Estètica i ètica
Conceptes i relació mútua
Estètica, del grec aistethique, es tradueix normalment com a sensació o percepció. I en el
llenguatge més comú entenem com estètic el que és bonic.
Com a filosofia l’estètica és la branca que estudia l’essència i la percepció de la bellesa.
Que en el món de l’art es pot definir com a percepció general o sensorial que un té davant
d’una obra d’art o dit més simplement la valoració personal i les emocions que un
experimenta davant d’una obra d’art.
Per a E. Kant, en la seva obra Crítica del judici, l’estètica és la branca de la filosofia que
estudia i investiga el sentiment pur que té la seva més especial manifestació o expressió en
l’art.
Ètica, també del grec ethique, equival a moral o estudi dels actes i pensaments humans
segons la seva bonesa o malesa.
Un acte ètic és per tant una actuació o judici condicionat sempre a uns principis establerts
per un ordre superior, que pot ser religiós o simplement derivats d’un ordre natural o si
voleu ecològic o còsmic que cal mantenir i respectar.
En l’aspecte filosòfic l’ètica és la branca de la filosofia que s’ocupa de l’estudi racional de
la moral o la virtut que dóna la felicitat i el sentiment de viure bé segons el cànon que
cadascú ha acceptat o pres per model.
L’ètica és, per tant, la que té per objecte definir el que és bo i el que és dolent, el que és
correcte o incorrecte, el que és obligatori, el que és permès, etc.
També, dit de manera més simple, per a molts l’ètica és la que ens diu el que és bo i el que
no ho és, el que es pot fer i el que no es pot fer.
D’aquí se’n deriven les contradiccions que sovint es veuen entre les actuacions de moltes
persones, pel diferent principi religiós o moral que ells segueixen o creuen que els hi
exigeix el seu principi d’ordre superior.
Més simplement, per a alguns un homicidi o un acte terrorista pot ser ètic perquè ho
exigeix el principi que segueixen o la finalitat que persegueixen i que per tant creuen que
és bo i necessari.
*****
*****
Són per tant dos conceptes que sempre van junts i separar-los sempre porta greus
desordres i contradiccions.
Kierkegard va fer famosa i va popularitzar la frase “No hi ha estètica sense ètica”.

