
3. Det vackra: estetiken i upplysningen 
 

Modern systematisk filosofisk estetik framträder inte bara först i kontexten hos upplysningen, 

utan blommar också briljant där. Som Ernst Cassirer noterar, betraktar det artonde 

århundradet inte bara sig själv som "filosofins århundrade" utan också som "kritikens ålder", 

där kritik är centralt (men inte bara) konst och litterär kritik (Cassirer 1932, 255). Filosofisk 

estetik blomstrar under perioden på grund av dess starka samhörighet med tendenser i åldern. 

Alexander Baumgarten, den tyska filosofen i Christian Wolffs skola, finner systematisk 

estetik under perioden, delvis genom att ge den dess namn. "Estetik" härstammar från det 

grekiska ordet för "förnuft", därför att för Baumgarten skulle en vetenskap om det vackra vara 

en vetenskap av det förnuftiga, en vetenskap om förnuftig kognition. Upplysningen 

återupptäcker i allmänhet förnuftets värde, inte bara i kognition utan i mänskliga liv i 

allmänhet och sålunda, givet den intima kopplingen mellan skönhet och mänsklig känsla, är 

upplysningen naturligtvis särskilt intresserad av estetik. Upplysningen innefattar också en 

allmän återhämtning och bekräftelse av värdet av nöje i människolivet, mot traditionen av 

kristen asketik och konstens blomstring och kritik av konsten och den filosofiska teorin om 

skönhet, främjar och är främjad av denna återhämtning och bekräftelse. Upplysningen 

omfattar också entusiastiskt upptäckten och uppenbarelsen av rationell ordning i naturen, 

vilket tydligast framgår av utvecklingen av den nya vetenskapen. Det verkar för många 

teoretiker i upplysningen att fakulteten för smak, den fakultet med vilken vi uppfattar skönhet, 

avslöjar för oss en del av denna ordning, en distinkt harmoni, enheter medger mångfald. 

Således, i fenomenet om estetiskt nöje, avslöjar människans känslighet för oss en rationell 

ordning, och sammanbinder därigenom två hänförelser i upplysningen. 

3.1 Franska klassicism och tysk rationalism 
 

I den tidiga upplysningen, särskilt i Frankrike, ligger betoningen på en objektiv rationell 

ordning, snarare än på subjektets sensuella estetiska nöje. Även om Descartes filosofiska 

system inte innehåller en teori om smak eller skönhet, inspirerar hans matematiska modell av 

det fysiska universum estetiken i fransk klassicism. Fransk klassicism börjar från den 

klassiska maximen att den vackra är den sanna. Nicolas Boileau skriver i sin inflytelserika 

didaktiska dikt, The Art of Poetry (1674), där han lägger fram regler för god versbyggnad 

inom olika genrer, att "ingenting är vackert utom det sanna, det sanna ensammt är älskvärt". 

Under perioden är sanning uttänkt som en objektiv rationell ordning. Enligt den klassiska 

konstuppfattningen som dominerar under perioden, imiterar konst naturen, men inte naturen 

som ges i oordnad erfarenhet, utan den idealiska naturen, det ideal i vilket vi kan urskilja och 

njuta av "enhet i mångfald". I fransk klassicism, är estetiken mycket under påverkan av, och 

faktiskt modellerad av, systematisk, rigorös teoretisk naturvetenskap. Precis som i Descartes 

vetenskapsmodell, där kunskap om alla uppgifter beror på förkunskaper om principen från 

vilken uppgifterna kan härledas, så är även i fransk klassicismens estetik, kravet på 

systematisering under en enda universell princip. Underkastelsen av konstnärliga fenomen 

under universella regler och principer uttrycks exempelvis i titeln hos Charles Batteauxs 

huvudarbete, The Fine Arts  Reduced to a Single Principle (1746), liksom i Boileaus regler för 

gott versmått. 



I Tyskland under artonhundratalet utgör Christian Wolffs systematiska rationalistiska 

metafysik grunden för mycket av reflektionen om estetik, dock ibland som en uppsättning 

doktriner som ska argumenteras emot. Wolff bekräftar det klassiska maximet att skönhet är 

sanning; skönhet är sanning uppfattad genom känslan av njutning. Wolff förstår skönhet att 

bestå i perfektion av saker som han i sin tur förstår att bestå i en harmoni eller ordning av en 

mångfald. Vi bedömer något vackert genom en känsla av glädje när vi i denna känner 

harmoni eller perfektion. Skönhet är, för Wolff, det känsliga kognitionen av perfektion. 

Således, motsvarar skönhet för Wolff de objektiva egenskaperna i världen, men omdömen om 

skönhet är också relativa till oss alla, i den mån de är baserade på den mänskliga fakulteten av 

känslighet. 

3.2 Empiricism och subjektivism 
 

Även om filosofisk rationalism utgör grunden för estetiken i tidig upplysning i Frankrike och 

Tyskland, presenterar tänkare i den empiriska traditionen i England och Skottland många av 

de framträdande teman för Upplysningsestetik. I synnerhet med uppkomsten av empiricism 

och subjektivism på denna domän skiftas uppmärksamheten mot grunden och arten hos 

subjektets upplevelse av skönhet, subjektets estetiska svar. Lord Shaftesbury, dock inte själv 

en empiriker eller subjektivist i estetik, ger betydande bidrag till denna utveckling. 

Shaftesbury återupprepar den klassiska ekvationen, "all skönhet är sanning", men sanningen 

om skönhet är för Shaftesbury är inte en objektiv rationell ordning som också kan vara känd 

konceptuellt. Även om skönhet för Shaftesbury, är en slags harmoni som är oberoende av det 

mänskliga sinnet, under inflytande av Plotinus, förstår han människans omedelbara intuition 

av de vackra som ett slags deltagande i den ursprungliga harmonin. Shaftesbury fokuserar 

uppmärksamhet på arten av subjektets respons på skönhet, som att upphöja personen, också 

moraliskt. Han hävdar att estetiskt respons består i ett ointresserat oegoistiskt nöje; upptäckten 

av denna kapacitet för ointresserad njutning i harmoni visar vägen för utvecklingen av hans 

etik som har en liknande grund. Och i själva verket, att se estetisk respons som att höja sig 

över egenintresserade sysslor, genom att odla sin mottaglighet för ointresserat nöje, knyter 

Shaftesbury i ihop estetik och etik, moral och skönhet och bidrar också i det avseendet till en 

trend under perioden . Även genom att betona subjektets respons på skönhet, snarare än på de 

vackra egenskaperna hos det vackra, får Shaftesbury estetiken att tillhöra det allmänna 

upplysningsintresset hos mänsklig natur. Tänkare under perioden finner i vår mottaglighet för 

skönhet en nyckel till både att förstå, både människans utpräglade natur och dess perfektion. 

Francis Hutcheson följer Shaftesbury i hans betoning på subjektets estetiska respons, om det 

särpräglade sorts nöje som den vackra framkallar i oss. Dels därför det nyplatonska 

inflytandet, uttalad i Shaftesburys estetik, tvättas den ut ur Hutcheson, för att ersättas av en 

mer genomgripande empiricism, Hutcheson förstår detta särpräglade estetiska nöje som mer 

besläktat med en sekundär kvalitet. Hutchesons estetiska arbete väcker således den 

framstående frågan huruvida "skönhet" hänvisar till något objektivt alls eller huruvida skönhet 

är "ingenting mer" än en mänsklig idé eller erfarenhet. Precis som i området med 

upplysningsetiken, liksom med Upplysningsestetiken, markerar steget från Shaftesbury till 

Hutcheson ett steg mot subjektivism. Hutcheson skriver i en av sina Two Treatises, hans 

Inquiry Concerning Beauty, Order, Harmony, Design (1725) att "ordet" skönhet "tas för den 

uppfattning som höjdes i oss, och en känsla av skönhet för vår förmåga att ta emot denna idé 



"(Avsnitt I, artikel IX). Men, även om Hutcheson förstår skönhet att vara en idé i oss, tar han 

den här tanken för att vara "exalterad" eller "orsakad" i oss av utpräglade objektiva 

egenskaper, i synnerhet av föremål som uppvisar "enhetlighet bland mångfald" (ibid., Avsnitt 

II , Artikel III). I själva titeln på Hutchesons arbete ovan ser vi betydelsen av de klassiska 

idéerna om (rationell) ordning och harmoni i Hutchesons estetiska teori, även om han lägger 

riktningen för mycket diskussion inom upplysningen om estetik genom att lägga tonvikten på 

den subjektiva idén och estetisk respons. 

David Hume berömda uppsats om “the standard of taste” lyfter upp och anför det 

epistemologiska problemet som uppstår genom subjektivismen i estetiken. Om skönhet är en 

idé i oss, snarare än en egenskap av objekt som är oberoende av oss, hur förstår vi då 

möjligheten till korrekthet och felaktighet - hur förstår vi möjligheten till standarder av domar 

- på den här domänen? Problemet är tydligare för Hume eftersom han intensifierar 

Hutchesons subjektivism. Han skriver i Treatise att "nöje och smärta .... Inte bara är 

nödvändiga deltagare av skönhet och missbildning, utan utgör deras väsen" (Treatise, Book II, 

del I, avsnitt viii). Men om en smakbedömning bygger på eller uttrycker subjektiva känslor, 

hur kan den då vara felaktigt? I sitt svar på denna fråga redogör Hume för förväntan om 

överenskommelse i smakbedömningar genom att vädja till det faktum att vi delar en 

gemensam mänsklig natur och att han redogör för "objektivitet" eller sakkunskap i 

smakbedömningar inom ramen för hans subjektivism, genom att vädja till de normativa 

svaren hos välplacerade observatörer. Båda dessa punkter (den gemensamma karaktären hos 

den mänskliga naturen och säkerställandet av "objektivitet" i domar baserade på känslor 

genom att vädja till normativa svar av lämpligt placerade observatörer) är typiska för perioden 

mer allmänt och särskilt för den starka empiristiska ansträngningen i Upplysning. Hume 

utvecklar en empiristisk linje i estetiken till den punkt där endast lite återstår av den klassiska 

betoningen på den ordning eller harmoni eller sanning vilken, enligt de franska klassicisterna 

är gripna och uppskattade i vår estetiska respons på det vackra och således enligt klassicister, 

är grunden för estetiska respons. 

3.3 Senare upplysningsestetik  
 

Immanuel Kant står inför det normativa problemet med smakbedömningar. Kant, som 

påverkas av Hutcheson och den brittiska empiristiska traditionen i allmänhet, förstår att 

omdömen om smak grundar sig på en distinkt sorts känsla, ett ointresserat nöje. Genom att ta 

omdömen att vara subjektiva (de är grundade på subjektets känsla av nöje) och icke-kognitiva 

(sådana domar inordnar inte representationer under begrepp och tillskriver därmed inte 

egenskaper till objekt), bryter Kant med den tyska rationalistiska skolan. Kant fortsätter dock 

att hävda att omdömen om skönhet är som kognitiva bedömningar genom att göra ett legitimt 

krav till universella avtal - i motsats till omdömen om behaglighet . Frågan är hur man 

rättfärdigar legitimiteten hos denna efterfrågan. Kant argumenterar för att den utmärkande 

njutning som ligger till grund för omdömen om smak är upplevelsen av harmonin hos 

fakulteten för fantasin och förståelsen, en harmoni som uppstår genom deras "fria spel" i 

processen att känna objekt på grund av en given förnuftig intuition. Harmonin är "fri" i en 

skönhetsupplevelse i den meningen att den inte är tvingande av regler för förståelse, liksom 

överenskommelsen mellan fakulteterna i kognitionshandlingar. Den ordning och harmoni som 



vi upplever inför den vackra är subjektivt, enligt Kant; men det är samtidigt universellt och 

normativt, på grund av sitt förhållande till villkoren för mänsklig kognition. 

Tonvikten Kant lägger på rollen som fantasins aktivitet i estetiskt nöje och omdömen 

karakteriserar en trend i upplysningstanken. Emedan det i början av upplysningen, i den 

franska klassicismen och i viss utsträckning i Christian Wolff och andra figurer av tysk 

rationalism lägger tonvikten på den mer eller mindre statiska rationella ordningen och 

proportionen och på rigida universella regler eller lagar om förnuft, trenden under 

utvecklingen av Upplysningsestetiken är i riktning mot tonvikt på fantasins spel och dess 

fruktsamhet i att generera associationer. 

Denis Diderot är en viktig och inflytelserik författare om estetik. Han skrev “On the Origin 

and Nature of the Beautiful” for the Encyclopedia (1752). Diderot, liksom Lessing i Tyskland, 

filosoferade inte bara om konst och skönhet utan skrev också pjäser och inflytelserik 

konstkritik. Diderot påverkas starkt i hans skrifter om estetik av empirismen i England och 

Skottland, men hans skrifter är inte begränsad till den ståndpunkten. Diderot upprepar det 

klassiska maximet att konsten ska imitera naturen, medan den natur som konsten ska 

efterlikna för de franska klassikerna är den idealiska naturen - en statisk, universell rationell 

ordning - för Diderot är naturen dynamisk och produktiv. För Diderot är den natur som 

konstnären borde imitera den verkliga naturen vi alla upplever (som det var). Partikularismen 

och realismen i Diderotens estetik bygger på en kritik av den franska klassicismens 

ståndpunkt (se Cassirer 1935, s. 295f.). Denna kritik avslöjar de konstnärliga reglerna som 

representeras av fransk klassicism som universella regler av förnuft som är ingenting annat än 

konventioner som markerar vad som anses lämpligt inom en viss tradition. Med andra ord är 

bestämmelserna inom den franska klassiska traditionen artificiell, inte naturlig, och utgör 

fjättrar till konstnärligt geni. Diderot tar frigörelsen från sådana fjättrar att istället komma till 

uppgiften att vända sig till att observera och imitera den verkliga naturen. Diderot s betoning 

på den ursprungliga produktiva kraften och överflöd av naturen i hans estetiska skrifter bidrar 

till trenden mot fokus på konstnärlig skapande och uttryck (i motsats till konstnärlig 

uppskattning och omdömen) som är ett kännetecken för sen upplysning och övergången till 

romantik. 

Lessings estetiska skrifter spelar en viktig roll för att upphöja den estetiska kategorin av 

uttrycksfullhet. I hans berömda Laocoön: An Essay on the Limits of Painting and Poetry 

(1766) argumenterar Lessing genom att jämföra den berömda grekiska statyn med 

representationen av Laocoöns lidande i Virgils poesi, att poesiens och bildkonstens mål inte är 

identiska ; han hävdar att poesins syfte inte är skönhet, utan uttryck. I upphöjandet av den 

estetiska kategorin av uttrycksfullhet utmanar Lessing uppfattningen att all konst är 

imitationer av naturen. Hans argument utmanar också uppfattningen att alla olika konster kan 

härledas från en enda princip. Lessings argument i Laocoön stöder den motsatta tesen att de 

distinkta konsterna har olika syften och metoder, och att var och en bör förstås på sina egna 

villkor, inte i form av en abstrakt generell princip från vilken alla konster kan härledas. För 

vissa, särskilt för upplysningskritiker, är Lessing redan bortom Upplysningen. Visst är det 

sant att betoningen på individen eller det speciella, mot det universella, som man finner i 

andra sena upplysningstänkare, är i spänning med upplysningsbegrepp. Herder (enligt 

Hamann i viss utsträckning) hävdar att varje enskilt konstobjekt måste förstås i sina egna 

termer, som en helhet helt i sig själv. Med Herders starka betoning på individualitet i 

estetiken, mot universalitet är undanträngandet av upplysningen med romantik och historicism 



väl avancerad. Men enligt den uppfattning som tas i denna uppgift är uppfattningen om 

upplysningen enligt vilken den utmärkt av dess prioritering av ordingen av det abstrakta, 

universella lagar och principer, mot konkreta detaljer och skillnaderna mellan dem också 

smal; den misslyckas med att redogöra för mycket av den karakteristiska rikedomen i 

periodens tanke. Faktiskt, som det har noterats är estetisken själv som en disciplin grundad i 

upplysningen av den tyska rationalisten Alexander Baumgarten, som kan ges tack för sin 

existens för tendensen i upplysningen att söka efter och upptäcka olika lagar för olika typer av 

fenomen (i motsats till att insistera på att alla fenomen görs begripliga genom samma 

uppsättning allmänna lagar och principer). Baumgarten finner estetik som en "vetenskap" 

genom försöket att etablera den förnuftiga domänen som kogniserbar på ett sätt som skiljer 

sig från det som råder inom metafysiken. Estetik i Tyskland under artonhundratalet, från 

Wolff till Herder, kännetecknar båda många av trenderna under upplysningarna och 

uppmärksammar det område där upplysningen ger konkurrerande världsuppfattningar. 


