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Abstract

The aim of this paper is to analyse neuroaesthetic reductionism, which is one of the most 
distinctive and controversial features of the neuroaesthetic research programme. I am 
trying to show that reductionism is strongly associated with other components of 
the research method of neuroaesthetics. I also wonder if this reductionism is a burden 
for neuroaesthetics and if neuroaesthetics is able to explain not only “easy” but also 

“difficult” aesthetic problems. Then I analyse to what extent the philosophical critique 
of neuroaesthetic reductionism is accurate. Besides, I try to show that there are also 
non-standard versions of reductionism. In the last part of the paper, I show on a se-
lected example that neuroaesthetic reductionism contributes to a better explanation 
and understanding of musical emotions.
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Wstęp

Na mapie współczesnych badań nad sztuką, program neuroestetyki umiejsca-
wiany jest zwykle – i całkiem słusznie – gdzieś na przecięciu trzech zbiegających 
się nurtów: tendencji naturalistycznych, estetyki ewolucyjnej oraz redukcjonizmu. 
Z podejścia naturalistycznego neuroestetyka czerpie przeświadczenie o tym, 
że wszystkie obiekty i zdarzenia w świecie – łącznie z przeżyciami estetyczny-
mi – są na równi dostępne badaniu naukowemu. Z kolei z estetyką ewolucyjną 
łączy ją przekonanie, że u podstaw sztuki tkwi naturalny i uniwersalny instynkt 
estetyczny, a preferencje estetyczne – wraz ze sposobami uprawiania i pozna-
wania sztuki – wyłoniły się w długotrwałym procesie doboru naturalnego i są 
modyfikowane oddziaływaniami pochodzącymi z koewolucji bio-kulturowej. 
Jednak najbardziej chyba kontrowersyjnym składnikiem metody badawczej 
neuroestetyki jest przyjęcie, że zachodzi możliwość redukcji doświadczenia 
estetycznego do jego opisu w kategoriach mechanizmów neurofizjologicznych. 
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Mimo że wymienione powyżej trzy elementy programu badawczego neuro-
estetyki przenikają się wzajemnie, to celem niniejszego tekstu jest przyjrzenie 
się nieco wybiórczo ostatniemu z wymienionych składników, czyli temu, co 
określam w niniejszym tekście mianem redukcjonizmu neuroestetycznego. Jak 
wspomniałem, pojawia się on wszędzie tam, gdzie badacze uznają, że ade-
kwatny opis lub wyjaśnienie preferencji i przeżyć estetycznych otrzymujemy 
dzięki posłużeniu się prawami psycho-biologicznymi, odwołaniom do wartości 
adaptacyjnej, do mechanizmów behawioralnych i neuronalnych, w tym – co jest 
najczęściej kontestowane – do aktywności określonych rejonów tzw. „mózgu 
estetycznego”1.

Obszar zastosowań tak rozumianego redukcjonizmu neuroestetycznego 
obejmuje nie tylko wąsko rozumiany program badawczy neuroestetyki, lecz 
także o wiele szerszy zakres badań prowadzonych – przy wszystkich różnicach 

– w empirycznej psychologii sztuki i psychologii ewolucyjnej, w estetyce ewo-
lucyjnej czy np. w neuronauce muzyki (ang. neuroscience of music). Wczesną 
formą redukcjonistycznego podejścia do sztuki był zapewne Fechnerowski 
projekt estetyki empirycznej, w którym uznawano sztukę za rodzaj bodźca 
eksperymentalnego i próbowano ustalić statystyczne prawidłowości wśród 
psychofizycznych reakcji organizmu m.in. na proste figury geometryczne i ich 
układy2. 

W artykule argumentuję za tym, że pomimo iż redukcjonizm zastosowany 
do analizy doświadczenia estetycznego nie jest w stanie uchylić się przed tra-
dycyjnymi filozoficznymi zarzutami wysuwanymi przeciwko niemu, natomiast 
praktyka badawcza oparta na tak rozumianej redukcji może podlegać różnym 
wypaczeniom, to procedura ta stosowana ostrożnie i rozważnie przynosi sporo 
korzyści, przede wszystkim dlatego, że przyczynia się do znacznego powiększenia 
naszej wiedzy o psychobiologicznych podstawach doświadczenia estetycznego.

Artykuł składa się z trzech części. Najpierw, w części pierwszej, wskazuję 
na to, że neuroestetyczny redukcjonizm łączy się i zazębia z innymi elementa-
mi metody stosowanej w neuroestetyce oraz zastanawiam się, czy zakres jego 
efektywnego stosowania pokrywa się z „łatwymi” problemami estetyki (w od-
różnieniu od problemów „trudnych”). W części drugiej staram się odpowiedzieć 
na pytanie, czy tradycyjne filozoficzne rozróżnienia i kategorie wypracowane 
na gruncie dyskusji wokół problemu psychofizycznego przenoszą się na grunt 
neuroestetycznych badań nad sztuką, pokazuję, że występują alternatywne 
i niestandardowe ujęcia redukcjonizmu oraz wyróżniam dwie podstawowe 
wersje redukcjonizmu neuroestetycznego. Wreszcie w części trzeciej pokazuję, 
jak redukcjonizm neuroestetyczny w swoich różnych wariantach przyczynia się 
do lepszego objaśnienia natury i funkcji emocji towarzyszących muzyce.

1 Popularne określenie obwodów, szlaków i obszarów w układzie nerwowym, które zajmują się 
rejestracją, przekazywaniem i przetwarzaniem informacji o bodźcach nacechowanych estetycznie. Por. np. 
S. Zeki, Inner Vision. An Exploration of Art and the Brain, Oxford University, Oxford 1999; oraz A. Chatterjee, 
The Aesthetic Brain. How We Evolved to Desire Beauty and Enjoy Art, Oxford University, Oxford 2014. 

2 G. T. Fechner, Vorschule der Aesthetik, Breitkopf & Haertel, Leipzig 1876. Por. równ. M. Nadal, 
A. Gomila, A. Galvez‑Pol, „History of Neuroaesthetics”, w: J. O. Lauring (red.), An Introduction to Neu‑
roaesthetics. The Neuroscientific Approach to Aesthetic Experience, Artistic Creativity, and Arts Apprecia‑
tion, Museum Tusculanum Press, Copenhagen 2014, s. 10‑17.
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1. Redukcjonizm jako integralny składnik neuroestetyki. Proste i trudne proble-
my w badaniach nad poznaniem i percepcją sztuki

Rozpocznijmy od tego, że zarzut posługiwania się przez neuroestetykę różny-
mi postaciami redukcjonizmu pierwotnie pojawił się w debatach i dyskusjach 
głównie dzięki krytykom i kontestatorom tego podejścia3. Zarzut ten zbiega się 
często z nieufnością wobec naturalistycznego lub adaptacjonistycznego pro-
gramu badań nad sztuką. Przybiera on zazwyczaj formę różnorakich pretensji 
o nadużywanie argumentacji biologicznej, o odwoływanie się ad hoc do teorii 
ewolucjonistycznych czy o zbytnie koncentrowanie się na aktywności mózgu 
w trakcie wyjaśniania, czym jest sztuka i na czym polega jej doświadczanie. 
Może się też przejawiać poprzez irytację częstym powoływaniem się neuroeste-
tyków na tzw. „neuronalne korelaty” przeżyć estetycznych (można podejrzewać, 
że tym, co najbardziej razi krytyków programu neuroestetycznego jest chyba 
przedrostek „neuro-” występujący w nazwie tego programu4). Sprowadzanie 
przeżyć związanych ze sztuką wyłącznie do wskaźników fizjologicznych czy 
koncentrowanie się na rejestracji neuronalnych korelatów wrażeń estetycznych 
gubi i zaniedbuje podmiotowy, ocenno-wartościujący oraz kulturowo-kontek-
stowy wymiar przeżywania i kontemplacji sztuki – argumentują krytycy neuro-
estetycznego programu. 

Pozostawiając na inną okazję ocenę tego, czy ta krytyka trafia w sedno i czy 
alternatywne podejścia potrafią lepiej wyjaśnić rolę biologii w powstawaniu 
wrażeń i przeżyć estetycznych (na oba te pytania skłonny byłbym odpowiedzieć 
negatywnie), nie ulega wątpliwości, że w warstwie opisowej „zarzut redukcjo-
nizmu” uchwytuje pewną istotną cechę badań prowadzonych w ramach podej-
ścia neuroestetycznego. Nie jest jednak tak, że wystarczy usunąć ten element 
i w ten sposób uzyskać ulepszoną i pozbawioną skrajności wersję neuroestetyki. 
Jest wprost przeciwnie: redukcjonizm jest w tym przypadku głęboko i silnie 
zintegrowany z kilkoma innymi ważnymi segmentami programu badań neu-
roestetycznych i nie jest możliwa ich separacja. Oskarżycielska forma, w jakiej 
zarzut „redukcjonizmu neuronalnego” formułowany jest wobec neuroestetyki, 
przesłania i uniemożliwia, moim zdaniem, dostrzeżenie kilku wyraźnych korzyści, 
jakie wynikają z posługiwania się tą metodą w badaniach nad sztuką. Warto 
na nie obecnie zwrócić uwagę. 

I tak, redukcjonizm wzmacnia podejście obecne w neuroestetyce, w ramach 
którego próbuje się odkryć uniwersalne uposażenie estetyczne oraz wspólne 
wszystkim ludziom dyspozycje do podziwiania i uprawiania sztuki. Zaintere-
sowanie ukształtowanym w procesie ewolucji mózgiem oraz wspólną wszyst-
kim ludziom fizjologią widzenia i słyszenia nastawia badaczy na odkrywanie 

3 Por. np. R. Tallis, „The Limitations of a Neurological Approach to Art”, The Lancet 372(9632), 
s. 19‑20; J. Hyman, „Art and Neuroscience”, w: R. Frigg, M. Hunter (red.), Beyond Mimesis and Con‑
vention Representation in Art and Science, Springer, Dordrecht 2010, s. 245‑261; A. Noë, „Art and 
the Limits of Neuroscience”, w: idem, Strange Tools: Art and Human Nature, Hill and Wang, New York 
2015, s. 120‑133. 

4 Neuromanię przejawiającą się m.in. w nazywaniu kolejnych programów badawczych za pomocą 
nazw z przedrostkiem „neuro‑” krytykują np. P. Legranzi i C. Umilta w pracy Neuromania. On the Limits 
of Brain Science, Oxford University Press, Oxford 2011.
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statystycznych i ogólnych prawidłowości w reagowaniu na sztukę bez względu 
na występujące zróżnicowania kulturowe, płciowe, związane z wykształceniem 
lub wiekiem5. W tym właśnie duchu Vilayanur Ramachandran i William Hirstein 
w programowym dla neuroestetyki artykule „Nauka wobec zagadnienia sztuki…” 
za cel badań neuroestetycznych uznają odkrywanie uniwersalnych, biologicznych 
praw rządzących percepcją i poznaniem sztuki, nazywanych przez nich „biolo-
gicznymi uniwersaliami”. W tym ujęciu wyuczone kulturowo reakcje na sztukę, 
kwestie stylu etc., schodzą na plan dalszy rozważań. Natomiast na pierwszy 
plan wysuwa się cel, jakim jest odkrycie 

uniwersalnej reguły lub „struktury głębokiej” wspólnej całemu doświadczeniu artystycznemu 
(…). Detale mogą się różnić zależnie od kultury oraz mogą być zależne od sposobu ich kreowa-
nia, lecz nie pociąga to wcale, że nie istnieje genetycznie określony mechanizm – warunkujący 
wszystkie rodzaje sztuki6.

Niewątpliwie, po stronie „plusów” w tego typu podejściu leży zwrócenie uwa-
gi na wspólne wszystkim ludziom mechanizmy odbioru i przeżywania sztuki. 
Neuroestetyka wraz z przyległymi dyscyplinami formułuje w ten sposób alter-
natywę dla niektórych współczesnych nurtów w badaniach nad sztuką, które 
charakteryzuje podejście w mniejszym lub większym stopniu relatywistyczne7, 
wynikające m.in. z konieczności uwzględnienia różnic kulturowych i indywidu-
alnych wśród odbiorców i twórców sztuki. 

Neuroestetyczny redukcjonizm sprzęgnięty jest z inną jeszcze metodą, którą 
w metodologii neuronauk określa się niekiedy obrazowo „podejściem bottom‑up” 
(podejściem oddolnym). Zarówno w programach poprzedzających czasowo 
pojawienie się neuroestetyki, takich jak np. empirycznie zorientowana psycho-
logia sztuki, jak i w samej neuroestetyce występowała początkowo koncentracja 
na wyjaśnianiu stosunkowo prostych zjawisk percepcyjnych za pomocą równie 
prostych mechanizmów8. Powodowało to, że neuronaukowcy i naturalistycznie 
zorientowani psychologowie sztuki, zasadniczą część swojej uwagi poświęcali 
na poznanie prawidłowości związanych z percepcją linii i  innych kształtów 
geometrycznych na obrazie, z rozpoznawaniem barwy i poziomów luminancji, 
z dostrzeganiem głębi na obrazie czy z podleganiem iluzjom wzrokowym etc.9 
Większość z tych zjawisk percepcyjnych angażuje głównie wczesne i pośrednie 
etapy przetwarzania wzrokowego. W wypadku badań nad percepcją muzyki 

5 Pomimo nastawienia w pierwszym rzędzie na odkrywanie wspólnych dla wszystkich ludzi uniwersal‑
nych sposobów reagowania na sztukę, zróżnicowanie to daje się w kolejnych krokach również uwzględnić, 
np. w badaniach różnic w ocenianiu estetycznym, por. np. T. Jacobsen, „Beauty and the Brain: Culture, 
History and Individual Differences in Aesthetic Appreciation”, Journal of Anatomy 2010, 216(2), s. 184‑191.

6 V. Ramachandran, W. Hirstein, „Nauka wobec zagadnienia sztuki. Neurologiczna teoria doświad‑
czenia estetycznego”, w: W. Dziarnowska, A. Klawiter (red.), Mózg i jego umysły, „Studia z Kognitywistyki 
i Filozofii Umysłu”, s. 327‑364. 

7 O krytyce relatywizmu estetycznego wynikającej z założenia uniwersalizmu w estetyce ewolucyjnej 
por. np. J. Luty, Sztuka jako Adaptacja. Uniwersalizm w Estetyce Ewolucyjnej, Aureus, Kraków 2018. 

8 Por. D. E. Berlyne, Aesthetics and Psychobiology, Appleton‑Century‑Crofts, New York 1971; R. Latto, 
„The Brain of the Beholder”, w: R. Gregory i in. (red.), The Artfull Eye, Oxford University Press, Oxford 
1995, s. 66‑94; por. równ. np. R. Solso, The Psychology of Art and the Conscious Brain, The MIT Press, 
Cambridge, Mass. 2003.

9 Por. np. M. Livingstone, „Art, Illusion and the Visual System”, Scientific American 1988, t. 258(1), 
s. 78‑85 oraz S. Zeki, „Obrazy wzrokowe w mózgu i umyśle”, Świat Nauki 1992, t. 15(11), s. 43‑51. 
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oznaczało to z kolei koncentrację na badaniu prawidłowego rozpoznawania 
różnych wrażeniowych aspektów dźwięku, takich jak różnice w wysokości, gło-
śności, długości czy barwie dźwięku oraz na psychologicznych i fizjologicznych 
reakcjach słuchacza na złożone z nich struktury dźwiękowe. Natomiast zasadni-
czo odłożeniu na później podlegały zagadnienia bardziej skomplikowane, czyli 
te związane z przetwarzaniem „top-down”, jak np. natura wyższych czynności 
poznawczych zaangażowanych w poznanie sztuki, choćby kontemplacji czy 
sądzenia estetycznego. 

Wprawdzie kluczowym w rozwoju neuroestetyki okazał się ten moment, 
w którym badacze wyrazili zainteresowanie badaniem i wyjaśnieniem najbar-
dziej subtelnych fenomenów, takich jak doświadczanie piękna czy ocenianie 
estetyczne, ale, nawet wtedy duch „podejścia od dołu” ciągle wpływał na wybór 
tematów do analizy, na planowanie eksperymentów, wybór i sposób prezentacji 
bodźców czy na dobór metody analizy etc.10 Przykładowo, w książce Vision 
and Art. The Biology of Seeing Margaret Livingstone pokazuje, jak za pomocą 
wiedzy neurobiologicznej można próbować wyjaśnić niektóre zagadki z historii 
malarstwa, takie jak np. niejednoznaczny uśmiech z portretu Mony Lisy Leonar-
da da Vinci czy efekt migoczącego słońca na obrazie Impresja, wschód słońca 
Claude’a Moneta. Rzecz w tym, że próbując wyjaśnić te efekty percepcyjno-

-estetyczne, autorka książki sięga po oddolne, niskopoziomowe mechanizmy 
związane z funkcjonowaniem tzw. szlaków what i where, zajmujących się prze-
twarzaniem informacji o nieco innych aspektach sceny wzrokowej11. Tak więc 
widać, że neuroestetyczny redukcjonizm dość dobrze współgra z podejściem 
bottom‑up przy objaśnianiu różnych zjawisk tego typu.

Z powyższym punktem wiąże się jeszcze jedna warta dostrzeżenia cecha pro-
gramu neuroestetycznego, która zbiega się z nastawieniem redukcjonistycznym. 
Chodzi o to, że najbardziej kluczowe kategorie, jak „doświadczenie estetyczne” 
czy „poczucie piękna” próbuje się tam sprowadzić lub zredukować do zjawisk 
i pojęć nieco bardziej uchwytnych, dostępnych empirycznemu badaniu, po-
krewnych i niekiedy wchodzących w skład pojęcia wyjściowego, ale na pewno 
nietożsamych z nim. Dobrym tego przykładem jest przywołana kategoria „do-
świadczenia estetycznego”, którą usiłuje się niekiedy zredukować do czegoś 
bardziej uchwytnego – np. do psychologicznego poczucia przyjemności (ewen-
tualnie do aktywacji ośrodków przyjemności w mózgu) towarzyszącej np. oglą-
daniu obrazów malarskich lub słuchaniu dobrej muzyki. Wygląda na to, że tą 
drogą idą Ramachandran i Hirstein we wspomnianym wyżej artykule, w którym 
doświadczenie estetyczne zostaje zredukowane przez nich dość obcesowo do 
poczucia przyjemności powiązanego z oceną atrakcyjności rzeźby lub obrazu. 
Tak rozumiana przyjemność estetyczna może posiadać również komponenty 
poznawcze, wtedy gdy system emocjonalny (resp. układ limbiczny) nagradza 
organizm za nieświadome rozwiązywanie problemów i zagadek percepcyjnych 
dostrzeżonych na obrazie malarskim lub w rzeźbie12. Można się jedynie domyślać, 

10 Por. S. Zeki, Inner Vision…
11 M. Livingstone, Vision and Art. The Biology of Seeing, Harry Abrams, Inc., New York 2002, 

s. 37‑40 oraz 71‑73.
12 Por. V. Ramachandran, W. Hirstein, op. cit., s. 330, 341‑342.
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że posłużenie się przez autorów strategią redukcyjną wymuszone zostało przez 
to, że przeżycie estetyczne biorące udział w poznaniu dzieła sztuki nie poddaje 
się tak łatwo badaniu w warunkach eksperymentalnych i że jedną z możliwych 
strategii badawczych w tej sytuacji jest znalezienie dla niego mierzalnych wskaź-
ników lub rozłożenie na procesy bardziej elementarne.

Redukcjonizm neuroestetyczny należy zatem zawsze rozpatrywać łącznie 
z powiązanym z nim istotnymi cechami neuroestetycznej metody badawczej: 
koncentrowaniem się na uniwersalnych biologicznych i ewolucyjnych uwa-
runkowaniach doświadczania sztuki, badaniem prostych składników przeżyć 
estetycznych i tych ich elementów, które są dostępne empirycznej i mierzalnej 
kontroli oraz sprowadzaniem złożonych kategorii estetycznych do ich bardziej 
uchwytnych i namacalnych wskaźników. Niezależnie od oceny efektywności 
i ograniczeń tak rozumianego programu neuroestetycznego sądzę, że jego 
powyższa charakterystyka pozwala na postawienie w tym miejscu pewne-
go zasadniczego pytania. Chodzi o to, jakie są możliwości i  jakie są granice 
wyjaśniania fenomenów z dziedziny estetyki za pomocą tego typu narzędzi? 
Na pytanie to można, jak sądzę, wstępnie odpowiedzieć – trochę w stylu Da-
vida Chalmersa13 – poprzez rozróżnienie łatwych, średnio-trudnych i trudnych 
problemów dla neuroestetyki (por. tab. 1):

Tab. 1: Niektóre łatwe, średnio-trudne i trudne problemy neuroestetyki

Problemy łatwe Problemy średnio‑trudne Problemy trudne

1a: Przebieg i etapy 
percepcji bodźca 
estetycznego (bottom‑up).

1b: Wpływ wyższych czynności 
poznawczych i wartościowania 
estetycznego (top‑down) 
na doświadczenie estetyczne.

1c: Poczucie piękna i natura 
przeżycia estetycznego.

2a: Biologiczne 
uwarunkowania 
i mechanizmy wpływające 
na poznanie i tworzenie 
sztuki. 

2b: Wyuczone kulturowo reakcje 
na sztukę.

3a: Odczucie przyjemności 
i inne afekty, np. emocje 
towarzyszące 
percepcji sztuki.

Wydaje się, że zupełnie rozsądnie będzie przyjąć, że problemy uwzględnione 
w lewej kolumnie tabeli są tymi, które można efektywnie stopniowo próbować 
wyjaśnić i poszerzać ich rozumienie za pomocą narzędzi neuroestetyki i współ-
pracujących z nią dyscyplin pokrewnych. Neuroestetyka, eksperymentalna 
psychologia sztuki, psychologia ewolucyjna, neuropsychologia czy np. neuro-
nauka muzyki dysponują potencjalnie metodami, które umożliwiają stopniowe 
poszerzanie naszej wiedzy na wymienione w punktach 1-3a tematy. 

13 D. Chalmers, Świadomy umysł, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
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Problematyczne jest natomiast to, na ile redukcjonizm neuroestetyczny jest 
przeszkodą i ograniczeniem, jeśli idzie o możliwość wyjaśnienia i  lepszego 
zrozumienia problemów zestawionych w kolumnach środkowej i po prawej 
stronie powyższej tabeli. Pozwalając sobie na odrobinę spekulacji, zaryzyko-
wałbym stwierdzenie – inaczej niż Chalmers, który zestawił łatwe i trudne 
problemy w obszarze badań nad świadomością w bardziej kontrastowy spo-
sób – że problemy z pkt. 1-2b są wprawdzie trudne, ale nie beznadziejnie 
trudne, jeśli idzie o możliwość ich nieco lepszego wyjaśnienia i zrozumienia 
za pomocą metod neuroestetyki. Może to jednak zrobić neuroestetyka, która 
znacząco wzmocniłaby i ulepszyła własne narzędzia badawcze, m.in. poprzez 
umożliwienie w większym stopniu interdyscyplinarnego krążenia idei pomiędzy 
własnym korpusem wiedzy a dyscyplinami ościennymi i – być może – również 
naukami humanistycznymi. Najbardziej zagadkowe są oczywiście problemy 
wyszczególnione w tabeli w pozycji 1c, czyli problem piękna i natura przeżycia 
estetycznego. Sugerowałem, że neuroestetyka nie jest wobec tych klasycznych 
problemów obojętna, chociaż jej sposoby na ich przebadanie mają zwykle 
postać redukcjonistyczną i polegają na poszukiwaniu empirycznie dostępnych 
wskaźników piękna lub na dekompozycji przeżycia estetycznego i rozbiciu go 
na subprocesy bardziej elementarne, które można by następnie badać za pomocą 
metod naukowych. Ocena tego, czy to redukcjonistyczne podejście do piękna 
i przeżycia estetycznego jest adekwatne i wiarygodne odłożę na inną okazję, 
pozostając przy zdaniu, że są to rzeczywiście najtrudniejsze z problemów, przed 
którymi staje neuroestetyka (i nie tylko ona). 

2. Filozoficzne dyskusje wokół redukcjonizmu i jego alternatywne ujęcia. Typy 
redukcjonizmu neuroestetycznego

Wspomniane powyżej trudne problemy neuroestetyki – czyli problem doświad-
czania piękna i  innych subtelnych doznań towarzyszących odbiorowi i two-
rzeniu sztuki – skłaniają niekiedy do formułowania wielu filozoficznych pytań 
i zarzutów wobec neuroestetycznego redukcjonizmu. Zarzuty te są pokłosiem 
toczonych w filozofii, szczególnie na gruncie filozofii umysłu, debat na temat 
statusu subiektywnych, indywidualnych stanów umysłowych w kontekście 
trudnego do rozstrzygnięcia sporu umysł-ciało (resp. problemu psychofizycz-
nego)14. I mimo że nie należy mieszać rozwiązań przyjmowanych w tych dwóch 
obszarach – w filozofii umysłu i w neuroestetyce – to jednak krótkie spojrzenie 
na neuroestetyczny redukcjonizm przez okulary filozofii umysłu wydaje się 
w tym momencie niezbędne, po to, aby uświadomić sobie, w jak ogromnym 
stopniu filozoficzne rozstrzygnięcia rzutują niekiedy na rozwiązania przyjmowane 
w dyscyplinach szczegółowych. Dotyczy to szczególnie prób interpretacji reduk-
cjonizmu neuroestetycznego w kategoriach (1) sporu o qualia, (2) rozróżnienia 

14 Por. P. M. Churchland, „Problem umysłu i ciała”, w: B. Chwedeńczuk (red.), Filozofia umysłu, 
Fundacja ALETHEIA, Warszawa 1995, s. 47‑57. Przegląd zagadnień i współczesnych dyskusji dotyczących 
problemu psychofizycznego, por. np. D. Braddon‑Mitchel, F. Jackson, Philosophy of Mind and Cognition. 
An Introduction, Blackwell Publishing, London 2007, rozdz. 1.
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na redukcjonizm ontologiczny vs. metodologiczny oraz (3) w nawiązaniu do 
programu materialistycznego eliminatywizmu. 

I tak, niewątpliwie jednym z powodów krytyki i silnego sprzeciwu wobec 
neuroestetycznego redukcjonizmu jest częste traktowanie przeżyć estetycznych 

– np. poczucia piękna – na podobieństwo qualiów, czyli jako subiektywnych, 
pierwszoosobowych, trudno komunikowalnych, niepowtarzalnych doznań. Takie 
utożsamienie oznaczać musi, że każda próba opisu przeżycia piękna w zopera-
cjonalizowanych, ilościowych i precyzyjnych terminach języka nauk biologicznych 
musi zakończyć się niepowodzeniem – a to ze względu na groźbę zubożenia 
i zniekształcenia pierwotnego doświadczenia estetycznego w takim opisie. 
W tym ujęciu percepcja dominującej barwy na obrazie Harmonia w czerwieni 
H. Matisse’a czy usłyszenie kantyleny w VI Koncercie Brandenburskim J. S. Bacha 
to unikatowe przeżycia wizualne lub muzyczno-dźwiękowe o charakterze zasad-
niczo jakościowym, niepowtarzalnym i – co najważniejsze – nieredukowalnym 
do czegoś materialnego. Łatwo zauważyć, że dochodzimy w tym momencie 
do punktu, w którym drogi znaturalizowanego programu neuroestetyki i sta-
nowisk inspirowanych dualizmem psychofizycznym wyraźnie się rozchodzą. 
Z punktu widzenia tego ostatniego występuje „luka eksplanacyjna” trudna do 
zasypania pomiędzy jakościowym jednostkowym doświadczeniem barwy lub 
melodii a ich ilościowymi parametrami rejestrowanymi podczas eksperymentu. 
Z punktu zaś widzenia neuroestetyki dysponujemy wiarygodnymi metodami 
badawczymi umożliwiającymi posługiwanie się wskaźnikami (behawioralnymi, 
neuronalnymi etc.) przeżyć estetycznych oraz pozwalającymi na ich dekom-
pozycję na procesy i pojęcia bardziej elementarne, tak aby były one uchwytne 
dla metod analizy empirycznej. Co do potencjalnych wyników tego sporu, to 
należy chyba zgodzić się z Jonem Lauringiem, że „jedynie czas pokaże czy to 
neuronauka czy też filozofia będzie w stanie rozwiązać ten trudny problem tak, 
aby wszyscy byli zadowoleni”15.

Podobne wrażenie występowania trudno rozwiązywalnego konfliktu między 
filozofią i neuroestetyką pojawia się, gdy w stylu analitycznej filozofii umysłu 
stawia się pytanie o konsekwencje ontologiczne pojęcia „redukcji neuroeste-
tycznej”. Ma to miejsce wtedy, gdy zaczynamy zajmować się problemem: co 
to właściwie znaczy, że doznaniu estetycznemu podczas słuchania koncertu 
Bacha lub podczas oglądania obrazu Matisse’a towarzyszy aktywność takie-
go lub innego obszaru mózgu? Czy np. odczucie piękna podczas oglądania 
obrazu lub podczas słuchania muzyki zależy przyczynowo od wcześniejszego 
o kilkadziesiąt milisekund pobudzenia odpowiedniej sieci neuronalnej lub od 
aktywności jakiegoś typu neuroprzekaźników w mózgu widza lub słuchacza? 

Czy też może to odczucie jest niczym innym niż (w innej wersji: jest tożsame z) 
cechą/funkcją biologicznego mózgu? 

Udzielenie odpowiedzi na te pytania leży w zasadzie w obszarze kompetencji 
filozofii (np. filozofii umysłu, filozofii neuronauki, neurofilozofii), natomiast 
neuroestetycy uchylają się zwykle od odpowiadania na pytania o naturę redukcji 

15 J. O. Lauring, „The Theoretical and Methodological Backdrop of Neuroaesthetics”, w: J. O. Lauring 
(red.), An Introduction to Neuroaesthetics…, s. 101.
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kauzalnej lub ontologicznej odnoszonej do zjawisk estetycznych16. Jednym 
z powodów tego stanu rzeczy są ograniczenia słownika znaturalizowanej 
nauki, który nie jest dostosowany do poruszania tego typu kwestii, jak rów-
nież podział pracy między nauką a filozofią, w ramach którego to ta ostatnia 
bardziej nadaje się do zmagania się z tego typu problemami. Krytykowanie 
neuroestetyki za to, że nie jest filozofią i nie zagłębia się w estetyczną wersję 
problemu psychofizycznego przypomina więc żądanie od niej niemożliwego 
i przez to nie jest wiarygodne.

Nieco inaczej sprawa wygląda, gdy na redukcję neuroestetyczną spojrzeć 
od strony pytania o zastępowalność jednych teorii przez inne (np. teorii psy-
chologicznej przez teorię neuronaukową). Przykładowo: czy teoria wyjaśniająca 
przeżycie estetyczne w kategoriach biologicznych ma przewagę nad koncepcją 
objaśniającą przeżycie estetyczne w języku tradycyjnej humanistyki? Którą z nich 
należy preferować? Czy przywołane tu wcześniej wyjaśnienie tajemniczego 
uśmiechu Mony Lisy za pomocą neurobiologicznego mechanizmu przewyższa 
lub uchyla wcześniejsze objaśnienia tego efektu za pomocą wskazania na użytą 
przez Leonarda da Vinci technikę sfumato? 

Dotykamy tu drażliwego problemu, który zaognił i podminował stosunki 
pomiędzy neuroestetyką a humanistycznymi teoriami sztuki. W niektórych 
wypowiedziach neuroestetyków filozofowie zaczęli mianowicie odnajdywać 
intencje redukcjonistyczne, a nawet eliminatywistyczne wymierzone w trady-
cyjną humanistykę. Przykładowo, według Semira Zekiego: 

Przyszły obszar badawczy tego, co nazywam neuroestetyką, będzie, mam nadzieję, zajęty 
studiowaniem neuronalnych podstaw twórczości i dokonań artystów, wychodząc od elementar-
nych procesów percepcyjnych. Jestem przekonany, że niemożliwa jest żadna satysfakcjonująca 
teoria estetyczna, która nie byłaby oparta na neurobiologii. Wszelka aktywność człowieka jest 
ostatecznie wytworem organizacji naszych mózgów i jest podporządkowana ich prawom17. 

Powyższy pogląd wyraża otwarcie przekonanie, że w przyszłości każda satys-
fakcjonująca teoria estetyczna będzie musiała odwoływać się do neurobiologii, 
a zatem – w pewnym sensie – każda teoretyczna analiza sztuki stanie się czę-
ścią neuroestetyki. Wprawdzie trudno jest polemizować z opiniami na temat 
przyszłości, lecz wcześniej czy później przyszłość, o jakiej mówią tego typu 
proroctwa, nadejdzie, co stwarza okazję do sprawdzenia danego przewidywania. 

16 Neuroestetycy i  inni neuronaukowcy zajmujący się mózgiem przyjmują mimo to – milcząco 
lub całkiem świadomie – wiele różnych filozoficznych założeń i przesądzeń na temat relacji pomiędzy 
subiektywnym doświadczeniem umysłowym a aktywnością mózgu jako materialnego substratu. Wspo‑
mnę tu tylko o dwóch najbardziej popularnych chyba wśród naukowców współczesnych rozwiązaniach 
tego problemu. Pierwsze z nich i słabsze, pochodzące zresztą od filozofa Johna Searle’a, głosi, że umysł 
wprawdzie nie jest identyczny z mózgiem, ale każda aktywność umysłu ma za swoją przyczynę jakąś 
aktywność mózgu, por. J. Searle, Umysł. Krótkie wprowadzenie, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2010, 
s. 111‑136. Drugie i mocniejsze rozwiązanie – przytoczę je w sformułowaniu zaproponowanym przez 
Stephena Kosslyna – głosi, że „umysł jest tym co robi mózg (the mind is what the brain does): opis zda‑
rzeń mentalnych jest opisem funkcji mózgu” – S. Kosslyn, Wet Mind. The New Cognitive Neuroscience, 
The Free Press, New York 1995, s. 4.

17 S. Zeki, „Aesthetic Creativity and the Brain”, Science Magazine 2001, 293(5527), s. 51‑52. Kry‑
tyczną analizę stanowiska Zekiego w tej sprawie przeprowadził David Davies, „’This is Your Brain on Art’: 
What Can Philosophy of Art Learn from Neuroscience?”, w: G. Currie (red.), Aesthetics & The Sciences 
of Mind, Oxford University Press, Oxford 2014, s. 57‑74. 
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Na razie czas, jaki upłynął od momentu wygłoszenia przez Zekiego tej opinii, 
to bez mała 20 lat i jedyne co można z pewnością obecnie powiedzieć to to, 
że przewidywanie Zekiego na razie się nie spełniło. Należy też mieć na uwadze, 
że przytoczona wypowiedź pojawiła się w szczególnie ekscytującym dla rozwoju 
neuroestetyki okresie, któremu towarzyszyła wznosząca fala optymizmu i entu-
zjazmu w sprawie, jak wtedy uważano, właściwie nieograniczonych perspektyw 
dalszych intensywnych badań nad mózgiem. W międzyczasie neuroestetyka 
była zmuszona jednak przejść od fazy poznawczego entuzjazmu do stanu 
rozsądnej równowagi pomiędzy własnymi wygórowanymi ambicjami, realnymi 
możliwościami i poważnymi ograniczeniami własnego programu badawczego. 
Z dzisiejszej perspektywy skorygowanej upływem czasu, snucie tak radykalnych 
przewidywań wydaje się całkowicie pozbawione wiarygodności. 

Jak mogliśmy się przekonać, punkty widzenia, z jakich filozofia i neuroeste-
tyka spoglądają na problem redukcjonizmu są zasadniczo różne, przez co – jak 
sądzę – należy z wielką ostrożnością je do siebie wzajemnie odnosić. Filozoficz-
ne argumenty w sprawie qualiów w żaden sposób nie naruszają integralności 
neuroestetycznej procedury redukcji, choć z drugiej strony naiwnością jest 
sądzić, że neuroestetyka jest w stanie zaproponować własne rozstrzygnięcie 
ontologicznych i meta-teoretycznych problemów, jakie rodzi procedura redukcji 
lub że filozofia sztuki ustąpi z miejsca, jakie obecnie zajmuje w obszarze badań 
estetycznych i zostanie zastąpiona lub wchłonięta przez neuroestetykę. 

Warto w tym miejscu zauważyć, że nie tylko filozofia oferuje alternatywne 
względem neuroestetyki spojrzenie na redukcje i redukcjonizm. Pojawiają się 
też propozycje, które tłumaczą potrzebę stosowania metod redukcyjnych 
w badaniach nad sztuką w sposób dość nieoczekiwany i niekonwencjonalny. 
Erich Kandel w książce Reductionism in Art and Brain Science. Bridging the Two 
Cultures18 przekonuje, że redukcjonizm nie jest wcale tym elementem metody 
naukowej, którą znaturalizowana neuroestetyka ekspansywnie narzuca na ro-
zumienie sztuki. Według Kandela to, co nazywamy „redukcjonizmem” jest nie 
tylko jednym z ważnych aspektów metody naukowej, lecz także – co już nie 
jest tak oczywiste – jest istotną cechą samej sztuki. Według niego, również 
artyści używają – swoiście rozumianego – redukcjonizmu, np. mogą posłużyć 
się redukcją elementów figuratywnych na obrazie lub redukować paletę barw 
w porównaniu z tym, co widać w naturze. Dobrym tego przykładem są cho-
ciażby XX-wieczni malarze awangardowi jak Max Rothko, Willem de Kooning 
czy Jackson Pollock, którzy w swoich pracach redukują elementy figuratywne, 
porzucają zasady tradycyjnej kompozycji i eksperymentują z abstrakcją. Mamy 
w ich wypadku do czynienia z oczywistą redukcją elementów świata przed-
stawionego w porównaniu z naturalną sceną wzrokową. Zabiegi te zbliżają, 
według Kandela, to, co robią artyści do tego, co robią naukowcy. Dla naukow-
ców stosowanie metod redukcyjnych – np. redukcji złożonych zjawisk do ich 
prostych komponentów – jest dość oczywistą i efektywną metodą prowadze-
nia badań. Kandel daje przykłady stosowania takich zabiegów redukcyjnych 

18 E. Kandel, Reductionism In Art and Brain Science. Bridging The Two Cultures, Columbia University 
Press, New York 2016.
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np. w badaniach nad molekularnymi podstawami pamięci i uczenia (sam jest 
laureatem Nagrody Nobla z 2000 roku, przyznanej mu za wkład w badania nad 
pamięcią i uczeniem). A zatem, wbrew obiegowej opinii, nauka nie różni się 
aż tak bardzo od sztuki, gdyż posługiwanie się redukcją nie tylko nie pozwala 
odróżnić naukowca od artysty, lecz wprost przeciwnie – w pewnym sensie – ich 
do siebie zbliża. 

Jak łatwo zauważyć ten wspólny nauce i sztuce redukcjonizm, o którym 
pisze Kandel, polega na upraszczaniu przestrzennej lub czasowej złożoności 
świata, na rozkładaniu obszernych całości na części składowe lub na skupianiu 
się na głównych składnikach rzeczywistości przy równoczesnym pomijaniu 
elementów nieistotnych. Zabiegi tego typu polegające na redukowaniu rze-
czywistości do jej określonego teoretycznego lub artystycznego obrazu można 
potraktować jako wspólny mianownik pozwalający połączyć – przy wszystkich 
różnicach – np. mechanikę Newtona redukującą świat do punktów materialnych 
i oddziaływań między nimi oraz suprematyzm Kazimierza Malewicza, gdzie 
rzeczywistość zostaje sprowadzona do prostych form geometrycznych. Reduk-
cji takiej patronuje idea, że należy poszukiwać jak najbardziej podstawowych 
praw, które dostarczyłyby podstaw do takiego opisu świata, który ukazywałby 
jego istotne elementy. 

Filozoficzne sposoby analizy redukcji, jak również jej niekonwencjonalne ujęcie 
zaproponowane przez Kandela, różnią się od tego, w jaki sposób procedura ta 
jest stosowana na gruncie neuroestetyki. W tym ostatnim przypadku mamy do 
czynienia z próbą wyjaśniania dyspozycji i doświadczeń estetycznych poprzez 
poszukiwanie dla nich empirycznie dostępnych wskaźników lub poprzez ich 
dekompozycję, czyli rozłożenie na procesy lub pojęcia bardziej elementarne, 
które byłyby uchwytne w badaniu za pomocą znaturalizowanych metod, co 
następnie stwarzałoby szansę na opis lub wyjaśnienie zjawisk estetycznych 
za pomocą kategorii behawioralnych opisujących pracę układu nerwowego 
lub przez odwołanie do mechanizmów ewolucyjnych. 

Jak się wydaje, możliwe jest wyróżnienie przynajmniej dwóch typów tak 
rozumianego redukcjonizmu stosowanego w badaniach neuroestetycznych 
i na gruncie dyscyplin pokrewnych. Pierwszy z nich chciałbym nazwać reduk-
cjonizmem funkcjonalno‑adaptacyjnym – polega on na tym, że spośród wielu 
funkcji i ról, jakie pełni lub może pełnić sztuka, na pierwszy plan wysuwa się 
funkcję adaptacyjną, czyli, najogólniej biorąc, przyczynianie się do biologicznego 
przetrwania. Wszystkie inne zadania, cele i funkcje sztuki usiłuje się ostatecz-
nie podporządkować tej jednej, wyróżnionej. Drugi z typów redukcjonizmu 
nazywam redukcjonizmem behawioralno‑fizjologicznym – w proponowanym 
tu ujęciu polega on na poszukiwaniu wskaźników doświadczenia estetycznego, 
np. podczas oglądania obrazów czy podczas słuchania muzyki, na niższych 
poziomach opisu aktywności podmiotu, np. na poziomie behawioralnym, fi-
zjologicznym czy neuronalnym. 

W kolejnej części artykułu spróbuję krótko pokazać, jak te rodzaje reduk-
cjonizmu wykorzystuje się w praktyce badawczej na ograniczonym obszarze, 
jakim są badania nad emocjami muzycznymi. 
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3. Redukcjonizm w praktyce. Przypadek znaturalizowanych badań nad emocjami 
muzycznymi 

Spróbujmy na koniec przyjrzeć się różnym wersjom redukcjonizmu neuroeste-
tycznego na pewnym ograniczonym polu badawczym, jakim są badania nad 
emocjami muzycznymi. Warto zaznaczyć, że problematyka emocji nie leżała 
początkowo w centrum zainteresowań neuroestetyki, która była raczej skoncen-
trowana na mechanizmach estetycznej percepcji wzrokowej lub na problemach 
oceniania estetycznego19. Emocje stały się natomiast głównym tematem ba-
dawczym na gruncie neuronauki muzyki (choć również nie nastąpiło to od razu, 
np. psychologia sztuki inspirowana kognitywizmem ignorowała lub spychała 
na drugi plan przez jakiś czas problematykę emocji)20. Obecnie w neuroestetyce 

„wizualnej” i w pokrewnych dyscyplinach badawczych emocje traktowane są jako 
ważny element składowy doświadczenia estetycznego wywołanego percepcją 
obrazu czy rzeźby21. Podobnie w neuroestetyce muzyki traktuje się emocje po-
wstające w kontakcie z bodźcem muzycznym jako ważny etap kształtowania 
się reakcji estetycznej na bodziec muzyczny22.

1. Redukcjonizm funkcjonalno‑adaptacyjny – czy emocje muzyczne mają charak-
ter przystosowawczy?
W znaturalizowanych badaniach nad muzyką i emocjami muzycznymi specjal-
ny status przypisuje się pełnionej przez nie funkcji przystosowawczej. Wątek 
przystosowawczego, czyli sprzyjającego przetrwaniu, znaczenia emocji u ludzi 
i zwierząt został przez Karola Darwina interesująco rozwinięty w jego słynnej 
książce O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt23. Jednak emocje wzbudzane 
przez sztukę i muzykę zostały przez Darwina potraktowane nieco inaczej. Przede 
wszystkim zdał on sobie sprawę, że muzyka wywołuje w ludziach bardziej 
subtelne, inne jakościowo stany i odczucia, choćby w porównaniu z sytuacjami, 
które zagrażają naszemu życiu lub stwarzają szansę na polepszenie własnego 
dobrostanu. O muzyce pisał Darwin, że „wzbudza ona w nas różne emocje, 
choć nie te najbardziej dramatyczne związane z przerażeniem, strachem, wście-
kłością itd. Pobudza w nas łagodniejsze odczucia, jak czułość i miłość, które 

19 Por. P. Przybysz, P. Markiewicz, „Neuroestetyka. Przegląd zagadnień i kierunków badań”, w: P. Fran‑
cuz (red.), Na ścieżkach neuronauki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 107‑149; A. Chatterjee, op. cit.; 
J. O. Lauring (red.), An Introduction to Neuroaesthetics…, a także A. Shimamura, S. Palmer, Aesthetic 
Science. Connecting Minds, Brains, and Experience, Oxford University Press, Oxford 2012.

20 Por. np. I. Peretz, R. Zatorre, The Cognitive Neuroscience of Music, Oxford University Press, Oxford 
2003; P. Juslin & J. Sloboda (red.), Handbook of Music and Emotion: Theory, Research, Applications, 
Oxford University Press, Oxford 2010 oraz P. Juslin, Musical Emotions Explained, Oxford University Press, 
Oxford 2020. 

21 Por. np. J. Fingerhut, J. Prinz, „Wonder, Appreciation and the Value of Art”, w: J. Christensen, 
A. Gomila, The Arts and The Brain: Psychology and Physiology Beyond Pleasure (Progress In Brain Research, 
vol. 237), Elsevier, Academic Press, Cambridge, Mass. 2018.

22 Por. P. Przybysz, „Emocje muzyczne i  ich estetyczne modyfikacje”, w: M. Bogucki et al. (red.), 
Neuroestetyka muzyki, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2013, s. 95‑140; E. Brattico, M. Pearce, „The Neu‑
roaesthetics of Music”, Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 7(1), s. 48‑61. P. Przybysz, 

„Emocje muzyczne…”, s. 95‑140.
23 K. Darwin, O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt, PWN, Warszawa 1988.



35

Czy należy bać się neuroestetycznego redukcjonizmu? Przypadek emocji muzycznych 

łatwo przechodzą w uczucia religijne”24. Odmienność emocji muzycznych od 
zwykłych emocji dnia codziennego (resp. emocji podstawowych, utylitarnych) 
sprowadza się zatem do trzech punktów. Emocje muzyczne są mianowicie 
bardziej stonowane, mają przeważnie charakter pozytywny oraz wydają się 
pozostawać w związku z instynktem przywiązania. Dlatego też Darwin wolał, 
aby traktować muzykę i emocje muzyczne jako pomocne w doborze płciowym, 
a nie wprost w doborze naturalnym: jako wywodzące się z rytuałów zalotów, 
rywalizacji o partnera, a także ze zwyczajów wspólnotowego śpiewania i tańcze-
nia. Funkcja adaptacyjna ma zatem w tym wypadku postać wielu powiązanych 
ze sobą zależności: muzyka i wzbudzane przez nią emocje przyczyniają się do 
powiększenia szans na zdobycie partnera lub do zwiększenia spójności i więzi 
grupowej, to zaś przekłada się na zwiększenie szans na indywidualny rozród 
lub dłuższe trwanie i dobrobyt grupy społecznej, co zwrotnie również sprzyja 
przetrwaniu indywidualnemu i szansom na przekazanie własnych genów po-
koleniom potomnym25.

Różnice zachodzące pomiędzy emocjami dnia codziennego a emocjami 
muzycznymi sygnalizują jeszcze inny ważny problem, również powiązany 
z dyskutowanymi tutaj zagadnieniami redukcjonizmu. Czy mianowicie odczucia 
towarzyszące słuchaniu muzyki i uprawianiu sztuki, takie jak podziw czy zachwyt, 
dają się zredukować do zwykłych emocji dnia codziennego, czyli do emocji 
podstawowych? Jest to kluczowa kwestia, możliwość bowiem przeprowadzenia 
takiej redukcji byłaby bezpośrednim dowodem na adaptacyjny charakter emocji 
muzycznych. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednak oczywista. Z jednej strony, 
za takim rozwiązaniem wydaje się przemawiać to, że w zestawach tzw. emocji 
podstawowych proponowanych współcześnie (por. np. lista emocji podstawo-
wych proponowanych przez Paula Ekmana26) znajdują się przynajmniej cztery 
kategorie emocjonalne – czyli radość, smutek, zdziwienie/zaskoczenie, wstręt 

– które prima facie wydają się pokrewne emocjom powstającym w kontakcie 
ze sztuką. W tym ujęciu emocje towarzyszące muzyce można by uznać za nic 
innego niż emocje podstawowe, które poddane zostały określonym modyfika-
cjom i które pojawiają się w odpowiednim kontekście sytuacyjnym.

Z drugiej strony emocje podstawowe i ich estetyczne zmodyfikowane wersje 
znacząco się od siebie jednak różnią. Np. smutek czy melancholia pojawiające 
się podczas słuchania muzyki Johna Dowlanda, np. jego pieśni na głos i  lut-
nię lub tańców z Lachrimae, różnią się od smutku wywołanego życiowymi 
troskami czy doświadczeniem realnego nieszczęścia. Podobnie jest z emocją 
zdziwienia/zaskoczenia. Wprawdzie możemy ją odczuć zarówno w sytuacjach 
codziennych, jak i w sytuacji kontaktu ze sztuką, ale występują między nimi 
różnice. Zaskoczenie ujmowane jako emocja podstawowa wiąże się z nagłą 
dezorientacją i odczuciem niepokoju sytuacyjnego, natomiast zaskoczenie 
podczas słuchania muzyki – np. po rozpoznaniu nietypowego potraktowania 

24 K. Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, cz. II, P. F. Collier & Son, New York 
1902, s. 635. 

25 E. Wilson, Social Conquest of Earth, W.W. Norton and Company, New York 2012, s. 267‑284; 
por. równ. G. Miller, Umysł w zalotach. Jak wybory seksualne kształtowały naturę człowieka, Wydaw‑
nictwo Rebis, Poznań 2004.

26 P. Ekman, Emocje ujawnione, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012.
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przez J. S. Bacha formy Chiacony w kantacie Jesu, der du meine Seele (BWV 
78) – będzie miało więcej wspólnego z zachwytem oraz poczuciem dziwności 
i wieloznaczności dzieła artysty.

Zdając sobie sprawę z tego, że droga wykazania adaptacyjnego charakteru 
emocji muzycznych poprzez zredukowanie ich do wariantów emocji podsta-
wowych jest dość trudna, badacze tacy jak K. Scherer, M. Zetner, D. Grandjean 
zaproponowali rozwiązanie, w myśl którego doznania towarzyszące słuchaniu 
muzyki lub tańczeniu są niejako emocjami z „innego koszyka” w porównaniu 
z afektami takimi jak wściekłość czy strach. Mimo że autorzy ci podtrzymują 
założenie o przystosowawczym charakterze emocji muzycznych, to utrzymują 
oni równocześnie, że mamy w tym przypadku do czynienia z osobną i auto-
nomiczną klasą estetycznych emocji muzycznych różną od utylitarnych emocji 
podstawowych27. Cechą charakterystyczną muzyki jest to, że wywołuje ona 
u słuchaczy odczucia zasadniczo o charakterze pozytywnym, takie jak od-
prężenie, radość, rozbawienie czy marzenia. Jedynie u niewielkiej grupy ludzi 
muzyka wywołuje lub wzmaga uczucia o charakterze negatywnym, jak agresja, 
niepokój, żal, depresja czy złość. Zdolność do „wywoływania emocji” przez 
muzykę należy jednak odróżnić od poznawczej zdolności do „rozpoznawania 
emocji” w materiale muzycznym. Co do tego ostatniego, to negatywne emo-
cje, takie jak smutek czy strach, mogą być z łatwością rozpoznawane przez 
słuchaczy w materiale muzycznym, choć w mniejszym stopniu są oni w stanie 
się nimi „zarazić”. Słabą zaraźliwość negatywnych emocji muzycznych można 
wytłumaczyć zaś tym, że funkcją muzyki jest polepszenie dobrostanu słucha-
cza poprzez wprowadzanie go w stan odprężenia, co idzie zazwyczaj w parze 
z „zatopieniem się” w muzyce i z sytuacyjnym odcięciem się od smutków i trosk 
dnia codziennego. 

Redukcjonizm funkcjonalno-adaptacyjny w odniesieniu do emocji muzycz-
nych dopuszcza zatem wiele ról i zadań, jakie mogą pełnić tego typu emocje. 
Wprawdzie ich funkcjonalność ostatecznie zostaje podporządkowana wartości 
przystosowawczej, ale schemat ten dopuszcza wiele poziomów optymalizacji 
tej wartości, a nawet pozwala zachować specjalny status emocji muzycznych. 

2. Redukcjonizm behawioralno‑fizjologiczny – rola ekspresji behawioralnej i pobudze-
nia fizjologicznego w emocjach muzycznych
Jednym ze sposobów na uniknięcie trudności związanych z traktowaniem 
emocji na podobieństwo qualiów jest zajęcie się badaniem ich behawioralnych, 
fizjologicznych lub neuronalnych oznak. Sprawa jest oczywiście kontrowersyjna, 
głównie ze względu na wątpliwości co do tego, jaką właściwie rolę pełni eks-
presja behawioralna i pobudzenie fizjologiczne w wypadku emocji estetycznych. 
Z uwagi na zauważaną już przez Darwina „subtelność” emocji muzycznych, jak 
również rolę czynników poznawczych i ocennych w kontakcie ze sztuką, reduk-
cjonizm polegający na poszukiwaniu wskaźników emocji na poziomie behawio-
ralnym lub fizjologicznym może wydawać się czymś nadmiernie upraszczającym. 

27 M. Zentner, D. Grandjean, K. Scherer, „Emotions Evoked by the Sound of Music: Characterization, 
Classification, and Measurement”, Emotion 2008, t. 8(4), s. 494‑521.
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Jednak koncentracja na ekspresji behawioralno-fizjologicznej w wypadku 
emocji muzycznych ma swoje uzasadnienie. Specyfiką muzyki i innych opartych 
na niej sztuk (taniec, balet etc.) jest zainicjowanie u słuchacza pewnej dawki 
aktywności motoryczno-behawioralnej towarzyszącej odbiorowi bodźca (w kon-
traście do odbioru malarstwa, gdzie percepcja obrazu wymusza pewien rodzaj 
bierności motorycznej). Wydaje się więc, że doświadczanie muzyki i cieszenie 
się muzyką może przybrać i często przybiera bardziej ucieleśnioną i enaktywną 
postać. Przy czym w grę wchodzą tu bardzo różne reakcje organizmu na muzykę 
o charakterze behawioralnym, hormonalnym czy wegetatywnym, klasyfikowane 
zbiorczo jako „afekty”. 

Przykładowo, psycholog John Sloboda w badaniu przeprowadzonym me-
todą kwestionariuszową zbierał relacje, z których wynika, że słuchanie charak-
terystycznych fragmentów utworów muzycznych może wyzwolić u słuchaczy 
całą gamę reakcji emocjonalnych o charakterze behawioralnym, jak dreszcze 
i ciarki, gęsia skórka, wrażenie ucisku w gardle, drżenie, płacz, śmiech, pocenie 
się, przyspieszone bicie serca, ziewanie czy pobudzenie seksualne28. Co więcej, 
udało mu się powiązać część z tych fizycznych reakcji (łzy, drżenie i bicie serca) 
z takimi konkretnymi elementami struktury muzycznej, jak np. pochód kwintowy 
prowadzący do toniki, appogiatura czy harmoniczne lub melodyczne dążenie 
do kadencji. Dodatkowo Sloboda starał się określić, jakiego rodzaju behawio-
ralną reakcję są w stanie wywołać znane fragmenty utworów muzyki poważnej. 
Na przykład, początkowy chór w Pasji wg św. Mateusza Bacha wywoływał 
u słuchaczy reakcję w postaci łez i wrażenia ucisku w gardle, natomiast jeden 
z późniejszych fragmentów tego utworu (cz. 2 no. 54; BWV 244) powodował 
u nich ciarki przebiegające po krzyżu i gęsią skórkę29. Nie mniej obszerny jest 
katalog reakcji na muzykę opisywanych w kategoriach reakcji fizjologicznych. 
Na przykład w badaniu przeprowadzonym przez Carol Krumhansl udało się 
wykazać, że w trakcie słuchania smutnej muzyki (np. Adagio for strings Benia-
mina Barbera) zachodziły u osób badanych istotne zmiany w częstości bicia 
serca, ciśnienia krwi, przewodności skórnej i w temperaturze ciała słuchaczy. 
Z kolei w wypadku radosnej muzyki (np. koncert Wiosna z Czterech pór roku 
Antonio Vivaldiego) wystąpiły u słuchaczy zmiany parametrów oddychania30.

Z pewnego punktu widzenia koncentrację na behawioralno-fizjologicznych 
komponentach emocji muzycznych można potraktować jako próbę przerzucenia 

„mostu” pomiędzy dwoma skrajnościami: subiektywnym rozumieniem emocji 
jako qualiów oraz nastawieniem na badanie neuronalnych czy biochemicznych 
korelatów emocji muzycznych. Uwzględnienie behawioralno-fizjologicznego 

„łącznika” pomiędzy subiektywnym uczuciem emocjonalnym a odpowiadającym 
mu pobudzeniem neuronalnym czyni emocje muzyczne bardziej uchwytnymi 
i podatnymi na badanie za pomocą metod empirycznych.

28 J. Sloboda, „Music Structure and Emotional Response: Some Empirical Findings”, Psychology of 
Music 1991, t. 19, s. 112.

29 Ibidem, s. 116‑117.
30 C. Krumhansl, „An Exploratory Study of Musical Emotions and Psychophysiology”, Canadian 

Journal of Experimental Psychology 1997, t. 15(4), s. 334‑352.
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Warto zwrócić uwagę, że w ten sposób postuluje się wielopoziomową struk-
turę zależności psychobiologicznych, w obrębie której można uwzględnić wiele 
typów emocji muzycznych wzbudzanych za pomocą mechanizmów ulokowa-
nych na różnych piętrach układu emocjonalnego. Dobrym przykładem takiego 
ujęcia jest koncepcja „mechanizmów wzbudzania emocji” zaproponowana 
swego czasu przez Patrika Juslina i Daniela Västfjälla31. Autorzy ci – opierając 
się na dotychczasowych badaniach empirycznych – wskazali na kilka różnych 
mechanizmów wzbudzania emocji przez muzykę. Są to (1) odruchy pnia mózgu, 
(2) warunkowanie klasyczne, (3) zarażenie emocjonalne, (4) wyobraźnia wzro-
kowa, (5) pamięć epizodyczna oraz (6) oczekiwania muzyczne32. Zestawienie to 
umiejscawia „przyczyny” i „źródła” powstawania emocji muzycznych na różnych 
etapach przetwarzania informacji bez wskazywania jednego centralnego me-
chanizmu. Idąc „od dołu”, mamy najpierw prymitywny mechanizm zarządzania 
odpowiedzią organizmu na proste cechy materiału muzycznego, jak nagły 
i głośny dźwięk, rytm czy brzmienia dysonansowe. W następnej kolejności po-
jawia się kontrola nad reakcjami na muzykę za pomocą afektywnego uczenia 
się (warunkowania), które pozwala zareagować podobną emocją na podobny 
bodziec dźwiękowy. Jeszcze dalej mamy mechanizm zarażenia emocjonalnego 
regulujący możliwość automatycznej reakcji na określony schemat struktury 
dźwiękowej (np. powolne tempo, przewaga niskich dźwięków) za pomocą 
odpowiadającej mu emocji (smutku) – aż w końcu dochodzimy do mechanizmu 
powstawania emocji muzycznej wskutek spełniania lub zaburzania oczekiwań 
tworzonych względem przebiegu muzycznego, który został tak interesująco 
scharakteryzowany przez Leonarda Meyera i jego kontynuatorów33. 

Zakończenie

Jednym z kluczowych składników neuroestetycznego programu badań nad 
sztuką jest podejście polegające na metodycznym sprowadzaniu (redukowaniu) 
psychologicznych i subiektywnych doświadczeń estetycznych do opisów lub 
wyjaśnień, które na pierwszym miejscu uwzględniałyby adaptacyjne, psychobio-
logiczne lub behawioralne prawidłowości. Tak rozumiany redukcjonizm jest chyba 
jednym z głównych powodów krytyki, jaka spotyka koncepcje wywodzące się 
z neuroestetyki, psychologii ewolucyjnej czy generalnie kierujące się podejściem 
naturalistycznym w badaniach nad sztuką. 

Jak starałem się pokazać, redukcjonizm neuroestetyczny jest silnie zako-
rzeniony w naturalistycznym programie badań nad sztuką i łączy się z innymi 
elementami tego programu: z uniwersalizmem biologiczno-ewolucyjnym czy 

31 P. Juslin, D. Västfjäll, „Emotional Responses to Music: The Need to Consider Underlying Mecha‑
nism”, Behavioral Brain Sciences 2008, t. 31, s. 559‑621.

32 Autorzy zastanawiali się dodatkowo nad dodaniem do tej listy kolejnych mechanizmów: zwią‑
zanych z kognitywną oceną i synchronizacją z rytmem, por. P. Juslin, S. Liljeström, „How does music 
evoke emotions? Exploring the underlying mechanisms”, w: P. Juslin & J. Sloboda (red.), Handbook of 
Music and Emotion…, s. 616, 621.

33 L. Meyer, Emocja i znaczenie w muzyce, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Warszawa 1974; D. Huron, 
Sweet Anticipation. Music and the Psychology of Expectation, The MIT Press, Cambridge, Mass. 2006.
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z oddolnym podejściem do wyjaśniania mechanizmów percepcji sztuki. Mimo 
że podlega on różnym pokusom – choćby pokusie eliminacji i zaprzeczenia 
istnieniu subiektywnego doświadczenia estetycznego – zwykle nie idzie tak 
daleko. Raczej skupia się na poszukiwaniu mierzalnych wskaźników subiektyw-
nego doświadczenia, bada się behawioralne przejawy lub koreluje się je z pracą 
systemu neurofizjologicznego. 

Neuroestetyka podlega oczywiście w jakiejś mierze generalnym trudnościom 
wynikającym z rozważań nad problemem psychofizycznym, lecz – co trzeba 
zauważyć – nie absorbują one neuroestetyków w takim stopniu, w jakim przy-
wiązują do nich wagę tradycyjni filozofowie. Neuroestetyka preferuje cząstkowe, 
stopniowe i prowizoryczne rozwiązania problemów kosztem radykalnych zero-

-jedynkowych rozstrzygnięć w stylu tych, jakie pojawiają się niekiedy w sporze 
o dualizm psychofizyczny.

Przypadek badań nad emocjami muzycznymi pokazuje, że redukcjonizm 
neuroestetyczny pozwala na dość elastyczne ujęcie wartości adaptacyjnej 
przypisywanej muzyce, na uwzględnienie wielu poziomów (mechanizmów) 
powstawania emocji muzycznych oraz na badanie szerokiego i różnorodnego 
ich spektrum. 
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