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Recommended Readings: 

Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών 
 

 
 

Το ‘Recommended Readings’ είναι μια νέα στήλη στο blog του in[+]frame, στην 

οποία θα προτείνονται ενδιαφέροντα βιβλία που σχετίζονται σε μεγαλύτερο ή 

μικρότερο βαθμό με τη φωτογραφία, τις οπτικές τέχνες ή την τέχνη γενικότερα. Η 

πρώτη μας πρόταση είναι το βιβλίο «Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών» το οποίο 

γράφτηκε το 1966 από τον Monroe C. Beardsley. 

 

Ο Beardsley ήταν ένας Αμερικανός φιλόσοφος της τέχνης (1915-

1985) που έγινε ευρύτερα γνωστός κυρίως για το έργο του στη 

Αισθητική και στη Νέα Κριτική. Το βιβλίο μπορεί να θεωρηθεί ως 

ένα εισαγωγικό κείμενο που διαφωτίζει βασικές έννοιες της τέχνης, 

σημαντικές για μια βαθύτερη κατανόηση των οπτικών τεχνών. Ο 

Beardsley μας παρουσιάζει έννοιες όπως το Ωραίο, το Υπέροχο, το 

Γούστο, η Αισθητική Κρίση, καθώς επίσης και τα διάφορα ρεύματα 

τέχνης στο σχετικό ιστορικό τους πλαίσιο και μέσα από τις προσεγγίσεις μεγάλων 

φιλοσόφων, ερευνητών και καλλιτεχνών. Ξεκινά από τον Πλάτωνα και τον 

Αριστοτέλη στην  Αρχαία Ελλάδα, περνά από τον Πλωτίνο και τους μετακλασικούς 

φιλοσόφους, περιγράφει τη συνεισφορά του Αυγουστίνου και του Θωμά του 

Ακινάτη στο Μεσαίωνα, σκιαγραφεί το Νεο-Πλατωνισμό της Αναγέννησης, τον 

Καρτεσιανό ορθολογισμό και την εμπειριοκρατία του Διαφωτισμού, μας συστήνει 

με το Γερμανικό Ιδεαλισμό του Καντ, το Ρομαντισμό του Σοπενχάουερ και του 

Νίτσε, και ολοκληρώνει με σύγχρονες εξελίξεις του 19ου και 20ου αιώνα. Καλύπτει 

έτσι ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας της Αισθητικής με έναν ξεκάθαρο, συνεκτικό και 

συνοπτικό τρόπο, και για αυτό έχει λάβει πολλές θετικές κριτικές και θεωρείται 

ακόμα και σήμερα ένα κλασσικό βιβλίο στο θέμα κατάλληλο για σπουδαστές καλών 

τεχνών αλλά και για το ευρύ κοινό. 

 

Επιλεγμένες κριτικές 
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The Philosophical Review: 

«Για όσους από εμάς θέλουν να γνωρίσουν τι είπαν οι φιλόσοφοι για το ωραίο και 

τις τέχνες, το βιβλίο αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο.» 

 

The Journal of Aesthetics and Art Criticism: 

«Το βιβλίο του Beardsley επιτυγχάνει τέλεια αυτό που ο συγγραφέας σκόπευε. 

Διαφωτίζει μια περιοχή της ιστορίας μέσα από μια συγκεκριμένη οπτική, όπως ποτέ 

δεν είχε γίνει στο παρελθόν. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του βιβλίου του είναι ένας 

ενθουσιασμός σε ότι αφορά στην αισθητική και που έχει να κάνει με σύμβολα, 

νοήματα, γλώσσα και τρόπους ερμηνείας. Και αυτός ο ενθουσιασμός έχει φέρει στο 

φως όψεις της ιστορίας του θέματος που δεν είχαν παρατηρηθεί πριν, ή 

τουλάχιστον όχι τόσο καθαρά.» 

 

The Journal of Aesthetic Education: 

«Οποιοσδήποτε οικείος με την ιστορία της αισθητικής θα εκπλαγεί από δυο 

αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά του βιβλίου του  Beardsley: (1) την συνοπτικότητα 

του, όπως διακηρύσσεται στον υπότιτλο [a short history] και δικαιολογείται 

αχρείαστα συνεχώς μέσα στο βιβλίο και (2) την έλλειψη δογματισμού, εν μέρει 

προφανής στην πολύ λακωνική κριτική αναφορά στην δική του συνεισφορά στην 

αισθητική.  

 

 

Σύνοψη 

 

Τίτλος: Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών 

Συγγραφέας: Monroe C. Beardsley 

Ημερομηνία έκδοσης: 1966 (ελληνική έκδοση 1989) 

Γλώσσα: Αγγλικά (πρωτότυπη), Ελληνικά 

Θεματικό πεδίο: Αισθητική 

Λέξεις κλειδιά: αισθητική, μίμηση, Ωραίο, Γούστο, Τέχνη, Κάθαρσις, Υπέροχο, η 

Τέχνη για την Τέχνη, ιδιοφυΐα 

Κοινό που απευθύνεται: σπουδαστές, ερευνητές, ευρύ κοινό 

Σχέση με τη φωτογραφία (1-5): 2.5 
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