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Voorwoord

Dit boek is uit lezingen, uit colleges en bijdragen voor een zeer geva-
rieerd publiek voortgekomen en richt zich dientengevolge aan lezers
met zeer verschillende achtergrond en belangstelling. Het streeft
ernaar om vakjargon te vermijden en richt zich evenzeer tot de spe-
cialist als tot de geïnteresseerde leek. Het wendt zich evenzeer tot filo-
sofen als tot kunstwetenschappers en mensen die met kunst en filo-
sofie begaan zijn.

Het zwaartepunt ligt gezien het wordingsproces van het boek op de
moderne wijsbegeerte en op kunstfilosofische theoriëen die over het
algemeen als klassiek beschouwd worden. Hierbij krijgen in de latere
hoofdstukken auteurs uit het Duitse taalgebied een zeker overwicht.
De ‘esthetica’ wordt bij deze auteurs systematisch tot een zelfstandi-
ge filosofische discipline ontvouwd - een van de redenen waarom deze
auteurs vaak het referentiepunt van hedendaagse, Franse, en Angel-
saksische, auteurs vormen. Hierbij mag men echter niet uit het oog
verliezen dat een dergelijke canon van ‘klassieken’ het product van
talrijke, ook contingente, historische factoren is, en minder vanzelf-
sprekend is dan men vaak aannneemt. Hegels ‘Esthetica’ bijvoorbeeld
heeft pas in onze eeuw haar grote renommee gekregen, dankzij Georg
Lukács, Ernst Bloch en Theodor Adorno.   

De nadruk op ‘klassieke’ posities heeft uiteraard tot gevolg dat
interessante ontwikkelingen - bijvoorbeeld de Engelse romantiek, de
civilisatiekritiek van Ruskin, de geschiedenis van de Franse kunstkri-
tiek van Diderot en Baudelaire tot Sartre en Lyotard enz.- slechts een
marginale rol toebedeeld kon worden. Behandeling van deze auteurs
en stromingen zal aan een verder project voorbehouden moeten zijn. 

Hoewel de hoofdaccenten op auteurs van de moderne tijd liggen,
bleek het nodig zoals bij elk historisch-systematisch onderzoek om
dieper in het verleden terug te gaan teneinde de wortels van bepaal-
de moderne opvattingen in de Klassieke Oudheid en de Christelijke
Middeleeuwen zichtbaar te maken. De ideeënhistoricus doet vaak de
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ervaring op dat motieven en gedachten die hij als nieuw en typerend
voor het gezicht van een bepaald tijdperk beschouwt in het verleden
reeds terug te vinden zijn. Dit gegeven verklaart bepaalde bijzonder-
heden van dit boek. Sommige auteurs en sommige theorieën worden
vrij gedetailleerd behandeld. Andere worden als het ware door een
omgekeerde verrekijker beschouwd. Dit geldt voornamelijk voor de
hoofdstukken over de Middeleeuwen en de Renaissance, die een soort
brug-functie in het betoog van dit boek vervullen. Met summiere pen-
seelstreken wordt een beknopt beeld van deze complexe en uitgebrei-
de gebieden gegeven om enkele markante elementen of denkbeelden
uit dit ingewikkelde geheel naar voren te halen. Deze manier van wer-
ken kan met de werkwijze van een schilder of een cameraman verge-
leken worden die bepaalde zones in zijn schilderij vrij summier behan-
delt en onscherp laat terwijl andere in focus genomen worden. Door
deze werkwijze is dit boek, zoals dat eigenlijk wel voor elk boek zal
gelden, als work in progress gekenmerkt. 

In de reeks hoofdstukken die bij deze aan de lezer worden voorge-
legd, gaat het om de verbinding van een filosofie-historische met een
systematische, een meer fenomenologisch-analytische benadering.
Hoewel het ook de opzet is om aan de behoefte van vele lezers aan
een historische oriëntering tegemoet te komen, is de historische
beschouwing geen doel op zichzelf. Historische reflectie blijkt in veel
gevallen de voorwaarde voor een adequate systematische benadering
te zijn. Dit inzicht heeft de auteur vooral aan Hans-Georg Gadamer te
danken,  en wel vooral aan Gadamers concrete hermeneutische prak-
tijk. 

Omdat in dit boek de systematische beschouwing met de histori-
sche presentatie verbonden is, lijkt het nuttig ter oriëntatie van de
lezer om hier expliciet naar de meer nadrukkelijk systematisch getin-
te passages te verwijzen. Voor het vraagstuk: esthetische ervaring en
het wezen van kunstwerken dient de lezer het laatste hoofdstuk en de
hoofdstukken over Kant en Nietzsche te raadplegen. ‘Moderniteit en
postmoderniteit’ komen vooral in het voorlaatste hoofdstuk, maar ook
in het hoofdstuk over Hegel en de romantiek aan de orde.
Systematische beschouwingen over esthetische waardeoordelen vindt
de lezer in het hoofdstuk over Kant en de 18de eeuw, en over
Nietzsche. Kritische reflecties van meer systematische aard over de
pythagoreïsche en platonistische kunsttheorie treft de lezer in de
hoofdstukken over Plato, Plotinos en Augustinus aan. Voor het ver-
band van kunst en maatschappijkritiek verwijs ik hier naar de hoofd-
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3. Aristoteles’ poëtica: 
poëzie als kennis

I. Opmerking vooraf

Aristoteles’ denken is niet in de vorm van dialogen overgeleverd1. Zijn
dialoogwerken zijn nagenoeg volledig verloren gegaan. Zijn filosofie
is in de vorm van verhandelingen en dictaten, die hij voor zijn onder-
wijs gebruikte, bewaard gebleven. De toon van afstandelijke kalmte
die wij in de aristotelische geschriften tegenkomen, is echter niet aan
de presentatievorm alleen te danken maar evenzeer aan de in verge-
lijking met Plato veranderde tijdsomstandigheden, en aan een ander
intellectueel temperament. Plato is vaak strijdbaar, polemisch en sati-
risch op zijn tijd betrokken, hetgeen aan zijn betogen soms een zeke-
re eenzijdige scherpte maar ook ironische dubbelzinnigheid en poëti-
sche charme geeft. Aristoteles daarentegen bekijkt de dingen vanuit
een zekere afstand, met als gevolg dat zij zich in al hun aspecten voor
de lezer kunnen ontvouwen. De kritische discussie van gangbare
meningen en van het gangbare taalgebruik zorgt voor een grote rijk-
dom aan gezichtspunten die tenslotte in een zorgvuldig beargumen-
teerd beeld van het geheel geïntegreerd worden. De kalmte van de
theoria, van de rustige beschouwing der fenomenen overheerst bij
Aristoteles, en het verbaast daarom ook niet dat de kunsten, de dicht-
kunst vooral, en de tragedie in een minder polemisch daglicht komen
te staan dan dit bij Plato het geval is. 

Opmerkingen over de kunst - zowel de ambachtelijke als de ‘schone
kunst’ - zijn over talrijke geschriften van Aristoteles verstrooid. De
Poetika, een slechts in fragmenten overgeleverde, beknopte tekst, heeft
uitsluitend op de dichtkunst betrekking. Het belang van deze kleine ver-
handeling voor de theorie van de dichtkunst in onze cultuur kan moei-
lijk overschat worden. Des te meer zal de onvoorbereide lezer getroffen
worden door de pragmatische beknoptheid en de strikte zakelijkheid
van Aristoteles’ betoog, dat elke poëtische bevlogenheid vermijdt. 

1 Aristoteles 384-322 v. Chr.
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Drie onderwerpen staan in deze tekst centraal, en zijn ook voor zijn
latere betekenis van wezenlijk belang: het thema van de mimesis, de
stelling, dat de dichtkunst ‘filosofischer’ is en daarom in rang hoger
staat dan de geschiedschrijving, en tenslotte het thema van de tragedie. 

II. Mimesis en dichtkunst

1. Mimesis 
Wij beginnen met de aristotelische opmerkingen over de mimesis die
de platoons-sokratische degradering van de mimesis stilzwijgend bui-
ten beschouwing laten. In het vierde hoofdstuk van de Poetika noemt
Aristoteles twee oorzaken, twee wortels van de dichtkunst: de voor de
mens kenmerkende vreugde in de kunst van de nabootsing en de ont-
vankelijkheid voor ‘harmonie’ en ritme. De mens verschilt, aldus
Aristoteles, van alle andere levende wezens zowel wat zijn talent tot
mimesis, tot nabootsing betreft, als wat betreft het plezier dat hij aan
het mimetische beleeft. Nauwkeurige afbeeldingen van voorwerpen
die in de werkelijkheid afgrijzen oproepen bekijken wij, zo merkt hij
op, niet zonder genoegen. “De oorzaak hiervan, vervolgt hij, is dat het
leren (mathesis) niet slechts voor filosofen bijzonder aangenaam is,
maar ook voor alle andere mensen, zij het ook in wat mindere mate.”
Het schijnt dus vooral de herkenning van het afgebeelde te zijn die
met plezier is verbonden. Dat mimesis, het afbeelden, met leren en
het verwerven van kennis te maken heeft, is misschien in onze cul-
tuur, waar de mensen met beelden overstroomd worden die vaak
reproducties van reproducties en clichématige afbeeldingen zijn, op
het eerste gezicht niet voor iedereen plausibel. Daarnaast lijkt de
kunst van de 20ste eeuw - de ‘abstracte’ schilderkunst, en de zege-
tocht van de absolute muziek - de mimesis, die de wortel is van het
imitatio naturae-beginsel dat de Europese kunsttheorie heel lang
beheerst heeft, in diskrediet gebracht te hebben. Nog steeds, hoewel
in wat mindere mate, kan men de mening tegenkomen2 dat de foto-
grafie - die bovendien vaak als slechts een kopie van de werkelijkheid
gezien wordt - de taken van de figuratieve schilderkunst voorgoed
heeft overgenomen, en dat het eigenlijke wezen van de kunsten zich
pas openbaart als ze van mimetische elementen gezuiverd zijn3. Een

2 Cf. Jens Christian Jensen, Caspar David Friedrich, Köln 1974, 238.
3 De facto heeft in het begin van onze eeuw de fotografie taken van de schilderkunst

overgenomen: portret, landschap enz., hetgeen echter volstrekt geen afbreuk doet aan
de zelfstandigheid van elk van deze kunstvormen.
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