3.

Η θεωρία του Καντ

για το ωραίο και το υψηλό
Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης
1. Να προσδιορίσετε την έννοια του υψηλού και να αναφέρετε τον
εισηγητή της στο πεδίο της αισθητικής θεωρίας.
2.

«Γιατί το αίσθηµα του υψηλού εµπλέκει ως χαρακτηριστικό του
γνώρισµα µια πνευµατική κίνηση, η οποία συνδυάζεται µε την
εκτίµηση [του µεγέθους] του αντικειµένου, ενώ το γούστο, σε ό,τι
αφορά το ωραίο, προϋποθέτει ότι ο νους βρίσκεται σε µια κατάσταση
ήρεµης ενατένισης…»
Ιµ. Καντ, Κριτική της κριτικής δύναµης, § 24, σ. 247 1

Ποιες είναι οι διαφορές ανάµεσα στο ωραίο και το υψηλό, σύµφωνα µε
το σχολικό βιβλίο, κατά τον Καντ; Να τις παρουσιάσετε σύντοµα.
3. Να κατατάξετε τις λέξεις που ακολουθούν στη στήλη που ανήκουν.
(Μία λέξη περισσεύει).
Τα αντικείµενα που ονοµάζουµε ωραία

Τα αντικείµενα που ονοµάζουµε

µας προκαλούν συναισθήµατα:

υψηλά µας προκαλούν συναισθήµατα:

δέος, φόβος, ανακούφιση, συνειδητοποίηση της µηδαµινότητάς µας,
επιστράτευση των νοητικών µας δυνάµεων, ηθική µεταρσίωση, κάθαρση
από τα πάθη και τις αδυναµίες µας, υπέρβαση της φυσικής µας οντότητας,
ικανοποίηση, απόλαυση, τέρψη, ανιδιοτελής ευχαρίστηση, επιθυµία, όρεξη.

1

Kritik der Urteilskraft, Werke, Akademie - Textausgabe, Berlin 1968.
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4. Ποια αντικείµενα υπάγονται στη µαθηµατική έννοια του υψηλού και
ποια αποτελέσµατα έχει η σύγκριση του εαυτού µας µ’ αυτά;
5. Ποια υψηλά αντικείµενα έχουν δυναµική σηµασία, κατά τον Καντ;
Ποιες σκέψεις και συναισθήµατα προκαλούν σε όσους είναι σε θέση να
τα βιώσουν;
6. Να αναφέρετε τα βασικά γνωρίσµατα της αισθητικής έννοιας του
ωραίου, κατά τον Καντ, και να αναλύσετε ένα απ’ αυτά.
7. Τι εννοεί ο Καντ, όταν αναφέρεται στην ανιδιοτέλεια του ωραίου
αντικειµένου; Να την εξηγήσετε, χρησιµοποιώντας ένα δικό σας
παράδειγµα.
8. Σε τι συνίσταται η καθολικότητα της αισθητικής κρίσης κατά τον
Καντ;
9. Σκοπιµότητα χωρίς σκοπό: να εξηγήσετε τον όρο µέσα από ένα δικό
σας παράδειγµα.
10. Τι σηµαίνει αναγκαιότητα του ωραίου, κατά τον Καντ;

Α2. Ερωτήσεις σύνθεσης - κρίσης
1.

Ας υποθέσουµε ότι παρακολουθούσατε από απόσταση ασφαλείας
κάποια υπέργεια πυρηνική δοκιµή. Βλέποντας το «µανιτάρι» από την
έκρηξη της πυρηνικής βόµβας, θα µπορούσατε, σύµφωνα µε τη θεωρία
του Καντ, να βιώσετε την εµπειρία του υψηλού;
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2.

Michael Wutki: «Οι καταρράκτες του Τίβολι», 1781

Με βάση όσα γνωρίζετε από την αισθητική φιλοσοφία του Καντ, θα
χαρακτηρίζατε αυτή την εικόνα ωραία ή υψηλή; Να δικαιολογήσετε
την επιλογή σας.
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3.

Ο

νεοέλληνας

στοχαστής

Παναγιώτης

Μιχελής

(1903-1969)

προσπάθησε να εξηγήσει θεωρητικά τη βυζαντινή τέχνη µέσα από την
έννοια του υψηλού. Να διαβάσετε το συνοδευτικό κείµενο 4 και, αν
είναι δυνατόν, το έργο του Αισθητική Θεώρηση της Βυζαντινής
Τέχνης2 και να παρουσιάσετε τις σχετικές µε αυτό το θέµα απόψεις του,
γράφοντας ένα δικό σας κείµενο έκτασης τουλάχιστον 600 λέξεων.
(συνθετική - δηµιουργική εργασία)

B. Συνοδευτικά κείµενα
1.
• Ο Καντ δίνει παραδείγµατα ωραίων και υψηλών αντικειµένων.
Το αίσθηµα που αγγίζει και τις πιο απλοϊκές ψυχές είναι διττό:
αποτελείται από το αίσθηµα του ωραίου και αυτό του υπέροχου· οι
συγκινήσεις τους είναι ευχάριστες, αλλά µε διαφορετικό τρόπο. Η όψη
των χιονισµένων κορυφών µιας οροσειράς που υψώνονται πάνω από
τα σύννεφα, η περιγραφή ενός κυκλώνα ή του βασιλείου της κολάσεως
(Milton) µας παρέχουν µια απόλαυση ανάµεικτη µε τρόµο. Η θέα των
ανθισµένων λιβαδιών, οι ελικώσεις των ποταµών και τα βοσκοτόπια, η
περιγραφή των Ηλυσίων ή η οµηρική αναπαράσταση της Αφροδίτης
µας προξενούν επίσης ευχάριστα συναισθήµατα, που δεν αποπνέουν
όµως παρά µόνο ιλαρότητα και χαρµονή. Για να µπορεί κανείς να
προσοικειωθεί σ’ όλη της την ισχύ την πρώτη εντύπωση, πρέπει να
διαθέτει το αίσθηµα του υπέροχου, για να µπορεί να απολαύσει τη
δεύτερη, το αίσθηµα του ωραίου. Οι πελώριες βελανιδιές και οι
µοναχικές βαθύσκιες φυλλωσιές σ’ ένα παρθένο δάσος είναι υπέροχες·
τα ανθοτόπια, οι µικροί φράχτες, οι οµοιόσχηµα κλαδεµένες
δενδροσειρές είναι ωραία. Η νύχτα είναι υπέροχη, η ηµέρα είναι
ωραία. Αυτοί που διαθέτουν το αίσθηµα του υπέροχου οδηγούνται
στα υψηλά αισθήµατα της φιλίας, της αιωνιότητας, της περιφρόνησης
του κόσµου, µέσα στη γαλήνια σιωπή µιας καλοκαιρινής νύχτας, όταν
η τρεµάµενη λάµψη των άστρων διατρέχει τη µελανόχροη νύχτα και το
2

Π. Α. Μιχελή, Αισθητική Θεώρηση της Βυζαντινής Τέχνης, ίδρυµα Παναγιώτη και Έφης
Μιχελή, Αθήνα 51990. Βλ. και Ε. Π. Παπανούτσου, Αισθητική, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 51976,
σσ. 377-379.
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φεγγάρι εµφανίζεται µοναχικό στο στερέωµα. Το φέγγος της µέρας
γεννά, µαζί µε το ζήλο για εργασία, ένα αίσθηµα χαράς. Το υπέροχο
ταράσσει, το ωραίο γοητεύει. Το πρόσωπο αυτού που διαπερνάται
από το αίσθηµα του υπέροχου αποπνέει την αυστηρότητα και, συχνά,
την έκπληξη, το ζωηρό αίσθηµα του ωραίου αναγγέλλεται από το
φωτεινό βλέµµα, το χαµόγελο και, συχνά, από τη θορυβώδη ευθυµία.
Το υπέροχο παρουσιάζεται µε διάφορες µορφές. Άλλοτε συνοδεύεται
από βαρυθυµία ή τρόµο, άλλοτε από σιωπηλό θαυµασµό και άλλοτε
συνδυάζεται µε το αίσθηµα µιας σεβάσµιας ευµορφίας. (…) Το υπέροχο
είναι πάντοτε µεγάλο, το ωραίο µπορεί προσέτι να είναι µικρό.
Ιm. Kant, Παρατηρήσεις πάνω στο αίσθηµα του ωραίου και του υπέροχου,
µετάφραση Χ. Τασάκος, εκδ. Printa, σσ. 25-27

2.
• Οι τέσσερις ορισµοί του ωραίου από τον Καντ.
Πρώτος ορισµός:
«Γούστο είναι η ικανότητα της εκτίµησης ενός αντικειµένου ή της
αναπαράστασής του µέσα από την ευαρέσκεια ή απαρέσκεια [που µας
προκαλεί] ξέχωρα από κάθε ενδιαφέρον. Το αντικείµενο µιας τέτοιας
ευαρέσκειας ονοµάζεται ωραίο»
Ιµ. Καντ, Κριτική της κριτικής δύναµης, ό.π., σ. 211, § 5

∆εύτερος ορισµός:
«Ωραίο είναι εκείνο που ευχαριστεί καθολικά ξέχωρα από κάποια
έννοια [: χωρίς να χρησιµοποιούµε κάποια έννοια για τον
χαρακτηρισµό κάποιου αντικειµένου ως ωραίου]»
ό.π., σ. 219, § 9

Τρίτος ορισµός:
«Ωραίο είναι η µορφή της σκοπιµότητας ενός αντικειµένου, εφόσον
αντιλαµβανόµαστε αυτή τη σκοπιµότητα χωρίς την παράσταση
κάποιου σκοπού»
ό.π., σ. 236, § 17

Τέταρτος ορισµός:
«Ωραίο είναι εκείνο το οποίο, ξέχωρα από κάποια έννοια,
αναγνωρίζεται ως το αντικείµενο µιας αναγκαίας ευχαρίστησης»
ό.π., σ. 240, § 22
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3.
• Ο Καντ εξηγεί µέσω ενός παραδείγµατος τον όρο «σκοπιµότητα χωρίς
σκοπό» στην περίπτωση του υψηλού.
Ως προς τη θέα του ωκεανού, δεν θα πρέπει να τον θεωρήσουµε, όπως
εµείς µε τον νου µας που είναι εξοπλισµένος µε γνώσεις πάνω σε
διάφορα θέµατα (οι οποίες παρά ταύτα δεν περιέχονται στην άµεση
εποπτεία) είµαστε συνηθισµένοι να τον αναπαριστούµε στην σκέψη,
σαν, ας πούµε, ένα ευρύχωρο βασίλειο υδρόβιων πλασµάτων ή την
πανίσχυρη δεξαµενή από την οποία αντλούνται οι ατµοί που γεµίζουν
τον αέρα µε σύννεφα υγρασίας για το καλό της γης ή ακόµη ως ένα
στοιχείο, το οποίο αναµφίβολα χωρίζει την µια ήπειρο από την άλλη
αλλά την ίδια στιγµή παρέχει το µέσον για την εµπορική τους
επικοινωνία, γιατί µε αυτό τον τρόπο δεν παίρνουµε τίποτε πέρα από
τελεολογικές κρίσεις. Αντ’ αυτού θα πρέπει να µπορούµε να δούµε το
υψηλό στον ωκεανό, θεωρώντας τον µε τον τρόπο των ποιητών,
σύµφωνα

µε

αυτό

που

αποκαλύπτει

η

εντύπωση

που

µας

δηµιουργείται, ας πούµε, όταν είναι ήρεµος, σαν ένα καθαρό καθρέφτη
νερού που συνορεύει µόνο µε τους ουρανούς ή, όταν διαταραχθεί, ως
απειλούντα να κατακαλύψει και να καταπιεί τα πάντα.
ό.π., σ. 270, § 29

4.
• Οι απόψεις του Π. Μιχελή για το υψηλό.
Τώρα το θέµα είναι: τι διακρίνει το Υψηλό ως αισθητική κατηγορία;
Κάνοντας την ανάλυσή του θα µπορέσουµε να προχωρήσουµε και να
δείξουµε γιατί το ιδεώδες της χριστιανικής εποχής συµβιβάζονταν µε την
αισθητική αυτή κατηγορία, σε αντίθεση προς την προηγούµενη, την
κλασική, που εκφράστηκε µε την αισθητική κατηγορία του Ωραίου.
Το ωραίο εκφράζεται µε µέτρο και ως προς το µέγεθος και ως προς την
τάξη· όπως έλεγε ο Πλάτων: «το δε καλόν ουκ άµετρον», και ο
Αριστοτέλης: «το γάρ καλόν εν µεγέθει και τάξει εστίν». ∆ηλαδή, ένα
έργο κλασικά ωραίο δεν είναι ούτε πολύ µικρό ούτε πολύ µεγάλο, και η
τάξη του είναι ολοφάνερη και σαφής· έχει αρχή, µέση και τέλος.
Επιπλέον το περιεχόµενο και η µορφή του βρίσκονται σε πλήρη
αρµονία· κίνηση υπεροχής του ενός πάνω στο άλλο δεν διαφαίνεται.
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Όλη η κίνηση που το κατέχει, δρα για τη συντήρηση µιας ιδανικής
ισορροπίας, τόσο που ένα αίσθηµα ολύµπιας γαλήνης συνέχει το θεατή
κάθε ωραίου έργου. Η οµορφιά του, ας πούµε, στατική, όπως στην τέχνη
ο Παρθενώνας, στη φύση η γαληνεµένη θάλασσα στην αγκαλιά ενός
κόλπου απλωµένη.
Αν όµως στρίβοντας αναβλέψουµε στον ουρανό και θελήσουµε να
συλλάβουµε την εικόνα του τεράστιου αυτού θόλου, ένα συναίσθηµα
διαφορετικό αρχίζει να µας συνέχει. Συναίσθηµα δυναµικό, που γίνεται
εντονότερο αν µεταφερθούµε στη µέση του απέραντου ωκεανού, που δεν
τον αγκαλιάζει ολόγυρα παρά η ανάερη ζώνη του ορίζοντα και τον
στεγάζει βουβός ο πανύψηλος θόλος. Η ψυχή µας αρχίζει να υψώνεται
και αυτή προς τον ουράνιο θόλο και να τροµάζει κάπως το αχανές του
σιωπηλού πελάγου. Ένα δέος αρχίζει να την κατέχει, δέος ανάµικτο µε
θαυµασµό όσο ο ωκεανός είναι γαλήνιος. Μέσα από την αντίθεση αυτή
των συναισθηµάτων δέους και θαυµασµού αναβλύζει η έκταση για το
ψηλό µεγαλείο του θεάµατος και το δυναµισµό που κρύβει. Αλλά το δέος
του Υψηλού µεταβάλλεται σε φόβο και τρόµο, αν έξαφνα ο ωκεανός
φουσκώνει να ψηλώσουν τα κύµατα της τρικυµίας και αν η καταιγίδα
ξεσπάσει κι ο ουρανός βροντοφωνεί κι αστραπές διχαλωτές σκίζουν τα
µαύρα αργοκίνητα σύννεφα και τα φωτίζουν ξαφνικά. Νιώθει τότε ο
άνθρωπος να χάνεται, κι αδύναµος ν’ αντιπαραταχθεί στην πάλη των
στοιχείων, που ούτε να τα συλλάβει µε το νου µπορεί, µηδενίζεται. Θα
πρέπει να βρεθεί στην όχτη ασφαλισµένος απ’ τον άµεσο κίνδυνο
τουλάχιστο, για ν’ αρχίσει να συµµετέχει αισθητικά στη δράση των
στοιχείων, όπως όταν ακούει µιας µουσικής συµφωνίας τη δραµατική
έξαρση. Θα ένιωθε τότε, παρά του τρόµου τα σαλπίσµατα και του
φόβου τις βροντές που τον αφανίζουν, να αναβρύζει µέσα του µια
δύναµη υπεροχής περίσσειας, δύναµη της ίδιας του ψυχής, που ελεύθερη
πια υψώνεται µεθυσµένη από έκσταση και λαχταράει χαρούµενη.
Χαρούµενη γιατί µέσα από την κατακλυσµιαία πάλη των στοιχείων,
που της προσφέρει το υπέροχο µεγαλείο του ακούσµατος ή του
θεάµατος, συνθέτει και δηµιουργεί µαζί µε την αρµονία ενός νέου
κόσµου.
Ζει λοιπόν µέσα µας κι ένας άλλος κόσµος, κόσµος ηθικός, ελεύθερος
από τη βία των στοιχείων, απ’ τον οποίον ο άνθρωπος µπορεί να
αντλήσει δυνάµεις ηθικές υπέροχες για να τους αντιταχθεί, αλλά και
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κόσµος αισθητικός, ικανός να ψάλλει την κοσµογονία και µέσα από
τον κατακλυσµό, που κινδυνεύει ο ίδιος να χαθεί. Αυτή η
νεκρανάσταση του είναι µας µέσα από τη συντριβή σε µια σφαίρα
υψηλή, το ανέλπιστο φτερούγισµα της ψυχής µας από το µηδέν στο
άπειρο, όπου αναπνέει ξαφνικά και λαχταράει να µείνει, δηµιουργεί
µιαν έντονη τάση των συναισθηµάτων, που βρίσκει τη λύση της στη
µέθη της έκστασης του Υψηλού. Η έκφραση του Υψηλού στη φύση, σε
διαφορετικές µορφές και βαθµούς, µας αποκαλύπτει ότι το Υψηλό, σε
αντίθεση προς το Ωραίο, παρουσιάζεται απροσµέτρητο ως προς το
µέγεθος και υπερφυσικό ως προς την τάξη. Το αχανές του πελάγου,
του ουρανού οι εκτάσεις και τα θεόρατα ύψη, είναι µεγέθη ασύλληπτα
για µας - είναι το άπειρο - όσο κι αν η ζώνη του ορίζοντα κι ο γαλανός
θόλος το κλείνει σ’ ενότητα. Της καταιγίδας το ξέσπασµα, της
τρικυµίας το φούσκωµα, το άξαφνο φως της αστραπής είναι για µας
τάξη ρυθµών άρρυθµη, προβολή υπερφυσικών δυνάµεων απότοµη και
αποκαλυπτική.
...............................................................................................................................................
Το ίδιο τώρα και στην τέχνη, µε την πρώτη µατιά νοµίζουµε ότι θα
συναντήσουµε δυο κατηγορίες έργων που εκφράζουν το Υψηλό.
Πρώτα τα υπερµεγέθη, όπου κυριαρχεί η έκταση, όπως οι Πυραµίδες
της Αιγύπτου, η λιτή αλλά πυραµιδοειδώς πυργούµενη Αγια-Σοφιά, οι
γοτθικοί πανύψηλοι ναοί. Κατά δεύτερο λόγο τα έργα που κι αν δεν
προβάλλουν στα

µάτια µας µιαν έκταση απροσµέτρητη, µας

υποβάλλουν µια δύναµη υπερφυσική σε ένταση, όπως ο Μωυσής του
Μιχαηλάγγελου, ο Παντοκράτωρ του ∆αφνιού, ή από την ποίηση της
Γραφής, το: «και είπεν ο Θεός Γεννηθήτω φως· και εγένετο φως»! Ο
διαχωρισµός αυτός όµως δεν σηµαίνει ότι τα απλώς υπερµεγέθη έργα
είναι όλα και καλλιτεχνήµατα υψηλής πνοής. Ο Άγιος Πέτρος της
Ρώµης, παρά το µεγάλο του µέγεθος, δεν προκαλεί υψηλήν εντύπωση,
γιατί έχει λάθη στην «κλίµακα», ώστε να χάνεται η απεραντοσύνη του·
έπειτα είναι διαµορφωµένος µε στοιχεία της κλασικής µορφολογίας,
που πηγάζουν από έργα ωραία και όχι υψηλού χαρακτήρα. Και, το
σπουδαιότερο, δεν τον συνέχει η ένταση µιας δύναµης υπερφυσικής,
ικανής να εκφρασθεί υπέροχα. Ο Μιχαηλάγγελος µε τη διάρθρωση της
κάτοψης και τον τρούλο κυρίως εκεί τείνει, αλλά κι ο τρούλος κάθεται
πάνω στο υπόλοιπο έργο σαν αποµονωµένος µε την πρόθεση της
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«µεγαλοφροσύνης» του. Σε µιαν εποχή, όπως η Αναγέννηση, όπου
έλειπε από τη θρησκευτικότητα το βάθος, δεν απόµεινε παρά το
πλάτος.
Π. Μιχελής, Αισθητική θεώρηση της Βυζαντινής Τέχνης, ό.π., σσ. 25-29
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