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1. W życiu codziennym gust i smak estetyczny traktowane są jako 

właściwość indywidualna, a sądy na ich podstawie wydawane jako 

bezdyskusyjne. Wykład poświęcony jest filozoficznej genezie 

takiego przekonania.  

2. Kategoria smaku estetycznego była przedmiotem badań 

osiemnastowiecznych brytyjskich estetyków, którzy zastanawiali 

się, co jest podstawą wydawania sądów mówiących, że coś jest 

piękne lub brzydkie. Zaprezentowana została propozycja 

rozwiązania tego problemu przez Davida Hume’a, który 

sformułował kilka warunków „sprawdzianu smaku” 

pozwalających uznać, że sąd jednego człowieka stoi wyżej  

od sądu drugiego. Koncepcja Hume’a, aczkolwiek dyskusyjna,  

zawiera szereg trafnych spostrzeżeń dotyczących fundamentalnych 

podstaw krytyki artystycznej. Temat prawomocności ocen 

estetycznych nie traci na aktualności, ponieważ w świecie mediów 

i polityki, aksjologiczna autonomia sztuki nieustannie jest 

naruszana.   

Założone cele i efekty 

wykładu 

1. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami estetycznymi.  

2. Zapoznanie z kategorią „smaku estetycznego”. 

3. Przedstawienie tradycji myśli estetycznej i propozycji 

rozwiązania problemu przez Davida Hume’a. 

4. Słuchacz po zakończonym wykładzie ma wiedzę na temat 

aktualnych problemów związanych z prawomocnością ocen 

estetycznych, krytyki artystycznej oraz problemu autonomii 

sztuki.  
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