Kant om den
estetiske erfaring
Av Jens Kristoffer Haug

At den estetiske erfaring er en særpreget erfaring synes å være klart. Men hva består
dens særpreg i? Og hvilken betydning har denne erfaringen for mennesket? Kant mener
at den estetiske erfaring er av ytterste viktighet for mennesket: I møtet med det skjønne oppnår subjektet en mer fundamental innsikt enn i erkjennelsen. I den estetiske
erfaring frigjør subjektet seg fra egen virkelighet, og vinner derved en mer opprinnelig
tilgang til verden.

E

n desinteressert holdning til gjenstanden. En ikkeerkjennende relasjon til verden. Subjektets lystfølelse
i forbindelse med forestillingen. Dette er stikkord i Kants
estetikk. Hos Kant er den estetiske erfaring en «erkjennelsesfri» erfaring av gjenstanden, en erfaring hvori forestillinger oppleves som skjønne på grunnlag av subjektivt
velbehag, men hvor ingen uttrykkelig lærdom om verden
oppnås. Subjektivitet og fravær av erkjennelse er altså to
sentrale trekk ved Kants lære om det skjønne. Gitt disse
særtrekkene, vil ikke denne forståelsen av det skjønne bety
at den estetiske erfaring er en uviktig, nærmest triviell erfaring? Hvis subjektet ikke erkjenner verden gjennom den
estetiske erfaring, består denne erfaringen av noe mer substansielt enn velbehaget ved det skjønne?
Blottet for erkjennelsespotensial hevder man at den
estetiske erfaring er uviktig. Den er en erfaring enkelte
oppsøker for nytelsens skyld, men som slett ikke opptar
stor plass i deres forhold til verden. I beste fall er den en
morsom fritidssyssel, en kuriøs aktivitet, en desinteressert
betraktning som gir opphav til lystfølelser. I verste fall utgjør den en pause fra verden, en feig trang til å flykte fra
en ubehagelig og utiltalende virkelighet inn i en avsondret
subjektiv nytelse.
Denne kritikken går altså ut på at den estetiske erfaring må innebære en form for erkjennelse dersom den skal
være av betydning. Subjektet må lære noe om verden for at
den estetiske erfaring ikke skal være triviell. Spørsmålet jeg
stiller meg i dette essayet er derfor følgende: Kan subjektet,
ifølge Kant, lære noe om verden gjennom den estetiske erfaring? Og da altså: Er smaksdommen noe mer enn en kuriøs pause fra subjektets erkjennende innstilling til verden?

Jeg vil argumentere for et affirmativt svar på dette
spørsmålet. Gjennom en undersøkelse av smaksdommen
og dens eiendommelige bestemmelsesgrunn vil jeg vise at
den estetiske erfaring, til tross for at den ikke innebærer
erkjennelse av gjenstanden, likevel gir en indirekte erkjennelse. Som vi skal få se åpner den estetiske erfaring således
for en lærdom som overskrider det man kan lære gjennom
den «direkte» erkjennelsen. I og med denne særegne lærdommen skal den estetiske erfaring hos Kant vise seg å
være alt annet enn triviell.
Smaksdommen og erkjennelsesdommen
Kants prosjekt går ut på å finne mulighetsbetingelsene
for dommer overhodet. Hans filosofi kan karakteriseres
som en domslære. Hos Kant er den estetiske erfaring den
hvori subjektet feller en smaksdom – subjektet spør seg
her om gjenstanden er skjønn. I tråd med Kants lære må
vårt spørsmål da bli: Oppnår subjektet erkjennelse (lærdom om verden) gjennom smaksdommen? For å finne
svaret på dette spørsmålet må vi forstå smaksdommens
egenart. Denne forstår vi best ved å sammenligne med
erkjennelsesdommen.
Det er klart – subjektet vinner lærdom om verden
gjennom erkjennelsesdommen fordi denne dommen
(åpenbart) er en dom om hva gjenstanden er. I erkjennelsesdommen bedømmer subjektet gjenstanden som
en forekomst av et allment begrep og dersom erkjennelsesdommen stemmer oppnår subjektet derigjennom erkjennelse. Erkjennelsesdommen bedømmer gjenstanden
som en forekomst av et allment begrep P; erkjennelse
er å si om gjenstanden hva slags type gjenstand den er.
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Illustrasjon: Stine Beate Schwebs
Smaksdommen er i motsetning til erkjennelsesdommen
ikke en slik klassifisering i typer. Smaksdommen uttaler
seg ikke om hva gjenstanden er, men snarere om hvorvidt
gjenstanden er skjønn. Smaksdommen lyder: Gjenstanden
er skjønn. Den sier ikke om gjenstanden er en båt eller en
bil, eller P for den saks skyld.
Men denne forskjellen til tross dreier det seg i begge
dommer om en syntese. Å dømme er å syntetisere det allmenne og det partikulære, og både i smaksdommen og erkjennelsesdommen tilskrives den forestilte gjenstanden et
allment predikat (i erkjennelsesdommen P, i smaksdommen skjønt). Derfor har subjektet ifølge Kant to transcendentale evner som ligger til grunn for dommene: innbildningskraft og forstand.
Innbildningskraften besørger sammensetningen av
sansemangfoldet i en forestilling: Til grunn for enhver erkjennelsesdom og smaksdom ligger det en forestilling av
et ubestemt noe som skal bedømmes. Sansemangfoldet
er i seg selv udifferensiert og kan ikke alene utgjøre dette
noe. Innbildningskraften er et subjekts transcendentale
evne, og denne transcendentale evnen former dette udifferensierte mangfoldet av sanseanskuelser til en strukturert
forestilling. Domfellelsen muliggjøres ved at innbildningskraften setter sammen det mangfoldige til et forestilt noe,
en forestilling.
Sammensetning av det mangfoldige til en fore20
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stilling er imidlertid ikke i seg selv en domfellelse.
Innbildningskraftens forestilling er partikulær, mens domfellelse er syntesen av det partikulære og det allmenne. Til
grunn for enhver domfellelse ligger derfor en transcendental evne til å tenke det partikulære som allment: Denne
andre transcendentale evnen er forstand.1 Forstanden er
subjektets evne til å tenke det allmenne; kun forstandsvesener har evnen til å felle dommer.
Smaksdommen og erkjennelsesdommen er altså mulige gjennom at innbildningskraften sammenfatter sansemangfoldet til en forestilling, mens forstanden sier hva
denne forestillingen er en forestilling av. Forskjellen mellom erkjennelsesdommen og smaksdommen består da i
hvordan denne relasjonen mellom forstandens allmenne
tenkning og innbildningskraftens partikulære forestilling
er.
I erkjennelsesdommen er denne relasjonen mellom erkjennelsesevnene en relasjon mellom forestilling og begrep.
Forstandens evne til å tenke det allmenne er evnen til å
tenke begreper, og et begrep kan sies å være en allmenn
erkjennelsesregel; det vil si en regel for hvilke forestillinger som skal falle under begrepet, hvilke forestillinger som
skal tenkes som forekomster av dette. Således kan forstanden forstås som en algoritme, en erkjennelsesmekanikk.
Forstanden tar i bedømmelsen utgangspunkt i de aspekter
ved den partikulære forestillingen som er i overensstem-

melse med dens begreper – den tar altså utgangspunkt i
de aspekter ved den partikulære forestillingen som kan
tenkes allment. Ut fra forestillingens allmenne aspekter
bestemmer forstanden forestillingen som en forekomst av
det allmenne begrepet. Erkjennelse består i å bedømme
den partikulære forestillingen ut fra begrepets allmenne
erkjennelsesregler. Å erkjenne en partikulær forestilling er
følgelig å tenke den, og dermed bestemme den, som en
forekomst av et allment begrep. Det er ut fra regler å betrakte det partikulære som noe allment.
Hvordan er smaksdommen forskjellig fra erkjennelsesdommen? Er ikke smaksdommen bare en spesiell type
erkjennelsesdom? I smaksdommen bedømmes den partikulære forestilling som skjønn. Er ikke det da det samme
som å si at den partikulære forestillingen tenkes ut fra erkjennelsesreglene inneholdt i begrepet skjønnhet?
Nei, sier Kant. Det å forstå smaksdommen på denne
måten er ifølge ham en stor misforståelse. Skjønnhet er ikke
et begrep forstått som en erkjennelsesregel; når subjektet
bedømmer en forestilling som skjønn så bestemmer det
den da heller ikke ut fra en av forstandsbegrepenes regler.
For å felle en positiv smaksdom må subjektet selv føle at
gjenstanden er skjønn, det kan ikke tenke seg frem til dette
ut fra forstandsbegrepenes regler. Den skjønne forestillingen er den som «er ledsaget av velbehag» (Kant 1995:73).
Det dreier seg her om en følelse subjektet får i møtet med
gjenstanden, ikke om en tenkning av forestillingen som
en forekomst av et begrep. Tusen kjennere kan hevde at
en forestilling er skjønn, og de kan forsøke å bevise dette
ut fra estetikkens regler; men hvis ett enkelt subjekt ikke
føler velbehag ved forestillingen, kan ikke all verdens argumenter overbevise ham om forestillingens skjønnhet: «det
at andre har likt en gjenstand, kan aldri ligge til grunn
for en estetisk dom» (Kant 1995:161). Vi forstår altså at
smaksdommen er et uttrykk for subjektets lystfølelse i og
med den partikulære forestillingen; den dreier seg ikke om
den begrepslig bestemte gjenstanden, men om subjektets
følelse i møtet med forestillingen av den.
Imidlertid er ikke en lystfølelse i møtet med forestillingen av en gjenstand alene nok til å bedømme en forestilling som skjønn. Smaksdommen krever flere kvalifikasjoner. Alle er vel enige i at en kake ikke kan sies å være
skjønn, selv om matlysten får oss til å føle et lystbetont
begjær etter å fortære kaken når vi ser den.
Kants poeng er heller at det må være den partikulære
forestillingen i seg selv som vekker lystfølelsen i subjektet.
En ren smaksdom bedømmer den blotte forestillingen og
det er heri irrelevant hva forestillingen er en forestilling
av. Når man spør om en gjenstand er skjønn så «vil [man]

bare vite om den blotte forestillingen i meg om gjenstanden er ledsaget av et velbehag, uansett hvor likegyldig jeg
måtte være hva angår eksistensen til denne forestillingens
gjenstand» (Kant 1995:73). I smaksdommen relateres altså forestillingen ikke til gjenstanden gjennom begrepslig
bestemmelse, men sammenholdes i sin partikularitet med
subjektets lystfølelse. Smaksdommen bedømmer om subjektet her og nå ved denne partikulære forestillingen føler
et velbehag. Altså kan man med Kant si at «det skjønne er
det som behager … uten begrep» (Kant 1995:89). Den
skjønne forestilling er den som gir et velbehag i seg selv,
uten at den bestemmes av forstanden som en forestilling
av en gjenstand.
Således er smaksdommen uavhengig av erkjennelsen,
og den er heller ingen erkjennelsesdom. Smaksdommen
er derimot «en dom som er indifferent med hensyn til en
gjenstands eksistens, og som bare betrakter gjenstandens
beskaffenhet ved å sammenholde den med følelsen av lyst
og ulyst» (Kant 1995:78).
Smaksdommen og erkjennelsesdommen er altså to forskjellige typer dommer. Hver av dem innebærer et eget
forhold til verden. Erkjennelsen relaterer forestillingen til
objektet: Ved å tenke innbildningskraftens partikulære
forestilling som en forekomst av det allmenne, ved begrepslig å bestemme den, betraktes forestillingen som en
forestilling av den objektive gjenstanden. I den estetiske
erfaring relateres derimot innbildningskraftens partikulære forestilling til subjektet og dets velbehag. Den estetiske
erfaring gjelder subjektets relasjon, ikke til det allment objektive, men derimot til den rene partikularitet.
Smaksdommens særpreg: Universell fordring på
subjektivt grunnlag
Den estetiske erfaring innebærer altså en alternativ relasjon til verden. Den utgjør en relasjon til gjenstanden hvor
subjektet forholder seg til forestillingen som partikulær.
Men er det dermed sagt at subjektet lærer noe om verden
gjennom denne relasjonen? Vi spør om den estetiske erfaring gir subjektet lærdom om verden, og må derfor undersøke om den estetiske erfaring, til tross for dens forskjell
fra erkjennelsesdommen, ikke likevel innebærer en form
for lærdom. Hva skulle denne formen for lærdom være?
Vi har sett at erkjennelsesdommen gir lærdom
om verden fordi dens bestemmelsesgrunn er objektet.
Gjennom erkjennelsen lærer subjektet noe om verden
fordi denne er en dom om tingenes tilstand. Derimot
er smaksdommens bestemmelsesgrunn subjektiv siden
det er sinnstilstanden hvori den partikulære forestillingen relateres til lystfølelsen som er det avgjørende.
Jens Kristoffer Haug
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Illustrasjon: Irene Domíngues Márquez
Konklusjonen synes dermed allerede å være klar: Om
subjektet i det hele tatt lærer noe gjennom den estetiske
erfaring, kan ikke dette sies å være lærdom om verden. I
beste fall kan det sies at subjektet gjennom smaksdommen
lærer noe om seg selv – om hvilke forestillinger som gir
det et velbehag. En ganske banal og intetsigende lærdom
i grunn.
Men likevel: Selv om smaksdommen har en subjektiv
bestemmelsesgrunn ville det være forhastet å trekke denne
konklusjon nå. Smaksdommen har nemlig, til tross for sin
manglende relasjon til det objektive, en slags objektivitet.
Kant mener smaksdommen innebærer en fordring om
allmenn tilslutning: Selv om smaksdommen beror på en
subjektiv lystfølelse «så forventer [subjektet] at andre har
et lignende velbehag … [,]og han regner ikke med de andres tilslutning til sin velbehagsdom fordi de mange ganger tidligere har vist seg å være enige, men han fordrer det
av dem» (Kant 1995:81). Ved å felle en smaksdom krever
subjektet at andre objekter istemmer dommen; smaksdommen innbærer et krav om objektivitet. Til tross for
at smaksdommen beror på den partikulære forestillingens
relasjon til subjektets lystfølelse, innehar smaksdommen
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dermed likevel en relasjon til det objektive. Således har
smaksdommen et eiendommelig særpreg: «Selv om den
bare har subjektiv gyldighet, består dens særegenhet i at
den fordrer – slik den ville gjøre dersom den var en objektiv dom som berodde på erkjennelsesgrunner, og som
var tvingende gjennom bevis – alle subjekters tilslutning»
(Kant 1995:163). Det er som om smaksdommen gjelder et
objektivt saksforhold; det er som om «skjønnhet … var en
egenskap ved tingene» (Kant 1995:81).
Dette kravet er ikke bare av normativ karakter, fordringen er ikke bare av en slik art at subjektet, ut fra tidligere observasjoner av alles enighet, mener at andre bør
ha de samme følelsene ved den samme forestillingen.
Smaksdommen er dermed ikke å forstå som en dom av
typen «denne suppen er god». Man kan riktignok mene at
alle med raffinerte ganer bør like en bestemt suppe, men
hvis subjektet ikke føler et sanselig velbehag ved suppen er
det urimelig å hevde at det dømmer feil. Sanselig behag er
noe subjektivt og kontingent, og på grunnlag av det subjektive og kontingente kan det ikke kreves av subjektet at
det endrer sin dom. Med en smaksdom forholder det seg
annerledes. «Det ville … være latterlig dersom noen med
høye tanker om sin egen smak mente å rettferdiggjøre seg
ved å si: ‘Denne gjenstanden … er skjønn for meg’» (Kant
1995:81). På samme måte som under erkjennelsesdommen hevder subjektet at andre dømmer feil hvis de dømmer forskjellig fra ham. «Han klandrer dem hvis de dømmer annerledes, og frakjenner dem smak, hvilket han ikke
desto mindre forlanger at de skal ha. Her kan man derfor
ikke si at enhver har sin egen smak. Det ville nemlig være
ensbetydende med å si at det slett ikke finnes noen smak»
(Kant 1995:81). Smaksdommen er altså noe mer enn bare
en dom om et subjektivt velbehag: «Smaksdommen om
det skjønne påtar seg eller pretenderer … å gi regler som
er universelle» (Kant 1995:81).
Gitt denne universelle fordringen i smaksdommen kan
ikke smaksdommens bestemmelsesgrunn være lystfølelsen
i forbindelse med forestillingen. Lystfølelsen måtte i så fall
være gitt forut for domfellelsen. Men dermed måtte den
ha vært noe subjektet passivt mottar i anskuelsen, og alt
hva subjektet passivt mottar i anskuelsen er kontingent.
Med en slik kontingent bestemmelsesgrunn ville smaksdommen være av typen «denne suppen er god»; det ville
ikke vært en nødvendig forbindelse mellom forestillingen
og lystfølelsen, og ingen kunne ha krevet av subjektet at
det skulle bedømme forestillingen som skjønn dersom
denne lystfølelsen ikke var tilstede. Lystfølelsen og forestillingen ville vært mer eller mindre tilfeldig korrelert, men
med en slik tilfeldig korrelasjon som bestemmelsesgrunn

kunne ikke smaksdommen ha inneholdt en universell fordring; det allmenngyldige kan ikke ha sitt opphav i det
kontingente.
En allmenngyldig fordring i dommen krever derfor
en allmenngyldig bestemmelsesgrunn. Smaksdommens
subjektive bestemmelsesgrunn kan ikke være annet enn
en sinnstilstand som med nødvendighet må gjelde for
ethvert subjekt som betrakter forestillingen: «Altså er det
sinnstilstandens allmenne meddelelsesevne i og med den
gitte forestillingen som – i kraft av å være smaksdommens
subjektive betingelse – må være det grunnleggende» (Kant
1995:86). Hva kan denne allment meddelbare sinnstilstanden være?
Smaksdommens allmenne bestemmelsesgrunn:
Erkjennelsesevnenes frie spill
Det eneste ved den partikulære sinnstilstand som er allment meddelbart, som nødvendigvis er tilfellet for ethvert
subjekt, er aspektene ved sinnstilstanden som beror på
de transcendentale mulighetsbetingelsene som ligger til
grunn for enhver erkjennelse og som derfor er de samme
hos et hvert erkjennende subjekt. Anskuelsen, forestillingens innhold, er kontingent, men erkjennelsen av forestillingen er allmenn, da erkjennelse er subsumpsjonen av
det kontingente partikulære under det apriori nødvendig
allmenne: «Intet annet enn erkjennelse og forestilling – i
den grad forestillingen tilhører erkjennelse – kan meddeles
allment» (Kant 1995:86).
De aspekter ved forestillingen som tilhører erkjennelsen er forestillingens allmenne aspekter; disse er aspektene
ved innnbildningskraftens forestilling som samsvarer med
forstandens erkjennelsesregler. Når subjektet erkjenner en
partikulær forestilling bestemmer det denne forestillingen
som en forekomst av et allment forstandsbegrep. Vi kan
uttrykke dette som at det i den erkjennende sinnstilstanden er et bestemt harmonisk spill mellom innbildningskraftens partikulære forestilling og forstandens allmenne
begrep. Innbildningskraftens partikulære forestilling harmonerer med forstandsbegrepets allmenne erkjennelsesregler og lar seg således betrakte som en forekomst av det
allmenne begrepet. Andre subjekter kan da istemme eller
benekte dommen ettersom den gjennom denne allmenne
bestemmelsen ikke gjelder det partikulære, men det objektive i forestillingen.
Da erkjennelse er det eneste som er allment meddelbart, kreves det at smaksdommens bestemmelsesgrunn er
en sinnstilstand hvori erkjennelse inngår. Smaksdommens
bestemmelsesgrunn må, som erkjennelsesdommens, være
en sinnstilstand der vi finner en relasjon mellom det all-

menne og det partikulære. Men som vi har sett kan ikke
dette være en sinnstilstand hvor innbildningskraftens forestilling og forstandens begreper inngår i et bestemt harmonisk spill: Smaksdommen er ingen bestemmelse av det
partikulære ut fra erkjennelsesreglene. Den er helt uavhengig av den begrepslige bestemmelse. Hvordan kan den da
være allment meddelbar?
Siden erkjennelse er det eneste allment meddelbare,
må forestillingen smaksdommen dømmer om på en eller
annen måte tilhøre erkjennelsen uten at den bestemmes.
Forstanden må relatere seg til innbildningskraften uten at
denne relasjonen innebærer en bestemmelse ut fra forstandens regler. I sinnstilstanden som utgjør smaksdommens
bestemmelsesgrunn må det derfor være en ubestemt relasjon mellom den partikulære forestillingen og forstanden.
Kant karakteriserer denne ubestemte relasjonen som erkjennelsesevnenes frie spill: Sinnstilstanden som utgjør
smaksdommens bestemmelsesgrunn er «tilstanden, som
består i at erkjennelsesevnenes frie spill ledsager en forestilling hvorved en gjenstand blir gitt» (Kant 1995:87).
Hva utgjør en slik fri relasjon mellom erkjennelsesevnene, altså mellom innbildningskraft og forstand? Når
forstanden ikke relaterer seg til innbildningskraftens partikulære forestilling ved å bestemme den ut fra et allment Forstanden må relatere
begrep, id est når forstanden seg til innbildningskraften
ikke bestemmer det partikuuten at denne relasjonen
lære ut fra det allmenne, blir
relasjonen mellom forstand innebærer en bestemmelse
og
innbildningskraftens ut fra forstandens regler.
forestilling snudd på hodet.
Relasjonen mellom det allmenne og det partikulære er
ikke lenger slik at det partikulære bestemmes ut fra det
allmenne, altså at det allmenne er det primære. Det partikulære tenkes ikke her som noe allment. Det frie spillet
mellom innbildningskraft og forstand går ut på at forstanden reflekterer over innbildningskraftens partikulære
forestilling og finner allmennhet i denne forestillingen
uten at den bestemmes ut fra forstandsbegrepenes regler.
Med utgangspunkt i det partikulære reflekterer forstanden over den partikulære forestillingens frie allmennhet.
Sinnstilstanden som ligger til grunn for smaksdommen er
således en sinnstilstand hvori «forstanden tjener innbildningskraften snarere enn vice versa» (Kant 1995:114).
Smaksdommens bestemmelsesgrunn er da på samme
måte som erkjennelsesdommens en sinnstilstand hvor det
er harmoni mellom forstand og innbildningskraft. Her er
det imidlertid ingen overensstemmelse mellom forstandens bestemte begrep og innbildningskraftens forestilling.
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Harmonien som er å finne i denne sinnstilstanden er snarere fri, det er sinnstilstanden hvor innbildningskraftens
partikulære forestilling «i sin frihet samstemmer med [forstanden] i sin lovmessighet» (Kant 1995:165). Den skjønne
dommen har som sin bestemmelsesgrunn en harmonisk
overensstemmelse mellom fri forestilling og forstand, og
denne harmoniske overensstemmelsen består i at forstanden i refleksjonen over innbildningskraftens partikulære
forestilling finner fri regelmessighet. Det vil si at forstanden finner regelmessighet i forestillingen uten å søke denne regelmessigheten ut fra sine egne begreper, at den finner
regelmessighet i forestillingens frie form. Smaksdommens
bestemmelsesgrunn er således en sinnstilstand hvor forstanden i innbildningskraftens forestilling finner «lovmessighet uten lov» (Kant 1995:113).
Sinnstilstanden som utgjør smaksdommens bestemmelsesgrunn er da en sinnstilstand hvori det er et fritt harmonisk spill mellom innbildningskraftens forestilling og
forstanden, ikke som et bestemmende begrep, men som
«evnen til begreper» (Kant 1995:165), evnen til å tenke regelmessighet overhodet – derav smaksdommens allmenne
meddelbarhet til tross for dens subjektive bestemmelsesgrunn: Forstanden reflekterer i den estetiske erfaring over
forestillingens regelmessighet ut fra sin evne til å tenke
regelmessig. Denne evnen til å tenke regelmessig, forstand, er som vi har sett, en transcendental betingelse for
enhver erkjennelse, og dermed den samme for ethvert erkjennende subjekt. Derfor vil smaksdommen, til tross for
dens subjektive bestemmelsesgrunn, inneha en allmenn
fordring.
Nå forstår vi at vi tok feil da vi mente smaksdommen
bare kunne lære subjektet noe om subjektet selv, det vil
si hvilke forestillinger som gir det
Smaksdommen har som velbehag. Smaksdommen virker
sin bestemmelsesgrunn på et høyere nivå enn bedømmelsen av det subjektive velbehag.
en sinnstilstand hvori
Det dreier seg ikke her bare om
forestillingen er relatert subjektets partikulære følelse, det
til erkjennelse overhodet er snarere, i og med forestillingens
relasjon til forstanden overhodet,
snakk om en intellektuell dom: Det er forstandens refleksjon som er det avgjørende, og lystfølelsen av det skjønne
springer ut av denne refleksjon. Det bestemmende er de
kognitive evnene og ikke de partikulære og kontingente
sansebehagene.
Selv om smaksdommen beror på en forstandssaktivitet
og således er allmennmenneskelig, er det dermed sagt at
vi lærer noe om verden gjennom den? Nei, snarere tvert
imot. Vi synes ikke å ha kommet av flekken. Snarere virker
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det som om vi har fått bekreftet fordommene som beskylder den estetiske erfaring for å være en uviktig pause fra en
slitsom verden.
Ettersom spillet mellom erkjennelsesevnene ikke kan
bestemmes i den estetiske erfaring, kan man heller ikke derigjennom uttrykke noe om hva verden er. Smaksdommen
krever en desinteressert holdning hvori verdens gjenstander ikke erkjennes, en holdning hvor subjektet ikke lenger
er involvert. Man kobler seg av verden og reflekterer over
dens formmessige regelmessighet, uten å ta verdens eksistens inn over seg. Utgjør dette noe mer enn en behagelig
pause fra et stressende dagligliv? Den estetiske erfaringen
er en kognitiv aktivitet. Fint, fint! Men gjennom smaksdommen uttrykkes ingenting om verdens eksistens. Den
estetiske erfaring er således overflødig og unyttig. I beste
fall et middel til avveksling.
Den estetiske erfaring og den indirekte erkjennelse
Før vi lar oss overbevise av denne konklusjonen, la oss
spørre oss om verden virkelig fullstendig kan utlegges
gjennom erkjennelsen. Som vi har sett, sier smaksdommen ingenting uttrykkelig om verden. Men betyr det at
subjektet ikke lærer noe om verden gjennom den estetiske
erfaring? Og betyr det at alt subjektet kan lære om verden
lærer det gjennom erkjennelsesdommen – at alt som subjektet kan lære om verden kan den også uttrykke? Er menneskets erkjennende forhold til verden dets fulle og hele og
mest grunnleggende forhold til verden? Et vanskelig sitat
fra Kant tyder på noe annet:
Skulle nå dommens bestemmelsesgrunn med hensyn til forestillingens allmenne meddelbarhet tenkes å være rent subjektiv, dvs. uten et begrep om gjenstanden, så må den være den
sinnstilstanden som påtreffes i forestillingsevnenes forhold til
hverandre såfremt de relaterer en gitt forestilling til erkjennelse overhodet (Kant 1995:86).

Smaksdommen har som sin bestemmelsesgrunn en sinnstilstand hvori forestillingen er relatert til erkjennelse overhodet. Til tross for at det ikke kan være snakk om en begrepslig bestemt erkjennelse, synes erkjennelse likevel å
være involvert i den estetiske erfaringen. Det virker som
Kant mener at den estetiske erfaringen i og med relasjonen
til erkjennelse overhodet gir oss en eller annen form for
lærdom om verden. Men hva kan denne lærdommen være
hvis det her ikke kan være snakk om en begrepslig bestemt
erkjennelse?
For å forstå hva denne relasjonen til erkjennelse overhodet betyr, la oss en siste gang sammenligne smaksdommen og erkjennelsesdommen.

Illustrasjon: Line Holmeide
Vi har sett at begge typer dommer bedømmer forestillingen. Både erkjennelsesdommen og smaksdommen
dømmer om subjektets partikulære forestilling. De har
begge som bestemmelsesgrunn en sinnstilstand hvori det
er en harmonisk relasjon mellom innbildningskraftens
partikulære forestilling og forstandens allmenne regelmessighet. Denne harmoniske relasjonen er i erkjennelsesdommen bestemt, da det her dreier seg om forestillingens
regelmessighet i forhold til forstandens begrep. Som vi så,
bestemmer forstanden innbildningskraftens partikulære
forestilling ut fra begrepenes allmenne regler. I smaksdommen er den harmoniske relasjonen derimot ubestemt
da forstanden ikke relaterer seg til innbildningskraftens
forestilling ut fra sine begrepslige regler, men relaterer seg
til den på en måte som bevarer dens partikularitet, nemlig ved å reflektere over den frie regelmessigheten i dens
partikulære egenart.
Ettersom den tar utgangspunkt i en subjektiv sinnstilstand har erkjennelsesdommen, likesom smaksdommen,

en subjektiv betingelse (Kant 1995:110). Betingelsen for
erkjennelsesdommen er subjektiv, til tross for at erkjennelsesdommen gjennom begrepslig bestemmelse av forestillingen relaterer forestillingen til objektet, og således er
en dom om objektet. Erkjennelsesdommen beror på en
subjektiv og partikulær sinnstilstand hvor «erkjennelsesevnene [er brakt] i den proporsjonerte samklangen som
fordres for all erkjennelse» (Kant 1995:88). Det er fordi
den subjektive sinnstilstand bestemmes av forstanden som
en representasjon av det objektive at erkjennelsesdommen
er en objektiv dom.
Erkjennelsesdommens bestemte innhold, det som
erkjennes, avhenger av relasjonen mellom partikulær innbildningskraft og allment forstandsbegrep:
«Erkjennelsesevnenes samstemthet har … en ulik proporsjon avhengig av variasjonen i de objekter som blir gitt»
(Kant 1995:110). Men til grunn for enhver erkjennelse
ligger den subjektive sinnstilstanden hvori det er en overensstemmelse mellom den partikulære innbildningskrafJens Kristoffer Haug
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tens forestilling og forstandens allmenne begrep, som
kan sies å være «den subjektivt formale betingelsen for en
dom overhodet» (Kant 1995:164). Erkjennelsesdommens
form er overensstemmelse mellom det partikulære og det
universelle.
Med dette in mente forstår vi nå bedre hva Kant mener
med at smaksdommen har som sin bestemmelsesgrunn en
sinnstilstand hvori forestillingen relateres til erkjennelse
overhodet. For er ikke
I den estetiske erfaringen smaksdommens konkrete
skjer en kognitiv sinnsbeve- form nettopp erkjennelgelse der det begrepslige ikke sesdommens abstrakte
tar del; forstanden er fri fra form? Smaksdommen er
nettopp en dom hvor det
sine egne regler i refleksjonen er en harmonisk relasjon
over innbildningskraftens mellom det partikulære
partikulære. og det universelle uten
at en bestemmelse skjer,
uten at erkjennelsesevnene er brakt i «en proporsjonert
samstemthet». Smaksdommen har erkjennelsesdommens
form uten å ha dens bestemte innhold: Den baserer seg
på «[d]en subjektive betingelsen for enhver dom». Denne
«er selve evnen til å dømme, altså dømmekraften» (Kant
1995:164).
Subjektet reflekterer i den estetiske erfaring fritt over
den partikulære forestillingen. Det er her i besittelse av «en
fri og ubestemt formålstjenlig adspredelse av sjelsevnene»
(Kant 1995:114). Det finner regelmessighet i det partikulære, uten at denne regelmessigheten har sitt opphav i
forstanden selv. Dermed er forestillingen ikke «underkastet forstandens tvang og begrensningen forbundet med
det å overensstemme med forstandens begreper» (Kant
1995:198), men fri. Den estetiske erfaring er en refleksjon
over relasjonen som ligger til grunn for enhver erkjennelse, en refleksjon over det partikulære som ligger til grunn
for enhver uttrykkelig, men dermed også generaliserende
erkjennelse.
I motsetning til erkjennelsesdommens generalisering i tråd med forstandens allmenne begreper, dømmer
smaksdommen om de partikulære aspekter ved verden
som subjektet overser i erkjennelsen. I den estetiske erfaring erfares gjenstanden slik gjenstanden er i sin særskilthet: «I estetisk henseende er [innbildningskraften] fri.
Innbildningskraften kan da levere, uten å ha søkt det, et
rikt og uutviklet materiale til forstanden – som denne ikke
tok hensyn til i sitt begrep» (Kant 1995:198). Man kan
si at gjenstanden i den estetiske erfaring respekteres i sin
partikularitet, og blir ikke kortsluttende betraktet som en
forekomst av noe allment. Andrew Bowie sier dette godt:
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«… [I]n aestethic contemplation of nature, the object can
be said to affect us, instead of our determining the object» (Bowie 2003:32). Ved å se gjenstanden i dens partikularitet, en partikularitet som ligger til grunn også for
erkjennelsesdommen, har subjektet i den estetiske erfaring
et mer opprinnelig forhold til verden enn i erkjennelsen.
I dette opprinnelige forholdet til verden lærer subjektet noe om verden som det ikke kunne lære gjennom erkjennelsen. Denne lærdommen er, som vi nå forstår, ikke
kunnskap om objektet, det er ingen uttrykkelig erkjennelse. Derimot er det en uuttrykkelig lærdom og denne kaller
Kant for en indirekte erkjennelse: I forstandens refleksjon
over den partikulære forestillingen anvender forstanden
forestillingens stoff «ikke objektivt til erkjennelse, men
subjektivt, i den hensikt å vekke erkjennelsesevnene til liv,
og dermed indirekte til erkjennelse» (Kant 1995:198). I
den estetiske erfaring, i bedømmelsen av det skjønne, tar
forstanden i betraktning de aspekter ved verden som var
for fine til at forstanden klarte å gripe dem med sitt allmenne, men dermed også grovmaskede, begrepsapparat.
Subjektet lærer i den estetiske erfaring om gjenstandene
slik disse er, uavhengig av subjektets bestemmelse av dem.
Altså lærer subjektet noe gjennom den estetiske erfaring,
og nemlig noe annet og noe mer tilgrunnliggende enn hva
det kan lære gjennom erkjennelsen. I den estetiske erfaring
står subjektet i en fristilling til sin egen bestemmende virksomhet. Subjektet betrakter verden i sin egenart, og ikke
som en virkelighet den selv konstituerer.
Den estetiske erfaring som verdenskritikk
I den estetiske erfaring står subjektet altså i et fritt forhold
til innbildningskraftens partikulære forestilling. Det reflekterer over det tilgrunnliggende særskilte og kan således,
gjennom indirekte erkjennelse, på ett vis sies å lære noe om
verden. Men i og med denne lærdommens ikke-diskursive
karakter – kan den sies å være viktig? Når den ikke kan uttrykkes, ikke kan formidles, ikke er om noe annet enn det
partikulære, uformidlede, vil det ikke snarere være snakk
om en triviell «lærdom» om det selvfølgelig tilgrunnliggende, en kuriøs men intetsigende opplevelse av at det er
«artig å se hvordan det egentlig forholder seg»?
Min siste påstand i dette essayet er at i den estetiske erfaring ligger potensialet til en verdenskritikk. I forstandens
refleksjon over innbildningskraftens frie partikularitet ligger kimen til tenkning om en annen virkelighet.
Som vi nå har sett flere ganger konstitueres subjektets
virkelighet ut fra dets forstands begreper. Verden erkjennes i tråd med reglene som er inneholdt i disse begrepene. Men erkjennelsen, eller forstandstenkningen, kan

ikke selv tenke utover meningen som er inneholdt i det
begrepslige; den kan ikke tenke hinsides det begrepslige
rammeverket som er satt for den. Denne tenkningen kan
dermed ikke stille seg kritisk til begrepenes rettmessighet,
den forblir «innlemmet i begrepenes mekanikk»: «the understanding [dvs. forstanden] itself can offer no indication
concerning the desirability of using what it can produce»
(Bowie 2003:25). Når virkeligheten konstitueres gjennom forstandens tenkning i begreper, kan ikke subjektet
innenfor denne type tenkning stille seg kritisk til hvordan
virkeligheten konstitueres, altså hvordan det tenkes om
virkeligheten.
Den estetiske erfaringen, hvor forstanden er fri fra
det begrepslige i refleksjonen over innbildningskraftens
partikulære, er derimot en erfaring som skrider ut over
forstandens «forstandighet» og som dermed muliggjør en
kritisk distanse til denne. I den estetiske erfaringen skjer
en kognitiv sinnsbevegelse der det begrepslige ikke tar del;
forstanden er fri fra sine egne regler i refleksjonen over
innbildningskraftens partikulære. Denne frie refleksjonen
over den skjønne forestillingen mener Kant utgjør en estetisk idé:
Med en estetisk idé forstår jeg en forestilling som stammer
fra innbildningskraften, og som er opphav til mye tenkning,
men uten at en eller annen bestemt tanke, dvs. et begrep, er i
stand til å være dekkende for den. Intet språk kan derfor fullt
ut gripe den og gjøre den forståelig (Kant 1995:194).

I den estetiske erfaring er det altså snakk om en tenkning
om verden som ikke er forståelig innenfor forstandens begrepslige rammeverk. Forstanden reflekterer på en måte
den ikke selv kan begripe.
I og med denne ubegripelige refleksjonen åpnes verden
som noe mer enn den virkelighet forstanden selv konstituerer gjennom sin begrepslige tenkning. Subjektet stilles i
den estetiske erfaring utenfor sin forstands begrepslige rammeverk og ser at tenkningens bestemmelse av virkeligheten
ikke nødvendigvis er slik virkeligheten må være. Gjennom
innbildningskraftens frie forestilling, den estetiske idé, kan
subjektet «initiate new states of affairs, according to ideas

of what we would wish to be the case and of what we
ought to do to fulfil our duty» (Bowie 2003:32). Subjektet
kan der se for seg hvordan virkeligheten kan være på en
måte som den ikke makter å tenke gjennom forstandens
begreper. I den estetiske erfaring får subjektet en konkret
anskuelse av hvordan verden kan være, men som ikke er
forenelig med hvordan
Når virkeligheten konstitueres
verden er. Det er snakk om et moment i gjennom forstandens tenkning
den anskuelige virkeli- i begreper, kan ikke subjektet
gheten som distanserer innenfor denne type tenkning
subjektet fra hvordan stille seg kritisk til hvordan
det tenker sin virkevirkeligheten konstitueres,
lighet. Subjektet opplever i den estetiske altså hvordan det tenkes om
erfaring at den parti- virkeligheten.
kulære forestillingen
ikke kan fanges av den begrepslige tenkningen, dermed
stilles det kritisk til sine egne begreper. I den frie refleksjonen over det partikulære opplever subjektet at den konstituerte virkeligheten ikke stemmer. Den ser at dens måte
å tenke om verden på ikke nødvendigvis er den måten som
best griper hvordan verden er.
Konklusjonen i dette essayet blir da at den estetiske
erfaring hos Kant ikke bare er en intetsigende og uviktig
pause fra verden. Den er noe mer enn bare en intellektuell,
men irrelevant lek med erkjennelsesevnene. I den estetiske
erfaring får innbildningskraften fritt spillerom og derigjennom frigjøres subjektet fra sin egen forstands begrepslighet. Subjektet får i den estetiske erfaring et rikere møte
med verden, og således muliggjøres en overskridelse og en
kritikk av subjektets forstandsmessige måte å tenke på.
Følgelig er den estetiske erfaring noe langt mer enn bare
en kuriøs pause fra den erkjennende innstilling til verden.
Nye måter å forstå verden åpnes i innbildningskraftens frihet; subjektet ser på en ny måte. Vi kan dermed si at den
estetiske erfaring frigjør subjektet fra dets selvpåførte lenker: En enestående gjenstand rykker subjektet ut av dets
tenkning om verden. I refleksjonen over det partikulære
reddes subjektet fra sin egen virkelighet.

Noter
1

Forstanden må ikke forveksles med fornuften. Forstanden er subjektets spontane evne til å begrepsliggjøre den partikulære forestillingen ut fra begrepets regler. Den er dermed knyttet til sanseanskuelsen og kan karakteriseres som algoritmen for mulige sanseerfaringer. Fornuften går derimot utover
det sanselig gitte og betegner subjektet evne til å tenke om moral og spekulative størrelser, som Gud, sjelen og det absolutte.
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