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Gentileschi, Susanna och de gamle
1610

Judith och Holofernes
1620

ESTETIK
aísthēsis, sinnesförnimmelse, perception
aisthánomai, förnimma, uppfatta med
sinnena, se, höra, känna
anaisthēsía, utan fönimmelse, okänslighet,
känslolöshet, bedövning
anaísthētos, utan känsla; okänslig, taktlös,
dum

Estetisk upplevelse, erfarenhet (av natur
och konst); Estetisk inställning; Estetiskt
omdöme; Estetiskt värde

Alexander Gottlieb Baumgarten 1714-1762
Meditationes Philosophicae de Nonnullis ad Poema
Pertinentibus (1735)
Filosofiske betragtninger over forskellige træk ved
digtet

§ 116 Da altså noeta hörer under den höjere
erkendelseevne og er logikkens genstand, hörer
aistetha under episteme aistetiké eller ÆSTETIKKEN.
(Sunt ergo noeta cognoscenda facultate superiore
obiectum logices, aistheta episteme aistetikes, sive
aestheticae.)
AESTHETICA 1750

Paul Oskar Kristeller, “The Modern System of the Arts”
1951/2.
— Kärnan i det moderna konstsystemet utgörs av
måleri, skulptur, arkitektur, musik och skönlitteratur
(retorik, trädgårdskonst, vattenkonst, “färgkonst”—
clavecin oculaire ).
Abbé Charles Batteux 1713-1780
Les Beaux Arts reduits à un même principe, 1746
— efterbildningen av den sköna naturen är alla
konstarters grundläggande princip.
— ”l’imitation de la belle Nature”, gäller för
diktkonsten och kan nästan automatiskt tillämpas även
på måleriet.

David Hume 1711-1776

“Of the Standard of Taste”1757
Treatise of Human Nature 1740
Enquiry concerning Human
Understanding 1748

HUME
—Skönhet är ingen egenskap hos själva tingen. Den existerar blott i medvetandet hos den
som betraktar tinget ifråga.
—Att söka finna den verkliga skönheten är lika fruktlöst som att försöka fastställa det
verkligt söta eller bittra.
— Axiomet “De gustibus non est disputandum” gäller både den kroppsliga som den
“mentala” smaken.
— Smakens paradox: Att hävda att Ogilby är lika genialisk som Milton är som att hävda att
en liten damm är lika stor som oceanen.
— “The test of time”. Homeros beundrades för två tusen år sedan i Aten och Rom liksom i
dagens Paris och London.
—Den ideale kritikern (1) måste uppfatta sig som en människa i allmänhet och bortse från
sina fördomar och sin personliga och kulturella situation (2) besitter ett gott huvud, en
stor känslighet uppövad och förbättrad genom erfarenhet och jämförelser mellan olika
typer av konstverk från olika epoker.
—En viss variation och relativitet hos smakomdömet är ofrånkomlig, en ung man föredrar
Ovidius men Horatius vid fyrtio års ålder. “Vi väljer våra favoritförfattare som vi väljer våra
vänner i överenstämmelse med vårt sinnelag och vår läggning”.

Immanuel Kant 1724-1804

Kritik der reinen Vernunft 1781
Kritik der praktischen Vernunft 1788

Kritik der Urteilskraft 1790
“Vad är upplysning” 1784
Upplysning är människans utträde ur en
självförvållad omyndighet. Omyndighet är
oförmågan att använda sig av sitt förnuft utan
någon annans ledning. Omyndigheten är
självförvållad när den inte beror på brist på
förstånd utan brist på mod att använda sig av
sitt eget förstånd. Sapere aude, våga använda
dig av ditt eget förstånd, lyder upplysningens
valspråk.

Det Sublima
“The sublime and the ridiculous are often so nearly related, that it is difficult to class them separately. One step
above the sublime, makes the ridiculous; and one step above the ridiculous, makes the sublime again” (Thomas
Paine, 1795) ”du sublime au ridicule, il n’y a qu’un pas (Napoleon, 1815)

Pseudo-Longinus, Peri hypsous (Om det upphöjda) 100-talet e.Kr.
—Den höga stilens fem källor: “förmågan att utforma stora och kraftfulla tankar”; “förmågan att gripas och ryckas
med av sitt ämne”; “förmågan att behärska såväl tankens som språkets bilder”; “behärskandet av ett ädelt och äkta
språk” och “förmågan att sammangjuta delarna till ett väldigt och upphöjt helt”.
— “stor stil är en återklang av en stor själ”. Storslagna verk är resultatet av en “gudagnista som det är svårt att
inordna under en lag”.
— Naturen “inplanterade i våra själar en outsläcklig kärlek till det som är evigt stort och gudomligare än vi själva”, det
är därför vi “inte beundrar de små vattendragen, de må vara aldrig så klara och nyttiga, men Nilen och Donau, Rhen
och allra mest Oceanen”.

Edmund Burke 1729-1797

A Philosophical Enquiry into the
Origin of our Ideas of the Sublime
and Beautiful, 1757
Reflections on the Revolution in
France, 1790

BURKE
—föreställningar som gör ett starkt intryck på oss och ger upphov till smärta (Pain) eller lust och
välbehag (Pleasure) är knutna till vår självbevarelsedrift.
— Allt som är fruktansvärt på ett eller annat sätt framkallar föreställningar om smärta och fara
och är därför en källa till det sublima.
— Det fruktansvärda i verkligheten ger upphov till smärta och skräck, men en skildring av det
fruktansvärda ger upphov till förtjusning och välbehag (delight).
—Det sublima i naturen ger upphov till en stark förvåning, till beundran, bävan, vördnad och
respekt.
— Poesin genom sin mångtydighet och dunkel har en mer direkt och starkare inverkan på vårt
sinne än andra konstarter. “A clear idea is . . . another name for a little idea”.
—Oändligheten, mörkret, stjärnorna och väldiga stormar är källor till det sublima.
— Skönheten, som inte består i symmetri eller proportioner tilltalar oss omedelbart utan hjälp
av intellektet eller viljan.
—Det sublima framkallar beundran, det sköna framkallar välbehag och kärlek. (Stendhal “La
beauté n’est que la promesse du bonheur”; Skönhet är inget annat än löftet om lycka (Stendal,
De L’Amour, 1822)
—Det sublima framkallar inte lust och välbehag utan ett slags skräckblandad förtjusning, ett
slags lugn bemängd med fasa, ”a sort of delightful horror, a sort of tranquillity tinged with
terror”.

Fredric Church 1826-1900
The Icebergs 1861

Caspar David Friedrich 1774-1840
Ishavet 1824

Caspar David Friedrich 1774-1840, Der Mönch am Meer 1810

Barnet Newman, 1905-1970
Onement VI, 1953

B

We are reasserting man’s natural
desire for the exalted . . .
Newman, ”The Sublime is Now”,
1948
’”We assert that the subject
matter is crucial and only that
subject-matter is valid which is
tragic and timless”
Adolph Gottlieb, Mark Rothko & B.
Newman, ”Statement”, 1943

Mark Rothko 1903-1970
Rothko Chapel, Houston, 1971

Dominique de Menil:
“Art is incantation, like Jacob’s
ladder it leads to higher
realities, to timelessness, to
paradise.”

Anton Bruckner 1824-1896

Symfoni 9, d-moll, 1887-1896
(1903)

