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Η προβληματική της καλλιτεχνικής δημιουργίας εμφανίζεται σε τρία κυ
ρίως επίπεδα, ήτοι στ' οντολογικό, στο επιστημολογικό και στ' αξιολογικό,
διακριτά μεταξύ των κι' ωστόσον εξαρτώμενα το καθέν απ'τα άλλα, προκει
μένου να προσεγγισθεί με λογικήν συνέπειαν, πράγμα που ουδόλως αποκλείει
την διάκριση κι άλλων επιπέδων προς εξέταση, όπως τ' αυστηρώς πραξιολο
γικό και το τεχνολογικό. Αν όμως περιορισθεί κανείς στην φαινομενολογική
τοποθέτηση του θέματος, τότε, κατ' ανάγκην κάθε αναφορά στις παραμέ
τρους των λεγομένων «επιστημών του ανθρώπου», της ψυχολογίας και της
κοινωνιολογίας δηλαδή, θα πρέπει, αν όχι να αποκλεισθεί εντελώς, τουλάχι
στον να παραμερισθεί κατά το δυνατόν.
Κάθε συνειδητή πράξη -και η καλλιτεχνική δημιουργία συνιστά πράξιν
δημιουργική κατ' εξοχήν- προϋποθέτει την ελευθερία της συνείδησης και κά
θε καλλιτεχνική διαδικασία εκφράζει την βούληση της ορθώσεως ενός έργου
εκπορευόμενου από τη συνείδηση του δημιουργού και εξαντικειμενιζόμενου
προς την κατεύθυνση του περιβάλλοντος πραγματικού σύμπαντος, εγκαθι
στώντας με τον τρόπο αυτόν μιαν συνέχεια μεταξύ του σύμπαντος εκείνου
και της ίδιας της συνειδήσεως η οποία τότε, επιβάλλεται και κυριαρχεί επ' αυ
τού, χάρη στο δημιουργούμενο έργο τέχνης. Το τελευταίο αυτό είναι προϊόν
ex aliquo, ήτοι συνθέσεως στοιχείων προϋπαρχόντων και όχι ex nihilo, ήτοι
«εκ του μηδενός». Μ' άλλους λόγους το έργον τέχνης δημιουργείται χάρη
στη διαθέσιμη προυπαρξη αισθητής ύλης επί της οποίας η συνείδηση του δη
μιουργού επιθέτει την ίδια της την σφραγίδα προσδίδοντας εις την ύλη αυ
τή κατάλληλη μορφή αναλόγως των συνειδησιακών νόμων που απαιτούν,
το ορθούμενον έργον να χαίρει καταστατικού εαυτονομίας, ήτοι να διέπεται
από τους ιδιαίτερους νόμους του που ανταποκρίνονται προς τους γενικούς
νόμους της συνειδήσεως. Παρόμοια αυτονομία δεν νοείται ειμή ως εκδήλω
ση της τελικότητας του έργου, της εντελέχειάς του, κατά τον Αριστοτέλη.
Εντελέχειας που έχει προκαθορισθεί και που του έχει προσδοθεί από τον δη
μιουργό του βαθμιαίως, κατά τα διαδοχικά στάδια της ορθώσεώς του, χάρη
σε μιαν δυναμι�ή που διήκει, διαρκώς, μέχρι της τελειώσεώς του. Ωστόσο, τα
στάδια αυτά δεν είναι σαφώς διακριτά· Περιχωρούν, κατά την έκφραση του
Αναξαγόρα, διεισδύουν, δηλαδή το ένα μέσα στο άλλο προσδιορίζοντας μια
διαδικασία συνεχή που επιρρωνύει, με την σειρά της, την ενότητα, τόσο της
διαδικασίας αυτής, όσο και του προϊόντος της που είναι το δημιουργημένο
καλλιτέχνημα. Προτού καν λοιπόν μια φάση της δημιουργικής πράξεως αχθή
εις πέρας, αναγγέλλεται πολλαχώς και προβάλλει η επόμενη φάση της.
Η καλλιτεχνική δημιουργία συνιστά μιαν επί μέρους εκδήλωση της πνευ
ματικής δημιουργικότητας, εφαρμοζόμενης επί του πεδίου της τέχνης. Η δη
μιουργικότης εν γένει θα ορισθεί ως η συνειδησιακή ικανότης προς υπέρβασιν
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μια λεπτομερής εξέταση θα αποκαλύψει λεπτοφυείς και, παρά ταύτα, διακρι
τές, διαγώνιες γραμμές φυγής, που συμβάλλουν στην οργάνωση του έργου
διευκολύνοντας την τελείωσή του. Αόρατες εκ πρώτης όψεως, υποδηλώνουν
την φροντίδα του ζωγράφου που, όπως κι ο αρχιτέκτων, προστρέχει στον
υπολογισμόν αναλογιών οι οποίες είναι «δεσμοί κάλλιστοι» γραμμές φυγής
συχνά διαλείπουσες ως εκ της παρεμβολής κενών, αλλά των οποίων η συνέ
χεια αφήνεται να διαφανή. Η παρουσία τους υπενθυμίζει την βαγκνερικήν
αρχή της «συνεχούς μελωδίας» που διακόπτεται μονάχα από κάποιο «οδη
γητικό μοτίβο-κίνητρο». Όσο για την γλυπτικήν, η ίδια διαθέτει ένα ειδικόν
καταστατικό: προχωρεί είτε κατά διαδοχικές προαφατρέσεις τμημάτων ενός
ακατέργαστου όγκου είτε κατά πλαστουργίαν. Προστρέχει κατ' αρχήν εις
την συμμετρία που της υποδεικνύεται από την σύσταση του ανθρώπινου σώ
ματος. Ο καλλιτέχνης γλύπτης δεν διατυπώνει μοτίβα-κίνητρα. Μόλις και
δύναται να συλλάβει χονδρικώς μιαν δυνάμει μορφήν υφέρπουσαν υπό έναν
μαρμάρινο όγκο, πριν επιχειρήσει να τον λαξεύσει.
4. Κατά το τέταρτο στάδιον, η δομή του έργου επιβάλλεται καταλυτικώς
επ' αυτού. Συνιστά, τρόπον τινά, την ραχοκοκκαλιά του, ακολούθως υποκρυ
πτόμενην υπό μιαν μορφήν, ασφαλώς όχι ολιγώτερον σημαντικήν της δομής,
της οποίας άνευ, όμως, η δομή δεν θα είταν σαφώς συλληπτή από τις αισθή
σεις θα έδειχνε συγκεχυμένη, διάχυτη, κινούμενη, πλανώμενη, και πάντως,
λαθραία, αλητιώσα, ασταθής. Αλλ', ακριβώς χάρη στην μορφή του έργου, που
την στηρίζει η δομή του, που, αμοιβαίως, στηρίζει την μορφήν, επιτρέπεται
να υπάρχει οργανικώς, να διευθετείται μέσα από τον κυτταρικό της πυρήνα,
να αναπτύσσεται κατά την εντελέχειαν του έργου, ούτε δηλαδή ολιγώτερον
απ' όσον η σύλληψή του την έχει προσδιορίσει, ούτε περισσότερον απ' όσον
ο σχεδιασμός του της το επιτρέπει. Η δομή, συνεπώς, αποβαίνει αληθής εγ
γυήτρια του βιώσιμου χαρακτήρος του έργου. Μέσ' απ' αυτήν ο καλλιτέχνης
αγρυπνεί γ�α την ακεραιότητα του εγχειρήματός του, του οποίου την καθιστά
αρχήν και κανόνα, τοσούτω μάλλον καθ' όσον ορθώνει το καλλιτέχνημά του
κατά τις απαιτήσεις του προσωπικού του σπλαγχνικού χώρου, προσαρμόζο
ντάς το καταλλήλως κατά τρόπον ομόλογον προς εκείνον.
Τοιουτοτρόπως εξάγει, κατόπιν συμπιέσεως, εξ' αυτού, αρχετυπικά μορ
φώματα πολυσθενή. Ενδεχομένως, μια μερικότερη δομή εντάσσεται σε μιαν
δομή ευρύτερην. Επιλέγω ως παραδείγματα τις περίφημες Τέσσεpεις εποχές,
αντιστοίχως μουσικές, του Vivaldi, και ζωγραφικές, του Arcimboldo. Οι γε
νικοί τους τίτλοι είν' ενδεικτικοί της ποικιλίας που διακρίνει την κάθε τους
αντίστοιχην ενότητα και τον ιδιαίτερον χαρακτήρα της, το ήθος της, που
υποτίθεται πως εκφράζει την ειδοποιόν διαφορά της όψεως κάθε μιας επο-

