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Estetyka wobec problemu smaku
Zakład Estetyki Uniwersytetu Śląskiego
Jedną z najbardziej istotnych metafor, które ukształtowały oblicze tradycyjnej
estetyki, jest bez wątpienia metafora Smaku1. Friedrich Schümmer proponuje
określić główny nurt XVIII-wiecznej myśli estetycznej jako „estetykę smaku” –
problem „sądu smaku” i jego uwarunkowań stoi bowiem w samym centrum jej
rozważań2. Jednocześnie „smak”, rozumiany nie jako dyspozycja warunkująca
wydanie sądu o charakterze estetycznym, lecz jako jeden ze zmysłów, paradoksalnie pozostaje niemalże nieobecny w refleksji estetycznej. Celem niniejszego artykułu jest namysł nad przyczynami tejże ekskluzji. Istotne jest także wskazanie na
fakt, że – wbrew próbom ich radykalnego oddzielenia – Smak i smak przenikały
się w myśli estetycznej. Analogie związane z żywieniem służyły do opisu Smaku;
niektórzy filozofowie dostrzegali pewne podobieństwo pomiędzy kosztowaniem
pożywienia a „kosztowaniem” duchowym. Ostatecznie ważnym aspektem tekstu
jest także wskazanie na zmianę we współczesnej refleksji estetycznej, która, poszerzając zakres estetyki (a właściwie powracając do jej źródeł), koncentruje się na
dostrzeżeniu uwarunkowań, jakie legły u podstaw tradycyjnej hierarchii zmysłów.
Hierarchia zmysłów
Owa hierarchia zmysłów, której źródeł możemy poszukiwać w myśli starożytnej,
charakteryzuje się niezwykłą trwałością w filozofii i kulturze. Uprzywilejowanie
wzroku i słuchu jako zmysłów dystansu, implikujących obojętność i pozwalających na bezinteresowność, przyczyniło się do ukształtowania wzrokocentrycznej estetyki. Jednocześnie zmysły oparte na kontakcie i bliskości – smak, dotyk,
węch – zostały wykluczone z jej obszaru, jako zaburzające dystynkcję pomiędzy
przedmiotem i podmiotem, niepoddające się werbalizacji i subiektywne. Jak zauważa Anthony Synnott: „Grecka tradycja podkreślała konieczność wyznaczenia
wyraźnego rozdziału pomiędzy zmysłami a umysłem, a także epistemologiczną
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Za Carolyn Korsmeyer przyjmuję zapis wielką i małą literą, aby odróżnić metaforyczne
i dosłowne znaczenie smaku. W związku z tym “Smak” będzie odnosić się do smaku estetycznego,
to znaczy do umiejętności odpowiedniego rozpoznania wartości i wydania sądu na temat piękna;
natomiast „smak” odnosi się do smaku rozumianego jako jeden ze zmysłów. Por. C. Korsmeyer,
Making Sense of Taste. Food and Philosophy, Ithaca 2002, s. 38.
Por. S. Pazura, De gustibus. Rozważania nad dziejami pojęcia smaku estetycznego, Warszawa 1981, s. 5.
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i metafizyczną wyższość tego drugiego”3. Refleksja nad zmysłami miała istotny
charakter, choć były one łączone z niską i zwierzęcą częścią człowieka. Jest to
szczególnie wyraźne w myśli Platona, według którego tylko umysł jest w stanie
poznać Idee. Zmysły i ciało wprowadzają w błąd – jedynie rozum daje możliwość
pełnego poznania. W Fedonie skupianie się na ciele jest określane jako niegodne
filozofa. Pojawia się w tym kontekście wątek hierarchii zmysłów:
Ja myślę na przykład coś w tym rodzaju: czy daje jakąś prawdę wzrok i słuch ludziom, czy też o tym to i poeci nam bez ustanku trąbią, że ani nie słyszymy niczego
dokładnie ani nie widzimy? A toż ci, jeżeli nawet te zmysły spośród zmysłów cielesnych nie pokazują dokładnie i jasno, to cóż dopiero inne? Toż chyba wszystkie
inne są gorsze od tych4.

Widoczne jest stopniowanie „jasności”, która w tym przypadku nie przysługuje nawet doznaniom wzrokowym i słuchowym, a co dopiero pozostałym,
w tym smakowym. Kryterium „jasności” i „niejasności” w kontekście poznania
zmysłowego jest jednym z najczęściej przejawiających się wątków deprecjonujących zmysły „niższe”. W Timaiosie pojawia się kolejny taki motyw: zmysł smaku
zawiera w sobie niebezpieczeństwo braku umiarkowania i łakomstwa, a zbytnie
skoncentrowanie się na potrzebach ciała spowodowałoby, że „wszelka filozofia
i służba Muzom byłaby rodzajowi ludzkiemu obca”5. Podobny wątek odnajdujemy u Arystotelesa, który ściśle łączy smak z dotykiem, najbardziej podstawowym,
zwierzęcym ze zmysłów6. Jednocześnie zauważa on, że dotyk i smak są zmysłami
najsilniej połączonymi z doznaniem bólu oraz przyjemności.
Istotnym aspektem refleksji estetycznej okazała się konieczność oddzielenia
przyjemności zmysłowej od przyjemności estetycznej, która, pomimo że zakorzeniona w doświadczeniu zmysłowym, przekracza je. Przyjemność zmysłowa,
związana z „niskimi” zmysłami i bezpośrednimi doznaniami smakowymi lub
erotycznymi, nie była przedmiotem namysłu estetyki. Jedynie „chłodne” zmysły
dystansu mogły stać się źródłem przyjemności estetycznej, wykluczającej bezpośrednie zaangażowanie. Smak, zarówno u Platona, jak i Arystotelesa, wiąże się
z zagrożeniem zbytniej koncentracji na ciele. Jak zauważa Mark M. Smith, jedzenie jest z jednej strony postrzegane przez Arystotelesa jako niewinne źródło
zdrowia i życia, z drugiej natomiast „smak musiał zawsze podlegać dyscyplinowaniu przed nadmiernym pobłażaniem […], albowiem smakowanie, jako konieczna
funkcja życiowa, zawsze było skłonne prowadzić jednostkę do obżarstwa”7. Brak
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A. Synnott, Puzzling over the Senses: From Plato to Marx, [w:] The Varieties of Sensory Experience.
A Sourcebook in the Anthropology of the Senses, red. D. Howes, Toronto 1991, s. 63 [tłum. własne].
Platon, Fedon, 65b [w:] idem, Dialogi, tłum. W. Witwicki, Warszawa 2007.
Platon, Timaios, 73a [w:] idem, Dialogi…
Por. Arystoteles, O duszy, 414b, tłum. P. Siwek, Warszawa 1988.
M. M. Smith, Sensing the Past. Seeing, Hearing, Smelling, and Touching in History, Los Angeles
2007, s. 76.
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umiarkowania i rozwiązłość zdaniem Arystotelesa skutkują tym rodzajem przyjemności, który mogą odczuwać także zwierzęta. Przyjemności związane ze zmysłami wzroku, słuchu, a nawet zapachu są zaś przynależne jedynie człowiekowi,
a w przypadku rozkoszowania się nimi nie można mówić o braku umiarkowania8.
Inaczej jest w przypadku przyjemności dotyku i smaku, które „mają w sobie coś
godnego niewolników i coś zwierzęcego”9, przez co zasługują na pogardę.
Deprecjacja zmysłu smaku, tkwiąca u samych źródeł filozofii europejskiej, nie
została poddana weryfikacji wraz z ukonstytuowaniem się estetyki jako nauki.
Dowartościowanie poznania zmysłowego, dokonane przez Alexandra Baumgartena, nie przyczyniło się do zmiany w obrębie hierarchii zmysłów. Estetyka,
koncentrując się na refleksji dotyczącej sztuki i piękna, przeważnie odnosiła się
jedynie do zmysłu wzroku lub słuchu. Immanuel Kant dzieli natomiast zmysły na
obiektywne (dotyk, wzrok, słuch) i subiektywne (smak, węch)10. Obiektywność
tych pierwszych jest gwarancją ich powszechności i intersubiektywności. Zdaniem
Kanta jest to związane z faktem, iż są one skierowane na zewnątrz, w kierunku
przedmiotu, natomiast dwa pozostałe mają charakter wewnętrzny i nie przyczyniają się do poznania przedmiotu zewnętrznego, lecz poruszają „świadomość pobudzonego organu”. W związku z tym nie posiadają one potencjału epistemologicznego – „przedstawienia z nimi związane to raczej przedstawienia naszych
doznań związanych z przedmiotem zewnętrznym niż jego poznanie”11. O ile łatwo jest nam komunikować doznania w przypadku zmysłów obiektywnych, o tyle
w przypadku tych drugich, nawet przy jednakowej naoczności empirycznej, sposób, w jaki je odbieramy, może być odmienny. O samym smaku Kant stwierdza,
że przyczynia się on do rozróżnienia, czy dana potrawa przyniesie pożytek. Może
być też źródłem przyjemności, o ile zmysł ten nie uległ wynaturzeniu12. W Krytyce
władzy sądzenia filozof zauważa, że sąd dotyczący smaku (na przykład wina) jest
związany ze „smakiem zmysłów”, a nie „smakiem refleksji” (Smakiem). W związku z tym nie jest on właściwym (to znaczy czystym) „sądem smaku”. Nie ma on
także pretensji do powszechności. Sąd dotyczący tego, co przyjemne, opiera się na
osobistym uczuciu i ogranicza się jedynie do osoby wypowiadającej go.
Dlatego też, kiedy mówi: wino kanaryjskie jest przyjemne, a kto inny poprawi to
wyrażenie i przypomni mu, że powinien był powiedzieć: jest dla mnie przyjemne – zgadza się chętnie. I tak ma się rzecz nie tylko z tym, co smakuje językowi,
podniebieniu i przełykowi, lecz także z tym, co może być przyjemne oczom i uszom
każdego.[…] W zakresie tego co przyjemne, obowiązuje więc zasada: każdy ma
swój własny smak (zmysłów)13.
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Por. Arystoteles, Etyka nikomachejska, księga III, 1118a, tłum. D. Gromska, Warszawa 2007.
Ibidem, 1118b.
Por. I. Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycznym, tłum. E. Drzazgowska, P. Sosnowska, Warszawa 2005, s. 49.
Ibidem.
Por. ibidem, s. 57.
I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, tłum. J. Gałecki, Warszawa 2004, s. 76.
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Konieczne warunki czystego sądu, takie jak zdystansowanie i bezinteresowność oraz powszechność spowodowały, iż doznanie smakowe nie mogło stać się
jego źródłem.
Estetyka Smaku
Metafora Smaku rozumianego jako specyficzna estetyczna władza poznawcza
zdominowała XVIII-wieczną refleksję estetyczną. Smak rozumiano jako „złożoną
zdolność do odczuwania i oceny piękna”14, „zdolność oceniania tego co piękne”15,
„władzę lub też władze umysłu, które poddają się działaniu dzieł wyobraźni i wytwornych sztuk oraz wydają o nich sąd”16. Refleksja dotycząca Smaku rozpięta
została pomiędzy jego aspektami irracjonalno-intuicyjnymi (je ne sais quoi) a poszukiwaniem reguł i prawideł, którym powinien być podporządkowany:
Jedni sądzili, że posiadać smak, to umieć tłumaczyć, wyjaśniać, rozprawiać, rozumować […]. Inni utrzymywali, że ten, kto na skutek samej obecności odpowiedniego
przedmiotu jest pobudzony, wzruszony, wstrząśnięty […] posiada smak, chociażby nie
umiał wytworzyć sobie żadnego pojęcia o tym, co wywołuje w nim podobne stany17.

Mimo że Smak pojmowany jako swoista dyspozycja estetyczna nie jest
przedmiotem niniejszego wywodu, ciekawym aspektem jest tu wskazanie relacji i analogii pomiędzy Smakiem i smakiem, wyszczególnianych przez Carolyn
Korsmeyer. W refleksji dotyczącej Smaku, zmysł smaku pozostaje niemalże całkowicie nieobecny. W myśli niektórych filozofów pojawia się jednak koncepcja,
iż działają one na podobnej zasadzie. Zdaniem Korsmeyer to, że zmysł smaku
mógł stać się odpowiednim podłożem dla metafory Smaku estetycznego, wynika
z faktu, iż Smak estetyczny jest w swej istocie rodzajem zmysłu – jako dyspozycja
do odpowiedzi na bezpośrednio odbierane jakości. Podobnie jak zmysł smaku,
Smak estetyczny pozwala na dokonanie dystynkcji pomiędzy tym, co wartościowe (piękne/pożywne) i bezwartościowe (brzydkie/szkodliwe). Ich podobieństwo
jest także związane z koniecznością bezpośredniego zetknięcia z obiektem – „tak
jak poszczególny obraz lub wiersz muszą zostać wprost doświadczone, zanim
będą mogły wywołać subiektywną reakcję oznajmującą piękno, tak jedzenie musi
zostać przeżute i przełknięte, a smak uwolniony na języku”18. Kolejnym podobieństwem pomiędzy Smakiem a smakiem jest fakt, iż oba są silnie związane
z doświadczeniem przyjemności i/lub przykrości. Dezaprobata wobec pewnego
14
15
16
17
18

J. U. König, Untersuchung von bem guten Geschmack, [w:] Freyherr von Canitz, Gedichte, Leipzig
1727, s. 257, cyt. za: S. Pazura, op. cit., s. 7.
I. Kant, Krytyka…, s. 61.
E. Burke, Dociekania filozoficzne o pochodzenia naszych idei wzniosłości i piękna, tłum. P. Graff,
Warszawa 1968, s. 14.
J. H. S. Formey, Réflexions sur le goût, [w:] Père André, Essai sur le beau, Amsterdam 1759,
s. 175-176, cyt. za: S. Pazura, op. cit., s. 64.
Ibidem, s. 43.
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obiektu jest czymś więcej niż tylko sądem refleksyjnym, wiąże się z niesmakiem –
zarówno w znaczeniu dosłownym, jak i metaforycznym. Podobieństwa pomiędzy
Smakiem i smakiem były przedmiotem refleksji u samych źródeł estetyki smaku.
Voltaire w Encyklopedii dostrzega pomiędzy nimi wyraźną analogię – Smak ma
jego zdaniem charakter „szybkiej orientacji, takiej jak w przypadku języka lub
podniebienia, i tak jak one wyprzedza refleksję; tak jak podniebienie, zmysłowo
smakuje się w tym co dobre, a to co złe, odrzuca z odrazą; jest także, podobnie jak podniebienie, często niepewny i wątpiący, a by się uformował konieczna
jest wprawa”19. Pojawia się tutaj wątek dotyczący specyficznej pedagogiki smaku,
która pełniła kluczową rolę w estetyce Oświecenia, a dla której Smak ma także
znaczenie moralne i społeczne20. Osoba obdarzona Smakiem potrafi rozpoznać
i właściwie ocenić piękno, harmonię i ład dzieła sztuki. Stanisław Pazura wskazuje
na Johanna Ulricha Königa jako filozofa, który zbudował szczególnie systematycznie analogię pomiędzy Smakiem estetycznym a zmysłowym. Widoczna tolerancja dla różnorakich upodobań nie prowadzi w jego przypadku do relatywizmu.
Wykształcony i subtelny Smak pozwala na właściwą ocenę jakości danego dzieła,
tak jak jakość danej potrawy nie jest kwestią indywidualnego gustu, lecz „reguł
sztuki kucharskiej opierających się na ogólnych zasadach dobrego smaku, własnościach rzeczy jadalnych, działaniu stosownych przypraw i innych składników,
właściwych ich proporcjach, naturze naszego ciała, regułach zdrowia i na od bardzo dawna kształtującym się powszechnym uznaniu znawców kuchni”21. Subtelny
Smak pozwala na rozpoznanie reguł i adekwatną ocenę jakości zarówno potrawy,
jak i dzieła sztuki.
David Hume stwierdzał, że naturalne jest poszukiwanie „standardu smaku”
– reguły, według której mogą zostać pogodzone różnorodne uczucia ludzkie22.
Jak zauważa Agnieszka Bandura, Hume posuwa się w swych rozważaniach do
stwierdzenia, iż własności zmysłowe faktycznie istnieją w zmysłach podmiotu, a nie w samym przedmiocie doświadczenia23. W zależności od dyspozycji
organów, „ten sam obiekt może być zarówno słodki, jak i gorzki”24. Hume wskazuje na duże podobieństwo pomiędzy „smakiem umysłu i cielesnym”. Istotnym
aspektem jest dla niego „wrażliwość smaku” (delicacy of taste) – rozumiana zarów19
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Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, red. D. Diderot,
J. d’Alembert, t. 7, Paris 1757, s. 761, cyt. za: C. Korsmeyer, Making Sense…, s. 44.
Jest to widoczne w pismach lorda Shaftesbury, gdzie „Smak obejmuje – obok piękna natury –
całość życia społecznego, od literatury i sztuki do rządzenia i polityki”; A. A. C. Shaftesbury,
Characteristics of Man, Manners, Opinions, Times, 1737 (bez m. wyd.), t. 3, s. 303, cyt. za:
S. Pazura, op. cit. s. 31.
Ibidem, s. 97.
Por. D. Hume, Of the Standard of Taste, [w:] idem, Four Dissertations, London 1757, [on-line:]
http://www.davidhume.org/texts/fd.html [15.02.2014].
Por. A. Bandura, Aisthisis. Zmysłowość i racjonalność w estetyce tradycyjnej i współczesnej, Kraków
2013, s. 248.
D. Hume, op. cit. [tłum. własne].
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no dosłownie, jak i metaforycznie – która pozwala na doznanie każdego „składnika kompozycji”. Tylko osoba posiadająca właściwą wrażliwość Smaku może
pretendować do ustalania jego standardów. Jak pisze Hume: „dobre podniebienie
nie jest sprawdzane za pomocą intensywnych smaków, lecz za pomocą mieszaniny
niewielkich składników – kiedy jesteśmy wyczuleni na każdą część, pomimo ich
znikomości i pomieszania z resztą”25.
Hume odnosi się w podobny sposób do naszego doznania piękna – o ile zbyt
delikatne podniebienie może być przyczyną niedogodności, o tyle podobna wrażliwość w odniesieniu do piękna jest zawsze pożądana. Widoczne jest, iż smak,
chociaż marginalizowany, nie był zupełnie nieobecny w refleksji estetycznej. Pełnił on niejednokrotnie funkcję egzemplifikacji, która miała tłumaczyć sposób,
w jaki funkcjonuje Smak. Jednocześnie należy pamiętać, że to właśnie wyodrębnienie Smaku – jako swoistej dyspozycji estetycznej – od rozumu, przyczyniło się
w XVIII wieku do autonomizacji dyscypliny estetyki.
Współczesne zainteresowanie smakiem
Współczesne zintensyfikowane zainteresowanie ciałem, cielesnością oraz podważenie dualizmu dusza – ciało, który zawsze deprecjonował to drugie, sprawiły, że
estetyka nie może już pomijać w swojej refleksji pozawizualnych bodźców. Jak
postulował Wolfgang Welsch, współczesna estetyka nie może ograniczać swej refleksji do obszaru sztuki, powinna natomiast obejmować „tematyzację wszelkiego
rodzaju postrzeżeń zmysłowych”26. Tak rozumiana estetyka powinna wykraczać
poza doznania wzrokowe i dążyć do opisu wszelkich doznań zmysłowych. Podobnie jak Welsch, również Patrizia Di Bello i Gabriel Koureas odwołują się do
Baumgartena27 jako myśliciela szczególnie istotnego dla współczesnej estetyki.
Stwierdzają, że to właśnie jego pisma odkrywane są na nowo w ramach „zwrotu sensualnego” w humanistyce28. W swej refleksji koncentrują się oni na historii sztuki, jako dyscyplinie stricte wizualnej. Współczesna praktyka artystyczna
wskazuje jednak na konieczność uwzględnienia innych zmysłów w badaniach nad
sztuką. W efekcie tematyzacja wszelkiego rodzaju postrzeżeń zmysłowych powinna dotyczyć zarówno sfery sztuki, jak i codziennych doświadczeń. Zadaniem estetyki staje się więc podjęcie refleksji dotyczącej zmysłu smaku zarówno
w naszych codziennych doznaniach, jak i w sferze wykorzystania tego zmysłu
przez współczesnych artystów. Di Bello i Koureas zwracają uwagę na fakt, że
Baumgarten „rozumiał zmysły raczej jako aktywne generatory znaczenia, niż jako
bierne receptory wrażeń, dostarczając odmiennego podejścia do tradycyjnej dy25
26
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Ibidem.
W. Welsch, Estetyka i anestetyka, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz,
Kraków 1996, s. 521.
Por. P. Bello, G. Koureas, Introduction. Other than Visual: Art, History and the Senses, [w:] Art,
History and the Senses: 1830 to present, red. idem, Burlington 2011, s. 4.
Por. Ibidem, s. 4.
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chotomii pomiędzy racjonalnością a zmysłowością, wraz ze swoim przekonaniem
o tym, że jednostki ludzkie nie powinny być redukowane do całkowicie racjonalnych lub całkowicie zmysłowych istot”29. Zmysłowe doświadczenie i poznanie
powinno być istotnym przedmiotem refleksji estetycznej. Postulat ten pojawia
się w pismach zarówno Arnolda Berleanta, jak i Carolyn Korsmeyer. Krytykując kantowską estetykę „bezinteresowności”, Berleant proponuje wizję „estetyki
zaangażowanej”, w której uczestnictwo w doświadczeniu sztuki wymaga percepcyjnego, somatycznego i kognitywnego udziału. Jak zauważa: „bezinteresowność,
tak jak związane z nią pojęcia kontemplacji, dystansu i uniwersalności, z założenia polega na podziale doświadczenia”30. Podziale, który w obliczu współczesnych
koncepcji naukowych i filozoficznych nie jest już możliwy do utrzymania. Wraz
z coraz częstszym wykorzystywaniem przez artystów bodźców pozawizualnych,
niemożliwe staje się także utrzymanie zdystansowanej pozycji odbiorcy. Zmysłowe odbieranie sztuki wymusza bezpośredni kontakt – dotyk, węch, a nawet smak.
Berleant wskazuje na istniejące w naszym pojmowaniu sztuki rozróżnienie na to,
co sensualne, i to, co zmysłowe. Sensualne odnosi się do przyjemności związanych
ze wzrokiem i słuchem (mających charakter intelektualny), natomiast zmysłowe
– do doświadczeń łączonych z przyjemnościami cielesnymi31. Jako źródło potępienia przyjemności cielesnej (i związanych z nią zmysłów) Berleant wskazuje
moralność, która jego zdaniem wypaczyła teorię estetyki, wyłączając ogromny
obszar doświadczenia z zakresu jej zainteresowań. Według niego natomiast „doświadczenie estetyczne w swojej najpełniejszej i najbogatszej formie jest sensorycznym doświadczeniem całej osoby”32. Dotychczas to, co zmysłowe, aby mogło
zostać dopuszczone do estetycznej refleksji, musiało zostać zdepersonalizowane,
pozbawione bliskości i uduchowione, a przyjemność estetyczna rozumiana była
jako niezależna od fizyczności. Jednak smak, węch i dotyk także mają istotne
oddziaływanie estetyczne, a doświadczenie estetyczne wykorzystujące zmysły
kontaktu „posiada swoją własną, bezpośrednią, zmysłową naturę”. Doświadczenie zmysłowe zdaniem Berleanta ma charakter złożonego procesu, w którym
następuje ciągła wymiana pomiędzy ludzkim organizmem a środowiskiem, uniemożliwiająca prostą selekcję danych sensorycznych.
Carolyn Korsmeyer prezentuje natomiast najpełniejszą analizę zmysłu smaku,
wskazując na tkwiące u podstaw hierarchii zmysłów uwarunkowania społeczne
i płciowe. Filozofka wskazuje na powiązanie „niższych” zmysłów z kobiecością
oraz na łączenie kobiet z emocjonalnością i cielesnością. Jak pisze: „istnieje pewne
nacechowanie płciowe w posługiwaniu się zmysłami – z wyższymi, dystansującymi zmysłami wzroku i słuchu, kojarzy się panujący intelekt cnotliwego mężczy29
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zny, podczas gdy z niższymi, opartymi na bliskości, zmysłami, połączone są żądze
i niebezpieczne przyjemności, które są w pewnym stopniu wiązane z kobiecością”33. Korsmeyer wskazuje więc na kolejny istotny aspekt w perspektywie badań
nad zmysłem smaku – powiązanie go z tym, co kobiece, i z przestrzenią domową.
Nasze myślenie o smaku należałoby umieścić na tle opozycji: męskie – kobiece,
domowe – publiczne oraz zmysłowe – racjonalne.
Korsmeyer wskazuje także na fakt, że niechęć estetyki do obiektów związanych ze zmysłem smaku – jak na przykład pożywienie i napoje – sprawiła,
że zostały one uznane za nieadekwatne jako medium sztuki. Istotny wpływ na
ten stan rzeczy miało także podejście formalistyczne, gdyż uważano, że jedzenie i jego smaki nie mają odpowiedniego stopnia złożoności, w przeciwieństwie
do obiektów, w których doznawaniu uczestniczą zmysły dystansu34. Widoczne
jest to także w słownictwie pojawiającym się w opisie dzieła sztuki. Pojęcia takie
jak „kompozycja”, „równowaga” czy „harmonia”, odnoszą się przede wszystkim
do postrzeżeń wzrokowych. Z drugiej strony doznania smakowe są „relatywnie
nieustrukturyzowane”, chociaż przy głębszym namyśle dostrzeżemy, że przywołane kategorie można odnieść także do nich. Jedzenie staje się współcześnie coraz częstszym medium twórczości artystycznej – zarówno jako ready-made, jak
i w działaniach performatywnych. Jest to kolejny powód, dla którego powinno się
włączyć smak w obszar refleksji estetycznej. Oprócz tego istnieje także ogromny
obszar naszych codziennych doznań i smakowych preferencji, który także powinien stać się przedmiotem zainteresowania tej dyscypliny. Korsmeyer dąży do
dowartościowania zmysłu smaku, wskazując na jego złożoność i wyrafinowanie.
Jak zauważa: „jedzenie jest aktywnością, której przypisujemy znaczenia zdecydowanie wykraczające poza przyjemność jaką niesie czy wartości odżywcze, których
dostarcza”35. Jedzenie może posiadać znaczenie symboliczne, rytualne, a nawet
emocjonalne. Filozofka dyskutuje też z powszechnym przekonaniem, iż smak jest
całkowicie subiektywny:
bez wątpienia jest on subiektywny, ponieważ pojawia się w czyichś ustach i wymaga konkretnego, jednostkowego doświadczenia. Jest to jednak doświadczenie tak
komunikatywne, jak standardowe sądy estetyczne – może być oceniane i można na
jego temat dyskutować36.

W związku z tym, smak może, a nawet powinien stać się przedmiotem badań
estetyki. Dotyczy to także bezpośredniej, zmysłowej przyjemności.
Niepozwalający na proste oddzielenie, wymagający kontaktu i zaangażowania,
najsilniej zaburzający granice pomiędzy podmiotem a przedmiotem zmysł smaku
bez wątpienia zasługuje na szerszą analizę. Jeśli współczesna estetyka chce dążyć
33
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do jak najpełniejszego opisu wszelkich doznań zmysłowych, musi skoncentrować
się na tych zmysłach, które dotychczas nie podlegały werbalizacji i tematyzacji.
W związku z tym jako jedno z najistotniejszych wyzwań współczesnej estetyki
można postrzegać próbę stworzenia języka, który pozwoliłby na zachowanie specyfiki poszczególnych doznań przy jednoczesnym rozjaśnieniu ich istoty. O ile
pojęcie Smaku estetycznego miało zagwarantować autonomię dyscypliny, o tyle,
jak wskazuje Bandura, dziś konieczny jest ruch przeciwny – wskazywanie na połączenia pomiędzy estetyką a innymi dyscyplinami (etyką, epistemologią, filozofią kultury czy antropologią)37. Aby pełniej zrozumieć sposób, w jaki funkcjonuje
zmysł smaku, musimy więc przyjąć perspektywę uwzględniającą społeczne, płciowe i kulturowe aspekty jego funkcjonowania. Zrozumienie naszych zmysłów jawi
się jako element szerokiego i podstawowego projektu filozoficznego, jakim jest
próba zrozumienia człowieka i jego bycia w świecie.
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Abstract
Aesthetics and the Issue of Taste
The article is an attempt to present different approaches towards “taste” in aesthetics. It analyzes both, metaphorical and literal, meaning of “taste” and relations
between them. 18th century aesthetics was concentrated on “Taste” – understood
as an ability to discern beauty and other aesthetic qualities. However, the “taste”
as one of the senses was absent in aesthetical approach. Article refers to ancient
philosophy as a source of this exclusion. Despite the difference between Taste/
taste there are some similarities, which are also subject of the analysis. Finally, the
article is an attempt to reveal a new approach in contemporary aesthetics, which
lead to recognize sense of taste as an important issue.

