
3. Συνέχεια 11ου Διαγωνισμού Φιλοσοφικού δοκιμίου

ΚΑΝΤ: Σύμφωνα με τον Καντ για να αποκτήσουν οι γνώσεις μας που βασίζονται στις πληροφορίες που 
μας παρέχουν οι αισθήσεις μας,  κύρος και αντικειμενική ισχύ, θα πρέπει να εξευρεθεί ένας τρόπος για 

να αποφανθούμε για την ύπαρξη της εξωτερικής πραγματικότητας. Πώς μπορούμε να μιλάμε για τα 
πράγματα, όπως αυτά υπάρχουν έξω από μας, πέρα από τις παραστάσεις που μέσω των αισθήσεων μας 

έχουμε σχηματίσει γι’ αυτά;

Η υπερβατ(ικ)ολογική συνείδηση

Η παρατήρηση είναι μια διαδικασία όπου εκτός από το αντικείμενο που παρατηρούμε, περιλαμβάνει 
πάντοτε και έναν παρατηρητή. Ο παρατηρητής εξ ορισμού δεν μπορεί να παρατηρηθεί από τον εαυτό του, 
όπως το φυσικό μάτι μας, που ενώ μπορεί να δει τα άλλα αντικείμενα είναι αδύνατο να δει ποτέ τον εαυτό 

του, έτσι όσο βαθιά κι αν πάμε μέσα στον εαυτό μας για να παρατηρήσουμε τι υφίσταται εκεί, θα 
υπάρχει πάντοτε ένα υπόλοιπο του εαυτού μας, που λειτουργώντας ως παρατηρητής, δεν θα 

μπορούσε ποτέ να παρατηρηθεί. Ο εσωτερικός αυτός παρατηρητής του εαυτού μας, που υπερβαίνοντας 
διαρκώς κάθε δυνατότητα παρατήρησης  στέκεται μονίμως πίσω από τις εμπειρίες μας, καλείται από τον 
Καντ υπερβατικολογική συνείδηση.  Η συνείδησή μας αυτή επιλέγει από τις αποσπασματικές και 
ενίοτε ετερόκλητες μεταξύ τους παραστάσεις που έχουμε σχηματίσει μέσω των αισθήσεων μας, 

εκείνες που είναι κατάλληλες για να συγκροτήσει οργανωμένα σύνολα. Χάρη σε αυτήν συντίθεται οι 
παραστάσεις μας σε ένα ενιαίο σύνολο σχηματίζοντας τα αισθητά αντικείμενα της εξωτερικής 

πραγματικότητας. 

Ρενέ Μαγκρίτ, Το μυστήριο του ορίζοντα



• Φαινόμενο και πράγμα καθεαυτό. 
Ο Καντ υιοθέτησε το βασικό αξίωμα της θεωρίας του εμπειρισμού, σύμφωνα με το οποίο η γνώση μας για 
τα πράγματα περιορίζεται στις παραστάσεις  και άρα γνωρίζουμε τον κόσμο μόνο ως φαινόμενο, όπως μας 
φαίνεται μέσω των αισθήσεών μας.  Σε αντίθεση όμως,  ο Καντ προς τους εισηγητές της θεωρίας του 
εμπειρισμού υπογράμμισε την ανάγκη αναφοράς μας στην ύπαρξη της εξωτερικής πραγματικότητας 
και στα πράγματα που βρίσκονται έξω από την εμβέλεια των αισθήσεών μας, τα οποία αποκαλεί 
πράγματα καθεαυτά.  Το πράγμα καθεαυτό είναι το υλικό αντικείμενο που υπάρχει εντελώς 
απογυμνωμένο από προσδιορισμούς των αισθήσεών μας.  Σε αυτήν την περίπτωση το πράγμα 
καθεαυτό παραμένει μονίμως άγνωστο σε εμάς. Το ερώτημα είναι: πώς μπορούμε να μιλάμε για το 
πράγμα καθεαυτό, όταν κανείς μας ποτέ δεν το έχει δει, ούτε το έχει ακούσει, ούτε το έχει αγγίξει, ούτε καθ’ 
οιονδήποτε άλλο τρόπο έχει νιώσει;  Προκειμένου να απαντήσει στο εύλογο αυτό ερώτημα, ο Καντ 
εισηγήθηκε τη  διάκριση μεταξύ αυτού που είναι δυνατό να γνωρίσουμε και εκείνου που μπορούμε να 
σκεφτούμε.  Για αυτό το δεύτερο μπορώ να το σκεφτώ αρκεί αυτό που θα σκεφτώ να είναι λογικά δυνατόν. 
Και λογικά δυνατό θεωρείται καθετί που δεν είναι αντιφατικό. Έτσι για τον Καντ  η υπόθεσή του για την 
ύπαρξη του πράγματος καθεαυτού την οποία θεώρησε αναγκαία, προκειμένου να εξασφαλίσει την 
αντικειμενική αξία των παραστάσεων που μέσω των αισθήσεών μας σχηματίζουμε μέσα μας, είναι λογικά 
θεμιτή. Και στη συνέχεια,  ο Καντ επιχειρηματολόγησε υπέρ της αξιοπιστίας των παραστάσεων μας για 
τα πράγματα, η οποία εξασφαλίζεται χάρη σε ένα μηχανισμό γνώσης που διαθέτουμε. Συντελεστές 
του μηχανισμού μας αυτού είναι αφενός ο χρόνος και ο χώρος και αφετέρου οι κατηγορίες. 

Ρενέ Μαγκρίτ , Ο απατηλός καθρέφτης, 1915



• Χώρος και χρόνος. 

Συμβαίνει  ασυνάρτητες μεταξύ τους παραστάσεις  να προσλαμβάνουν συνοχή. Τη συνάφεια αυτή μεταξύ 
ετερόκλητων παραστάσεων παρατηρεί ο Καντ την εξασφαλίζουμε κατ΄αρχήν χάρη στο χρόνο και χώρο.

Οι κατηγορίες. A priori έννοιες: 1) ποσού (ενότητα, πολλαπλότητα, ολότητα), 2. Ποιού (πραγματικότητα, 
άρνηση, περιορισμός), 3. αναφοράς (ουσία, αιτιότητα, αλληλεπίδραση) και 4. Τρόπου ( δυνατότητα, ύπαρξη, 
αναγκαιότητα)

Αυτά τα έχουμε ήδη στο μυαλό μας, δεν είναι προϊόντα, αλλά προϋπόθεση της εμπειρίας μας, δεν είναι 
παραστάσεις που μπορούμε να σχηματίσουμε, αφού προηγουμένως παρατηρήσουμε με τις αισθήσεις μας 
ορισμένα γεγονότα, αλλά προηγούνται όλων των παραστάσεών μας. 

Χάρη στις κατηγορίες αυτές, που υπάρχουν μέσα μας ΠΡΙΝ από όλες τις παραστάσεις που σχηματίζουμε 
μέσω της εμπειρίας μας, των αισθήσεών μας, είμαστε σε θέση να βάλουμε σε τάξη το πολύμορφο και 
ακατάστατο περιεχόμενο της εμπειρίας μας.  Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ανεξάρτητες από την 
εμπειρία μας. Το μυαλό μας επινόησε τις κατηγορίες , τις δοκίμασε πάνω στις παραστάσεις που μέσω 
των αισθήσεων μας σχηματίζουμε μέσα μας και επειδή εφαρμόζοντάς τις,  τις βρήκε 
αποτελεσματικές για την απόκτηση της εμπειρικής γνώσης, τις κράτησε.

Τα όρια της γνώσης μας είναι τα όρια της εμπειρίας μας. 

Κατά τον Καντ η εμπειρία μας αποτελεί χωρίς αμφιβολία αναγκαίο συντελεστή της γνώσης.  Συνεπώς για 
να γνωρίσουμε την αλήθεια οφείλουμε κατά τον Καντ να μην αγνοούμε τις πληροφορίες που μέσω των 
αισθήσεων  μας έχουν καταχωρηθεί στην εμπειρία μας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να 
οδηγηθούμε στην αποθέωση της εμπειρίας μας. Αλλά, πάλι,  αν το πράγμα καθεαυτό είναι η πηγή των 
παραστάσεών μας πώς μπορούμε να ισχυριζόμαστε όπως ο Καντ ότι είναι η αιτία τους, αφού η 
δικαιοδοσία των κατηγοριών περιορίζεται μέσα την εμπειρία μας; Με το να υιοθετεί κάτι τέτοιο ο Καντ 
δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να αντιφάσκει.  

Ρενέ Μαγκρίτ, Η φιλοσοφική λυχνία, 1936



Ρενέ Μαγκρίτ, Εν λευκώ, 1965 « Τα ορατά πράγματα μπορούν να γίνουν αόρατα. Αν κάποιος 

ιππεύει ένα άλογο σ’ ένα δάσος, άλλοτε φαίνεται και άλλοτε όχι, παρότι είναι εκεί. Στο Εν λευκώ η 

αναβάτισα κρύβει τα δένδρα και τα δένδρα την κρύβουν. Όμως η δύναμη της σκέψης μας 

συλλαμβάνει τόσο το ορατό όσο και το αόρατο, κι εγώ χρησιμοποιώ τη ζωγραφική για να κάνω 

ορατές τις σκέψεις»



Paul Guyer, Καντ, πρόλογος-απόδοση Γιώργος Μαραγκός,  Gutenberg, 2013, σελ. 95-141. (Διαφάνειες 5-15)
• Η κοπερνίκεια στροφή του Καντ.
Στην Κριτική του Καθαρού Λόγου ο Καντ αναφέρεται στο βασικό πρόβλημα της θεωρητικής φιλοσοφίας ως 
πρόβλημα σχετικά με το πώς είναι δυνατή η «συνθετική a priori κρίση» Ο Καντ δέχεται τη θέση που είχε 
υποστηρίξει ο Χιούμ, πως «Η εμπειρία ασφαλώς μας διδάσκει ότι κάτι είναι φτιαγμένο έτσι ή αλλιώς, όχι όμως 
ότι θα μπορούσε να είναι διαφορετικό».  Η εμπειρία μας λέει μόνον ότι όσα αντικείμενα έχουν πράγματι 
παρατηρηθεί είναι έτσι ή αλλιώς, όχι ότι όλα τα αντικείμενα ακόμη κι αυτά ορισμένου είδους, πρέπει να είναι έτσι 
όπως είναι.  Κατ΄ αντιδιαστολή, προκειμένου να μπορούμε να ισχυριστούμε πως όλα τα αντικείμενα ορισμένου 
είδους πρέπει να είναι κάπως, δηλαδή για να μπορούμε να σχηματίζουμε κρίσεις που αξιώνουν να 
χαρακτηρίζονται από αναγκαιότητα και αληθή ή αυστηρή καθολικότητα, η γνώση μας δεν μπορεί να είναι a 
posteriori, αλλά πρέπει να είναι a priori-πρέπει κατά κάποιον τρόπο να σχηματίζουμε κρίσεις ανεξάρτητα από την 
προσφυγή σε οιανδήποτε επιμέρους εμπειρία. Η αναγκαιότητα και η αυστηρή καθολικότητα είναι επομένως 
ασφαλή σημάδια a priori γνώσης.  
Αναλυτική κρίση είναι εκείνη  όπου το κατηγόρημα Β ανήκει στο υποκείμενο Α ως κάτι που συγκεκαλυμένα
περιέχεται στην έννοια Α και η οποία θεωρείται ως αληθής βάσει του νόμου της ταυτότητας. Επί παραδείγματι, η 
πρόταση «Όλοι οι εργένηδες είναι άγαμοι είναι αληθής απλώς γιατί ο όρος εργένης σημαίνει άγαμος άρρην και η 
πρόταση όλοι οι άγαμοι άρρενες είναι άγαμοι είναι αληθής βάσει του νόμου της ταυτότητας. Θα λέγαμε δηλαδή  ότι 
αναλυτικές είναι όσες προτάσεις αληθεύουν απλώς δυνάμει του νοήματος των όρων τους και των νόμων της 
λογικής.  
Από την άλλη συνθετικές είναι οι προτάσεις όπου το κατηγόρημα Β βρίσκεται εκτός της έννοιας Α, αν και βεβαίως 
έχει σχέση με αυτήν.  Έτσι αληθείς συνθετικές προτάσεις είναι όσες αληθεύουν παρά το γεγονός ότι το κατηγόρημα 
δεν περιέχεται στην έννοια του υποκειμένου, και πρέπει επομένως να καθίστανται αληθείς από κάτι άλλο, και 
όχι από το νόημα των εμφανιζομένων σ’ αυτές όρων και από τους νόμους της λογικής. Ο Καντ δηλώνει ότι οι 
αναλυτικές κρίσεις είναι δυνατόν να ονομαστούν και διασαφηνίζουσες κρίσεις, γιατί απλώς καθιστούν σαφές ό, τι 
ήδη περιέχεται αδήλως στις έννοιές μας, ενώ οι συνθετικές κρίσεις μπορούν να ονομαστούν επεκτείνουσες κρίσεις,  
επειδή -όταν βεβαίως είναι αληθείς- προσθέτουν γνησίως πληροφορίες σε ό,τι ήδη περιέχεται στην έννοια που 
διαθέτουμε αναφορικά με το εκάστοτε υποκείμενο.    Αυτά είναι άραγε όλα και όλα τα είδη των γνώσεων; Ένας 
προγενέστερος του Καντ φιλόσοφος, ο Χιούμ απαντούσε καταφατικά: κατά τη διατύπωσή του: όλα τα αντικείμενα 
του ανθρώπινου λόγου ή της ανθρώπινης έρευνας είναι δυνατόν να χωριστούν με τρόπο φυσικό σε δύο είδη, εν 
προκειμένω σε Σχέσεις μεταξύ Ιδεών- δηλαδή σε αναλυτική και άρα a priori γνώση- και σε Γεγονότα της 
Πραγματικότητας- δηλαδή σε επιμέρους συνθετικές προτάσεις, γνωστές a posteriori.  Αλλά κατά την άποψη του 
Καντ είναι δυνατόν να υπάρχουν και επιπλέον μάλιστα όντως υπάρχουν συνθετικές a priori γνώσεις.  Κατά τον 
Καντ, πράγματι όλες οι θεμελιώδεις προτάσεις στη φιλοσοφία καθώς και το περιεχόμενο 
των καθαρών μαθηματικών, ακόμη και οι βασικές αρχές της φυσικής επιστήμης δεν 
είναι τίποτε λιγότερο παρά συνθετικές a priori γνώσεις. 



Η Κριτική του  Καθαρού Λόγου  στοχεύει  να ανασκευάσει τον χιουμανό σκεπτικισμό σχετικά με τις πρώτες 
αρχές της γνώσεις μας, τη θέση δηλαδή ότι ακόμη και οι πιο θεμελιώδεις αρχές της γνώσης μας,  όπως το 
ότι κάθε συμβάν έχει αίτιο, βασίζονται στην εμπειρία, και ως εκ τούτου δεν έχουν ποτέ πραγματικά 
αναγκαίο και αληθώς ή αυστηρώς καθολικό κύρος, αλλά είναι ενδεχομενικές προτάσεις με υποθετική 
και συγκριτική γενικότητα στην καλύτερη περίπτωση. Πώς λοιπόν μπορεί να δείξει ο Καντ ότι οι πρώτες 
αρχές στα μαθηματικά, στην επιστήμη και στην ίδια τη φιλοσοφία είναι συνθετικές προτάσεις γνωστές a 
priori, και όχι απλώς a posteriori;  Η πρόταση του Καντ είναι να δοκιμάσει μια διεργασία ανάλογη προς 
τις πρώτες σκέψεις του Κοπέρνικου, ό, τι έχει γίνει γνωστό ως η κοπερνίκειος στροφή του όσον αφορά 
στη φιλοσοφία. Ακριβώς όπως ο Κοπέρνικος, που: όταν δεν έκανε πρόοδο στην εξήγηση των ουρανίων 
κινήσεων δεχόμενος ότι ολόκληρος ο ουράνιος θόλος στρέφεται γύρω από τον παρατηρητή, προσπάθησε 
να δει μήπως θα είχε μεγαλύτερη επιτυχία αν έκανε τον παρατηρητή να περιστρέφεται, αφήνοντας τα 
άστρα ακίνητα έτσι και στη μεταφυσική μπορούμε να δοκιμάσουμε έναν παρόμοιο τρόπο όσον αφορά την  
εποπτεία αντικειμένων.  Προκειμένου η εποπτεία να συμφωνεί με τη σύσταση των αντικειμένων, γράφει ο 
Καντ δεν βλέπω πως μπορούμε να γνωρίζουμε οτιδήποτε περί αυτών a priori, αν όμως το αντικείμενο των 
αισθήσεων πρέπει να συμφωνεί με τη σύσταση της εποπτικής μας δύναμης τότε μπορώ κάλλιστα να 
αναπαραστήσω σε εμένα τη δυνατότητα αυτή. Με άλλα λόγια υποστηρίζει ο Καντ ότι αν δεχτούμε πως οι 
βασικές μορφές της εποπτείας και των εννοιών αναφορικά με αντικείμενα δηλαδή οι κατ’ αίσθηση 
αναπαραστάσεις και η εννοιολογική οργάνωσή τους, προέρχονται από την εμπειρία μας δεδομένων 
αντικειμένων, τότε η γνώση μας περί αυτών δεν θα ήταν ποτέ κάτι περισσότερο  από  a posteriori και ως ε κ 
τούτου κατά συμβεβηκός (όχι κατ’ ανάγκη, αλλά από τυχαία σύμπτωση) και πεπερασμένη. Αν όμως είναι 
δυνατό να ανακαλύψουμε θεμελιώδεις μορφές αναφορικά με την κατ’ αίσθηση αναπαράσταση και 
την εννοιολογική οργάνωση των αντικείμενων μέσα στη δομή του νου μας, τότε είναι δυνατόν να 
γνωρίζουμε πως τίποτε δεν μπορεί ποτέ να γίνει για μας αντικείμενο γνώσης παρά μέσω αυτών των 
μορφών, και άρα ότι οι εν λόγω μορφές που εφαρμόζονται με τρόπο καθολικό και αναγκαίο στα 
αντικείμενα της γνώσης μας- δηλαδή ότι είναι  συνθετικές  a priori. 



Εκ πρώτης όψεως λοιπόν, η πρόταση του Καντ μοιάζει να είναι αντίθετη προς την κοπερνίκεια διεργασία.  
Ο Καντ ανεβάζει στα ύψη τη σημασία  μας ως παρατηρητών, θεωρώντας πως όλα τα αντικείμενα 
πρέπει να συμφωνούν με  τους όρους της εμπειρίας μας, και όχι οι εμπειρίες να συμφωνούν με τον 
ανεξάρτητο χαρακτήρα των αντικειμένων.  Η αναλογία μοιάζει να είναι μόνο ότι στη φιλοσοφία όπως 
και στην αστρονομία, η πρόοδος ενίοτε απαιτεί να ανατραπούν ριζικά παραδοσιακές παραδοχές. 

Η κοπερνίκειος στροφή στη φιλοσοφία δηλαδή η παραδοχή πως μπορούμε να βρούμε θεμελιώδεις όρους 
δυνατότητας αναφορικά με την εμπειρία με τους οποίους πρέπει να συμφωνούν τα αντικείμενα της 
εμπειρίας είναι η βάση της πρώτης αξίωσης του Καντ περί αυτονομίας. Πρόκειται για τον ισχυρισμό 
πως η αισθητικότητα και η διάνοια ως δύο κύριες δυνάμεις του νου περιέχουν τις a priori συστατικές 
αρχές όσες διέπουν τη δύναμη της γνώσης (τη θεωρητική γνώση της φύσης).  Πόσο ισχυρή όμως εννοεί ο 
Καντ ότι πρέπει να θεωρηθεί αυτή η αξίωση περί αυτονομίας; Όπως αποδεικνύεται θα πρέπει να εκληφθεί 
ως πολύ ισχυρή: ο Καντ θα υποστηρίξει από αρχής μέχρι τέλους στην Κριτική του Καθαρού Λόγου ότι τα 
αντικείμενα δεν πρέπει μόνο να συμφωνούν με τους όρους δυνατότητας της γνώσης μας περί αυτών 
προκειμένου να είναι εφικτή η γνώση αυτή, αλλά και ότι όντως μπορούμε να επιβάλλουμε στα 
αντικείμενα τη συμφωνία με τους όρους δυνατότητας της γνώσης. Όπως υποστηρίζει «όσο και να ακούγεται 
υπερβολικό και αντιφατικό το να πούμε ότι η διάνοια είναι αυτή η ίδια η πηγή των νόμων της φύσης 
{…}, ένας τέτοιος ισχυρισμός παρ’ όλα αυτά είναι ορθός και αρμόζει στο αντικείμενό του, εν προκειμένω 
στην εμπειρία»  Ο Καντ δεν υποστήριξε πως είμαστε θεοί ή δημιουργοί των αντικειμένων της εμπειρίας 
μας. Αντ’ αυτού υποστηρίζει ότι μπορούμε και πρέπει να επιβάλλουμε τη συμφωνία με τους όρους 
δυνατότητας της εμπειρίας μας όσον αφορά στο πώς μας φαίνονται τα αντικείμενα, αλλά γι’ αυτόν ακριβώς 
τον λόγο το πώς μπορεί να είναι τα αντικείμενα αυτά καθεαυτά παραμένει κατ’ ανάγκην άγνωστο σ’ εμάς. 
Με άλλα λόγια, η ανασκευή του χιουμανού σκεπτικισμού από τον Καντ, δηλαδή η απόδειξη και η εξήγησή 
του ότι υπάρχουν συνθετικές a priori γνώσεις  με αναφορά σ’ αυτούς τούτους τους όρους δυνατότητας της 
εμπειρίας μας, μοιάζει να τον οδηγεί σε κάτι παρόμοιο προς τον καρτεσιανό σκεπτικισμό, δηλαδή στην 
άρνηση του ότι το πώς αναπαριστούμε τα πράγματα έχει οιανδήποτε αναγκαία ομοιότητα με το πώς είναι 
τα πράγματα καθεαυτά.  



• Ο Καντ χρησιμοποιεί τον όρο Υπερβατολογική Αισθητική για να διερευνήσει επιστημονικά τα a 
priori στοιχεία της κατ’ αίσθηση αντίληψης όχι τις a priori μορφές των εννοιών και των κρίσεων. 
Μέχρι τότε η λογοκρατική παράδοση δεν δεχόταν καθόλου τη συμβολή της αισθητικότητας στη 
γνώση. Ο Καντ  στο εν λόγω έργο θα την διερευνήσει όπως και το ποιες είναι οι a priori μορφές της 
συμβολής αυτής.  Η θέση στην Υπερβατολογική Αισθητική είναι ότι ο χώρος και ο χρόνος είναι οι 
καθαρές μορφές κάθε κατ’ αίσθηση αναπαράστασης αντικειμένων, και ως τέτοιες είναι πηγές 
της συνθετικής a priori γνώσης και στα καθαρά και στα εφαρμοσμένα μαθηματικά. Επιπλέον 
όμως δεν είναι τίποτε περισσότερο παρά οι καθαρές μορφές των δικών μας αναπαραστάσεων των 
αντικειμένων, ή οι μορφές του πώς μας φαίνονται τα πράγματα, και όχι οι μορφές των πραγμάτων 
όπως είναι αυτά καθεαυτά. Μόνο ως τέτοιες υποκειμενικές μορφές των αναπαραστάσεων μπορούν 
να παρέχουν συνθετική a priori γνώση. Ο ισχυρισμός πως ο χώρος και ο χρόνος δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά οι ουσιώδεις μορφές των αναπαραστάσεων μας για τα πράγματα είναι γνωστή ως 
υπερβατολογικός ιδεαλισμός, θεωρία του Καντ. 

Ρενέ Μαγκρίτ, Ξεπατίκωμα, 

1966.



Στην Υπερβατολογική Αισθητική ο Καντ υποστηρίζει πως κάθε γνήσια γνώση απαιτεί μια κατ’ 
αίσθηση συνιστώσα  και έτσι όσοι μεταφυσικοί ισχυρισμοί υπερβαίνουν τη δυνατότητα της κατ’ 
αίσθηση επιβεβαίωσης δεν είναι ποτέ δυνατόν να συνιστούν γνώση.  Επίσης η Υπερβατολογική
Αισθητική προετοιμάζει το έδαφος για την άποψη του Καντ πως, αφού οι μορφές της κατ’ αίσθηση 
αναπαράστασης και τα όποια όρια ενέχουν αυτές οι μορφές αφορούν μόνο στο πως φαίνονται τα 
πράγματα όχι στο πώς είναι καθεαυτά, είμαστε επιτέλους ελεύθεροι να σκεφτόμαστε ή να νοούμε 
τα πράγματα όπως είναι καθεαυτά από τις εν λόγω μορφές- δυνατότητα που ο Καντ θα 
αξιώσει για την ανασύσταση της μεταφυσικής, όπως θα την εισηγηθεί, ως κάτι που αφορά στην 
πρακτική μάλλον παρά στη θεωρητική γνώση.  Ο Καντ προβάλλει τη γενική θέση του ότι κάθε 
γνήσια γνώση απαιτεί και τα δύο, και κατ’ αίσθηση εισροή και διανοητική οργάνωση, λέγοντας 
πως κάθε γνώση απαιτεί και εποπτείες και έννοιες. Εποπτείες και έννοιες είναι δύο διαφορετικά 
είδη του γένους αναπαράσταση, αυτός είναι ο γενικότατος όρος του Καντ για κάθε γνωσιακή
κατάσταση. Αρχή-αρχή στην Υπερβατολογική Αισθητική ο Καντ δηλώνει ότι πως μια εποπτεία 
είναι το πιο άμεσο είδος αναπαράστασης αντικειμένων, σε αντιδιαστολή προς την έννοια που 
πάντοτε αναπαριστά ένα αντικείμενο εμμέσως δηλαδή με κάποια ιδιότητα του αντικειμένου. 
Στο εγχειρίδιο του περί λογικής ο Καντ ορίζει την εποπτεία ως ενική αναπαράσταση, δηλαδή ενός 
επιμέρους καθέκαστον αντικειμένου, ενώ η έννοια είναι ένα καθόλου, που αναπαριστά ιδιότητες 
κοινές σε πολλά αντικείμενα. 



Ο Κάντ υποστηρίζει κάτι που θεωρεί ότι οι εμπειριστές φιλόσοφοι δεν μπόρεσαν να το δεχτούν- πως ακόμη 
και οι πολλαπλές παρατηρήσεις ενός αντικειμένου δεν παρέχουν καθορισμένη γνώση περί του 
αντικειμένου, έως ότου οι σχετικές παρατηρήσεις οργανωθούν από έννοιες και υπαχθούν σ’ αυτές.  Το 
τελευταίο ζήτημα θα το πραγματευθεί η Υπερβατολογική Λογική. 

Πως ο Καντ υποστηρίζει ότι ο χώρος και ο χρόνος είναι οι καθαρές μορφές της εποπτείας και γιατί 
καταλήγει στη θέση ότι ο χώρος και ο χρόνος δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι καθαρές μορφές των 
αναπαραστάσεων των αντικειμένων;  Με επιχειρήματα που ονομάζονται μεταφυσική έκθεση τα οποία 
δεν εννοείται ότι προϋποθέτουν την ύπαρξη οιονδήποτε συνθετικών a priori γνώση για τη δομή του χώρου 
και του χρόνου, όπως αυτή εκφράζεται στις προτάσεις της γεωμετρίας και σε ανάλογες γενικές αποφάνσεις 
περί χρόνου.   Πόσο ισχυρά είναι τα επιχειρήματα του Κάντ για όλα αυτά;  Δεν μοιάζει εύκολη η εναντίωση 
στην άποψη του Καντ πως αναπαριστούμε επιμέρους περιοχές του χώρου και του χρόνου ως μέρη 
ευρύτερων επιμέρους, του χώρου και του χρόνου αυτών καθεαυτούς.  Ωστόσο,  δεν είναι εξίσου σαφές ότι 
πρέπει να έχουμε a priori παράσταση του χώρου, ανεξάρτητα από την παράσταση επιμέρους 
αντικειμένων στο χώρο προκειμένου  να ισχύει αυτό. Δεν είναι προφανές ότι μπορούμε να 
αποκλείσουμε πως στην αρχή της γνωσιακής ανάπτυξής μας αποκτούμε βαθμιαία την αναπαράσταση 
του χώρου ως όλου, μαζί με την ικανότητα να αναπαριστούμε διακριτά αντικείμενα μέσα στο χώρο.  



Ο πυρήνας του επιχειρήματος του Καντ είναι ο εξής:  Η γεωμετρία είναι η επιστήμη που προσδιορίζει τις 
ιδιότητες του χώρου συνθετικά αλλά a priori. Ποια πρέπει λοιπόν να είναι η αναπαράσταση του χώρου 
προκειμένου να είναι δυνατή μια τέτοιου είδους γνώση; Αρχικά πρέπει να είναι εποπτεία, γιατί από μια απλή 
έννοια δεν μπορούν να συναχθούν προτάσεις που υπερβαίνουν την έννοια.  Αυτή όμως η εποπτεία πρέπει να 
απαντάται εντός μας a priori, δηλαδή πριν από κάθε κατ’ αίσθηση αντίληψη αντικειμένου, και ως κε τούτου 
πρέπει να είναι καθαρή, μη εμπειρική εποπτεία. Γιατί οι γεωμετρικές προτάσεις είναι όλες αποδεικτικές, 
δηλαδή συνυφασμένες με την επίγνωση της αναγκαιότητάς τους. 

Ο Καντ  υποστηρίζει ότι ο χώρος και ο χρόνος δεν μπορεί να είναι ιδιότητες των πραγμάτων καθεαυτών, 
ούτε σχέσεις μεταξύ των πραγμάτων καθεαυτών, επειδή «ούτε οι απόλυτοι ούτε οι σχετικοί καθορισμοί 
είναι δυνατόν να γίνουν αντικείμενα εποπτείας πριν από την ύπαρξη των πραγμάτων στα οποία αφορούν 
οι καθορισμοί, και άρα να γίνουν αντικείμενα εποπτείας  a priori.  Από το γεγονός ότι ο χώρος και ο χρόνος 
δεν μπορεί να είναι ιδιότητες των πραγμάτων καθεαυτών συνάγει ότι μπορούν να είναι μόνον 
«υποκειμενικοί όροι της αισθητικότητας»- ο χώρος  «απλώς η μορφή των φαινομένων της εξωτερικής 
αίσθησης» και ο χρόνος «τίποτε άλλο παρά η μορφή της εσωτερικής αίσθησης. Δηλαδή η μορφή της 
εποπτείας του εαυτού μας και της εσωτερικής καταστάσεως μας».   Την υπερβατολογική ιδεατότητα
του χώρου και του χρόνου την συνάγει μόνο μέσω μιας προκείμενης σχετικά με τη δυνατότητα της a priori
γνώσης. 



Το ότι η απόδειξη του υπερβατολογικού ιδεαλισμού δεν είναι ικανή να στηρίξει το συμπέρασμά της πέρα 
από κάθε αμφιβολία πρέπει αμέσως να λεχθεί ότι  δεν θα καταδίκαζε στην αποτυχία ολόκληρο το 
εγχείρημα του Καντ στην Κριτική του Καθαρού Λόγου.  Γιατί ο Καντ θέλει να υποστηρίξει πως η λογική της 
κρίσης είναι πηγή συνθετικής  a priori γνώσης, και αυτό μπορεί να αληθεύει ακόμη κι αν υπάρχει ένα 
αναπόφευκτα εμπειρικό στοιχείο στις χωρικές και τις χρονικές αναπαραστάσεις όπου εφαρμόζονται 
οι a priori μορφές κρίσης. Αυτό θα είναι το επόμενο μείζον που θα μας απασχολήσει. Προτού όμως 
αφήσουμε τη θεωρία του Καντ, γράφει ο Guyer, για την αισθητικότητα και στραφούμε στη θεωρία του για 
τη διάνοια, οφείλουμε οπωσδήποτε να πούμε ότι η ερμηνεία του επιχειρήματος του Καντ υπέρ του 
υπερβατολογικού ιδεαλισμού κινείται από μια γνωσιολογική αξίωση προς μιαν οντολογική. Δηλαδή κατά 
την ερμηνεία αυτή ο Καντ με αφετηρία την υποτιθέμενη συνθετική a priori γνώση του χρόνου και του 
χώρου συνάγει ότι μόνον οι αναπαραστάσεις μας και όχι πράγματα ανεξάρτητα από τις 
αναπαραστάσεις μας μπορεί να έχουν χωρικές ή και χρονικές ιδιότητες. Κατά μια άλλη άποψη,  ο 
υπερβατολογικός ιδεαλισμός είναι μια γνωσιολογική ή μια μεθοδολογική θέση και καθόλου οντολογική 
ή μεταφυσική θέση. Ο Henry Allison που είναι υπέρμαχος αυτής της άποψης υποστηρίζει ότι ο Καντ απλώς 
δείχνει ότι ο χώρος και ο χρόνος είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά της γνώσης σχετικά  με ό,τι ο Allison
ονομάζει επιστημικοί όροι .  



Γράφει ο Guyer ότι είναι κάπως παραπλανητικό το να αποκαλείται «θεωρία  των δύο 
αντικειμένων» ή «των δύο κόσμων» η οντολογική και όχι απλώς μεθοδολογική ερμηνεία του 
υπερβατολογικού ιδεαλισμού.  Αυτό ηχεί σαν ο Κάντ να υποτίθεται εδώ ότι επινόησε εκ του 
μηδενός έναν μυστηριώδη κόσμο πίσω από τον κόσμο των κοινών αντικειμένων, ότι εκ 
περισσού διπλασίασε τα αντικείμενα της εμπειρίας, ενώ την ίδια στιγμή τα απογύμνωσε από 
τις σημαντικότερες ιδιότητές τους (μια τέτοια ένσταση ανάγεται τουλάχιστον στον Χέγκελ 
που λοιδορούσε την ιδέα ότι υπάρχει ένας υπεραισθητός κόσμος πραγμάτων καθεαυτών, 
λέγοντας ότι είναι ένας επινοημένος κόσμος στη Φαινομενολογία του Πνεύματος &157). Για 
τον Καντ όμως,  όπως και για όλους σχεδόν τους φιλοσόφους κατά τον 17ο και τον 18ο

αιώνα, υπήρχαν ήδη δύο είδη αντικειμένων: τα κοινά αντικείμενα και οι σχετικά με αυτά 
νοητικές μας αναπαραστάσεις.  Όντως λοιπόν ο Καντ είχε μια «θεωρία των δύο όψεων»: οι 
πάντες πλην  του Μπέρκλευ είχαν μια τέτοια θεωρία, παρότι λίγοι θα συμφωνούσαν με την  
αναδιάταξη των χωροχρονικών ιδιοτήτων από τα κοινά αντικείμενα στις αναπαραστάσεις 
τους. Οιαδήποτε ερμηνεία του υπερβατολογικού ιδεαλισμού του Καντ πρέπει κατ’ανάγκην να 
λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι, όπως και πλείστοι των συγχρόνων του,  ο Κάντ όντως 
ενστερνιζόταν μια θεωρία των δύο όψεων ανεξάρτητα από τον υπερβατολογικό
ιδεαλισμό. 



Στο στάδιο της μεταφυσικής παραγωγής των κατηγοριών ο Καντ υποστηρίζει ότι καταρχάς κάθε γνώση 
αντικειμένων εκφράζεται με κρίσεις, και άρα δεν συνίσταται ποτέ μόνο από εποπτείες, επί παραδείγματι, η 
παρατήρηση ενός αντικειμένου δεν συνιστά γνώση του αντικειμένου, γιατί η γνώση απαιτεί σκέψη ή 
βεβαίωση σχετικά με το εκάστοτε παρατηρούμενο αντικείμενο, κι άρα απαιτεί να εφαρμόζεται σ΄αυτό μια 
έννοια.  Ο Καντ υποστηρίζει ότι οι κρίσεις σχετικά με τα αντικείμενα έχουν κατ΄ανάγκη ορισμένες 
χαρακτηριστικές μορφές, κι αυτές καθορίζονται από ό,τι ονομάζει λειτουργίες της κρίσης.  Τέλος ο Καντ 
συμπεραίνει πως όλες οι έννοιες πρέπει να έχουν αντιστοίχως ορισμένες μορφές, που επιτρέπουν να 
εφαρμόζουμε τις μορφές των κρίσεων στα αντικείμενα. Οι μορφές αυτές είναι ό,τι ο Καντ ονομάζει 
«καθαρές έννοιες της διάνοιας» ή κατηγορίες.  Στο δεύτερο στάδιο του επιχειρήματός του στην 
υπερβατολογική παραγωγή ο Καντ υποστηρίζει πως οι κατηγορίες έχουν αντικειμενικό κύρος ή 
εφαρμόζονται κατ’ ανάγκην σε όλες τις αναπαραστάσεις μας: είναι αδύνατον να έχουμε οιανδήποτε 
εμπειρία, που να μην υπόκειται στις κατηγορίες και άρα οι κατηγορίες είναι οι όροι δυνατότητας της 
εμπειρίας. Στο τρίτο στάδιο του επιχειρήματος ο Καντ επανεισάγει τον ισχυρισμό του πώς χρειαζόμαστε 
τόσο εποπτείες όσο και έννοιες προκειμένου να έχουμε γνώση, έτσι ώστε οι κατηγορίες πρέπει να 
εφαρμόζονται στην εμπειρία μας των εμπειρικών εποπτειών με τη χωροχρονική μορφή αυτής της 
εμπειρίας, μέσω αυτό που ονομάζει σχηματικότητα των κατηγοριών.  Στη συνέχεια υποστηρίζει πως η 
αναγκαία εφαρμογή των κατηγοριών στη χωροχρονική εμπειρία δίνει μερικές a priori συνθετικές αρχές, 
πάνω από όλα τις τρεις αρχές: ότι σε κάθε αλλαγή,  η ποσότητα της ουσίας πάντοτε διατηρείται, ότι κάθε 
αλλαγή συντελείται σύμφωνα με αιτιακό νόμο, και ότι όλα τα αντικείμενα, όσα συνυπάρχουν στο χώρο 
αλληλεπιδρούν. 



Είναι σαφές ότι ο αρχικός και κύριος στόχος του στην Υπερβατολογική Αισθητική είναι ο 
χιουμανός σκεπτικισμός.  Η απάντηση του Καντ  στον χιουμανό σκεπτικισμό εξαρτάται 
από την Κοπερνίκεια Στροφή του και από τη βεβαίωση της γνωστικής αυτονομίας 
μας, δηλαδή από τον ισχυρισμό ότι φέρουμε εντός μας τις θεμελιώδεις αρχές της 
θεωρητικής γνώσης  σχετικά με τη φύση – ότι «όσο κι αν ακούγεται υπερβολικό και 
αντιφατικό η πηγή των νόμων της φύσης είναι η ίδια η διάνοια»(Α127). Μπορούμε 
να καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως ο Καντ υπερτονίζει τη δύναμη της γνωστικής 
αυτονομίας μας, δεχόμενος και εδώ ίσως αδικαιολόγητα μιαν αξίωση αναγκαιότητας. 


