
έκπλεπζε, ηελ πξσηνηππία, ηελ ηερληθή θαη ηε γεληθφηεξε αμία ηνπ σο
δεκηνπξγνχ, αιιά θαη ζηελ πνηφηεηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξψκαηνο, ηνπ
πηλέινπ θαη ηνπ θακβά. Δ επηζηεκνληθή έξεπλα νδεγεί ζηε δηαξθή βειηίσζε
ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, γεγνλφο πνπ αλαγθαζηηθά αληαλαθιάηαη
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επάλσ ζην θαιιηηέρλεκα. Ξηα πξψηα αλαγελλεζηαθά ρξφληα ηα ρξψκαηα
ιαδηνχ είραλ «σο βαζηθφ ζπζηαηηθφ ην κέηαιιν πνπ πξνεξρφηαλ απφ

πεηξψκαηα θαη νξπθηά. Ξηα επφκελα ρξφληα ρξεζηκνπνηήζεθαλ νξγαληθά
ρξψκαηα πνπ πξνέξρνληαλ απφ θπηά θαη άλζε θαη ζηε ζπλέρεηα
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλζεηηθά νξγαληθά ρξψκαηα. Οα ηειεπηαία πελήληα
ρξφληα ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζπλζεηηθά νξγαληθά ρξψκαηα θαζψο θαη
πνιπκεξή, δειαδή ζπλζεηηθέο ξεηίλεο. Ξηηο ζπλζεηηθέο ξεηίλεο αλήθνπλ θαη ηα
αθξπιηθά ρξψκαηα πνπ έδσζαλ λέεο ηάζεηο θαη δεκηνπξγίεο ζηελ ηέρλε ηεο
δσγξαθηθήο».31
Ξε έλα γιππηφ, πνπ επίζεο είλαη ρσξίο ακθηβνιία έξγν ηέρλεο, κπνξεί
άξαγε

λα

εκπεξηθιείεηαη

θάπνηνπ

είδνπο

επηζηεκνληθή

δηάζηαζε;

Θα

αλαδεηήζνπκε απάληεζε θαηαθεχγνληαο ζην παξάδεηγκα ηνπ έξγνπ ηνπ
δηαθεθξηκέλνπ γιχπηε Φηινιάνπ. Λη θφξκεο ησλ δεκηνπξγηψλ ηνπ «είλαη

απνηέιεζκα ηεο επηινγήο ησλ πιηθψλ ηνπ θαη ππαγνξεχνληαη απφ ηηο ρεκηθέο
ηδηφηεηεο ησλ κεηάιισλ θαη ησλ αληηδξάζεψλ ηνπο θαηά ηε ζθπξειάηεζή
ηνπο απφ ηνλ γιχπηε. Λ ίδηνο ν Φηιφιανο επηζεκαίλεη φηη κφλνλ φηαλ
απνδέρηεθε ηε θπζηθή ηάζε ηνπ αηζαιηνχ λα παίξλεη ινμή θιίζε ρσξίο λα
ππαθνχεη ζηηο πξνζέζεηο ηνπ γιχπηε, φπσο ν ζίδεξνο,… ηφηε κφλνλ
απνθαιχθζεθαλ νη θφξκεο πνπ θάλνπλ ηα έξγα ηνπ αλαγλσξίζηκα».32
Βλ ηέιεη απνδεηθλχεηαη φηη ε δσγξαθηθή θαη ε γιππηηθή κπνξεί κελ λα
απνηεινχλ δχν αδηακθηζβήηεηεο εθθάλζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ηέρλεο,
εληνχηνηο δελ είλαη πεξηραξαθσκέλεο ζηα ζηελά φξηά ηεο. Λ ηξφπνο
πινπνίεζεο ησλ δσγξαθηθψλ έξγσλ θαη ησλ γιππηψλ κεηαβάιιεηαη θαη ε
πνηφηεηά

ηνπο

βειηηψλεηαη

επεηδή

κέζσ

ηεο

επηζηεκνληθήο

έξεπλαο

αλαβαζκίδνληαη πνηνηηθά ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά θαη ζπλαθφινπζα νη
ηερληθέο πξνζαξκφδνληαη ζηηο ηδηφηεηέο ηνπο. Έηζη ν δσγξάθνο θαη ν γιχπηεο
δεζκεχνληαη αλαγθαζηηθά απφ ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηήκεο θαη

31

Ζαηζαξφο, Ι., «Λη πξψηεο χιεο δεκηνπξγίαο δσγξαθηθψλ πηλάθσλ, γιππηψλ θαη κνπζηθψλ
νξγάλσλ», Μεξηιήςεηο Μξαθηηθψλ 2νπ Αηεζλνχο Αηεπηζηεκνληθνχ Ξπλεδξίνπ «Οέρλε θαη
Βπηζηήκε», εθδ. Β.Β.Φ., Ώζήλα 2008, ζει. 25-26
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Οδάκνπ, Ζ., «Λ γιχπηεο Φηιφιανο, ε ρεκεία θαη ην πδξαγσγείν ηεο ΐαιάλο», Μεξηιήςεηο
Μξαθηηθψλ 2νπ Αηεζλνχο Αηεπηζηεκνληθνχ Ξπλεδξίνπ «Οέρλε θαη Βπηζηήκε», εθδ. Β.Β.Φ.,
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επνκέλσο ην παξαγφκελν απφ απηνχο έξγν πθίζηαηαη αλαγθαζηηθά ηηο ίδηεο
δεζκεχζεηο.
Δ ηέρλε επνκέλσο δελ είλαη έλα απνιχησο απηφλνκν θαη αλεμάξηεην
έλαληη ηεο επηζηήκεο πεδίν, θαζψο πθίζηαηαη αλαγθαζηηθά ηηο επηξξνέο ηεο, νη
νπνίεο ηειηθά θαζνξίδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ πξφνδν θαη ηελ αλάπηπμή
ηεο.

2.3.3.2

Δ ΟΒΡΙΔ ΠΜΛΞΖΏΜΟΒΕ ΟΏ ΘΒΘΒΗΕΏ ΟΔΞ ΒΜΕΞΟΔΘΔΞ

Λκνίσο ν ρψξνο ηεο επηζηήκεο δε ιεηηνπξγεί μεθνκκέλα ζε ζρέζε κε
ηνλ θαιιηηερληθφ. Λ θαζεγεηήο ηεο ηέρλεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο Elliot Eisner
ηζρπξίδεηαη φηη ηα επηκέξνπο επηζηεκνληθά πεδία δηαζέηνπλ αηζζεηηθά
ραξαθηεξηζηηθά, πνπ φκσο δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ επζέσο αληηιεπηά
επεηδή «ε γλψζε ζεσξείηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο ηνπ

πνιηηηζκνχ καο σο θάηη ην νπνίν ην αλαθαιχπηεηαη θαη φρη σο θάηη ην νπνίν ην
θαηαζθεπάδεηαη». 33 Ώξθεηνί κειεηεηέο, επζπγξακκηδφκελνη κε ηε ζέζε ηνπ
Eisner, δηαηππψλνπλ ηελ άπνςε φηη κηα επηζηεκνληθή ζεσξία δελ είλαη κηα
απιή αληηγξαθή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, νχηε κηα ζηείξα θσδηθνπνίεζε ησλ
λφκσλ πνπ δηέπνπλ ηε θχζε θαη ηνλ θφζκν, αιιά εκπεξηέρεη θαη κηα αηζζεηηθή
δηάζηαζε. Ζαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ηα επίζεηα, νη παξνκνηψζεηο θαη νη
κεηαθνξέο ελφο πνηήκαηνο καο απνθαιχπηνπλ αζέαηεο φςεηο ηνπ θφζκνπ, έηζη
θαη ε επηζηεκνληθή ζεσξία κε ηε ρξήζε αξηζκψλ, εμηζψζεσλ, ζπκβφισλ θαη
ζπλεπαγσγψλ δηαλνίγεη ηνπο νξίδνληέο καο αλαθνξηθά κε ην ζχκπαλ.
Λ θπζηθφο Εσάλλεο Οζνπθαιάο, αθνχ θάλεη κηα εθηεηακέλε παξάζεζε
αληηιήςεσλ επηζηεκφλσλ πνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ επηξξνή ηεο ηέρλεο ζην έξγν
ηνπο, ζπκπεξαίλεη φηη «δηαδηθαζίεο παξάπιεπξεο θαη θξηηήξηα πνπ ζηελ νπζία

απνηεινχλ θξηηήξηα θάιινπο νδεγνχλ θαη θαζνδεγνχλ ηνπο επηζηήκνλεο ζηε
δηαηχπσζε επηζηεκνληθψλ αιεζεηψλ κε ηξφπνπο πνπ είκαζηε ζπλεζηζκέλνη λα
ζεσξνχκε φηη αλήθνπλ ζηνλ ρψξν ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο, θαη πάλησο
33

Eisner, E., The educational imagination: on the design and evaluation of school programs,
Prentice Hall, 2002, ζει. 32
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απέρνπλ πνιχ απφ ην πλεχκα απηνχ πνπ ζπλεζίζακε λα απνθαινχκε
«θαξηεζηαλφ νξζνινγηζκφ».34
Ξηε ζέζε φηη ε αηζζεηηθή είλαη ζνβαξή ζπληζηψζα κηαο επηζηεκνληθήο
ζεσξίαο έρεη αζθεζεί θξηηηθή. Λη επηθξηηέο ηεο ζεσξνχλ φηη θαλέλα ζηνηρείν
κηαο επηζηεκνληθήο ζεσξίαο δελ κπνξεί λα αηηηνινγήζεη ην ραξαθηεξηζκφ ηεο
σο φκνξθεο. Ώθφκα θαη αλ ε δνκή ηεο είλαη απφιπηα ινγηθή θαη αξκνληθά
ζπγθξνηεκέλε, δελ είλαη δπλαηφλ λα εηπσζεί γηα απηή φηη είλαη σξαία,
δεδνκέλνπ φηη ν ηειηθφο έιεγρνο κηαο ζεσξίαο «δελ βαζίδεηαη ζε αηζζεηηθά

θξηηήξηα

αιιά

ζε

θξηηήξηα

εγθπξφηεηαο

θαη

πεηξακαηηθήο

επαιεζεπζηκφηεηαο».35
Δ δηθή καο ζέζε γηα ην δήηεκα ζπκππθλψλεηαη ζηα εμήο: ε
επηζηεκνληθή ζεσξία δελ κπνξεί λα είλαη σξαία, φηαλ κε απηφλ ηνλ φξν
ππνλννχκε φηη είλαη εχζρεκε, φηη δειαδή δηαζέηεη σξαία κνξθή, ζρήκα θαη
δνκή. (Βμάιινπ ε αληίιεςε φηη ππάξρεη ηαχηηζε ηεο ηέρλεο κε ηελ νκνξθηά
δελ πθίζηαηαη ζηελ επνρή καο.) Ον θάιινο ηεο εληνπίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηά
ηεο λα ηέξπεη εθείλνλ πνπ θαζίζηαηαη θάηνρφο ηεο, δηφηη πξαγκαηνπνηεί
επξείεο ζπλάςεηο ησλ θαηλνκέλσλ θαη αλαδεηθλχεη κε νξαηέο αλαινγίεο ηνπο.
Έηζη ν θπζηθφο, ν καζεκαηηθφο θαη ν βηνιφγνο παξάγνπλ ζεσξίεο ζηηο νπνίεο
ην σξαίν «δε ζηεξίδεηαη ζηελ απιφηεηά ηνπο ή ζηε ζνθία ηνπο, αιιά ζην φηη

καο μππλνχλ ηε ζηνηρεηαθή αίζζεζε ηεο αξκνληθήο θφξκαο πνπ είλαη
θξπκκέλε πίζσ απφ ηελ πνηθηιία ησλ θαηλνκέλσλ…».36 ΐηψλνπλ ηφηε (θαη καδί
ηνπο νη απνδέθηεο ηνπ έξγνπ ηνπο) κηα εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο αηζζεηηθή
εκπεηξία.
Ώιιά θαη γηα ηα πξντφληα ηεο επηζηήκεο κπνξεί λα ιερζεί φηη πνιχ
ζπρλά ζρεηίδνληαη κε ην ρψξν ηεο ηέρλεο. Θα πεηζζνχκε γηα ηελ χπαξμε

34

Οζνπθαιάο, Ε., Ώηζζεηηθή θαη επηζηήκε (2001), Δκεξνκ. Μξφζβαζεο 21/12/2009 ζηε
δηεχζπλζε http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=34&art id=129982 &dt= 21/01 /2001
35

Θνπξίθε, Ώ. 2009, «Βπηζηήκε, ηέρλε θαη ε παηδαγσγηθή δηάζηαζε κηαο ακθηιεγφκελεο
ζρέζεο», ππφ έθδνζε
36

Μαπαβαζηιείνπ, Θ., «Δ πνηεηηθή δηάζηαζε ηεο επηζηήκεο» (1999), Δκεξνκ. Μξφζβαζεο
21/12/2009 ζηε δηεχζπλζε http://www.tovima. gr/default.asp?pid= 2&ct=114&artid=
114824&dt=03/10/1999
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απηνχ ηνπ ζπζρεηηζκνχ εάλ κειεηήζνπκε ηηο εμειίμεηο πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά
ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζην επίπεδν ηεο έξεπλαο δχν δηαθνξεηηθψλ
επηζηεκνληθψλ πεξηνρψλ: ηνπ κηθξφθνζκνπ, φπνπ ηζρχνπλ νη λφκνη ηεο
θβαληηθήο θπζηθήο, θαη ηνπ δηαζηήκαηνο, απηνχ πνπ ζπρλά απνθαιείηαη
κεγάθνζκνο. Λη θπζηθνί θαη νη αζηξνλφκνη αλαγλσξίδνπλ φηη φιν θαη
πεξηζζφηεξν ε ηέρλε «ππνλνκεχεη» ηνλ ακηγψο επηζηεκνληθφ ραξαθηήξα ησλ
ηνκέσλ

ηνπο

νπνίνπο

ππεξεηνχλ.

Μην

ζπγθεθξηκέλα

ζην

ρψξν

ηεο

λαλνηερλνινγίαο, φπνπ ν ρεηξηζκφο ηεο χιεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε θιίκαθα
κηθξφηεξε ηνπ ελφο δηζεθαηνκκπξηνζηνχ ηνπ κέηξνπ, παξήρζεζαλ λέα πιηθά
κε δνκέο ηδηαίηεξα εληππσζηαθέο, φρη κφλν γηα ηηο ηδηφηεηέο ηνπο αιιά θαη γηα
ηελ πςειή αηζζεηηθή ηνπο, πνπ νη εξεπλεηέο ηα νλφκαζαλ nanoflowers.
Ώληίζηνηρα ζε επίπεδν ζχκπαληνο νη εηθφλεο πνπ ηα ηειεζθφπηα (π.ρ. ην
Hubble) κεηαθέξνπλ ζηε γε έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα πξνζθέξνπλ ζηνπο
επηζηήκνλεο κνλαδηθέο αηζζεηηθέο εκπεηξίεο. Μνιιέο απφ απηέο θάιιηζηα ζα
κπνξνχζαλ λα θνζκήζνπλ ηνπο ηνίρνπο κηαο γθαιεξί ή ελφο κνπζείνπ
ζχγρξνλεο ηέρλεο. Βπεηδή ινηπφλ ην αηζζεηηθφ κέξνο είλαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ
ζηνηρείν ηφζν ηνπ κηθξφθνζκνπ φζν θαη ηνπ κεγάθνζκνπ, κηα νινθιεξσκέλε
πξνζέγγηζή ηνπο αλαπφθεπθηα πεξηιακβάλεη θαη απηή ηε δηάζηαζε.
Δ ίδηα δηάζηαζε είλαη παξνχζα ζην ζχλνιν ησλ ηερλνινγηθψλ
εθαξκνγψλ θαη πξντφλησλ κε ηα νπνία ν κέζνο άλζξσπνο βξίζθεηαη ζε επαθή
θαζεκεξηλά. Λη παξαγσγνί θαη νη ζρεδηαζηέο ηνπο ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηνλ
αηζζεηηθφ παξάγνληα πξνθεηκέλνπ απηά λα γίλνληαη απνδεθηά απφ ηνπο
ρξήζηεο θαη λα είλαη πεξηζζφηεξν εκπνξεχζηκα.
πσο ινηπφλ ε ηέρλε δε ιεηηνπξγεί κε ζηεγαλά θαη είλαη δεθηηθή ζηηο
επηδξάζεηο ηεο επηζηήκεο, έηζη θαη ε επηζηήκε πθίζηαηαη αλαγθαζηηθά ηελ
επηξξνή ηεο ηέρλεο.

2.4 Καη ηέρλε θαη επηζηήκε…
Δ αλαθνξά ησλ παξαπάλσ παξαδεηγκάησλ θαηαδεηθλχεη κε ζαθήλεηα
φηη κεηαμχ ηέρλεο θαη ε επηζηήκεο πθίζηαηαη έλα είδνο αζέαηεο ηνκήο, πνπ
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αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε πεξίζηαζε ιακβάλεη δηαθνξεηηθή κνξθή. Βίδακε
πσο θάπνηε ν ηξφπνο δηαπινθήο ηνπο είλαη ηέηνηνο, ψζηε ε θαηεγνξηνπνίεζε
θαη ε θαηάηαμε ησλ δεκηνπξγεκάησλ ηνπο είλαη πεξίπνπ αδχλαηε θαη ν
απνδέθηεο ηνπο ηαιαληεχεηαη ζρεηηθά κε ηελ δηεπθξίληζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο.
Ώθφκα φκσο θαη εθείλα πνπ θαίλεηαη πσο έρνπλ μεθάζαξν ζηίγκα πθίζηαληαη
πάληνηε ηελ επελέξγεηα ηνπ άιινπ πφινπ, πνπ άιιεο θνξέο κπνξεί λα είλαη
ακειεηέα θαη ραιαξή θαη άιιεο ηφζν ηζρπξή ψζηε λα ππνζθάπηεη ην θαζεζηψο
χπαξμήο ηνπο. Ξηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ν ραξαθηεξηζκφο ηνπο σο ακηγψο
θαιιηηερληθψλ ή σο ακηγψο επηζηεκνληθψλ δε θαίλεηαη λα είλαη νχηε πξνθαλήο
νχηε αζθαιήο. Θπνξνχκε ζπλεπψο λα ππνζηεξίμνπκε κε αξθεηή βεβαηφηεηα
πσο δελ ζπληζηνχλ δχν απνιχησο απηνθαζνξηδφκελα, πεξηραξαθσκέλα θαη κε
ζπλδηαιεγφκελα κεηαμχ ηνπο πεδία, αιιά φηη θαηά θάπνην ηξφπν ιεηηνπξγνχλ
σο ζπγθνηλσλνχληα δνρεία, φηη ην έλα απνηειεί ζπκπιήξσκα ηνπ άιινπ.
Θα ήηαλ νπσζδήπνηε αθειήο δηαπίζησζε εάλ ηζρπξηδφκαζηαλ φηη φηαλ
κηιάκε γηα ηέρλε θαη επηζηήκε αλαθεξφκαζηε ζην ίδην αθξηβψο πξάγκα.
Θνινλφηη, φπσο είδακε, ην βάζνο ηνπ νπζηνινγηθνχ ππνζηξψκαηφο ηνπο είλαη
δχζθνιν λα πξνζπειαζηεί θαη λα πεξηγξαθεί κε επάξθεηα, είλαη πξνθαλέο φηη
δελ είλαη θνηλφ. Βκπεξηέρεη εθείλα ηα δηαθνξνπνηεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ
θαζηζηνχλ ηνλ θνηλφ λνπ ηθαλφ λα ηηο δηαθξίλεη θαη λα ηηο δηαρσξίζεη.
Λθείινπκε σζηφζν λα παξαδερζνχκε φηη ακθφηεξεο, ζρεδφλ πάληνηε,
εκθαλίδνληαη ζην πιαίζην εληαίσλ νληνηήησλ, σο δνκηθά ζηνηρεία ηνπο, σο
ζπγθξνηεηηθά

ζπζηαηηθά

ηνπο.

Βπνκέλσο,

ηα

θαιιηηερληθά

έξγα,

νη

επηζηεκνληθέο ζεσξίεο θαη νη ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο είλαη κνξθψκαηα ηα
νπνία ζπγθξνηνχληαη κε ηελ ηαπηφρξνλε ζπκβνιή ηέρλεο θαη επηζηήκεο, κε
αλαινγία πνπ κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Άιινηε ππεξηεξεί ην
ζηνηρείν ηεο ηέρλεο, άιινηε εθείλν ηεο επηζηήκεο θαη θάπνηε ε ππεξνρή ηνπ
ελφο ή ηνπ άιινπ δελ είλαη θαζφινπ βέβαηε. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη νχηε ηα
θαιιηηερλήκαηα εληάζζνληαη κε απφιπην θαη απνθιεηζηηθφ ηξφπν ζηελ ηέρλε
νχηε νη επηζηεκνληθέο ζεσξίεο, θαη ηα ηερλνινγηθά πξντφληα πξνζδηνξίδνληαη
ακηγψο θαη νινθιεξσηηθά σο απφξξνηα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο.
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Εδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζεσξνχκε φηη παξνπζηάδεη ε κειέηε ηνπ πψο
εμειίρζεθε ηζηνξηθά απηή ε ζρέζε. πσο είδακε ζην πξψην θεθάιαην ε
απνθπγή ησλ ερζξψλ θαη ε εμεχξεζε ηξνθήο ήηαλ ηα βαζηθά θίλεηξα πνπ
θαζνδεγνχζαλ ηηο πξάμεηο ησλ πξψησλ αλζξψπσλ πνπ έδεζαλ επάλσ ζηνλ
πιαλήηε. Αεδνκέλεο ηεο δηαλνεηηθήο αλσξηκφηεηάο ηνπο ε δξάζε ηνπο ήηαλ
παξνξκεηηθή θαη απηφκαηε. Θα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε φηη, απφ θάπνην
ρξνληθφ ζεκείν θαη έπεηηα, απηή ε αξρέγνλε παξνξκεηηθφηεηα, πνπ ζηφρεπε
ζηελ άκπλα έλαληη ησλ ερζξψλ θαη ζηελ εμαζθάιηζε θαγεηνχ, άξρηζε λα
εκθαλίδεη

ςήγκαηα

θαιιηηερληθήο

θαη

επηζηεκνληθήο

(ή

θαιχηεξα

πξνεπηζηεκνληθήο) δξάζεο, νη νπνίεο, ελψ αξρηθά ζπλππήξραλ θαζεισκέλεο
θαη

αδηακφξθσηεο

ζην

πιαίζην

ελζηηθησδψλ

πξάμεσλ,

πξννδεπηηθά

αλέπηπζζαλ ηελ ηάζε λα δηαθνξνπνηεζνχλ ε κία απφ ηελ άιιε θαη λα
ζπγθξνηήζνπλ απηφλνκα πεδία. Θε ηελ πάξνδν ησλ αηψλσλ εκθαλίδνπλ εθ
λένπ κηα ηάζε γηα ζχδεπμε, ε νπνία απφ ην κέζνλ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα θαη
χζηεξα έρεη εληαζεί. Βίλαη κάιινλ πξφσξν λα ιερζεί φηη ηείλνπλ πξνο ηα εθεί
απφ φπνπ μεθίλεζαλ, ε κειέηε σζηφζν ησλ εμειίμεσλ ηνπ πξνζερνχο
κέιινληνο ζα είλαη νπσζδήπνηε ελδηαθέξνπζα.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3ν

ΣΔΥΝΗ, ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΓΝΩΗ

3.1 Δηζαγσγηθά
Ξηo πξνεγνχκελν θεθάιαην επηζεκάλζεθαλ νξηζκέλεο απφ ηηο πην
ζεκαληηθέο φςεηο ηεο αιιειεπίδξαζεο ηέρλεο θαη επηζηήκεο. Λη θαιιηηερληθέο
δεκηνπξγίεο πθίζηαληαη ζρεδφλ πάληνηε, κε ηνλ έλα ή κε ηνλ άιιν ηξφπν, ηελ
επελέξγεηα ηεο επηζηήκεο θαη αληίζηνηρα νη ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο, σο
πξντφληα ηεο επηζηήκεο, ππφθεηληαη ζε επηξξνέο απφ ην ρψξν ηεο ηέρλεο.
Μαξνπζηάζηεθαλ κάιηζηα αξθεηά παξαδείγκαηα θαη απφ ηα δχν πεδία πνπ
πηζηνπνηνχλ ηελ χπαξμε απηήο ηεο δσληαλήο ζρέζεο.
ηαλ δερφκαζηε ινηπφλ φηη, γηα παξάδεηγκα, ε αξηηφηεηα ηνπ
θαιιηηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ ηειεηψλ έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ Λιπκπηαθψλ
Ώγψλσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νθείιεηαη ζε κεγάιν
βαζκφ ζηελ αξσγή ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ή φηη ην θηήξην ηνπ λένπ
κνπζείνπ ηεο Ώθξφπνιεο ηεο Ώζήλαο είλαη έλα εμαηξεηηθφ επηζηεκνληθφ
επίηεπγκα

θαη

ηαπηφρξνλα

έξγν

πςειήο

αηζζεηηθήο,

νπζηαζηηθά

παξαδερφκαζηε ηελ ππφξξεηε επηθνηλσλία πνπ πθίζηαηαη αλάκεζα ζηελ
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ηέρλε θαη ζηελ επηζηήκε. Ον εμαηξεηηθφ ζέακα πνπ απνιακβάλνπλ νη ζεαηέο
ησλ ηειεηψλ έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ Λιπκπηαθψλ αγψλσλ ζα ήηαλ εληειψο
δηαθνξεηηθφ εάλ ζηελ παξαγσγή ηνπ δε ζπλέδξακε ε επηζηήκε, φπσο θαη ε
φςε ηνπ λένπ κνπζείνπ ηεο Ώθξφπνιεο ηεο Ώζήλαο ζα ήηαλ εληειψο
δηαθνξεηηθή εάλ θαηά ηελ νηθνδφκεζή ηνπ νη ππεχζπλνη ιάκβαλαλ ππφςε
ηνπο κφλν ζηαηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο παξακέηξνπο θαη αγλννχζαλ ηνλ
αηζζεηηθφ παξάγνληα.
Ζαηά πνία έλλνηα φκσο ηέρλε θαη επηζηήκε αλαπηχζζνπλ κεηαμχ ηνπο
απηή ηε δηαιεθηηθή ζρέζε; Μνχ ζεκειηψλεηαη ε πξνθαλήο ζχκπξαμή ηνπο; Γηα
πνηνπο ιφγνπο, παξφηη ζηελ αληίιεςή καο θαηαγξάθνληαη σο δχν δηαθξηηνί θαη
απηνηειείο ρψξνη, θαίλεηαη φηη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηφζν άκεζν ηξφπν;
Θήπσο ζα πξέπεη λα ππνζέζνπκε φηη ππάξρεη θάπνην θνηλφ ππφβαζξν πνπ
επηηξέπεη απηή ηελ αιιειεμάξηεζε, θάπνηνο θνηλφο ηφπνο επί ηνπ νπνίνπ
εδξάδεηαη ε κεηαμχ ηνπο ζπλδηαιιαγή;
Μνιινί ελδερνκέλσο παξάγνληεο σζνχλ ηηο δχν απηέο πεξηνρέο λα
ιεηηνπξγνχλ ε κία ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηελ άιιε. Έλαο απφ ηνπο πην
ζεκαληηθνχο ιφγνπο, πνπ θαηά ηε γλψκε καο ζπληειεί απνθαζηζηηθά ζηε
δηακφξθσζε ηνπ εληαίνπ ππφζηξσκαηφο ηνπο, είλαη ν ζπζρεηηζκφο ηνπο κε ηε
γλψζε. Βθηηκνχκε φηη ε ηδηφηεηα ακθνηέξσλ λα παξάγνπλ γλσζηηθφ πξντφλ
είλαη παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη θαηαιπηηθά ηελ πξνζπάζεηά καο λα
ζπιιάβνπκε ηα βαζχηεξα αίηηα ηνπ κεηαμχ ηνπο ζπγρξσηηζκνχ.

3.2 Πξνζδηνξίδνληαο ηελ έλλνηα ηεο γλώζεο
Μξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζή ηνπο ζα επηρεηξήζνπκε έλαλ πξψην
πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο γλψζεο. Μνιινί θηιφζνθνη, απφ ηνπο
πξνζσθξαηηθνχο μεθηλψληαο, απνπεηξάζεθαλ λα ηελ πξνζεγγίζνπλ. Λ
Αεκφθξηηνο πξαγκαηνπνηεί έλαλ ελδηαθέξνληα δηαρσξηζκφ ηεο ζε απιή
εκπεηξηθή θαη ζε εθείλε πνπ πεηπραίλεηαη κε ην ινγηθφ. Ώλαθέξεη φηη
«ππάξρνπλ δχν είδε γλψζεο, ε γλήζηα θαη ε ζθνηεηλή. Ξηε ζθνηεηλή αλήθνπλ

φια ηνχηα: ε φξαζε, ε αθνή, ε φζθξεζε, ε γεχζε, ε αθή. Ον άιιν είδνο
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γλψζεο είλαη ε γλήζηα, πνπ δηαθέξεη ηειείσο απφ ηε ζθνηεηλή…φηαλ ε
ζθνηεηλή γλψζε δελ κπνξεί πηα νχηε λα βιέπεη ην πνιχ κηθξφ νχηε λ‟ αθνχεη
νχηε λα νζθξαίλεηαη νχηε λα γεχεηαη νχηε λα αηζζάλεηαη ηελ αθή, αιιά
ρξεηάδεηαη λ‟ αλαδεηεζεί θάηη ιεπηφηεξν, ηφηε αθνινπζεί ε γλήζηα γλψζε,
γηαηί ην φξγαλφ ηεο, ν λνπο, είλαη ιεπηφηεξν».37 Ξην δηάινγν Θεαίηεηνο ηνπ
Μιάησλα (§§ 201-202) επηρεηξήζεθε γηα πξψηε θνξά κηα πξψηε ζπζηεκαηηθή
πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο γλψζεο: «έζηηλ νπλ επηζηήκε δφμα αιεζήο κεηά

ιφγνπ»38, δειαδή γλψζε (πνπ εδψ αλαθέξεηαη σο επηζηήκε) είλαη ε γλψκε
πνπ έρεη επαιεζεπζεί κέζα απφ ζεηξά ινγηθψλ επηρεηξεκάησλ. Ξηε ζπλέρεηα
ηνπ πιαησληθνχ δηαιφγνπ ν Ξσθξάηεο δηεξσηάηαη: «ηηο γαξ αλ θαη έηη

επηζηήκε είε ρσξίο ηνπ ιφγνπ ηε θαη νξζήο δφμεο;»39, δειαδή πνηα γλψζε ζα
κπνξνχζε λα ππάξμεη δηαρσξηζκέλε απφ ην ιφγν θαη ηελ νξζή θξίζε;
Μνιινί

θηιφζνθνη

(Μιάησλ,

René Descartes,

Georg

Hegel)

ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο ζέζεο φηη ν άλζξσπνο είλαη δπλαηφλ λα γίλεη θάηνρνο
βέβαηεο θαη νινθιεξσκέλεο γλψζεο, ελψ άιινη (ζθεπηηθηζηέο, ππξξσληζηέο
ζηελ αξραηφηεηα, ν David Hume θ.ιπ.) ακθηβάιινπλ γηα ην αλ ππάξρεη
δπλαηφηεηα

πξφζβαζεο

ζηελ

πξαγκαηηθή

γλψζε.

ΐέβαηα

έρνπλ

πξαγκαηνπνηεζεί θαη πνιιέο άιιεο απφπεηξεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο, μεθηλψληαο
απφ ηνλ Ώξηζηνηέιε θαη ηνπο Ιενπιαησληθνχο, ζπλερίδνληαο κε ηνπο
νξζνινγηζηέο θαη ηνπο εκπεηξηζηέο θαη θηάλνληαο κέρξη ηνλ Ζαλη θαη ηνπο
νπαδνχο ηνπ ινγηθνχ ζεηηθηζκνχ.
Λ Μειεγξίλεο ζην Ηεμηθφ Φηινζνθίαο πξνζπαζεί λα ζπγθεξάζεη ηηο
επηκέξνπο απφςεηο δηαηππψλνληαο έλα γεληθφ νξηζκφ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν
γλψζε είλαη «ε ζεκειησκέλε πεπνίζεζε γηα ηελ χπαξμε, ηε θχζε ή ηελ

θαηάζηαζε ελφο πξάγκαηνο»40. Βάλ απνδερηνχκε απηφ ηνλ νξηζκφ, κπνξνχκε
λα ππνζηεξίμνπκε κε αξθεηή αζθάιεηα φηη εκπεηξία θαη ιφγνο είλαη δχν
βαζηθνί ζπληειεζηέο πνπ πηζηνπνηνχλ ή αθπξψλνπλ ην γλσζηηθφ πεξηερφκελν
37

Μαξαηίζεηαη ζην Μξνζσθξαηηθνί, κεηάθξ. Φηινινγηθή νκάδα Ζάθηνπ, εθδ. Ζάθηνο, Ώζήλα
1995, ζει. 128
38

Μιάησλ, Θεαίηεηνο, κεηάθξ. Φηινινγηθή νκάδα Ζάθηνπ, εθδ. Ζάθηνο, Ώζήλα 1993, ζει. 262

39

„Λ.π., ζει. 262

4

Μειεγξίλεο, Θ., Ηεμηθφ ηεο Φηινζνθίαο, εθδ. Βιιεληθά γξάκκαηα, Ώζήλα 2004, ζει. 141
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κηαο πεπνίζεζεο θαη ηεο επηηξέπνπλ ή ηελ εκπνδίδνπλ, αλάινγα κε ην αλ ηελ
ηεθκεξηψλνπλ ή φρη, λα εγθαηαζηαζεί κε ηε κνξθή γλψζεο ζηε ζπλείδεζε
ηνπ ππνθεηκέλνπ. Ινκίδoπκε φηη ε ζέζε απηή είλαη επξέσο απνδεθηή θαη
απνηειεί, ζε κεγάιν βαζκφ, κέξνο ηεο ζχγρξνλεο αληίιεςήο ηεο.
Ζαιιηηέρλεο θαη επηζηήκνλεο ζπλδένληαη επζέσο κε ηε γλψζε.
Βθθηλψληαο απφ δηαθνξεηηθέο νπσζδήπνηε αθεηεξίεο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ν
θαζέλαο ηα δηθά ηνπ εξγαιεία, επηρεηξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ θαη λα
θαηαλνήζνπλ ηα θαηλφκελα ηνπ θφζκνπ, λα απνθσδηθνπνηήζνπλ ηα θξπκκέλα
κπζηηθά ηνπ θαη λα ηα απνθαιχςνπλ ελ ζπλερεία ζηνπο απνδέθηεο ησλ
πξντφλησλ ηνπο. Βξκελεχνληαο ηελ πξφζεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηελ
πξναλαθεξζείζα άπνςε, φηη γλψζε δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ ηελ
ηεθκεξησκέλε πεπνίζεζε, κπνξνχκε βάζηκα λα ηζρπξηζηνχκε φηη νπζηαζηηθά
επηδεηνχλ λα εκβάινπλ ζηηο ζπλεηδήζεηο καο ηε γλψζε πνπ ήδε απηνί
θαηέρνπλ, ηελ νπνία έρνπλ ηεθκεξηψζεη ν θαζέλαο κε ηε δηθή ηνπ
κεζνδνινγία. Σο φξγαλν πξνψζεζήο ηεο ν επηζηήκνλαο ρξεζηκνπνηεί ηηο
ζεσξίεο θαη ηηο εθαξκνγέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο, ελψ ν θαιιηηέρλεο ηα
έξγα ηέρλεο πνπ ζπλζέηεη. Θπνξεί ινηπφλ ν ηξφπνο δξάζεο ηνπο θαη ηα κέζα
πνπ κεηέξρνληαη λα δηαθέξνπλ, νη ζθνπνί θαη νη ζηνρεχζεηο ηνπο φκσο
θηλνχληαη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε.
ηαλ επνκέλσο ηέρλε θαη επηζηήκε ηείλνπλ πξνο ηνλ ίδην ζθνπφ
αλαδχεηαη ε γλσζηηθή σο κηα θνηλή ζεκειηαθή ιεηηνπξγία ηνπο. Βίλαη έλαο
εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επηηξέπεη ηελ θαηαλφεζε θαη
δηαζαθήληζε ηνπ ζηελνχ δεζκνχ, πνπ φπσο δηαπηζηψζακε πθίζηαηαη κεηαμχ
ηνπο, θαζψο απνηειεί ην θνηλφ ππφζηξσκα δπλάκεη ηνπ νπνίνπ θαζίζηαληαη
ηθαλέο λα αζθνχλ ε κία δηαθξηηηθή παξέκβαζε ζηελ άιιε, κε άιια ιφγηα λα
ζπκπιέθνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ζπλαπαξηίδνπλ έλα εληαίν, θαη ελίνηε
δπζδηάθξηηνπ status, έξγν.
Ώπηφο αθξηβψο ν παξάγνληαο εμεηάδεηαη παξαθάησ: ε γλσζηηθή
ιεηηνπξγία ηέρλεο θαη επηζηήκεο θαη ηξφπνο πνπ απηή ζπκβάιιεη ζηελ
επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο.
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3.3 Ο ζηελόηαηνο δεζκόο επηζηήκεο θαη γλώζεο
Δ ζρέζε πνπ πθίζηαηαη αλάκεζα ζε επηζηήκε θαη γλψζε, ε νπνία
θάπνηε αγγίδεη ηα φξηα ηεο ηαχηηζεο, είλαη κάιινλ απηνλφεηε.41 Οε ζχκπησζε
ησλ δχν ελλνηψλ απνθαιχπηεη ε εηπκνινγία ηνπ φξνπ επηζηήκε: πξνέξρεηαη
απφ ην ησληθήο πξνέιεπζεο ξήκα επίζηακαη, ε βαζηθή ζεκαζία ηνπ νπνίνπ
ζηελ Ώξραία Βιιάδα ήηαλ γλσξίδσ. Οελ απνθαιχπηεη επίζεο θαη ε αληίιεςε
πνπ ππάξρεη ζηηο κέξεο καο γηα ηελ έλλνηα επηζηήκε, παξφιν πνπ, ιφγσ ηνπ
πιήζνπο ησλ θαηαλνήζεσλ πνπ δηαζέηνπκε ζήκεξα γηα απηήλ, είλαη πεξίπνπ
αδχλαηνλ λα δηαηππψζνπκε έλα ξεηφ νξηζκφ ηεο. Θπνξνχκε σζηφζν λα
πξνβνχκε ζε κηα αδξνκεξή ζθηαγξάθεζε ηεο θχζεο ηεο, πνπ σζηφζν είλαη
ηθαλή λα αλαδείμεη ηνλ απεπζείαο ζπζρεηηζκφ ηεο κε ηε γλψζε. Θηιψληαο
ζήκεξα γηα επηζηήκε ελλννχκε θπξίσο δχν πξάγκαηα: α) ηε κεζνδηθή
εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ ηνπ επηζηεηνχ (πνπ κπνξεί λα
πεξηιακβάλεη παξαηεξήζεηο, ππνζέζεηο ή πεηξάκαηα) θαη β) ην πξντφλ πνπ
πξνθχπηεη απφ απηή ηελ ελδειερή εμέηαζε (πνπ κπνξεί λα είλαη κηα ζεσξεηηθή
παξαδνρή, έλαο θπζηθφο λφκνο ή κηα πξαθηηθή εθαξκνγή).
Έηζη, παξαδείγκαηνο ράξε, νη ελδνθξηλνινγηθέο έξεπλεο πνπ δηεμήγαγε
ν κεγάινο παζνινγναλαηφκνο Γεψξγηνο Μαπαληθνιάνπ θαη ζηφρεπαλ ζηνλ
εκπινπηηζκφ ηνπ ηαηξηθνχ νπινζηαζίνπ κε πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ
ζηελ πξψηκε δηαπίζησζε ηεο θχζεο ζπγθεθξηκέλσλ λνζεκάησλ, είλαη
επηζηήκε, αιιά θαη ε απφξξνηα απηψλ ησλ εξεπλψλ, ε νκψλπκε δειαδή
κέζνδνο έγθαηξεο δηάγλσζεο ησλ λενπιαζηψλ, πνπ ν ζεκαληηθφο απηφο
επηζηήκνλαο αλαθάιπςε, ζπληζηά απφ κφλε ηεο επίζεο επηζηήκε.
Δ επηζηήκε, ζχκθσλα κε ηελ πξψηε θαηαλφεζή ηεο (σο δηαδηθαζίαο
δειαδή), βξίζθεηαη ζε δηαξθή ζρέζε κε ηε γλψζε: αμηνπνηεί ηηο πξνγελέζηεξεο
κνξθέο ηεο, ηελ επαλεπεμεξγάδεηαη, ηελ ελζσκαηψλεη ζηα λέα δεδνκέλα, ηελ
αλαζεσξεί ή ηελ απνξξίπηεη θαη ζεκειηψλεη ηελ θαηλνχξηα. Λη εξεπλεηέο
ζηεξίδνληαη επάλσ ζηα επηηεχγκαηα ηεο εξγαζίαο ησλ πξνθαηφρσλ ηνπο, ηα
εμειίζζνπλ ή ηα απνδνκνχλ θαη πξνρσξνχλ ζηε ζπγθξφηεζε λέσλ. Ξχκθσλα
41

Μξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη απηή ε άπνςε ζα πξνθαινχζε ζνβαξέο ελζηάζεηο απφ ηελ
πιεπξά ησλ ζρεηηθηζηψλ.
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κε ηε δεχηεξε θαηαλφεζή ηεο (σο πξντφληνο δειαδή), ε έθβαζε κηαο
ζπζηεκαηηθήο εξγαζίαο, ν θαξπφο ηεο κεζνδηθήο πξνζπάζεηαο επίζεο
εκπεξηέρεη αδηακθηζβήηεην γλσζηηθφ πεξηερφκελν. Δ επηλφεζε κηαο λέαο
κεζφδνπ πξφγλσζεο ζεηζκψλ, ε παξαζθεπή κηαο θαξκαθεπηηθήο νπζίαο θαη ν
εληνπηζκφο ελφο αζηεξνεηδνχο είλαη γεγνλφηα πνπ δηαλνίγνπλ ηνπο νξίδνληεο
ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο αιιά θαη ηνπ θνηλνχ, δηδάζθνπλ ελαιιαθηηθνχο
ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, κεηαβάιινπλ ηελ νπηηθή καο γηα
ηνλ θφζκν θαη ηα πξάγκαηα. Λπζηαζηηθά ηέηνηνπ είδνπο αλαθαιχςεηο
εληζρχνπλ θαη εκπινπηίδνπλ ηε γλψζε καο.
Βίηε ινηπφλ κηιάκε γηα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία είηε γηα ηελ απφξξνηά ηεο,
ε επηζηήκε είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλε κε ηε γλψζε. Θα εμεηάζνπκε πην θάησ
νξηζκέλα παξαδείγκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ αλάγιπθα ηε ζηελή ζρέζε ηνπο.
Ώ. Δ επηζηήκε σο εξεπλεηηθή δηαδηθαζία
Βδψ θαη πνιιά ρξφληα εξεπλάηαη ζε φιν ηνλ θφζκν ε δπλαηφηεηα
νινθιεξσηηθήο ζεξαπείαο ηεο λφζνπ ηνπ Μάξθηλζνλ. Μαξφιν πνπ έρεη
επηηεπρζεί ε επηβξάδπλζε ή αθφκε θαη ε δηαθνπή, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ηεο
εθθπιηζηηθήο εμέιημεο ηεο αζζέλεηαο, νη εξεπλεηέο δελ έρνπλ πεηχρεη, πξνο ην
παξφλ ηνπιάρηζηνλ, ηελ νξηζηηθή ίαζή ηεο. Θνινλφηη νη πξνεγνχκελεο
πξνζπάζεηεο δελ ηειεζθφξεζαλ, δελ ινγίδνληαη σο άζθνπεο θαη κάηαηεο.
Ηεηηνχξγεζαλ γηα ηνπο επηζηήκνλεο σο νδεγφο γηα λα πξνρσξήζνπλ ηα
επφκελα βήκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο, σο νδνδείθηεο πνπ επεζήκαλαλ ηελ
αθνινπζεηέα

πνξεία

ή

αθφκα

θαη

ηελ

αλαγθαηφηεηα

αιιαγήο

ηνπ

πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπο. Ον ίδην ζπκβαίλεη ζε φινπο ηνπο επηζηεκνληθνχο
θιάδνπο, απφ ηε ρεκεία θαη ηελ επηζηήκε ησλ πιηθψλ, κέρξη ηελ παηδαγσγηθή
θαη ηελ θνηλσληνινγία. Βλ θαηαθιείδη, φηαλ θαηαλννχκε ηελ επηζηήκε σο
νξγαλσκέλε θαη κεζνδηθή δηαδηθαζία, αθφκα θαη φηαλ δελ επηηπγράλεη ηνλ
αληηθεηκεληθφ ζηφρν πνπ αξρηθά είρε ζέζεη θαη θαληάδεη κεηέσξε, ακήραλε θαη
αδχλακε λα πξνζθέξεη ιχζεηο ζε ππαξθηά πξνβιήκαηα, αθφκα θαη ζηελ
πεξίπησζε απηή ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηε γλψζε, θαζψο δεκηνπξγεί ζπλζήθεο
ηέηνηεο ψζηε νη εξεπλεηέο, βαζηδφκελνη ζε απηέο, λα πξνρσξήζνπλ ηηο
κειινληηθέο πξνζπάζεηέο ηνπο.
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ΐ. Δ επηζηήκε σο πξντφλ ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο
Δ κε επφδσζε ηνπ έξγνπ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο δελ ζεκαίλεη
θαη απηφκαηε εγθαηάιεηςε ηεο αλαιεθζείζαο πξνζπάζεηαο. Ζαηά θαλφλα απηή
ζπλερίδεηαη θαη θάπνηε δηαξθεί γηα πνιχ κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ξπρλά
φκσο θαηαθέξλεη λα θηάζεη ζην ζηφρν πνπ αξρηθά είρε νξίζεη, παξάγνληαο
εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα. Ον ππζαγφξεην ζεψξεκα, ν λφκνο ηνπ Coulomb ζηε
θπζηθή, ν λφκνο ηνπ Pearson ζηε ζηαηηζηηθή θαη ηεο ρσξηθήο ζπλάθεηαο ζηελ
ςπρνινγία, ε αξρή ηεο επαιεζεπζηκφηεηαο πνπ δηαηχπσζε ν θηινζνθφο Ajer,
ε αλαθάιπςε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο απφ ηνλ Ράξβετ, ηεο πεληθηιίλεο
απφ ηνλ Fleming θαη ηεο ξαδηνζεξαπείαο απφ ηνλ Μηέξ θαη ηε Θαξία Ζηνπξί, ε
θαηαζθεπή ηνπ δηαζηεκηθνχ νρήκαηνο Phoenix πνπ ζηάιζεθε ζηνλ πιαλήηε
Άξε, νη νπηηθέο ίλεο θαη νη νζφλεο πιάζκαηνο είλαη νη επηπρείο απνιήμεηο
επίπνλσλ

θαη

θάπνηε

καθξνρξφλησλ

εξεπλεηηθψλ

πξνγξακκάησλ.

Λη

ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηνπο ήηαλ
ζε θαζέλα ηνπο πξνθαλψο δηαθνξεηηθή 42 , ζε θάζε πεξίπησζε πάλησο νη
επηζηήκνλεο πνπ ηα ζρεδίαζαλ θαη ηα εμέιημαλ αθηέξσζαλ πάξα πνιιέο ψξεο
ζε εληαηηθέο παξαηεξήζεηο, κειέηεζαλ ηεξάζηην φγθν βηβιηνγξαθίαο θαη
επηδφζεθαλ ζε εμαληιεηηθνχο πεηξακαηηζκνχο. Οα πξντφληα πνπ παξάγεη ε
επηζηεκνληθή έξεπλα δελ ζρεηίδνληαη απιψο κε ηελ έλλνηα ηεο γλψζεο, είλαη
ζπλψλπκά

ηεο,

επεηδή

ζπλεηζθέξνπλ

ζηε

δπλαηφηεηά

καο

λα

αληηιακβαλφκαζηε ηα πνηθίια θαηλφκελα κε θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο, ζπρλά
λα κεηαβάιινπκε ηελ εηθφλα καο γηα νξηζκέλεο φςεηο ηνπ θφζκνπ θαη θάπνηε
λα βειηηψλνπκε ξηδηθά ηνπο φξνπο δηαβίσζήο καο.

3.3.1 Δπηζηεκνληθέο ζεσξίεο πνπ θαηέξξεπζαλ
Θηα ελδηαθέξνπζα πηπρή ηνπ δεηήκαηνο αθνξά ηε κειέηε ηνπ εάλ νη
παιαηφηεξεο επηζηεκνληθέο αληηιήςεηο, πνπ παξνπιίζηεθαλ κεηά ηελ απνηπρία
42

Ξε νξηζκέλεο επηζηεκνληθέο επηηπρίεο ε ηχρε έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν. Ζιαζηθφ παξάδεηγκα
απνηειεί ε αλαθάιπςε ηεο πεληθηιίλεο απφ ηνλ Fleming.
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ηνπο ζηε ζχγθξνπζή ηνπο κε ηηο λεφηεξεο, ζπλεηζέθεξαλ ζηελ ππφζεζε ηεο
γλψζεο ή φρη.
Ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο επηζηεκνληθψλ ζεσξηψλ πνπ, ελψ θαηά ην
παξειζφλ ήηαλ αμηφπηζηεο θαη έγθπξεο, ηα παξαηεξεζηαθά θαη άιια δεδνκέλα
πνπ πξνέθπςαλ, πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ, ηηο θαηέζηεζαλ πξνβιεκαηηθέο θαη
αλίθαλεο λα εξκελεχζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηα θαηλφκελα ηνπ θφζκνπ. Οη
ζπκβαίλεη άξαγε φηαλ λεφηεξα ζηνηρεία θαηαξξίπηνπλ παιαηφηεξεο ζεσξήζεηο
καο; Θήπσο δε ζα έπξεπε λα είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζην πεδίν ηεο επηζηήκεο νη
πξνεγνχκελεο παξαδνρέο καο; Ζαθψο εθηηκνχζακε φηη εκπινχηηδαλ ηε γλψζε
καο, δεδνκέλνπ φηη ελ ηέιεη απνδείρηεθαλ αδχλακεο λα ζπλερίζνπλ λα
εμεγνχλ νξηζκέλεο πηπρέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο;
Λ Ώξηζηνηέιεο απνπεηξάζεθε λα απνδείμεη ηε κε χπαξμε θελνχ ζηε
θχζε. Ξχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ ε ηαρχηεηα ελφο θηλνχκελνπ ζψκαηνο
βξίζθεηαη ζε επζεία αλαινγία κε ην βάξνο ηνπ θαη είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε
ηεο αληίζηαζεο πνπ πξνβάιιεη ην κέζν, εληφο ηνπ νπνίνπ θηλείηαη. Άξα ζην
θελφ, φπνπ ε αληίζηαζε είλαη κεδεληθή, ην θηλνχκελν ζψκα, αλεμάξηεηα απφ
ην βάξνο ηνπ, ζα είρε άπεηξε ηαρχηεηα. κσο, ηίπνηα ζηε θχζε δελ θηλείηαη
κέζα ζε ρξφλν κεδέλ, ηίπνηα δειαδή δελ κπνξεί λα θηλεζεί κε άπεηξε
ηαρχηεηα, πνπ ζεκαίλεη φηη πάληνηε ην ζψκα ζα βξίζθεη θάπνηνπ είδνπο
αληίζηαζε, ε νπνία νθείιεηαη ζην κέζν, κέζα ζην νπνίν δηεμάγεηαη ε θίλεζε.
κσο ε χπαξμε ηνπ κέζνπ απηνχ πξνυπνζέηεη αλαγθαζηηθά ηελ χπαξμε ελφο
ηφπνπ, ζπλεπψο βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα φηη θελφο ρψξνο δελ κπνξεί λα
πθίζηαηαη.
Δ επηζηεκνληθή επαλάζηαζε ηνπ 17νπ αηψλα θαηαξξίπηεη απηή ηε ζέζε
ηεο θπζηθήο θηινζνθίαο ηνπ Ξηαγηξίηε θηιφζνθνπ. Ζαη φρη κφλν: έλα λέν
θνζκνείδσιν αλαηέιιεη θαη κέζσ ησλ ξηδνζπαζηηθψλ αληηιήςεσλ πνπ
εκπεδψλεη «ν ζχγρξνλνο πνιηηηζκφο καο βγαίλεη ζην θσο θαη παξνπζηάδεηαη

κε φιε ηνπ ηελ αίγιε». 43 Λη αλαθαηαηάμεηο είλαη ηέηνηνπ βειελεθνχο πνπ
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Οξαπέδεο Βιιάδνο, κεηάθξ. Ε. Ώξδφγινπ, Ώ. Ρξηζηνδνπιίδεο, Ώζήλα 2004, ζει. 178

54

αλαγθάδνπλ ηνλ άλζξσπν λα απνιέζεη ηε ζέζε ηνπ κέζα ζηνλ θφζκν «ή, ίζσο

ζσζηφηεξα, λα ράζεη ηνλ ίδην ηνλ θφζκν κέζα ζηνλ νπνίν δνχζε».44
Θα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα ππνζηεξίμεη θάπνηνο φηη ην εχξνο απηψλ
ησλ κεηαβνιψλ απνδεηθλχεη φηη ε αξηζηνηειηθή θπζηθή δελ είρε επηζηεκνληθή
βάζε θαη θαηά ζπλέπεηα νπδεκία ζρέζε έρεη κε ηε γλψζε. πσο φκσο
επηζεκαίλεη ν ηζηνξηθφο ηεο επηζηήκεο Paolo Rossi «ε ινγηθφηεηα, ε ινγηθή

απζηεξφηεηα, νη επαιεζεχζηκεο πξνηάζεηο, ε δεκνζηνπνίεζε απνηειεζκάησλ
θαη κεζφδσλ […] δελ είλαη νχηε αζάλαηεο θαηεγνξίεο ηνπ πλεχκαηνο νχηε
δηαξθή γεγνλφηα ηεο αλζξσπφηεηαο, αιιά ηζηνξηθά επηηεχγκαηα ηα νπνία,
φπσο φια ηα επηηεχγκαηα, κπνξεί νξηζηηθά λα ραζνχλ ή λα αθπξσζνχλ». 45
Ξην βαζκφ πνπ ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ηεο θχζεο ήηαλ ηθαλή λα δίλεη
εξκελείεο θαη λα επηιχεη πξνβιήκαηα γηα πεξηζζφηεξν απφ 20 αηψλεο,
ινγίδεηαη σο επηζηεκνληθή. Ον βειελεθέο ηεο επηζηεκνληθφηεηάο ηεο θαίλεηαη
θαη απφ ην φηη θαλέλαο (ή ζρεδφλ θαλέλαο) δελ είρε απνηνικήζεη λα ηελ
ακθηζβεηήζεη ζε απηφ ην ηεξάζηην ρξνληθφ δηάζηεκα, θαζψο πεηχραηλε λα
εμεγεί κε επάξθεηα θαη εγθπξφηεηα ηα θπζηθά θαηλφκελα. Βπνκέλσο, πέξα
απφ θάζε ακθηζβήηεζε, παξήγαγε γλσζηηθφ πξντφλ πνπ θαζηζηνχζε ηνλ
άλζξσπν ηθαλφ λα ελλνεί κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ηε δνκή ηνπ θφζκνπ
θαη λα πξνζδηνξίδεη ηε ζέζε ηνπ ζε απηφλ. «Δ θπζηθή ηνπ Ώξηζηνηέιε δελ

είλαη έλα αζπλάξηεην ζπλνλζχιεπκα, αληίζεηα, είλαη κηα επηζηεκνληθή ζεσξία,
ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε θαη απνιχησο ζπλεπήο…»46 ηνλίδεη ν Alexandre Koyré.
Γίλεηαη επνκέλσο θαηαλνεηφ φηη φηαλ κηα θαηλνχξηα ζεσξία επηθξαηήζεη,
ε αλαηξαπείζα παχεη βεβαίσο λα ηζρχεη, φκσο ζα ήηαλ ζνβαξφ ζθάικα εάλ
ηελ θξίλακε αληζηνξηθά, κε βάζε δειαδή ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ εθ ησλ
πζηέξσλ. O Thomas Kuhn επηζεκαίλεη φηη «νη απαξραησκέλεο ζεσξίεο δελ
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είλαη θαη‟ αλάγθε αληηεπηζηεκνληθέο, εμαηηίαο ηνπ φηη έρνπλ απνξξηθζεί». 47
Λθείινπκε λα ηηο αμηνινγήζνπκε εληφο ηνπ ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ πνπ ηηο
παξήγαγε

θαη

λα

απνθαλζνχκε

γηα

απηέο

ζηαζκίδνληαο

ηηο

θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο πνπ ηηο δεκηνχξγεζαλ. Βθφζνλ ινηπφλ
θαηάθεξλαλ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν, λα
ιχλνπλ πξνβιήκαηα, λα θάλνπλ πξνβιέςεηο, λα μεδηαιχλνπλ κπζηηθά θαη
απνξίεο θαη ηαπηφρξνλα λα παξέρνπλ ζηνπο εξεπλεηέο πνπ δηαδέρηεθαλ
εθείλνπο πνπ ηηο εηζεγήζεθαλ ηε δπλαηφηεηα λα ηηο εμειίμνπλ πεξαηηέξσ ή
αθφκα θαη λα ηηο ππεξβνχλ, ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο επηζηεκνληθέο θαη επνκέλσο
ζεσξείηαη φηη παξήγαγαλ γλσζηηθφ πξντφλ.
Ώπφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη, είηε ε επηζηήκε θαηαλνείηαη σο
έξεπλα, αθφκα θαη αλ απηή δελ θαηαιήμεη ζε ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα, είηε
σο πφξηζκα, πνπ παξά ηε δηαηήξεζε ηεο αδηακθηζβήηεηεο ηζρχνο ηνπ γηα
κεγάιν (ή αθφκα θαη πνιχ κεγάιν) ρξνληθφ δηάζηεκα, ελδερνκέλσο
θαηαξξηθζεί απφ λεφηεξα δεδνκέλα, ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ζηελά
ζπλπθαζκέλε κε ηε γλψζε.

3.4 Η ηέρλε ελζσκαηώλεη γλώζε;
Θα ήηαλ δχζθνιν λα εγεξζνχλ αληηξξήζεηο ζηε ζέζε πνπ αλαπηχρζεθε
φηη επηζηήκε θαη γλψζε είλαη έλλνηεο παξεκθεξείο. Λ ζπζρεηηζκφο ηνπο, αλ φρη
ε ηαχηηζή ηνπο, είλαη κάιινλ παλζνκνινγνχκελνο. Βάλ φκσο δηαηππσλφηαλ ε
άπνςε φηη ε ίδηα ζπλάθεηα πθίζηαηαη κεηαμχ ηεο ηέρλεο θαη γλψζεο δε ζα
ηχγραλε παξφκνηαο απνδνρήο εμαηηίαο ηνπ φηη ν θνηλφο λνπο ζπλδέεη ην
θαιιηηερληθφ θαηλφκελν, σο επί ην πιείζηνλ, κε έλλνηεο φπσο ε αίζζεζε, ην
θάιινο θαη ε έθθξαζε. Θπνξεί ελδερνκέλσο λα αλαγλσξίδεη θάπνηνπ είδνπο
ζρέζε αλάκεζά ηνπο, ζα δπζθνιεπφηαλ φκσο λα δηαπηζηψζεη ζηελή
δηαζχλδεζή ηνπο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηαχηηζή ηνπο.
47
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Οα ινγνηερληθά έξγα (πεδά θαη πνηεηηθά), νη εηθαζηηθέο θαη νη άιιεο
θαιιηηερληθέο

δεκηνπξγίεο

εκπεξηέρνπλ

ρσξίο

ακθηβνιία

λνήκαηα.

Λ

πεδνγξάθνο κε ηε γξαθίδα, ν γιχπηεο κε ηε ζκίιε, ν κνπζηθφο κε ηηο λφηεο, ν
ζθελνζέηεο κε ηελ θάκεξα, ν ρνξνγξάθνο κε ηελ θίλεζε ελζσκαηψλνπλ ζην
πεξηερφκελν ησλ δεκηνπξγηψλ ηνπο, ζπλήζσο κε ζπκβνιηθφ ηξφπν, ηα ηδεψδε,
ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο θξίζεηο
ηνπο. Ζαηαγγέιινπλ ή εγθσκηάδνπλ ηηο πνηθηιφζρεκεο εθθάλζεηο ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο,

εθθξάδνπλ

ζπλαηζζήκαηα,

ραίξνληαη,

αγσληνχλ,

ζηνράδνληαη.
Ξπκππθλψλνληαο ζην εζσηεξηθφ ηνπο ζέζεηο, αμίεο θαη αληηιήςεηο, ηα
θαιιηηερληθά έξγα δελ απνζθνπνχλ κφλν ζε εκπινπηηζκφ ησλ αηζζεηηθψλ
εκπεηξηψλ ησλ απνδεθηψλ ηνπο, επηπιένλ δηαζέηνπλ, κε ηελ επξεία έλλνηα, θαη
κηα πξφδειε γλσζηηθή ιεηηνπξγία. Λη αλαγλψζηεο, νη ζεαηέο θαη νη αθξναηέο
ησλ

έξγσλ

ηέρλεο,

αθνχ

πξνεγνπκέλσο

απνθσδηθνπνηήζνπλ

ηνπο

ζπκβνιηζκνχο πνπ εθείλα εκπεξηέρνπλ, ζηε ζπλέρεηα γίλνληαη θνξείο θαη
θνηλσλνί

ηνπ

γλσζηηθνχ

πεξηερνκέλνπ

ηνπο.

ηαλ

αμηνπνηήζνπλ

ην

απνθξππηνγξαθεκέλν κήλπκά ηνπο, κεηαβάιινπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο,
ηξνπνπνηνχλ ηελ νπηηθή ηνπο θαη ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη εκπξφο ηνπο
δηαλνίγνληαη λέεο πξννπηηθέο. Ώλαθαιχπηνπλ φηη πιένλ δχλαληαη λα εηζέιζνπλ
ζηνλ θφζκν κέζσ ελαιιαθηηθψλ νδψλ θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε ξηδηθά
δηαθνξεηηθέο θαηαλφεζεηο πνιιψλ πηπρψλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Μξννδεπηηθά
ην γλσζηαθφ θνξηίν, κε ην νπνίν ν θαιιηηέρλεο έρεη επελδχζεη ηε δεκηνπξγία
ηνπ, δηαρέεηαη, κέζσ ησλ απνδεθηψλ ηνπ, ζε νιφθιεξε ηελ θνηλσλία. Λ J.
Dewey ζην Art as Experience, κηιψληαο γηα ην εηθαζηηθφ-δσγξαθηθφ έξγν

αλαθέξεη φηη είλαη ν ρψξνο πξαγκάησζεο ησλ ηδεψλ, «ε πεξηνρή φπνπ ην
πιηθφ ηεο αληαλάθιαζεο ελζσκαηψλεηαη ζηα αληηθείκελα σο λφεκά ηνπο».48
Μνιινί είλαη νη κειεηεηέο πνπ πηνζέηεζαλ ηελ άπνςε φηη κία πνιχ
ζνβαξή δηάζηαζε ηεο ηέρλεο είλαη ε γλσζηηθή.
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3.4.1. πλαηζζεκαηηθόο ελνξαηηζκόο
Θηα αξθεηά ελδηαθέξνπζα απφπεηξα λα ζπλδεζεί ε ηέρλε κε ηε γλψζε
απαληάηαη ζην ξνκαληηζκφ ηνπ ηέινπο ηνπ 18νπ αηψλα θαη ησλ αξρψλ ηνπ 19νπ.
Θεκειηαθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δπηηθήο ηέρλεο, απφ ηελ Ώλαγέλλεζε θαη
κεηά, ήηαλ ε πξνζπάζεηα λα αλαπαξαζηαζεί ε πξαγκαηηθφηεηα κε ηε
κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα. Μξσηαξρηθή κέξηκλα ησλ θαιιηηερλψλ ήηαλ ε
δηαξθήο βειηίσζή ησλ ηερληθψλ ηνπο γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ πηζηφηεξε
απεηθφληζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ θφζκνπ. Ον κνληέιν απηφ παξαρσξεί ηε
ζέζε ηνπ, γχξσ ζηα 1800, ζηελ αληίιεςε φηη νη θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο
απνηεινχλ εθθξάζεηο ησλ ζπλαηζζεκάησλ εθείλσλ πνπ ηηο παξάγνπλ. Δ λέα
νπηηθή, πνπ θπξηάξρεζε θαη έιαβε ην ραξαθηήξα θηλήκαηνο- γλσζηνχ σο
ξνκαληηζκφο - , επεξέαζε φιεο ηεο κνξθέο ηέρλεο, θπξίσο φκσο ηε κνπζηθή,
ηε δσγξαθηθή, ηελ πνίεζε θαη ην κπζηζηφξεκα.
Μαξάιιεια αλαπηχζζεηαη ε ξνκαληηθή ζεσξία ηεο έθθξαζεο, βαζηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νπνίαο είλαη ν ιεγφκελνο ζπλαηζζεκαηηθφο ελνξαηηζκφο,
ζχκθσλα κε ην νπνίν ην ζπλαίζζεκα, πέξα απφ γελεζηνπξγφ αίηην ηνπ
θαιιηηερλήκαηνο, δχλαηαη λα απνηειέζεη θαη πεγή γλψζεο. Λ Monroe
Beardsley εμεγεί φηη «ε ξνκαληηθή ζπγρψλεπζε ηεο γλψζεο θαη ηεο

δεκηνπξγίαο ζήκαηλε, ην ιηγφηεξν, φηη ζε θάζε ζεκαληηθή λνεηηθή ελέξγεηα
ππάξρνπλ θαη νη δχν, φηη θακηά ηνπο δελ κπνξεί λα εκθαληζζεί κφλε ηεο ζε
θαζαξή κνξθή απξφζκηθηε απφ ηελ άιιε, αθνχ, αθ‟ ελφο, ηίπνηα δελ είλαη
δπλαηφλ λα γλσζζεί ρσξίο λα δηαπιαζζεί σο έλα βαζκφ απφ ην γλψζηε· αθ‟
εηέξνπ, ε θαληαζία, φζν αραιίλσηε θη αλ είλαη, δελ κπνξεί λα επηλνήζεη
ηίπνηε, αλ δελ δεη θάηη θαηλνχξην». 49 Μνιινί ινγνηέρλεο θαη ζεσξεηηθνί
(William Blake, Percy Bysshe Shelley, John Keats, William Hazlitt, Joseph
Joubert, Charles Baudelaire, Samuel Taylor Coloridge θ.ά.) ππνζηήξημαλ κε
ζέξκε - φρη φκσο πάληνηε κε ζαθή θαη ζηαζεξφ ηξφπν - ηε δπλαηφηεηα ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο λα παξάμεη γλψζε θαη ηε ηθαλφηεηά ηνπ λα εκβαζχλεη ζε

49
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αιήζεηεο πνπ είλαη αδχλαηνλ λα πξνζεγγηζζνχλ αθφκα θαη κέζσ ηεο
ξαζηνλαιηζηηθήο ή ηεο εκπεηξηζηηθήο νδνχ.

3.4.2 Η ζέζε ηνπ Maurice Merleau-Ponty
Οε γλσζηηθή δηάζηαζε ηνπ θαιιηηερληθνχ γεγνλφηνο θαίλεηαη πσο
αλαγλσξίδεη θαη ν Maurice Merleau-Ponty. Ξχκθσλα κε ηε δηθή ηνπ ζέζε ην
θαιιηηέρλεκα

δελ

απνηειεί

θσηνηππία

ηνπ

θφζκνπ.

Λ

θαιιηηέρλεο

αλαδηαηάζζεη ηα ζηνηρεία ηνπ θφζκνπ εηο ηξφπνλ ψζηε λα αλαδείμεη ηηο πηπρέο
ηνπ εθείλεο πνπ ε θαζεκεξηλφηεηα απνθξχπηεη. Λ Γάιινο θηιφζνθνο
ζεκεηψλεη ζηελ Ώκθηβνιία ηνπ Ξεδάλ, αλαθεξφκελνο ζην δσγξάθν, φηη
«πηνζεηεί θαη κεηαζηξέθεη ζε νξαηφ αληηθείκελν απηφ ην νπνίν, δίρσο απηφλ,

ζα παξέκελε εγθισβηζκέλν κέζα ζηελ μερσξηζηή δσή ηεο θάζε ζπλείδεζεο:
ηε δφλεζε, δειαδή, ησλ θαηλνκεληθνηήησλ ε νπνία απνηειεί ην ιίθλν ησλ
πξαγκάησλ», 50 ελψ ζην Θάηη θαη ην πλεχκα ηνλίδεη φηη «ε φξαζε ηνπ
δσγξάθνπ δελ είλαη πιένλ βιέκκα ζηξακκέλν πξνο ηα “έμσ”…Λ θφζκνο δελ
βξίζθεηαη πηα κπξνζηά ηνπ κέζσ αλαπαξάζηαζεο: είλαη κάιινλ ν δσγξάθνο
απηφο πνπ γελληέηαη κέζα ζηα πξάγκαηα…»

51

Δ Ώιεμάλδξα Θνπξίθε

επηζεκαίλεη ζρεηηθά φηη «ην απζεληηθφ έξγν ηέρλεο…είλαη δεκηνπξγία ελφο

θφζκνπ, δηα ηνπ νπνίνπ λέεο ζεκαζίεο, λέα ζεκεία πξνζαλαηνιηζκνχ
αλαθαίλνληαη κέζα ζηνλ θφζκν ηεο θνηλήο εκπεηξίαο, απφ ηνλ νπνίν ν θφζκνο
ηνπ έξγνπ αληιεί ην πιηθφ ηνπ, αλαδηαηάζζνληάο ην φκσο έηζη, ψζηε κέζα
απφ ην θαηλνκεληθά γλσζηφ θαη νηθείν λα πξνθχςεη ην κέρξη ηφηε αλείδσην θαη
αλείπσην: ην άιιν». 52 Ώλαθεξφκελε δε ζηα κεξισπνληηαλά παξαδείγκαηα
ηφζν ηνπ δσγξαθηζκέλνπ απφ ηνλ Γεχμε ζηαθπιηνχ, φζν θαη ηνπ καχξνπ
ηεηξαγψλνπ πάλσ ζε ιεπθφ θφλην ηνπ Θάιεβηηο, εθηηκά φηη «είλαη θαη‟ αξράο
50

Merleau-Ponty, M., Δ ακθηβνιία ηνπ Ξεδάλ, Ον κάηη θαη ην πλεχκα, φ.π., ζει. 43

51

.π., ζει. 100

52

Θνπξίθε, Ώ., Θεηακνξθψζεηο ηεο Ώηζζεηηθήο, εθδ. Ιεθέιε, Ώζήλα 2005, ζει. 51-52
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κνξθέο δσγξαθηθέο, δηα ησλ νπνίσλ λέα λνήκαηα εγθαζίζηαληαη κέζα ζηνλ
θφζκν», πνπ «δεκηνπξγνχλ ην δηθφ ηνπο θφζκν αλαθνξάο, εμίζνπ
«πξαγκαηηθφ»

κε

ηνλ

πξαγκαηηθφ

θφζκν,

πξνο

ηνλ

νπνίν

πάλησο

παξαπέκπνπλ,

δηαλνίγνληαο λένπο ηξφπνπο νπηηθήο πξφζβαζεο πξνο

απηφλ».53
Λ ζεαηήο ελφο αλαπαξαζηαηηθνχ θαιιηηερληθνχ έξγνπ δε βξίζθεηαη
ελψπηνλ ελφο αληηγξάθνπ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά βηψλεη ηoλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν ν θαιιηηέρλεο αθνπγθξάδεηαη ηνλ θφζκν θαη ηνλ νδεγεί ζε λένπο
εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο. Ον ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο κε αλαπαξαζηαηηθέο
κνξθέο ηέρλεο, φπνπ κπνξεί κελ λα κελ εμεηθνλίδνπλ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία
ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, φκσο, παίξλνληαο αθνξκή θαη ζηεξηδφκελνη ζε απηήλ,
ηελ ζηειηηεχνπλ θαη ηελ δηαζαθελίδνπλ.

Ώμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ε

γιψζζα εδψ δελ θαηαλνείηαη ζηελ απιή εκπεηξηθή δηάζηαζή ηεο, αιιά είλαη ε
γιψζζα εθείλε «δηα ηεο νπνίαο λέεο ζεκαζίεο εγθαζηδξχνληαη κε ηε

κεηαηξνπή ηνπ ήδε δεδνκέλνπ ζπζηήκαηνο ζεκαζηψλ».54
Δ νληνινγία, πνπ ν Maurice Merleau-Ponty θαζηεξψλεη εδψ, θαζηζηά
πξνθαλή ηε γλσζηηθή-αλακνξθσηηθή αμία ηεο ηέρλεο, κηαο θαη επηηξέπεη ζην
θνηλφ λα πεξάζεη απφ ηελ θνηλή νπηηθή ησλ πξαγκάησλ ζε έλαλ θφζκν
αλαζρεκαηηζκέλν

θαη

αλαδηνξγαλσκέλν.

Ώπηά

πνπ

ε

θαζεκεξηλφηεηα

απνθξχπηεη, απνθαιχπηνληαη ζηνλ ζεαηή ζε κηα λέα δηάζηαζε, κε απνηέιεζκα
λα εκπινπηίδεη ηηο εκπεηξίεο θαη ην γλσζηηθφ ηνπ νπινζηάζην.
Βπζεία ζπζρέηηζε ηεο ηέρλεο θαη ηεο γλψζεο θάλεη ν Γεξκαλφο
θηιφζνθνο θαη θνηλσληνιφγνο Max Horkheimer ν νπνίνο παξαηεξεί φηη
«παξφιν πνπ ην θξηηήξηφ ηεο βξίζθεηαη κφλν κέζα ηεο, ε ηέρλε είλαη γλψζε

φζν θαη ε επηζηήκε»55.

53

.π., ζει. 53

54

.π., ζει. 50
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Horkheimer, M., Οέρλε θαη καδηθή θνπιηνχξα, κεηάθξ. Γ. Ξαξίθαο, εθδ. Όςηινλ, ζει. 50
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3.4.3 Η ζέζε ηνπ Goodman
3.4.3.1 ΏΙΏΓΔΟΣΙΟΏΞ ΟΛ ΘΒΘΒΗΕΏΖΛ ΡΏΝΏΖΟΔΝΕΞΟΕΖΛ ΟΔΞ ΏΕΞΘΔΟΕΖΔΞ
ΞΠΘΜΒΝΕΦΛΝΏΞ
Λ επηθαλέζηεξνο ππνζηεξηθηήο ηεο γλσζηηθνχ ππφβαζξνπ ηνπ
θαιιηηερληθνχ θαηλνκέλνπ είλαη ν Ώκεξηθαλφο θηιφζνθνο Nelson Goodman. Λη
ζέζεηο ηνπ θηλνχληαη ζηo πιαίζην ηνπ θηινζνθηθνχ ξεχκαηνο ηνπ αηζζεηηθνχ

γλσζηηθηζκνχ (aesthetic cognitivism), πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ αξθεηνχο
κειεηεηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Walsh, Novitz, Beardsmore, Nussbaum
θαη Kiny. Λ Berys Gaut, θαζεγεηήο θηινζνθίαο, θσδηθνπνηεί ηηο αξρέο ηνπ ελ
ιφγσ ξεχκαηνο σο εμήο: «Ώληηιακβαλφκαζηε θαιχηεξα ηνλ αηζζεηηθφ

γλσζηηθηζκφ σο ζπλχπαξμε δχν απαηηήζεσλ: πξψηνλ φηη ε ηέρλε κπνξεί λα
καο παξάζρεη (κε ηεηξηκκέλε) γλψζε θαη δεχηεξνλ φηη απηή ε ηθαλφηεηα ηεο
ηέρλεο λα καο παξέρεη (κε ηεηξηκκέλε) γλψζε θαζνξίδεη ηελ αμία ηεο σο ηέρλε,
δειαδή ηελ αηζζεηηθή ηεο αμία. Λ αηζζεηηθφο αληη-γλσζηηθηζκφο είλαη αξλεηήο
ηεο κίαο ή θαη ησλ δχν απηψλ απαηηήζεσλ».56
Γηα λα αληηιεθζνχκε ηε ζεψξεζε ηνπ Goodman ζρεηηθά, ζα πξέπεη
πξνεγνπκέλσο λα θάλνπκε κία αδξνκεξή αλαθνξά ζηηο αληηιήςεηο ηνπ
αλαθνξηθά κε ηελ εξκελεία ηεο θαιιηηερληθήο αλαπαξάζηαζεο.
Ον δήηεκα ηεο αλαπαξάζηαζεο ζην πιαίζην ηεο αλαιπηηθήο θηινζνθίαο
πξνζεγγίδεηαη είηε κέζα απφ ηηο γισζζνινγηθέο - ζπκβαζηνθξαηηθέο είηε κέζα
απφ ηηο αληηιεπηηθέο ζεσξίεο: «νη κελ πξψηεο αλαδεηνχλ ζηε γιψζζα κνληέια

εμήγεζεο ηεο αλαπαξάζηαζεο θαη απνξξίπηνπλ ηελ νκνηφηεηα σο θξηηήξην
ξεαιηζηηθήο απεηθφληζεο, νη δε δεχηεξεο πηνζεηνχλ κηα ηξνπνπνηεκέλε, ζε
ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή, έλλνηα νκνηφηεηαο».57 Ξχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο
ηνπ

Goodman,

πνπ

ηείλνπλ

πξνο

ηηο

πξψηεο

(γισζζνινγηθέο

-

ζπκβαζηνθξαηηθέο), ηα θαιιηηερληθά έξγα είλαη ζχκβνια, αληίζηνηρα ζε θάπνην
βαζκφ ησλ γισζζηθψλ ζπκβφισλ, ε θαηαλφεζε ησλ νπνίσλ πξνυπνζέηεη
56

Berys, G., The Oxford Handbook of Aesthetics, επηκ. Jerrold Levinson, Oxford University
Press, New York, 2003, ζει. 436-437
57

Θνπξίθε, Ώ., Θεηακνξθψζεηο ηεο Ώηζζεηηθήο, φ.π., ζει. 41
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αλάγλσζε θαη εξκελεία. Έηζη ε αλαπαξάζηαζε παχεη λα είλαη κηα παζεηηθή
παξνπζίαζε θαη γίλεηαη κηα ιεηηνπξγία επηινγήο θαη ηαμηλφκεζεο ζηνηρείσλ πνπ
κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ην πνιηηηζκηθφ πξφηππν κηαο επνρήο ή ελφο αηφκνπ.
Θα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη νη ζέζεηο ηνπ βξίζθνληαη θνληά ζε
εθείλεο ηνπ Gombrich, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο «φια θαηαηείλνπλ ζην

ζπκπέξαζκα πσο ε θξάζε “ε γιψζζα ηεο ηέρλεο” είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ
κηα ραιαξή κεηαθνξά. Γηα λα πεξηγξάςνπκε ηνλ νξαηφ θφζκν κε εηθφλεο,
έρνπκε αλάγθε απφ έλα αλεπηπγκέλν ζχζηεκα “ζρεκάησλ”».58
Λη ζέζεηο ηνπ Ώκεξηθαλνχ θηινζφθνπ 59 πεξηέρνληαη ζην έξγν ηνπ

Languages of art: an approach to a theory of symbols. Ξην ηέηαξην
ζπγθεθξηκέλα, θεθάιαηφ ηνπ επηρεηξεί λα απνδνκήζεη ηελ επξέσο δηαδεδνκέλε
πεπνίζεζε φηη ε αηζζεηηθή εκπεηξία είλαη ζηαηηθή θαη ζπλπθαζκέλε κε κηα
ινγηθή παζεηηθήο ζέαζεο ησλ πξαγκάησλ. Εζρπξίδεηαη φηη θαζφινπ δελ ηζρχεη
απηφ, θαζψο ε πξνζέγγηζε ελφο θαιιηηερλήκαηνο ή ελφο ινγνηερλήκαηνο
πξνυπνζέηεη ηε δηελέξγεηα δηαθξίζεσλ, ηελ αλαθάιπςε ζρέζεσλ, ηελ
εξκελεία ηνπο, φπσο θαη ηελ επηζηξάηεπζε εθ κέξνπο ηνπ αλαγλψζηε-ζεαηή
πνιιψλ εκπεηξηψλ, δπλαηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ, ζπλεπψο ε αηζζεηηθή
ζηάζε εκπεξηέρεη ηελ αλεζπρία θαη ηελ εξεπλεηηθή δηάζεζε. Βίλαη σζηφζν
πξνθαλέο φηη ππνβφζθεη θάπνην ζηνηρείν πνπ θαζηζηά κηα ζπκπεξηθνξά
αηζζεηηθή θαη ηε δηαθνξνπνηεί απφ άιια είδε δξάζεο φπσο, είλαη ε θαζεκεξηλή
ζπκπεξηθνξά θαη ε επηζηεκνληθή αλαδήηεζε.
Θα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί, επηζεκαίλεη ν Goodman, φηη ε
δηαθνξεηηθφηεηα εληνπίδεηαη ζηελ πξαθηηθφηεηα, ζην γεγνλφο δειαδή φηη
αηζζεηηθή ζηάζε, αληίζεηα κε άιιεο, δελ απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε
58

Gombrich, E.H., Art and ilussion, A study in the psychology of pictorial representation,
Phaidon, London 1996, ζει. 76
59

Ον ζθεπηηθφ ηνπ Goodman εθθηλεί απφ ηελ παξαδνρή φηη κηα θαιιηηερληθή αλαπαξάζηαζε
θαηαδειψλεη ην αληηθείκελν πνπ αλαπαξηζηά θαη δελ έρεη ζρέζε νκνηφηεηαο καδί ηνπ. Δ ζέζε
ηνπ ζπκππθλψλεηαη ζην εμήο απφζπαζκά ηνπ: «Βίλαη ζαθέο φηη κηα εηθφλα γηα λα αλαπαξηζηά

έλα αληηθείκελν, πξέπεη λα είλαη ζχκβνιν γηα απηφ, λα ην εθπξνζσπεί, λα αλαθέξεηαη ζε απηφ.
Ζαλέλαο βαζκφο νκνηφηεηαο δελ είλαη επαξθήο γηα λα θαζηεξψζεη ηελ απαξαίηεηε ζρέζε
αλαθνξάο. Ξρεδφλ ηίπνηα δελ κπνξεί λα αλαπαξαζηήζεη θάηη άιιν. Θηα εηθφλα πνπ
αλαπαξηζηά έλα αληηθείκελν αλαθέξεηαη ζε απηφ θαη, εηδηθφηεξα, ην θαηαδειψλεη.
Ζαηαδήισζε είλαη ν ππξήλαο ηεο αλαπαξάζηαζεο θαη είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηελ νκνηφηεηα»
(Goodman N., Languages of art: an approach to a theory of symbols, Hackett Publishing,
Indianapolis 1976, ζει. 5).
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ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ ζηφρσλ. Δ απνδνρή απηνχ ηνπ επηρεηξήκαηνο ζα
ζήκαηλε φηη θάζε κε πξαθηηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη αηζζεηηθφ ραξαθηήξα,
πξάγκα ην νπνίν πξνθαλψο δελ ηζρχεη. Βπηπιένλ, κηα δξάζε κε επηζηεκνληθφ
ραξαθηήξα

δελ

απνζθνπεί

θαη‟

αλάγθελ

ζηελ

παξαγσγή

πξαθηηθνχ

απνηειέζκαηνο.
Θήπσο ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αηζζεηηθήο ζηάζεο έγθεηηαη
ζηελ άκεζε επραξίζηεζε πνπ πξνθαιεί έλα έξγν ηέρλεο; Ώπνξξίπηεη θαη απηή
ηελ εθδνρή, ππνζηεξίδνληαο φηη αθφκα θαη ε παξνπζίαζε κηαο επηζηεκνληθήο
απφδεημεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη εμίζνπ κεγάιε επραξίζηεζε. Λκνίσο
απνξξίπηεη θαη ηελ ηδέα φηη ε αηζζεηηθή ζπγθίλεζε είλαη ην δηαθνξνπνηεηηθφ
ζηνηρείν, σο εξκελεία «ππλσηηθήο δξάζεο».
Ξηε ζπλέρεηα ζέηεη ζε ζπδήηεζε ηελ άπνςε φηη ε αηζζεηηθή εκπεηξία
δηαθξίλεηαη απφ άιιεο φρη γηαηί ηα θαιιηηερληθά αληηθείκελα πξνθαινχλ
επραξίζηεζε, αιιά επεηδή ηελ ελζσκαηψλνπλ ζην πεξηερφκελφ ηνπο.
Ηακβαλνκέλνπ φκσο ππ‟ φςηλ φηη πνιιά απφ απηά εθθξάδνπλ ζιίςε νδεγείηαη
ζηελ απφξξηςε θαη απηήο ηεο εθδνρήο.
Θήπσο ε αληηθαηάζηαζε ηνπ φξνπ επραξίζηεζε απφ ηνλ φξν

ηθαλνπνίεζε, πνπ είλαη πεξηζζφηεξν νπδέηεξνο, δηεπθνιχλεη ηελ αλαδήηεζή
καο; Λ Ώκεξηθαλφο θηιφζνθνο απνξξίπηεη θαη απηή επεηδή πηζηεχεη πσο κηα
επηζηεκνληθή αλαδήηεζε κπνξεί επίζεο λα πξνζθέξεη κεγάιε ηθαλνπνίεζε,
ζπλαίζζεκα πνπ, ζεκεησηένλ, δελ είλαη θαζφινπ βέβαην φηη δχλαηαη λα ην
πξνθαιέζεη κηα αηζζεηηθή εκπεηξία.
Θηα ηειεπηαία ππφζεζε ηνπ Goodman ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη απφ
ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία πξνζδνθάηαη ηθαλνπνίεζε ελψ ν επηζηεκνληθφο ζηφρνο
είλαη ε γλψζε. Αελ ηελ απνδέρεηαη φκσο νχηε απηή επεηδή ζεσξεί φηη ε γλψζε
θαη ε ηθαλνπνίεζε πνπ απηή πξνθαιεί είλαη φξνη άκεζα ζπλδεφκελνη κεηαμχ
ηνπο.
Έρνληαο δηαδνρηθά απνξξίςεη φια απηά ηα ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζαλ
λα θαηαζηήζνπλ ζαθή ηε δηάθξηζε αηζζεηηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ ν
ακεξηθαλφο θηιφζνθνο δηεξσηάηαη ελ ηέιεη κήπσο ε δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη
ζην φηη ην κελ πξψην αλαθέξεηαη ζηε λφεζε ην δε άιιν ζην ζπλαίζζεκα. Ώπφ
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ηε δηεξεχλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηελ νπνία πξνβαίλεη,
νδεγείηαη ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:
1.

Οα ζπλαηζζήκαηα ζηελ πξαγκαηηθή δσή είλαη πνιχ έληνλα ζε ζχγθξηζε
κε εθείλα πνπ πξνθαινχληαη απφ ην θαιιηηερληθφ γεγνλφο. Βάλ ινηπφλ
ηαπηίδακε ηελ ηέρλε κε ην ζπλαίζζεκα, νπζηαζηηθά ζα ηεο απνδίδακε
έλαλ αληηγξαθηθφ ξφιν. Αε ζα ήηαλ ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ έλα
«θηελφ ππνθαηάζηαην ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.60

2.

Δ ηέρλε, παξφια φζα ππνζηεξίδνπλ αξραίνη (πξνθαλήο κνκθή ζηνλ
Ώξηζηνηέιε) αιιά θαη λένη θξνυδηζηέο, δελ απνθαζάξεη ηα αξλεηηθά
ζπλαηζζήκαηα ησλ ζεαηψλ. Αε ζα ήηαλ ηδηαίηεξα πεηζηηθφ ην
επηρείξεκα φηη ην θαιιηηέρλεκα δξα επεξγεηηθά ζηα πνιππνίθηια
ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα ησλ αλζξψπσλ.

3.

Θα ήηαλ επίζεο κάιινλ δχζθνιν λα πηνζεηήζνπκε ηελ άπνςε φηη ε
επηζηήκε εληάζζεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην ρψξν ηεο λφεζεο θαη
πσο νπδεκία ζρέζε έρεη κε ην ζπλαίζζεκα.

4.

Οα παξαπάλσ ζε θακία πεξίπησζε δε δηθαηνινγνχλ ηε ζχλδεζε ηεο
ηέρλεο κε θάπνην ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ αηζζεηηθφ ζπλαίζζεκα,
ηέηνην πνπ λα απνπζηάδεη απφ ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα.
Λ

Goodman

νδεγείηαη

ελ

ηέιεη

ζην

ζπκπέξαζκα

φηη

ην

λα

αληηζηνηρίδνπκε ην επηζηεκνληθφ κε ην λνεηηθφ θαη ην αηζζεηηθφ κε ην
ζπλαηζζεκαηηθφ δελ είλαη παξά κηα εκκνλή, έλα εκπφδην πνπ δπζρεξαίλεη ηε
δπλαηφηεηά καο λα αληηιεθζνχκε φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα «ζηελ αηζζεηηθή

εκπεηξία ηα ζπλαηζζήκαηα ιεηηνπξγνχλ γλσζηαθά.61
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Goodman, N., Languages of art: an approach to a theory of symbols, Hackett Publishing,
Indianapolis 1976, ζει. 246
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.π., ζει. 248
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3.4.3.2 ΏΜΛΑΕΑΛΙΟΏΞ ΞΟΔΙ ΟΒΡΙΔ ΓΙΣΞΕΏΖΛ ΝΛΗΛ
Οα θαιιηηερληθά έξγα δελ γίλνληαη, επνκέλσο, αληηιεπηά κφλν δηα ησλ
αηζζήζεσλ αιιά θαη κέζσ ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηα νπνία ζπλεηζθέξνπλ ζηε
δηάθξηζε ησλ ηδηνηήησλ πνπ εθείλα (ηα θαιιηηερληθά έξγα δειαδή) θέξνπλ.
Γηα παξάδεηγκα, ζπρλά πξνζεγγίδνπκε κε ην ζπλαίζζεκα έλα δσγξαθηθφ
πίλαθα ή ζηελ πεξίπησζε ηνπ ρνξνχ ζηε κλήκε καο έξρεηαη επθνιφηεξα ην
ζπλαίζζεκα κηαο θίλεζεο παξά ε δνκή ηεο.
Ώπφ ηε ζηηγκή πνπ έλα ζπλαίζζεκα αλαδπζεί, ε γλσζηαθή ρξήζε ηνπ
ζπλίζηαηαη ζηε πινπνίεζε δηαθξίζεσλ θαη ζπζρεηηζκψλ πνπ ζπληεινχλ ζηελ
αμηνιφγεζε θαη αληίιεςε ηνπ θαιιηηερληθνχ έξγνπ θαη ζηελ έληαμή ηνπ ζην
ζχλνιν ηεο εκπεηξίαο θαη ηνπ θφζκνπ. Ον αξλεηηθφ ή ζεηηθφ ηνπ θνξηίν θαζψο
θαη ε έληαζή ηνπ δελ απνηεινχλ φξνπο ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ: ε
αγαιιίαζε ή ε ζιίςε πνπ πξνμελεί ην θαιιηηερληθφ γεγνλφο απνηεινχλ
παξάγνληεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ εμίζνπ ζηελ θαηαλφεζή ηνπ.
Ώιιά θαη επξχηεξα ζηνλ θαζεκεξηλφ βίν ην ζπλαίζζεκα ζπληειεί ζην
λα απνθεχγνπκε πξάμεηο πνπ κπνξεί λα καο δεκηψζνπλ θαη αληηθείκελα πνπ
ελδερνκέλσο απνδεηρηνχλ επηβιαβή ή αληηζέησο λα καο πξνζαλαηνιίζεη πξνο
επσθειείο δξαζηεξηφηεηεο. Ώπφ ηελ δηαδηθαζία απηή δελ μεθεχγνπλ θαη απηνί
αθφκα νη επηζηήκνλεο.
Ππάξρεη ε άπνςε φηη ε ηέρλε ζπληζηά πεδίν εμάζθεζεο δεμηνηήησλ πνπ
πηζαλφλ απαηηεζνχλ κειινληηθά γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ
ή φηη κέζσ ηεο θαιιηηερληθήο δξάζεο πξνβαίλνπκε ζε ζπκβνιηζκνχο γηαηί
απηή ε δξαζηεξηφηεηα είλαη κέξνο ηεο θχζεο καο θαη καο πξνζπνξίδεη ραξά
θαη ηθαλνπνίεζε. Θηα ηξίηε εθδνρή ηαπηίδεη ηε ζπκβνιηθή δξαζηεξηφηεηα κε
ηελ αλάγθε επηθνηλσλίαο. Ρσξίο λα απνθιείνληαη απφ ηνλ Goodman απηέο νη
ηξεηο εθδνρέο ζεσξεί φηη ηα βαζχηεξν θαη βαζηθφηεξν θίλεηξν ηεο ηάζεο ηνπ
αλζξψπνπ λα ζπκβνιίζεη είλαη ε πεξηέξγεηα θαη επηζπκία ηνπ λα θηάζεη ζηε
γλψζε. Οα ζχκβνια καο πξνεηνηκάδνπλ γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηνλ θφζκν
θαη εληζρχνπλ ηε δπλαηφηεηά καο λα ηνλ θαηαλννχκε. Βπνκέλσο, «ε εξκελεία
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ηνπο ηζνδπλακεί κε θαηαλφεζε εθείλσλ ζηα νπνία αλαθέξνληαη, ησλ ηξφπσλ
ηνπο θαη ησλ θαλφλσλ ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο».62
Ξηε ζπλέρεηα ν Goodman ζα πξνρσξήζεη έλα βήκα παξαπέξα, θαζψο
ζα επηρεηξήζεη λα απνδείμεη φηη ην γλσζηηθφ πεξηερφκελν ηεο ηέρλεο δελ
ππνιείπεηαη εθείλνπ ηεο επηζηήκεο. Αηεξεπλά αξρηθά ην αλ ε αλαδήηεζε θαη
εχξεζε ηεο αιήζεηαο είλαη ην δηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επηζηήκεο πνπ ηε
δηαρσξίδεη απφ ηελ ηέρλε. Θε δεδνκέλν φηη νη επηζηεκνληθνί λφκνη ζπάληα είλαη
εληειψο αιεζείο (εδψ κάιινλ επζπγξακκίδεηαη κε ηνλ Karl Popper πνπ ιέεη φηη
«δελ κπνξνχκε πνηέ απιά λα πνχκε πσο κηα πξφηαζε επηβεβαηψλεηαη κε

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ηελ ραξαθηεξίζνπκε σο αιεζή»63), πηνζεηεί ηελ κάιινλ
ζρεηηθηζηηθή άπνςε φηη αθελφο ε επηζηήκε επηρεηξεί λα πξνζεγγίζεη ην είδνο
ηεο αιήζεηαο εθείλν πνπ είλαη ζπκβαηφ κε ηα ελδηαθέξνληά καο, αθεηέξνπ φηη
πξνζαξκφδεηαη ζηα γεγνλφηα κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ θαη απηά πξνζαξκφδνληαη
ζε απηήλ (ε ζέζε απηή δελ πξέπεη λα είλαη άζρεηε κε ηελ ηδέα φηη «ε

πξαγκαηηθφηεηα ππάξρεη αλεμάξηεηα απφ ηνλ παξαηεξεηή, αιιά νη αληηιήςεηο
καο γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα επεξεάδνληαη απφ ηηο ζεσξίεο πνπ πιαηζηψλνπλ
ηελ εμέηαζή ηεο απφ εκάο.»64). Δ επηζηήκε ηειηθά δελ θάλεη δειαδή ηίπνηα
δηαθνξεηηθφ, ηνλίδεη ν Goodman, απφ απηφ πνπ θάλεη έλα αηζζεηηθφ ζχκβνιν:
αλακνξθψλεη ηε γλψζε καο θαη ηνλ θφζκν. Ώπηφ βέβαηα δε ζεκαίλεη φηη ηέρλε
θαη επηζηήκε ηαπηίδνληαη, ε δηαθνξά ηνπο σζηφζν πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζε
ζπγθεθξηκέλα θαη εηδηθά ζπκβνιηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
Οηο ζέζεηο ηνπ πξνζπάζεζε λα εθαξκφζεη ζηελ πξάμε, γηα απηφ ην
1967 ίδξπζε ζην Ράξβαξλη έλα δηεπηζηεκνληθφ πξφγξακκα ζχλδεζεο
εθπαίδεπζεο θαη ηερλψλ κε ην φλνκα Project Zero. Ξθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο
απηνχ, πνπ ζπλερίδεη λα εθαξκφδεηαη έσο θαη ζήκεξα, είλαη «ε θαηαλφεζε θαη
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Stanford Encyclopedia of Filosophy (2005) Δκεξνκ. Μξφζβαζεο 16/6/2010 ζηε δηεχζπλζε
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Popper, K., The logic of scientific discovery, Routledge, London 1959, ζει. 176
64
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ε ελίζρπζε ηεο κάζεζεο, ηεο ζθέςεο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηφζν ζην
πιαίζην ησλ ηερλψλ, φζν θαη επξχηεξα ζηηο αλζξσπηζηηθέο θαη ζεηηθέο
επηζηήκεο, ζε αηνκηθφ θαη αιιά θαη ζε ζεζκηθφ επίπεδν.» 65 Ον Project Zero
βαζίδεηαη ζηελ ιεπηνκεξή θαηαλφεζε ηφζν ηεο αλζξψπηλεο γλσζηηθήο
αλάπηπμεο φζν θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο. Λη καζεηέο ηίζεληαη ζην
θέληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο γίλνληαη απνιχησο ζεβαζηνί νη
δηαθνξεηηθνί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο καζαίλνπλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο δσήο
ηνπο, αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν θαη εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο. Λξηζκέλεο
εθδνρέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο πνπ εθαξκφζηεθαλ ή ζπλερίδνπλ
λα εθαξκφδνληαη είλαη θαη νη αθφινπζεο: Artful Thinking, Arts PROPEL:
Integrating Teaching and Assessment, ARTS SURVIVE, ArtWorks for Schools,
Learning in and from Museum Study Centers, MoMA's Visual Thinking
Curriculum Project θ.ά.

3.5 Η ηέρλε θαη ε επηζηήκε παξάγνπλ γλώζε
Ξπκπεξαζκαηηθά, κπνξεί λα είλαη κάιινλ απηνλφεην φηη ε επηζηήκε
ζπλδέεηαη επζέσο κε ηε γλψζε θαη θάπνηε θηάλεη ζηα φξηα ηεο ηαχηηζεο καδί
ηεο, απνπεηξαζήθακε φκσο εδψ λα δείμνπκε φηη θαη ε ηέρλε «γίλεηαη

αληηιεπηή σο ηδηαίηεξε ζθαίξα δξαζηεξηνηήησλ κε γλσζηηθή, αμηνινγηθή,
δεκηνπξγηθή, ζεκεησηηθή, θαη επηθνηλσληαθή δνκή πνπ αλαπξνζδηνξίδεη ή
αλαδεκηνπξγεί ηελ ίδηα ηελ αλζξψπηλε δσή ζηελ αθεξαηφηεηά ηεο».66 Αηαηεξεί
δειαδή θαη απηή κε ηε γλψζε κηα ζρέζε αλάινγε κε εθείλε πνπ έρεη ε
επηζηήκε καδί ηεο, πνπ φκσο δελ είλαη εμαξρήο πξφδειε θαη αλακελφκελε,
είλαη φκσο ππαξθηή.
65
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Ζαιιηηέρλεο

θαη

επηζηήκνλεο

εξγάδνληαη

κε

ηε

θηινδνμία

λα

κεηαιακπαδεχζνπλ ζηνπο αλζξψπνπο ηηο αξρέο θαη ηα ηδεψδε πνπ δηέπνπλ ην
έξγν ηνπο, ηνπο θαινχλ λα ζπκκεξηζηνχλ ηελ εηθφλα πνπ νη ίδηνη έρνπλ
ζρεκαηίζεη γηα ηνλ θφζκν θαη ελ ηέιεη λα ηελ πηνζεηήζνπλ. Βπί ηεο νπζίαο δελ
θάλνπλ ηίπνηα άιιν απφ ην λα επηδεηνχλ λα ηνπο κεηαβηβάζνπλ ηε γλψζε, κε
ηελ νπνία έρνπλ επελδχζεη ηα θαιιηηερλήκαηά ηνπο, ηηο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο
ηνπο θαη ηηο εθαξκνγέο πνπ εδξάδνληαη επάλσ ζηηο ηειεπηαίεο. Ώπφηνθν ηεο
επαθήο ησλ αλζξψπσλ καδί ηεο είλαη ε εθκάζεζε αγλψζησλ παξακέηξσλ ηνπ
θφζκνπ

καο,

ν

εκπινπηηζκφο

ηεο

εκπεηξίαο

ηνπο,

ε

ελίζρπζε

ηεο

πλεπκαηηθφηεηάο ηνπο θαη ε ελ γέλεη κφξθσζή ηνπο.
Δ δηαπίζησζε φηη ε ηέρλε θαη ε επηζηήκε παξάγνπλ γλψζε απνηειεί
έλα ζεκαληηθφ βήκα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο εμηρλίαζεο ησλ βαζχηεξσλ αηηίσλ
ηεο κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζεο. Δ δπλαηφηεηά ηνπο λα δηεπξχλνπλ ηνπο
γλσζηηθνχο νξίδνληεο εθείλσλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή καδί ηνπο είλαη κηα
ζνβαξή εμεγεηηθή παξάκεηξνο ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλάθεηαο θαη ηεο δσληαλήο
ζρέζεο πνπ πξνθχπηεη απφ απηήλ. Ον θνηλφ απηφ γλψξηζκά ηνπο, φληαο
δνκηθφ ζηνηρείν θαη ζεκειηαθφ νληνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο, ιεηηνπξγεί σο
δίαπινο επηθνηλσλίαο πνπ επηηξέπεη ηε ζπλδηαιιαγή θαη ηε ζπλνκηιία ηνπο.
Βίλαη

ν

απαξαίηεηνο

δπλαηφηεηά

ηνπο

λα

ζπγθνιιεηηθφο

παξάγνληαο

ζπκπιέθνληαη,

ε

πνπ

απαξαίηεηε

δηαζθαιίδεη
πξνυπφζεζε

ηε
ηεο

δηαζχλδεζήο ηνπο.
πσο ην θφθθηλν θαη ην θίηξηλν αλακηγλχνληαη θαη παξάγνπλ ην
πνξηνθαιί δπλάκεη ηεο ρξσκαηηθήο ηνπο ηδηφηεηαο, φπσο ην ζνι θαη ην λην
ζπληίζεληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κνπζηθή ιφγσ ηνπ φηη είλαη λφηεο, φπσο ν
ράιπβαο θαη ην κπεηφλ ζπλεξγάδνληαη θαηά ηελ αλέγεξζε ελφο θηίζκαηνο γηαηί
είλαη δνκηθά πιηθά, έηζη αθξηβψο ηέρλε θαη επηζηήκε είλαη δχν ρψξνη ζπκβαηνί
πνπ ζπλεπξίζθνληαη θαη κέζα ζε θνηλά έξγα δπλάκεη ηεο γλσζηηθήο
ιεηηνπξγίαο πνπ επηηεινχλ.
πσο είδακε ζην δεχηεξν θεθάιαην, πθίζηαηαη κηα ηάζε ε κία λα
ιεηηνπξγεί σο ζπληζηψζα ηεο άιιεο κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνληαη
ηαπηφρξνλα ζην πιαίζην εληαίσλ νληνηήησλ, πξάγκα πνπ πξαθηηθά ζεκαίλεη
φηη ηα έξγα ηέρλεο εκπεξηέρνπλ θαη κηα επηζηεκνληθή πηπρή, ελψ κέξνο κηαο
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επηζηεκνληθήο εθαξκνγήο απνηειεί ε αηζζεηηθή δηάζηαζή ηεο. Θάιηζηα, ε
αλαινγία ηνπο είλαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηέηνηα πνπ δελ αθήλεη πεξηζψξηα
ζαθνχο ηαπηνπνίεζεο ηνπ θαζεζηψηνο χπαξμεο νξηζκέλσλ δεκηνπξγηψλ.
Βίλαη σζηφζν απαξαίηεην λα επηζεκάλνπκε φηη ηα εξγαιεία πνπ
ρξεζηκνπνηεί ν επηζηήκνλαο πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξνηήζεη γλψζε είλαη
δηαθνξεηηθά απφ εθείλα ηνπ θαιιηηέρλε. Αεδνκέλνπ φηη αλαθέξεηαη ζε έλα
πεξηζζφηεξν ζηαηηθφ, ζεηηθφ θαη πιεξνθνξηαθφ είδνο γλψζεο, πνπ ζπρλά
ζρεηίδεηαη κε πξαθηηθνχ ραξαθηήξα δεηήκαηα, ν επηζηήκνλαο παξαηεξεί,
ππνζέηεη, πεηξακαηίδεηαη, ππνινγίδεη, κεηξάεη, ζπγθξίλεη θαη ζπκπεξαίλεη.
Βπηδηψθεη, κε άιια ιφγηα, λα απνθαιχςεη κέζσ ησλ καζεκαηηθψλ ηα αίηηα ησλ
θαηλνκέλσλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ηα
αληηθείκελα.
Ώληίζεηα ε ηέρλε ζπλδέεηαη κε κηα επξχηεξε, πην ζεσξεηηθή θαη
ιηγφηεξν απζηεξή έλλνηα γλψζεο. Λ θαιιηηέρλεο ιεηηνπξγεί κε νδεγφ ηελ
πίζηε ηνπ, ηηο εδξαησκέλεο πεπνηζήζεηο ηνπ, ηα βηψκαηά ηνπ, ηε θαληαζία ηνπ
θαη ηνπο νξακαηηζκνχο ηνπ. Δ αμηνιφγεζε πνπ επηρεηξεί ζηα πξάγκαηα
ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ηνπο απνδψζεη αηζζεηηθνχο δείθηεο.
Ξε θάζε πεξίπησζε ζηφρνο θαη ησλ δχν είλαη λα νδεγήζνπλ ηνπο
απνδέθηεο ηνπ έξγνπ ηνπο ζηνπο ίδηνπο δξφκνπο αληίιεςεο θαη θαηαλφεζεο
κε ηνπο δηθνχο ηνπο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4ν

Η ΣΔΥΝΗ ΚΑΙ Η ΔΠΙΣΗΜΗ
ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

4.1 Δηζαγσγηθά
Ξην πξνεγνχκελν θεθάιαην επηρεηξήζακε λα δείμνπκε φηη ε ηέρλε θαη ε
επηζηήκε, κνινλφηη μεθηλνχλ απφ δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο, ζπλεηζθέξνπλ, ε
θαζεκία κε ην δηθφ ηεο ηξφπν, ζηε γλσζηηθή καο αλέιημε. Οo ζπγθεθξηκέλν
ζπκπέξαζκα ελίζρπζε ζεκαληηθά ηελ πξνζπάζεηά καο λα θαηαλνήζνπκε θαη
λα εξκελεχζνπκε ηε ζηελή ζρέζε πνπ αλαπηχζζνπλ κεηαμχ ηνπο.
Βίδακε φηη ν επηζηήκνλαο, αθνχ αληρλεχζεη ηηο ζρέζεηο ησλ θαηλνκέλσλ
ηνπ θφζκνπ θαη ηηο εθθξάζεη κε ηε βνήζεηα καζεκαηηθψλ ηχπσλ θαη λφκσλ,
θαηφπη πξνζθέξεη ην θαηαζηάιαγκα ηεο εξγαζίαο ηνπ ζην θνηλφ, σο θαηλνχξηα
γλψζε, επειπηζηψληαο φηη, κε ηε ζπλδξνκή ησλ ηεθκεξίσλ πνπ επηζπλάπηεη,
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ζα ην πείζεη γηα ηελ νξζφηεηα ησλ ζέζεψλ ηνπ. Ξπρλά ην έξγν ηνπ ιακβάλεη
πεξηζζφηεξν πξαθηηθφ ραξαθηήξα δεδνκέλνπ φηη πξνρσξά ζην ζρεδηαζκφ
εθαξκνγψλ ζεκειησκέλσλ επάλσ ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ πξνεγνπκέλσο
έρεη νξίζεη θαη νη νπνίεο θαηά θαλφλα θηινδνμνχλ λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα
θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε βειηίσζε ησλ φξσλ ηεο θαζεκεξηλήο δηαβίσζήο ηνπ
αλζξψπνπ. Ξε θάζε πεξίπησζε ε επηζηήκε ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηε γλψζε.
Ξηελ ίδηα θαηεχζπλζε θαη ν θαιιηηέρλεο, κε θχξηα εξγαιεία ηνπ ην
ζηνραζκφ, ηελ θξίζε θαη ηε θαληαζία, κνξθψλεη ηελ θνζκναληίιεςή ηνπ θαη
ηελ θαζηζηά κέξνο ησλ δεκηνπξγηψλ ηνπ, πξνζδνθψληαο φηη νη απνδέθηεο
ηνπο ζα θαηαζηνχλ θνξείο ησλ πεπνηζήζεσλ, ησλ αξρψλ θαη ησλ αμηψλ ηνπ,
φηη ζα θάλνπλ θηήκα ηνπο ηνλ ηξφπν πνπ πξνζπειάδεη ηα πξάγκαηα θαη ηα
θαηλφκελα ηνπ θφζκνπ, φηη ζα πηνζεηήζνπλ ηελ ελ γέλεη εηθφλα πνπ εθείλνο
ζπλεηζθέξεη γηα ην ζχκπαλ.
Ξηελ πξνζπάζεηά καο λα ζηεξίμνπκε ηελ ζπγθεθξηκέλε παξαδνρή
αλαδεηήζακε επηρεηξήκαηα ζην έξγν πνιιψλ κειεηεηψλ:
1. Ξηνπο νπαδνχο ηεο ξνκαληηθήο ζεσξίαο ηεο έθθξαζεο, ζχκθσλα κε
ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νπνίαο, ην ζπλαηζζεκαηηθφ ελνξαηηζκφ, ην
ζπλαίζζεκα ζπλεηζθέξεη γλψζε.
2. Ξηηο ζέζεηο ησλ αηζζεηηθψλ γλσζηηθηζηψλ πνπ δειψλνπλ φηη ε ηέρλε
κπνξεί λα καο παξάζρεη κε ηεηξηκκέλε γλψζε (ζε απηνχο ζπγθαηαιέγεηαη ν
Goodman ηνπ νπνίνπ ηηο ζέζεηο εθηελψο παξνπζηάζακε).
3. Ξε άιινπο ζεσξεηηθνχο, φπσο ν Maurice Merleau-Ponty θαη ν Max
Horkheimer.
Δ δπλαηφηεηα ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο λα παξάγνπλ γλψζε θαη λα
ηελ θνκίδνπλ ζηνπο παξαιήπηεο ησλ πξντφλησλ ηνπο δειψλεη, αθελφο φηη ην
θξεπίδσκα πάλσ ζην νπνίν νη δχν πεξηνρέο νηθνδνκνχληαη είλαη θνηλφ,
αθεηέξνπ φηη είλαη παξεκθεξή ηα πιηθά πνπ ηηο ζπγθξνηνχλ. Ον γλσζηηθφ
θνξηίν πνπ κεηαθπιχνπλ ζην θνηλφ, φληαο έλα νπζηαζηηθφ δνκηθφ ζηνηρείν
ηνπο, ελδπλακψλεη ηελ επξχηεξε επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζή ηνπο θαη πην
εηδηθά ζπκβάιιεη ζηε δπλαηφηεηα κίμεο ηνπο, ηηο θαζηζηά δειαδή ηθαλέο λα
ζπκπιέθνληαη θαη λα είλαη ζπκπαξαγσγνί θνηλψλ δεκηνπξγηψλ. Έηζη, ε
ηδηφηεηά ηνπο απηή ζπλδξάκεη απνθαζηζηηθά ζην λα θαηαλνεζεί ν γεληθφηεξνο
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ζπγθεξαζκφο ηνπο, αιιά θαη λα εξκελεπζεί ε ηαπηφρξνλε παξνπζία ηνπο
εληφο εληαίσλ δεκηνπξγεκάησλ, θαιιηηερληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ. Θα ήηαλ
κάιινλ αδχλαηε ε ζπλχπαξμή ηνπο, ε εκπινθή ηεο κίαο ζην δσηηθφ ρψξν ηεο
άιιεο, εάλ απνπζίαδε απηφο ν θαίξηνο ζπγθνιιεηηθφο παξάγνληαο.
Δ εθπαίδεπζε απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη ν ζεζκνζεηεκέλνο
κεραληζκφο πνπ ζπκβάιιεη πνιχπιεπξα ζηε πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ
καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ, ζπλεηζθέξνληαο γλσζηηθφ-πιεξνθνξηαθφ πιηθφ,
αλαπηχζζνληαο δεμηφηεηεο, αλαδεηθλχνληαο ελδηαθέξνληα, θαηεπζχλνληαο
πξνο ηελ πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο, πξνάγνληαο ηε
θπζηθή, ςπρηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε, επαηζζεηνπνηψληαο θ.ιπ. Δ
πξνψζεζε ηεο γλψζεο, ζε φιεο ηηο κνξθέο θαη εθδνρέο ηεο, απνηειεί
πξνθαλψο πξσηαξρηθφ κέιεκά ηεο, ζεκειηαθή αμία θαη αθξνγσληαίν ιίζν ηνπ
νηθνδνκήκαηνο ηεο. Βίλαη επνκέλσο εχινγν φηη ε ηέρλε θαη ε επηζηήκε, σο
άκεζα ζρεηηδφκελεο κε ηε γλψζε θαη απηέο, ζπλδένληαη ζηελφηαηα κε ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Ξην θεθάιαην απηφ ζα εμεηάζνπκε πηπρέο ηεο ζρέζεο πνπ αλαπηχζζεη
θαζέλα απφ ηα δχν απηά πεδία κε ηελ εθπαίδεπζε. Αεδνκέλνπ φηη ε επηζηήκε
είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε γλψζε θαη άξα ε κεηάδνζή ηεο κέζσ ηεο δηδαθηηθήο
πξάμεο ζεσξείηαη κάιινλ κηα απηνλφεηε δηαδηθαζία, ζα επηθεληξσζνχκε
πεξηζζφηεξν ζηε δπλαηφηεηα ηεο ηέρλεο λα κεηαβηβάδεη γλσζηηθφ θνξηίν
ζηνπο καζεηέο.

4.2 Η κεηαβίβαζε ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο κέζα
από ηελ εθπαίδεπζε
Δ εθπαίδεπζε, ζηηο πξψηεο ηνπιάρηζηνλ βαζκίδεο ηεο, πξνζθέξεη
ζηνπο καζεηέο γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα ηεο
επηζηήκεο.

Αελ

πξφθεηηαη

νπσζδήπνηε

γηα

βαζηά

θαη

εμεηδηθεπκέλε

επηζηεκνληθή γλψζε, αιιά γηα κηα κεηαζρεκαηηζκέλε - ζπκππθλσκέλε κνξθή
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ηεο, πξνζαξκνζκέλε ζηα ειηθηαθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη ςπρνινγηθά δεδνκέλα
ησλ δηδαζθνκέλσλ. Οα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, νη
αθνινπζνχκελεο κέζνδνη θαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή απνηεινχλ βαζηθφ
εξγαιείν πξνψζεζήο ηεο ζηνπο λένπο.
Θειεηψληαο ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζα παξαηεξήζνπκε φηη
ηφζν ζηελ πξσηνβάζκηα φζν θαη ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη καζεηέο
δηδάζθνληαη έλα κεγάιν αξηζκφ αληηθεηκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε κηα πνηθηιία
επηζηεκνληθψλ πεδίσλ: Βιιεληθή Γιψζζα, Ώξραία Βιιεληθά, Κέλεο Γιψζζεο,
Θαζεκαηηθά, Θειέηε Μεξηβάιινληνο, Βξεπλψ ην Φπζηθφ Ζφζκν, Θξεζθεπηηθά,
Εζηνξία, Ζνηλσληθή θαη Μνιηηηθή Ώγσγή, Φπζηθή Ώγσγή, Γεσγξαθία, Φπζηθέο
Βπηζηήκεο, Ρεκεία, ΐηνινγία, Οερλνινγία, Ληθηαθή Ληθνλνκία, Μιεξνθνξηθή θαη
Ξρνιηθφο Βπαγγεικαηηθφο Μξνζαλαηνιηζκφο.
Οα επίζεκα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ παξαζέηνπλ εθηελείο θαηαιφγνπο
ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζθνπψλ θαζελφο απφ απηά ηα καζήκαηα, φπνπ βέβαηα ε
γλσζηηθή αλέιημε ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ ζπληζηά πάληνηε
νπζηαζηηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπο. Δ βαζηθή, επί παξαδείγκαηη, επηδίσμε ησλ
Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ είλαη ε «απφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ζεσξίεο,

λφκνπο θαη αξρέο πνπ αθνξνχλ ηα επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ
Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ, ψζηε ν καζεηήο λα είλαη ηθαλφο λα «εξκελεχεη» ηα
θπζηθά, ρεκηθά, βηνινγηθά θαη γεσινγηθά - γεσγξαθηθά θαηλφκελα…».67
Ώληίζηνηρα, ν ζηφρνο πνπ πξψηνο ηίζεηαη γηα ην κάζεκα ησλ
Θξεζθεπηηθψλ έρεη λα θάλεη κε ην φηη νη καζεηέο ζα πξέπεη «λα γλσξίζνπλ

βαζηθέο παξαζηάζεηο, έλλνηεο θαη ζχκβνια ηεο νξζφδνμεο πίζηεο θαη δσήο»68,
ελψ θαη ζηε Θειέηε Μεξηβάιινληνο, θνξπθαίνο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο «είλαη

ε απφθηεζε γλψζεσλ θαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ, αμηψλ θαη ζηάζεσλ πνπ
επηηξέπεη ζην καζεηή λα παξαηεξεί, λα πεξηγξάθεη, λα εξκελεχεη θαη ζε
θάπνην βαζκφ λα πξνβιέπεη…».69
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Οα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πξνζδηνξίδνπλ κε θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν
φηη ε απφθηεζε γλψζεο είλαη ν πξψηηζηνο ζηφρνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
καζεκάησλ. Ώιιά θαη ζε εθείλα ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα, φπνπ δε ππάξρεη
ξεηή αλαθνξά ζε γλσζηηθή εμέιημε, γίλεηαη ζαθήο ππαηληγκφο ηεο. Γηα ηε
δηδαζθαιία

ηνπ

γισζζηθνχ

καζήκαηνο,

ιφγνπ

ράξε,

αλαθέξεηαη

φηη

«απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ λα ρεηξίδνληαη κε

επάξθεηα θαη απηνπεπνίζεζε, ζπλεηδεηά, ππεχζπλα, απνηειεζκαηηθά θαη
δεκηνπξγηθά ην γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν…»70, δεμηφηεηεο πνπ πξνθαλψο
ζρεηίδνληαη κε γλσζηηθέο θαηαθηήζεηο.
Λ καζεηήο πνπ πεξαηψλεη ηε θνίηεζή ηνπ ζην Ηχθεην έρεη γίλεη
απνδέθηεο κηαο πνιχ κεγάιεο (γηα πνιινχο ππέξκεηξεο) πνζφηεηαο
πιεξνθνξηψλ

θαη

γλψζεο

πνπ

άπηεηαη

ελφο

κεγάινπ

κέξνπο

ησλ

αλζξσπηζηηθψλ θαη ζεηηθψλ επηζηεκψλ, πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη λα αλαπηχμεη
ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, λα θαιιηεξγήζεη ηε ζθέςε ηνπ, λα εκπινπηίζεη ηηο
εκπεηξίεο

ηνπ,

λα

απαιιαρηεί

απφ

ηηο

πξνθαηαιήςεηο

ηνπ

θαη

λα

αιιειεπηδξάζεη κε ην θπζηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηνπ.
Άμηα κλείαο, απνδεηθηηθή σζηφζν ηεο ζηελφηαηεο ζρέζεο ηεο κε ην
ζρνιείν, είλαη ε θξηηηθή επηζήκαλζε ηνπ Paul Feyerabend φηη θαθψο ε ζέζε
ηεο επηζηήκεο ζηα εθπαηδεπηηθά πξάγκαηα είλαη πξνλνκηαθή. Θεσξεί φηη
ππάξρνπλ θαη άιινη ηξφπνη πξνζέγγηζεο ηνπ επηζηεηνχ, πνπ νθείινπκε λα
εληάμνπκε ζηε δηδαζθαιία, ελψ ζεκεηψλεη ζρεηηθά φηη «ζρεδφλ φια ηα

επηζηεκνληθά καζήκαηα είλαη ππνρξεσηηθά ζηα ζρνιεία καο» 71 , σζηφζν ζα
ήηαλ νξζφηεξν θαη δεκνθξαηηθφηεξν εάλ ε επηζηήκε θαη ην ζρνιείν ήηαλ
δηαρσξηζκέλα.
Ζαλέλαο δε ζα κπνξνχζε λα επηβεβαηψζεη κε πην θαηεγνξεκαηηθφ
ηξφπν ηελ εκπινθή επηζηήκεο θαη εθπαίδεπζεο φζν έλαο ζθνδξφο επηθξηηήο
ηεο.
Ξε θάζε πεξίπησζε ζεσξείηαη απηνλφεην φηη ε επαθή ηνπ καζεηή κε
αληηθείκελα απφ ην ρψξν ηεο επηζηήκεο πξνάγεη ηε γλσζηηθή ηνπ ηθαλφηεηα,
70
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Feyerabend, P., Βλάληηα ζηε κέζνδν, γηα κηα αλαξρηθή ζεσξία ηεο γλψζεο, κεηάθξ. Γ.
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εληζρχεη ηελ πλεπκαηηθή ηνπ αλάπηπμε θαη ζπληειεί ζπλνιηθά ζηελ πξφνδφ
ηνπ.
Οη ζπκβαίλεη φκσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ηέρλεο; Δ επξχηεξε γλσζηηθή
δηάζηαζή ηεο έρεη πξαθηηθφ αληίθξηζκα ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε; Λη
δηδαζθφκελνη πνπ έξρνληαη ζε επαθή καδί ηεο απνθνκίδνπλ ζπγθεθξηκέλα
γλσζηηθά νθέιε, αληίζηνηρα εθείλσλ πνπ ε επηζηήκε ηνπο παξέρεη, ή φρη;

4.3 Η ηέρλε σο αληηθείκελν δηδαζθαιίαο
4.3.1 Η ππνβάζκηζε ηεο ηέρλεο ζην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα
Λ θνηλφο λνπο δπζθνιεχεηαη λα απνδψζεη γλσζηηθή δπλαηφηεηα ζε έλα
δσγξαθηθφ πίλαθα, ζε κηα θεξακηθή δεκηνπξγία, ζε έλα θνιάδ, αθφκα θαη ζε
έλα πνίεκα ή ζε έλα κπζηζηφξεκα. Δ θαζεζηεθπία αληίιεςε απνδίδεη ζηελ
θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα κηα ςπραγσγηθή ρξνηά θαη ηελ αληηκεησπίδεη «σο

πνιπηέιεηα θαη πεξηηηή δηαθφζκεζε πνπ κπνξνχλ λα ηελ απνιαχζνπλ θπξίσο
νη θνζκηθνί θχθινη» 72 ή σο δηαδηθαζία δηαθπγήο απφ ηα πξνβιήκαηα ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο θαη πεξηζπαζκνχ απφ πεξηζζφηεξν ζνβαξά δεηήκαηα. Δ
θαηάζηαζε δελ είλαη δηαθνξεηηθή ζηελ εθπαίδεπζε.
Ξην ειιεληθφ ζρνιείν ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε
πεξηνρέο ηεο ηέρλεο είλαη ε Ηνγνηερλία, ηα Βηθαζηηθά, ε Θνπζηθή θαη ην
Θέαηξν. Ον ΑΒΜΜΞ, πξνζδηνξίδνληαο ην ζθνπφ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ
Βηθαζηηθψλ, πξνβιέπεη φηη ε θαιιηηερληθή αγσγή ζα πξέπεη λα θαηαηείλεη ζηελ
απφιαπζε ηνπ καζεηή «κέζα απφ ηζφξξνπεο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη

δεκηνπξγίαο έξγσλ, αιιά θαη κέζα απφ ηε γλψζε θαη θαηαλφεζε ηνπ
θαηλνκέλνπ ηεο ηέρλεο, ψζηε λα θαιιηεξγεζεί σο δεκηνπξγφο θαη σο
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θηιφηερλνο ζεαηήο» 73 . Βπηπιένλ γίλεηαη ιφγνο γηα δεκηνπξγηθφηεηα, γηα
επαίζζεηε αληαπφθξηζε, θαηαλφεζε, θξηηηθή πξνζέγγηζε θαη αλάιπζε ηνπ
εηθαζηηθνχ έξγνπ αιιά θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ηέρλεο γεληθφηεξα. Ξηνπο
ζθνπνχο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ζεάηξνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε δεκηνπξγηθή
έθθξαζε θαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ ςπρηθνχ θφζκνπ. Δ δηδαζθαιία ηεο Θνπζηθήο
απνζθνπεί ζηε γεληθφηεξε θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ, ελψ νη επξχηεξνη ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο
Ηνγνηερλίαο αθνξνχλ ηελ ελδπλάκσζε ηεο κνξθσηηθήο επάξθεηαο, ηεο
επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ. 74
Βληνχηνηο ζηελ πξάμε ηα ζρεηηθά καζήκαηα δελ αληηκεησπίδνληαη έηζη
φπσο ηα επίζεκα πξνγξάκκαηα επηηάζζνπλ. Ον αληίζεην: είηε ινγίδνληαη σο
ηξηηεχνπζαο

δηδαθηηθήο

αμίαο,

είηε

παξαθάκπηνληαη

πιήξσο,

είηε

ρξεζηκνπνηνχληαη κε βάζε κηα εξγαιεηαθή ινγηθή, γεγνλφο πνπ δελ ζπλάδεη κε
ην φηη πξσηίζησο ζπλδένληαη κε κνξθέο ηέρλεο. Ώξθεηνί Έιιελεο εξεπλεηέο
θάλνπλ ιφγν γηα «παξακέιεζε ησλ ηερλψλ ζηελ εθπαίδεπζε»
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θαη

αλαθέξνπλ φηη «ε άγλνηα, ε εκηκάζεηα θαη ε πξνθαηάιεςε δηακνξθψλνπλ κηα

αδηάθνξε έσο απαμησηηθή εηθφλα γηα ηελ Βηθαζηηθή αγσγή αιιά θαη γηα ηελ
ηέρλε γεληθφηεξα»
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θαιιηέξγεηαο

ζπλείδεζε

ζηε

σο απνηέιεζκα ηεο ππνβάζκηζεο ηεο αηζζεηηθήο
ηφζν,

ησλ

δηδαζθφλησλ

φζν

θαη

ησλ

δηδαζθνκέλσλ. Δ ζρνιηθή πξαθηηθή ελ ηέιεη «θηλδπλεχεη λα δψζεη εληειψο

ιαλζαζκέλεο εληππψζεηο ζρεηηθά κε ην ηη είλαη θαη πψο ιεηηνπξγεί ε ηέρλε».77
Ον ίδην θαηλφκελν εκθαληδφηαλ ζην παξειζφλ ζε ρψξεο πνπ σζηφζν
παξνπζίαδαλ αμηνζεκείσηε θαιιηηερληθή παξαγσγή. Λ Rudolf Arnheim έγξαθε
ην 1969, αλαθεξφκελνο ζηελ ακεξηθαληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, φηη
73
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«γίλνληαη φιν θαη πην ζπάληα ηα ζρνιεία πνπ επηκέλνπλ λα δηαζέηνπλ ζηηο

ηέρλεο ην ρξφλν πνπ ηνπο ρξεηάδεηαη, ψζηε ε πξαθηηθή εμάζθεζε καδί ηνπο λα
είλαη ζπλνιηθά θαξπνθφξα. Ώθφκα ζπαληφηεξα είλαη ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα
ζηα νπνία ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο ηέρλεο λα νθείιεηαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο
κεγάιεο πξνζθνξάο ηνπο ζηελ αλάπηπμε ησλ αλζξψπσλ σο φλησλ κε ινγηθή
θαη θαληαζία. Ώπηφο ν εθπαηδεπηηθφο απνθιεηζκφο εμαθνινπζεί θαη ζην
Μαλεπηζηήκην…».78
Ξηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ φκσο ηα δεδνκέλα ζε φηη αθνξά ηελ
θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε ζηηο ΔΜΏ κεηαβιήζεθαλ ζεκαληηθά. Δ κεηαξξχζκηζε
κε ηα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα ήηαλ απηή ηνπ Central Midwestern
Regional Educational Laboratory (CEMREL), φπνπ κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ
Stanley Madeja θαη Sheila Onuska ζπγθξνηήζεθε «έλα πξφγξακκα αηζζεηηθήο

εθπαίδεπζεο πνπ ππνζηεξίρηεθε απφ πεγέο πιηθψλ γηα δαζθάινπο» 79 θαη
δηαζπλδέζεθε κε άιια εθπαηδεπηηθά πεδία. Ζαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1990 πξσηνπφξνη εξεπλεηέο, πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε ηεο κειέηεο ησλ
πξνζσπηθψλ-θαζεκεξηλψλ ζηνηρείσλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο κεηαθνξάο
δηαθνξεηηθψλ θαη πεξηζσξηνπνηεκέλσλ θσλψλ ζην επίθεληξν ηεο εθπαίδεπζεο,
ππνζηήξημαλ

κε

πεηζηηθά

επηρεηξήκαηα

φηη

ππάξρνπλ

πνιιαπιέο

πξαγκαηηθφηεηεο θαη ζπλαθφινπζα αληίζηνηρνη ηξφπνη γλψζεο θαη δξάζεο. Δ
εξγαζία ηνπ Gardner επάλσ ζηηο πνιιαπιέο λνεκνζχλεο βνήζεζε λα
ππνζηεξηρηνχλ απηέο νη ηδέεο, θαζψο «κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Arts PROPEL

πέηπρε

λα

εγθαηληάζεη

ηε

ρξεζηκνπνίεζε

πινχζησλ

καζεζηαθψλ

πεξηβαιιφλησλ θαη project ζηα ζρνιεία γηα λα εξεπλεζνχλ δηαθνξεηηθέο
κνξθέο θαιιηηερληθήο γλψζεο θαη θαηαλφεζεο».80
Ξηελ Βιιάδα ε ελαζρφιεζε κε ηα εηθαζηηθά δηέπεηαη ζπρλά απφ κηα
ινγηθή αγγαξείαο θαη ζπλήζσο εμαληιείηαη ζε ζηείξεο αλαπαξαγσγέο ή ζε
απνιχησο θαηεπζπλφκελεο δξάζεηο, είλαη δε πάληνηε ηνπνζεηεκέλε ζην
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πεξηζψξην ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. Δ κνπζηθή θαη ην ζέαηξν σο επί ην
πιείζηνλ

ιεηηνπξγνχλ

σο

ζπκπιεξψκαηα

ησλ

πνηθίισλ

ενξηαζηηθψλ

εθδειψζεσλ πνπ νξγαλψλνληαη ζηε δηάξθεηα ή θαηά ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ
έηνπο, ελψ ε ινγνηερλία θπξίσο ππεξεηεί ηεο αλάγθεο δηδαζθαιίαο ηνπ
γισζζηθνχ καζήκαηνο.
Ξε θάζε πεξίπησζε πάλησο ε πξαθηηθή πνπ θπξηαξρεί ζην ειιεληθφ
ζρνιείν θαίλεηαη πσο ειάρηζηα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε δπλαηφηεηα γλσζηηθήο
ιεηηνπξγίαο ηεο ηέρλεο ή, φπσο ζα δνχκε ακέζσο παξαθάησ, δηέπεηαη απφ κηα
εζθαικέλε αληίιεςε γηα απηή.
Ξην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηεο γλσζηηθήο επειημίαο ησλ Spiro et al.
(1987)81 δηαηππψλεηαη ε ζέζε φηη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ρσξίδνληαη ζε δχν
θαηεγνξίεο. Ξηα θαιψο δνκεκέλα (well-structured), ζε εθείλα δειαδή πνπ
είλαη απζηεξά ζπγθξνηεκέλα, δηέπνληαη απφ ζεκειηαθέο έλλνηεο, ζπζηεκαηηθή
ινγηθή θαη αξρέο θαη νδεγνχλ ζε γεληθεχζεηο θαη θαλφλεο (φπσο είλαη ε θπζηθή,
ε ρεκεία θαη ηα καζεκαηηθά) θαη ζηα αζζελψο δνκεκέλα (ill-structured), πνπ
επηθεληξψλνληαη ζηε κειέηε κεκνλσκέλσλ πεξηπηψζεσλ, δελ νδεγνχληαη ζε
γεληθεχζεηο, ελψ νη αηνκηθέο εξκελείεο είλαη ζεκηηέο θαη άξα απνδεθηέο. Οέηνηα
γλσζηηθά αληηθείκελα είλαη ην δίθαην, ε ηζηνξία, ε ηέρλε θ.ά.
Λη Έιιελεο δάζθαινη θαη θαζεγεηέο ζπρλά αληηιακβάλνληαη ηελ ηέρλε
σο έλα θαιψο δνκεκέλν δηδαθηηθφ αληηθείκελν, κε απνηέιεζκα λα πξνβαίλνπλ
ζε κηα επηζηεκνληθνπνίεζή ηεο θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ηε γλσζηηθή ηεο
δηάζηαζε σο κηα δηαδηθαζία «απνζηήζηζεο πιεξνθνξηψλ ή απινπζηεπκέλσλ

γεληθεχζεσλ».82
Μξφθεηηαη πξνθαλψο γηα κηα ζηξεβιή αληίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο,
γηα κηα θαηαλφεζή ηεο πνπ δελ αληηζηνηρεί ζην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ κπνξεί λα
παίμεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Ξηε ζπλέρεηα ζα πξνζπαζήζνπκε λα απνδείμνπκε φηη, κνινλφηη ε
θπξίαξρε άπνςε ηνπνζεηεί ηελ ηέρλε ζε έλαλ ρψξν ηνπ νπνίνπ ε πξνζέγγηζε
81

Spiro, J., Vispoel, P., Schmitz, G., Samarpungavan, A. & Boerger, E., Knowledge acquisition

and application: Cognitive flexibility and transfer in complex content domains, University of
Illinois, Center for the Study of Reading, 1987
82
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δελ απαηηεί ηδηαίηεξεο δηαλνεηηθέο αξεηέο θαη ε εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή
επηθπιάζζεη γηα απηήλ κηα ςεπδνεπηζηεκνληθή αληηκεηψπηζε θαη έλαλ
πεξηθεξεηαθφ ξφιν, ε ελαζρφιεζε καδί ηεο είλαη κηα θαηεμνρήλ πλεπκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα πνπ φρη κφλν πξνυπνζέηεη ηθαλφηεηα ζθέςεο θαη ζηνραζκνχ,
αιιά επηπιένλ φηη δχλαηαη (φπσο έρνπκε ηνλίζεη) λα παξάγεη γλψζε.

4.3.2 Ο παηδεπηηθόο ραξαθηήξαο ηεο ηέρλεο
Ξην παξειζφλ ε γλψζε γηα ηελ ηέρλε ηαπηηδφηαλ κε ηε δηδαζθαιία ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ αηζζεηηθνχ κνληέινπ. Βπί παξαδείγκαηη γηα έλα πνιχ κεγάιν
ρξνληθφ δηάζηεκα «ε θαηάθηεζε ηεο θαιιηηερληθήο θνπιηνχξαο ζην Ξρνιείν

ηζνδπλακνχζε κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ σξαίνπ, κέζσ ηεο αλαπαξαγσγήο
θαιιηηερληθψλ-αηζζεηηθψλ πξνηχπσλ…». 83 πσο ηνλίδεη ε Isabelle Ardouin
κπνξνχκε βέβαηα «λα ζεσξήζνπκε φηη ε γξακκή, ην ρξψκα, ε θφξκα, ε χιε

παξακέλνπλ ακεηάβιεηα απφ ηα αξραία ρξφληα, αιιά ζε θακηά πεξίπησζε δελ
πξέπεη λα ζθεθηνχκε φηη ε νξγάλσζή ηνπο ζε ζεκαίλνληα ζπζηήκαηα έρεη
θαζνιηθφ ραξαθηήξα ή είλαη κηα ακεηάβιεηε γιψζζα».84
Ξηηο κέξεο καο ε εθθξαζηηθή-επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε ηνπ Maurice
Merleau-Ponty, (γηα ηελ νπνία ήδε έρεη γίλεη ιφγνο ζην 3ν θεθάιαην) κπνξεί,
θαηά ηελ άπνςή καο, λα απνηειέζεη κηα ηθαλνπνηεηηθή ζεσξεηηθή πιαηθφξκα
πνπ αθελφο καο επηηξέπεη λα ζεσξνχκε ην θαιιηηερληθφ θαηλφκελν κε ηξφπν
πεξηζζφηεξν επξχ απφ φηη ζην παξειζφλ, αθεηέξνπ λα ην ζπλδένπκε κε ηε
γλψζε θαη ζπλαθφινπζα κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Ξχκθσλα κε απηή, ε ηέρλε θαηαλνείηαη σο γιψζζα (parole ηελ
αλαθέξεη

ν

Θεξιψ-Μνληχ,

δειαδή

ιαιηά),

φρη

φκσο

ζηελ

θνηλή

γξακκαηηθνζπληαθηηθή ηεο εθδνρή, πνπ απιά κεηαθξάδεη πξνυπάξρνληα
δεδνκέλα, αιιά ζηε δπλαηφηεηά ηεο λα κεηαζηξέςεη ην πθηζηάκελν ζχζηεκα
ζεκαζηψλ θαη λα αλαδείμεη λέεο αηξαπνχο γηα ηε ζθέςε θαη ηελ εκπεηξία καο.
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Έξγν ηεο επνκέλσο είλαη ε ζχλζεζε ελφο θαηλνχξηνπ θφζκνπ, ηα επηκέξνπο
ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ δελ απνηεινχλ αλαζπγθξφηεζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ,
αιιά πξνβνιή ησλ εζσηεξηθψλ επηζπκηψλ ηνπ θαιιηηέρλε. ΐαζηθφ ηνπ κέιεκα
δελ είλαη ε απιή αλαπαξαγσγή εηθφλσλ, αιιά ε πξνζπάζεηά ηνπ «λα

μαλαθηηάμεη ηνλ θφζκν φπσο απηφο δίλεηαη ζηελ θνηλή αληίιεςε». 85 Βθείλν
πνπ βαζηθά «ηνλ απαζρνιεί είλαη λα θαηαζηήζεη νξαηέο φςεηο ησλ πξαγκάησλ

πνπ δελ γίλνληαη ζπλήζσο νξαηέο ζηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, λα
ζπγθξνηήζεη έλαλ ηξφπν έθθξαζεο κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα αλαδπζνχλ λέεο
ζεκαζίεο θαη ζα αλαθαλνχλ λέα ζεκεία πξνζαλαηνιηζκνχ ζην δηαξθψο
κεηαβαιιφκελν πεδίν ηνπ πξαγκαηηθνχ». 86 Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ην θνηλφ κέζα
απφ ηηο «ακθηιεγφκελεο θαηλνκεληθφηεηεο»

87

νδεγείηαη «θαηεπζείαλ ζηα

πξάγκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ απηέο νη θαηλνκεληθφηεηεο».88 Λ απνδέθηεο ησλ
έξγσλ ηέρλεο, ζηελ πεξίπησζή καο ν καζεηήο, θαιείηαη λα εηζέιζεη ζηε
βαζχηεξε νπζία ηνπο, λα θαηαζηεί θνηλσλφο ησλ λνεκάησλ πνπ εκπεξηέρνπλ
θαη λα δηαιερζεί κε παξαζηάζεηο (θηηαγκέλεο απφ εηθφλεο, ήρνπο θαη ιέμεηο)
πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ θνηλνηππία ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Βηζέξρεηαη επνκέλσο
ζε κηα νισζδηφινπ θαηλνχξηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ θαηαθιχδεηαη απφ λέεο
πξσηφγλσξεο εκπεηξίεο θαη γλψζεηο.
Ξην πιαίζην απηφ ε αηζζεηηθή αγσγή θαηαλνείηαη σο δηαδηθαζία πνπ
θαιιηεξγεί ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα αληηιακβάλεηαη ηηο δηάθνξεο
εθθξαζηηθέο κνξθέο θαη λα εηζπξάηηεη ην βαζχηεξα πεξηερφκελα κε ηα νπνία
απηέο ηνλ ηξνθνδνηνχλ. Ξπκβάιιεη δειαδή ζηε ζχιιεςε ησλ ηδηαίηεξσλ
λνεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο πνπ πξνζθέξεη ε επαθή κε ην θαιιηηερληθφ γεγνλφο.
Ξεκεησηένλ φηη ε παηδαγσγηθή παξέκβαζε δε ζα πξέπεη λα δηέπεηαη απφ
κηαλ αθξαία θνξκαιηζηηθή αληίιεςε πνπ πξνθξίλεη ηελ εμαληιεηηθή εμέηαζε
ηεο κνξθήο, ε νπνία νχησο ή άιισο, θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έρεη
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ζρεηηθνπνηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ (π.ρ. εγθαηαζηάζεηο, ςεθηαθά έξγα θ.ν.θ).
Λχηε βέβαηα απφ ηελ πεπνίζεζε φηη ν φξνο ηέρλε δχλαηαη λα είλαη ε
ζπκπεξίιεςε ησλ πάλησλ. Ξηελ πξψηε πεξίπησζε ην κάζεκα ησλ εηθαζηηθψλ
ζα ζπξξηθλσλφηαλ θαζψο ζα πεξηνξηδφηαλ απνθιεηζηηθά ζηελ εμέηαζε
δεηεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζέζπηζε θξηηεξίσλ θαιιηηερληθφηεηαο, ζηελ
νξζή ή φρη ρξήζε πιηθψλ, κεζφδσλ θ.ιπ., ελψ ζηε δεχηεξε ζα αθνινπζνχζε
κηα

ρανηηθή

πνξεία κε

ηνλ εθπαηδεπηηθφ

λα αδπλαηεί λα

παξέκβεη

απνηειεζκαηηθά θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο. Βπεηδή απφ ηε κηα «ε

δεκηνπξγία θαη ε πξνζέγγηζε ηνπ εηθαζηηθνχ έξγνπ δελ ηαπηίδνληαη κε ηε
ιχζε ελφο κνλνδηάζηαηνπ αηζζεηηθνχ πξνβιήκαηνο», απφ ηελ άιιε «ε επαθή
κε ηελ ηέρλε είλαη κηα ζαθψο αλνηρηή δξαζηεξηφηεηα, φκσο πξνυπνζέηεη ηε
ζπγθξνηεκέλε γλψζε», ελ θαηαθιείδη «ν ξφινο ηεο…είλαη λα δηεπθνιχλεη ηελ
δεθηηθφηεηα απέλαληη ζηηο πνηθίιεο θαιιηηερληθέο πξνζεγγίζεηο θαη λα βνεζήζεη
ζηε ζπγθξφηεζε κηαο θξηηηθήο θαη ζηνραζηηθήο ζηάζεο γηα ην ξφιν θαη ηε
ζεκαζία ηνπο. Ώπηφ ζπλεπάγεηαη κηα νπζηαζηηθή εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα…».89
Γηα λα θαηαθέξεη ε ηέρλε λα παίμεη απηφ ην ξφιν, ε επαθή ησλ παηδηψλ
καδί ηεο πξαγκαηψλεηαη ζε δχν επίπεδα: ζην πξαθηηθφ θαη ζην ζεσξεηηθφ.
1. Μξαθηηθφ επίπεδν:
Λ καζεηήο εκπιέθεηαη ν ίδηνο ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ελφο έξγνπ.
πσο ν Ώληψλεο ΐάνο ζεκεηψλεη «ε πξνζσπηθή εκπινθή ζηελ θαιιηηερληθή

δηεξγαζία ίζσο δελ νξίδεηαη θαη δελ εθινγηθεχεηαη απφιπηα, πξνζθέξεη, φκσο,
ηε δπλαηφηεηα ζην αλαπηπζζφκελν άηνκν λα δξάζεη θαη ηαπηφρξνλα λα
ζηνραζηεί πάλσ ζηε δξάζε ηνπ, ζπγθξνηψληαο κηα ζηάζε κε βάζε έλα
ζχλνιν

γλψζεσλ,

δεηεκάησλ,

πξαθηηθψλ,

δηεξεπλήζεσλ,

αμηψλ,

ζπκπεξηθνξψλ θαη εξσηεκάησλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ θαιιηηερληθή πξάμε».90
Δ Ardouin γηα ην ίδην ζέκα επηζεκαίλεη φηη ην παηδί παξάγεη ηέρλε, γηα
παξάδεηγκα ζρεδηάδεη, «γηα λα ηνπνζεηεζεί λνεξά ζηνλ θφζκν, γηα λα

αλαπαξαζηήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ»91, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη:
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α) ππεξβαίλεη ηα ζηελά φξηά ηνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί
ζπγθξνηεί έλαλ ελαιιαθηηθφ ρψξν
β) πηζηνπνηεί ηελ χπαξμή ηνπ κέζσ ηνπ έξγνπ πνπ παξάγεη θαη
γ) παξνπζηάδεη ην πξφζσπφ ηνπ κε έλαλ ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ
εθείλνλ πνπ ζα αλακελφηαλ, πξνθαιψληαο έηζη κηα πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ
εληππψζεσλ.
Λη ηξεηο απηνί ηξφπνη, κε ηνπο νπνίνπο έλα παηδί ηνπνζεηεί, κέζσ ηεο
ηέρλεο, ηνλ εαπηφ ηνπ ζηνλ θφζκν αλαδεηθλχνπλ ηνλ παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα
ηεο ηέρλεο, πνπ ζεκαίλεη φηη νθείινπκε λα ηελ ζπιιάβνπκε «σο ηελ έθθξαζε

επηζπκίαο, σο κηα αμία, πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζπλάληεζε αλάκεζα ζ‟ εθείλν πνπ
αλαπαξίζηαηαη (ην έξγν) θαη ζ‟ εθείλν πνπ πξνζιακβάλνπκε απφ απηφ».92
2. Θεσξεηηθφ επίπεδν:
Λη

δηδαζθφκελνη

δηακνξθψλνπλ

νινθιεξσκέλε

εηθφλα

ηνπ

θαιιηηερληθνχ θαηλνκέλνπ ζπλδπάδνληαο ηελ πξαθηηθή ελαζρφιεζε καδί ηνπ
κε ηε ζπνπδή επξχηεξσλ ζεσξεηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη καδί ηνπ.
Θαζήκαηα φπσο «ηζηνξία ηεο ηέρλεο, θξηηηθή ηεο ηέρλεο, αηζζεηηθή ζεσξία

θαη θηινζνθία ηεο ηέρλεο ζπληζηνχλ κηα πνιπεπίπεδε πξνζέγγηζε, ε νπνία
πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο πιεξέζηεξεο θαηαλφεζεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο
εκπεηξίαο ηεο».93 Θε ηε δηδαζθαιία ηνπο νη καζεηέο εμεηάδνπλ ηηο ηζηνξηθέο
θαηαβνιέο θαη ηηο θνηλσληθέο αθεηεξίεο ησλ θαιιηηερλεκάησλ, δηεξεπλνχλ ηε
ζηνρνζεζία ησλ δεκηνπξγψλ ηνπο, ηα εληάζζνπλ ζε ξεχκαηα θ.ιπ.
Ξπλεπψο, απηφο ν ζπλδπαζκφο πξάμεο θαη ζεσξίαο ζπκβάιιεη ζηελ
επαηζζεηνπνίεζε ηνπ καζεηή θαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα απνδίδεη ζηα
πξάγκαηα ηελ αηζζεηηθή δηάζηαζε πνπ ηνπο αλαινγεί. Ονλ βνεζάεη λα
θαηαλνήζεη φηη ην θαιιηηερληθφ θαηλφκελν δε ζεκειηψλεηαη επάλσ ζε
λνκνηέιεηεο, αιιά φηη απφ ηε θχζε ηνπ είλαη ξεπζηφ, αζηαζέο θαη
επκεηάβιεην, άξα απνηειεί κηα μερσξηζηή εκπεηξία δσήο πνπ ζπληειεί ζηελ
πξνζσπηθή ηνπ πιήξσζε θαη ηαπηφρξνλα απνηειεί επθαηξία γηα ζηνραζκφ θαη
έξεπλα. Βπηπιένλ, ε ζχδεπμε εηθαζηηθήο πξάμεο θαη νξγαλσκέλεο ζεσξεηηθήο
92

Ardouin, I., φ.π., ζει.112

93

Θνπξίθε, Ώ. 2009, «Βπηζηήκε, ηέρλε θαη ε παηδαγσγηθή δηάζηαζε κηαο ακθηιεγφκελεο
ζρέζεο», ππφ έθδνζε

82

γλψζεο νδεγεί ζηελ επηβεβαίσζε, αλαζεψξεζε ή απφξξηςε πξνεγνχκελσλ
πεπνηζήζεσλ, αληηιήςεσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ.
Δ Laura Chapman πξνβάιιεη ηελ άπνςε φηη ην παηδί κέζσ ηεο
θαιιηηερληθήο αγσγήο ζα πξέπεη αθελφο λα αλαδεηθλχεη ηε δεκηνπξγηθή ηνπ
δχλακε, αθεηέξνπ λα εθηηκά ηελ επίδξαζε ηεο ηέρλεο ζηελ θνηλσλία. Θφλν
έηζη επηζεκαίλεη φηη πξαγκαηψλνληαη νη ηξεηο ζηφρνη πνπ ζα πξέπεη λα ζέηεη:
«ε πξνζσπηθή πιήξσζε κέζσ ηεο ηέρλεο· ε εθηίκεζε ηεο θαιιηηερληθήο

θιεξνλνκηάο· ε επίγλσζε ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ηεο ηέρλεο».94

4.4 Έκκεζα νθέιε πνπ απνξξένπλ από ηε
δηδαζθαιία ηεο ηέρλεο
Δ δηδαζθαιία αληηθεηκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θαιιηηερληθφ
θαηλφκελν, εθηφο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο άκεζεο σθέιεηεο (δπλαηφηεηα
ελαιιαθηηθήο πξφζβαζεο ζηνλ θφζκν, ζχιιεςε λέσλ λνεκάησλ πνπ
απνξξένπλ απφ απηή, πηνζέηεζε δείθηε γηα ηελ αηζζεηηθή απνηίκεζε ησλ
πξαγκάησλ θαη ζηνραζηηθή πξνζέγγηζή ηνπο, επαηζζεηνπνίεζε, έθθξαζε θ.ιπ)
ζπλεπάγεηαη γηα ην καζεηή επξχηεξεο θαη πην εθηεηακέλεο απνιαβέο.
Οα θέξδε απηά πξνθχπηνπλ έκκεζα, σο απνηέιεζκα ηεο ελαζρφιεζεο
ηνπ καζεηή θαη ηεο καζήηξηαο κε ηηο πιείζηεο εθθάλζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
ηέρλεο. Λθείινπκε εδψ λα μεθαζαξίζνπκε φηη δελ αλαθεξφκαζηε ζε
εξγαιεηαθή ρξήζε ηεο, αμηνπνίεζήο ηεο δειαδή κε ζηφρν λα εμππεξεηεζνχλ
αιιφηξηα γλσζηηθά αληηθείκελα (ην ζνβαξφ απηφ δήηεκα ζίγεηαη ζην επφκελν
θεθάιαην), αιιά ζε παξάπιεπξα σθειήκαηα πνπ παξάγεη ε ηξηβή καδί ηεο.
Ξηε ζπλέρεηα αλαθεξφκαζηε ζε κεξηθά απφ απηά.

4.4.1 Σν έξγν ηέρλεο παξαπέκπεη ζηηο ζπλζήθεο δεκηνπξγίαο ηνπ –
Σν παξάδεηγκα ηνπ γελεηηθνύ δνκηζκνύ ηνπ Lusien Goldmann
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Δ παξαγσγή ελφο έξγνπ ηέρλεο ζπλδέεηαη ζπρλά κε ηε θηινζνθία, ηελ
ηζηνξία ή θάπνηα επηκέξνπο επηζηεκνληθά πεδία. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη «απνθηά

ζαθέζηεξν πεξηερφκελν φηαλ γίλεη αληηιεπηφ ζηα πιαίζηα ελφο πνιηηηζκνχ,
αιιά θαη ν πνιηηηζκφο γίλεηαη θαηαλνεηφο, φηαλ ηνλ αηελίδνπκε κέζα απφ έλα
έξγν ηέρλεο».

95

Αηδάζθνληαο επνκέλσο ηέρλε δηδάζθνπκε πνιηηηζκφ. Λ

καζεηήο ζπλδεφκελνο κε ηηο ζπλζήθεο πνπ γέλλεζαλ ην έξγν, θαηαλνεί ηνλ
ηξφπν παξαγσγήο ηνπ, ηνπο ιφγνπο πνπ ην δεκηνχξγεζαλ, ηελ θνηλσληθή
αλαθνξά ηνπ, ην ζθνπφ, ην ξφιν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Έρνληάο ην δειαδή
σο αθεηεξία θαη σο αθνξκή δηεηζδχεη ζε θαηλνχξηεο πεξηνρέο, ηηο δηεξεπλά θαη
θαηαθηά θαηλνχξηεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο.
Μξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξηψζνπκε ηε ζέζε καο απηή ζα αληιήζνπκε έλα
παξάδεηγκα απφ ην ρψξν ηεο ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο. Μην ζπγθεθξηκέλα ζα
επηθαιεζηνχκε

ηνλ

Lucien

Goldmann,

δηαθεθξηκέλν

θηιφζνθν

θαη

θνηλσληνιφγν, ν νπνίνο, αθνχ κειέηεζε ηε ζρέζε θνηλσλίαο θαη ινγνηερληθνχ
θεηκέλνπ, δηαηχπσζε ηε ζέζε φηη ην ηειεπηαίν δελ είλαη κεκνλσκέλν
δεκηνχξγεκα, αιιά πξντφλ ηεο επνρήο πνπ ην δεκηνχξγεζε. Δ πξφηαζή ηνπ
εληάζζεηαη ζηε δηαιεθηηθή ζθέςε, φπνπ ηα πξάγκαηα δελ πξνζεγγίδνληαη σο
ακεηάβιεηεο θαη αδηαθνξνπνίεηεο νληφηεηεο, αιιά θαηά ηηο εμειηζζφκελεο
κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Ξχκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, πνπ είλαη γλσζηή σο

γελεηηθφο δνκηζκφο, ην ινγνηέρλεκα απνηειεί έθθξαζε ηεο θνζκνζεσξίαο ηεο
θνηλσλίαο. Λ επηζεηηθφο πξνζδηνξηζκφο γελεηηθφο αλαθέξεηαη ζηε κειέηε ηνπ
ηξφπνπ γέλεζεο ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ, ελψ ν φξνο δνκηζκφο παξαπέκπεη
φρη ζε κηα ζηαηηθή θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο δνκήο, αιιά ζε κηα δηαδηθαζία
πνπ πξνζδηνξίδεηαη θνηλσληθά.
Δ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε εθηηκά φηη ε νξζφηεξε θαηαλφεζε ελφο
ινγνηερληθνχ έξγνπ, πξαγκαηνπνηείηαη κφλν εάλ ην κειεηήζνπκε ζην πιαίζην
ησλ δνκψλ πνπ ην παξήγαγαλ. Λ αλαγλψζηεο ζπλεπψο, φληαο θαη απηφο
κέξνο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, νθείιεη λα ηνπνζεηεζεί απέλαληί ηνπ φρη σο
αλαιθάβεηνο πηπρηνχρνο ή αλαιθάβεηνο δηδάθηνξαο, φπσο ν Goldmann
ραξαθηεξίδεη ηνλ παζεηηθφ αλαγλψζηε, αιιά ελεξγεηηθά, αλάγνληάο ην
95

Ζνχβνπ, Λ., φ.π., ζει. 189

84

δειαδή ζην ηζηνξηθφ ηνπ πιαίζην θαη αληηκεησπίδνληάο ην σο επθαηξία γηα
ζηνραζκφ θαη αλαζπγθξφηεζε ηνπ κελχκαηνο πνπ εθπέκπεη.
ΐαζηθφο φξνο ηνπ γελεηηθνχ δνκηζκνχ ηνπ Goldmann είλαη ε

θνζκνζεσξία, ζηελ έλλνηα ηεο νπνίαο πεξηθιείνληαη νη θνηλέο αληηιήςεηο, ηα
ηδεψδε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζπλδένπλ ηα κέιε κηαο θνηλσληθήο νκάδαο.
Δ θνζκνζεσξία δνκείηαη επνκέλσο ζε επίπεδν ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο, ν
ηδαληθφο εθθξαζηήο ηεο σζηφζν είλαη έλα κφλν άηνκν, ν δεκηνπξγφο ηνπ
ινγνηερληθνχ έξγνπ. Ώπηφο είλαη πξνηθηζκέλνο κε ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο θαη
θνξέαο ηεο δπλαηφηεηαο λα θαζηζηά ζαθή θαη θαηαλνεηά ηα πξάγκαηα. «Λ

κεγάινο ζπγγξαθέαο», ηνλίδεη ν Goldmann «είλαη αθξηβψο ην εμαηξεηηθφ
άηνκν, ην νπνίν θαηνξζψλεη λα δεκηνπξγήζεη, ζε έλαλ εηδηθφ ηνκέα, απηφλ
ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ (ηνπ εηθαζηηθνχ, ηνπ λνεηηθνχ ή ηνπ κνπζηθνχ), έλαλ
θαληαζηηθφ θφζκν ζπλαθή, ή ζρεδφλ ζπλαθή, ηνπ νπνίνπ ε δνκή
αληαπνθξίλεηαη πξνο εθείλε ζηελ νπνία ηείλεη ην ζχλνιν ηεο νκάδαο».96
Ώπφ ηα παξαπάλσ ζπλάγνπκε φηη θαζήθνλ ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαγλψζηε
είλαη, ζε πξψηε θάζε, λα πξνρσξήζεη ζε εξκελεία ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ,
λα εξεπλήζεη δειαδή ηε ζεκαίλνπζα δνκή ηνπ θαη λα ζπλαγάγεη ηελ θεληξηθή
ηνπ ηδέα. Ξην δεχηεξν ζηάδην, απηφ ηεο εμήγεζεο, ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη ζε
πνηεο επξχηεξεο δνκέο ηεο εμσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη δπλαηφλ λα
εληαρηεί, θαζψο αλάκεζα ζε απηφ θαη ζηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε πθίζηαληαη
νκφινγεο ηάζεηο. Θέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ν αλαγλψζηεο α) ζα έρεη
θαηαθέξεη λα αληηιεθζεί φηη δεκηνπξγφο ηνπ έξγνπ είλαη ε θνηλσληθή νκάδα
θαη ηδηνθπήο εθθξαζηήο ηνπ ν ζπγγξαθέαο θαη β) ζα έρεη θαηνξζψζεη λα
αλαζπλζέζεη ηελ ηδενινγηθή πιαηθφξκα ηνπ, επαλαηνπνζεηψληαο ην ζην
ηζηνξηθφ πιαίζην πνπ ην γέλλεζε.
Ώθνχ ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηνλ Goldmann, ε πιένλ ελδεδεηγκέλε
αλάγλσζή ηνπ ινγνηερλήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ελ αλαθνξά πξνο ηηο
ζπλζήθεο πνπ ην παξήγαγαλ, πξνθαλψο ηζρχεη θαη ην αληίζηξνθν, φηη δειαδή
κέζσ ηεο κειέηεο ηνπ θαζηζηάκεζα γλψζηεο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο πνπ απνηέιεζε ηελ αηηία ηεο γέλλεζήο ηνπ. Λ καζεηήο
96

Goldmann, L., Γηα κηα θνηλσληνινγία ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, κεηάθξ. Β. ΐέιηζνπ, Μ. Νπικφλ,
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επνκέλσο πνπ ζα αληηπαξαηεζεί κε έλα ινγνηερληθφ θείκελν, πέξαλ ησλ
άιισλ σθειεκάησλ πνπ ζα απνθνκίζεη, ζα πξνζεγγίζεη ην ηζηνξηθφ πιαίζην
θαη ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ ην δεκηνχξγεζαλ.
πσο ινηπφλ ε ινγνηερλία έηζη θαη νη ινηπέο ηέρλεο (εηθαζηηθέο θαη
άιιεο) κπνξνχλ λα ζπλδένπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν (φπσο θαη ηνλ αλαγλψζηε
γεληθφηεξα) κε ηελ ηζηνξία, ηε θηινζνθία, ηελ θνηλσληνινγία θαη ηνλ
πνιηηηζκφ, ζπκβάιινληαο ζηε δηεχξπλζε ηνπ γλσζηηθνχ ηνπ πεδίνπ .

4.4.2 Δλίζρπζε ηνπ νπηηθνύ γξακκαηηζκνύ
Tα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη ζπρλά ιφγνο γηα νπηηθφ γξακκαηηζκφ
(visual literacy). Λ ζπγθεθξηκέλνο φξνο αλαθέξεηαη:
α) ζηελ ηθαλφηεηα γηα επηζηακέλε δηεξεχλεζε ησλ εηθφλσλ
β) ζηελ ηθαλφηεηα γηα θαηάηαμή ηνπο αλάινγα κε ηα πνηθίια
δηαθνξνπνηεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη
γ) ζηελ αμηνπνίεζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο γηα θξηηηθή
πξνζέγγηζή ηνπο θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.
Ώμίδεη εδψ λα αλαθέξνπκε φηη ν νπηηθφο γξακκαηηζκφο ζα κπνξνχζε
λα εθιεθζεί σο έλα επδηάθξηην ινγηθφ ζχζηεκα, αληίζηνηρν ηεο γιψζζαο.
πσο σζηφζν επηζεκαίλεη ν Donis Dontis «νη γιψζζεο απνηεινχλ ζπζηήκαηα

θαηαζθεπαζκέλα απφ ηνλ άλζξσπν γηα λα θσδηθνπνηνχλ, απνζεθεχνπλ θαη
απνθξππηνγξαθνχλ πιεξνθνξίεο. Βπνκέλσο ε δνκή ηνπο έρεη ινγηθή κε ηελ
νπνία ν νπηηθφο γξακκαηηζκφο δελ κπνξεί λα παξαιιειηζηεί».97
Ζαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ν δηδαζθφκελνο πνιιέο
θνξέο

θαιείηαη

λα

απνθσδηθνπνηήζεη

ην

πεξηερφκελν

κηαο

εηθφλαο,

επηζηξαηεχνληαο άιινηε δεμηφηεηεο απιήο αλαγλψξηζεο θαη άιινηε «ζχλζεηεο

κνξθέο θαηαλφεζεο θαη εξκελείαο, πνπ βαζίδνληαη ζε πξνζσπηθέο εκπεηξίεο,
ππνζέζεηο, αλαιχζεηο, θαηεγνξηνπνηήζεηο, αλαδήηεζε επηδξάζεσλ».98
97
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Donis, D., A primer of visual literacy, MIT Press, Massachusett 1974, ζει. 12
Ζαπνπιίηζα, Θ., Οξνχινπ, Φ., «Δ γιψζζα ηεο ηέρλεο, ε ηέρλε ηεο γιψζζαο»,
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Έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ηεο ηέρλεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εηθφλα. Δ
δσγξαθηθή, ε γιππηηθή, ε ραξαθηηθή, ε θεξακηθή, ε θσηνγξαθία είλαη
παξαδείγκαηα κνξθψλ ηέρλεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα καδί ηεο. Ξην βαζκφ,
επνκέλσο, πνπ ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία εκπινπηίδεηαη κε εηθφλεο απφ ηνλ
θφζκν ηεο ηέρλεο, παξάγεη πνιιαπιά σθειήκαηα θαζψο «δηεγείξεη ην

ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε, σο ελαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ακβιχλεη πξνβιήκαηα
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηνλεμία αλάγλσζεο, απεπζχλεηαη κε ακεζφηεηα ζην
ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ…». 99 Θε ιίγα ιφγηα ε
ελαζρφιεζε ηνπ καζεηή κε ηελ, πξνεξρφκελε απφ ηνλ θαιιηηερληθφ ρψξν,
εηθφλα ηνπ παξέρεη ζνβαξέο πξνυπνζέζεηο γηα λα εληζρχζεη πνηθηιφηξνπα ην
γλσζηηθφ ηνπ ππφβαζξν.

4.4.3 Δλίζρπζε ηεο δπλαηόηεηαο γηα εξκελεία
Λθείινπκε λα παξαδερηνχκε φηη ν δηδαζθφκελνο, θαζψο έξρεηαη ζε
επαθή κε ηηο ακθηζεκίεο θαη ηηο αζάθεηεο ηνπ έξγνπ ηέρλεο ππνρξεψλεηαη λα
πξνρσξήζεη ζε εξκελείεο πξνθεηκέλνπ λα δηαιερζεί καδί ηνπ. Ώπηή ε
δπλαηφηεηά ηνπ λα εξκελεχεη δελ «βνεζά κφλν ζηελ θαηαλφεζε ησλ ίδησλ

ησλ έξγσλ, αιιά εθπαηδεχεη ηνλ καζεηεπφκελν λα εξκελεχεη πεξηπηψζεηο θαη
θαηαζηάζεηο ζηελ πξαγκαηηθή δσή φπνπ νη ζπλζήθεο δελ είλαη πάληνηε
ζαθείο»100 θαη λα ηηο ρεηξίδεηαη κε επειημία. Ζαη ζε απηή ινηπφλ ηελ πεξίπησζε
αλαδεηθλχεηαη ν επξχηεξνο γλσζηηθφο ξφινο ηεο ηέρλεο θαη ε ζχλδεζή ηεο κε
πεξηζηάζεηο ηνπ θαζεκεξηλνχ βίνπ.
Λ ζπζρεηηζκφο ηνπ καζεηή κε ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην πνπ
δεκηνχξγεζε ην έξγν ηέρλεο, ε θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα
αλαγλσξίδεη θαη λα απνθσδηθνπνηεί ην πεξηερφκελν κηαο εηθφλαο θαη ε ελίζρπζε

99

πρνγπηνχ, Β., «Δ ζπκβνιή ησλ ΟΜΒ ζηε δηδαθηηθή ηεο Εζηνξίαο Αεπηεξνβάζκηαο
Βθπαίδεπζεο», Μξαθηηθά 1νπ Βθπαηδεπηηθνχ Ξπλεδξίνπ γηα ηελ έληαμε θαη ρξήζε ησλ ΟΜΒ
ζηελ Βθπαηδεπηηθή Αηαδηθαζία, ΐφινο 2009, ζει. 4
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Ζνχβνπ, Λ., φ.π, ζει. 190
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ηεο εξκελεπηηθήο ηνπ δπλαηφηεηαο είλαη κεξηθά κφλν απφ ηα παξάπιεπξα
νθέιε πνπ δχλαηαη λα απνθνκίζεη, εξρφκελνο ζε επαθή κε ην θαιιηηερληθφ
θαηλφκελν.

Μξνζηηζέκελα

ζηηο

απεπζείαο

σθέιεηεο

πνπ

ηνπ

παξέρεη

(ελαιιαθηηθή πξφζβαζε ζε θαηλνχξηνπο θφζκνπο, απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ,
γλψζεσλ θαη λνεκάησλ, ζηνραζηηθή πξνζέγγηζή ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ
θαηλνκέλσλ, επαηζζεηνπνίεζε, δπλαηφηεηα έθθξαζεο θ.ιπ) ζρεκαηίδνπκε κηα
πιεξέζηεξε εηθφλα ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ έξγνπ ηέρλεο λα αλαβαζκίζεη
γλσζηηθά ηνπο εθπαηδεπφκελνπο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5ν

Η ΤΜΠΡΑΞΗ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

5.1 Δηζαγσγηθά
Έρνληαο σο βάζε ηε γλσζηηθή δπλαηφηεηα ηεο επηζηήκεο θαη ηεο
ηέρλεο, πξνρσξήζακε ζην πξνεγνχκελν (ηέηαξην) θεθάιαην ζηελ εμέηαζε
ηνπ ηξφπνπ πνπ απηή πξαγκαηψλεηαη ζην επίπεδν ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο.
Αεδνκέλνπ φηη ε κεηαβίβαζε επηζηεκνληθήο γλψζεο, κεηαζρεκαηηζκέλεο ζε
ζρνιηθή, είλαη κηα κάιινλ απηνλφεηε δηαδηθαζία γηα ηελ εθπαίδεπζε,
επηκείλακε πεξηζζφηεξν ζηελ αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ πνπ ε ηέρλε επηηπγράλεη
λα θνκίζεη γλσζηηθφ πξντφλ ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο. Ον
ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε ήηαλ φηη ακθφηεξα ηα δχν πεδία κπνξνχλ λα
ζπλεηζθέξνπλ πνηθηιφηξνπα ζηελ αλέιημε ηνπο: απφ ηε κηα ε επηζηήκε
παξέρνληάο ηνπο πξφζβαζε ζε λφκνπο, ζε ζεσξίεο θαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ
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αθνξνχλ έλα επξχ θάζκα ηνπ επηζηεηνχ θαη είλαη απφξξνηα πνιχρξνλσλ θαη
πνιχκνρζσλ εξεπλψλ, ε δε ηέρλε πξνζθέξνληάο ηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο
πξφζβαζεο ζηνλ θφζκν, θαιιηεξγψληαο ηνπο αηζζεηηθά, εκπινπηίδνληάο ηνπο
κε εκπεηξίεο θαη θαηλνχξηεο εηθφλεο, εληζρχνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα
εξκελεχζνπλ θ.ιπ. Βλψ ινηπφλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην κειεηήζακε ην
είδνο ηεο γλψζεο πνπ ε ηέρλε θαη ε επηζηήκε, σο μερσξηζηνί ρψξνη,
κεηαδίδνπλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο κέζσ ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, ζε απηφ ζα
επηρεηξήζνπκε λα δηεξεπλήζνπκε ην είδνο ηνπ γλσζηηθνχ πξντφληνο πνπ
παξάγεη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φηαλ ηα δχν πεδία ζπκπιέθνληαη θαη
ζπλεξγάδνληαη.

5.2 Μηα λέα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε
Ξηελ Βιιάδα έσο ην πξφζθαην παξειζφλ γηα θαζέλα απφ ηα καζήκαηα
ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνβιεπφηαλ απηφλνκε δηδαζθαιία, θαζψο ήηαλ
απηνλφεην πσο ε εμέηαζή ηνπο μεθηλνχζε θαη νινθιεξσλφηαλ ζην απζηεξά
πεξηραξαθσκέλν γλσζηαθφ ηνπο πιαίζην. Βπί παξαδείγκαηη ε δηδαζθαιία ηεο
Εζηνξίαο εμαληινχληαλ ζηελ παξάζεζε γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο, ζηελ
αλαδήηεζε ησλ γελεζηνπξγψλ αηηίσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, ζην ξφιν
ησλ πξνζψπσλ, ησλ ζρέζεψλ ηνπο θ.ιπ., ελψ κέζσ ησλ Βηθαζηηθψλ νη
καζεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπαξηζηνχλ, λα εθθξάδνληαη, θαη λα
ζρνιηάδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηνπο πεξηέβαιιε. Ον θάζε αληηθείκελν
επνκέλσο ήηαλ απνιχησο δηαθξηηφ θαη ε δηδαζθαιία ηνπ πεξηνξηδφηαλ
απνθιεηζηηθά ζηα δηθά ηνπ φξηα.
Ον Αηαζεκαηηθφ Βληαίν Μιαίζην Ξπνπδψλ Μξνγξακκάησλ Ξπνπδψλ
(ΑΒΜΜΞ) θαη ηα Ώλαιπηηθά Μξνγξάκκαηα Ξπνπδψλ (ΏΜΞ) πνπ βξίζθνληαη ζε
ηζρχ απφ ην 2003 κεηαβάιινπλ ηελ παξαδνζηαθή νπηηθή, θαζηζηψληαο ηα
επηκέξνπο καζήκαηα επηθνηλσλνχζεο πεξηνρέο, ππφ ηελ έλλνηα φηη ην έλα
δηαρέεηαη κέζα ζην άιιν. Λ λένο δηαθνξνπνηεκέλνο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο
δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε φπσο απνθαιέζηεθε,
επηβάιιεη «λα αλαδεηεζνχλ, ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ, κέζα απφ ηα ΏΜΞ θαη ηε
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δηδαζθαιία, νη πξνεθηάζεηο θαη νη ζπζρεηίζεηο εθείλεο πνπ έρνπλ ηα
εμεηαδφκελα ζέκαηα ησλ απηνηειψλ καζεκάησλ ζην πεδίν ησλ επηζηεκψλ,
ηεο ηέρλεο, ηεο ηερλνινγίαο» 101 θαη ηαπηφρξνλα λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία
ζηελ θαιιηέξγεηα ζεηηθψλ πξνηχπσλ θαη ηδαληθψλ. Θε ηελ εθαξκνγή ηεο
ζεσξείηαη φηη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην καζεηή «λα ζπγθξνηήζεη έλα εληαίν

ζχλνιν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, κηα νιηζηηθή ελ πνιινίο αληίιεςε ηεο
γλψζεο, πνπ ηνπ επηηξέπεη λα δηακνξθψλεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ άπνςε γηα
ζέκαηα ησλ επηζηεκψλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο…».102
Θεηαμχ άιισλ ηα λέα πξνγξάκκαηα θάλνπλ ιφγν:
α) γηα ζπγθξφηεζε αλεμάξηεησλ δηαζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ.
«Θειέηε

ηνπ

Μεξηβάιινληνο»,

Ζνηλσληθή

θαη

Μνιηηηθή

Ώγσγή),

πνπ

νξγαλψλνληαη κε ηε ζπλδξνκή χιεο απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο θαη
β) γηα νξηδφληηα δηαζχλδεζε γλσζηηθψλ πεδίσλ, πνπ επηηπγράλεηαη
αθελφο κε ηε δηδαζθαιία ζεκειησδψλ ελλνηψλ (φπσο είλαη ιφγνπ ράξε ε
έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο) θαη ησλ δηαζεκαηηθψλ ηνπο πξνεθηάζεσλ πνπ έρνπλ
δηαρπζεί ζηα επηκέξνπο καζήκαηα, αθεηέξνπ κε ηελ εθπφλεζε δηαζεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη εξγαζηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηηο
ζεκειηψδεηο έλλνηεο.
Ξεκαληηθή ζέζε ζην πξφγξακκα θαηέρεη ε Βπέιηθηε Γψλε, ζην πιαίζην
ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηνχληαη δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζρέδηα
εξγαζίαο, πνπ επηιέγνληαη κε ηε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ θαη
ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγηθή θαη δηεξεπλεηηθή κάζεζε θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε.
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5.3 Η ζύλαςε ηέρλεο θαη επηζηήκεο ζηελ
εθπαηδεπηηθή πξάμε
Ξηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα επηρεηξψληαο κηα θηινζνθηθή εξκελεία ηεο
φζκσζεο ηέρλεο θαη επηζηήκεο θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη απηή
πξαγκαηψλεηαη δπλάκεη ηνπ γλσζηηθνχ ραξαθηήξα ησλ δχν πεδίσλ. Δ ελ
ιφγσ παξαδνρή καο, φηη δειαδή ηα δχν πεδία ηέκλνληαη επεηδή έρνπλ σο
θνηλφ ηνπο ππφβαζξν ηε γλψζε, αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ ηαπηφρξνλε
ζπλχπαξμή ηνπο ζε θνηλέο νληφηεηεο, αιιά θαη γεληθφηεξα ζην γεγνλφο ηεο
ηζηνξηθά δηαπηζησκέλεο δηαξθνχο αιιειεπίδξαζήο ηνπο. Δ ζπλάληεζή ηνπο
ζηελ εθπαίδεπζε, έλαλ ζεζκφ κε ηνλ νπνίν ζρεηίδεηαη κεγάιν κέξνο ηνπ
θνηλσληθνχ ζψκαηνο, επεθηείλεη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο, πξνζδίδνληάο ηεο
έλαλ πεξηζζφηεξν εκπξάγκαην ραξαθηήξα.
Λ εθπαηδεπηηθφο ρψξνο, ζπλδεφκελνο άκεζα κε ηε γλψζε, ππφ ηελ
έλλνηα φηη ζηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κεηαβίβαζή ηεο,
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αθελφο σο κηα πεξηνρή φπνπ ην επηζηεκνληθφ θαη ην
θαιιηηερληθφ θηλνχληαη ζην πιαίζηφ ηνπ απηφλνκα, αθεηέξνπ, φηαλ ην
πξφγξακκα εκπνηίδεηαη απφ δηαζεκαηηθή ινγηθή, ηνπο εμαζθαιίδεη ηηο
πξνυπνζέζεηο θαη γηα κεηαμχ ηνπο ζχγθιηζε.
Ξην

επίπεδν

επνκέλσο

ηεο

ειιεληθήο

πξσηνβάζκηαο

θαη

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ην ΑΒΜΜΞ θαη ηα ΏΜΞ ζπληζηνχλ ην ζεζκηθφ
ππφβαζξν πνπ επηηξέπεη ην ζπγθεξαζκφ ηέρλεο θαη επηζηήκεο θαηά ηε
δηδαθηηθή δηαδηθαζία, κε ηνλ νπνίν ζα ππεξεηεζεί «ην εληαίν θαη ην νιηζηηθφ

ηεο γλψζεο θαη ε αξρή ηεο νιφηεηαο ζηελ αλζξψπηλε αληίιεςε» 103 . Δ
νιφηεηα απηή κεηαθξάδεηαη σο δπλαηφηεηα ηνπ καζεηή λα ζπγθξνηήζεη έλα
εληαίν ζχλνιν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηάζεσλ θαη αμηψλ, πνπ ζα ηνπ
επηηξέςεη λα ζρεκαηίζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ εηθφλα γηα ηνλ θφζκν πνπ ηνλ
πεξηβάιιεη θαη ηηο πνηθίιεο ζρέζεηο πνπ ηνλ δηέπνπλ.
Μέξα απφ ηηο ζεζκηθά θαηνρπξσκέλεο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο ζηηο
νπνίεο είλαη δπλαηή ε πινπνίεζε ηεο ζχλαςεο ηέρλεο θαη επηζηήκεο, ζηνλ
103

Ώιαρηψηεο, Ξ., «Γηα έλα ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα», Βπηζεψξεζε εθπαηδεπηηθψλ

ζεκάησλ, ηεχρνο 7, Ώζήλα 2002, ζει. 12
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ειιεληθφ

ρψξν

αλαιακβάλνληαη

θαη

άιιεο

πξσηνβνπιίεο

πνπ

ηελ

πξνζεγγίδνπλ. Βλδεηθηηθά αλαθέξνπκε:
Ώ.

Ξην

Βπγελίδεην

Μιαλεηάξην

παληξεχνληαη

ηα

ζχγρξνλα

νπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη νη λέεο ηερλνινγίεο κε ηελ ηέρλε γηα λα
γλσζηνπνηεζνχλ ζην επξχ θνηλφ ηα επηηεχγκαηα ηεο επηζηήκεο.
ΐ. Ξην «ζφιν» ηνπ Εδξχκαηνο Θείδνλνο Βιιεληζκνχ, πνπ θηλείηαη ζηελ
ίδηα ζπδεπθηηθή ινγηθή κε ην Βπγελίδεην Μιαλεηάξην, πξνβάιινληαη ηαηλίεο κε
ηζηνξηθφ, θπξίσο, ελδηαθέξνλ.
Γ. Δ Έλσζε Βιιήλσλ Φπζηθψλ δηνξγάλσζε ην 2005 θαη ην 2008 δχν
ζπλέδξηα, έλα κεγάιν κέξνο ησλ νπνίσλ θαηαπηάζηεθε κε ζεσξεηηθά θαη
πξαθηηθά δεηήκαηα ηεο ζρέζεο πνπ δηαηεξνχλ ε ηέρλε θαη ε επηζηήκε κε ηελ
εθπαίδεπζε.
Ζαη ζε δηεζλέο φκσο επίπεδν «νη ζεσξεηηθνί ηεο κάζεζεο θαη νη εηδηθνί

ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ πξνζαλαηνιίδνληαη ζην ζρεδηαζκφ εληαίσλ
αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ψζηε λα πξνάγεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα
δεκηνπξγνχλ ζπλδέζεηο κεηαμχ θαη δηα κέζνπ ησλ επηκέξνπο επηζηεκνληθψλ
πεδίσλ».

104

Μέξαλ απηνχ αλαπηχζζνληαη θαη άιιεο πξσηνβνπιίεο πνπ

πξνσζνχλ ηε ζπλεξγαζία ηέρλεο θαη επηζηήκεο κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε. To
Art Institute of Chicago, επί παξαδείγκαηη, πινπνηεί ην πξφγξακκα Science, Art

and Technology, κέζσ ηνπ νπνίνπ θαιιηηέρλεο θαη επηζηήκνλεο δηδάζθνπλ ζε
δαζθάινπο δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ζχδεπμεο ηέρλεο θαη επηζηήκεο κέζα
ζηελ εθπαίδεπζε. Ον γαιιηθφ θέληξν θπζηθψλ επηζηεκψλ Cite des Sciences et
de l‟ Industrie απεπζχλεηαη ζε ζπνπδαζηέο ηέρλεο θαη επηζηήκεο θαη ζηνρεχεη
λα ηνπο θαηαζηήζεη θνξείο «κηαο δηπιήο νπηηθήο γσλίαο ζε ζπγθεθξηκέλα

ζέκαηα θαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο».105

104

Θπφηζαξε Θαθξή, Β., «Αηαζεκαηηθφ Βληαίν Μιαίζην Ξπνπδψλ Μξνγξακκάησλ Ξπνπδψλ θαη
Ώλαιπηηθά Μξνγξάκκαηα Ξπνπδψλ», Βπηκνξθσηηθφ πιηθφ Μξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, Ώζήλα
2005, ζει. 8
105

Ζνιηφπνπινο, Α., Ώξαπάθε, Κ., «Δ πεξίπησζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ελλνηψλ «θσο» θαη
«ρξψκα» ζε εθπαηδεπηηθνχο κε κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηηο
εηθαζηηθέο ηέρλεο», Δ πνιηηηζκηθή ζπληζηψζα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζηελ εθπαίδεπζε, εθδ.
ζεζε, Ώζήλα 2007, ζει. 592
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5.4 Κξηηηθή ζηε λέα πξνζέγγηζε θαη αληίινγνο
Θπνξεί ε εηζαγσγή ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ζην ειιεληθφ
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα λα ζπλεηζθέξεη ζηε ζπλεξγαζία ηέρλεο θαη επηζηήκεο,
ζπλνδεχηεθε σζηφζν απφ έληνλε θξηηηθή. Λθείινπκε ζην ζεκείν απηφ λα
παξαζέζνπκε νξηζκέλα απφ ηα ζεκεία ηα νπνία ηδηαίηεξα επηθξίζεθαλ,
παξνπζηάδνληαο παξάιιεια θαη ηηο απαληήζεηο ησλ εηζεγεηψλ ηεο:
1. Δ ηαπηφρξνλε ρξήζε ζην ΑΒΜΜΞ θαη ηα ΏΜΞ ησλ φξσλ
δηαζεκαηηθφηεηα θαη δηεπηζηεκνληθφηεηα θαη ε κε επαξθήο δηαζάθεζε ηνπ
λνήκαηφο ηνπο ζεσξήζεθε απφ πνιινχο εξεπλεηέο φηη εγείξεη δήηεκα
ηαπηφηεηαο αιιά θαη νπζίαο ηεο λέαο πξνζπάζεηαο. Λη εηζεγεηέο ηνπο
θαηεγνξήζεθαλ φηη ρσξίο λα πξνβνχλ ζε «επηζηεκνληθφ νξηζκφ νχηε ηεο

δηαζεκαηηθφηεηαο

νχηε

ηεο

δηεπηζηεκνληθφηεηαο,

δεκηνχξγεζαλ

κηα

εθηεηακέλε ζχγρπζε».106 Λ Ξηακάηεο Ώιαρηψηεο αληηηείλεη φηη αλαδεηήζεθαλ
«κέζα απφ ηα Ώ.Μ.Ξ. θαη ηε δηδαζθαιία, πξνεθηάζεηο πνπ έρνπλ ηα

εμεηαδφµελα ζέµαηα ησλ απηνηειψλ µαζεµάησλ ζην επίπεδν φρη µφλν ησλ
επηζηεµψλ, ηεο ηέρλεο θαη ηεο ηερλνινγίαο αιιά θαη ζηε δηαµφξθσζε
δεμηνηήησλ,

ζηάζεσλ

θαη

αμηψλ.

Ξ.

απηή

ηελ

πεξίπησζε

ν

φξνο

δηαζεµαηηθφηεηα ππεξβαίλεη ηε δηεπηζηεµνληθφηεηα θαη ηελ ππεξθαιχπηεη».107
Ώπηφο είλαη ν ιφγνο, ζχκθσλα κε ηνπο εηζεγεηέο, γηα ηνλ νπνίν ην Βληαίν
Μιαίζην Μξνγξαµµάησλ Ξπνπδψλ αλαθέξεηαη σο Αηαζεµαηηθφ (Α.Β.Μ.Μ.Ξ.) θαη
φρη σο Αηεπηζηεµνληθφ.
2.

Οα

λέα

πξνγξάκκαηα,

επί

ησλ

νπνίσλ

ζεκειηψλεηαη

ε

δηαζεκαηηθφηεηα, θαηεγνξήζεθαλ γηα αδπλακία πξνζαξκνγήο ζηα δεδνκέλα
ηεο επνρήο θαη γηα ζπληεξεηηζκφ. Λη επηθξηηέο ηνπο ζεκεηψλνπλ φηη «πξφθεηηαη

γηα παξαδνζηαθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ δελ πξνσζνχλ νχηε ηε
δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, νχηε ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη κάζεζε,
106

Γξφιιηνο, Γ., «Ον λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ε ζχγρπζε γχξσ απφ ηε δηαζεκαηηθφηεηα»,

Αηαβάδσ, ηεχρνο 466, Ώζήλα 2006, ζει. 6
107

Ώιαρηψηεο, Ξ., φ.π., ζει. 11
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νχηε αλνίγνπλ ηελ πφξηα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία. Βίλαη πξνγξάκκαηα
ρσξηζηψλ καζεκάησλ, πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο απζηεξή δηαθξηηφηεηα».108 Λη
εηζεγεηέο απαληνχλ φηη «νη θαηλνηνµίεο πνπ ελππάξρνπλ ζηελ εηζήγεζε ηνπ

Μ.Ε. θαη πξνσζνχληαη µέζα απφ ηα Α.Β.Μ.Μ.Ξ. θαη ηα ζπλαθφινπζα Ώ.Μ.Ξ.,
µνξθνπνηνχλ ην πιαίζην γηα κηα νπζηαζηηθή εζσηεξηθή µεηαξξχζµηζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήµαηνο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, ζέηνληαο ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα µηα πξαγµαηηθή εθπαηδεπηηθή αιιαγή ηφζν ζην επίπεδν ηνπ
πεξηερνµέλνπ ηεο αμηφινγεο γλψζεο, φζν θαη ζην επίπεδν ηεο δηδαθηηθήο
δηαδηθαζίαο».109
3. Λη δηαζεκαηηθέο ζεκειηψδεηο έλλνηεο πνπ έρνπλ δηαρπζεί ζην θείκελν
ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ απνηεινχλ έλα άιιν πεδίν ζην νπνίν έρεη αζθεζεί
έληνλε θξηηηθή. Λη ίδηνη νη ζπγγξαθείο ησλ εγρεηξηδίσλ ηεο Ιενειιεληθήο
Γιψζζαο ηνπ Γπκλαζίνπ παξαδέρνληαη φηη ηηο αμηνπνίεζαλ ζε πνιχ κηθξφ
βαζκφ. Ππνζηεξίδνπλ φηη «δελ ππήξμε πξφβιεςε ζην Α.Β.Μ.Μ.Ξ γηα εζηίαζε

θάζε θνξά ζε θάπνηα δηαζεκαηηθή έλλνηα, γχξσ απφ ηελ νπνία λα
νξγαλψλεηαη φιε ε ζρνιηθή γλψζε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Βπεηδή δελ ππήξμε ηέηνηα πξφβιεςε, ζεσξήζακε φηη ε πξνβνιή απηψλ ησλ
ελλνηψλ δε ζα ελίζρπε ηε δηαζεκαηηθή δηάζηαζε, αιιά ζα πξνζέδηδε ζην
κάζεκα ραξαθηήξα ελλνηνθεληξηθφ θαη ηφζν ζεσξεηηθφ πνπ ζα ππνλφκεπε ηνλ
πξνζαλαηνιηζκφ καο πξνο ηελ ελεξγεηηθή θαη βησκαηηθή κάζεζε». 110 Δ
επίζεκε ζέζε ππνζηεξίδεη φηη νη (θχξηεο θαη δεπηεξεχνπζεο) δηαζεµαηηθέο
έλλνηεο/ελφηεηεο δηαρένληαη κε ηέηνην ηξφπν ζηα θείκελα ψζηε λα παξέρεηαη
ειεπζεξία θαη λα κελ επηηξέπνληαη θαηαλαγθαζηηθέο εζηηάζεηο θαη πεξηνξηζκφο
ηεο πξσηνβνπιηαθήο δξάζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Λ ηειεπηαίνο, έρνληαο κηα
ζπλνιηθή εηθφλα ησλ δηδαζθφκελσλ καζεκάησλ είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα ηηο

108

Θεξηαλφο, Ζ., «Αηαζεκαηηθφηεηα: ε λέα κεηαξξπζκηζηηθή ηδέα», Ώληηηεηξάδηα ηεο

εθπαίδεπζεο, ηεχρνο 82, Ώζήλα 2006, ζει. 46
109

Ώιαρηψηεο, Ξ., φ.π., ζει. 16

110

Ζαηζαξνχ, Β., Οζέιηνπ, ΐ., «Ξηνηρεία θαηλνηνκίαο ζηα λέα ζρνιηθά εγρεηξίδηα Ιενειιεληθήο
Γιψζζαο γηα ην Γπκλάζην», Ιέα Μαηδεία, ηεχρνο 118, Ώζήλα 2006, ζει. 67
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εληνπίζεη θαη λα ηηο αλαδείμεη θαηά ηε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη λα εµπιέμεη
ηνπο µαζεηέο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαζεµαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο.
4. Οα πξνηεηλφκελα ζρέδηα εξγαζίαο έρνπλ επίζεο θαηεγνξεζεί γηα
πξνζθφιιεζε ζην πξνεγνχκελν πξφηππν. Γηα έλα κεγάιν αξηζκφ απφ απηά
ππάξρεη ε άπνςε φηη αληαλαθιά άγλνηα ή ζχγρπζε (ησλ ζπληαθηψλ ηνπο) ελψ
θάπνηα απφ απηά είλαη καμηκαιηζηηθά ή απιντθά. Λη εηζεγεηέο ηεο λέαο
πξνζέγγηζεο επηζεκαίλνπλ φηη ηα ζρέδηα εξγαζίαο «είλαη ζπλεξγαηηθέο θπξίσο

έξεπλεο ζεκάησλ πνπ επηιέγνπλ ηα παηδηά θαη νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ
ζπδεηήζεηο, απφ έλα ηπραίν γεγνλφο ή θάπνην πξφβιεκα πνπ εκθαλίδεηαη θαη
πξέπεη λα ιπζεί»,111 ππαηληζζφκελνη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δε δεζκεχνληαη απφ
ηα φπνηα πξφηππα παξαηίζεληαη θαη φηη έρνπλ ηελ ειεπζεξία λα θάλνπλ, ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο ηνπο, ηηο επηινγέο ηνπο.

5.5 Ιζόηηκε ή εηεξνβαξήο ζρέζε;
Μξνζεγγίδσ δηαζεκαηηθά έλα δήηεκα επί ηεο νπζίαο ζεκαίλεη φηη ην
δηεξεπλψ, ην αλαιχσ θαη ην παξνπζηάδσ ζην καζεηή κε ηε ζπλδξνκή πνιιψλ
δηαθνξεηηθψλ

γλσζηηθψλ

πεξηνρψλ.

Ξρεκαηίδσ

έηζη

έλα

δίθηπν

αιιεινζπκπιεξνχκελσλ αλαθνξψλ πνπ επηηπγράλνπλ πνιιαπιέο αγθπξψζεηο
ηεο δηδαζθφκελεο γλψζεο θαη ηεο πξνζδίδνπλ έλαλ νιηζηηθφ ραξαθηήξα.
Θεκειηψδεο πξνυπφζεζε γηα λα ιεηηνπξγήζεη απηφ ην ζεσξεηηθφ ζρήκα θαη λα
επηηεπρζνχλ νη εθάζηνηε ζηφρνη πνπ ζέηεη είλαη ε ηζφξξνπε θαη ηζφηηκε
ζπκκεηνρή ησλ επηκέξνπο δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ.
Ξηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε φκσο παξαηεξείηαη ζπρλά κηα δηάζεζε
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο ηέρλεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάδεημεο άιισλ γλσζηηθψλ
πεξηνρψλ, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηαπηφρξνλε ππνβάζκηζε ηνπ δηθνχ ηεο
πεξηερνκέλνπ. Μαξά ηε ξεηή επηηαγή ηνπ ΏΜΞ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε

111

Ζνπινχξε, Μ., «Οα ζρέδηα εξγαζίαο θαη ην αλαδπφκελν πξφγξακκα ζηα λεπηαγσγεία:
ΐαζηθέο αξρέο θαη ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία», Βπηζεψξεζε Βθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ, ηεχρνο 6,
Ώζήλα 2002, ζει. 41
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πξνζέγγηζε ελφο ζέκαηνο νθείιεη λα πξαγκαηψλεηαη «απφ πνιιέο πιεπξέο,

ηζηνξηθή, αηζζεηηθή, ζεσξεηηθή, πξαθηηθή θαη ηα ινηπά, ψζηε λα επηηπγράλεηαη
ζθαηξηθφηεηα θαη ηζνξξνπία»112 ελ ηνχηνηο «εθείλν πνπ ζπκβαίλεη πνιχ ζπρλά
ζηε ζρνιηθή πξαθηηθή, ηδηαίηεξα ζηηο δηαζεκαηηθέο δξάζεηο, είλαη ε επηθνπξηθή
ζπλδξνκή ησλ εηθαζηηθψλ κνξθψλ ζηελ παξνπζίαζε νξηζκέλσλ πηπρψλ
θάπνηνπ εμεηαδφκελνπ ζέκαηνο».113 Ώπηή ε αληζνξξνπία, πνπ δελ είλαη δηφινπ
ζπάλην θαηλφκελν, αθπξψλεη ην ξφιν πνπ ζα έπξεπε λα έρεη ε ηέρλε ζην
ζρνιηθφ πξφγξακκα, ηφζν σο απηφλνκν δηδαθηηθφ αληηθείκελν φζν θαη ζηε
ζπλεξγαζία ηεο κε ηα ππφινηπα, ζηεξψληαο ηνπο καζεηέο απφ ηελ επθαηξία λα
κεηάζρνπλ ζε λέεο εκπεηξίεο θαη λα θαιιηεξγεζνχλ, απνθφπηνληάο ηνπο απφ
ηελ επαθή κε ηα δηάθνξα εθθξαζηηθά κέζα θαη απφ ηε δπλαηφηεηα λα
ζπιιάβνπλ ηε γλψζε ζηελ ελφηεηά ηεο θαη νπζηαζηηθά λνζεχνληαο ηε
δηαζεκαηηθή ινγηθή πνπ δηαηξέρεη ην ΑΒΜΜΞ θαη ηα ΏΜΞ.
Δ ζπκκεηνρή ησλ καζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηέρλε ζε έλα
δηαζεκαηηθφ πξφγξακκα έρεη λφεκα κφλν φηαλ αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα κε ηα
ππφινηπα θαη φρη φηαλ απιψο απνηεινχλ επηθαλεηαθή επέλδπζε αιιφηξησλ
δξάζεσλ. Δ ζρέζε θαιιηηερληθνχ θαη επηζηεκνληθνχ ζην πιαίζην ηεο
εθπαίδεπζεο δε ζα πξέπεη λα είλαη εηεξνβαξήο, αιιά λα δηέπεηαη απφ
ακνηβαηφηεηα, εηο ηξφπνλ ψζηε λα πξνβάιινληαη θαη λα θαηαθηψληαη απφ ηνπο
καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο φρη κνλάρα δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
επηζηήκε, αιιά, φπσο θαη ηα επίζεκα πξνγξάκκαηα πξνβιέπνπλ, λα
πξνσζείηαη «ε επαίζζεηε αληαπφθξηζε, ε θαηαλφεζε, ε θξηηηθή πξνζέγγηζε

θαη ε αλάιπζε ηνπ εηθαζηηθνχ έξγνπ αιιά θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ηέρλεο
γεληθφηεξα». 114
Δ εξγαιεηαθή ινγηθή ρξήζεο ηεο ηέρλεο, πνπ δηέπεη ηε δηδαθηηθή
δηαδηθαζία ζε δεπηεξνβάζκηα θαη πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, έρεη πνιινχο
ππνζηεξηρηέο, αθφκα θαη ζε ζεζκηθφ επίπεδν: νη ζπγγξαθείο πνιιψλ βηβιίσλ
θαη άξζξσλ πεξηνδηθψλ, αξθεηνί εξεπλεηέο παλεπηζηεκηαθψλ παηδαγσγηθψλ
112
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ΐάνο, Ώ., Γεηήκαηα δηδαθηηθήο ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ, Ον θαιιηηερληθφ εγρείξεκα σο
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ηκεκάησλ θαη αληίζηνηρσλ θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ θαη θάπνηνη εηζεγεηέο ζε
εκεξίδεο θαη ζπλέδξηα είλαη ππέξκαρνη ηνπ λα επηζηξαηεχεηαη ε ηέρλε θαηά ηε
θάζε ηεο αλαπιαηζίσζεο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, ηεο πξνζαξκνγήο ηεο
δειαδή ζηα ειηθηαθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη γλσζηηθά δεδνκέλα ησλ λέσλ
παηδηψλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη ζαθέζηεξε θαη πεξηζζφηεξν θαηαιεπηή.
Θπνξεί ε ηαθηηθή απηή λα είλαη επσθειήο γηα ηελ επηζηήκε θαη ηελ
πξνψζεζε ησλ δηθψλ ηεο ζηφρσλ κέζα ζην ζρνιηθφ ρψξν, είλαη φκσο
κνλφπιεπξε θαζψο δελ αλαδεηθλχεη ηα γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηέρλεο.
Ώθφκα θαη ην ΏΟΗΏΞ wiki, κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα δηαδηθηπαθή
εθαξκνγή πνπ έρεη επηκειεζεί ε εξεπλεηηθή νκάδα ΏΟΗΏΞ ηνπ Μαηδαγσγηθνχ
Οκήκαηνο

Αεκνηηθήο

Βθπαίδεπζεο

ηνπ

Ώξηζηνηειείνπ

Μαλεπηζηεκίνπ

Θεζζαινλίθεο, θηλείηαη ζην ίδην πιαίζην. Ππεξεηεί ην ζηφρν πνπ έρεη ζέζεη, ηελ
ελεκέξσζε δειαδή θαη ηελ εθπαίδεπζε κειινληηθψλ θαη ελ ελεξγεία
εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, αμηνπνηψληαο ζε πνιχ
κεγάιν βαζκφ κηα κεγάιε πνηθηιία θαιιηηερληθψλ έξγσλ. Ώληηκεησπίδεη, κε
άιια ιφγηα, ηελ ηέρλε σο φξγαλν πνπ ζα θαηαζηήζεη ηε θπζηθή εχιεπηε θαη
θαηαλνεηή θαη φρη σο ηζφηηκν παξάγνληα ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, κε
επαθφινπζν ηελ άξζε ηεο γλσζηηθήο δηάζηαζήο ηεο θαη ηεο σθέιεηαο πνπ ζα
πξνέθππηε γηα ηνπο καζεηέο απφ απηήλ.
Θε ηε δηαηψληζε φκσο απηήο ηεο πξαθηηθήο ζε φια ηα επίπεδα ηεο
εθπαίδεπζεο,

ε

ηέρλε

ππνβαζκίδεηαη,

δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο»

θαζψο
115

απφ

«πξφζθνξν

κέζν

κεηαβάιιεηαη ζε ζεξαπαηλίδα

άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη «πξνζηηφ εξγαιείν ή επράξηζηνο ηξφπνο

εμνηθείσζεο ησλ δηδαζθνκέλσλ κε ην πεξηερφκελν, ηα ζηνηρεία ή ηηο βαζηθέο
αξρέο δηαθφξσλ επηζηεκψλ».116
Έηζη φκσο αίξεηαη ε ζχκπξαμε ηέρλεο θαη επηζηήκεο ζηελ εθπαίδεπζε
θαη αθπξψλνληαη φια ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ απηή γηα ην καζεηηθφ
δπλακηθφ. Λ δηαρσξηζκφο ησλ δχν πεδίσλ θαη ε θαηάξγεζε ηεο κεηαμχ ηνπο
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ζρέζεο», ππφ έθδνζε
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επηθνηλσλίαο νδεγεί ηε γλψζε ζε αθξσηεξηαζκφ θαη ηνπο ιήπηεο ηεο ζε κηα
πεξηνξηζκέλε θαη απνζπαζκαηηθή επνπηεία ηνπ θφζκνπ πνπ ηνπο πεξηβάιιεη.

5.6

Η

αηζζεηηθή

δηάζηαζε

ησλ

δηδαθηηθώλ

αληηθεηκέλσλ
Θηα επηπιένλ πηπρή ηεο ζχδεπμεο ησλ δχν ρψξσλ ζηελ εθπαίδεπζε,
πνπ αμίδεη ηδηαίηεξεο κλείαο, είλαη ε άπνςε πνπ ζπρλά ππνζηεξίδεηαη, φηη ε
δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο θπζηθέο (θπξίσο) επηζηήκεο
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε θαιχηεξνπο φξνπο, εθφζνλ αλαδεηεζεί ε
αηζζεηηθή δηάζηαζή ηνπο. Δ εθηίκεζε απηή βαζίδεηαη ζηελ ζέζε φηη ε
εθκάζεζε ησλ ζρεηηθψλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ εμάπηεη ην ζπλαίζζεκα, ηε
θαληαζία, ηελ έκπλεπζε θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ζπληζηά θαηά ζπλέπεηα
εκπεηξία κε αηζζεηηθφ πεξηερφκελν. Λ Slattery γξάθεη φηη ζηε δηδαζθαιία
νθείινπκε λα αλαδεηνχκε θαη λα αμηνινγνχκε ηηο πνηνηηθέο απνρξψζεηο ησλ
πξαγκάησλ θαη επηζεκαίλεη φηη «ε αηζζεηηθή εκπεηξία, θαη φρη ν ηχπνο ή ν

ζρεδηαζκφο ηνπ καζήκαηνο, είλαη ην αιεζηλφ κέηξν ηεο πνηφηεηαο».117
Θπνξεί άξαγε λα πξνθιεζεί ζπγθίλεζε κε ηε δηδαζθαιία ζεκάησλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηνπο ρψξνπο ησλ καζεκαηηθψλ, ηεο θπζηθήο θαη ηεο ρεκείαο;
Ρσξίο ακθηβνιία ν εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο πεηπραίλεη λα δηεγείξεη ην
ζπλαίζζεκα, ηελ επηλνεηηθφηεηα θαη ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπ,
δηδάζθνληαο ηη είλαη ην εκίηνλν θαη ηη ζπλεκίηνλν γσλίαο, ην πψο επηδξά ν
καγλήηεο ζε έλα πελίν θαη πνηεο είλαη νη ρεκηθέο ηδηφηεηεο ησλ αινγφλσλ,
πξνθαλψο έρεη θαηαθέξεη κέζα απφ απηά ηα ςπρξά δηδαθηηθά αληηθείκελα λα
πξνθαιέζεη αηζζεηηθέο εκπεηξίεο, αλάινγεο κε εθείλεο πνπ ζα πξνθαινχληαλ
εάλ δίδαζθε έλα πνίεκα ή εάλ παξνπζίαδε ζηελ ηάμε έλαλ δσγξαθηθφ πίλαθα.
Μξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ είλαη ε αθχπληζε ησλ
καζεηψλ θαη ε εθ κέξνπο ηνπο θαηαλφεζε φηη νπζηαζηηθά νη ζεηηθέο επηζηήκεο
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πεξηγξάθνπλ θαη ζρνιηάδνπλ εηθφλεο ηνπ θφζκνπ καο, φπσο αθξηβψο ζα ην
έθαλε θαη ην έξγν ελφο ζεκαληηθνχ θαιιηηέρλε.

5.7 Αλαδεηώληαο ηε ρξπζή ηνκή
Δ εθπαίδεπζε, φληαο ζηελά ζπλπθαζκέλε κε ηε γλψζε, ζπληζηά
πξνλνκηαθφ πεδίν ζχκπξαμεο ηέρλεο θαη επηζηήκεο, θνηλφο ηφπνο ησλ νπνίσλ
επίζεο είλαη ε γλψζε. Θάιηζηα, ε ζπλεξγαζία ησλ δχν απηψλ πεξηνρψλ
θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα επρεξήο, δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη
κε ηελ πξφζθαηε εηζαγσγή ζην ειιεληθφ ζχζηεκα παηδείαο ησλ ΑΒΜΜΞ θαη
ΏΜΞ, πνπ ελζαξξχλνπλ ηε ζπλεχξεζε ησλ επηκέξνπο γλσζηηθψλ πεξηνρψλ.
Ξην εμήο νη παξάγνληεο ηεο εθπαίδεπζεο, εθηφο απφ ηελ παξαδνζηαθή
πξναγσγή ηεο γλψζεο κέζσ ηεο απηνλνκίαο ησλ καζεκάησλ, ε νπνία
ζεκεησηένλ δελ θαηαξγείηαη, ζα πξέπεη λα κεξηκλνχλ γηα ηε δηαζεκαηηθή
πξνψζεζή ηεο, πνπ πινπνηείηαη κε ηε ζπλεξγαζία μερσξηζηψλ δηδαθηηθψλ
αληηθεηκέλσλ.
Έηζη,

ηφζν

ηα

καζήκαηα

πνπ

αληηζηνηρνχλ

ζε

ζπγθεθξηκέλα

επηζηεκνληθά πεδία (Φπζηθά, Θαζεκαηηθά, Γιψζζα, Εζηνξία θ.ιπ.) φζν θαη
εθείλα πνπ βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε ηελ ηέρλε (Βηθαζηηθά, Θνπζηθή, Θέαηξν
Ηνγνηερλία) ζα εμαθνινπζήζνπλ λα δηδάζθνληαη απηνηειψο κεηαβηβάδνληαο
εμεηδηθεπκέλε γλψζε ζηνπο καζεηέο, παξάιιεια φκσο εγθαηληάδεηαη ν
ζπγθεξαζκφο ηνπο, πνπ δεκηνπξγεί έλα ζπλζεηηθφ γλσζηηθφ πξντφλ θαη νδεγεί
ζηε δηακφξθσζε κηαο πξνζσπηθήο - θξηηηθήο ζεψξεζεο γηα ηα πξάγκαηα ηνπ
θφζκνπ.
Μξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή παξαγσγή απηνχ ηνπ πξντφληνο είλαη ε
αξκνληθή ζπλεξγαζία ηέρλεο θαη επηζηήκεο κέζα ζηελ εθπαίδεπζε. ηαλ ηα
δχν πεδία ζπκκεηέρνπλ ηζφξξνπα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κε ηηο
ελδεδεηγκέλεο θάζε θνξά αλαινγίεο, φηαλ ε ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ
ελφο δελ κεηαηξέπεη ην άιιν ζε εξγαιείν, φηαλ ε ζρέζε ηνπο δηέπεηαη απφ
ακνηβαηφηεηα, ε πξναγσγή ηεο νιηζηηθήο αληίιεςεο ηεο γλψζεο αιιά θαη ηνπ
θφζκνπ νιφθιεξνπ θαζίζηαηαη επεπίηεπθηε.
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Δ αζέαηε δπλακηθή επηθνηλσλία πνπ νη δχν ρψξνη ηζηνξηθά αλέπηπζζαλ,
ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ζην παξφλ θαη πηζαλφηαηα ζα ππάξρεη θαη ζην κέιινλ.
Λ εθπαηδεπηηθφο ρψξνο, κε ην ηδηαίηεξα επλντθφ πεξηβάιινλ ηνπ, δεκηνπξγεί
ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη επέθηαζε απηήο ηεο δσληαλήο
ζρέζεο, κε άκεζα σθειεκέλε ηε λεφηεξε γεληά. Λη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο,
εξρφκελνη ζε επαθή κε ην γλσζηηθφ πξντφλ πνπ ζπκπαξάγνπλ ε ηέρλε θαη ε
επηζηήκε, έρνπλ ηελ επθαηξία λα δνκήζνπλ ηε δηθή ηνπο εηθφλα γηα ηνλ θφζκν,
λα ζπγθξνηήζνπλ ηε δηθή ηνπο ζεψξεζε γηα ηα θαηλφκελα θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο
θαη λα ηνπνζεηεζνχλ κε θξηηηθή δηάζεζε απέλαληί ηνπο.
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ΔΠΙΛΟΓΟ

Δ ζρέζε πνπ πθίζηαηαη αλάκεζα ζηελ ηέρλε θαη ηελ επηζηήκε είλαη
ηφζν

εθηεηακέλε,

πνπ

ν

κεγάινο

αξηζκφο

κειεηεηψλ

(θηινζφθσλ,

θαιιηηερλψλ θαη επηζηεκφλσλ) πνπ ηελ έρνπλ πξνζεγγίζεη, θαη ζπλερίδνπλ λα
ηελ πξνζεγγίδνπλ, θέξλεη ζηελ επηθάλεηα θάζε θνξά κεξηθέο κφλν απφ ηηο
πνιιέο φςεηο ηεο, ησλ νπνίσλ ν ραξαθηήξαο ηνπο ελίνηε είλαη αληηλνκηθφο.
Λξηζκέλνη απφ απηνχο, ιφγνπ ράξε, φληαο έλζεξκνη ππνζηεξηρηέο ηεο,
δεκηνπξγνχλ έξγν πνπ ζπλεηδεηά αλαδεηθλχεη ηε ζχλζεζε ησλ δχν ρψξσλ,
φπσο ν Γηάλλεο Κελάθεο, πνπ ππνζηεξίδεη φηη «ε ηέρλε εκπεξηέρεη ζηε θχζε

ηεο ηνλ επαγσγηθφ κεραληζκφ πνπ ζπγθξνηεί ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία
θηλνχληαη φιεο νη ζεσξίεο ησλ καζεκαηηθψλ, ηεο θπζηθήο θαη ησλ
αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ» 118 . Λ ζεκαληηθφο Έιιελαο δεκηνπξγφο κε ηηο
πξσηνπνξηαθέο ζπλζεηηθέο κεζφδνπο ηνπ πξνζπάζεζε λα εξεπλήζεη ζε βάζνο
ηηο

ζρέζεηο

ηεο κνπζηθήο θαη

ηεο αξρηηεθηνληθήο

κε

ηα καζεκαηηθά θαη

ηε θπζηθή. Ζάπνηνη άιινη ηνπνζεηνχληαη ζηελ αληίπεξα φρζε, φπσο ν Thomas
Kuhn

πνπ

ζεκεηψλεη

φηη

«…νη

δχν

απηνί

θιάδνη

ηεο αλζξψπηλεο

δξαζηεξηφηεηαο αλαπηχρζεθαλ απηφλνκα έρνληαο δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο θαη
θηάλνληαο ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά απνηειέζκαηα»119.
Ξην πιαίζην ηεο εξγαζίαο απηήο ζα ήηαλ πξνθαλψο αδχλαην λα
εμεηάζνπκε φιεο ηηο κεηαβιεηέο ηεο. Θνηξαία, ε ελαζρφιεζε καδί ηεο
πεξηνξίζηεθε ζηε δηεξεχλεζε νξηζκέλσλ κφλν πηπρψλ ηεο.
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Μξψηα απφ φια επηδηψμακε κηα θαη‟ αξρήλ επηβεβαίσζε ηεο χπαξμεο
ηεο πξνζθεχγνληαο γηα ην ζθνπφ απηφ ζε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα.
Μηζηνπνηήζεθε ινηπφλ φηη, παξφιν πνπ δε γίλεηαη πάληνηε νξαηφ δηα γπκλνχ
νθζαικνχ, ηα δχν πεδία δε ιεηηνπξγνχλ κε ζηεγαλά, αιιά ην έλα είλαη
δεθηηθφ ζηηο επηξξνέο ηνπ άιινπ κε απνηέιεζκα λα ζπλδηακνξθψλνπλ θνηλά
έξγα, ζηα νπνία βεβαίσο ζπκκεηέρνπλ κε δηαθνξεηηθέο αλαινγίεο θάζε θνξά.
Ζαηαιήμακε κάιηζηα ζην ζπκπέξαζκα φηη είλαη δχζθνιν λα θαληαζηνχκε κηα
θαιιηηερληθή ή επηζηεκνληθή δεκηνπξγία πνπ λα παξήρζε κε ηελ απνθιεηζηηθή
ζπκβνιή ηνπ ελφο κφλν απφ ηα δχν πεδία. Θε ηνλ έλα ή κε ηνλ άιιν ηξφπν,
ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν, ε ηέρλε είλαη παξνχζα θαηά ηε ζπγθξφηεζε ησλ
επηζηεκνληθψλ ζεσξηψλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ πνπ απνξξένπλ
απφ απηέο θαη αληίζηνηρα ε επηζηήκε αζθεί ηε δηθή ηεο επίδξαζε φηαλ
παξάγεηαη θαιιηηερληθφ πξντφλ.
ΐαζηθφ εξψηεκα πνπ απνπεηξάζεθε λα απαληήζεη ε εξγαζία ήηαλ ην
εμήο: πνην είλαη ην βαζχηεξν αίηην, δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ηα δχν πεδία δχλαληαη
λα αιιειεπηδξνχλ; Μψο εμεγείηαη ε φζκσζή ηνπο πνπ νδεγεί αθφκα θαη ζηε
ζπλδεκηνπξγία θνηλψλ έξγσλ; Δ απάληεζε πνπ πξνηείλεηαη ζρεηίδεηαη κε ηε
δπλαηφηεηά ηνπο λα παξάγνπλ, αιιά θαη λα κεηαδίδνπλ ζηνπο απνδέθηεο ηνπο
γλψζε: ε γλσζηηθή δηάζηαζή ηνπο είλαη εθείλνο ν ηδηαίηεξνο παξάγνληαο πνπ
επηηξέπεη ηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία θαη θαζηζηά εθηθηή ηε ζχκπξαμή ηνπο.
Δ παξαδνρή φηη ηα δχν πεδία δηαζέηνπλ ην ζπγθεθξηκέλν θνηλφ
ραξαθηεξηζηηθφ είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εξγαζία δηφηη επηπιένλ εμεγεί
ηε ζχκπξαμή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, σο κέξνπο ηεο γεληθφηεξεο
δπλακηθήο ζπκπινθήο ηνπο. Ξπκπεξάλακε ινηπφλ φηη, φπσο ε κεηαβίβαζε ηεο
αλαπιαηζησκέλεο επηζηεκνληθήο γλψζεο κνηάδεη λα είλαη κηα απηνλφεηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία πνπ επηηειείηαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, κε ηνλ ίδην
ηξφπν κπνξεί λα κεηαρζεί ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο γλψζε πνπ
πεγάδεη απφ ηελ ελαζρφιεζε κε δηδαθηηθά αληηθείκελα πνπ άπηνληαη ησλ
πνηθίισλ εθθάλζεσλ ηεο ηέρλεο. Δ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζή ηεο, πνπ
ηειεπηαία έρεη ελζσκαησζεί ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, παξέρεη κηα
ζεκαληηθή επθαηξία γηα ζπλεξγαζία ησλ δχν πεδίσλ θαη ηελ πξνψζεζε κηαο
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νιηζηηθήο εθδνρήο ηεο, πνπ νδεγεί ζηε ζπγθξφηεζε κηαο πξνζσπηθήο
ζεψξεζεο γηα ηνλ θφζκν θαη ηα θαηλφκελά ηνπ.
Βπεηδή φκσο έρεη απνδεηρηεί φηη ζηε ζρνιηθή πξαθηηθή ε ηέρλε
ππνβαζκίδεηαη θαη ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν πξνψζεζεο ησλ ζηφρσλ
πνπ ζέηεη ε επηζηήκε, θαηαιήμακε ζην φηη ε απζεληηθή δηαζεκαηηθή
πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο πξνυπνζέηεη ηελ ηζφηηκε θαη ηζφξξνπε ζπκκεηνρή
ησλ δχν πεξηνρψλ θαηά ηελ δηδαθηηθή πξάμε απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ
εθπαίδεπζε παξάγνληεο, φπσο εμάιινπ πξνβιέπεηαη θαη απφ ην επίζεκν
πξφγξακκα.
Δ ηνκή ηέρλεο θαη επηζηήκεο, ζπλήζσο αζέαηε, έρεη ηξνθνδνηήζεη ηελ
αλζξσπφηεηα

κε

έξγα

εμαηξεηηθήο

ζπνπδαηφηεηαο.

Έξγα

πνπ

επαλαπξνζδηφξηζαλ ηε ζρέζε καο κε ην ζχκπαλ, πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηε
δηαηχπσζε κηαο ελαιιαθηηθήο εξκελείαο ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ θφζκνπ, πνπ
επέιπζαλ θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα θαη βειηίσζαλ ηνπο φξνπο δηαβίσζήο καο.
Αηαηππψζεηο

ηεο

πνηθηιφκνξθεο

θαη

πνιπδηάζηαηεο

απηήο

ζχκπξαμεο

εληνπίδνπκε ζε πιείζηα πεδία, αλάκεζά ηνπο θαη ζηελ εθπαίδεπζε. Δ ηζφηηκε
ζπλεξγαζία ηνπο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν κπνξεί λα ζπδεχμεη επηκέξνπο
γλσζηηθά αληηθείκελα, λα παξάμεη θαηλνχξηεο γλψζεηο, ηδέεο, εκπεηξίεο θαη αμίεο,
λα πξνσζήζεη ηελ αλνηρηή γλψζε, λα εληζρχζεη ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα, θαη λα
ζεκειηψζεη κηα νιηζηηθή αληίιεςε γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Δ επηθνηλσλία ησλ δχν ρψξσλ εγθαηληάζηεθε κε ηελ αλάδπζε ησλ δχν
πεδίσλ σο απηφλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ επηζηεηνχ, ζπλερίδεηαη θαη
θαίλεηαη φηη ην ίδην ζα θάλεη θαη ζην κέιινλ. ζν κέζσ ηεο ηέρλεο θαη ηεο
επηζηήκεο ζα ηθαλνπνηείηαη ε αλάγθε ζρνιηαζκνχ θαη εξκελείαο ησλ
αληηθεηκέλσλ θαη ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ πεξηβάιινληνο θφζκνπ, ηα δχν πεδία
ζα

εμαθνινπζνχλ

λα

αιιειεπηδξνχλ,

παξάγνληαο

ζεκαληηθφ

έξγν,

δηακνξθσηηθφ θαη πξνζδηνξηζηηθφ ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο θάζε επνρήο, έξγν πνπ
δηαλνίγεη λένπο νξίδνληεο γηα ηελ αλζξσπφηεηα.
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