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Czym jest neuroestetyka?
Sposób, w jaki sztuka dzia∏a na widza, od daw-
na budzi zainteresowanie artystów, historyków
i teoretyków sztuki, psychologów oraz filozo-
fów. Zastanawiajà si´ oni, jak to si´ dzieje, ˝e
obraz czy rzeêba sà w stanie wywrzeç silne
wra˝enie na odbiorcy, przykuç uwag´, zapisaç
si´ trwale w pami´ci. Do grona dyscyplin pró-
bujàcych wyjaÊniç t´ zagadk´ do∏àczy∏a ostat-
nio neuroestetyka – dyscyplina, która proponu-
je, aby w rozwa˝aniach nad powstawaniem
i odbiorem sztuki uwzgl´dniaç wiedz´ o funk-
cjonowaniu mózgu. 

W tradycyjnym uj´ciu zmys∏ estetyczny, wra˝li-
woÊç na pi´kno i tworzenie sztuki traktowane sà
jako przejawy wysokiej kultury duchowej oraz
jako cechy ods∏aniajàce ludzkà indywidualnoÊç.
Cz´sto si´ uznaje, ˝e tak pojmowany „umys∏ es-
tetyczny” wymyka si´ poznaniu naukowemu.
Neuroestetycy kwestionujà ten poglàd. Wed∏ug
nich sztuka jest zjawiskiem, które nale˝y rozpa-
trywaç przede wszystkim w wymiarze ewolu-
cyjno-gatunkowym. Od paleolitu towarzyszy
ona cz∏owiekowi, wyst´puje w ka˝dej pozna-
nej cywilizacji i dlatego nale˝y pytaç o jej
przystosowawczo-biologiczne znaczenie.
Neuroestetycy twierdzà, ˝e istniejà uniwersal-
ne prawid∏owoÊci rzàdzàce percepcjà i pozna-
niem sztuki, a nauka powinna je odkrywaç.

Pomocne w odkrywaniu praw i regu∏ „patrzenia
i prze˝ywania estetycznego” sà wspó∏czesne
techniki badania mózgu, dzi´ki którym mo˝na
próbowaç zidentyfikowaç te obszary, które bio-
rà udzia∏ w powstawaniu poczucia pi´kna i emo-
cji estetycznych1. 

Neuroestetycy g∏oszà zaskakujàcy poglàd,
zgodnie z którym artysta to „nieÊwiadomy neu-
robiolog”. ArtyÊci w celu wywo∏ania wra˝eƒ es-
tetycznych u odbiorców sztuki nieÊwiadomie
i intuicyjnie pos∏ugiwali si´ prawami percepcji
i fizjologii, zanim jeszcze odkry∏y je psycholo-
gia i wspó∏czesne nauki o mózgu. Sytuacj´,
w której widz podziwia w galerii dzie∏o malar-
skie, mo˝na porównaç do uczestniczenia w eks-
perymencie neuronaukowym, w którym badacz,
w kontrolowanych warunkach, wywo∏uje okre-
Êlonà reakcj´ osoby badanej. Tym razem jednak
w roli neuronaukowców wyst´pujà Leonardo,
Rembrandt czy Picasso, którzy za pomocà swo-
ich obrazów nieÊwiadomie testujà wra˝liwoÊç
emocjonalnà, mo˝liwoÊci sensoryczne i ograni-
czenia poznawcze odbiorców sztuki. 

Nale˝y podkreÊliç, ˝e program neuroestetycz-
ny jest cz´Êcià szerokiego nurtu badaƒ nauko-
wych, majàcego na celu wyjaÊnienie ró˝norod-
nych form aktywnoÊci umys∏u. Nie jest
natomiast ani kolejnym nurtem interpretacyj-
nym w badaniach nad sztukà, ani te˝ nowym
pràdem umys∏owym, który mia∏by ambicje
przekonania humanistów do naukowego, natu-
ralistycznego odczytywania roli cz∏owieka
w Êwiecie. Wa˝ne skàdinàd kwestie dotyczàce
wp∏ywu czynników kulturowych, osobowo-
Êciowych i zwiàzanej z nimi celebracji ludzkiej
indywidualnoÊci w sposobach odbioru sztuki –
stawiane sà przez neuroestetyków (przynaj-
mniej na razie) na drugim planie. Uj´cie to nie
t∏umaczy ca∏ej ró˝norodnoÊci sposobów re-
agowania cz∏owieka na dzie∏o sztuki, lecz wy-
pracowuje jedynie niezb´dny fundament dla
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zrozumienia biologicznych korzeni oddzia∏y-
wania sztuki. 

Dzie∏o sztuki jako superbodziec
W uj´ciu neuroestetyki dzie∏o sztuki nie jest
typowym przedmiotem, takim jak kamieƒ przy
drodze czy kubek na stole. To raczej spreparo-
wany przez artyst´ bodziec, który ma oddzia∏y-
waç na system percepcyjny i emocjonalny wi-
dza silniej ni˝ obiekty naturalne i przedmioty
codziennego u˝ytku. Jak jednak wyjaÊniç to sil-
niejsze oddzia∏ywanie dzie∏ artystycznych na
odbiorc´ sztuki? Próbujàc odpowiedzieç na to
pytanie, neuropsycholog Vilayanur S. Rama-
chandran i filozof William Hirstein zapropono-
wali koncepcj´ dzie∏a sztuki jako superbodêca2.
Uznali oni, ˝e dzie∏o sztuki jest szczególnym
bodêcem dla aparatu percepcyjno-emocjonalne-
go odbiorcy, gdy˝, po pierwsze, ukazuje w per-
cepcyjnie dost´pny sposób „istot´” czegoÊ, po
drugie, wywo∏uje „silniejszà ni˝ zwykle reakcj´”
odbiorcy, a po trzecie i najwa˝niejsze, przy jego
tworzeniu artysta pos∏u˝y∏ si´ „artystycznymi
przerysowaniami i wyolbrzymieniami”. I tak
rzeêbiarze czy malarze mogà na przyk∏ad pró-
bowaç uchwyciç istot´ kobiecoÊci poprzez
podkreÊlenie i wyolbrzymienie cech, które sà
charakterystyczne dla kobiety, a pomini´cie in-
nych, drugorz´dnych szczegó∏ów. Prawdopo-
dobnie takim w∏aÊnie zabiegiem pos∏u˝y∏ si´
autor starohinduskiej rzeêby bogini Parvatti,
który przesadnie uwydatni∏ kobiece kszta∏ty jej
cia∏a (powi´kszone i ods∏oni´te piersi, talia nie-
naturalnie wci´ta, poszerzone biodra, wyd∏u˝o-
na r´ka), przez co zwi´kszy∏ si∏´ oddzia∏ywania
rzeêby na odbiorc´. T´ samà technik´ zr´czne-
go, artystycznego wyolbrzymiania cech przed-
stawianej postaci dostrzec mo˝na na przyk∏ad
w s∏ynnych rzeêbach Giacommettiego (wyd∏u-
˝enie linii cia∏a, nienaturalnie powi´kszone sto-
py) oraz w charakterystycznych obrazach El
Greca (wyd∏u˝one postacie Êwi´tych).

Poza przerysowaniami i wyolbrzymieniami
w przestrzeni kszta∏tów anatomicznych artyÊci
pos∏ugujà si´ cz´sto estetycznymi deformacja-
mi w innych wymiarach, takich jak kolor, g∏´-
bia czy ruch. Malarze mogà artystycznie ma-
nipulowaç takimi cechami, jak cieniowanie,
Êwiat∏o czy perspektywa, w celu otrzymania
niesamowitego i niespotykanego w Êwiecie
realnym efektu. Przyk∏adowo artyÊci tacy,
jak van Gogh i Monet, pos∏ugiwali si´ wyol-
brzymieniami i przerysowaniami w subtelny
sposób, aby uzyskaç nierealistyczny kolor s∏o-
neczników lub lilii wodnych. Za ka˝dym ra-
zem jednak efektem ich dzia∏aƒ jest stworzenie
superbodêca dla systemu wzrokowo-emocjo-
nalnego odbiorcy, na który reaguje on silniej
ni˝ na typowe, zwyczajne przedmioty. 

Ramachandran i Hirstein znajdujà dwa wyja-
Ênienia silniejszej reakcji organizmu na zasto-
sowane w obrazie czy rzeêbie wyolbrzymienia
i przerysowania. Jedno wyt∏umaczenie odwo-
∏uje si´ do praw psychologii, drugie – do neu-
robiologii.

W pierwszym wypadku autorzy przywo∏ujà zna-
nà z psychologii uczenia si´ zwierzàt zasad´
„przesuni´cia szczytowego”. Jej sens sprowadza
si´ do tego, ˝e zwierz´ta cz´sto reagujà na wyol-
brzymione bodêce, na przyk∏ad na przedmiot nie-
naturalnie wyd∏u˝ony czy zmieniony pod innym
wzgl´dem. JeÊli za pomocà nagradzania nauczy-
my szczura odró˝niaç kwadrat od prostokàta
(o stosunku boków 2:1), a nast´pnie poka˝emy
mu jeszcze bardziej wyd∏u˝ony prostokàt
(o stosunku boków 3:1), to si´ oka˝e, ˝e zwie-
rz´ preferuje wyd∏u˝onà figur´. Nastàpi∏o zatem
„przesuni´cie szczytowe” mi´dzy bodêcem wy-
uczonym a wybranym bodêcem wyolbrzymio-
nym. Oznacza to, ˝e zwierz´ta zareagowa∏y na
sygna∏ odbiegajàcy od wyuczonego standardu:
wybra∏y bodziec – wyd∏u˝ony prostokàt – który
bardziej odbiega od nienagradzanego bodêca,
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czyli kwadratu. Dlaczego tak si´ dzieje? Byç
mo˝e dlatego, ˝e organizm spodziewa si´ wi´k-
szej nagrody w zamian za wybranie przedmiotu
posiadajàcego nagradzanà cech´ w wi´kszym
nat´˝eniu. Ramachandran i Hirstein uogólniajà
ten przypadek i wnioskujà, ˝e sk∏onnoÊç do sil-
nego reagowania na przesadzone, wyolbrzymio-
ne cechy mo˝e byç czymÊ powszechnym rów-
nie˝ wÊród ludzi i ˝e t∏umaczy ona nasze reakcje
na artystyczne przerysowania. Silnie reagujemy
na rozciàgni´te kszta∏ty u El Greca, na nienatu-
ralne i nasycone kolory fowistów lub wyostrzo-
ne „pi´kne kraw´dzie” na obrazach Seurata,
gdy˝ w uprzywilejowany sposób pobudzajà one
nasz system emocjonalny.

Drugie z wyjaÊnieƒ oddzia∏ywania superbodê-
ca na nasz uk∏ad wzrokowy nawiàzuje wprost
do neurobiologii. Ramachandran i Hirstein su-
gerujà, ˝e w mózgu mogà istnieç wyspecjali-
zowane neurony, które stajà si´ aktywne, gdy

w ich polu recepcyjnym znajdà si´ obiekty
z nienaturalnymi, przesadzonymi cechami.
Nawiàzujà oni w tym wypadku poÊrednio do
odkryç dokonanych w neurobiologii w drugiej
po∏owie XX wieku, polegajàcych na zidentyfi-
kowaniu pojedynczych neuronów reagujàcych
na znane kszta∏ty i obiekty, takie jak linie
o okreÊlonej orientacji, proste figury geome-
tryczne, przedmioty codziennego u˝ytku, zna-
jome miejsca lub twarze. 

Szczególnie interesujàcy jest przypadek neuro-
nów reagujàcych na anatomiczne fragmenty
cia∏a, takie jak r´ce czy twarze. Neuropsycho-
log Charles Gross odkry∏, ˝e niektóre neurony
w dolnej korze skroniowej ma∏p makaków sil-
nie reagujà, gdy w ich polu recepcyjnym znajdà
si´ kszta∏ty przypominajàce r´ce: niektóre neu-
rony reagowa∏y na widok ràk uniesionych ku
górze, inne na widok r´ki skierowanej ku do∏o-
wi, a jeszcze inne na widok pi´Êci (ryc. 1a).
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Ryc. 1: (a) Przyk∏ady kszta∏tów prezentowanych ma∏pie w eksperymencie przeprowadzonym przez Ch. Grossa. 
„Neurony r´ki” najs∏abiej reagowa∏y na bodêce typu I, a najsilniej na bodêce oznaczone numerami 5, 615; 
(b) Wykresy aktywnoÊci pojedynczej komórki nerwowej, w której polu recepcyjnym znajdowa∏y si´ bodêce twarzowe
poddane ró˝nym deformacjom (silne pobudzenie) oraz kszta∏t r´ki (s∏abe pobudzenie)16.

1 2 3 4 5 6 7 8

I I I 2 3 3 4 4 5 6

no color
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Podobne neurony, tym razem jednak reagujàce
na widok twarzy, odkry∏ neurofizjolog Robert
Desimone w zakr´cie wrzecionowatym mózgu
ma∏py – okolicy mózgu wzrokowego uloko-
wanej w brzusznej cz´Êci p∏ata skroniowego.
Niektóre z odkrytych komórek reagowa∏y na
znane z doÊwiadczenia twarze, jeszcze inne ak-
tywowa∏y si´ podczas oglàdania twarzy pod
okreÊlonym kàtem i z odpowiedniej perspekty-
wy (ryc. 1b). Wyst´puje równie˝ klasa neuro-
nów, które zajmujà si´ prawdopodobnie identy-
fikacjà twarzy jako takich, niezale˝nie od kàta
ich oglàdania, odleg∏oÊci i poziomu znajomoÊci. 

Nawiàzujàc do tych odkryç, Ramachandran
i Hirstein zastanawiajà si´, czy istniejà
w mózgu neurony, które w podobny sposób re-
agowa∏yby na przesadzone, wyolbrzymione
i zdeformowane artystycznie cechy. Weêmy
portrety malowane przez Picassa, na których
twarz prezentowana jest równoczeÊnie w kilku
uj´ciach. Ramachandran sugeruje, ˝e niektóre
komórki kodujàce widok twarzy mog∏yby
podlegaç hiperaktywacji podczas oglàdania
portretów Picassa: jeÊli obraz malarski
uwzgl´dnia wiele wyglàdów twarzy równo-
czeÊnie, mo˝na si´ spodziewaç, ˝e niektóre
komórki zareagujà nie na pojedyncze uj´cie
twarzy, ale w sposób zwielokrotniony na
wszystkie zarazem. Bodziec, jakim jest por-
tret namalowany przez Picassa, móg∏by akty-
wowaç wi´c takie neurony silniej ni˝ cokol-
wiek innego w naturze.

Jak dzia∏a mózg wzrokowy?
Przyjrzyjmy si´ kilku wybranym aspektom prze-
twarzania informacji wzrokowej, które mogà
pomóc w zrozumieniu roli mózgu podczas per-
cepcji dzie∏ sztuki. Interesujàce zjawiska optycz-
ne i zwiàzane z przetwarzaniem informacji
wzrokowej majà miejsce ju˝ w oku. JeÊli wycià-

gniemy przed siebie wyprostowanà r´k´ i spoj-
rzymy na paznokieç swego kciuka, to jego wiel-
koÊç w polu widzenia b´dzie odpowiada∏a
w przybli˝eniu obszarowi ostrego widzenia.
W tak niewielkim obszarze, rz´du 3 stopni kàto-
wych, widzimy ostro (ryc. 2). Pozosta∏a cz´Êç
pola widzenia jest nieostra – to, ˝e widzimy tam
ciàg∏y i „wyraêny” obraz, jest iluzjà tworzonà
przez umys∏, zale˝nà od dynamiki ciàgle poru-
szajàcego si´ oka, procesów kompensacyjnych
i widzenia obuocznego. Dodajmy jeszcze, ˝e so-
czewka oka odwraca obraz i tylko dzi´ki dalszej
interpretacji tego odwróconego obrazu przez
mózg jesteÊmy stuprocentowo pewni, ˝e chodzi-
my po pod∏odze, a nie po suficie. 

Po przejÊciu Êwiat∏a przez soczewk´ oka na siat-
kówce powstaje obraz, który zostaje przetwo-
rzony w ciàg impulsów elektrycznych – jest to
tak zwana transdukcja, czyli zamiana sygna∏u
Êwietlnego na elektryczny. Zgodnie ze wspó∏-
czesnà neurofizjologià uk∏ad wzrokowy zawie-
ra równoleg∏e szlaki zajmujàce si´ przetwarza-
niem odmiennych aspektów sceny wzrokowej,
takich jak kszta∏t, kolor, g∏´bia czy ruch. Szlaki
te daje si´ wyodr´bniç ju˝ na etapie przetwa-
rzania siatkówkowego. Na przyk∏ad jednà
z warstw komórek siatkówki tworzà komórki
zwojowe (ganglion cells), wÊród których wyst´-
puje podzia∏ na komórki typu P (parvo – ma∏e)
oraz M (magno – du˝e), specjalizujàce si´
w analizie nieco innego typu informacji. Inicjo-
wany przez komórki P szlak „co” (zwany nie-
kiedy „szlakiem parvo”) specjalizuje si´ w roz-
poznawaniu koloru, analizie kszta∏tu i detali.
Z kolei zapoczàtkowany przez komórki M szlak
„gdzie” („szlak magno”) zarzàdza percepcjà
ruchu, g∏´bi, organizacji przestrzennej i po∏o˝e-
nia. Wed∏ug Margaret Livingstone, neurobiolog
zajmujàcej si´ neuroestetykà, na podstawie tak
zarysowanego podzia∏u pracy mo˝na wniosko-
waç, ˝e odmienne aspekty dzie∏a malarskiego
b´dà analizowane przez odmienne szlaki:
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szlak „co” zajmie si´ analizà koloru i szczegó-
∏ów na obrazie, natomiast szlak „gdzie” zwróci
uwag´ na rozmieszczenie na p∏ótnie namalo-
wanych przedmiotów i przyczyni si´ do powsta-
nia iluzji g∏´bi3.

Po opuszczeniu siatkówki informacja przekazy-
wana jest przez nerw wzrokowy i struktury pod-
korowe do pierwszorz´dowej kory wzrokowej

(pole V1) umiejscowionej w p∏atach potylicz-
nych mózgu (ryc. 3). Zadaniem pierwszorz´do-
wej kory wzrokowej jest przetworzenie informa-
cji wzrokowej do postaci tak zwanego pierwot-
nego widzenia, prymitywnej reprezentacji sceny
wzrokowej odwzorowujàcej topografi´ obrazu
na siatkówce. Badania Davida H. Hubela
i Torstena Wiesela, laureatów Nagrody Nobla
z medycyny, dowodzà, ˝e w V1 wyst´pujà
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Ryc. 2. Niewielki obszar ostrego
widzenia otoczony jest
niewyraênym,
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wi´kszym polem
widzenia
peryferyjnego
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neurony odpowiadajàce na pojawienie si´
w ich polach recepcyjnych linii i prà˝ków
o okreÊlonej orientacji przestrzennej. Po-
wszechnie wiadomo, ˝e to, co mamy przed
oczami, da si´ wyraziç w postaci szkicowej
mapy zawierajàcej jedynie kontury, kraw´-
dzie, linie i cienie, w powstawaniu której klu-
czowà rol´ odgrywajà prawdopodobnie obsza-
ry wczesnego widzenia. Wed∏ug Semira Ze-
kiego, neurofizjologa i pioniera badaƒ neuro-
estetycznych, obszary wczesnego widzenia V1
i V2 mogà odgrywaç krytycznà rol´ podczas
oglàdania abstrakcyjnych linii, kompozycji
plam barwnych czy prostych kszta∏tów geome-
trycznych, których mnóstwo znaleêç mo˝na na
obrazach takich malarzy, jak Kazimierz Male-
wicz czy Wasilij Kandinsky4. 

Nast´pnie tak przetworzona informacja roz-
chodzi si´ do odr´bnych obszarów wzrokowej
kory asocjacyjnej. Na tym etapie percepcji
sztuki ma miejsce identyfikacja obiektu, anali-
za po∏o˝enia przestrzennego i zostajà wyzwo-
lone niezb´dne asocjacje. Szlak „co” prowa-
dzony jest drogà brzusznà i specjalizuje si´
w rozpoznawaniu przedmiotów oraz w percep-
cji koloru (ryc. 3). Dla powstania wra˝enia ko-
lorystycznego podczas oglàdania „barwnych
Mondrianów” kluczowa jest aktywnoÊç pola
V4 odpowiadajàcego za percepcj´ koloru5.
Z kolei szlak „gdzie” przebiega drogà grzbie-
towà i zarzàdza percepcjà g∏´bi, przestrzennej
organizacji oraz ruchu, w detekcji którego klu-
czowà rol´ odgrywa obszar V5. Neuroestetycy
domyÊlajà si´, ˝e aktywnoÊç komórek z tego
obszaru ma podstawowe znaczenie podczas
percepcji sztuki kinetycznej6. 

Powstawanie Êwiadomej, wyraênej i nacecho-
wanej emocjonalnie percepcji wzrokowej wy-
maga uruchomienia wielu procesów: uwago-
wych, pami´ciowych, kategoryzacyjnych,
afektywnych i wyobra˝eniowych. Zale˝y ona

od mnóstwa czynników dodatkowych: wiedzy,
doÊwiadczenia kulturowego, kontekstu, dys-
traktorów i tym podobnych. Dodajmy, ˝e
wszystkie te procesy sà dynamiczne, zmienne
w czasie. Na przyk∏ad w procesie kategoryzacji
ten sam obiekt mo˝e byç przez ró˝ne osoby wi-
dziany inaczej – liÊç klonu jest dla Kanadyjczy-
ka symbolem ojczyzny, dla biologa systemem
komórkowym, dla dziecka zabawkà, a dla
ogrodnika kompostem. Nadajemy postrzega-
nym obiektom odpowiednià kategori´, a póê-
niej obraz mo˝e dzia∏aç (lub nie) perswazyjnie
i wywo∏ywaç efekt behawioralny. W ten spo-
sób niektórzy ludzie, oglàdajàc Czarny kwadrat
na bia∏ym tle Malewicza, zobaczà w nim jedy-
nie niewartà zainteresowania ciemnà plam´ na
jasnym tle, inni zaÊ doszukajà si´ w tym dziele
przejmujàcego studium minimalizmu kolory-
stycznego, kontrastu, opozycji barw i proporcji
geometrycznej. 

Widzenie nie jest prostym odzwierciedlaniem
(fotografowaniem) otoczenia. Polega ono na
ciàg∏ej eksploracji i odrzucaniu tego, co umys∏
uznaje za niepotrzebne. Mózg stanowi oko∏o 2
procent masy cia∏a, ale pobiera ponad 20 pro-
cent energii organizmu. Z energià w organizmie
jest podobnie jak z pieni´dzmi w gospodarce –
nie wystarczy jej na wszystko. Organizm
oszcz´dnie rozdziela energi´, stosownie do bio-
logicznie uzasadnionych priorytetów. Umys∏
pracujàcy w warunkach niedoinwestowania wy-
pracowa∏ drogi „na skróty”: pos∏uguje si´
uproszczeniami, skryptami, samodzielnie two-
rzy obraz Êwiata, niekoniecznie prawdziwy.

Szczególnie wa˝nym efektem ubocznym tego
typu dzia∏alnoÊci mózgu sà iluzje wzrokowe.
Z iluzjà wzrokowà mamy do czynienia wtedy,
gdy fizyczny bodziec wywo∏uje w umyÊle od-
biorcy wra˝enie istnienia przedmiotu, relacji
lub cechy, które w rzeczywistoÊci nie wyst´-
pujà. Wszystkie bodêce iluzyjne wywo∏ujà
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w zasadzie to samo wra˝enie – sprawiajà, ˝e
widzimy coÊ, czego w Êwiecie materialnym nie
ma. Iluzje sà wi´c zjawiskami umys∏owymi
wywo∏anymi takà, a nie innà pracà naszego
mózgu, nie zaÊ zjawiskami fizycznymi. 

Przyk∏adowo prosta wizualna iluzja pojawiajà-
ca si´ w kracie Hermanna (ryc. 4a) polega na
powstawaniu wra˝enia migoczàcych ciemnych
plamek na przeci´ciu bia∏ych linii. Iluzja ta wy-
wo∏ana jest prawdopodobnie dzia∏alnoÊcià ko-
mórek zwojowych w naszym oku. Z kolei
w wypadku s∏ynnej iluzji trójkàta Kanizsy do-
strzegamy bia∏y trójkàt (bielszy od t∏a), który
w rzeczywistoÊci nie istnieje (ryc. 4b). Takà fi-
gur´ wytworzonà przez nasz umys∏ psycholo-
gowie nazywajà obrazem fantomowym lub fi-
gurà subiektywnà. Neurofizjolodzy doszli do
wniosku, ˝e za pojawienie si´ w ÊwiadomoÊci
wra˝enia wyst´powania konturów subiektyw-
nych w figurze Kanizsy mogà byç odpowie-
dzialne interakcje pomi´dzy komórkami pól
V2 i V1 w mózgu wzrokowym7. W wypadku
strza∏ek Müllera-Lyera widzimy z kolei nie-
równe strza∏ki (ryc. 5c). Lecz gdy zmierzymy
ich d∏ugoÊç, odkryjemy, ˝e wbrew temu, co wi-
dzimy, sà one równe pod wzgl´dem d∏ugoÊci.
W tym wypadku prawdopodobnie nasz umys∏
podczas porównywania strza∏ek bezwiednie
„mierzy wzrokiem” i zwraca uwag´ na po-
wierzchnie zajmowane przez oba rysunki, za-
miast porównywaç d∏ugoÊci strza∏ek (jako od-
leg∏oÊci mi´dzy grotami) – i stàd nasze mylne
wra˝enie, ˝e strza∏ka górna jest krótsza ni˝ dol-
na. W sztuce cz´sto dochodzi do wytworzenia
przez artyst´ bodêców iluzyjnych, choç zwykle
sà one bardziej z∏o˝one i skomplikowane. Ten
rodzaj bodêca wykorzystywali malarze rene-
sansowi (iluzja g∏´bi), przedstawiciele sztuki
kinetycznej (iluzje kinetyczne) oraz op-artyÊci
(iluzje geometryczne i kinetyczne).
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Ryc. 4. Przyk∏ady prostych bodêców iluzyjnych: (a) krata
Hermanna; (b) trójkàt Kanizsy; (c) strza∏ki Müllera-Lyera

[a]

[b]

[c]
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Percepcja a interpretacja:
przypadek sztuki 
decentryzmu
Oprócz procesów percepcyjnych kluczowà ro-
l´ w poznawaniu sztuki odgrywajà równie˝
procesy interpretacyjne. Detekcja barwy,
kszta∏tu, rozpoznanie przedmiotu na obrazie sà
aktami mimowolnymi. Majà one postaç auto-
matyzmów percepcyjnych i dlatego nazywa
si´ je niekiedy „niskimi” procesami poznaw-
czymi. Akty interpretacji majà bardziej z∏o˝o-
nà natur´. Polegajà na odkodowywaniu nie-
jawnych i niejednoznacznych treÊci zawartych
w rzeêbie lub na obrazie. Interpretacja bazuje
na grze skojarzeƒ, anga˝uje szerokà wiedz´
i wymaga czynnej postawy obserwatora – w jej
wyniku widz wspó∏kreuje niejako dzie∏o arty-
sty. W tym te˝ sensie akty interpretacji nazywa
si´ „wy˝szymi” czynnoÊciami poznawczymi. 

Jednak z punktu widzenia neuroestetyki zarów-
no „ni˝sze”, jak i „wy˝sze” czynnoÊci umys∏u
estetycznego w tym samym stopniu zale˝à od
mechanizmów mózgowych. Wed∏ug Zekie-
go, mózg cz∏owieka w wyniku biologicznej
presji selekcyjnej przystosowa∏ si´ do przetwa-
rzania trzech rodzajów informacji: informacji
jednoznacznej (np. dotyczàcej d∏ugoÊci fali
Êwietlnej), informacji dwuznacznej (np. nie-
jednoznaczne kszta∏ty) oraz informacji wielo-
znacznej, w której wyst´puje bardzo du˝o rów-
nie prawdopodobnych interpretacji. Choç
w naturze jest wiele sytuacji, gdy mózg musi
sobie radziç z przypadkami wieloznacznoÊci
(np. podczas widzenia we mgle, odczytywania
znaczenia metafor j´zykowych itd.), to szcze-
gólnym przypadkiem obiektów wieloznacz-
nych sà dzie∏a sztuki. „WieloznacznoÊç, to nie
jest niepewnoÊç, ale pewnoÊç – pewnoÊç wie-
lu, równie prawdopodobnych interpretacji,
z których ka˝da jest niezale˝na, kiedy pojawia
si´ na scenie ÊwiadomoÊci”8. ArtyÊci, choç

rzadko zdajà sobie z tego spraw´, wykorzystu-
jà cz´sto t´ funkcj´ ludzkiego mózgu i tworzà
dzie∏a otwarte na ró˝ne interpretacje. 

Znakomitym przyk∏adem tego typu sztuki sà
malarstwo i fotografia tworzone w ramach
nurtu zwanego decentryzmem. W 1986 roku
polski pisarz i intelektualista Adam WiÊniewski-
-Snerg w manifeÊcie Moje zasady decentryzmu
sformu∏owa∏ za∏o˝enia tego nowego kierun-
ku sztuki wspó∏czesnej. Zainicjowany przez
WiÊniewskiego-Snerga decentryzm przeciwsta-
wia si´ antysztuce i koncentruje na tradycyjnych
wartoÊciach sztuki. Nowy sposób wyra˝ania
i interpretacji sztuki przywraca jej tradycyjny,
poznawczy charakter, wzbogacajàc jej znacze-
nie poprzez stosowanie przekazu intuicyjnego9. 

W warstwie treÊciowej decentryÊci g∏oszà ide´
„cz∏owieka jako ukrytej dominanty” sztuki.
Osoba ludzka przedstawiana jest na ich obrazach
lub fotografiach cz´sto nie wprost: jej obecnoÊç
sugerowana jest niekiedy poprzez cieƒ czy
rozmazany kszta∏t sylwetki. Jednak najbardziej
charakterystycznym rysem tego kierunku sztu-
ki jest warstwa kompozycyjna: malowany czy
fotografowany przez artyst´ obiekt (np. cz∏o-
wiek) przedstawiany jest wycinkowo, porzez
wykadrowany fragment. DecentryÊci w ten spo-
sób przeciwstawiajà si´ twórczoÊci centrystycz-
nej, która dà˝y do „pe∏nej ekspozycji prezento-
wanego przedmiotu. Centryzm zezwala na
przedstawienie fragmentu rzeczywistoÊci, ale
tylko w przypadku, gdy ca∏y przedmiot nie mie-
Êci si´ w ramach obrazu”10. Natomiast u decen-
trystów Êrodek przedstawianego przedmiotu
z zasady znajduje si´ gdzieÊ poza ramami ob-
razu czy fotografii (ryc. 5 a-c). Ich twórczoÊç
zwraca uwag´ na to, czego „nie widaç, co jest
ukryte i nie narzuca swojej obecnoÊci”. W kon-
sekwencji decentryÊci ukazujà rzeczywistoÊç
nie w sposób jednoznaczny czy ostentacyjny,
lecz poprzez kontekst i niedopowiedzenie. 
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Mo˝e to wyglàdaç na paradoks, lecz takie wy-
cinkowe, fragmentaryczne potraktowanie
przedstawianego przedmiotu wcale go nie
marginalizuje. Wr´cz przeciwnie – wydaje si´,
˝e w ten sposób przekaz zostaje wzmocniony,
a obecnoÊç obiektu jest jeszcze bardziej domi-
nujàca. Jakie mechanizmy odpowiadajà za silne
oddzia∏ywanie na widza twórczoÊci decentry-
stów? Sàdzimy, ˝e decentrystom uda∏o si´ –
podobnie jak w wypadku bogini Parvatti czy
wyd∏u˝onych postaci Êwi´tych u El Greca –
wytworzyç superbodziec dla mózgu wzrokowe-
go i systemu emocjonalnego widza. Dokonali
oni tego za pomocà swoistych kompozycyjnych
deformacji i artystycznych przerysowaƒ. 

Wyjdêmy od tego, ˝e oddzia∏ywanie obrazów
i fotografii decentrystów na uk∏ad wzrokowo-
-emocjonalny widza jest zwiàzane zapewne
z tym, i˝ koncentrujà si´ one na wychwytywaniu
ró˝nych form obecnoÊci cz∏owieka w otaczajà-
cej przestrzeni. Robert Andre w pracy 008
przedstawi∏ postaç za pomocà faktury o nierze-
czywistej barwie i rozmytego szczegó∏u (ryc.
5a). El˝bieta Lempp w pracy Para z torbà uka-
zuje rzecz najistotniejszà poprzez odpowied-
nie operowanie cieniem (ryc. 5b). Niezale˝-
nie od tego, czy cz∏owiek jest przedstawiany
poprzez zamglony kontur sylwetki, czy jako
gra cieni rzucanych na uliczny chodnik, ten typ
bodêca wydaje si´ szczególnie silnie pobudzaç
nasz mózg. Poza odkryciem w p∏acie skronio-
wym neuronów reagujàcych na kszta∏ty r´ki
oraz neuronów aktywnych podczas oglàdania
twarzy neuronaukowcom uda∏o si´ wykazaç,
˝e istnieje zasadnicza ró˝nica pomi´dzy per-
cepcjà zwyk∏ych rzeczy a percepcjà spo∏ecz-
nà, której przedmiotem jest inna osoba. Inny
cz∏owiek jest bodêcem szczególnie silnym dla
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Ryc. 5. Przyk∏ady sztuki decentrystycznej: 
(a) Robert Andre, 008; (b) El˝bieta Lempp, Para z torbà,
fotografia; (c) Sergiusz Sachno, Nagi szept. 

[a] 

[b] 

[c]

+
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naszego aparatu percepcyjno-emocjonalnego.
Wiadomo obecnie, ˝e istniejà w mózgu obsza-
ry, które aktywujà si´ podczas oglàdania ruchu
biologicznego, na przyk∏ad ruchu kroczàcego
cz∏owieka, baletnicy na scenie, ruchu warg czy
gestykulacji ràk. Nasz mózg – prawdopodob-
nie dzi´ki tak zwanym neuronom lustrzanym
– umo˝liwia rozpoznawanie stanów wewn´trz-
nych innych osób oraz u∏atwia rozumienie
dzia∏aƒ, jakie inni podejmujà. Innymi s∏owy,
ewolucja wyspecjalizowa∏a nasze mózgi
w szybkim i sprawnym rozpoznawaniu ró˝ne-
go typu sygna∏ów i bodêców spo∏ecznych – i t´
w∏aÊnie cech´ naszego widzenia wykorzystujà,
zapewne nieÊwiadomie, decentryÊci. 

Najwa˝niejszà cechà decentrystycznych obra-
zów i fotografii jest jednak to, ˝e ukazujà one
jedynie fragmenty ludzkiego Êwiata i anatomii
cz∏owieka – swoiste wycinki ludzkiej rzeczy-
wistoÊci. Czy skupiajàc si´ na peryferiach sce-
ny wzrokowej i pokazujàc elementy kontekstu,
jesteÊmy w stanie wygenerowaç istotny po-
strze˝eniowo przekaz? Czy dostrze˝emy to, co
zaprogramowa∏ autor? Tak, dostrze˝emy to, bo
umys∏ oceni, i˝ jest to najwa˝niejsze, mimo ˝e
nie umieszczono tego na obrazie. Na tym pole-
ga istota decentryzmu. 

Sposób ukazania ludzkiego Êwiata w uj´ciu de-
centryzmu bazuje na wywo∏aniu stosownych
asocjacji, pokazaniu obiektów, które zostanà
rozbudowane i uogólnione lub sprowokujà za-
programowane skojarzenia. Dobrze nadaje si´
do tego cieƒ lub element wyj´ty z wi´kszej ca-
∏oÊci. Równie˝ w te operacje zaanga˝owany
jest ludzki mózg. Musi on wykonaç w tym wy-
padku prac´, którà mo˝na w pewnym uprosz-
czeniu porównaç z dobudowaniem brakujà-
cych fragmentów pola widzenia do 3 stopni
kàtowych ostrego widzenia. Poprzez odpo-
wiednio dobrane szczegó∏y pola widzenia
umys∏ dokonuje odpowiedniej obróbki i od-

biorca dostrzega to, co pozwoli mu na w∏aÊci-
wà interpretacj´ czàstkowego, fragmenta-
rycznego bodêca. Ramachandran i Hirstein
przypuszczajà, ˝e w zamian za rozwiàzanie
zagadek i ∏amig∏ówek percepcyjnych orga-
nizm zostaje nagrodzony poczuciem przyjem-
noÊci, czego wyrazem mo˝e byç na przyk∏ad
reakcja typu „aha” towarzyszàca rozpoznaniu
czegoÊ znajomego wÊród plam barwnych lub
odtworzeniu ca∏oÊciowego wzorca na podsta-
wie dost´pnego percepcyjnie kawa∏ka11. 

Dzi´ki temu, ˝e decentryzm ukrywa to, co naj-
istotniejsze znaczeniowo, inicjuje on prac´
wyobraêni. Obrazy i zdj´cia decentrystów
mo˝na wi´c potraktowaç jako stymulatory ak-
tywnoÊci wzrokowo-wyobra˝eniowej, w wy-
niku której powstajà w naszych umys∏ach ich
obrazowe interpretacje12. Wprawdzie w porów-
naniu z percepcjà, uwagà czy pami´cià dzia∏a-
nie wyobraêni jest ciàgle s∏abo rozumiane na
gruncie neuronauk, niemniej wiemy na jej te-
mat dostatecznie wiele, aby pokusiç si´ o pew-
nà interpretacj´. 

Neuropsycholog i badacz mózgu Stephen Kos-
slyn, który od wielu lat zajmuje si´ badaniem
procesów wyobra˝eniowych za pomocà metod
neuronaukowych, próbowa∏ wykazaç, ˝e pod-
czas tych procesów aktywujà si´ podobne ob-
szary mózgu wzrokowego, co w przypadku
widzenia13. A zatem istnieje silny zwiàzek
mi´dzy procesami widzenia i wyobraêni
wzrokowej, co upowa˝nia do metaforycznego
mówienia o „widzeniu oczami wyobraêni”.
I tak, patrzàc na obraz Lili Fia∏kowskiej, wi-
dzimy w wyobraêni sylwetk´ kobiety, majàc
jedynie dost´pny wzrokowo fragment jej nóg
oraz cieƒ rzucony na pod∏og´ (ryc. 5c). Jeszcze
silniejszà „gr´ wyobraêni” – ze wzgl´du na
erotyczny kontekst sytuacyjny – wywo∏uje
dyptyk Randka: mamy tu mo˝liwoÊç „zoba-
czenia” tego, co si´ dzieje pomi´dzy kobietà
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i m´˝czyznà, a co mieÊci si´ czasowo pomi´-
dzy scenà przedstawionà na pierwszym oraz na
drugim obrazie. Podobnie wieloznaczna inter-
pretacyjnie jest prca Nagi szept Sergiusza
Sachno uzyskana poprzez nak∏adanie cieni
(ryc. 5c). Wiedza o tym, ˝e fotografia przedsta-
wia akt kobiecy, pobudza wyobraêni´ odbiorcy
i nakazuje mu widzieç to, czego autor na foto-
grafii bezpoÊrednio nie przedstawi∏. 

Sztuka bywa przewrotna, a artyÊci wyst´pujà
niekiedy przeciwko zasadom, do których w in-
nych sytuacjach si´ stosujà. Podobnie bywa
u decentrystów. Przyjrzyjmy si´ dwóm zdj´-
ciom fotografa decentrysty Marka Rachwa∏a
(rys. 6a i 6b): Wydaje si´, ˝e rozmijajà si´ one
z decentrystycznym programem eksponowania
obecnoÊci podmiotu w Êwiecie. Ale to tylko
pozór. Wyobraêmy sobie, ˝e odwiedziliÊmy wy-
staw´ prac decentrystów, na której zobaczyli-

Êmy dziesiàtki obrazów i fotografii prezentujà-
cych w bardzo ró˝nej formie i konfiguracjach
fragmenty ludzkiego cia∏a, które interpretowali-
Êmy jako przynale˝ne osobom, które coÊ robià,
czymÊ si´ zajmujà. Gdy wreszcie trafimy do
sali, w której znajdujà si´ powy˝sze dwie foto-
grafie Rachwa∏a, prze˝yjemy zapewne szok,
gdy˝ nasz umys∏, nastawiony na poszukiwanie
podmiotu w Êwiecie, nie dostrze˝e w nich cie-
lesnej obecnoÊci cz∏owieka. Poszukiwany
wzorzec ludzkiego cia∏a istnieje, ale w naszej
ÊwiadomoÊci. Widzimy go oczami umys∏u,
mimo ˝e go nie dostrzegliÊmy na obrazie!
Odczuwamy jego brak. 

Warunkiem dostrze˝enia i odczucia przera˝a-
jàcej pustki, jaka wyziera z tych fotografii, jest
zapewne konfrontacja tego, co chcemy zoba-
czyç, z tym, czego nasz wzrok nie odnajduje
na obrazie. Cz∏owiek jest na nich obecny co

611375 g myÊli

+

Ryc. 6a. Marek Rachwa∏ [fotografia]
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najwy˝ej poprzez zamar∏e Êlady w∏asnej nie-
bezpoÊredniej obecnoÊci: nieruchoma karuze-
la, cmentarz za murem. Zdj´cia te napawajà
autentycznym smutkiem i melancholià. Sàdzi-
my, ˝e mo˝na je potraktowaç jako decentry-
stycznà odpowiedê na Melancholi´ Jacka Mal-
czewskiego, gdzie w centrum obrazu odnajdu-
jemy wielopokoleniowy, dynamiczny koro-
wód alegorycznych postaci. Melancholia ma
u Malczewskiego postaç symbolicznà, u Ra-
chwa∏a – dos∏ownà, a w∏aÊciwie – wizualnà.
Melancholi´ Malczewskiego mo˝na zrozu-
mieç, melancholi´ Rachwa∏a mo˝na odczuç. 

Jak si´ wydaje, zachodzi te˝ interesujàce podo-
bieƒstwo pomi´dzy pos∏ugiwaniem si´ wielo-
znacznoÊcià przez decentrystów a wieloznacz-
noÊcià dzie∏ niedokoƒczonych. W przypadku
niektórych rzeêb Micha∏a Anio∏a, ich „niedo-
koƒczonoÊç” wzmacnia ekspresj´ przedsta-

wionych postaci oraz pozostawia wi´ksze ni˝
zwykle pole do popisu dla wyobraêni, której
rolà jest rozwini´cie tego, co niedokoƒczone.
Podobny efekt wywo∏ujà rzeêby Auguste’a
Rodina przedstawiajàce na przyk∏ad r´k´ lub
sylwetk´ ludzkà wy∏aniajàce si´ z pozostawio-
nego bloku kamiennego, z którego wykuto figu-
ry. Nawet przypadek uszkodzonych dzie∏, takich
jak s∏ynny Tors Belwederski – czyli zacho-
wany fragment rzeêby sk∏adajàcy si´ jedynie
z cz´Êci torsu i ud, przechowywany w muze-
ach Watykanu – nadaje si´ do podciàgni´cia
pod t´ kategori´, gdy˝ byç mo˝e w∏aÊnie owa
niekompletnoÊç pozwala historykom sztuki
i kolejnym pokoleniom artystów uruchomiç
wyobraêni´ i dostrzegaç w tym bodêcu a˝ tak
wiele.

Zarówno dzie∏a niedokoƒczone, jak i dzie∏a
decentrystyczne nie pokazujà ca∏oÊci, koncen-
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trujà si´ na wizualnym ukazywaniu jedynie
fragmentu ludzkiej rzeczywistoÊci, zostawia-
jàc pole dla twórczej – sterowanej mózgowo –
wyobraêni widza i jego zdolnoÊci do interpreta-
cji bodêców wieloznacznych. Wed∏ug Zekiego:
„mo˝liwoÊç nadania wielu interpretacji nie jest
oddzielnà zdolnoÊcià wynalezionà lub stosowa-
na przez artyst´. Przeciwnie, jest ona powiàza-
na z ogólnà zdolnoÊcià mózgu do nadawania
kilku interpretacji […]. To w∏aÊnie na tej fizjo-
logicznej podstawie zbudowana jest tak nagra-
dzana w sztuce wieloznacznoÊç”14.
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