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Abstrakt

Chcieliśmy dowiedzieć się, czy działanie określonego obszaru (lub obszarów) 
mózgu towarzyszy pochodzącemu z różnych źródeł doświadczaniu piękna . W eks-
perymencie skanowania mózgu wzięło udział 21 badanych, podczas którego do 
obrazowania użyto funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI, functional 
magnetic resonance imaging – przyp . tłum .) . Przed eksperymentem oglądali oni 
zdjęcia i słuchali fragmentów muzycznych, które mieli ocenić w skali 1–9, gdzie 
9 oznaczało najpiękniejszy . Pozwoliło nam to wyróżnić trzy zestawy bodźców – 
pięknych, obojętnych i brzydkich – które badani w skanerach oglądali i słuchali, 
a na końcu każdej prezentacji oceniali . Wyniki analizy koniunkcyjnej (conjunction 
analysis) aktywności mózgu pokazują, że z kilku obszarów aktywnych podczas sty-
mulacji przez każdy bodziec wyłącznie jeden obszar korowy, zlokalizowany w przy-
środkowej oczodołowo-czołowej korze (medial orbito-frontal cortex) (mOFC), był 
aktywny podczas słuchowego i wzrokowego doświadczania piękna, przy czym 
aktywności wytwarzane przez doświadczenie piękna pochodzące z  obu źródeł 
zachodziły w nim na siebie niemal całkowicie . Siła aktywności tej części mOFC 
była proporcjonalna do siły deklarowanej intensywności doświadczanego piękna . 
Wnioskujemy, że o ile rozważana jest aktywność mózgu, to zdolność do odczuwania 
piękna nie jest zależna od rodzaju zmysłu, poprzez który jest przekazywana, ale któ-
ra może być aktywowana przez przynajmniej dwa źródła – muzyczne i wzrokowe – 
a także prawdopodobnie przez inne zmysły . To prowadzi nas do sformułowania 
neurobiologicznej teorii piękna .

1  Artykuł ukazał się pt . Toward a brain-based theory of beauty, „PLoS One” 2011, vol . 6, nr 
7, e21852 . Składamy serdeczne podziękowania profesorowi Semirowi Zekiemu oraz doktorowi 
Tomohiro Ishizu za wyrażenie zgody na tłumaczenie i publikację niniejszego artykułu .
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Wprowadzenie

W prezentowanej pracy odpowiadamy na pytanie, na które na przestrzeni wie-
ków próbowano odpowiadać już wiele razy, mianowicie: co konstytuuje piękno . 
Było ono szczególnie dobrze sformułowane, w przystępny neurobiologicznie spo-
sób, przez Edmunda Burke’a . W Dociekaniach filozoficznych o pochodzeniu naszych 
idei wzniosłości i piękna napisał, że „piękno jest w przeważnej mierze jakąś jakością 
ciał działającą mechanicznie na ludzki umysł za pośrednictwem zmysłów”2 . Ta de-
finicja sugeruje, że posiadamy wyjątkową zdolność do odczuwania piękna, która 
może być stymulowana przez którykolwiek ze zmysłów lub przez wszystkie . W ten 
sposób powstaje ważne pytanie: czy pochodzące z różnych zmysłów doświadczenia 
piękna, powiedzmy: wzrokowe i słuchowe, korelują z aktywnością tych samych czy 
różnych obszarów mózgu? Jeśli różnych, to wyraźną implikacją byłoby, że układy 
w mózgu (brain systems) korelujące z doświadczeniem piękna są funkcjonalnie wy-
specjalizowane, doświadczenie wzrokowe piękna towarzyszy aktywności jednego 
obszaru bądź pewnemu ich układowi, a słuchowe innym . Ale tematyczna literatura 
humanistyczna, zbyt liczna, żeby ją wypunktować, sugeruje, że badacze zajmujący 
się tym zagadnieniem preferowali tę pierwszą alternatywę, mianowicie, że istnieje 
pojedyncza zdolność odczuwania piękna, zasilająca zmysły różnego rodzaju . Jest 
ona odzwierciedlona w definicji Burke’a .

 W ten sposób staraliśmy się nauczyć czegoś, jakkolwiek niewiele, o tym jak 
mogłaby być organizowana aktywność mózgu podczas doświadczania piękna .  
Burke, a  także wielu innych, wliczając Immanuela Kanta, Anthony’ego Ashley- 
-Coopera (trzeci książę Shaft esbury) i Josepha Addisona, odróżniał piękno od wznio- (trzeci książę Shaftesbury) i Josepha Addisona, odróżniał piękno od wznio-
słości, charakteryzowanej przez nich jako „zachwyt”, „groza”, „wstręt” i „strach” . 
W tym artykule zajęliśmy się samym pięknem, bez wzniosłości . Przeprowadziliśmy 
eksperyment obrazowania ludzkiego mózgu, używając funkcjonalnego rezonansu 
magnetycznego (fMRI), w którym poprosiliśmy badanych o obejrzenie reprodukcji 
obrazów oraz wysłuchanie krótkich fragmentów muzycznych i ich oceny według 
stopnia piękna, jakie odczuli, jednocześnie przeprowadzając obrazowanie aktyw-
ności ich mózgów . Zgodnie z roboczą hipotezą, skłanialiśmy się bardziej w stronę 
naszej neurobiologicznej interpretacji definicji Burke’a i przypuszczaliśmy, że powi-
nien istnieć pojedynczy obszar mózgu bądź ich pewien układ, którego aktywność 
koreluje z doświadczeniem piękna, niezależnie od tego, czy pochodzi ono ze źródła 
słuchowego czy wzrokowego .

2  E . Burke, Dociekania filozoficzne o pochodzeniu naszych idei wzniosłości i piękna, War-
szawa 1968, s . 127 .
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Poprzednie prace w  tym i  innych laboratoriach3 wskazywały na aktywność 
w mOFC – w tak zwanym ośrodku przyjemności4 – podczas wzrokowego bądź mu-
zycznego doświadczania piękna, ale nie odnotowano żadnych podobnych badań do-
tyczących doświadczania piękna wywodzącego się z dwóch różnych zmysłów u tych 
samych badanych . Jest to ważne, gdyż mOFC jest dużą przestrzenią kory mózgowej 
i różne, choć czasem pokrywające się, jej fragmenty były aktywowane przez różne 
zadania5 . Postawiliśmy tezę, że aktywność w tej samej części mOFC mogłaby korelo-
wać z pięknem w bardziej abstrakcyjnym sensie, inaczej mówiąc, niezależnie od tego, 
czy jest pochodzenia słuchowego bądź wzrokowego . Okazało się tak być w istocie 
i poprowadziło nas to do sformułowania neurobiologicznej teorii piękna .

Materiały i metody

Badani

W badaniach uczestniczyło 21 zdrowych, praworęcznych ochotników (9 męż-
czyzn, 12 kobiet, średnia wieku 27,5 lat) . Wszyscy mieli zdrowy albo skorygowany 
wzrok i żaden z nich nigdy nie miał zaburzeń neurologicznych bądź psychicznych . 
Od wszystkich uzyskano pisemną zgodę a badania zostały zatwierdzone przez 
Ethics Committee of the Institute of Neurology . Wszystkie dane są anonimowe . 
Badani pochodzili z następujących grup kulturowych: 10 z Europy Zachodniej, 
2 Amerykanów, 4 Japończyków, 3 Chińczyków i 2 Hindusów . Z wyjątkiem jednego 
badanego, nikt nie był artystą czy muzykiem .

Testy psychofizyczne

Przed skanowaniem mózgu zostały przeprowadzone testy psychofizyczne 
w celu dobrania bodźców; pozwoliło to badanym poklasyfikować bodźce w trzy 

3  H . Kawabata, S . Zeki, Neural correlates of beauty, „J Neurophysiol” 2004, nr 91, 
s . 1699–1705; O . Vartanian, V . Goel, Neuroanatomical correlates of aesthetic preference for paint-
ings, „Neuroreport” 2004, nr 15, s . 893–897; C . Di Dio, E . Macaluso, G . Rizzolatti, The golden 
beauty: brain response to classical and renaissance sculptures, „PLoS One” 2007, nr 2, e1201; 
A .J . Blood, R .J . Zatorre, P . Bermudez, A .C . Evans, Emotional responses to pleasant and unpleasant 
music correlate with activity in paralimbic brain regions, „Nat Neurosci” 1999, nr 2, s . 382–387; 
T . Tsukiura, R . Cabeza, Shared brain activity for aesthetic and moral judgments: implication for the 
Beauty-is-Good stereotype, „Soc Cogn Affect Neurosci” 2011 [nr 6, s . 138–148 – przyp . tłum .] .

4  F . Grabenhorst, E .T . Rolls, Value, pleasure and choice in the ventral prefrontal cortex, 
„Trends Cogn Sci” 2011, nr 15, s . 56–67 .

5  A .J . Blood i in ., Emotional responses…, op . cit .; K . Kornysheva, D .Y . von Cramon, T . Ja-
cobsen, R .I . Schubotz, Tuning-in to the beat: Aesthetic appreciation of musical rhythms correlates 
with a premotor activity boost, „Hum Brain Mapp” 2010, nr 31, s . 48–64 .
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grupy – piękne, obojętne i brzydkie, które następnie pokazywano podczas sesji 
skanowania . Najpierw testowaliśmy 30 badanych (15 mężczyzn, 15 kobiet, średnia 
wieku 25,8 lat), którzy nie uczestniczyli w skanowaniu . Każdy obejrzał 60 repro-
dukcji i wysłuchał 60 fragmentów muzycznych . Bodźce wzrokowe stanowiły por-
trety, pejzaże oraz martwa natura, większość ze sztuki zachodniej, trzy ze sztuki 
orientalnej . Bodźce słuchowe obejmowały fragmenty muzyki klasycznej i współcze-
snej, głównie zachodniej oraz dwóch utworów japońskich . Wszystkie bodźce były 
prezentowane przez 16 sekund z dwusekundową przerwą pomiędzy nimi . Każdy 
bodziec był oceniany w skali od 1 do 9 . Ocenione w skali 1–3 zostały zakwalifiko-
wane jako brzydkie, 4–6 jako obojętne, zaś 7–9 jako piękne . Bazując na tym teście, 
wybraliśmy 10 pięknych, 10 obojętnych oraz 10 brzydkich bodźców we wzrokowej 
i słuchowej kategorii do użytku w sesji skanowania, w rezultacie osiągając 60 bodź-
ców (po 30 reprodukcji obrazów i fragmentów muzycznych) .

Podczas pierwszej wizyty w laboratorium, jeden – dwa tygodnie przed skano-
waniem, każdy badany został poinstruowany o zasadach eksperymentu i sposobie 
oceniania bodźców, jak opisano powyżej . Tylko badani klasyfikujący bodźce w trzy 
kategorie w mniej więcej równych proporcjach zostali wybrani do eksperymentu 
skanowania (zobacz „Informacje dodatkowe”: Tabela 1 . Dane behawioralne zebrane 
we wstępnym teście behawioralnym) . Jeden badany, który zaklasyfikował wszystkie 
bodźce wzrokowe jako brzydkie lub obojętne, został wykluczony .

Tab . 1 . Dane behawioralne zebrane podczas badań fMRI

Rodzaj bodźca Piękny Obojętny Brzydki
Wzrokowy 40 .00 % 25 .09 % 34 .91 %
(zakres) (56 .7–30 .0) (46 .7–16 .7) (50 .0–26 .7)
Muzyczny 42 .24 % 25 .44 % 32 .32 %
(zakres) (58 .7–30 .0) (43 .3–13 .3) (43 .7–23 .30

Rozkład behawioralnych wskazań podczas eksperymentu skanowania wg modalności bodźca; 
uśredniony dla wyników wszystkich badanych . Zakres pokazuje maksymalny i  minimalny 
odsetek badanych .

Bodźce

Bodźce zostały wygenerowane przy użyciu zestawu narzędzi programistycz-
nych Cogent 2000 (http://www .vislab .ucl .ac .uk/cogent_2000 .php) działającego 
w MATLAB (MathWorks, Natrick, MA, USA) . Analogicznie do rozwijającej się 
i w ten sposób dynamicznej natury bodźców muzycznych, każdy bodziec wzro-
kowy był stale przybliżany w tempie 3° secˉ¹, przy użyciu programów do edycji 
obrazów (Adobe® Photoshop CS3®, Premiere Pro CS3®) . Bodźce wzrokowe zostały 
ponownie wyświetlone na ekranie przy użyciu rzutnika LCD z lusterkiem kątowym . 
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Rozdzielczość ekranu wynosiła 1400×1050 pikseli . Uczestnicy słuchali fragmentów 
muzycznych przez słuchawki (MR Confon, Magdeburg, Germany) .

Sesję rozpoczęto, pokazując badanym płaski, czarny ekran przez 20 sekund, po-
zwalając, żeby efekt ekwilibracyjny czasu T1 zaniknął (odpowiadające temu pierw-
sze sześć skanów mózgu zostało odrzucone) . Potem punkt zogniskowania wzroku 
został zaprezentowany w centrum czarnego ekranu przez jedną sekundę . Później 
nastąpiła prezentacja wzrokowych bądź słuchowych bodźców, w przypadkowej 
kolejności, przez 16 s każdy, z następującą po nich 1-sekundową przerwą . Kiedy 
były prezentowane bodźce słuchowe, punkt zogniskowania pojawiał się w centrum 
czarnego ekranu i uczestnicy byli proszeni o skupienie na nim wzroku . Po każdym 
zaprezentowanym bodźcu badani byli proszeni o przyporządkowanie go do jednej 
z trzech kategorii – pięknego, obojętnego lub brzydkiego – przez naciśnięcie odpo-
wiedniego przycisku prawą ręką . Jak przy klasyfikacji przed skanowaniem, wyraźnie 
poprosiliśmy badanych, żeby ocenili swoje doświadczenie z całego 16-sekundowego 
odcinka czasu, podczas którego prezentowano im bodźce . Na czas reakcji zostało 
przeznaczonych 5 sekund, podczas których uczestnicy mogli dokonać oceny . Cała 
sesja kończyła się wolną od bodźców pięciosekundową przerwą, podczas której 
skaner kontynuował zbieranie sygnałów BOLD (blood oxygen level-dependent)6 . 
Bodźce były prezentowane w pięciu sesjach, gdzie każda składała się z 12 bodźców, 
z których pierwsza połowa była słuchowa, a druga wzrokowa, zaprezentowanych 
w pseudolosowym porządku . Każda sesja zawierała 3 wzrokowe i 3 słuchowe bodź-
ce7 . Przed skanowaniem badani przeszli krótką sesję praktyczną przy użyciu innych 
niż w sesji skanowania bodźców słuchowych i wzrokowych .

Szczegóły skanowania

Dane ze skanowania pozyskano przy pomocy skanera MRI 3-T Siemens Magne-
tom Trio (Siemens, Erlangen, Germany) z zamontowaną 12-programową głowicą . 
W sekwencji EPI8 stosowanej w skanowaniu funkcjonalnym w celu uzyskania sygnału 

6  Określa on zależność intensywności sygnału fMRI od poziomu natlenienia krwi, wska-
zując na wzrost aktywności neuronalnej w skanowanych obszarach mózgu . Wszystkie przypisy 
wyjaśniające w artykule pochodzą od tłumaczy .

7  Dostrzegamy tutaj pewien błąd autorów w tekście . Skoro wykonano pięć sesji i w każdej 
zaprezentowano 12 bodźców – po równo wzrokowych i słuchowych, to każda z sesji zawierała 
sześć bodźców wzrokowych i sześć słuchowych .

8  Echo-planar imaging to bardzo szybki rezonans magnetyczny (MR) techniki obra-
zowania zdolny do nabycia całego obrazu rezonansu magnetycznego w ułamku sekundy . 
Zaletą EPI w porównaniu z konwencjonalnymi MR jest np . skrócenie czasu przetwarzania 
obrazu, zmniejszenie cieni powstających podczas ruchu i zdolność do obrazowania szybkich 
procesów fizjologicznych w organizmie człowieka . Zob . na ten temat: M . Poustchi-Amin, 
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BOLD9 (czas echo TE=30 ms, czas powtórzenia TR=70 ms, czas natężenia 3,36 s) za-
stosowano 48 przekrojów obejmujących cały mózg . Rozdzielczość wokseli była równa 
3 mm × 3 mm w płaszczyznowej rozdzielczości, z 2 mm grubością przekroju i 1 mm 
przerwą między przekrojami . Obrazy anatomiczne zależne od T1 zostały pozyskane 
dla każdego badanego pod koniec sesji eksperymentalnej (176 przekrojów, rozdziel-
czość 1 × 1 × 1 mm, TE=2,48 ms, TR = 7,92 ms) . Dodatkowo nagrywaliśmy reakcje 
fizjologiczne, akcję serca i częstotliwość oddychania każdego z badanych .

Analiza

Wszystkie dane były analizowane przy użyciu SPM8 (Statistical Parametric 
Mapping http://www .fil .ion .ucl .ac .uk/spm/software/spm8/) . Obrazy EPI dla każ-
dego badanego były korygowane10 i normalizowane na terenie Instytutu Neurologii 
w Montrealu (MNI), wygładzone przez nałożenie maski Gaussowskiej11 9 × 9 × 
9 mm i przefiltrowane z zastosowaniem górnoprzepustowego odcięcia (highpass 
cutoff) (128 s), żeby usunąć odchylenia (drift terms) .

Bodźce dla każdego badanego były przedstawione jako zbiór regresorów w ge-
neralnym modelu liniowym (GLM) (general linear model) pierwszopoziomowej 
analizy (dotyczące badanego) . Do zdefiniowania funkcji bodźca użyto schematu 
blokowego i funkcji typu boxcar, tworząc model obejmujący początek i czas trwania 
każdego z prezentowanych wzrokowych i muzycznych bodźców . Naciskanie przyci-
sku [w momencie klasyfikowania bodźca – przyp . tłum .], modelowane jako funkcja 
delta, stworzyło dodatkową zmienną . Parametry ruchu głową obliczono w ramach 
korekcji ruchów głowy badanego podczas obróbki wstępnej (pre-processing) a rejestry 
fizjologiczne włączone jako regresory pominięto . Funkcje bodźca zostały powiąza-
ne z kanoniczną funkcją odpowiedzi hemodynamicznej (Hemodynamic Response 
Function) (HRF), żeby uzyskać regresory dla GLM . Przeprowadziliśmy dwie od-
dzielne analizy, kategoryczną i parametryczną, kodujące te same dane na dwa różne 
sposoby . Dla analizy kategorycznej użyto oddzielnych funkcji bodźca dla bodźców 
pięknych, obojętnych i brzydkich (opartych na specyficznych odpowiedziach ba-
danych) dla każdego rodzaju zmysłu (wzrokowego i muzycznego) . Obrazy kontra-
stywne [uzyskane podczas skanowania – przyp . tłum .] dla prezentacji muzycznych 

S .A . Mirowitz, J .J . Brown, R .C . McKinstry,T . Li, Principles and applications of echo-planar 
imaging: a review for the general radiologist, „Radiographics” 2001, nr 21 (3), s . 767–779 .

9  Podczas tej sekwencji rejestruje się zmiany aktywności mózgu podczas wykonywanego 
zadania bądź prezentacji bodźców .

10  Korygowanie ruchów głowy badanego podczas skanowania .
11  Gaussian smoothing lub Gaussian blur to proces wygładzania, dokonywany przy użyciu 

maski Gaussa (Gaussian kelner) . Element analizy danych fMRI uzyskiwanych podczas obróbki 
wstępnej .
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i wzrokowych oraz oceny piękna zostały użyte w drugopoziomowych t-testach (na 
poszczególnych badanych), żeby wytworzyć mapy statystyczne na poziomie grupy . 
Przeanalizowaliśmy również nasze dane dla celów modulacji parametrycznej, dla 
których bodźce wzrokowe i muzyczne, które uzyskały ocenę piękna, zostały użyte 
jako regresory, z oceną piękna jako modulatorem parametrycznym . Oceny zostały 
zakodowane jako -1, 0 i 1 dla brzydki, obojętny, piękny i zostały zawarte jako rozwi-
nięcie wielomianu pierwszego stopnia .

Analizy koniunkcyjne12 zostały użyte, aby scharakteryzować aktywacje mózgu 
wspólne dla doświadczeń wzrokowych i muzycznych określonych jako piękne lub 
w inny sposób .

Odnotowujemy poziom aktywacji klastrów, które były istotne statystycznie dla 
p<0 .05 skoryg ., aczkolwiek niektóre z nich były również istotne na poziomie woksela 
dla progu p<0 .05 FWE (Family Wise Error), skoryg . W przypadkach, w których mie-
liśmy wiedzę a priori dotyczącą zaangażowania obszaru, użyliśmy korekcji niskiego 
poziomu (small volume correction) (SVC) 16 mm, p<0 .01, skoryg . na poziomie wok-
seli, używając współrzędnych przytoczonych we wcześniejszych pracach .

Rezultaty

Dane behawioralne

Tabela 1 pokazuje dane behawioralne zebrane podczas eksperymentu skano-
wania . Zaprezentowany został odsetek bodźców, które badani określili jako pięk-
ne, obojętne lub brzydkie w obu, zarówno wizualnych, jak i słuchowych formach . 
Jako że byliśmy zainteresowani doświadczeniami badanych z całej 16-sekundowej 
ekspozycji na działanie bodźca, wyraźnie poinstruowaliśmy ich, żeby odpowiadali 
tylko po zakończeniu okresu stymulacji . Badani mogli odpowiedzieć w dowolnym 
momencie podczas pięciosekundowego czasu na odpowiedź .

Piękno > brzydota

Tym, co nas najbardziej zainteresowało, było określenie aktywności kory, któ-
ra koreluje z doświadczeniem zakwalifikowanym przez badanych jako piękne lub 
brzydkie . Dlatego użyliśmy następujących zestawień kontrastywnych: (a) piękno > 
brzydota dla bodźców wzrokowych i muzycznych; (b) piękno > brak piękna, inaczej 
mówiąc piękno > obojętność + brzydota dla bodźców wzrokowych i muzycznych; 
(c) piękno > obojętność dla bodźców wzrokowych i muzycznych . Wyniki tych zesta-

12   C .J . Price, K .J . Friston, Cognitive conjunction: a new approach to brain activation experi-
ments, „Neuroimage” 1997, nr 5, s . 261–270 .
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wień są podane w Tabeli 2, która pokazuje, że (a) zestawienie kontrastywne wzro-
kowe piękno > wzrokowa brzydota prowadzi do aktywności w mOFC, w regionie 
o współrzędnych -6 41 -11, podczas gdy muzyczne piękno vs . muzyczna brzydota 
prowadzi do aktywności w mOFC w -3 41 -8 (Rycina 1); (b) zestawienie kontra-
stywne wzrokowe piękno > wzrokowa obojętność + wzrokowa brzydota prowadzi 
do aktywności w mOFC, w -3 35 -11 i -3 38 -11 (przy użyciu 16 mm SVC), podczas 
gdy zestawienie kontrastywne muzyczne piękno > muzyczna obojętność + muzycz-
na brzydota prowadzi do aktywności w OFC w 0 38 -5 (przy użyciu 16 mm SVC); 

Tab . 2 . Aktywowane obszary mózgu podczas doświadczania piękna

Rejony mózgu L/P x y z T kE
wzrokowe piękno > wzrokowa brzydota

jądro ogoniaste L -9 -1 25 6 .33 208
mOFC L -6 41 -11 5 .42 178

muzyczne piękno > muzyczna brzydota
mOFC L -3 41 -8 5 .32 83

wzrokowe piękno > obojętność + brzydota
mOFC (SVC) P 3 35 -11 5 .13 102
mOFC (SVC) L -3 38 -11 4 .89 102

jądro ogoniaste L -12 -1 28 5 .27 92
jądro ogoniaste L -6 20 -5 5 .11 92

muzyczne piękno > obojętność + brzydota
mOFC 0 38 -5 3 .70 26

wzrokowe piękno > obojętność
mOFC P 6 32 -5 3 .70 26

wzrokowa brzydota > obojętność
Brak klastrów powyżej progów pobudzenia p

muzyczne piękno > obojętność
mOFC (SVC) P 3 38 -5 3 .17 21

muzyczna brzydota > obojętność
zakręt nadbrzeżny P 66 -34 34 6 .72 101

Lokalizacja [L – lewa część, P – prawa część – przyp . tłum .], współrzędne MNI, rozmiar 
klastrów oraz wartości wywoływane przez zestawienia kontrastywne: wzrokowe piękno > 
wzrokowa brzydota, muzyczne piękno > muzyczna brzydota, wzrokowe piękno > wzrokowa 
obojętność + brzydota, muzyczne piękno > muzyczna obojętność + brzydota, wzrokowe piękno > 
wzrokowa obojętność, wzrokowa brzydota > wzrokowa obojętność, muzyczne piękno > muzyczna 
obojętność oraz muzyczna brzydota > muzyczna obojętność . W tej i kolejnych tabelach wszystkie 
aktywacje są znaczące na poziomie klastrów powyżej progu p < 0 .05 (skoryg .), chociaż niektóre 
z nich były również znaczące na poziomie wokseli . Tam, gdzie wiedzieliśmy a priori o wpływie 
określonego obszaru, zastosowaliśmy 16 mm SVC .
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(c) zestawienie kontrastywne wzrokowe piękno > wzrokowa obojętność prowadzi 
do aktywności mOFC w 6 32 -5 (przy użyciu 16 mm SVC), podczas gdy zestawienie 
kontrastywne muzyczne piękno > muzyczna obojętność prowadzi do aktywności 
w mOFC w 3 38 -5 (przy użyciu 16 mm SVC) .

Ryc . 1 . Aktywacja korowa podczas doświadczania piękna
Mapowanie parametrów statystycznych wykonanych na średnich przekrojach anatomicznych 
(średnia z 21 badanych) pokazująca statystykę T dla zestawień kontrastywnych (A) wzrokowe 
piękno > wzrokowa brzydota, (B) muzyczne piękno > muzyczna brzydota i (C) wyniki analizy 
koniunkcyjnej dla: wzrokowe piękno > wzrokowa brzydota oraz muzyczne piękno > muzyczna 
brzydota . Górny szereg zdjęć pokazuje aktywność w przekrojach środkowostrzałkowych, a środ-
kowe przekroje mózgu w położeniu horyzontalnym . Zdjęcia (D) pokazują zachodzenie na siebie 
obszarów w  przyśrodkowej oczodołowo-czołowej korze (mOFC) aktywowanej przez bodźce 
powodujące odczucie piękna wzrokowego (kolor czerwony) i muzycznego (kolor zielony) oraz 
nałożenie na siebie tych dwóch aktywacji (kolor żółty) . Losowe wyniki analizy 21 badanych . Wy-
świetlany próg p<0 .001 (nieskoryg .) . Współrzędne aktywacji MNI: A: w (-6 41 -11), B: w (-3 41 -8) 
i C: w (-3 41 -8) . Współrzędne w (D) są takie same, jak w (C) .
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Wymieniony mOFC było jedynym obszarem kory, który był wspólny dla 
wszystkich wymienionych zestawień kontrastywnych, pomimo że każde zestawie-
nie pokazywało także inne obszary aktywacji (podsumowane w Tabeli 2) . Prowadzi 
nas to naturalnie do sedna naszych dociekań, które miało wykazać, poprzez zasto-
sowanie analizy koniunkcyjnej, czy aktywność w tej samej części mOFC jest powią-
zana z doświadczeniem wzrokowego i muzycznego piękna . Użyliśmy następującego 
zestawienia kontrastywnego dla naszej analizy koniunkcyjnej: [wzrokowe piękno > 
wzrokowa brzydota] i [muzyczne piękno > muzyczna brzydota] . To prowadzi do 
znaczącej koniunkcji w mOFC w -3 41 -8 (p<0 .05, skoryg .), używając 16 mm SVC . 
Wyniki są podane w Tabeli 3 . Nałożenie aktywności wywodzących się z zestawienia 
kontrastywnego wzrokowe piękno > wzrokowa brzydota i muzyczne piękno > mu-
zyczna brzydota (przy użyciu MRIcron: http://www .cabiatl .com/mricro) pokazało, 
że obszary aktywności wywodzące się z tych dwóch zestawień znacznie na siebie 
zachodzą, jeśli nie całkowicie .

Tab . 3 . Obszary aktywacji w analizie sumy

Rejony mózgu L/P x y z T kE
wzrokowe piękno + muzyczne piękno > wzrokowa brzydota + muzyczna brzydota

mOFC L -6 41 -11 7 .17 1153
mOFC L -3 26 4 5 .38 1153

jądro ogoniaste L -12 -1 25 5 .30 126
[wzrokowe piękno > wzrokowa brzydota] i [muzyczne piękno > muzyczna brzydota]

mOFC (SVC) L -3 41 -8 4 .81 54

Aktywacja dla zestawienia kontrastywnego wzrokowe piękno + muzyczne piękno > wzrokowa 
brzydota + muzyczna brzydota i  analizy koniunkcyjnej dla wzrokowe i  muzyczne piękno > 
wzrokowa i muzyczna brzydota .

W ten sposób jedyny wspólny obszar aktywowany przez bodźce określone jako 
piękne, bez względu na to, czy były wzrokowe, czy muzyczne, był zlokalizowany 
w mOFC . Odnosimy się do tego obszaru jako części A1 mOFC (zobacz Rycina 
1 i Dyskusja) .

Żeby sprawdzić, czy zachodzi możliwość wywodzącego się z jednego źródła 
dłuższego procesu odczucia czy doświadczenia piękna w porównaniu do innego 
dalej analizowaliśmy dane z jednego reprezentatywnego badanego pod względem 
różnego czasu oglądania . Dane od tego badanego zostały podzielone na cztery 
okresy, odpowiadające 4, 8, 12, 16 s po zaprezentowaniu bodźca . Analizując dane 
z każdego segmentu czasowego oddzielnie, używając funkcji boxcar, wykryliśmy 
aktywność mOFC w pierwszych trzech segmentach, licząc od początku stymu-
lacji bodźcem muzycznym, podczas gdy przy bodźcach wzrokowych aktywność 
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mOFC została wykryta w  trzech ostatnich segmentach (p<0 .001 nieskoryg .) . 
W związku z tym obszar mOFC był aktywny podczas większości czasu prezentacji 
bodźca zarówno dla modalności wzrokowej, jak i słuchowej, nawet jeśli aktywacja 
wywołana przez muzyczne piękno była odrobinę wcześniejsza (4 s) niż wywołana 
przez piękno wzrokowe . Wnioskujemy, że 16-sekundowy model, którego użyli-
śmy przy pomocy funkcji boxcar, jest adekwatnym modelem w przedstawionych 
badaniach .

Siła aktywacji w mOFC

Chcieliśmy dowiedzieć się, czy siła aktywacji w mOFC jest proporcjonalna 
do siły zadeklarowanego doświadczenia piękna podczas oglądania bądź wysłu-
chiwania bodźców wzrokowych i muzycznych . Analiza parametryczna zależności 
między intensywnością doświadczenia i sygnału BOLD pokazała, że aktywność 
była parametrycznie przekształcana w mOFC, dla bodźców wzrokowych w -6 41 
-11 (p=0 .03) i dla bodźców muzycznych z zastosowaniem 16 mm SVC, w -3 41 -11 
(p=0 .003) (Rycina 2) .

Ryc . 2 . Modulacja aktywności korowej podczas estetycznej oceny
Średni parametr szacowania pokazuje modulację oceny piękna (piękny, obojętny, brzydki) 
w mOFC dla (A) bodźców wzrokowych (w -6 41 -11) i (B) bodźców muzycznych w -3 41 -8 . 
Linearną zależność z oceną piękna zaobserwowano w obu przypadkach .
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Pozostałe aktywacje w zestawieniu kontrastywnym piękno > brzydota

Poza mOFC ciało jądra ogoniastego, którego aktywność została wykazana 
w wielu stanach emocjonalnych, włączając oglądanie ukochanego partnera13 i do-
świadczenie piękna14, było również znacząco aktywne (Tabela 2) .

Brzydota > Piękno

Odwrotne zestawienie kontrastywne, brzydota > piękno, prowadziło do aktywa-
cji kilku obszarów, podsumowanych w Tabeli 4 . Zestawienie kontrastywne wzrokowa 
brzydota > wzrokowe piękno prowadziło do aktywności w lewej i prawej części ciała 
migdałowatego [w obszarach o współrzędnych – przyp . tłum .] -18 -4 -14 i 36 2 -11; 
w korze wzrokowej w 42 -40 -20, odpowiadająca prawemu zakrętowi wrzeciono-
watemu, w -24 -97 -11, odpowiadająca lewemu dolnemu zakrętowi potylicznemu, 
i w lewym górnym przyśrodkowym zakręcie czołowym w -9 62 25 . Z zastosowaniem 
16 mm SVC znaczącą aktywację odnotowaliśmy w lewej korze somatyczno-moto-
rycznej w -42 -10 61 i w lewym zakręcie zaśrodkowym w -51 -16 52 . Ta pierwsza była 
bliska miejsca aktywności bodźców brzydkich w badaniach Kawabaty i Zekiego15 .

Tab . 4 . Aktywowane obszary mózgu podczas doświadczania brzydoty

Rejony mózgu L/P x y z T kE
wzrokowa brzydota > wzrokowe piękno
ciało migdałowate L -18 -4 -14 7 .87 471
ciało migdałowate P 36 2 -11 6 .45 446
zakręt wrzecionowaty P 42 -40 -20 6 .22 385
dolny zakręt potyliczny L -24 -97 -11 5 .71 549
górny zakręt przyśrodkowy L -9 62 25 5 .76 118
kora somatyczno-motoryczna (SVC) L -42 -10 61 5 .00 16
zakręt zaśrodkowy (SVC) L -51 -16 52 4 .48 16
muzyczna brzydota > muzyczne piękno
Brak klastrów powyżej progów pobudzenia p

Aktywacje dla zestawień kontrastywnych wzrokowa brzydota > wzrokowe piękno, muzyczna 
brzydota > muzyczne piękno .

Nie było aktywności na skorygowanym znaczącym poziomie w zestawieniu 
kontrastywnym muzyczna brzydota > muzyczne piękno . Zastosowanie analizy 
koniunkcyjnej, używając zestawienia kontrastywnego wzrokowa brzydota > wzro-

13   S . Zeki, J .P . Romaya, The brain reaction to viewing faces of opposite- and same-sex roman-
tic partners, „PLoS One” 2010, nr 5, e15802 .

14   O . Vartanian, V . Goel, Neuroanatomical correlates…, op . cit .
15   H . Kawabata, S . Zeki, Neural correlates of beauty, op . cit .
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kowe piękno vs . muzyczna brzydota > muzyczne piękno, nie przyniosło żadnej 
znaczącej aktywacji .

Ilościowa zależność pomiędzy doświadczeniem brzydoty a aktywacją korową

Analiza parametryczna dla bodźców wzrokowych pokazuje negatywną liniową 
zależność pomiędzy sygnałem BOLD a zadeklarowaną intensywnością doświad-
czeń w najbardziej znaczących wokselach w lewej i prawej części ciała migdałowa-
tego w -24 -4 -17 i 27 -4 -14 i w korze wzrokowej w -24 -97 -11, odpowiadającej 
lewemu dolnemu zakrętowi potylicznemu . Z zastosowaniem 16 mm SVC podobna 
zależność została również zaobserwowana w lewym zakręcie zaśrodkowym w -51 
-16 52 (p<0 .01, skoryg .) (Rycina 3) .

Odpowiednia analiza bodźców muzycznych nie wykazała żadnej znaczącej 
aktywności .

Ryc . 3 . Aktywacja korowa podczas doświadczania brzydoty
Mapowanie parametrów statystycznych wykonanych na średnich anatomicznych przekrojach 
koronalnych (średnia z 21 badanych) pokazuje statystykę dla T w zestawieniach kontrastywnych 
wzrokowa brzydota > wzrokowe piękno . Losowe efekty analizy z 21 badanych: wyświetlany próg 
p < 0 .001 (nieskoryg .), (A) przekroje koronalne pokazują aktywacje w lewej i prawej części ciała 
migdałowatego (-18 -4 -14) i w (36 2 -11) . W (B) lewa strona somatyczno-motorycznej kory (-42 
-10 61 SVC) . Średni parametr szacowania pokazuje modulację oceny piękna (piękny, obojętny, 
brzydki) w lewej części ciała migdałowatego i lewej strony kory somatyczno-motorycznej . Li-
nearną zależność z oceną piękna zaobserwowano we wszystkich wokselach .
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Dyskusja

Aktywność w mOFC podczas doświadczenia piękna

mOFC jest dużym obszarem kory mózgowej, który ma kilka obszarów architek-
tonicznych (włączając obszary Brodmanna 10, 11, 12, 32 i 25) . Bez wątpienia odbiera 
kilka bezpośrednich danych sensorycznych, ale ma też silne połączenia ze zwojami 
podstawy mózgu16 oraz jej podrejony są ze sobą mocno powiązane17 . mOFC była ak-
tywowana w wielu badaniach wykrywania zależności między nagrodą, przyjemnością 
i sądem18, jak również doświadczeniach piękna19 i wartości20 w stosunku do aktyw-
ności kory . Biorąc pod uwagę różnorodność warunków mających doprowadzić do 
aktywacji mOFC, naszym głównym celem było ustalenie, czy te same, czy też różne 
podrejony tego wielkiego połacia kory mózgowej są aktywne podczas doświadczenia 
piękna pochodzącego z różnych źródeł . Przyjęte podejście jest podobne do stosowa-
nego przez nas wcześniej do określenia aktywności kory mózgowej, które koreluje 
z doświadczeniem czasowo asynchronicznych wzorców pochodzących z rożnych źró-
deł21 . Wynik pokazał, że każde ze źródeł czasowo asynchronicznych aktywuje inną 
sferę kory czołowej z dodatkową, wspólną sferą aktywowaną przez wszystkie . W ni-
niejszej pracy doświadczenie piękna pochodzące ze źródeł wzrokowych i muzycznych 
koreluje z dużą częścią tego samego obszaru mOFC, pokrywanie się wyników z tych 
dwu źródeł jest rozległe i możliwe, że całkowite .

Związek z poprzednimi badaniami

Wiele, jeżeli nie wszystkie, prac, które dotyczyły neuronalnych korelatów do-
świadczenia piękna wykazały aktywność w mOFC, chociaż czasem region ten jest 
nazywany inaczej . Przykładowo Vartanian i Goel22 powołują się na miejsce aktywa-
cji znajdujące się w przedniej części zakrętu obręczy lub podsystemie kolanowym 

16   A . Bechara, H . Damasio, A .R . Damasio, Emotion, decision making and the orbitofrontal 
cortex, „Cereb Cortex” 2000, nr 10, s . 295–307 .

17   D .S . Margulies, A .M . Kelly, L .Q . Uddin, B .B . Biswal, F .X . Castellanos et al ., Mapping the 
functional connectivity of anterior cingulate cortex, „Neuroimage” 2007, nr 37, s . 579–588 .

18   F . Grabenhorst, E .T . Rolls, Value, pleasure…, op . cit .
19   H . Kawabata, S . Zeki, Neural correlates…, op . cit .; C . Di Dio, E . Macaluso, G . Rizzolatti, 

The golden beauty…, op . cit .; A .J . Blood et al ., Emotional responses…, op . cit .; T . Tsukiura, R . Ca-
beza, Shared brain activity…, op . cit .

20   T .H . FitzGerald, B . Seymour, R .J . Dolan, The role of human orbitofrontal cortex in value 
comparison for incommensurable objects, „J Neurosci” 2009, nr 29, s . 8388–8395 .

21   S . Zeki, O .J . Hulme, B . Roulston, M . Atiyah, The encoding of temporally irregular and 
regular visual patterns in the human brain, „PLoS One” 2008, nr 3, e2180 .

22   O . Vartanian, V . Goel, Neuroanatomical correlates…, op . cit .
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przedniej części zakrętu obręczy, chociaż umiejscowienie ich aktywacji w -10 42 -6 
jest bliskie lokalizacji w pracy Kawabaty i Zekiego, Kirka i in .23 i niniejszej . Podobnie 
Tsukiura i Cabeza przypisują miejsce aktywności podczas reakcji na atrakcyjność 
twarzy i dobro moralne do przedniej części obręczy, ale miejsce aktywności w -4 
44 124 jest bardzo bliskie odnotowanemu w niniejszej pracy i – w naszej opinii – 
przynależy bardziej do mOFC . Miejsce aktywacji odnotowane przez Di Dio i in . 
w uzupełniającym materiale do ich pracy o pięknie znajduje się w mOFC w (-6 36 
-6 i 8 52 -6)25, tak jak aktywność odnotowana przez Kranza i Ishai, Cloutiera i in . 
i O’Doherty’ego i in .26 w reakcji na atrakcyjność twarzy . Aktywność we wszyst-
kich badaniach wskazywała pomyślnie na pole A1 wewnątrz mOFC, jak pokazano 
w sekcji Wyniki . Badania dotyczące związków wartości z aktywnością kory mó-
zgowej również implikowały mOFC27 . Nawet badania Jacobsena i in ., które różniły 
się nieco od prac wspomnianych powyżej ze względu na włączenie sądów o relacji 
piękno a symetria, odnotowano aktywność w mOFC, chociaż na nieco bardziej 
grzbietowym poziomie (dorsal level) (w 1 23 32 i 1 54 26)28 . Istnieje jeden wynik, 
otrzymany metodą magnetoencefalografii (MEG)29 . Najprawdopodobniej może to 
być związane z faktem, że aktywność w środkowo usytuowanej korze mózgowej nie 
jest łatwo wykrywalna przez MEG .

Reasumując, wiele wyników jest zgodnych co do tego, że doświadczenie pięk-
na koreluje z aktywnością w mOFC . Aby uniknąć jakiejkolwiek dwuznaczności 
i odnieść obszar wyznaczony tutaj do obszaru w mOFC zasugerowanego w innych 
pracach, szczególnie tych związanych z sądami, oceną, nagrodą i pragnieniami, 
wstępnie odnosimy je do obszaru, który opisaliśmy jako pole A1 mOFC . To z powo-
du tej oczywistej zgody, że pole A1 mOFC jest aktywne w większości eksperymen-
tów, które badały związek między aktywnością kory mózgowej i doświadczeniem 

23   H . Kawabata, S . Zeki, Neural correlates…, op . cit .; U . Kirk, M . Skov, O . Hulme, M .S . Chris-
tensen, S . Zeki, Modulation of aesthetic value by semantic context: an fMRI study, „Neuroimage” 
2009, nr 44, s . 1125–1132 .

24   T . Tsukiura, R . Cabeza, Shared brain activity…, op . cit .
25   C . Di Dio, E . Macaluso, G . Rizzolatti, The golden beauty…, op . cit .
26   F . Kranz, A . Ishai, Face perception is modulated by sexual preference, „Curr Biol” 2006, 

nr 16, s . 63–68; J . Cloutier, T .F . Heatherton, P .J . Whalen, W .M . Kelley, Are attractive people re-
warding? Sex differences in the neural substrates official attractiveness, „J Cogn Neurosci” 2008, 
nr 20, s . 941–951; J . O’Doherty, J . Winston, H . Critchley, D . Perrett, D .M . Burt et al ., Beauty in 
a smile: the role of medial orbitofrontal cortex in facial attractiveness, „Neuropsychologia” 2003, 
nr 41, s . 147–155 .

27   T .H . FitzGerald, B . Seymour, R .J . Dolan, The role of human…, op . cit .
28   T . Jacobsen, R .I . Schubotz, L . Hofel, D .Y . Cramon, Brain correlates of aesthetic judgment 

of beauty, „Neuroimage” 2006, nr 29, s . 276–285 .
29   Np . C .J . Cela-Conde, F .J . Ayala, E . Munar, F . Maestu, M . Nadal et al ., Sex-related similari-related similari-

ties and differences in the neural correlates of beauty, „Proc Natl Acad Sci” USA 2009, nr 106, 
s . 3847–3852 .
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piękna, na którym koncentrujemy się w tej dyskusji . Zasięg i granice pola A1 muszą 
być na razie orientacyjne . Umieszczamy jego centrum w -3 41 -8 i szacujemy jego 
średnicę między 15–17 mm . W jego obrębie mogą być dalsze funkcjonalne pod-
rejony .

Biorąc nasze aktualne wyniki – a także wszystkie powyższe badania – pod 
uwagę, wnioskujemy (a) że doświadczenie piękna pochodzące ze wzrokowych 
i muzycznych źródeł koreluje z aktywnością w mOFC; (b) że wewnątrz mOFC 
doświadczenie to koreluje bardziej szczegółowo z aktywnością w polu A1 i (c) 
że doświadczenie piękna pochodzi z co najmniej dwóch modalności, wzrokowej 
i muzycznej, współdzieli korowe umiejscowienie w polu A1 mOFC . Zmodyfiko-
waliśmy zatem definicję Burke’a z 1757 roku podaną powyżej i mówimy, że ‘piękno 
jest w przeważnej mierze jakąś jakością ciał, która koreluje z aktywnością w mOFC 
przy ingerencji zmysłów’ .

Pole A1 mOFC, wartość i sąd

Paradygmat, którego użyliśmy w tych badaniach jest, z pewnością, osądza-
jący i oceniający i dlatego czyni je interesującymi do dyskusji naszych wyników 
w relacji do aksjologii i wcześniejszych wyników, które badały relację wartości do 
aktywności mózgu . Zgadzamy się z D .W . Gotshalk30, że „piękno jest wartością” 
i powszechnie wyzwala pragnienie i że cokolwiek wywołuje pragnienia, ma wartość, 
jakkolwiek zamierzamy umiejscawiać piękno bardziej w odbiorcy niż w obiekcie, 
bez zaprzeczania, że obiekt może posiadać właściwości, które kwalifikują go jako 
piękny dla jednego lub więcej badanych . To zasadniczo implikuje, że musi być 
bliski związek z korowym przetwarzaniem, które jest powiązane z wartościami, 
pragnieniami i pięknem . Dlatego interesujące do odnotowania jest to, że aktyw-
ność w A1 mOFC, którą tu opisujemy, prawie pokrywa się z aktywnością opisaną 
w poprzednich publikacjach dotyczących neuronalnych korelatów pragnień31 i są-
dów wartościujących32 . To z kolei odzwierciedla nie tylko to, co jest dobrze znane 
o relacjach wartości, sądów, piękna i pragnień w aksjologii i dyskursie filozoficznym 
ogólnie, ale także implikuje, że w mózgu może istnieć system przypisywania war-
tości, który jest albo nadrzędny wobec zmysłów (supra-modal), czyli niepowiązany 
z wartościami żadną poszczególną domeną, albo ma w swoim obrębie specjalizacje 
związane z różnymi wartościami (zobacz poniżej) .

Interesującym do odnotowania w tym kontekście jest to, że powyższy sąd, 
o którym mówimy, odnosi się do pozytywnych sądów mocno powiązanych z na-
gradzaniem i  przyjemnością . Nie znaleźliśmy aktywności w  A1 mOFC, która 

30   D .W . Gotshalk, Beauty and Value, „The Journal of Philosophy” 1935, nr 32, s . 604–610 .
31   H . Kawabata, S . Zeki, The neural correlates of desire, „PLoS One” 2008, nr 3, e3027 .
32   T .H . FitzGerald, B . Seymour, R .J . Dolan, The role of human…, op . cit .
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korelowałaby pozytywnie z doświadczeniem bodźca brzydoty, mimo że brzydota 
także wiąże się z sądem . Zamiast tego parametrycznie modulowana aktywność 
z doświadczeniem brzydoty ogranicza się do ciała migdałowatego i lewej soma-
tyczno-motorycznej półkuli . To implikuje, że w mózgu mogą istnieć funkcjonalne 
specjalizacje dla przynajmniej dwóch różnych rodzajów sądów, związanych z po-
zytywnymi, nagradzającymi doświadczeniami i z negatywnymi . Przyszłe badania 
mogą jednak ujawniać kolejne specjalizacje sądów w różnych domenach .

Inne aktywacje

A: Kory wzrokowe i słuchowe . Zestawienie kontrastywne wzrokowe piękno > 
muzyczne piękno doprowadziło do szeroko rozprzestrzenionej aktywności w korze 
wzrokowej, podczas gdy zestawienie kontrastywne muzyczne piękno > wzrokowe 
piękno doprowadziło do szeroko rozprzestrzenionej aktywności w korze słuchowej . 
Nie jest zaskakujące, że taka duża przestrzeń kory wzrokowej i słuchowej powinna 
być aktywna, ponieważ bodźce, wzrokowe czy słuchowe, mają wiele różnych właści-
wości; np . wzrokowy bodziec składał się z portretów, krajobrazów, martwych natur 
(w kolorze), podczas gdy bodziec muzyczny miał różne stopnie melodii i harmonii 
i niektóre pochodziły z dużych występów orkiestrowych, a inne z mniejszych . Ak-
tywacja tych obszarów sensorycznych w połączeniu z aktywacją mOFC jest ważna 
dla teorii, którą rozwijamy poniżej .

B: Jądro ogoniaste . Jedna z bardziej interesujących aktywacji znajdowała się 
w jądrze ogoniastym, które było także aktywowane we wcześniejszych badaniach 
opracowujących wykresy neuronalnych korelatów stanów emocjonalnych33 . Ak-
tywacja jądra opisana tutaj ma dwie cechy: (a) ich lokalizacja jest taka sama, jak 
lokalizacja aktywności obserwowana w poprzednich pracach o pięknie34 i w pra-
cach o neuronalnych korelatach miłości erotycznej (romantic love)35 i (b) aktywacja 
ta jest proporcjonalna do intensywności zadeklarowanego doświadczenia piękna . 
To bliskie zestawienie stanowi interesujący neuronalny komentarz do kładzionego 

33   L . Carretie, M . Rios, B .S . de la Gandara, M . Tapia, J . Albert i  in ., The striatum be-
yond reward: caudate responds intensely to unpleasant pictures, “Neuroscience” 2009, nr 164, 
s . 1615–1622; A . Bartels, S . Zeki, The neural basis of romantic love, „Neuroreport” 2000, nr 11, 
s . 3829–3834 .

34   O . Vartanian, V . Goel, Neuroanatomical correlates…, op . cit .
35   S . Zeki, J .P . Romaya, The brain reaction …, op . cit .; A . Bartels, S . Zeki, The neural basis…, 

op . cit .; A . Aron, H . Fisher, D .J . Mashek, G . Strong, H . Li et al ., Reward, motivation, and emotion 
systems associated with early-stage intense romantic love, „J Neurophysiol” 2005, nr 94, s . 327–337 . 
Frazę romantic love tłumaczymy jako miłość erotyczna z dwóch powodów: po pierwsze, w ję-
zyku polskim sformułowanie miłość romantyczna ma zupełnie inne konotacje niż sugerowane 
w tekście, po drugie – do określenia tego, o czym piszą autorzy, zgodnie z terminologią z zakresu 
psychologii, używa się sformułowania miłość erotyczna .
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tradycyjnie w literaturze światowej nacisku na związek między miłością i pięknem . 
Kolejnym interesującym punktem aktywności jądra jest jego widoczność jedynie 
podczas doświadczenia wzrokowego piękna, bez równoległej aktywacji podczas 
doświadczenia piękna muzycznego . Aktualnie nie mamy dla tego wytłumaczenia .

Linearny związek między siłą aktywności korowej i siłą zadeklarowanego 
doświadczenia piękna

Potwierdzając poprzednie badania tego i  innych laboratoriów36, gdzie ak-
tywność mOFC była parametrycznie modulowana, sygnał BOLD był wyższy dla 
bodźców ocenianych jako piękne niż neutralne czy brzydkie . Tak było również 
w przypadku jądra ogoniastego, choć jedynie podczas doświadczenia wzrokowego 
piękna . Analiza porównawcza wykorzystująca wyniki otrzymane ze słuchowych 
i wzrokowych skanów raz jeszcze pokazała, że ten sam rejon (A1) mOFC był pa-
rametrycznie modulowany przez bodźce wzrokowe i muzyczne, tym samym do-
dając dodatkowo do wniosków, że aktywność w jednej i tej samej sferze mózgu 
koreluje w ten sam sposób z doświadczeniem piękna pochodzącym z tych dwóch 
różnych źródeł . Z drugiej strony doświadczenie bodźców wzrokowych brzydkich 
korelowało z aktywnością w ciele migdałowatym i (przy zastosowaniu SVC) w lewej 
somatyczno-motorycznej półkuli, pośród innych sfer (zob . Tabela 4) . Ta aktywność 
także była proporcjonalna do zadeklarowanej intensywności doświadczenia . Kiedy 
szukaliśmy modulacji spotęgowanej (quadratic modulation), nie mogliśmy znaleźć 
zwiększonej aktywności w ciele migdałowatym podczas obydwu doświadczeń – 
piękna i brzydoty . Rzeczywiście, nie mogliśmy wykryć żadnych sfer, które miałyby 
spotęgowany (quadratic) związek z bodźcami (tzn . były aktywne podczas doświad-
czeń piękna i brzydoty, ale nie podczas bodźców obojętnych) . W tym nasze wyniki 
różnią się od Winstona i in ., którzy odkryli, że atrakcyjne i nieatrakcyjne twarze, 
ale nie te osądzone jako neutralne, prowadziły do aktywacji ciała migdałowatego37 . 
Powód tej różnicy nie jest znany .

Razem wzięte, wyniki te sugerują, że subiektywne doświadczenia piękna i brzy-
doty mogą być obiektywnie ustalone i zmierzone .

W stronę neurobiologicznej definicji piękna

Biorąc dwa główne rezultaty tych badań, mianowicie, że aktywność w poje-
dynczym rejonie (pole A1) mOFC koreluje z obydwoma doświadczeniami – wzro-

36   H . Kawabata, S . Zeki, Neural correlates…, op . cit .; O . Vartanian, V . Goel, Neuroanatomical 
correlates…, op . cit .; J . O’Doherty et al ., Beauty in a smile…, op . cit .

37   J .S . Winston, J . O’’Doherty, J .M . Kilner, D .I . Perrett, R .J . Dolan, Brain systems for assessing 
facial attractiveness, „Neuropsychologia” 2007, nr 45, s . 195–206 .
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kowego i muzycznego piękna i że jest w tym linearna zależność między sygnałem 
BOLD i zadeklarowaną intensywnością doświadczenia piękna, prowadzą nas one 
ku sformułowaniu neurobiologicznej definicji piękna .

Pytanie, czym jest piękno nie doczekało się odpowiedniej definicji na prze-
strzeni wieków . Niektórzy, jak Witruwiusz, Alberti i Leonardo da Vinci, starali się 
zrozumieć piękno w kategoriach właściwości ujmowanego obiektu . W sztuce wizu-
alnej i architekturze może być ono zredukowane do symetrii, proporcji, harmonii 
itd ., podczas gdy w muzyce może to być uderzenie, harmonia i rytm . Ale jakie są 
właściwości, które nadają piękno bardziej złożonym scenom, takim jak teatralne, 
operowe czy filmowe? I jakie będą właściwości piękna moralnego?

Problemem, który nurtuje wielu doświadczonych filozofów sztuki i  estetyki 
i wkracza w każdą dyskusję o pięknie, jest związek piękna i sztuki . Podczas gdy sztuka 
była tradycyjnie związana z pięknem zarówno w myśli powszechnej, jak i wcześniej-
szych filozoficznych i artystycznych spekulacjach, pogląd, że sztuka i piękno mogą 
być utożsamiane był oczywiście kwestionowany w przeszłości i otrzymał śmiertelny 
cios, kiedy Marcel Duchamp na wystawie sztuki zaprezentował swój pisuar, który 
eufemistycznie nazwał Fontanną; potem śmiertelnym ciosem był jego Readymades, 
który Duchamp uznał za stanowiący „sztukę bez artysty” . Odtąd koncepcje sztuki 
uległy zmianie i wielu współcześnie przyzna, że coś uznawanego za dzieło sztuki 
nie musi być postrzegane jako piękne, dobrym przykładem są niektóre z obrazów 
Francisa Bacona lub akty Lucjana Freuda, co nie znaczy, że prace te nie mają znacznej 
wartości artystycznej, zarówno w ich stylu malarskim, jak i projektowaniu prawdy, 
w tym prawdy o rozkładzie i brzydocie . Ale każda praca, uznana za sztukę czy nie, 
może być subiektywnie doświadczona jako piękna przez jednostkę . To prowadzi nas 
do rozdzielenia sztuki i piękna w tej dyskusji i skoncentrowania się wyłącznie na 
pięknie . W naszych badaniach byliśmy zasadniczo obojętni, czy bodziec wzrokowy 
czy słuchowy stanowi dzieło sztuki, naszą jedyną troską było, czy konkretny badany 
podczas skanowania doświadcza tego dzieła jako pięknego czy nie .

Próbując dostarczyć odpowiedzi, zostaliśmy zainspirowani przez krytyczne 
pytanie zadane przez angielskiego historyka sztuki – Clive’a Bella – w jego książce 
zatytułowanej Art38, myśląc mniej o odpowiedzi, którą dał . Bell był skoncentrowany 
w głównej mierze na pięknie wzrokowym, ale my rozszerzamy naszą argumentację 
na piękno w ogóle . Napisał: „Jeśli możemy odkryć jakieś jakości wspólne i specy-
ficzne dla wszystkich obiektów, które wywołują to [piękno], powinniśmy rozwiązać 
to, co traktuję jako centralny problem estetyki” . W przeciwieństwie do Hume’a, któ-
ry umiejscowił piękno całkowicie w odbiorcy, Bell szukał tej „specyficznej jakości” 
w ujmowanych obiektach, jednocześnie dając prymat odbiorcy . Pisał: „Wszystkie 
systemy estetyczne muszą bazować na osobistym doświadczeniu – to znaczy, muszą 

38   C . Bell, Art, London: Chatto and Windus 1921, s . 292 .
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być subiektywne”39 . Jakie jakości, pytał, „są wspólne dla Św . Zofii i okien w Chartres, 
meksykańskich rzeźb, perskich mis, chińskich dywanów, fresków Giotta w Padwie 
i arcydzieł Poussina, Piero della Francesca i Cézanne’a?” – lista, która wyklucza mu-
zykę . My modyfikujemy jego pytanie nieznacznie przez dodanie muzyki i pytamy: 
co było wspólne dla wszystkich doświadczeń piękna, które miał każdy z naszych 
badanych, kiedy odbierał różne wzrokowe i słuchowe bodźce? Nasze wyniki inspi-
rują nas do dostarczenia, spekulatywnej i wstępnej, i może nawet prowokacyjnej, 
nowej, neurobiologicznej odpowiedzi na zmodyfikowane przez nas pytanie Bella, 
odpowiedzi bazującej raczej tylko na odbiorcy niż na obiekcie, co nie znaczy, że 
obiekty nie mogą mieć właściwości, które kwalifikują je jako piękne .

Odpowiedzią, którą dał Bell jest to, że pojedynczą właściwością, która defi-
niuje wszystkie dzieła sztuki, jest „znacząca forma” . Taka definicja ma wiele wad, 
z których główną jest zdefiniowanie, czym znacząca forma może być w malarstwie, 
muzyce, modzie, designie, filmie, operze i wielu innych sferach, w których do-
świadczamy piękna, włączając piękno moralne . Istotnie, sam Bell był nieprecyzyjny 
w wyjaśnianiu, czym może być „znacząca forma” nawet w zakresie elementarnych 
atrybutów wizualnych, takich jak kolor i linia . Termin ten jest odporny na defini-
cję, którą stosuje do wszystkich obszarów, w których doświadczamy piękna, tym 
samym staje się niemożliwym do pomiaru i oceny ilościowej . Dlatego my w zamian 
proponujemy definicję neurobiologiczną, która czyni niekoniecznym definiowanie 
„znaczącej formy” czy wręcz żadne inne właściwości ujmowanych prac, definicję, 
która jest podatna na pomiar i ocenę ilościową i która opiera się wyłącznie na po-
strzegającym . Postulujemy, że wszystkie prace, które jawią się odbiorcy jako piękne 
posiadają pojedynczą neurobiologiczną właściwość, która koreluje z doświadcza-
niem zmiany siły aktywności wewnątrz mOFC i, szczegółowiej, w ramach pola 
A1 . Nasza propozycja przesuwa definicję piękna bardzo na rzecz percypującego 
podmiotu i oddala od właściwości ujmowanego obiektu i daje dodatkową siłę ła-
cińskiemu przysłowiu, że De gustibus non est disputandum . Podkreślamy ponownie, 
że nie chcemy implikować, że obiekt zaklasyfikowany jako piękny nie posiada pew-
nych właściwości pomocnych w tej klasyfikacji, aczkolwiek czym są te właściwości 
było i nadal jest przedmiotem dyskusji .

Nasza definicja więc nie tylko wyraźnie rozróżnia wartość artystyczną i este-
tyczną, ale jest również obojętna na to, czy coś jest sztuką, czy nie . Prawie wszystko 
może być uznane za sztukę, ale tylko dzieła, których doświadczanie wykazuje, jako 
korelację, aktywność w mOFC mieszczą się w klasyfikacji sztuki pięknej . To, że 
aktywność w mOFC jest proporcjonalna do intensywności doświadczanego piękna 
dodaje siły naszej teorii, gdyż siła aktywacji jest związana z intensywnością samego 
doświadczenia, niezależnie od stopnia, w jakim praca może być zaklasyfikowana 

39  Ibidem .
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jako dzieło sztuki lub nie . Malarstwo Francisa Bacona może być wykonane w stylu 
malarskim i mieć wielką wartość artystyczną, ale może się nie kwalifikować jako 
piękne dla badanego, ponieważ doświadczenie oglądania nie koreluje z aktywno-
ścią w jego mOFC . Definicja, którą proponujemy, traktuje estetykę jako bardzo 
subiektywną, choć wymierną, dziedzinę: odnosi się ona tylko do indywidualno-
ści w określonym czasie i miejscu, gdyż to, co jest sądzone i doświadczane jako 
piękne w jednym czasie i kontekście przez jednego badanego może nie być tak 
doświadczone przez drugiego w innym kontekście . Inaczej mówiąc, dla jednostki, 
która doświadcza piękna w malarstwie Francisa Bacona, przy jednoczesnej zmianie 
aktywności w ramach mOFC, dzieło może być zakwalifikowane jako piękne . Na-
sza definicja więc czyni niekoniecznym rozważanie innych czynników, takich jak 
wychowanie, kultura, kontekst, koneserstwo i wartość pieniężna w definiowaniu, 
co konstytuuje estetyczny wygląd dzieła sztuki, choć czynniki te mogą przyczyniać 
się do doświadczania piękna . Istotnie, z tego właśnie powodu do grona badanych 
włączyliśmy ludzi różnych kulturowo i etnicznie . Oczywiście jest wiele ikonicznych 
dzieł sztuki, jak muzyka Beethovena lub Pieta Michała Anioła, które są doświadcza-
ne jako piękne przez osoby należące do różnych kultur, środowisk (backgrounds) 
i grup etnicznych . To może być wyjaśnienie, jakie podał Immanuel Kant w Kryty-
ce władzy sądzenia40, zakładając istnienie sensus communis, to znaczy organizacji 
umysłowej, która jest podobna dla wszystkich ludzi i kultur, których takie prace 
stymulują . Obecnie rozwiązujemy to bardziej szczegółowo .

Jesteśmy oczywiście świadomi, że aktywność w mOFC koreluje z doświadcze-
niem przyjemności i nagradzania – obojętne realnego czy wyobrażonego – oraz 
oczekiwaniami na nie41 . To naturalnie podnosi, na poziomie neurobiologicznym, 
problem długo dyskutowany w naukach humanistycznych, określany jako związek 
doświadczenia estetycznego z przyjemnością (zob . G . Gordon, The Philosophy of 
Art42) . Można stwierdzić, że Preludium Wagnera do Tristana i Izoldy jest nieskoń-
czenie bardziej subtelne i piękne niż np . kompozycja artysty rockowego . Ale ten 
argument ma więcej wspólnego z kwestią, co jest sztuką, a co nią nie jest niż z tym, 
co jest odbierane jako piękne i satysfakcjonujące, a co nie . Wielu, którzy podziwiają 
i są usatysfakcjonowani słuchaniem muzyki rockowej, którą uważają za piękną, 
miałoby mało czasu na Wagnera i odwrotnie . Spodziewamy się, że u badanych, któ-
rzy uważają muzykę rockową za satysfakcjonującą i piękną, doświadczenie piękna 

40  I . Kant, Krytyka władzy sądzenia, przeł . J . Gałecki, Warszawa 1986, passim .
41   S . Bray, S . Shimojo, J .P . O’Doherty, Human medial orbitofrontal cortex is recruited during 

experience of imagined and real rewards, „J Neurophysiol” 2010, nr 103, s . 2506–2512; J . Peters, 
C . Buchel, Neural representations of subjective reward value, „Behav Brain Res” 2010, nr 213, 
s . 135–141; W . Schultz, Subjective neuronal coding of reward: temporal value discounting and risk, 
„Eur J Neurosci” 2010, nr 31, s . 2124–2135 .

42   G . Gordon, Philosophy of the Arts, London: Routledge 1997, s . 193 .
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muzyki rockowej będzie korelowało z aktywnością w ich mOFC . Nasza definicja 
dotyczy tego, czego indywidualny podmiot doświadcza jako piękne w danym mo-
mencie, niczego więcej .

Interesujące do odnotowania jest, że – w przeciwieństwie do doświadczenia 
piękna – nie zlokalizowalibyśmy, przez nasze analizy koniunkcyjne, wspólnej sfery, 
w której aktywność koreluje z doświadczeniem muzycznej i wzrokowej brzydoty, 
na której negatywny wynik nie mamy obecnie wytłumaczenia .

Koaktywacja mOFC i obszarów percepcyjnych

Jedynym zastrzeżeniem do naszej hipotezy jest to, że – obecnie – aktywność 
mOFC może być związana z innymi doświadczeniami, jak sądy, ewaluacja, po-
dejmowanie decyzji i satysfakcja w innych domenach – tych, które nie są bezpo-
średnio związane wyłącznie z pięknem . Dla jasności i z powodu złożonej budowy 
architektonicznej mOFC oznaczyliśmy w tym badaniu sferę aktywną jako obszar 
A1 mOFC . Aktywacja mOFC w innych zadaniach związanych z satysfakcją, jak 
satysfakcja pieniężna, angażuje inny ogólny wzór aktywności mózgu niż ten, który 
tu sprawozdajemy . Ponadto takie zadania satysfakcji mogą aktywować lub nie pole 
A1 mOFC . Najnowsze badania43 z sokiem i nagrodami pieniężnymi donoszą o na-
kładających się aktywnościach w rejonie odpowiadającym A1 mOFC, aczkolwiek 
wyniki tych badań, bazując bądź na nieskorygowanych statystykach przy p<0 .005, 
bądź skorygowanych statystykach przy p<0 .05, ale przy użyciu 8 mm SVC, są nieco 
słabe i wymagają dalszych badań . Dzieje się tak zwłaszcza odkąd inne badania ba-
zujące na nagrodach pieniężnych umieszczają aktywność w oczodołowo-czołowej 
korze poza A144 i w znacznie bardziej przedniej pozycji niż w studium Kim i in . 
Stąd potrzeba bardziej precyzyjnej definicji związków aktywności pochodzących 
z różnych rodzajów eksperymentów z nagradzaniem (reward tasks) z zasięgiem 
pola A1 mOFC .

W istocie specjalizacja wewnątrz mOFC może istnieć ze względu na trasę ko-
rową prowadzącą do niej . W naszym badaniu, pomimo aktywności tylko w jed-
nym obszarze korowym, A1 mOFC, skorelowanym z doświadczeniem muzycznego 
i wzrokowego piękna, ścieżka prowadząca do mOFC przez te dwie domeny była 
inna . W trakcie muzycznego doświadczenia piękna obszary słuchowe mózgu były 
koaktywne z A1 mOFC, natomiast nie wykryliśmy żadnej aktywności w jądrze ogo-
niastym . W trakcie wzrokowego doświadczenia piękna jądro ogoniaste było bardzo 
koaktywne z A1 mOFC, tak jak obszary wzrokowe (używamy terminu koaktywne, 

43   H . Kim, S . Shimojo, J .P . O’Doherty, Overlapping responses for the expectation of juice and 
money rewards in human ventromedial prefrontal cortex, „Cereb Cortex” 2011, nr 21, s . 769–776 .

44   G . Sescousse, J . Redoute, J .C . Dreher, The architecture of reward value coding in the human 
orbitofrontal cortex, „J Neurosci” 2010, nr 30, s . 13095–13104 .
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ponieważ ograniczenia czasowe metody fMRI nie pozwalają wyizolować sekwencji 
aktywności w tych obszarach) . Stąd, bazując bardziej na definicji piękna Burke’a po-
danej powyżej, jako opartej na zmysłach (mediated by the senses), uważamy, że nie 
sama aktywacja mOFC jest determinantem piękna; to raczej koaktywacja pola A1 
mOFC z wyspecjalizowanym obszarem (lub obszarami) sensorycznym i percep-
cyjnym i ewentualnie (w przypadku bodźca wzrokowego) również z jądrem ogo-
niastym . Dlatego poszerzyliśmy naszą neurobiologiczną definicję piękna podaną 
powyżej, aby włączyć nie tylko aktywność mOFC, ale także jej koaktywność ze sferą 
zmysłową, która ją zasila (that feed it) . Interakcje między tymi sferami zmysłowymi 
a innymi rejonami – takimi, jak jądro – i A1 mOFC, a tym, jak aktywność w tym 
ostatnim jest modulowana przez aktywność w poprzednich, pozostaje bardzo cie-
kawą łamigłówką na przyszłość .

Podkreślamy, że nasza teoria jest wstępna; jest wiele innych doświadczeń, któ-
re mogą być uznane za piękne poza wzrokowymi i muzycznymi . Nasza teoria się 
utrzyma lub upadnie w zależności od tego, czy kolejne badania dotyczące doświad-
czenia piękna w innych domenach pokażą, jak w tych dwóch, że doświadczenie 
koreluje z aktywnością w A1 mOFC .

Informacje uzupełniające

Tabela 1. Dane behawioralne zebrane we wstępnym badaniu [teście] beha-
wioralnym . Rozkład ocen zachowania podczas badania wstępnego wg modalności 
bodźca, uśredniony dla wszystkich badanych . Zakres pokazuje maksymalny i mi-
nimalny procent wśród badanych . (DOCX)
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