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Wstęp

Problem wykorzystania wyników badań neuroestetycznych w in-
terpretacji i analizie obrazów nie został, jak dotąd, poruszony przez żad-
nego polskiego historyka sztuki. Zastanawiając się nad tym faktem, po-
stanowiłem odpowiedzieć na pytanie, dlaczego właśnie historycy sztuki 
i kulturoznawcy nie podejmują tak interesującego i aktualnego tematu. 
Odpowiedź okazała się na tyle złożona, że przekształciłem ją w rozbu-
dowaną argumentację, której celem jest inicjowanie dialogu pomiędzy 
historykami sztuki a przedstawicielami nauk przyrodniczych; w szczegól-
ności neuronaukowcami. Zanim jednak precyzyjnie określę cel tej książki, 
przedstawię argumenty, dla których warto zajmować się aplikacją metod 
i wyników badań empirycznych do analiz dzieł artystycznych.

Chciałbym zacząć od przedstawienia szerszego trendu, który w hi-
storii sztuki wciąż wydaje się niezauważony, pomimo tego, iż kilku uzna-
nych badaczy, takich jak John Onians czy David Freedberg, zajmuje się 
nim już od kilku lat. Zwrot kognitywny to pojęcie dobrze rozpoznane 
przez socjologów, muzykologów czy estetyków. Tworzące się właśnie 
„subdyscypliny”, takie jak neuroestetyka, neurosocjologia czy neuro-
muzykologia, są najlepszym świadectwem postępującej kognitywiza-
cji nauk humanistycznych1. Proces ten dotarł także do historii sztuki 
i to w sposób jednoznaczny – mianowicie poprzez neurohistorię sztu-
ki2. Proklamowana przez Oniansa w 2008 roku perspektywa i związana 
z nią terminologia przeszły bez echa w polskim środowisku; co więcej, 
nie wzbudziły szerszej dyskusji na świecie. Mając okazję rozmawiać z jej 

1 Zob. P. Przybysz, Wstęp. W stronę neuroestetycznej teorii sztuki, [w:] Mózg i jego umysły, red. 
W. Dziarnowska, A. Klawiter, Poznań 2006, s. 321; Ł. Kędziora, Kognitywna historia sztuki – przyczynek 
do dyskusji, [w:] Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne, 
red. J. Nyćkowiak, J. Leśny, Poznań 2015, t. 1, cz. 3, s. 72–76.

2 Zob. J. Onians, Neuroarthistory: From Aristotle and Pliny to Baxandall and Zeki, Yale 2008; 
Ł. Kędziora, Niezauważona i rewolucyjna neurohistoria sztuki, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. 
Zabytkoznastwo i Konserwatorstwo” 2014, nr 45, Toruń, s. 223-252. 



10Wizualność dzieła sztuki _ Wstęp

autorem, spytałem go, jakie były reakcje na jego książkę. Odpowiedział, 
że czytelnicy podzielili się na dwie grupy: pierwsza poczuła się urażona 
i przestała z nim rozmawiać, druga całkowicie zignorowała treści zawarte 
w publikacji. Obie reakcje nie przyczyniły się, niestety, do rozwoju i wyko-
rzystania nowej perspektywy badań. Zatem pierwszym argumentem za 
podejmowaniem prób integracji neuronauk i historii sztuki jest swoisty 
status quo dyscypliny – bezwład i brak dyskusji dotyczącej tego tematu. 

Drugi argument również wiąże się z przełomową, moim zdaniem, 
książką Oniansa Neuroarthistory: From Aristotle and Pliny to Baxandall 
and Zeki. Obserwując przebieg zwrotu kognitywnego w historii sztuki 
i przygotowując jego systematykę w ramach dysertacji doktorskiej, za-
uważyłem kilka cech wspólnych różnych podejść. Zarówno John Onians, 
jak i David Freedberg3, Pamela Sheingorn4 czy Barbara Staford5 podkre-
ślają znaczenie doświadczenia wizualnego. Niestety, w postmodernistycz-
nym dyskursie zanikła podstawowa kategoria istnienia sztuki – widzenie. 
Oczywistym wydaje się stwierdzenie, że żadne dzieło sztuki nie może 
zaistnieć bez zobaczenia go, a jednak dyskursywne, uwikłane społecznie  
i kulturowo interpretacje pomijają tę kwestię. Swoisty renesans widze-
nia zawdzięczamy prawdopodobnie dwóm czynnikom: pierwszym jest 
zmęczenie erudycyjnymi interpretacjami, w których z oczu ich twórców 
znika obiekt badań; drugim jest dynamiczny (nieporównywalny z żadnym 
innym wcześniejszym okresem historycznym) rozwój badań związanych 
z percepcją i postrzeganiem.

3 Ogromny zbiór tekstów znajduje się na stornie Uniwersytetu Columbia, [dostęp 06.08.2016], 
<http://www.columbia.edu/cu/arthistory/faculty/Freedberg/index.html>.

4 Zob. P. Sheingorn, Making the Cognitive Turn in Art History: A Case Study, „Emerging Disciplines”, OpenStax 
CNX, [dostęp 06.08.016] <http://cnx.org/contents/48c7d771-fc44-4da1-93f1-687b75a966f9@4@4>.

5 Zob. B. Staford, Towards a Cognitive Image History: From Iconic Turn to Neuronal Aesthetics, 2003, 
[dostęp 06.08.2016], <https://www.youtube.com/watch?v=uwADtbuGmr4>; B. Staford, Echo Objects: 
The Cognitive Work of Images, University of Chicago Press, 2007; B. Staford, A Field Guide to a New 
Metafield: Bridging the Humanities-Neurosciences DiZob., University of Chicago Press, 2011.

http://www.columbia.edu/cu/arthistory/faculty/Freedberg/index.html
http://cnx.org/contents/48c7d771
https://www.youtube.com/watch?v=uwADtbuGmr4
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Trzeci argument przemawiający za wprowadzeniem metod em-
pirycznych do badań z zakresu historii sztuki ma charakter historycz-
ny i stanowi jednocześnie jedną z tez prezentowanych w kolejnych 
rozdziałach niniejszej pracy. Warto, abyśmy szukając metodologicz-
nych podstaw do tworzenia transdyscyplinarnych interpretacji dzieł 
sztuki, przeanalizowali bogatą historię metodologii historii sztuki. 
Nawet pobieżna kwerenda wykaże, że historia sztuki na różnych eta-
pach i w odmienny sposób interesowała się percepcją. Warto w tym 
miejscu wspomnieć trzech klasyków. Heinrich Wölfflin wspominał o po-
trzebie powołania psychologicznej historii sztuki6, Ernst Gombrich pi-
sał z kolei, że zdarzają się takie momenty, w których „historyk sztuki 
musi zapuszczać się na pole badawcze psychologa”7, Rudolf Arnheim 
twierdził natomiast, iż sztuką należy zająć się „konkretnie, pominąw-
szy pretensjonalną i mętną gadaninę, żonglerkę frazesami i suchymi 
pojęciami estetycznymi, pseudonaukową dekorację, [...] pedantycz-
ne bawienie się w drobiazgi, czarujące epigramy wreszcie”8. Badaczy 
tych, mimo iż pozornie oddalonych od siebie, łączyła potrzeba wpro-
wadzenia nowej jakości do analizy obrazów. Wszyscy wymienieni au-
torzy wykorzystywali potencjał, jaki daje łączenie metod badawczych 
różnych dyscyplin naukowych. Pośród innych historyków sztuki, 
którzy również odnosili się do problemu percepcji, mogę wymienić, 
między innymi, Aloisa Riegla9, Aby Warburga10, Wolfganga Kempa11, 

6 Zob. H. Wölfflin, Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur, München 1886, s. 29.

7 E.H. Gombrich, Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, Warszawa 1981, s. 12.

8 R. Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa, Gdańsk 2005, s. 24.

9 Riegla interesowało źródła przyjemności estetycznej, której poszukiwał w mózgu. Zob. A. Riegl, 
Problem of Style: Foundations for a History of Ornament, Princeton, 1992; J. Onians, Neuroarthistory: 
From Aristotle and Pliny to Baxandall and Zeki, Yale University Press, 2008, s. 124–132.

10 W twórczości Warburga szczególne znaczenia miało doświadczenie wizualne oraz interdyscyplinarny 
charakter badań. Zob. „Konteksty – Polska Sztuka Ludowa”, Aby Warburg, nasz bliźni, nr 65.

11 U Kempa szczególnie interesującym wątkiem jest problem pierwotnej sytuacji recepcyjnej oraz rola 
widza implikowanego. Zob. W. Kemp, Historia fotografii: od Daguerre’a do Gaursky’ego, Kraków 2014. 



12Wizualność dzieła sztuki _ Wstęp

Michaela Baxandlla12 itd. Trzeci argument będzie zatem dotyczył po-
trzeby kontynuacji prowadzenia badań, które na pierwszym miejscu 
stawiają problemy percepcji. Wyraźna jest także potrzeba konfrontacji 
dorobku wymienionych myślicieli z wynikami badań neuronauk. Łatwo 
wyobrazić sobie taką weryfikację na przykładzie wykorzystania konsta-
tacji Arnheima, który wielokrotnie w swoich pismach domniemywał 
lub spekulował na temat praw rządzących percepcją.

Tak sformułowane trzy argumenty na rzecz neurohistorii sztuki 
najpełniej podnoszą potrzebę zastosowania neuroestetyki jako nowej 
metody interpretacji dzieł sztuki. Tak jak pisałem wcześniej, głównym 
celem tej książki jest zainicjowanie dialogu pomiędzy historykami sztuki 
a neuronaukowcami. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest zapozna-
nie historyków sztuki z elementarnymi kwestiami dotyczącymi neuro-
estetyki. Celem pośrednim jest także zdanie relacji ze stanu badań ist-
niejących już prób aplikowania wiedzy neuronaukowej do historii sztuki 
lub szerzej, nauk o sztuce. Jednym z zadań jest również zasygnalizowanie 
metodologicznych i instytucjonalnych problemów prowadzenia tego 
typu badań. W niniejszej książce wielokrotnie pojawiać się będzie trudne 
do zdefiniowania hasło transdyscyplinarności13. Ten specyficzny modus 
badań, zapożyczony przez humanistów z nauk przyrodniczych, wydaje 
się coraz bardziej zyskiwać na znaczeniu. W studium nie pojawi się jego 
jasna definicja, ale sądzę, że po lekturze tekstu termin ten stanie się dla 
czytelnika bardziej zrozumiały. Podobnie jest z pojęciem biohumani-
styki14, które wciąż nie może doczekać się jasnej definicji. Ostatecznym 

W. Kemp, Dzieło sztuki i widz: metoda estetyczno-recepcyjna, [w:] Perspektywy współczesnej historii 
sztuki – Antologia przekładów, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009.

12 Baxandall w swojej książce opisał koncepcję period eye, w której kładł nacisk na indywidualne 
doświadczenie odbiorcy dzieła z jego unikatową wiedzą oraz wyposażeniem neuronalnym. Zob. 
M. Baxandall, Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy, Oxford 1972.

13 Zob. D. Boutet, Vision and Experience: The Contribution of Art to Transdisciplinary Knowledge, 
„Transdisciplinary Journal of Engineering & Science” 2013, t. 4, s. 105–115.

14 Zob. K. Stotz, P. E. Griffiths, Biohumanities: rethinking the relationship between biosciences, philosophy 
and history of science, and society, „The Quarterly Review of Biology” 2008, t. 38, s. 37–45.
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celem pracy jest zainspirowanie czytelników do prowadzenia własnych 
badań. Jeśli w trakcie lektury pojawi się wrażenie niedosytu lub urwanej 
myśli – zabieg ten jest celowy. Chcąc przedstawić określony zasób 
wiedzy z zakresu neuronauk w sposób przyjazny dla historyka sztuki, 
musiałem powstrzymywać się od rozleglejszych dygresji. Zatem nie-
kiedy jedynie sygnalizuję potencjalne problemy badawcze i zachęcam 
do ich rozwiązywania. Szczególnie ważnym elementem wykładu jest 
metodologia. Głównymi metodami w omówieniu prezentowanego ma-
teriału są: analiza formalna, analiza biograficzna, analiza porównawcza 
oraz studium przypadku.

Tekst podzielony został na trzy rozdziały. W pierwszym wyjaśni-
łem pojęcie neuroestetyki oraz zaprezentowałem następujące teorie: 
neurologiczną teorię doświadczenia estetycznego Vilayanura S. Rama-
chandrana i Williama Hirsteina, fenomen dwóch szlaków przetwarzania 
wzrokowego Margaret Livingstone oraz typologię bodźców wizualnych 
autorstwa Piotra Markiewicza i Piotra Przybysza. Rozdział drugi pre-
zentuje wspólne pola badawcze neuroestetyki i historii sztuki. Kolejno 
omówione zostały w nim następujące teorie: neurohistoria sztuki Joh-
na Oniansa, znaczenie empatii w percepcji sztuki Davida Freedber-
ga, Technoscience art autorstwa Alkim Almila Akdağ Salah i Albert 
Ali Salah oraz krytyka teorii Ramachandrana i Hirsteina spisana przez 
Johna Hymana. Ostatni rozdział zawiera analizę twórczości czterech 
artystów. Pierwsze studium poświęcone jest ewolucji Władysława 
Strzemińskiego rozpatrywanej w kontekście neuroestetycznej definicji 
artysty, która mówi o tym, że każdy twórca jest nieświadomym neu-
robiologiem. Drugie studium to analiza dramatycznych losów pacjenta 
azylu psychiatrycznego w Waldu, Adolfa Wölfliego. Głównym wątkiem 
interpretacji jest ocena wpływu schizofrenii na twórczość artysty, któ-
ry przed uwięzieniem nie wykazywał żadnych twórczych predyspozy-
cji. Trzecie studium poświęcone jest Stanisławowi Zagajewskiemu oraz 
jego hybrydycznym rzeźbom. W tym przypadku głównym elementem 
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analizy są specyficzne wyolbrzymienia w tworzonych przez artystę figu-
rach. Czwarta analiza poświęcona jest natomiast Pozytywom Zbigniewa 
Libery w kontekście fenomenu ich popularności w środkach masowego 
przekazu. 

W tym miejscu chciałbym podziękować profesorom, bez których
książka ta z pewnością by nie powstała: dr hab. Elżbiecie Pileckiej, 
za opiekę merytoryczną i bezcenną pomoc w przygotowaniu publikacji; 
dr hab. Ewie Domańskiej za wielokrotne konsultacje niniejszego tekstu 
pod względem perspektywy biohumanistycznej, problemów metodo-
logicznych, kompozycji oraz studiów przypadku; przedwcześnie zmar-
łemu prof. Piotrowi Piotrowskiemu za liczne konsultacje oraz uwagi 
przy redakcji tekstu. Podziękowania również kieruję do dra hab. Piotra 
Przybysza za praktyczne i merytoryczne wsparcie z zakresu neuroeste-
tyki, kompozycji tekstu oraz doboru przykładów.



Próba 1 eksperymentu _e.1/2015-2017 Fundacji Artystyczno-Badawczej om – orga-
nizmy i maszyny w kulturze, test urządzenia mobilnego Mind Wave Mobile EEG, 
we współpracy z Pracownią Neuropsychologii i Użyteczności WSG w Bydgoszczy. 
Performance Danuty Milewskiej Patrzenie w Dal, Toruń, 26 września 2015 roku, 
fot. V. Kuś, dzięki uprzejmości Fundacji om, www.funom.org.

www.funom.org
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 Visuality of the work of art. Evaluation  
 of neuroaesthetics in the historical-artistic research

(summary)

 So far, the issue of using the results of neuroaesthetic research 
for image interpretation and analysis has not been discussed by any 
Polish art historian. Wondering about this fact, I have decided to an-
swer the question why Polish art historians and culture experts do not 
undertake such an interesting and current subject. The answer was 
so complex that I have turned it into a more elaborate argumenta-
tion, aimed at initiating some dialogue between art historians and 
the representatives of natural sciences, especially neuroscientists. Be-
fore, however, I determine the very purpose of this book, I shall pres-
ent the reasons why it is worth dealing with applying the methods 
and empirical research results for art interpretation.

Firstly, I would like to introduce a wider trend which still remains 
unnoticed in art history, even though some acknowledged researchers, 
such as John Onians or David Freedberg, have been engaged with for 
several years. The cognitive turn is a well-known term for sociologists, 
musicologists or aestheticians. The latest “subdisciplines”, such as neu-
roaesthetics, neurosociology, or neuromusicology, constitute the best 
evidence of the progressive cognitivisation of humanities. This pro-
cess has also explicitly reached the history of art – resulting with the 
emergence of neuroarthistory. The perspective proclaimed by Onians 
in 2008 and its corresponding terminology have gone unheeded 
among the Polish environment; moreover, they have not initiated any 
worldwide discussion either. Having an opportunity to talk with the 
author himself, I asked him about the response(s) to his book. He said 
that the readers got divided into two groups: the first one felt offended 
 and stopped talking to him, while the latter completely ignored the con-
tents of this publication. Both reactions have not, unfortunately, con-
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tributed to developing and using the new research perspective. Thus,  
the first argument for attempting to integrate neurosciences and  
history of art constitutes a peculiar status quo of the discipline – in-
ertia and lack of discussion on this issue. The second argument is also 
connected with a groundbreaking, in my opinion, book by Onians: Neu-
roarthistory: From Aristotle and Pliny to Baxandall and Zeki. Having ob-
served the course of the cognitive turn in history of art, and preparing 
its systematics as a part of my PhD dissertation, I have noticed a num-
ber of common features among different approaches. Both John Onians 
and David Freedberg, Pamela Sheingorn or Barbara Staford, emphasise 
the importance of visual experience. Unfortunately, the postmodern 
discourse omits the basic category of art existence – seeing. It seems 
obvious that no work of art can apply without the possibility of seeing 
it and, still, the discursive, socially and culturally involved interpre-
tations, neglect this issue. A kind of renaissance in seeing should be 
probably owed to two factors: the first is tiredness stemming from 
erudite interpretations, making the very research object disappear 
in the eyes of their authors; the second relates to a dynamic (incompa-
rable with any previous historical period) development of the research 
on perception and insight.

The third argument for introducing empirical methods to art his-
tory research is of a more historical character and, at the same time, 
constitutes one of the theses presented in the forthcoming chap-
ters of this work. While searching for methodological basis for creat-
ing transdisciplinary interpretations of art, it is worth to analyse the 
rich history of the history of art methodology. Even a cursory search 
will show that history of art has been, at various stages and in vari-
ous ways, interested in perception. It would be worth mentioning at 
this point the three classics. Heinrich Wölfflin also used to mention 
the need of creating psychological history of art, while Ernst Gom-
brich wrote that there come such moments when the art historian has 
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to venture into a psychologist’s territory of research, and Rudolf Arn-
heim claimed that art has to be dealt with in a “concrete” way, omitting 
“the dazzling obscurity of arty talk, the juggling with catchwords and 
dehydrated aesthetic concepts, the pseudoscientific window dress-
ing, […] the elaborate measurement of trifles, and the charming epi-
grams”303. The researchers in question, though seemingly so different, 
shared the common need to introduce a new quality to image analysis. 
All of them made use of the potential given by connecting research 
methods from various scientific disciplines. Among other art historians 
referring to the problem of perception, I could mention Alois Riegl, Aby 
Warburg, Wolfgang Kemp, Michael Baxandall etc. The third argument 
will therefore concern the need for continuing the research which puts 
perception problems in the first place. What can also be seen is a clear 
need to confront the thinkers’ contribution with the results of neuro-
science(s) research. It is easy to imagine such verification on the exam-
ple of using Arnheim’s statement that he frequently used to presume, 
or make speculations on the laws underpinning perception.

Such formulation of the three arguments with regard to neuroar-
thistory raises best the need to apply neuroaesthetics as a new meth-
od of art interpretation. As I have mentioned before, the main goal 
of this book is to initiate a dialogue between art historians and neu-
roscientists. The means by which to attain this objective is to make 
art historians acquainted with elementary issues concerning neuroaes-
thetics. An indirect goal is to pass an account of the condition of the re-
search concerning already existing measures of applying neuroscientif-
ic knowledge for history of art or, more broadly, art sciences. One of its 
tasks is also to signal some methodological and institutional problems 
emerging while conducting such type of research. In the present work, 
there will often appear a difficult to define term of transdisciplinari-
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ty. This specific research modus, borrowed by humanists from natural 
sciences, seems to be gradually growing in importance. In the present 
study, its exact definition is not going to be provided; I think, however, 
that after reading the text, the term will become more understanda-
ble. It is also the case with the term of biohumanities that still cannot 
gain its clear definition. The ultimate objective of the present work 
is to inspire the readers to conduct their own research. If there appears 
a feeling of slight insufficiency or a thought being suddenly cut off while 
reading – it is an intended effect. In order to illustrate a certain body 
of knowledge concerning neurosciences in a manner that would remain 
friendly for an art historian, I had to refrain from further digressions. 
Therefore, sometimes I only dare to signal some potential research 
problems and encourage the reader to solve them. A particularly sig-
nificant element of the lecture is methodology. The main methods 
of discussing the material presented are: formal analysis, biographical 
analysis, comparative analysis, and case study.

The text has been divided into three chapters. In the first one, 
I explain the term of neuroaesthetics and present the following the-
ories: the neurological theory of aesthetic experience by Vilayanur 
S. Ramachandran and William Hirstein, the phenomenon of two path-
ways of visual processing system by Margaret Livingstone, and the ty-
pology of visual stimuli by Piotr Markiewicz and Piotr Przybysz. The 
second chapter presents joint research fields between neuroaesthet-
ics and history of art. The following theories are subsequently dis-
cussed there: neuroarthistory by John Onians, the meaning of em-
pathy and perception of art by David Freedberg, Technoscience Art 
by Alkim Almila Akdağ Salah and Albert Ali Salah, and the criticism 
of Ramachandran and Hirstein’s theory provided by John Hyman.  
The last chapter contains an analysis of four artists’ works. The 
first study concerns the evolution of Władysław Strzemiński dis-
cussed with respect to neuroaesthetic definition of an artist, stating 
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that every creator is, in a sense, unaware of being a neurobiologist. 
The second study provides an analysis of dramatic experiences of a 
psychiatric asylum’s patient from Waldu, Adolf Wölfli. The main aspect 
of that interpretation is to assess the influence of schizophrenia on 
the work of the artist who had not shown any artistic predispositions 
before his committal. The third study refers to Stanisław Zagajewski 
and his hybridised sculptures. In this case, the crucial path followed are 
the peculiar scale exaggerations in the sculptures he created. 
The fourth analysis focuses on Pozytywy by Zbigniew Libera, with re-
spect to the phenomenon of its popularity in mass media.

Translated by Martyna Kowalska
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