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Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie ukazują się od 1951 roku. 
Są wydawnictwem naukowym, ciągłym, recenzowanym i cytowanym m.in. w Index Medicus (Medline), Biological Abstract, 
Chemical Abstract. Dostępne w ponad 150 bibliotekach krajowych i zagranicznych. 

Do druku przyjmowane są prace oryginalne i poglądowe oraz prezentujące ważną kazuistykę z zakresu nauk podstawowych, kli-
nicznych oraz humanistyki medycznej autorów z Pomorskiej Akademii Medycznej oraz z innych ośrodków w kraju i za granicą. 

Zamieszczony materiał publikowany jest według przyjętego schematu wydawniczego, w języku polskim i/lub angielskim, 
z krótkimi streszczeniami odpowiednio dla języka polskiego – po angielsku, a dla języka angielskiego – po polsku. Każdy tom 
obejmuje części stałe: przemówienie rektora na inaugurację roku akademickiego, oryginalne prace naukowe o objętości 1–1,5 arkusza 
wydawniczego, w tym skondensowane rozprawy doktorskie, doniesienia naukowe itp. W suplemencie publikowana jest kronika 
PAM za poprzedni rok wraz ze spisem jednostek naukowo-dydaktycznych oraz bibliografią dorobku piśmienniczego uczelni. 

REGULAMIN PUBLIKOWANIA PRAC* 
w Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej

Redakcja Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej przyjmuje oryginalne prace 
naukowe, w trybie ciągłym. Można publikować materiały ze wszystkich dziedzin nauk medycznych, również te, które są zbyt 
obszerne na zamieszczenie w czasopismach specjalistycznych. 

Materiał powinien mieć nie więcej niż 20–25 stron maszynopisu formatu A-4, łącznie z rycinami, tabelami, podpisami i pi-
śmiennictwem tylko cytowanym w tym dziele (ograniczonymi do minimum) oraz streszczeniami. 

Manuskrypt napisany w języku polskim i angielskim, na białym papierze, bez wyróżnień. Zadrukowana może być tylko pierw-
sza strona kartki, druga pozostaje niezadrukowana (czysta). Używać należy 12-punktowej czcionki, z zachowaniem podwójnego 
odstępu między wierszami. Strony numerować kolejno, zaczynając od tytułowej. Numery stron umieszczać w dolnym, prawym 
rogu każdej strony. Zachować kolejność układu: strona tytułowa, tekst podstawowy, materiał ilustracyjny, piśmiennictwo. 
Strona tytułowa 

Imię i nazwisko autora (autorów); tytuł pracy w dwóch językach; miejsce uzyskania stopnia naukowego (dotyczy doktoratów) 
lub pracy autora (nazwa i adres placówki naukowej, tytuł i stopień naukowy jej kierownika); słowa kluczowe w dwóch językach 
wymienianych w katalogu MeSH; miejsce i nazwa instytucji, gdzie wykonano pracę; szczegółowe dane dotyczące dysertacji (do-
tyczy prac doktorskich – promotor, liczba: stron, rycin, tabel i piśmiennictwa). 
Tekst podstawowy 

S u m m a r y: streszczenie pracy w języku angielskim i/lub innym. Powinno się w nim znaleźć: cel badania lub próby, podsta-
wowe procedury (wybór badanych w doświadczeniu, metody obserwacji lub analizy), główne wyniki (istotne dane i ich statystyczne 
znaczenie) oraz wnioski. Należy podkreślić nowe i istotne aspekty pracy. W s t ę p: podać cel artykułu i podsumować uzasadnienie 
wykonanego badania lub obserwacji z możliwością przywołania piśmiennictwa. M e t o d y: opisać w sposób łatwo zrozumiały 
dobór materiału badawczego oraz zastosowanych metod i statystyki. W y n i k i: przedstawić w tekście w logicznej kolejności. Nie 
powtarzać danych z tabel i rycin, podkreślić i podsumować tylko ważne obserwacje. D y s k u s j a: podkreślić należy nowe oraz 
ważne aspekty badania i wynikające z nich wnioski, nie powtarzać szczegółowo danych przedstawionych w rozdziałach Wstęp 
i Wyniki. Porównać własne obserwacje z innymi autorami, którzy wykonali zbliżone badania. W n i o s k i: powiązać z celami 
badania i przedstawić w sposób zwięzły. S t r e s z c z e n i e  s t r u k t u r a l n e  (wstęp, materiał i metody, wyniki, konkluzje): w ję-
zyku podstawowym pracy, zawierające kwintesencję tego, co jest w tekście, od 200 do 250 słów. S k r ó t y  użyte w tekście po raz 
pierwszy należy podać w pełnym brzmieniu. Nie należy rozpoczynać zdania od skrótu. L i c z b o w e  w a r t o ś c i  i  s y m b o l e 
wszystkich wielkości winny być podane wg międzynarodowego układu jednostek SI. S ł o w a  k l u c z o w e: 3–6 terminów, nie 
powinny powtarzać słów zawartych w tytule pracy, wymienianych w katalogu MeSH. 
Materiał ilustracyjny 

Obejmuje ryciny (kreski – wykresy, diagramy oraz siatki – zdjęcia), tabele, tablice, opatrzone tytułami (pod rycinami, nad tabe-
lami). Powinny być dostarczone na oddzielnych kartkach, z oznaczeniem góra–dół i kolejności numeracji wg cytowania w tekście. 
Osobną numerację posiadają ryciny i osobną tabele. Fotografie mikroskopowe powinny posiadać wewnętrzną skalę, a stosowane 
symbole, strzałki lub litery – wyraźnie uwidocznione na tle. Kolorów używać tylko wtedy, jeśli barwa czarno-biała nie odda isto-
ty przekazu. Tytuły oraz inne informacje wewnętrzne na rycinach i w tabelach należy podać w języku polskim i angielskim. Na 
marginesie maszynopisu zaznaczyć numery tabel i rycin w miejscu, gdzie mają być wstawione. 
Piśmiennictwo 

Numerując, należy podawać w kolejności cytowania. Każdy numer piśmiennictwa należy zapisywać od nowej linii. Pozycji nie 
należy dublować. Cytowane w tekście piśmiennictwo podać w nawiasach kwadratowych, ze spacją między numerami. Podajemy 
nazwisko autora/-ów z pierwszymi literami imion. Przytaczamy wszystkich autorów, jeśli jest ich sześciu. Powyżej tej liczby – sze-
ściu z dopiskiem et al. Tytuły periodyków powinny być skracane zgodnie ze sposobem przyjętym w Index Medicus (Medline). 

Redakcja wymaga przedłożenia pracy w dwóch egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (dyskietka lub CD-ROM) z za-
znaczeniem programu zapisu. Tekst powinien być zapisany w programie Word. 

* Opracowany na podstawie wytycznych Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych, opublikowanych w Problemach Medycyny 
Nuklearnej 1997, 11 (21), 67–87. 
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wprowadzeNie

Niniejszy wolumen kończy cykl rozważań Słuchaczy 
i Absolwentów kursu „Neurokognitywistyka w patolo-
gii i zdrowiu” – więc, jak należy rozumieć, w życiu w ogóle 
i w odniesieniu do każdego człowieka.

Tym razem przyjęliśmy rozszerzoną redakcyjną for-
mułę kwalifikacyjną. Publikujemy wszystkie prace zawie-
rające znamiona kompleksowości – więc łączące elementy 
humanistyki kognitywnej z neurobiologią, odmawiając tych 
publikacji, które ciążą ku powszechnej a ograniczającej 
polaryzacji rozważań podzielonych już to na nauki przy-
rodnicze, już to filozofię, osobno brane. Wychodzimy przy 
tym z założenia, że takie wąskie widzenie fenomenu umysłu 
było przyczyną inercji nauki o nim w pierwszej połowie 
XX w. i w znacznej mierze później.

Nadto zakładając, iż każda praca jest też przejawem 
indywidualnej równoprawnej odmienności każdego umy-
słu, w tym jakim jest Autor, i świadczy o nim bogacąc 

potencjalną wiedzę czytelnika o różnorodnej bogato umy-
słowości w wymiarze powszechnym.

W związku z tym redakcja pozostawiła treść i formę 
esejów następnie tu zawartych w tomie Sympozja II, w sta-
nie jak najbardziej zbliżonym do oryginału. Wyjaśnia to ich 
różnorodny poziom akademicki, intelektualny i formalny, 
więc ilościowy i jakościowy.

Przyświecała nam bowiem przy tym idea, iż nic tak nie 
zabija rozwoju nauki, jak „scholastyczno-akademicka” uni-
fikacja hermetyczna dla twórczej fantazji fenomenologicznej.

Oddając niniejsze opracowanie mamy nadzieję, że nie 
tylko „do rąk” i pragniemy zachęcić Czytelnika do uczest-
nictwa w rozmyślaniu nad Nim samym, tj. nad mózgiem 
w kluczowym dla nauki poznawczej dziele, gdzie „mózg 
poznaje mózg”.

Ireneusz Kojder, wrzesień 2013
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Iwona RUŚć

wola wolna Czy naRzUCona?  
BIonEURoPSyChologICznE PodłożE wolI  

w CyklU żyCIa CzłowIEka*

Iwona Ruść – magister psychologii 
* Praca pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Ireneusza Kojdera

Stanisław Jerzy Lec mawiał żartobliwie, że życie zmusza 
nas do wielu czynności dobrowolnych. Z tego powodu naj‑
większą trudnością, z jaką musi się zetknąć dyskusja o woli, 
jest prosty fakt, że nie ma żadnej innej władzy umysłu, któ‑
rej istnienie negowałoby lub powątpiewało w nią tak wielu 
filozofów (Arendt 1996, s. 26). Niemożność pogodzenia 
woli z determinizmem stała się także powodem usunięcia 
w II połowie XX w. pojęcia wola ze słownika psycholo-
gii naukowej. Okazało się jednak, że bez treści zawartych 
w tym pojęciu nie sposób opisać funkcjonowania umysłu 
i zachowania człowieka. Spróbowano zatem w jego miej-
sce wprowadzać inne pojęcia, tj.: samokontrola, sprawstwo, 
podejmowanie decyzji, działanie celowe itp. (Sotwin 2001, 
s. 13). W końcu jednak skapitulowano i pojęcie wola znów 
powraca do terminologii psychologii akademickiej. Świad-
czyć to może o tym, że nie jest ono pustosłowiem. Chociaż 
biorąc pod uwagę fakt, że w świecie (oprócz krajów Europy 
Zachodniej, Stanów Zjednoczonych i Kanady) dominują 
kultury kolektywistyczne, w których (w przeciwieństwie 
do kultur indywidualistycznych) przekłada się wolę grupy 
nad własną, można dojść do wniosku że wolna wola – podob-
nie jak świadomość – nie jest nam niezbędna do życia. 

Potwierdza to także geneza woli. Według jednego 
z pierwszych teologów – Tacjana – Bóg stworzył nas 
dobrymi, jednak nasza wolna wola nas zrujnowała. Jed-
nak dogłębna analiza Starego Testamentu oraz innych sta-
rożytnych tekstów – takich jak Iliada, Odyseja itp. ukazuje, 
że w starożytnych pismach zamiast świadomych decyzji 
opartych na introspekcji występują raczej działania zaini-
cjowane pod wpływem wewnętrznych głosów lub halucy-
nacji słuchowych interpretowanych jako polecenia bogów, 
władców itp. Na tej podstawie psycholog Julian Jaynes 
z Princeton wysunął hipotezę, że ludzie stali się świadomi 
swoich procesów myślowych dopiero ok. 3000 lat temu, 

na skutek neurologicznej adaptacji do coraz bardziej zło-
żonych warunków życia społecznego (Jaynes 1976). Doty-
czyć to miało rozwoju metaforycznego języka i pisma, za 
pomocą których można było zacząć wyrażać coraz bardziej 
subtelne stany wewnętrzne. Powyższą hipotezę potwierdza 
Bruno Snell w pracy Die Entdeckung des Geises, w której 
ukazuje, że pomiędzy czasami Homera a Sokratesa nastą-
piła wyraźna zmiana w zakresie introspekcji (Snell 1982). 
Dowód na to ma stanowić fakt, że do czasów Eurypidesa 
(żyjącego w latach 480–406 p.n.e.) nikt nie wspomina m.in. 
o wyrzutach sumienia wynikających z analizy własnych 
stanów psychicznych i przemyśleń. 

Także w filozofii pojęcie woli nie może się poszczycić 
zbyt długim rodowodem. Co prawda, pierwszych zalążków 
koncepcji woli naukowcy próbują doszukiwać się w ary-
stotelesowskim pojęciu poraciresis, które oznaczało wybór 
w sensie opowiedzenia się za jedną z możliwości. Należy 
jednak zwrócić uwagę, że nie towarzyszy jemu jakakolwiek 
wzmianka o wolności decyzji. Nastąpiło to dopiero u progu 
naszej ery za sprawą rodzącego się chrześcijaństwa i nowo-
żytnego stoicyzmu. Epiktet i św. Paweł – niezależnie od sie-
bie – „odkryli” wolną wolę. Pełny opis tej władzy umysłu 
został jednak dokonany dopiero kilka wieków później przez 
św. Augustyna, który uznawany jest za „pierwszego filozofa 
woli”. Poprzez istnienie wolnej woli próbował on odpowie-
dzieć na pytanie – jak powstaje zło, skoro Stwórca jest abso-
lutnym Dobrem i na dodatek jest Wszechmogący? Filozofia 
św. Augustyna przyczyniła się do silnego zaakcentowania 
autonomii woli w stosunku do rozumu. Zapoczątkowało 
to długi spór średniowiecznych scholastyków dotyczący 
prymatu woli nad rozumem (i vice versa), który znalazł 
kontynuację w późniejszych wiekach, doprowadzając m.in. 
do racjonalizowania woli (Spinoza, Kant). To z kolei wywo-
łało reakcje prądów irracjonalnych, które zakwestionowały 

Pamięci mojego Ojca
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wartość poznawczą rozumu, wysuwając na jego miejsce 
nieświadome siły życiowe. W efekcie wola nazwana została 
mistyfikacją w świetle panującego determinizmu (Scho-
penhauer, Nietzsche, Hartmann i in.). 

Ten ostatni pogląd zdaje się potwierdzać współczesna 
neurobiologia. Tym bardziej, że na podstawie studium przy-
padków osób cierpiących na zespół Tourette’a, zaburzenia 
psychogenne (np. turyzm) czy „syndrom obcej ręki” można 
stwierdzić, że również zachowania o wysokim stopniu skom-
plikowania nie wymagają istnienia woli. Oznacza to, że nie 
tylko bicie serca, oddychanie, mruganie czy przełykanie 
odbywa się automatycznie. Wiele rzeczy w naszym ciele 
dzieje się niejako same z siebie i jest kierowanych przez 
różne mechanizmy nieświadomej percepcji i regulacji1, 
o czym zaświadczyć mogą stany lunatyzmu, dysocjacji 
czy przebieg niektórych epizodów epileptycznych. Stoją za 
nimi uogólnione odruchy korowe (nabyte i wrodzone), nazy-
wane przez naukowców ukrytymi, utajonymi (implict), czy 
wręcz agentami zombie (Koch 2004). Służą one realizacji 
zadań w automatycznych łukach odruchowych, co umożli-
wia biologiczne przetrwanie. Reagują one bowiem znacznie 
szybciej niż w sytuacji świadomej percepcji2 i otrzymują 
o wiele więcej informacji docierających do receptorów zmy-
słowych człowieka niż świadomość3. A zatem – wbrew pozo-
rom – agenci zombie nie działają wyłącznie w przypadku 
uszkodzeń mózgu (kiedy są jedynie bardziej widoczne), lecz 
stanowią znaczną część codziennych zachowań zdrowego 
człowieka, zwłaszcza działań rutynowych. W miarę bowiem 
jak wzrastają nasze zdolności, zmniejsza się potrzeba doko-
nywania świadomych wysiłków woli i dlatego po opano-
waniu na przykład sztuki chodzenia nie musimy się już 
zastanawiać – jak ustawić nogę i zachować równowagę. Jest 
to możliwe, gdyż u większości ludzi dwie starsze struk-
tury wyróżnione w trójjedynym modelu mózgu MacLeana4 
(tzw. węchomózgowie i układ limbiczny) są tak harmo-
nijnie przystosowane do siebie nawzajem, że umożliwiają 

1 Istnieje wiele nieświadomych przejawów funkcji mózgu, zachodzących 
poza kontrolą świadomości (począwszy od ślepowidzenia, mikrokspresji 
twarzy, uczenia mimowolnego, automatyzmów w reakcjach społecznych 
po detekcję bodźców podprogowych itp.).
2 Przyczyną tego stanu jest przesunięcie między procesem myślowym a wy-
konaniem działania ze względu na konieczność umożliwienia w każdej 
chwili powstrzymania działania. W związku z tym, świadomość znacznie by 
wydłużyła, a nawet zakłóciła przebieg zautomatyzowanych procesów. Dlate-
go, w czynnościach rutynowych intencje przeważnie dotyczą tylko ogólnego 
kierunku i sekwencji rozpoczęcia działań, podczas gdy szczegóły kontrolo-
wane są w nieświadomy sposób.
3 Liczba informacji docierających w ciągu sekundy na powierzchnię recep-
cyjne naszych zmysłów szacuje się na 100 miliardów bitów, podczas gdy 
w tej samej sekundzie jesteśmy w stanie uświadomić sobie nie więcej niż 
100 bitów (Wróbel, 2001). 
4 Model Macleana, który powstał w połowie lat 50. XX w. pomaga wyjaśnić 
proces ewolucji ludzkiego mózgu. Według niego mózg tworzą kolejno nad-
budowane na sobie trzy struktury. Najgłębsza, najstarsza i najbardziej prymi-
tywna struktura, odpowiedzialna za zachowania instynktowne to tzw. mózg 
gadzi, albo inaczej węchomózgowie. Nad nim umiejscowiona jest struktura 
odpowiedzialna za emocje, szczególnie za agresję i seks tzw. mózg starych 
ssaków z układem limbicznym. Zaś najwyżej położoną strukturą jest nowa 
kora, w której zachodzą procesy myślowe, przez co nazywana jest mózgiem 
wyższych ssaków. Oczywiście ten model stanowi bardzo uproszczony sche-
mat. Pomaga jednak w metaforycznym zrozumieniu – dlaczego ludzie róż-
nie reagują na podobne sytuacji, w zależności od tego jakiej struktury mózgu 
do tego użyją.

zaspokajanie podstawowych potrzeb i przeprowadzanie 
wszystkich działań człowieka (łącznie z tymi, które przy-
pisujemy inteligencji) bez potrzeby poczucia samoświado-
mości. Prowadzi to do wniosku, że mózg także preferuje 
tzw. „jazdę na autopilocie” (Eagleman 2012). Jak bowiem 
zauważyły Susan Fiske i Shelley Taylor umysł ludzki działa 
jak skąpiec poznawczy. Dąży on do możliwie najlepszych 
efektów, przy minimalnej konsumpcji zasobów (czasu, ope-
racji umysłowych itp.). Angażuje do tego jedynie niezbędną 
część dostępnych zasobów poznawczych, przez co chroni się 
przed ryzykiem przeciążenia, a jednocześnie sprzyja powsta-
waniu heurystyk, schematów działania, stereotypów itp. 

Na dodatek, jak twierdził Karl Jung – w każdym z nas 
jest ktoś kogo nie znamy. Dotyczy to budowy mózgu, a kon-
kretniej – istnienia dwóch półkul mózgowych, co również 
stanowi przyczynę, że tak wiele spontanicznie zachodzących 
procesów w mózgu pozostaje nieuświadomionych. Można 
by się wręcz pokusić o stwierdzenie, że w pewnym sensie 
cierpimy na syndrom obcego mózgu5. Wynika to z faktu, 
że ośrodki zaangażowane w rozumienie i generowanie mowy 
(pole Broca i pole Wernickego) umiejscowione są zazwyczaj 
w dominującej półkuli. Oznacza to, że u osób praworęcznych 
– choć prawa półkula mózgu odgrywa równie duży wpływ 
na zachowanie co lewa, to nie potrafi tego zwerbalizować. 
Dokonuje jedynie analizy sytuacji w emocjonalnym kon-
tekście, a lewa półkula (na podstawie analizy okoliczności 
i „wdrukowanego” systemu postaw i przekonań) próbuje 
dociec o co chodzi prawej półkuli. Następuje wówczas pro-
ces, podczas którego tworzy się racjonalny model zachowa-
nia, poprzez przypisywanie komentarzy słownych do serii 
powiązanych ze sobą stanów mózgu (Gazzaniga 1997). Nie 
zawsze się to jednak udaje, gdyż „interpretator” ma ograni-
czony dostęp do informacji. Tym bardziej, że w mózgu nie 
ma obrazów, dźwięków, zapachów itp., gdyż wszystkie infor-
macje zostają przetworzone na impulsy elektryczne6. Ozna-
cza to, że nie wszystko to, co dzieje się w mózgu dociera 
do „interpretatora”. Poza tym, możliwości skojarzenia danej 
kategorii stanów z reprezentacjami fonologicznymi pojęć 
je określających są dalekie od doskonałości. Z tego powodu 
tak trudno jest nam czasami opisać swoje własne uczucia 
i pragnienia. Efektem tego są nagminnie powtarzające się 
sytuacje z sali sądowej i z życia codziennego, kiedy ludzie 
przyznają się, że nie wiedzą co ich podkusiło i tłumaczą, 

5 Analogia do „syndromu obcej ręki” (powstałego notabene na skutek prze-
cięcia połączenia między półkulami) w którym jedna z rąk zachowuje się 
autonomicznie, a druga podlega naszej woli. W skrajnych przypadkach ręce 
mogą ze sobą walczyć poprzez realizację sprzecznych działań np. jedna zapina 
guziki u koszuli, gdy druga ręka – w tym samym czasie – zaczyna je odpinać. 
6 Skoro wszystkie informacje zostają przetworzone na impulsy elektryczne 
to skąd wiemy, że dane wrażenie jest wrażeniem dźwiękowym a nie wzro-
kowym? Okazuje się, że nauczyliśmy się korelować pewne powtarzające 
się stany mózgu ze sposobem wykorzystywania swoich zmysłów i strukturą 
informacji, która do nich dochodzi. Jednak w sytuacji, gdy nie wywołują one 
typowych stanów mózgu (tzn. podobnych do często doznawanych) można 
się pomylić co do natury swoich wrażeń (Duch, 2011). Dzieje się tak np. we 
śnie, przy pobudzeniu mózgu za pomocą pola magnetycznego wywołane-
go przezczaszkową stymulacją magnetyczną czyli TMS (Lau i in., 2007). 
A także przy próbach wykorzystania silnie maskowanej informacji, jak to ma 
miejsce np. przy użyciu słuchu do orientacji w przestrzeni za pomocą echo-
lokacji (Duch, 2012).
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że to było silniejsze od nich. Tak samo jak niektórzy artyści. 
Na przykład Wiliam Blake o swoim poemacie powiedział 
Pisałem ten wiersz pod dyktando, po dwanaście, a czasami 
dwadzieścia wersów za jednym posiedzeniem, bez żadnej 
premedytacji, a niekiedy wręcz wbrew własnej woli (Eagle-
man 2012, s. 15). Natomiast Goethe twierdził, że Cierpienia 
młodego Wertera stworzył niemal bez udziału świadomości, 
jakby trzymał pióro, które samo się poruszało.

Próby uzasadnienia swojego postępowania często 
bywają również błędne, co prowadzi tym samym do racjo-
nalizacji i konfabulacji decyzji. Za przykład mogą posłużyć 
wyniki analizy ponad 1000 decyzji ośmiu sędziów izrael-
skich z 20 -letnim stażem pracy (Danziger 2011). Gdy byli 
krótko po posiłku przyznawali przepustki 65% więźniów, 
a kiedy robili się głodni to procent ten spadał do zera. Oczy-
wiście nie zdawali sobie z tego sprawy, uważając, że podej-
mują obiektywne decyzje zgodne z prawem. Tymczasem, 
rzeczywistym determinantem ich decyzji był poziom cukru 
we krwi, który jeżeli jest zbyt niski lub gdy nie może być 
efektywnie wykorzystany przez mózg (na przykład przy 
niskim stężeniu insuliny) powoduje odczuwanie głodu, iry-
tacji lub niepokoju7. To w konsekwencji zaburza koncentra-
cję uwagi, kontrolę emocji, walkę z nałogiem, odporność 
na stres, hamowanie agresji i tym samym skłania do dokony-
wania niewłaściwych wyborów (Baumeister 2010). Dowodzi 
to, że wielką rolę w regulacji naszego zachowania odgrywają 
substancje chemiczne. Potwierdzić to mogą kobiety cier-
piące na zespół napięcia przedmiesiączkowego, do którego 
dochodzi na skutek nadmiernej aktywności lub produk-
cji estrogenów oraz niedoboru progestagenów w drugiej 
fazie cyklu8. Należy jednak podkreślić, że oprócz hormo-
nów na nasze czynności wolicjonalne wpływ mają także 
neuroprzekaźniki. Pierwszym z nich jest dopamina, która 
odpowiada za motywację, poczucie istotności, zapał oraz 
pobudzenie9. Stanowi ona główny neurotransmiter układu 

7 Nie należy jednak wyciągać pochopnych wniosków, że w diecie powinny 
dominować cukry. Okazuje się bowiem, że wątroba człowieka większość 
węglowodanów, białek i tłuszczów przekształca na glukozę, a zatem prawie 
każda dieta zapewnia utrzymanie właściwego poziomu glukozy. Oczywiście 
pod warunkiem ze jest regularna i że zawiera tiaminę czyli witaminę B1, 
która umożliwia metabolizm glukozy (Kalat 2006).
8 Estrogeny i progestageny są to kobiece hormony płciowe produkowane 
przez jajniki. Estrogeny między innymi pobudzają wydzielanie wazopresyny 
i aldosteronu – substancji odpowiedzialnych za zatrzymywanie wody i sodu 
w organizmie. Prowadzi to do powstawania obrzęków: m.in. obrzęku komó-
rek ośrodkowego układu nerwowego, który staje się przyczyną bólów i za-
wrotów głowy, nudności, płaczliwości, wahania nastroju, napięcia psychicz-
nego, bezsenności, lęku, skłonności do depresji oraz wzmożonego apetytu.
9 Niski poziom dopaminy wiąże się zatem z brakiem motywacji i energii, 
słabą koncentracją, problemami z kontrolowaniem impulsów, z pewnymi 
formami depresji, a także z chorobą Parkinsona oraz ADD. Wyniki wielu 
badań wskazują, ze subiektywne odczucie przyjemności, np. bezpośrednio 
po zażyciu amfetaminy, wynika właśnie z bardzo silnego pobudzenia ukła-
du dopaminergicznego. Notabene reakcja kory przedczołowej na dopaminę 
kontrolowana jest przez geny. Na przykład gen COMT, który ma 2 warianty 
wpływa na ukierunkowaną eksplorację prawdopodobnych decyzji. W ekspe-
rymentach osoby z pierwszym wariantem trzymały się błędnej wskazówki 
w 50% przypadków, a z drugim tylko w 30%. Z kolei badanie dwóch warian-
tów genu DARPP -32, regulującego sposób reakcji prążkowia na dopaminę 
i sprzyjającego szybkiemu uczeniu się na podstawie samych obserwacji 
bez żadnych wskazówek, wykazało, że osoby, które go posiadają trzymają 
się złych wskazówek aż w 65% przypadków. Natomiast wolniej uczące się 
osoby (czyli z drugim wariantem tego genu) trzymały się złych wskazówek 
tylko w 40% przypadków (Duch, 2012).

nagrody w mózgu10. Z wysoką aktywnością tego układu 
(a w szczególności – jąder podstawnych mózgu) związane 
jest m.in. uczucie miłości, które przeciwstawiane jest czę-
sto istnieniu wolnej woli. Jak bowiem twierdzi Marie von 
Ebner -Eschenbach, kto wierzy w wolność woli, ten nigdy nie 
kochał i nigdy nie nienawidził. Badania neurologiczne fak-
tycznie wykazują, że miłosne zauroczenie, przyjaźń i miłość 
macierzyńska związane są ze zmniejszoną aktywnością 
kory, a w szczególności kory przedczołowej, czyli obsza-
rów zaangażowanych w procesy poznawcze i racjonalne 
myślenie. Na dodatek okazuje się, że często w przypadku 
miłości romantycznej człowiek nie jest świadomy, co kieruje 
wyborem partnera/ki11. W związku z tym, jak dowodzą psy-
chologowie Donald Dutton i Art Aron – także zakochanie 
może być dziełem przypadku lub zbiegu okoliczności12.

Ważną rolę w neurochemicznym podłożu woli odgry-
wają także endorfiny, czyli endogenne opiaty, które stano-
wią naturalne środki przeciwbólowe. W dużym stopniu 
uczestniczą one w tworzeniu się uzależnień i utracie kontroli, 
gdyż to właśnie ich receptory w mózgu odpowiedzialne 
są za nagradzające właściwości takich substancji, jak np. 
morfina. W efekcie narkotyki, które działają bezpośred-
nio na układ nagrody wywołują przyjemne uczucia, ale 
za cenę utraty naturalnej równowagi. Układ dopaminer-
giczny szybko bowiem przyzwyczaja się do sztucznego 
pobudzenia wywołanego substancjami chemicznymi i żąda 
ich coraz więcej i więcej, co w efekcie prowadzi do powsta-
nia uzależnień. 

Neuroprzekaźnikami związanymi z zachciankami i siłą 
woli są również: kwas gamma -aminomasłowy – GABA 
(którego funkcją jest uspokojenie, zrelaksowanie mózgu) 
oraz serotonina, którą uznaje się za związek chemiczny 
odpowiedzialny za poczucie szczęścia. Dlatego większość 
stosowanych obecnie środków antydepresyjnych oddzia-
łuje właśnie na receptory serotoniny, gdyż przy jej niskim 
poziomie pojawia się lęk, niepokój, depresja i obsesyjne 
myślenie, co może prowadzić do braku woli życia13. 

10 Trzon układu nagrody stanowi: kora przedczołowa, odpowiedzialna za 
koncentrację, ocenę sytuacji i kontrolowanie impulsów; jądro półleżące 
(będące częścią jąder podstawnych umiejscowionych w głębi mózgu) stano-
wiące ośrodek przyjemności i motywacji oraz ciało migdałowate – ośrodek 
pamięci emocjonalnej, który daje impuls do danego działania.
11 Udowadniają to badania mężczyzn, którym pokazano zdjęcia kobiet z nor-
malnymi i z rozszerzonymi źrenicami (co jest sygnałem podniecenia i goto-
wości do stosunku). Większość mężczyzn uznała kobiety z rozszerzonymi 
źrenicami za atrakcyjniejsze, choć nie umieli wyjaśnić dlaczego. Co więcej, 
widok wybranych kobiet tak na nich działał, że ich źrenice również mocno 
się powiększały, w odpowiedzi na wzrost poziomu adrenaliny we krwi, choć 
nie byli tego świadomi (Eagleman 2012).
12 W przeprowadzonym przez siebie eksperymencie, wykazali zależność, 
która stała się podstawą tzw. dwuczynnikowej teorii emocji. Ich badania 
potwierdziły tezę mówiącą o tym, że to czy dana osoba stanie się dla nas 
atrakcyjna, zależy głównie od wystąpienia pobudzenia emocjonalnego przed 
aktem „zakochania”. Często jest to pobudzenie podyktowane atrakcyjnością 
osobnika płci przeciwnej. Jednak zdarza się, że to pobudzenie jest spowodo-
wane czynnikiem niezależnym od osoby potencjalnego partnera, np. stresu-
jącą sytuacją, która miała miejsce tuż przed spotkaniem.
13 Okazuje się, że proces depresji może zostać również zainicjowany m.in. 
przez niedostateczną ilość światła w ciągu dnia, czego w szczególny sposób 
doświadczamy w okresie późnej jesieni. Mechanizm powstania tej depresji – 
zwanej depresją sezonową (SAD) jest tłumaczony pozostawieniem wysokie-
go stężenia melatoniny we krwi, która po nocy, pod wpływem intensywnego 
światła powinna ulec rozpadowi. 
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Znaczącą rolę neuroprzekaźników w sterowaniu zacho-
wania człowieka wykorzystują… pasożyty (Koch 2012). 
Na przykład jednokomórkowy organizm o nazwie Toxo‑
plasma gonidii, który rozwija się wyłącznie w jelitach kota 
potrafi przejąć kontrolę nad mózgiem swojego żywiciela 
i poprzez produkcję odpowiednich neuroprzekaźników 
mogą sprawić, że myszy ku swojej zgubie „zakochują” się 
w kotach, dzięki czemu trafiają do kociego żołądka (czyli 
tam, gdzie Toxoplasma gonidii chciałoby się znaleźć). Ponie-
waż zakażanie toksoplazmozą człowieka jest z reguły bez-
objawowe, to do niedawna uznawano, że stanowi ona zagro-
żenie jedynie dla osób ze znacznie osłabionym układem 
odpornościowym i dla nienarodzonych dzieci. Ostatnio 
mnożą się jednak doniesienia o związkach między tokso-
plazmozą a schizofrenią14 (Einzmann 2010). Na dodatek, 
badania Lafferty’ego wykazują, że zakażenie toksoplazmozą 
może sprzyjać... dążeniu do dobrobytu i posiadania dóbr 
materialnych, a także wykształceniu tzw. męskich warto-
ści, jak gotowość do współzawodnictwa i pewność siebie 
oraz chęci unikania niepewności za pomocą ściśle okre-
ślonych praw i reguł.

Innym zarazkiem atakującym system nerwowy czło-
wieka i wpływającym na jego zachowanie jest wirus wście-
klizny. Niektórzy badacze twierdzą, że utrwala on swoją 
egzystencję zakażając określone rejony układu limbicznego 
i kory mózgowej, co czyni ofiarę agresywną. Tym samym 
zwiększa prawdopodobieństwo, że zarazek – np. poprzez 
ugryzienie – trafi do nowego gospodarza (Koch 2012).

Oprócz reakcji biochemicznych zachodzących w mózgu 
na nasze decyzje, preferencje i pragnienia mogą mieć także 
wpływ zmiany w fizjologii mózgu. Przykładem może być 
historia Alexa, który w wieku 40 lat zaczął przejawiać zain-
teresowania dziecięcą pornografią. Ze względu, że równo-
cześnie zaczął się skarżyć na coraz silniejsze bóle głowy, 
wykonano mu tomografię mózgu, która wykazała obecność 
rozległego guza w korze okołooczodołowej. Gdy zespół 
neurochirurgów go usunął, jego preferencje seksualne wró-
ciły do normy na około 6 miesięcy. Po tym okresie znów 
powróciły jego skłonności pedofilskie, co – jak się okazało 
– było skutkiem nieusunięcia fragmentu guza, który zaczął 
się rozrastać. Po raz drugi zatem trafił na operację, po której 
jego zachowanie wróciło do normy (Eagleman 2012).

Reasumując powyżej przedstawione fakty, można 
by stwierdzić, że wszyscy jesteśmy więźniami z wyro‑
kiem dożywocia. Więźniami naszych umysłów. Ubiegamy 
się o zwolnienie warunkowe, lecz pozostajemy w niewoli 
własnej złości, strachu, pragnień15, uzależnień, dysfunk-
cji, a nawet… pasożytów. Czyżby zatem rację miał Freud, 
który twierdził, że nie jesteśmy Panami we własnym domu? 

14 Zespół pod kierunkiem psychiatry Edwina Fullera Torresa ze Stanley Me-
dical Research Institute w Betesda, w stanie Maryland stwierdził bowiem, 
że we krwi pacjentów ze schizofrenią, przeciwciała przeciwko zarazkowi 
toksoplazmozy występują dwa razy częściej niż we krwi osób zdrowych.
15 Cytat ten pochodzi z filmu dokumentalnego Ayelet Menahemi i Eilony 
Ariel: Odsiedzieć Swoje – Medytacja Vipassana w indyjskich więzieniach, 
który ukazuje ogromną rolę jaką w resocjalizacji odgrywa medytacja i tre-
ning uważności (o którym mowa będzie w dalszej części eseju), ze względu 
na wpływ na rozwój płatów czołowych kontrolujących nasze zachowanie. 

Wyniki licznych eksperymentów z zakresu neuromarke-
tingu dowodzą, że faktycznie deklarowane preferencje 
zakupowe, polityczne itp. nie mają zbyt wielkiego związku 
z rzeczywistymi wyborami16. Pomimo że nam się cały czas 
wydaje, że dysponujemy wolną wolą, gdyż mamy nieza-
leżne myśli i pragnienia, zgodnie z którymi zachowuje się 
później nasze ciało. Wyniki licznych eksperymentów, tj. 
drażnienia prądem (Desmurget i wsp. 2009), manipula-
cji polem magnetycznym (Brasil -Neto i wsp. 1992) oraz 
wewnętrznych pobudzeń w mózgu (zbyt słabych i trud-
nych do odróżnienia, aby je świadomie odczuwać) wskazują 
jednak, że „akt woli” powstaje w całkiem innym obszarze 
mózgu niż generowanie ruchu17. Na dodatek okazuje się, 
że nie jest przyczyną dobrowolnego czynu, a tylko pojawia‑
jącym się w świadomości symbolem tego etapu czynności 
mózgowych, który stanowi bezpośrednią przyczynę owego 
uczynku18. Prowadzi to do wniosku, że świadoma decyzja 
jest poprzedzona nieświadomą aktywnością mózgu19. Naj-
słynniejszym eksperymentem potwierdzającym tę tezę jest 
badanie Libeta z 1986 r., zainspirowane odkryciem Hansa 
Kornhubera, że dobrowolny ruch palcem wskazującym jest 
poprzedzony mniej więcej o sekundę nagłym skokiem poten-
cjału czynnościowego, czyli jakby „iskrą” woli badanych 
decydujących się ruszyć palcem. Libet postanowił pójść 
dalej. Polecił badanym, aby podczas czynności podnoszenia 
palca zapamiętali, kiedy dokładnie w ich umyśle pojawiła 

16 Przykładem może być eksperyment Laird’a, który polegał na tym, że ba-
danym kobietom dano do wyboru 4 opakowania rajstop, spośród których 
miały wybrać parę najwyższej jakości. W rzeczywistości wszystkie pary 
były tym samym produktem, a różnica między nimi polegała jedynie na tym, 
iż trzy pary były nasycone zapachami: kwiatowym, ziołowym i narcyzo-
wym, a jedna pozostała bez zapachu. Spośród 250 uczestniczek badania 
tylko 6 osób zauważyło, że oglądane produkty mają jakikolwiek zapach. 
Pozostałe uczestniczki były przekonane, że wybierając produkt najwyższej 
jakości kierowały się takimi cechami jak: faktura, ścieg, trwałość, połysk 
i waga. Chociaż, jak się okazało – nieuświadomiony bodziec, którym był 
zapach – miał zasadniczy wpływ na dokonanie wyboru. Ponad 50% kobiet 
wybrało bowiem produkt o zapachu narcyzów, podczas gdy tylko 8% pro-
dukt bez zapachu (Falkowski i Tyszka, 2001).
17 Elektryczna stymulacja pola przedruchowego i dolnego płacika ciemie-
niowego (Desmurget i in. 2009) u pacjentów poddanych lokalnemu znie-
czuleniu wykazała, że aktywność neuronalna związana z działaniem i inten-
cją działania realizowana jest w odrębnych obszarach mózgu. Podczas gdy 
stymulacja pola przedruchowego wywoływała ruchy twarzy i kończyn, tak 
dopiero stymulacja prawego dolnego płacika ciemieniowego wywoływała 
silną intencję poruszenia lewą ręką, ramieniem lub stopą. Natomiast sty-
mulacja prawego płacika – by poruszać ustami i mówić. Zwiększenie siły 
stymulacji w tych obszarach zostało zinterpretowane przez pacjentów jako 
intencja i przekonanie o wykonaniu tych ruchów, chociaż nie zaobserwowa-
no zwiększonego napięcia mięśni. Pacjenci doświadczając iluzorycznych ru-
chów pytali: ruszałem ustami – co powiedziałem? Prowadzi to do wniosku, 
że świadome intencje ruchów związane są z aktywnością kory ciemieniowej. 
Okazuje się jednak, że nie tylko, gdyż pobudzanie dodatkowego obszaru 
ruchowego (SMA – supplementary motor area) w korze czołowej powoduje 
odczuwanie aktu woli wykonania ruchu, a przy mocniejszych impulsach – 
wykonywanie go w przeświadczeniu, że to akt woli, a nie wynik stymulowa-
nia mózgu przez neurochirurgów
18 Cytat przytoczony za (Duch, 2010) z książki T. Huxley’a – Éléments 
d’ana tomie comparée des animaux invertébrés – wydanej w 1874 roku! 
19 Okazuje się jednak, że prawdopodobnie postrzegany moment pojawienia 
się intencji zależy przynajmniej częściowo także od aktywności neuronal-
nej, która dokonuje się już po wykonaniu działania. Do takiego wniosku 
doprowadziła seria eksperymentów Lau i jego współpracowników, którzy 
zastosowali magnetyczną stymulację przezczaszkową (TMS) okolic znajdu-
jących się przed dodatkowym polem przeruchowym (pre -SMA). Wykazała 
ona, że po wykonaniu spontanicznego ruchu przesuwa postrzegany moment 
pojawienia się intencji wstecz w czasie, przesuwając jednocześnie postrze-
gany moment wykonania czynności wprzód w czasie (Lau i.in. 2007)
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się chęć podniesienia palca. Okazało się wówczas, że kora 
motoryczna mózgu uaktywniała się na pół sekundy przed 
świadomym podjęciem przez nich decyzji. Zgadzałoby się 
to ze słowami Shopenhaurer’a, który stwierdził, że to nie 
człowiek określa swoje chęci, lecz to zindyiwidualizowana 
uprzedmiotowiona w nim wola rządzi jego czynami, życiem 
i nawet rozumem. Człowiek jest tylko marionetką, której 
sznurki pociąga jakaś siła chcenia, nadrzędna nad nim. 
Tym bardziej, że jak wykazały późniejsze badania – czas 
pomiędzy podkorowym pobudzeniem mózgu a uświado-
mieniem sobie dokonanego wyboru może wynosić nawet 
7–10 s (Frith 2011). 

Następne eksperymenty z tego zakresu doprowadziły 
naukowców z Instytutu Maksa Plancka do możliwości 
przewidzenia, którą ręką badany naciśnie guzik. I to kilka 
sekund wcześniej, niż ten o tym „dobrowolnie” zdecydował. 
Nie jest to podobno zbyt trudne, gdyż jak wykazały wyniki 
innego eksperymentu – monitorując aktywność niewielkiej 
grupy 256 neuronów, można z 80% trafnością przewidzieć, 
co wybierze badany człowiek, zanim on sam zda sobie z tego 
sprawę (Cieśliński 2010). To skłoniło wielu naukowców 
do pogodzenia się ze słowami Harrisa, że myśli i zamiary 
wynikają z ukrytych przyczyn, których sobie nie uświada‑
miamy i na które nie mamy wpływu. Nie jesteśmy tak wolni, 
jak nam się wydaje…20 (Schermer 2012, s. 22).

W dyskurs o woli włączyli się wówczas niektórzy fizycy 
(np. Roger Penrose). Stoją oni na stanowisku, że działanie 
naszego mózgu nie opiera się na regułach fizyki klasycznej, 
tylko podlega prawom mechaniki kwantowej, które zacho-
dzą w mikrotubulach neuronów. Według tej teorii intencje 
musiałyby się pojawiać w umyśle bez żadnego związku 
z zachodzącymi w mózgu procesami, odpowiedzialnymi 
za osobowość człowieka, jego przekonania, nawyki oraz 
charakterystyczne formy zachowania i myślenia. Takie rozu-
mowanie nie prowadzi jednak – przynajmniej jak na razie – 
do wyjaśnienia naszych wyborów, ani też nie wskazuje na to, 
co moglibyśmy nazwać wolną wolą (Earman 1986). Idąc 
zatem tym tokiem myślenia nadziewamy się na tzw. widły 
Hume’a: albo nasze działania są zdeterminowane, a więc 
nie ponosimy za nie odpowiedzialności, albo są wynikiem 
losowych zdarzeń, a wówczas również nie jesteśmy za nie 
odpowiedzialni (Pinker 2005, s. 258).

20 Płaty przedczołowe tworzą konkurujące ze sobą plany różnych działań. 
Jeden z planów zwycięża, a zaangażowane w jego tworzenie neurony ha-
mują aktywność neuronów uczestniczących w tworzeniu konkurencyjnych 
planów zgodnie z procesem „zwycięzca bierze wszystko”. Narastająca go-
towość do podjęcia konkretnego działania rozpoznawana jest jako intencja 
działania, ale „świadome ja” dowiaduje się o tym dopiero po osiągnięciu 
dostatecznie wysokiego progu aktywacji, przypisując sobie podjęcie decyzji. 
Należy tutaj zauważyć, że w przypadku, gdy istnieje kilka alternatywnych 
planów, to wybór pomiędzy nimi może być szybki. Odpowiada za to pole 
przedruchowe (preSMA), znajdujące się pomiędzy korą ruchową i przedczo-
łową, które specjalizuje się w kontroli wolicjonalnych ruchów w sytuacjach 
konfliktowych (Nachev i in. 2007). Jednak rola tego pola może być związana 
głównie z przygotowaniem do działania. Aktywacja samego dodatkowego 
pola ruchowego (SMA) jest związana z przygotowaniem do wykonania 
specyficznych sekwencji ruchów. Znajdujące się tam komórki pobudzają się 
selektywnie – w różnych konfiguracjach – przy spontanicznie inicjowanych 
ruchach (Lau i in., 2007).

Nie ma się więc co dziwić, że coraz częściej poja-
wiają głosy twierdzące, że wolna wola to samooszustwo21 
lub iluzja22, co w konsekwencji stawia przed nami mnó-
stwo pytań natury filozoficznej, moralnej i prawnej. Ich 
sedno trafnie puentują rysunki satyryczne opublikowane 
w „New Yorker”. Na pierwszym z nich oskarżony zwraca 
się do sędziego: Panie sędzio, jestem niewinny z uwagi 
na determinizm biologiczny, z kolei na drugim oskarżona 
tłumaczy się: To prawda, mój mąż bił mnie wskutek swo‑
jego traumatycznego dzieciństwa, ale ja zamordowałam 
go pod wpływem własnego23. 

Z drugiej strony – jak dowodzi Lichtenberg – człowiek 
to arcydzieło stworzenia, choćby tylko dlatego, że żadna 
ilość determinizmu nie jest w stanie zachwiać jego wiary 
w to, iż jest istotą wolną. Ma to swoją dobrą stronę, gdyż 
jak udowadniają badania psychologiczne – warto wierzyć 
w wolną wolę. Dzięki temu bierze się większą odpowie-
dzialność za siebie, swoje życie, czyniąc poprzez to świat 
lepszym (Baumeister 2010). Poza tym, jak wykazują bada-
nia nad wytwarzaniem BDNF24 podczas ćwiczeń fizycz-
nych – szczury zmuszane do ćwiczeń wytwarzają dużo 
mniej BDNF niż te, którym towarzyszy poczucie, że biegają 
z własnej, nieprzymuszonej woli. Być może także u ludzi 
istnieje bezpośredni związek pomiędzy poziomem BDNF 
a czynnościami wykonywanymi „z własnej woli”. Dlatego 
warto powtórzyć za Singerem – musimy wierzyć w wolną 
wolę, nie mamy wyboru. Zwłaszcza, że tak naprawdę deter-
minizm zakłada niejako „płynięcie z prądem”, co dobitnie 
pokazał John R. Searle, kpiąc sobie z faktu, że skoro i tak 

„napisane jest na górze”, czy zapłaci rachunek w restau-
racji, czy nie, to on posiedzi i poczeka, co się wydarzy 

21 W książce O naturze ludzkiej ojciec socjobiologii Wilson pisał: Wielki 
paradoks wolnej woli i determinizmu, który od pokoleń absorbuje najmę‑
drszych filozofów i psychologów, można w terminach biologicznych sformu‑
łować następująco: jeżeli odziedziczyliśmy geny, a środowisko, w którym 
żyjemy, jest rezultatem ciągu wydarzeń, który zaczął się, zanim przyszliśmy 
na świat, to w jaki sposób w mózgu może istnieć rzeczywiście niezależna 
siła? Siła ta jako taka powstała w rezultacie wzajemnego oddziaływania ge‑
nów i środowiska. Tak więc zdawać by się mogło, że nasza wolność to samo‑
oszustwo (za Duch 2012).
22 Daniel Wegner, psycholog z Harwardu, w książce Illusion of conscious will 
(2002) omawia liczne eksperymenty, w których ludzie mylą się co do swo-
ich intencji i działania. Okazuje się, że w pewnych sytuacjach człowiek może 
aktywnie działać nie zdając sobie z tego sprawy, np. poruszając różdżką 
radiestezyjną, popychając talerzyk w czasie seansu spirytystycznego, czy 
wykonując czynności pod wpływem hipnozy. Możliwa jest także sytuacja 
odwrotna, czyli iluzja kontroli. Wtedy człowiek przypisuje sobie nie swoje 
działania, ulegając złudzeniu, że kontroluje sytuację. Ma to miejsce na przy-
kład podczas gier komputerowych, kiedy to ludzie często traktują ruchy po-
staci jako wywołane przez nich, choć w rzeczywistości są one od nich nie-
zależne. Jak to wygląda od strony mózgu? Neurobiologicznie świadomość 
własnego działania związana jest z aktywnością przedniej części kory wyspy 
(AIC), a świadomość uczestnictwa biernego (czyli że ktoś inny wykonuje za 
nas ruchy) z aktywacją dolnej kory ciemieniowej (IPC) (Farrer i Frith, 2002). 
23 Z tego powodu w wielu systemach prawnych podstawowymi warunka-
mi rozważania odpowiedzialności oskarżonego są dwa pojęcia: artus reus 
i mens rea, które wzięte zostały z rozważań angielskiego prawnika sir 
Edwarda Coke’a. A konkretnie z jego zasady: actus non facit reum nisi mens 
sit rea, czyli „akt nie czyni człowieka winnym dopóki jego umysł nie jest 
również winny” (za: Jaśkowski 2009). 
24 BDNF to neurotropowy czynnik pochodzenia mózgowego, który odgry-
wa kluczową rolę w tworzeniu nowych neuronów. Dodatkowo, ochrania 
także już istniejące neurony zapewniając im tym samym przetrwanie oraz 
ułatwia powstawanie synaps (czyli połączeń między poszczególnymi neu-
ronami), co jest niezbędne w procesach myślowych, uczeniu się i wyższych 
czynnościach mózgu.
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(Searle 2010). Owszem, najczęściej nasze rachunki pła-
cimy bezwładnie, gdyż zdecydowana większość naszych 
codziennych wyborów, o czym już było wspomniane, rze-
czywiście odbywa się nieco automatycznie i jest niejako 
dedukowalna z utartych wzorów w naszych mózgach. Nie 
stanowi to jednak dowodu, że mózg jest z góry zdetermi-
nowany lub niezmienny. Jest raczej narządem przystosowa-
nia, o czym zaświadczyć może jego niezwykła właściwość 
zwana neuroplastycznością, którą można zdefiniować jako 
zdolność mózgu do przekształcania fizycznej struktury połą-
czeń w odpowiedzi na warunki zewnętrzne25. Można zatem 
powiedzieć, że mózg i układ nerwowy, neuron po neuronie 
są budowane i kształtowane poprzez interakcje programu 
genetycznego z wpływami środowiska w procesie, który 
można nazwać „rozwojem zależnym od używania” (Cozo-
lino 2002). To w konsekwencji umożliwia „płynięcie pod 
prąd”. Potwierdza to Frankl, który na pytanie o determi-
nizm człowieka odpowiedział: jako neurolog i psychiatria 
jestem rzecz jasna w pełni świadom, w jak wielkim stopniu 
człowiek podlega różnym uwarunkowaniom – biologicz‑
nym, psychologicznym, socjologicznym. Jednak, oprócz tego 
iż jestem profesorem dwóch specjalizacji, jestem też byłym 
więźniem czterech obozów koncentracyjnych. A co za tym 
idzie, naocznym świadkiem tego, w jaki stopniu człowiek 
był, jest i zawsze będzie w stanie znosić nawet najgorsze 
warunki, dzielnie stawiając im czoło (Frankl 2010, s. 28–29). 
W innej ze swoich książek dodaje: My, którzy żyliśmy w obo‑
zach koncentracyjnych, pamiętamy ludzi, którzy chodzili 
po barakach pocieszając innych, rozdając ostatni kawa‑
łek chleba. Być może było ich niewielu, ale są oni wystar‑
czającym dowodem na to, że człowiekowi można zabrać 
wszystko za wyjątkiem jednej rzeczy: ostatniej z ludzkich 
wolności – wyboru swojej postawy w każdych okoliczno‑
ściach, wyboru swojej drogi (Frankl 2011, s. 109).

 Dowód na istnienie woli mogą stanowić również świa-
dectwa osób z uszkodzeniami automatycznych systemów 
kontroli motoryki ciała. Na przykład Waterman, który 
cierpiąc na całkowitą utratę zmysłu propriocepcji opisuje 
w swojej książce The Man who lost his body – jak uczy 
się w pełni świadomie kontrolować swoje ciało. Natomiast 
inna osoba z tą samą chorobą stwierdza, że dopiero walcząc 
ze sparaliżowanym ciałem doznała prawdziwego „poczucia 
woli” (Kitter 2010). 

Nowe światło na spojrzenie woli rzuca również sam 
Libet, sugerując, że choć nasze zamiary są inicjowane bez 
udziału świadomości, to zanim dojdą do skutku – nasza 
jaźń ma prawo weta. Oznaczałoby to zatem, że nasza jaźń 
jest cenzorem dla nieświadomych procesów. Potwierdza 
to studium dwóch neurobiologów, Marcela Brassa i Patricka 
Haggarda, którzy w 2007 r. opublikowali wyniki swojego 
eksperymentu, różniącego się od badania Libeta tylko tym, 
że badani mogli odstępować od podjętej decyzji w ostatniej 
chwili. Badacze odkryli wówczas, że lewa grzbietowa kora 

25 Gdy, przykładowo, dochodzi do udaru i całkowitej utraty władania w pra-
wej ręce, to mózg może utworzyć nowe ścieżki, które umożliwią lewej ręce 
wykonywania czynności wcześniej wykonywanych wyłącznie prawą.

czołowo -przyśrodkowa uaktywnia się podczas świadomego 
powstrzymania się od jakiegoś działania. Wywnioskowali 
z tego, że sieć połączeń w ludzkim mózgu odpowiadająca 
za świadome działanie obejmuje także strukturę inicjującą 
celowe zaniechanie26. 

W świetle powyższych badań – ludzka wola stanowi 
istotny element sieci przyczyn i skutków. Podejmowane 
przez nas wybory mają rzeczywisty wpływ na struktury 
fizyczne, połączenia nerwowe w naszym mózgu. Jak zauwa-
żył Merzenich: Doświadczenie w połączeniu z uwagą pro‑
wadzi do fizycznych zmian w strukturze i przyszłym funk‑
cjonowaniu systemu nerwowego. To oznacza dla nas czysto 
fizjologiczny fakt: Chwila po chwili wybieramy i tworzymy 
sposób, w jaki działać będą nasze stałe zmieniające się umy‑
sły w bardzo rzeczywisty sposób wybieramy, kim będziemy 
w następnej chwili; a te wybory zostają fizycznie wyryte 
w naszym materialnym ja (Perlmutter i wsp. 2007, s. 120). 
Oznacza to, że tak jak biochemia mózgu ma wpływ na nasze 
zachowanie, tak my możemy wpływać na biochemię mózgu. 
Potwierdzają to interakcje zachodzące między układem 
nerwowym, immunologicznym i stanami psychicznymi 
człowieka (które doprowadziły m.in. do powstania teo-
rii psychoneuromięśniowej27 itd.). Z jednej strony układ 
odpornościowy wydziela cytokiny, które mają swoje miej-
sca wiążące w mózgu, a szczególnie w układzie limbiczno-

 -podwzgórzowym28. Z drugiej jednak strony nasze myśli 
wywołują emocje, które poprzez układ hormonalny mogą 
oddziaływać na prawie wszystkie narządy, a także na eks-
presje poszczególnych genów. Układ autonomiczny pozwala 
nam także na cielesne odczuwanie emocji m.in. poprzez 
przyspieszenie lub zwolnienie pracy serca, gęsią skórkę, 
zimny pot, zmiany ciśnienia krwi, omdlenia, a nawet … 
śmierć. Tym mechanizmem próbuje się bowiem wyjaśnić 

26 Dokładniejsza analiza aktywacji kory zaangażowanej w proces powstrzy-
mywania intencjonalnych ruchów za pomocą obrazowania fMRI (Brass 
i Haggard 2007) ukazała dodatkowe trzy struktury: przednie pole grzbietowo-

 -czołowo -przyśrodkowe (dFMC, czyli pole Brodmana BA9), obustronne ak-
tywacje przedniej brzusznej części kory wyspy (avIns) oraz prawostronnego 
górnego zakrętu skroniowego (rSTS), który związany jest z reprezentacją 
obserwowanych intencjonalnych akcji i reaguje na relacje pomiędzy ruchem 
i kontekstem w jakim był wykonywany (Saxe i inn. 2004). Co ciekawsze, 
w sytuacjach podjęcia i powstrzymania się od działania zaobserwowano 
brak kontrastu w aktywacji pola przedruchowego preSMA. Doprowadziło 
to do wniosku, że główną rolą tego pola jest przygotowanie do działania. 
Natomiast zablokowanie jest wynikiem aktywacji preSMA przez dFMC, 
którego aktywacja przy braku blokowania działania jest niewielka. Potwier-
dza to zatem, że rolą dFMC jest raczej przygotowanie do blokowania, a nie 
planowanie działania, które odbywa się na wcześniejszym etapie w płatach 
przedczołowych. Taka interpretacja zgodna jest również z analizą połączeń 
funkcjonalnych tego obszaru i modelami zstępującej (top -down) kontroli sa-
moregulacji, w których przepływ informacji zmierza od obszarów przedczo-
łowych przez preSMA i SMA do pierwotnej kory ruchowej (Kühn, Haggard 
i Brass 2009). Z kolei aktywacja kory wyspy może być związana z uczuciem 
frustracji spowodowanym zablokowaniem intencjonalnego działania.
27 Teoria ta zakłada, że w czasie wizualizacji ruchu kora motoryczna (gdzie 
znajdują się neurony lustrzane) wysyła poprzez tzw. motoneurony w rdze-
niu kręgowym, impulsy do włókien mięśniowych. Te impulsy, jak pokazuje 
elektromiograf, nie różnią się niczym od tych, które są generowane podczas 
rzeczywistego ruchu. Są tylko od nich nieco słabsze. Na skutek wielokrot-
nych powtórek dochodzi do tzw. torowania połączeń nerwowych, przez 
co sygnał staje się silniejszy i bardziej precyzyjny. 
28 Zawiaduje on emocjami oraz kieruje autonomicznym układem nerwo-
wym i przysadką mózgową (a za jej pośrednictwem układem hormonalnym), 
a także stanowi główne źródło neuropeptydów.
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zjawisko samospełniającego się proroctwa, którego skutkiem 
może być tzw. śmierć wudu 29 oraz efekt placebo30. 

W powyższym świetle determinizm nie unieważnia 
koncepcji wolności woli, a wręcz przeciwnie, stanowi jej 
niezbędne założenie (Herrmann 2009)31. Pytanie zatem 
nie powinno brzmieć – czy nasze decyzje w danej sytu-
acji są z góry określone, tylko co je określa? Przyjrzyjmy 
się zatem kształtowaniu aspektów woli w rozwoju i biegu 
życia człowieka. 

Jak zauważył Marek Hłasko człowiek się rodzi wbrew 
własnej woli, żyje bez przyjemności i umiera bez własnej woli32. 
Na dodatek, jeżeli weźmiemy pod uwagę czynniki decydujące 
o naszym działaniu, tj.: dziedzictwo biologiczne, wychowanie 
i samorozwój, to zrozumiemy co miał na myśli Stanisław Lec 
pisząc, że człowiek we własnym życiu gra zaledwie mały 
epizod. Już bowiem w okresie prenatalnym pod wpływem 
genów i zachowania matki powstaje znaczny procent ście-
żek nerwowych w naszym układzie limbicznym, wpływając 
na to, jak później postrzegamy świat, jak myślimy, uczymy się, 
reagujemy emocjonalnie, śnimy, jaki jest nasz biorytm oraz 
dominujące samopoczucie (Kornas -Biela 2009). Dzieje się tak 
dlatego, gdyż okres rozwoju prenatalnego jest fazą szczegól-
nej wrażliwości ze względu na bardzo szybkie tempo roz-
woju. A im szybszy jest rozwój, tym większa skuteczność 
działania czynników na niego wpływających. Dlatego już 
sama ekspozycja płodu na różne substancje (nie tylko lekowe) 
wydaje się wpływać nie tylko na preferencje smakowe33, 
ale także na jego zachowanie w przyszłości34. Na przykład 
palenie przez matkę papierosów lub picie alkoholu w okresie 
ciąży zwiększa ryzyko wystąpienia zachowań przestępczych 
u dzieci (Seligmann 1997). Obok używek, leków, preferencji 
żywieniowych i kondycji zdrowotnej rodzicielki – szcze-
gólną rolę w kształtowaniu płodu wydaje się odgrywać także 
poziom stresu doświadczany przez matkę. Hormony stresu 

29 Śmierć wudu polega na tym, że zdrowa osoba umiera tylko dlatego, 
że wierzy, iż klątwa sprowadziła na nią śmierć. Odczuwane wówczas do-
świadczenia stresowe pobudzają mocno autonomiczny układ nerwowy, 
co w efekcie może wpłynąć na zwiększenie szybkości bicia serca, doprowa-
dzając tym samym do jego zawału. 
30 O sile placebo zaświadczyć może autentyczny i najlepiej udokumentowa-
ny medycznie przypadek pana Wrighta z bardzo zaawansowanym nowotwo-
rem złośliwym układu limfatycznego. Dwukrotnie był umierający, przykuty 
do łóżka. Jego wiara i nadzieja pokładana w eksperymentalnym leku pod nazwą 
Krebiozen tak pobudziła układ odpornościowy, że dwukrotnie wyzdrowiał 
w ciągu kilku tygodni, mimo że za drugim razem podawano mu tylko wodę 
destylowaną czyli placebo. Jego lekarz, Dr. West, opisał, że po podaniu wody 
destylowanej (pacjent był przekonany, że to udoskonalony Krebiozen) guzy 
zmniejszały się, jak topniejące kule śniegu na rozżarzonym piecu (Wirga, 2010). 
31 Wymusza to tworzenie się stanowisk kompatybilistycznych (reprezento-
wanych m.in. przez Hume, Hobbes’a), które głoszą, że wolność woli można 
pogodzić z determinizmem. Dokonuje się to poprzez rezygnację z zasady 
alternatywy i spełnienie dwóch pozostałych zasad (sprawstwa i autonomii). 
Ujęcie kompatybilistyczne za wolne uznaje zatem tylko te zdarzenia mentalne, 
które są zgodne z intencjami, wierzeniami, pragnieniami oraz uczuciami danej 
osoby i nie są wykonywane pod przymusem ludzi lub sytuacji (Hume, 1739). 
32 Rozmowa B. Czekałowej z M. Hłasko, audycja „Muzyka i aktualności”, 
emisja w Polskim Radiu, 14.02.1958 r.
33 Dzieci, których matki podczas w ciąży jadły anyż, wykazywały po uro-
dzeniu upodobanie do jego spożywania, w przeciwieństwie do noworodków, 
które w okresie płodowym nie miały z nim kontaktu.
34 Ze względu, że koncentruję się głównie na rozwoju zdrowego płodu, a nie 
na patologii, dlatego nie poruszam kwestii uszkodzeń płodu i chorób z tym 
wiązanych (jak FAS, MPDz itp.).

mogą bowiem przekraczać barierę łożyskową informując 
płód o dokładnym stanie nastroju i uczuć, w jakim znajduje 
się jego rodzicielka. Ze względu na to, że płód jeszcze nie 
ma wykształconych płatów czołowych (które stanowią rolę 
buforów/modyfikatorów), kluczowym komponentem reakcji 
na stres staje się wówczas oś podzwgórzowo -przysadkowo-
 -nadnerczowej (HPA) i aktywność jądra półleżącego. Ma 
to istotne znaczenie dla programowania osi HPA oraz sys-
temu dopaminy, serotoniny oraz noradrenaliny w zakresie 
temperamentu i behawioralnej reaktywności35. Te inklinacje 
są później wzmacniane zasadami postępowania oraz reper-
tuarem emocji, których dziecko uczy się od rodziców. 

Drugie zagrożenie dla płodu związane z przeżywaniem 
stresu przez matkę wiąże się z faktem, że w reakcji na stres 
u kobiet zwiększa się poziom testosteronu. Ten hormon 
płciowy produkowany w jądrach płodu męskiego (podobnie 
jak estragon wytwarzany w jajnikach płodu żeńskiego ok. 
8.–10. tygodnia ciąży) zaczyna kształtować podłoże dymor-
fizmu płciowego i różnic indywidualnych w zakresie zacho-
wań związanych z płcią, jak np. orientacji płciowej, tożsamo-
ści płciowej, prawidłowych zróżnicowań, a także odchyleń 
od normy dotyczących przejawianego poziomu męskości 
lub kobiecości. Dodatkowy testosteron rodzicielki, który 
w dużej mierze krąży niezwiązany we krwi, może przenik-
nąć przez łożysko wpływając na płód w macicy, tym samym 
prowadząc do zmaskulinizowania mózgu płodu. Tak się 
właśnie stało w połowie lat 90. ubiegłego wieku, kiedy przy-
szłym matkom, u których występowało ryzyko poronienia 
podawano męskie hormony płciowe. Urodzone w tym czasie 
dziewczynki okazały się „chłopczycami”, które nastręczały 
wyjątkowych kłopotów wychowawczych (Seligmann 1997).

Z ciała matki dziecko „wychodzi” z niemal wszystkimi 
komórkami mózgowymi, jakie kiedykolwiek będzie miało36. 
W ramach „wyprawki na ten świat” dostaje również zdol-
ność do uczenia się poprzez warunkowanie oraz ponad 
20 odruchów dowolnych, które zostały wyselekcjonowane 
przez ewolucję37. Mają one za zadanie zwiększyć jego szanse 
przeżycia poprzez ułatwienie fizycznego i emocjonalnego 
związku z matką. Kora, w miarę swojego rozwoju, stop-
niowo przejmuje kontrolę, zahamowując podstawowe odru-
chy, które organizują prymitywne programy motoryczne 
pnia mózgu. W miarę, jak środkowa część kory czołowej 
rozrasta się i rozciąga swoje włókna w dół do układu lim-
bicznego i pnia mózgu – u dziecka stopniowo zwiększają się 
zdolności hamowania odruchów oraz pamięci. To pozwala 
na pojawianie się zachowań wymagających opóźnienia reak-
cji oraz zahamowania reakcji niewłaściwych. Jeżeli jednak 

35 Zbyt duże rozregulowanie osi HPA może również wywołać obniżenie 
stopnia rozpoznawania, pamięci i habituacji, czyli utrwalania nawyków.
36 Wyjątek stanowią komórki w móżdżku i hipokampie, których liczba 
po urodzeniu znacznie wzrasta.
37 Na przykład – wczesna zdolność do rozpoznawania twarzy opiera się 
prawdopodobnie na strukturach podkorowych (tzn. znajdujących się pod 
korą mózgową). Struktury podkorowe stanowią część drogi mózgowej, któ-
ra umożliwia wykonywanie niezwykle szybkich i automatycznych ruchów 
pod wpływem tego co się zobaczy. Dopiero od ok. 2. miesiąca życia odpo-
wiedzialność za rozpoznawanie twarzy przez niemowlę zaczynają przejmo-
wać okolicy kory mózgowej w płatach skroniowym i potylicznym.
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płat czołowy ulegnie uszkodzeniu, to utracone zostaną zaha-
mowania, czyli możliwość kontroli impulsów, odsłaniając 
pierwotne, czyli „mroczniejsze” warstwy populacji neuro-
nów (Damasio 2011). Wiąże się to z brakiem samokontroli, 
impulsywnością, niekiedy prowadzącą do agresji, stępieniem 
emocjonalnym oraz brakiem zainteresowania otoczeniem, 
co można zaobserwować u ludzi cierpiących na otępienie 
czołowo -skroniowe lub zespoły czołowe38. Dodatkowo, 
uszkodzenia tej części mózgu prowadzą również do nie-
umiejętności planowania działań oraz problemów z uwagą 
i koncentracją, co także odgrywa znaczącą rolę w proce-
sach wolicjonalnych. 

Powolny rozwój kory oznacza, że wielu rzeczy uczymy 
się nie mając jeszcze odpowiednich systemów korowych 
służących świadomości i pamięci39. W konsekwencji ozna-
cza to, że większość z najważniejszych aspektów życia 
podlega wpływom odruchów, zachowań i emocji, które 
zostały wyuczone i zorganizowane poza naszą świadomością 
(Cozolino 2002). Dotyczy to zarówno wiedzy, systemów 
przekonań i postaw. Według psychologów większość przeko-
nań pochodzi właśnie z okresu wczesnego dzieciństwa, kiedy 
logiczna i analityczna funkcja myślenia nie jest jeszcze roz-
winięta. (Sprawia to, że dzieci interpretują wszystko dosłow-
nie, przyjmując wprost do siebie, zwłaszcza, gdy pochodzi 
to od autorytetu, jakim jest rodzic, niania czy wychowaw-
czyni w żłobku lub przedszkolu). Powstają one w tzw. war-
stwach ukrytych, które jako matryca utajonej pamięci emo-
cjonalnej, proceduralnej i sensoryczno -motorycznej tworzą 
naszą rzeczywistość na milisekundę przed pojawieniem 
się świadomego „ja”. Warstwy ukryte przedstawiają nam 
obraz świata z programem na podstawie tego, co było sku-
teczne w przeszłości. Przywołując przeszłość, determinują 
nasze obecne doświadczenia i wytyczają drogę w przy-
szłość40. Efektem utajonego uczenia się jest m.in. marker 

38 Inspiracją do badań nad funkcjami płatów czołowych i powstania teorii 
wg której płaty czołowe są odpowiedzialne za kontrolowanie emocji i pro-
cesy podejmowania decyzji był przypadek 25 -letniego zdrowego rzemieślni-
ka – P. Gage’a, który w 1848 r. został uderzony w głowę metalowym prętem 
wskutek nieszczęśliwego wypadku. Pręt przebił wówczas na wylot czaszkę, 
przelatując przez lewą szczękę, oczodół, płat skroniowy i sklepienie czaszki. 
Choć Gage przeżył, to wystąpiły diametralne zmiany w jego charakterze.
39 Pamięć jawna wymaga udziału sieci obejmujących hipokamp i wyższych 
struktur korowych. W związku z tym, rozwój pamięci świadomej przebie-
ga równolegle z dojrzewaniem tych systemów w pierwszych latach życia. 
Z tego powodu – z racji reorganizacji połączeń w mózgu – występuje tzw. 
amnezja wczesnodziecięca, czyli brak jawnych wspomnień z najwcześniej-
szego okresu życia (pierwszych dwóch lat). Oznacza to, że pierwszym waż-
nym lekcjom, przechowywanym w sieciach neuronowych mózgu i całego 
ciała brakuje atrybucji źródłowej (tzn. że nie pamiętamy jak się tego uczyli-
śmy). Nie wiemy zatem jak rozwijały się podstawowe zdolności poznawcze 

– takie jak rozróżnianie obiektów i fonemów mowy, teoria umysłu (swojego 
i innych), próby określenia swojego charakteru i rozwoju jaźni. W związku 
z tym, tylko dzięki systematycznym obserwacjom i eksperymentom prowa-
dzonym przez psychologów rozwojowych dowiadujemy się, jak te procesy 
przebiegają.
40 Neuofizyk P. Eagleman w swojej książce Mózg incognito odnośnie ucze-
nia utajonego przytacza japońską metodę sekowania kurczaków (tzw. seko-
wanie kloaczny), która pozwala ekspertom w tej dziedzinie błyskawicznie 
ustalić płeć jednodniowych piskląt. Metoda ta polega na staniu zawodowego 
seksera nad uczącym się i przyglądaniu się jego pracy. Uczeń w tym czasie 
bierze do ręki pisklę, ogląda kuper i wrzuca je do jednego lub drugiego ko-
sza. Zawodowiec mówi wówczas: „dobrze” lub „źle”. Po wielu tygodniach 
takiego treningu mózg ucznia jest już wyćwiczony do perfekcji, choć uczeń 
nadal na poziomie świadomości nic nie wie. 

somatyczny określany jako reakcja afektywna (pozytywna 
lub negatywna) organizmu na przewidywane konsekwen-
cje przyszłych zdarzeń41. Kształtuje się on m.in. poprzez 
rozwój więzi matka -dziecko, w wyniku którego organi-
zowane są trwałe schematy, kształtujące sposób doświad-
czania ludzi wokół nas przez całe życie42. Jest to możliwe 
dzięki temu, że dziecko rodzi się już z wykształconym cia-
łem migdałowatym43, które odgrywa istotną rolę w sieciach 
związanych z emocjonalnym uczeniem się. Potrafi również 
naśladować swoich opiekunów (kopiując m.in. wyraz ich 
twarzy) dzięki tzw. neuronom lustrzanym, które uaktyw-
niają się podczas wykonywania czynności lub obserwowania 
ich u osobników, co pomaga zrozumieć intencje i emocje 
innych, otwierając tym samym drogę do porozumiewania 
się i uczenia44. Poza tym, wszystkie potencjalne doznania, tj. 
uczucie ciepła, szczęścia, ból rozłąki, radość i podniecenie 
wywołane powrotem matki mają korelaty neurochemiczne, 
które umożliwiają doświadczanie wspaniałych uczuć. Za 
pomocą kaskady biochemicznej interakcje pomiędzy matką 
a dzieckiem stymulują wydzielanie oksytocyny, prolaktyny, 
endorfin i dopaminy, które wywołują uczucia pozytywne 
i nagradzające, stymulując tym samym dojrzewanie struk-
turalne kory oczodołowo -czołowej. Oznacza to, że brak 
troskliwej opieki i nieprawidłowo kształtowana więź mię-
dzy matką a dzieckiem może powodować nie tylko trud-
ności z przystosowaniem się do życia, ale również zmiany 
w ośrodku mózgu, który jest odpowiedzialny za przeżywanie 
emocji. Takie osoby w przyszłości z trudnością rozpoznają 
własne uczucia i nie potrafią im zaufać. 

Ważną rolę w kształtowaniu naszych automatyzmów, 
postaw i nawyków odgrywa pamięć związana z umiejętno-
ściami motorycznymi i ruchem – tzw. pamięć proceduralna. 
Jej rozwój zależy od jąder podstawy, które rozwijają się 

41 Według Damasio brzuszno -przyśrodkowa kora przedczołowa oraz ciało 
migdałowate to kluczowe struktury, których prawidłowe funkcjonowanie 
warunkuje nabywanie markerów somatycznych. 
42 Do badania więzi/przywiązania u małego dziecko opracowano proce-
durę zwaną „obcą sytuacją. W warunkach laboratoryjnych matka zostawia 
dziecko z obcą osobą w pokoju i po chwili wraca. Obserwując reakcje dzieci 
w tej sytuacji Aisworth wyróżniła trzy wzorce przywiązania: 1) przywiąza-
nie lękowo -unikające (kiedy dziecko nie przejawia oznak stresu po wyjściu 
matki i ignoruje ją po jej powrocie). Jest to powiązane z odrzucaniem dziec-
ka przez matkę, która w warunkach domowych nie zaspokaja potrzeby bli-
skości, jakiej potrzebuje dziecko; 2) przywiązanie ufne (kiedy nieobecność 
matki odczuwana jest jako dyskomfort, a powrót matki budzi zadowolenie) 
dające poczucie bezpieczeństwa; 3) przywiązanie lękowo -ambiwalentne 
(gdy dziecko, zestresowane separacją przestaje eksplorować otoczenie po jej 
wyjściu i z trudnością uspokaja się po jej powrocie), co wynika z braku spój-
ności w zachowaniu matki w warunkach domowych (Rostowski 2013).
43 Pierwotnie rozwinęliśmy bazujące na ciele migdałowatym reakcję walcz 
lub uciekaj oraz instynktowne emocje w celu zapewnienia przetrwania na-
szemu gatunkowi. To pozwalanie ciału migdałowatemu na kontrolowane na-
szego mózgu może w efekcie doprowadzić do sytuacji, w której to przetrwa-
nie zostanie utrudnione. Na szczęście ludzki mózg ma możliwość zmienić 
połączenia między neuronami, by utworzyć nowe, dzięki którym nie będzie-
my powtarzać już tych samych zużytych programów agresji i lęku.
44 Od wczesnego dzieciństwa do okresu późnej młodości niemal równolegle 
z systemem neuronów lustrzanych rozwija się i kształtuje neuronalna siec 

„środkowych struktur czołowych” CMS obejmująca środkowo -przedczołową 
korę, korę przedniej obręczy oraz przedni klinek. Aktywność tych struktur 
związana jest w głównej mierze z przetwarzaniem informacji dotyczących 
samego siebie i społecznego poznania, a w powiązaniu z systemem neuronów 
lustrzanych (czyli przy udziale prawobocznej sieci czołowo -ciemieniowej) 
również procesów nie tylko samopoznania, ale również społecznego rozpo-
znawania i rozumienia innych (Rostowski 2012).
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dopiero ok. 3. miesiąca życia. Niemowlę zaczyna odkrywać 
wówczas, że odgłos płaczu natychmiast sprowadza rodzica, 
a chwycenie zabawki w określony sposób pozwala na zręcz-
niejsze posługiwanie się nią. Wtedy zaczyna stopniowo 
przyswajać kolejne procedury, które stają się coraz bar-
dziej wyrafinowane – obejmując coraz trudniejsze zadania: 
raczkowanie, wstawanie, chodzenie itd. Wyuczone w taki 
sposób informacje mogą później prowadzić do poczucia 
instynktowości, gdy z jakiegoś powodu przedkładamy jedną 
rzecz nad drugą, nie wiedząc za bardzo dlaczego. Oznacza 
to, że systemy nieświadomej pamięci niedeklaratywnej (nie-
zależnej od naszej woli) kładą się cieniem na naszej świa-
domej wiedzy i świadomych wspomnieniach. Tym bardziej, 
że rozwój świadomych ruchów przebiega dużo wolniej. 

Gdybyśmy zaznaczyli na powierzchni kory ruchowej 
w mózgu miesięcznego dziecka te komórki, które urucha‑
miają mięśnie poddane jego rozwijającej się woli, to jama 
ustna i wargi zajęłyby większość zaznaczonego obszaru. Gdyż 
mięśnie antygrawitacyjne (otwierające stawy i tym samym 
prostujące ciało) nie poddają się jeszcze kontroli woli w tym 
wieku. Tak samo mięśnie rąk, które na razie reagują na akty 
woli jedynie sporadycznie (Feldenkrais 2012). Wykonując takie 
rysunki miesiąc po miesiącu, a potem co kilka lat, uzyskiwali‑
byśmy za każdy razem inny rezultat. Zauważylibyśmy również, 
że obrazy różnych ludzi znacznie by się od siebie różniły. Śpie‑
wacy i lektorzy wykazywaliby większe obszary odpowiadające 
komórkom, które aktywizują mięśnie kontrolujące język, usta 
i oddychanie. Natomiast u grających na jakimś instrumencie 
większy byłby obszar reprezentujący trzeci palec itd. Dla‑
czego tak się dzieje? Niedługo po urodzeniu liczba połączeń 
między komórkami mózgu zaczyna gwałtownie rosnąć, 
tak że w rezultacie liczba połączeń w mózgu niemowlęcia 
znacznie przewyższa liczbę połączeń w mózgu dorosłego. 
Wiele z tych nadmiarowych połączeń musi jednak zostać 
wyeliminowanych, czyli przyciętych. To, które połączenia 
przetrwają i rozwiną się, a które zanikną i obumrą, zależy 
częściowo od genów odziedziczonych po rodzicach, a czę-
ściowo od doświadczeń dziecka45. Związane jest to z mecha-
nizmem mózgu, który eliminuje znaczny nadmiar włó-
kien i neuronów z którymi przychodzimy na świat. Działa 
on zgodnie z zasadą „używaj albo trać”, czy też darwi-
nizmu neuronalnego, który zakłada, że neurony wytwo-
rzone w nadmiarze, walczą, aby trafić na odpowiednią tar-
czę. Analogicznie jak w przypadku plemników, pierwszy 
neuron, który dojdzie do włókna mięśniowego rozwija się, 
a inne już nie są przyjmowane. A zatem… zwycięzca bierze 
wszystko46. Możemy to zaobserwować na przykładzie roz-
woju zdolności lingwistycznych. Niemowlęta specjalizując 

45 Chodzi tu zarówno o rodzaj więzi z opiekunami, jak i specyfikę otoczenia. 
Badania międzykulturowe Diasena wykazały bowiem, że pewne zdolności 
opisane w stadiach inteligencji poznawczej Piageta wykształcają się w za-
leżności od środowiska, w którym człowiek się wychowuje. Na przykład 
zasadę stałości liczby szybciej przyswajają osoby ze środowisk rolniczych. 
Natomiast złudzeniom perspektywicznym – według hipotezy stolarskiej – 
częściej ulegają osoby wychowujący się w otoczeniu, w którym występuje 
dużo kątów prostych (Boski 2010).
46 Analogiczny proces „zwycięzca bierze wszystko” – o czym już była 
mowa – zachodzi podczas dokonywania wyboru.

się w słuchaniu języka jakim mówią do niego opiekunowie, 
tracą ok. 10. miesiąca życia zdolność do rozróżniania fone-
mów innych języków (Duch 2012). W związku z tym, ich 
późniejsza nauka języka obcego będzie prawdopodobnie 
związana z trudnością zrozumienia obcojęzycznych gło-
sek (zwłaszcza z zakresu języków tonalnych) i z proble-
mem wyeliminowania obcego akcentu. Ale nie jest przecież 
możliwe przemawianie do dziecka wszystkimi rodzajami 
języków naraz w tak krótkim czasie. Jak bowiem słusznie 
zauważył Kołakowski to, co możliwe w młodości, tego nie 
można na ogół mieć w pełnych rozmiarach i wszystkich 
formach. Dlatego niemal wszyscy są ofiarami złudzenia, 
że „utracili młodość”, która przecież mogła być o tyle lepsza. 
Nie, nie mogła. Gdyż, jak twierdził Kępiński, każda decyzja 
zmniejsza liczbę istniejących możliwości, poprzez stopniowe 
zwężane gamy zachowań, a tym samym… zakresu woli. 

Pomimo że rozwój neuronalny w korze czołowej (odpo-
wiedzialnej za planowanie działań, wybieranie i hamowanie 
reakcji, kontrolowanie emocji i podejmowanie decyzji) trwa 
jeszcze przez cały okres dorastania to jednak już u niemow-
ląt od ok. 8. miesiąca zaczynają się pojawiać podstawowe 
przejawy funkcji wykonawczych – głównie uwagi, pamięci 
roboczej, języka i kontroli umożliwiającej zahamowania 
danego zachowania. Równocześnie wzrasta w sposób line-
arny gęstość występowania receptorów dopaminy, osiąga-
jąc w tym okresie poziom proporcjonalnie porównywalny 
do osoby dorosłej. Wzrasta również monoaminowa oksy-
daza MAO i poziom aktywności neuronów czarnoprąż-
kowia, co ma istotne znaczenie dla postępującej spraw-
ności motorycznej. Istota czarna stanowi bowiem ważny 
element szlaku pozapiramidowego korowo -móżdżkowego, 
który decyduje w znacznym stopniu o precyzji dowolnych 
ruchów. W następstwie tych procesów i dojrzewania okre-
ślonych struktur mózgu dziecko drastycznie przeobraża się 
z uzależnionego noworodka w zbuntowanego dwulatka, 
który zaczyna doświadczać własnej woli i walczyć o swoją 
autonomię. Pokrywa się to z drugą fazą psychospołecz-
nego rozwoju człowieka Eriksona, która określana jest nie-
kiedy formułą „jestem tym, co wyraża moja wolna wola”. 
W tej fazie dziecko zaczyna domagać się prawa robienia 
samemu tego, co staje się dla niego dostępne i uczy się 
zakreślać świat jako „ja” i „ty”, „mnie” i „moje”. Na doda-
tek, poprzez tzw. trening czystości uczy się samokontroli 
(Erikson 2004). Wola staje się zatem tutaj stale rozwijającą 
zdolnością dokonywania swobodnych wyborów, podejmo-
wania decyzji oraz wytrwałości i powściągliwości w działa-
niu. Dominującą rolę w tej fazie odgrywa otoczenie dziecka, 
które ma ostatnie słowo w procesie kształtowania poczu-
cia woli. Gdyż poprzez nadmiernie zawstydzanie dziecka 
może doprowadzić do skrytości, przebiegłości i fałszu lub 
braku odczuwania wstydu. Natomiast poprzez nadmierne 
uleganie (wywołane np. nadopiekuńczością) może wytrącić 
dziecku możliwość autonomii, co w konsekwencji prowa-
dzi do poczucia niemożności, uczucia wstydu i zwątpienia, 
czyli wyuczonej bezradności, która również oznacza utratę 
poczucia woli (Seligman i wsp. 2003).
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Jak bardzo ważny jest ten moment w kształtowaniu siły 
woli zaświadczyć mogą wyniki słynnego testu cukierka 
Waltera Mischel’a przeprowadzonego w ramach badania nad 
samokontrolą u czterolatków47. Okazało się, że dzieci, które 
w wieku 4 lat potrafiły odroczyć gratyfikację, jako nastolat-
kowie rozwinęły dużo bardziej zaawansowane kompetencje 
emocjonalne i społeczne niż ich rówieśnicy. Lepiej również 
dawali sobie radę z przeciwnościami losu i stresem. Byli 
bardziej pewni siebie, pracowici i samodzielni. Niektórzy 
badacze stwierdzili nawet, że zdolność odraczania graty-
fikacji w wieku 4 lat lepiej prognozuje wyniki w testach 
wiedzy szkolnej oraz rozwój przestępczości48 niż iloraz 
inteligencji (Zimbardo 2009). To w konsekwencji doprowa-
dziło do przygotowania treningów woli już dla trzylatków49. 
Gdyż, jak twierdzą ich twórcy, np. im wcześniej rozpocznie 
się treningi samokontroli, tym szybciej przyniosą efekty. 
Wynika to z faktu, że z wiekiem nabywa się coraz więcej 
złych nawyków, które należy zwalczać. Poza tym, według 
wyników badań neurologicznych, do wieku ok. 7 lat mózg 
ludzki jest bardzo chłonny. Neurolog Perlmutter przyrów-
nuje go wręcz do cyfrowej nagrywarki ustawionej na cią-
głe nagrywanie. Zmierzone elektroencefalogramem fale 
mózgowe dziecka od narodzin do 2. roku życia mają bowiem 
częstotliwość delta, czyli takie, jak u dorosłych w czasie 
snu. Z kolei częstotliwość fal mózgu dziecka między 2. 
a 6. rokiem życia utrzymuje się na poziomie theta, którego 
dorośli doświadczają podczas snucia marzeń, zamyślenia 
bądź śnienia. W uproszczeniu można zatem powiedzieć, 
że mózg dziecka poniżej 7. roku życia działa jakby w sta-
nie hipnotycznego transu czy też snu, co pozwala „cyfro-
wej nagrywarce wewnątrz mózgu” zbierać informacje oraz 
tworzyć ścieżki nerwowe. Stosowne do środowiska życia 
dziecka, bez filtrowania i zakłóceń ze strony logiki, czy też 
rozumowania kory nowej, która do końca jeszcze nie jest 
wykształcona w tym wieku (Perlmutter i wsp. 2012).

Między 7. a 16. rokiem życia dzieje się coś wręcz prze-
ciwnego. Wyłącza się tryb nagrywania i włącza się tryb 
odtwarzania na okrągło z opcją usuń/wymaż. Podczas tego 
okresu nasze mózgi usuwają ponad 80% połączeń między 

47 Eksperyment polegał na tym, że dziecko zostawało samo w pokoju, w któ-
rym był dzwonek. Miało do wyboru: cierpliwie czekać na powrót dorosłego 
i w nagrodę dostać dwa cukierki, albo zadzwonić, by wezwać tą osobę i tym 
samym otrzymać tylko jeden cukierek.
48 Dr Sheryl Olson z University of Michigan badała, w jakim stopniu za-
chowanie 4–5 -latków może zapowiadać ich późniejsze problemy. Okaza-
ło się, że chłopcy, którzy są niecierpliwi, przysparzając tym samym wielu 
problemów w domu, gdy dorastają, są nielubiani przez rówieśników i nie 
radzą sobie z rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych. Nie udało się jednak 
znaleźć podobnie silnego związku między brakiem silnej woli a problemami 
społecznymi u dziewczynek.
49 Treningi te polegają na ćwiczeniach. Małe dzieci uczą się koncentracji 
i utrzymywania uwagi podczas słuchania opowieści przez 10–15 minut. Do-
bre efekty daje także nauka gry na instrumentach i lekcje tańca. Maluchy 
mają jednak podczas nauki przestrzegać zasady nieprzerywania innym i cze-
kania na swoją kolej. Dobre rezultaty przynosi również wcielanie się w role, 
jak na przykład gra w policjantów i złodziei, podczas której należy zapamię-
tać role swoją i innych dzieci oraz powstrzymywać się od zachowań niepasu-
jących do granej postaci. Z kolei śpiewanie piosenki związanej z konkretną 
czynnością (na przykład ze sprzątaniem), kieruje uwagę dziecka na wykony-
waną pracę i pomaga walczyć z roztargnieniem. Nawet podobno wypiekanie 
ciasteczek uczy cierpliwości, gdyż czas od mieszania ciasta do chwili, kiedy 
gotowy wypiek jest już na tyle schłodzony, że można go jeść, bardzo się dłuży.

neuronami w procesie nazywanym przycinaniem połączeń 
synaptycznych50. Niektórzy eksperci porównują to do nada-
wania drzewu przez ogrodnika odpowiedniego kształtu. 
Eliminacja zbędnych synaps tworzy bowiem nową sieć neu-
ronalną, bardziej wyspecjalizowaną i efektywniejszą dla 
przebiegu coraz to bardziej złożonych procesów umysło-
wych. Dzięki temu, mózg dziecka dostraja się do topografii 
mózgu dorosłego i zaczyna się w nim pojawiać i rozwijać 
myślenie abstrakcyjne. Wyniki fMRI dostarczają dodat-
kowo informacji o rozwoju jądra migdałowatego, hipokampa 
i zakrętu obręczy, a przede wszystkim okolic przedczo-
łowych, tworzących neuronalne podłoże dla pojawienia 
się afektu, czyli świadomych, trwałych uczuć związanych 
z systemami wartości. W sposób linearny wzrasta również 
objętość istoty białej. Odbywa się to dzięki postępującemu 
procesowi mielinizacji włókien nerwowych nowo tworzo-
nych w tym okresie synaps i sieci neuronalnych51. Ten wzrost 
istoty białej mózgu w okresie młodości ma istotne znaczenie 
dla szybkości neuronalnej transmisji. Jest ona szczególnie 
ważna dla sprawności w zakresie przetwarzania społecz-
nych informacji, niezbędnych dla szybkiego kierowania 
złożonymi i ciągle zmieniającymi się bodźcami, a także 
zwiększania się zakresu oraz różnorodności społecznych 
kontaktów, jakie są nawiązywane przez młodzież (w tym 
również tych opartych na empatii i miłości).

„Ciemniejszą” stroną przycinania synaps i proces mie-
linizacji jest fakt, że w przyszłości kolejne doświadczenia 
młodego człowieka będą przyjmowane i interpretowane za 
pośrednictwem ukształtowanych w tym okresie połączeń 
synaptycznych. Mechanizm ten powoduje, że w przyszło-
ści coraz trudniej będzie można modyfikować te struktury. 
W pewnym stopniu będzie to możliwe głównie dzięki długo-
trwałym i konsekwentnym oddziaływaniom psychoterapeu-
tycznym. Wynika to z faktu, że zmiany w mózgu są bardzo 
kosztowne i wymagają wiele energii oraz czasu. Dlatego 
zachodzą stopniowo. Oznacza to, że to, co w niezwykle 
szybkim tempie kształtowało się we wczesnym okresie życia 
człowieka, później coraz trudniej jest zmienić. Zaświad-
czyć o tym mogą przypadki osób z rodzin dysfunkcyjnych, 

50 W korze czołowej, czyli w obszarze mózgu odpowiedzialnym za plano-
wanie działań, wybieranie i hamowanie reakcji, kontrolowanie emocji i po-
dejmowanie decyzji – synaptogeneza zachodzi później, a proces przycinania 
zajmuje dużo więcej czasu niż w korze wzrokowej. W tym obszarze rozwój 
neuronalny trwa jeszcze przez cały okres dorastania – gęstości synaptyczne 
zaczynają się w tym okresie zmniejszać i osiągają poziom dorosłego czło-
wieka nie wcześniej niż w wieku 18 lat. Natomiast proces powlekania akso-
nów mieliną – co ma przyśpieszać przewodzenie sygnałów wzdłuż wypustek 
nerwowych zachodzi jeszcze w 2. i 3. dekadzie życia (Rostowski 2012).
51 Sieci nerwowe są plastyczną, dynamiczną strukturą, konstelacją neuro-
nów, które „rozbłyskają” by wykonać konkretne zadanie. Jakie są to połącze-
nia? W różnym stopniu wpływają na to czynniki genetyczne, środowiskowe, 
przebyte choroby, przyjmowane leki, kultura i indywidualna historia, czyli 
wszystko z czym się dana osoba styka. Wynika to z faktu, że sieci nerwowe 
związane z konkretnymi myślami, bądź czynnościami zostają wzmacniane 
dopiero w momencie gdy rozważa się daną myśl (dobrą czy złą) lub ćwi-
czy daną czynność (korzystną lub szkodliwą). Oznacza to, że za każdym 
razem gdy jakaś sytuacja przypomina o rzeczywistym, przerażającym lub 
niebezpiecznym doświadczeniu z przeszłości i dochodzi do wyzwolenia in-
stynktownych emocji, to wtedy ta konkretna sieć nerwowa zostaje zasilona. 
Umacniają się tym sposobem również toksyczne emocje i sieci nerwowe 
w układzie limbicznym, przez co zaczynają tworzyć się podświadome prze-
konania dotyczące życia i samego siebie. Te przekonania napędzają konkret-
ne działania i reakcje we wszystkich doświadczeniach. 
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które w dzieciństwie często powtarzają: W mojej rodzinie 
nigdy tak nie będzie, nie będę się tak zachowywać jak oni. 
Kiedy jednak dorosną i założą własną rodzinę, to wbrew 
temu, co mówiły, często zaczynają postępować identycznie 
jak ich rodzice. To nie oznacza, że złożone w dzieciństwie 
deklaracje były nieszczere. One po prostu nie zetknęły się 
w rodzinnych domach z innymi sposobami reagowania 
na trudności i stres. Z tego powodu powielają „sprawdzone” 
rozwiązania. Popycha ich do tego często bezradność. Gdyż, 
aby cokolwiek zmienić, nie wystarczy poznać i zrozumieć 
przyczyny swojego dotychczasowego postępowania, ale 
trzeba także mieć pomysł na to czym je zastąpić. A zatem 
proces wyboru nie jest w pełni dowolny, gdyż nawet płaty 
czołowe nie mogą wymyślić świata na nowo (Bauer 2008). 
Zawsze funkcjonujemy w jakiś ramach. Gdyż wola (podobnie 
jak wiara i przekonania) jest zapośredniczona przez pamięć, 
w jaką zostaliśmy wyposażeni przez ewolucję, ulegającą wpły-
wowi czynników sytuacyjnych.

Inną charakterystyczną cechą wieku dorastania (12–16 lat), 
która może odegrać istotną rolę w warunkowaniu zachowa-
nia człowieka, jest tzw. burza hormonalna. Prowadzi ona 
do zachwiania homeostazy w zakresie gospodarki hormo-
nalnej, co sprzyja wykształceniu skłonności do korzysta-
nia ze sztucznych substytutów hormonów, skąd już krok 
do uzależnień od środków lub substancji psychoaktywnych. 
Zmianom hormonalnym w tym okresie towarzyszy rów-
nież nierównomierny rozwój niektórych korowych (zwłasz-
cza przedczołowych) struktur mózgu. To powoduje pewne 
deficyty poznawczo -osobowościowe, które przy współ-
występowaniu niekorzystnych czynników środowiskowo-
 -społecznych mogą prowadzić do pojawienia się ryzykow-
nych zachowań. Cechą charakterystyczną tych zachowań 
jest dążenie do podejmowania działań związanych z dozna-
waniem natychmiastowej gratyfikacji, przyjemności, osią-
ganiem nagród przy jednoczesnym obniżonym poziomie 
dostrzegania ryzyka kary. To w konsekwencji prowadzi 
do wystąpienia tendencji zachowań agresywnych, a nawet 
przestępczych. Tego rodzaju zachowania mogą być podejmo-
wane również w okresie późniejszym (tzn. w czasie wcze-
snej dorosłości), gdyż wówczas zachodzą jeszcze struktu-
ralne i funkcjonalne ustalenia w mózgowych podkorowych 
ośrodkach nagrody, a najważniejsze ośrodki dla zachowań 
celowo ukierunkowanych (tzn. czołowe korowo -podstawne 
zwoje oraz korowoprążkowe układy neuronalnego krążenia) 
są jeszcze niedojrzałe. A zatem, nie umożliwiają jeszcze 
podejmowania dobrze uzasadnionych decyzji. 

Rozwój płatów czołowych i połączeń tego rejonu 
z innymi obszarami mózgu kończy się około 25. roku życia. 
Skutkuje to tym, że mamy już ukształtowany obraz świata, 
poza który trudno wykroczyć, bo wymagałoby to zmiany 
ścieżek „wydeptanych” w mózgach. Nasz światopogląd nie-
mal jak w kamieniu zostaje ukuty w sieciach nerwowych 
mózgu52. Doświadczenia z dzieciństwa poprzez selektywne 
pobudzanie neuronów wyrzeźbiło nasz mózg, wykształcając 

52 Mimo że te sieci porozumiewają się miedzy sobą chemicznie i elektrycz-
nie, my doświadczamy tego w formie… emocji.

takie a nie inne sieci neuronowe. Co to oznacza? Odpowiedź 
na to pytanie trafnie oddają słowa z filmu „Dzień Świra” – 
Towarzyszu podróży, zbudowałeś byt swój zasklepiając jak 
termit wyloty ku światłu i zwinąłeś się w kłębek w kokonie 
nawyków, w dławiącym rytuale codziennego życia. I choć 
przyprawia cię on co dzień o szaleństwo, mozolnie wznio‑
słeś szaniec z tego rytuału przeciw wichrom, przypływom, 
gwiazdom i uczuciu. Dość trudu cię kosztuje, by co dnia 
zapomnieć swej kondycji człowieka. Teraz glina, z której 
zostałeś utworzony, wyschła i stwardniała. Nikt już nie 
dobudzi w Tobie astronoma, muzyka, altruisty, poety, czło‑
wieka, którzy zamieszkiwali może Ciebie kiedyś53. 

Na dodatek, jak to zauważył Albert Pine – gdy po zos‑
ta wić ludziom wol ność wy boru, z miej sca zaczy nają naśla‑
dować innych54. Zgadza się to z teorią Ericha Fromma, który 
udowadnia, że wolność nie jest dla człowieka wartością 
absolutną. Dlatego dobrowolnie podda się każdemu znie-
woleniu55, które da mu poczucie spokoju, bezpieczeństwa 
i oddali jego samotność. Może dlatego wciąż tak prężnie 
funkcjonują kultury kolektywistyczne, o których wspomi-
nałam na początku pracy. 

O ucieczce od wolności mogą świadczyć także wyniki 
eksperymentu psychologicznego Milgrama, udowodniające, 
że siła autorytetu ma znacznie większy wpływ na zacho-
wanie ludzi niż osobowość, pragnienia, przeżycia, motywy, 
postawy i wartości56. Jak to przebiega w mózgu? Uffe 

53 Można polemizować z tym ostatnim zdaniem, gdyż choć największą pla-
stycznością neuronalną charakteryzuje się mózg dziecka, to jednak także 
w okresie dorosłości i jesieni życia mózg nadal wykazuje zdolność do two-
rzenia nowych połączeń nerwowych. Ta plastycz ność wzrasta, kiedy neurony 
zmuszane są do wysiłku, a spada, gdy neurony pozostają bezczynne. Dlatego 
osoba, która nie pracuje intelektualnie traci zdolności poznawcze i na od-
wrót. Tu można odnieść się do mądrości Talmudu babilońskiego, który mówi, 
że na starość głupi głupieją, a mądrzy mądrzeją. Warto zatem stymulować 
mózg przez podejmowanie nowych aktywności i zmianę nawyków i przeko-
nań. Zwłaszcza, że jak donoszą badania NASA – potrzeba od dwóch tygodni, 
do trzech miesięcy, aby w naszym mózgu „wgrał się” nowy nawyk lub prze-
konanie, generujące nową postawę życiową. Dotyczy to również zdolności 
poznawczych, czego dowodem są badania londyńskich taksówkarzy, którzy 
po 3–4‑letnim szkoleniu w zapamiętywaniu 25 tys. nazw ulic itp., mogą się 
poszczycić większym hipokampem (organem mózgu odgrywającym ogromną 
rolę w procesach pamięci) niż przeciętni londyńczycy. 
54 Krańcowym przykładem naśladownictwa może być tzw. efekt Wertera. 
Nazwa tego zjawiska pochodzi od imienia tytułowego bohatera książki Jo-
hanna von Goethego pt. Cierpienia Młodego Wertera, który popełnił samo-
bójstwo. Powieść Goethego obok natychmiastowej sławy przyniosła rów-
nież falę samobójstw w Europie. Tak wyraźną, że władze niektórych krajów 
zakazały jej publikowania. Co ciekawsze, ten efekt występuje do tej pory, 
czego dowodzą badania Philipsa z 1974 r. Ukazują one, że po każdym sa-
mobójstwie (przedostającym się na pierwsze strony gazet) gwałtowne rośnie 
liczba samobójstw dokonywanych w tych regionach, w którym samobój-
stwo zostało nagłośnione w mediach (Cialdini 2001).
55 Jednakże poddanie się zniewoleniu musi być dokonane DOBROWOL-
NIE. W przeciwnym razie wywołuje to opór i dochodzi do tzw. reaktancji 
czyli dążenia do przywracania wolności wyboru, zagrożonej przez kogoś, 
kto próbuje nam coś narzucić lub czegoś zakazać. Gdyż „zakazany owoc” 
staje się wtedy bardziej atrakcyjny. 
56 Celem tych eksperymentów było zbadanie mechanizmów ślepego po-
słuszeństwa. Badany miał za zadanie wymierzać karę coraz większymi 
dawkami elektryczności przy kolejnych błędnych odpowiedziach swojego 
rozmówcy, z którym przed badaniem siedział w poczekalni,. Podczas ba-
dania nie widział swojego rozmówcy, gdyż oczywiście stymulacja prądem 
była tylko mistyfikacją. Jednak mógł usłyszeć jego wrzaski i błagania, które 
były bardzo przekonujące. W pokoju z osobą wymierzającą karę przebywał 
człowiek w białym fartuchu, którego zadaniem było odpowiadanie na każdą 
wątpliwość badanego sformułowaniami typu: „eksperyment musi być konty-
nuowany”, „proszę nacisnąć przycisk” itd. W wyniku tych sugestii – aż 65% 
badanych pomimo niechęci zaaplikowało śmiertelne dawki i było gotowych 
nadal kontynuować eksperyment (Cialdini 2001).
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Schjødt z Uniwerytetu w Aarhus badając procesy zacho-
dzące w mózgu podczas spotkania z charyzmatyczną osobą 
ustalił, że dochodzi wówczas do obustronnej deaktywacji 
przyśrodkowej i grzbietowo -bocznej kory przedczołowej 
oraz okolic przedniego zakrętu obręczy, które odpowiadają 
za sceptycyzm i czujność (Coghlan 2010). Schjødt podkreśla 
jednak, że nie wiadomo czy podobny mechanizm wywie-
rania wpływu dotyczy liderów ruchów innych niż religijne. 
Niewykluczone jednak, że tak właśnie oddziałują na ludzi 
autorytety w postaci lekarzy, polityków i nauczycieli.

Ucieczkę od wolności determinuje również lęk przed nie-
znanym, który bywa tak silny, że nawet te osoby, które wcze-
śniej pragnęły dokonać gruntownych zmian w swoim życiu 
– wolą pozostać w sobie znanym „piekle” (Iniewicz 2008). 
Sprawdza się tu zatem przysłowie: Lepsze znane piekło niż 
nieznane niebo. Tym bardziej, że często wiernym towarzy-
szem życia jest przewlekły stres. Stres jest nam potrzebny, 
by w chwilach zagrożenia wywołać napływ związków 
chemicznych umożliwiających nam walkę lub ucieczkę. 
Gdy jednak nadnercza nie otrzymują sygnału do zaprze-
stania produkcji hormonów stresu (kortyzolu i adrenaliny), 
to prowadzi do wyniszczanie organizmu. Potwierdzają 
to wyniki badań nad szczurami, które wykazały, że prze-
wlekły stres powoduje utratę zdolności wyłamywania się 
z powtarzających wzorców zachowań, przez co zmniejsza 
się poziom kreatywności i sprytu (Dias -Ferreira i wsp. 2009). 
A zatem, stres zmienia zachowania gryzoni predysponując 
te zwierzęta do ciągłego powtarzania tych samych czyn-
ności. Komentując to doświadczenie neurobiolog Robert 
Sapolsky z Uniwersytetu Medycznego Stanford stwierdził: 
To model świetnie tłumaczący, czemu wpadamy w nawyki, 
a następnie sami coraz bardziej się w nich pogrążamy…. 
Nie jesteśmy w stanie rozpoznać, kiedy nasze naturalne 
mechanizmy radzenia sobie przestają działać (Perlmutter 
i wsp. 2012, s. 105). Zauważyli to już w czasach kolonial-
nych legendarni piraci z Karaibów, którzy odkryli, że prze-
łamywanie oporu mieszkańców obleganych miast bardziej 
ułatwiało wystawianie ich na odgłos strzelających armat 
niż dokonywanie faktycznych szkód tymi kulami w mie-
ście. Wynikało to z faktu, że długotrwałe odgłosy wystrza-
łów utrzymywały u mieszkańców stan przewlekłego stresu, 
który sprawiał, że nie byli oni w stanie ani walczyć, ani 
uciekać, ani się wyspać. Przewlekły stres może nas zatem 
doprowadzić do działań nawykowych, w których nasza sieć 
neuronów każe powtarzać te same dysfunkcyjne zachowa-
nia, mając nadzieję na inny wynik. To stwarza błędne koło, 
podobnie jak walka z zaburzeniami po stresie urazowym 
PTSD, które powstają i utrzymują się głównie na skutek 
procesów neurobiologicznych zachodzących poza świadomą 
kontrolą. Jednakże kora czołowo -oczodołowa może zmie-
niać aktywność ciała migdałowatego i w zasadzie na tym 
polega pomoc psychoterapeutów w analizowaniu lęków za 
pomocą realistycznego poznania korowego.

Zaprzężeni w szarą codzienność, w której głównie posłu‑
gujemy się automatyzmami wypracowanymi przez lata – 
akty naszej wolnej woli ujawniają się przede wszystkim 

w niecodziennych sytuacjach wymagających podjęcia waż‑
nego wyboru. Niestety, jak to zauważyła Nora Roberts – 
życie rzadko daje nam możliwość wyboru między prawdą 
a fałszem, bez wszystkich odcieni szarości między nimi. 
W związku z tym czasami ludzie zachowują się tak, jakby 
mieli rozdwojenie jaźni – jedno Ja chce mieć czyste płuca 
i długie życie, a drugie uwielbia tytoń, jedno pragnie się 
doskonalić, czytając rozważania Adama Smitha o panowa‑
niu nad sobą, a drugie wolałoby obejrzeć stary film w tele‑
wizji (T. Schelling, za: Marcus 2009, s. 81). A gdzie dwóch 
się bije tam … przedni zakręt obręczy rozstrzyga57. Jest 
on zaangażowany w przezwyciężanie konfliktów i łagodze-
nie tzw. dysonansu poznawczego, który zagraża naszemu 
poczuciu własnej wartości. Znani psychologowie społeczni, 
Carol Tavris i Elliot Aronson przedstawiają ten proces za 
pomocą metafory piramidy, którą można odnieść do więk-
szości ważnych wyborów moralnych i decyzji życiowych. 
Stojąc na szczycie piramidy, często nie mamy do czynienia 
z biało -czarną decyzją typu „iść czy nie iść”, ale z niejed-
noznacznym wyborem o trudnych do przewidzenia kon-
sekwencjach58. Nie zawsze zatem jesteśmy pewni, którą 
możliwość wybrać. Zwłaszcza, że obie możliwości mają 
swoje dobre i złe strony. Zdarza się więc, że podejmujemy 
nie do końca przemyślaną, pozornie mało istotną decyzję 
i wówczas zaczynamy odczuwać palącą potrzebę uzasad-
nienia dokonanego wyboru, żeby pozbyć się wątpliwości. 
W celu zachowania dobrego mniemania o sobie zaczynamy 
tworzyć fikcje, która uwalniają nas od odpowiedzialności, 
przywracają nam przekonanie o własnej inteligencji, moral-
ności i słuszności, a jednocześnie często każą nam brnąć 
coraz głębiej w głupie, niemoralne i błędne działania. Oso-
bowość i jaźń musi być bowiem stabilna, a jednocześnie 
powinna dostosowywać się do rzeczywistości. Dlatego, 
wbrew przypuszczeniom, samooszukiwanie nie dotyczy 
wyłącznie osób uzależnionych, które są przekonane, że nadal 
kontrolują swoje zachowanie i w każdej chwili – jeśli tylko 
zechcą – mogą przestać pić alkohol, odrzucić hazard lub inne 
używki (Lewis, Saarni 1993). Jest to bardziej powszechne 

57 Przedni zakręt obręczy to nowy nabytek ewolucyjny, umiejscowiony 
z przodu mózgu. Owija się on wokół przedniej części ciała modzelowatego, 
stanowiącego gęstą sieć neuronów, która łączy obie półkule mózgu. Oznacza 
to, że zakręt obręczy stoi niejako na rozdrożu, pośrednicząc w komunikacji 
między ciałem migdałowatym, stanowiącym jedną z najprymitywniejszych 
struktur mózgu, a korą przedczołową. Jego działanie, lub jego brak pomaga 
ustalić, czy nasze codzienne zachowanie jest automatyczne i motywowane 
jest impulsami, czy też jest przejawem naszej zdolności do rozpoznawania 
szerokiego spektrum wyborów, implikacji i konsekwencji (Perlmutter 2012). 
58 Psychologowie często klasyfikują konflikt według Lewina, który podzie-
lił go na trzy rodzaje. Pierwszy z nich to konflikt typu dążenie -dążenie bę-
dący najmniej stresującą formą konfliktu, która polega na wyborze jednej 
z dwóch pozytywnych opcji np. czy mam wyjść wieczorem na spacer czy 
do kina? Drugi to konflikt typu unikanie – unikanie, który jest zdecydowa-
nie bardziej stresujący, ponieważ występują w nim dwa cele o charakterze 
negatywnym i silne pragnienie uniknięcia obydwu. To jest jednak niemoż-
liwe, gdyż uniknięcie jednego z nich wiąże się automatycznie z realizacją 
drugiego (np. boję się wizyty u dentysty, ale równocześnie mocno obawiam 
się, że ząb będzie mnie boleć coraz bardziej). Trzeci z konfliktów to konflikt 
dążenie – unikanie, który pojawia się w sytuacji, kiedy mamy jeden cel wy-
wołujący w nas ambiwalentne uczucia. Z jednej strony bardzo pragniemy 
go osiągnąć, a z drugiej strony jakaś inna siła każe nam go unikać. Idealną 
ilustracją tego typu konfliktu jest powszechnie znane i często przywoływane 
stwierdzenie, że wszystko ma swoje plusy i minusy, każde rozwiązanie ma 
swoje dobre i złe strony, a każdy człowiek ma swoje wady i zalety.
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zjawisko59, dotykające każdego z nas, gdyż okazuje się wręcz 
niezbędne do stabilizacji poczucia tożsamości (Greve, Wen-
tura 2010). Potrzeba uzasadnienia dokonanego wyboru uru-
chamia samonapędzającą się spirala – działanie, uzasad-
nienie, dalsze działanie i kolejne uzasadnienie. To z kolei 
wzmaga intensywność naszych postaw i poziom zaangażo-
wania. Nasze początkowe mieszane uczucia towarzyszące 
nam na szczycie piramidy, u podnóża piramidy ustępują 
miejsca niezachwianej pewności, która oddala nas o „lata 
świetlne” od kogoś, kto stał tuż obok nas na szczycie tej 
piramidy, ale podjął inną decyzję. Dysonans poznawczy 
często prowadzi również daleko od naszych pierwotnych 
intencji, przez co tak chętnie jest wykorzystywany w indok-
trynacji, czyli tzw. praniu mózgu. Zaświadczyć o tym może 
historia ponad 7 tys. amerykańskich jeńców przetrzymy-
wanych w chińskich obozach podczas wojny koreańskiej, 
pośród których co trzeci (po powrocie w 1953 r. do Stanów 
Zjednoczonych) stał się zagorzałym komunistą60.

Jak przebiega redukcja dysonansu poznawczego 
w mózgu? Ukazują to wyniki badania przeprowadzonego 
w skanerze MRI w trakcie wyborów prezydenckich w USA 
w 2004 r., w których wzięli udział wyborcy o wyrobionych 
opiniach o kandydatach. Badanie polegało na zaprezentowa-
niu pary wypowiedzi każdego z kandydatów, które wyda-
wały się niezgodne. Następnie przedstawiano wyjaśnienia 
uściślające te wypowiedzi, żeby udowodnić, że wbrew przy-
puszczeniom nie przeczą sobie. Wyniki badania wykazały, 
że gdy badani oceniali wypowiedzi popieranego przez nich 
kandydata, ośrodki odpowiedzialne za emocje były bardzo 
aktywne, co nie następowało, gdy oceniali wypowiedzi dru-
giego z kandydatów. Następowała zatem aktywna redukcja 
dysonansu poznawczego powodowanego przez nieracjonal-
ność albo hipokryzję popieranego przez nich kandydata. 
W związku z tym osoby badane znacznie częściej oceniali 
jako wewnętrznie sprzeczne wypowiedzi polityka, którego 
nie popierali (Tavris i wsp. 2008).

Z biegiem lat coraz bardziej stajemy się ograniczeni tra-
dycją i przywiązani do stałego obrotu spraw. Coraz bardziej 
utwierdzamy się w przekonaniu, że wszystko pozostanie 

59 Wskazuje na to puenta historyjki A. de Mello z książki Śpiew ptaka za-
tytułowanej „Sklep z prawdą”. Bohater pragnący zakupić prawdę odstępu-
je od transakcji w momencie dowiedzenia się, że ceną za prawdę jest brak 
wytchnienia do końca życia. Stwierdza wówczas: nie jestem jeszcze gotów 
na Prawdę. Od czasu do czasu pragnę spokoju i wytchnienia. Muszę jeszcze 
sam siebie oszukiwać usprawiedliwieniami i racjonalizacjami. Ciągle jesz‑
cze szukam ucieczki w moich niezłomnych wierzeniach.
60 W jaki sposób to osiągnięto? Między innymi właśnie poprzez wywoływa-
nie dysonansu poznawczego. Jeniec proszony był na początku o znalezienie 
jakiegoś słabego punktu w systemie amerykańskim, albo czegoś dobrego 
w systemie komunistycznym. Gdy uległ tej niewielkiej prośbie, to następ-
nie był naciskany by spełnił polecenie nieco większe. Miał podać przykła-
dy niedoskonałości Ameryki lub dobrej strony komunizmu. Gdy to uczynił, 
żądano, aby pisemnie wypunktował to co powiedział i podpisał. Następnie 
naciskano by przeczytał to, co sam przecież napisał – podczas dyskusji z in-
nymi jeńcami. Następnie miał rozwinąć każdy z napisanych przez siebie 
punktów i napisać całe wypracowanie na ten temat. Jak widać Chińczycy 
starannie dozowali swoje żądania, zaczynając od błahych próśb i stopniowo 
dochodząc do ważnych. Zmuszali jeńców do uczestniczenia we własnym 

„nawróceniu”. Należy zauważyć, że to stopniowe zwiększanie uległości, 
aż do całkowitej indoktrynacji, odbywało się bez udziału przemocy i z cią-
głym wykorzystywaniem dysonansu poznawczego. Obecnie to wykorzystu-
ją z powodzeniem wszelkie sekty religijne i różnego rodzaju organizacje 
terrorystyczne (Cialdini 2001).

takie samo, nawet jeśli świat wokół nas będzie się zmie-
niał. Na dodatek, kora czołowa, która w ontogenezie roz-
wija się najpóźniej – jednocześnie najszybciej się starzeje. 
W związku z tym z wiekiem coraz częściej następują pro-
cesy o charakterze regresyjnym, ograniczające w znacz-
nym stopniu formy aktywności i zachowania. Wynika 
to z obniżenia sprawności w zakresie widzenia, słysze-
nia, czasu reakcji, koordynacji ruchowej oraz poznawczej. 
Z upływem czasu mózg zmniejsza się, gdyż zmniejsza się 
liczba wypustek nerwo wych i objętość neuronów, a tym 
samym – struktur przez nie zbudowanych. Jednak, jeżeli 
mózg nie podlega chorobie neurodegeneracyjnej, same neu-
rony wymierają powoli. Te, które pozostają wykorzystu-
jemy w pełni, co jest możliwe dzięki plastyczności mózgu. 
Badania nad neurogenezą dorosłych dostarczają dowodów, 
że po okresie dorastania, wprawdzie z trudem, ale tworzą 
się nowe neuronalne krążenia (vired), a także dokonują się 
nieustanne zmiany, nawet na poziomie komórkowym neu-
ronów. A zatem rozwój mózgu w wymiarze osobniczym 
nigdy się nie kończy. Należy tutaj również zwrócić uwagę, 
iż pomimo, że proces fizycznego starzenia się jest procesem 
biologicznym, to zakres i czas pojawiania się zmian z nim 
związanych pozostaje w wyraźnej interakcji z czynnikami 
psychospołecznymi, wśród których kluczową rolę odgrywa 
postrzegany poziom sprawowania funkcji kontroli, a zatem 
poczucie działań wolicjonalnych. Mogą one przyspieszać 
lub opóźniać efekty starzenia. Wyniki badań podłużnych 
wskazują bowiem wyraźnie, że niektóre przejawy słabego 
zdrowia, jak np. chroniczne schorzenia, zubożone fizyczne 
funkcjonowania i niska samoocena zdrowia pozostają w ści-
słym związku z obniżonym poziomem poczucia samokon-
troli (Rostkowski 2012). Zaświadczyć o tym mogą wskaź-
niki pogorszenia się stanu zdrowia (zwłaszcza u mężczyzn) 
po przejściu na emeryturę. Oznacza to, że postrzegana kon-
trola związana jest z centralnymi wskaźnikami angażowa-
nia, dobrego samopoczucia i stanu zdrowia. Czyli rzeczy-
wiście – poczucie działania zgodnie ze swoją wolą nie jest 
tylko pustosłowem… 

Jak widzimy, od narodzin aż po śmierć zbieramy 
doświadczenia, które odciskają się w naszym mózgu. 
Wszystko (począwszy od nabytych upodobań smakowych 
po wyuczone zachowania, odpowiadające statusowi spo-
łecznemu) stanowi powiązania przyczynowo -skutkowe 
ukształtowane przez rodziców i przodków, kulturę i spo-
łeczeństwo, środowisko rówieśników, przyjaciół, mistrzów, 
nauczycieli oraz przypadkowe wydarzenia (zarówno te za 
naszego życia, jak i te sprzed naszych narodzin). Prowadzi 
to do wniosku, że treści, których uczymy się w ciągu życia, 
są nam raczej przez życie dyktowane. Są określone przez 
nasz kontakt ze światem, który jest mieszaniną uwarunko-
wań przyrodniczych i społeczno -kulturowych. O ile jednak 
w dzieciństwie jesteśmy całkowicie uzależnieni od naszych 
opiekunów, tak od określonego wieku sami możemy – przy-
najmniej częściowo – wyszukiwać sobie warunki do życia, 
a także je współtworzyć. Oznacza to, że treści, które nas 
kształtują mogą – chociaż w pewnym stopniu – zależeć 
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od nas samych. Dodatkowo, jeżeli weźmiemy pod uwagę 
zasadę Pareto, która głosi, że 80% wyników zależy od 20% 
kluczowych czynników61, to może się okazać, że w naszym 
życiu dużo jednak zależy od naszej woli. Może warto zatem 
spróbować wyjść poza odruchy, lęki i uprzedzenia do peł-
niejszego pojmowania i odczuwania siebie oraz innych. Nie-
stety, działanie na własną rękę jest związane z wzięciem 
odpowiedzialności za siebie i tym samym za swoje czyny. 
To wiąże się z koniecznością sprzeciwu wobec współczesnej 
modzie promującej niedojrzałość i wyjście poza kulturę roz-
rywki, przez którą dzieciństwo nienaturalnie się przedłuża, 
a etap dorosłości jest eliminowane z cyklu życia człowieka 
(Cataluccio 2006). Jest to trudne, zwłaszcza, że ciężar odpo-
wiedzialności za podejmowanie decyzji i walka z zagro-
żeniami może stać się źródłem dyskomfortu psychicznego 
i … choroby wrzodowej62. Zwłaszcza, że (jak to było wspo-
minane na początku pracy) znaczna część zachodzących 
w mózgu procesów jest wynikiem przetwarzania infor-
macji za pomocą wzorców pobudzeń o słabej aktywacji, 
których nie można bezpośrednio doświadczyć. W efekcie 
wiele procesów wysokiego poziomu zachodzących w mózgu 
pozostaje niezauważonych do czasu podjęcia działania (np. 
bezwiedne wybijanie palcami jakiegoś rytmu). Mimo to jest 
to jednak możliwe. Dzięki poznawaniu swojego mózgu, 
całego organizmu oraz jego reakcji. Poprzez życie zgodne 
z wezwaniem – Nosce Te Ipsum (Poznaj samego siebie) 
zdobiącym słynny portyk Wyroczni Delfickiej, które nadal 
jest obecne w pracach współczesnych myślicieli, takich jak 
na przykład Jan Paweł II63. Kluczową rolę w tym proce-
sie odgrywa skupiona uwaga. Jak bowiem zauważył Joe 
Dispenza: Kiedy świadomie zwracamy uwagę czego się 
uczymy, mózg odwzorowuje informację, na której się sku‑
piamy. Z drugiej strony, jeżeli nie zwracamy całkowitej 
uwagi, co robimy w chwili obecnej, nasz mózg aktywuje 
również zestaw innych połączeń nerwowych, które mogą 
odciągnąć go od początkowego zamiaru. Bez skupionej 
uwagi połączenia mózgowe nie powstają, a pamięć nie 

61 Chociaż zasada 20/80 autorstwa Vilfreda Pareto powstała na gruncie 
ekonomicznym, to wydaje mi się, że znajduje swoje odzwierciedlenie także 
w nauce o mózgu. Dowód na to może stanowić fakt, że nie zawsze rozle-
głość obrażenia mózgu jest adekwatna do stanu chorego. Niekiedy „niewin-
ny” uraz czaszki może doprowadzić do zejścia śmiertelnego, podczas gdy 
bardzo rozległe obrażenia mogą zakończyć się w miarę „lekką” niepełno-
sprawnością. 
62 Jak wykazał eksperyment Josepha Brady’ego przeprowadzony na mał-
pach – zdolność podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych niesie 
z sobą większe ryzyko zapadnięcia na chorobę wrzodową niż całkowita 
bezradność. Z drugiej jednak strony (o czym już była mowa) – niemożność 
podjęcia jakichkolwiek działań w warunkach chronicznego stresu działa 
wyniszczająco na organizm, zwłaszcza jeśli sytuacja jest przewidywalna, 
a mimo to nie można jej w żaden sposób zapobiec (Gamon i Bragdon 2003)
63 Mowa tutaj o encyklice Fides et ratio

jest przechowywana (Perlmuutter i wsp. 2012, s. 121). Jest 
to zgodne z prawem Hebba, według którego neurony, które 
się jednocześnie aktywują, łączą się ze sobą. Oznacza to, 
że dzięki koncentracji uwagi na nowych, pozytywnych połą-
czeniach można zaprzestać zasilania starych obwodów sieci 
neuronowych, które wzmacniają lęki lub złość i tym sposo-
bem dokonać wielu pozytywnych udogodnień – zarówno 
w zakresie swoich myśli, działania, jak i zachowania. Dla-
tego coraz bardziej zyskuje na popularności trening uważno-
ści, czyli mindfulness64, pomagający rozwinąć umiejętność 
bycia w stanie, w którym nasza świadomość jest w sposób 
akceptujący i celowy skupiona na tym, co doświadczamy 
w bieżącym momencie. Wyniki badań wykazały, że wraz 
z rozwojem tej zdolności rośnie zadowolenie i satysfakcja 
z życia, rozwijają się niektóre funkcje poznawcze i zdol-
ność do regulowania negatywnych emocji, a równocześnie 
zmniejszają się problemy emocjonalne i interpersonalne 
(Grossman i wsp. 2004). Jest to zgodne z przesłaniem tybe-
tańskiej przypowieści według której człowiek pozbawiony 
uważności jest niczym wóz, którego pasażerowie to pragnie-
nia, konie to mięśnie, a pojazd to szkielet, który prowadzi 
śpiący woźnica symbolizujący naszą świadomość. Pojazd 
zatem jest ciągnięty bez celu, zwłaszcza, że każdy pasa-
żer chce jechać gdzie indziej, a konie ciągną na wszystkie 
strony. Lecz kiedy woźnica zostanie głęboko przebudzony 
i mocno chwyci lejce, to wtedy poprowadzone konie dowiozą 
wszystkich pasażerów na właściwe miejsce. 

W związku z tym swój esej pozwolę sobie zakończyć 
sentencją Franka Outlawa, która była jedną z ostatnich zło-
tych myśli, jakie miałam szczęście otrzymywać od mojego 
Ojca: Uważaj na swoje myśli, stają się słowami. Uważaj 
na swoje słowa, stają się czynami. Uważaj na swoje czyny, 
stają się nawykami. Uważaj na swoje nawyki, stają się 
charakterem. Uważaj na swój charakter, staje się Twoim 
przeznaczeniem. 

Piśmiennictwo u Autora.

64 Jest to potoczna nazwa metody MBSR (Mindfulness -Based Stress Reduc-
tion), czyli Redukcji Stresu opartej na Uważności, która została wprowadzo-
na przez prof. Jon Kabat -Zinn’a w 1979 r. na Uniwersytecie Medycznym 
w Massachusetts.
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wprowadzenie

Poczucie niepowtarzalnej indywidualności i tożsamości 
własnej osoby stanowi doświadczenie każdego bez wyjątku 
zdrowego człowieka. Jednym z najbardziej podstawowych 
faktów ludzkiej psychiki jest związek wszystkich czynności 
świadomych z podmiotem nazywanym „ja” wewnętrznym, 
psychicznym, podmiotowym w terminologii fenomenolo-
gicznej transcendensem. Doświadczenie istnienia „w sobie” 
podmiotu, który nie tylko odnosi się do świata zewnętrznego, 
ale nie utożsamia się z żadną częścią organizmu, nadto jest 
łącznikiem wszelkich aktów przeszłych, identyfikatorem 
teraźniejszych i antycypowanych w przyszłości jest przy-
miotem człowieka i jednym z głównych wyznaczników 
godności człowieczeństwa. Tym bardziej zadziwiającym 
jest, że tak powszechnie występujący fenomen jest cią-
gle zjawiskiem budzącym dyskusje i w pewnym się nie-
odkrytym. Mimo inspirujących dywagacji filozoficznych, 
osiągnięć wiedzy empirycznej problem „ja” wewnętrznego 
nie doczekał się zadowalających wszystkich rozstrzygnięć. 
Biorąc to pod uwagę wydaje się, że neurobiologia i neuro-
kognitywistyka mogą stanowić wymierną pomoc. Atutem 
i wartością dodaną neurobiologicznych dociekań może być 
ubogacenie antropologii możliwościami analizy aktyw-
ności ludzkiego mózgu jako somatycznego źródła umy-
słu. Wykorzystanie wiedzy i zdolności obrazowania pracy 
ośrodkowego układu nerwowego może postawić w zupełnie 
nowym świetle wiele dotąd nieznanych aspektów umysło-
wości. Przede wszystkim fundamentalną kwestię relacji 
somatycznego źródła do umysłowego efektu, czyli w jaki 
sposób mózg tworzy umysł i poczucie „ja”? Uzasadnioną 
zdaje się być intuicja, że zbliżenie się do poznania odpo-
wiedzi na te pytanie przybliża nas do tajemnicy ludzkiej 
indywidualności i niepowtarzalności. 

Przedmiotem niniejszej analizy jest aktywność mózgu 
ludzkiego skutkująca poczuciem własnego „ja”. Nie sposób 

wyczerpać ogromu wątków zwierających się w obrębie 
zagadnienia. Chodzi zatem o wskazanie głównych ele-
mentów ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, 
które ukazują specyfikę relacji między somatycznym pod-
łożem a psychicznym efektem. Innymi słowy celem jest 
próba naszkicowania neurobiologicznego portretu „ja” 
wewnętrznego, swoistej „mapy” neuronalnej aktywności 
mózgu w momencie poczucia swego „ja”. 

Obszar zainteresowania wyznaczony tematem koncen-
truje się wokół problemów natury biologiczno -filozoficznych 
co rzutuje na metodę postępowania. Obie dziedziny wiedzy 
posługują się inną metodologią. Nauki empiryczne bazują 
na indukcji, podczas gdy filozoficzne mają charakter subiek-
tywny i preferują dedukcję a w antropologii introspekcję. 
Temat pracy zobowiązuje do oparcia rozważań na dziedzi-
nie neurobiologicznej. Chcąc uwzględnić tę różnicę i jed-
nocześnie uwiarygodnić rozważania, doświadczenie „ja” 
traktowane będzie jako zjawisko, czyli faktycznie wystę-
pujące. Założenie to pozwala wykorzystać wnioski obydwu 
dziedzin wiedzy w sposób niekofrontacyjny i dopełniający 
się. Dzięki temu dane neurobiologiczne zachowają status 
źródła głównego, filozoficzne pomocniczego. Wykorzy-
stane zostaną trzy rodzaje wniosków: płynące z wiedzy 
neurobiologicznej, głownie traktujące o funkcjonowaniu 
ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, łączące 
dane neurobiologiczne z antropologią filozoficzną i – choć 
w niewielkim wymiarze – senso stricto filozoficzne. 

Analiza podzielona zostaje na cztery części. W pierwszej 
mającej charakter wprowadzenia zarysowany zostanie pro-
blem realności „ja” w ujęciu filozoficzno -psychologicznym. 
Część druga dotyczyć będzie struktur odpowiedzialnych za 
zachowanie organizmu w równowadze życiowej. Cechą tych 
procesów jest to, że do swego funkcjonowania nie wyma-
gają świadomości osoby. W części trzeciej zaprezentowane 
zostaną struktury, dzięki którym człowiek odczuwa swoje 
ciało jako samego siebie. Są to elementy układu nerwowego, 
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które tworzą neuronalne podłoże identyfikacji „ja” ze swoim 
organizmem. W części czwartej podjęte będzie zadanie 
przedstawienia podłoża nerwowego „ja” skutkujące powsta-
niem zachowań o charakterze psychicznym, tj. pamięci, 
emocji i qualiów. Prezentacja poglądów na temat świado-
mości A. Damasio i D. Chalmersa stanowić ma przykład 
wykorzystania wiedzy neurobiologicznej we współczesnych 
analizach dotyczących ludzkiego „ja”. Wynikiem przyję-
tego złożenia i rozplanowanego materiału winien być szkic 
neuronalnej mapy ludzkiego transcendensu.

Jest rzeczą oczywistą, że praca ma charakter poglądowy. 
Nie aspiruje do miana dokładnego i szczegółowego oglądu 
biochemicznych uwarunkowań ludzkiego mózgu. Wiedza 
neurobiologiczna, jak i neuranatomiczna ma w niej charak-
ter podstawowy. Z tej racji mimo częstego występowania 
w pracy terminów: analiza, rozważanie należy ją raczej 
traktować jako podzielenie się pewnymi intuicjami. Nie 
stawia się w niej żadnych pewników. Jest próbą przedsta-
wienia pewnej koncepcji w celu wywiązania dyskusji. 

aktor, scena i kurtyna – wprowadzenie 
do perspektywy neurobiologicznej

Chwilę przed rozpoczęciem sztuki teatralnej widzowie 
mogą tylko domyślać się, co znajduje się za kurtyną, czy 
jest tam już aktor, inni aktorzy, jaka jest scenografia. Przed 
ich oczami widnieje tylko gruby materiał zasłaniający to, 
co najbardziej ich interesuje i na co oczekują. Odsłonięcie 
pozwala śledzić spektakl, podziwiać grę aktorską. Zasta-
nawiające jest czy zasłonięta kurtyna oznacza jednocze-
sny brak aktora i scenografii na scenie. Może tylko fakt, 
że go nie widzimy i nie możemy opisać tego, co się tam 
znajduje?! 

Do XIX w. fenomen ludzkiego „ja” analizowany był 
przede wszystkim na gruncie filozoficznym i psychologicz-
nym. Pryzmat neurobiologiczny i neurokognitywistyczny 
to osiągnięcie XX w. Od starożytności filozofia orientalna 
i grecka obecności podmiotu w ludzkim ciele dopatrywała 
się w duchowości. Religie wschodu, gnostycyzm, platonizm 
i neoplatonizm mocno utrwaliły w umysłowości starożytnej 
prymat duszy nad ciałem. Dusza jako jedynie rzeczywi-
sty rdzeń „mnie” także w filozofii chrześcijańskiej, choć 
w sposób nieco zmodyfikowany, służyła wytłumaczeniu 
swej niepowtarzalności i godności. Od czasów Kartezjusza 
poszukiwania tożsamości skoncentrowane zostały na ludz-
kim umyśle i świadomości. „Ja” podmiotowe przestało być 
łączone z duchowym elementem człowieczeństwa. 

Sam Kartezjusz (1596–1650) identyfikował jeszcze duszę 
z „ja” podmiotowym czyniąc z tego założenia punkt wyj-
ścia i filozofowania1. Ale już I. Kant (1724–1804) uzna-
wał istnienie „ja” wewnętrznego jedynie w świadomości 

1 „<Ja>, czyli dusza, dzięki której jestem tym, czym jestem, jest całkowicie 
odrębna od ciała”, w: R. Descartes, Rozprawa o metodzie, s. 39, w: Granat 
W., Personalizm chrześcijański, Poznań 1985, s. 89; tenże, Medytacje, Kra-
ków 1958, s. 31–32, w: Granat W., Osoba Ludzka. Próba definicji, Sando-
mierz 1961, s. 154–155.

i sądził, że jego obecność nie prowadzi ono do uzasadnienia 
substancjalnego istnienia duszy. Podejście takie zaowoco-
wało w konsekwencji nie tylko przeniesieniem „ja” w sferę 
intelektu, ale zanegowaniem jego rzeczywistego istnienia. 
Pogląd taki prezentowali zwolennicy nurtu nazywanego 
fenomenizmem psychologicznym. Formę przejściową sta-
nowią poglądy empirysty J. Locke’a (1636–1704), który 
wprawdzie uznawał istnienie podmiotu świadomości, jed-
nakże wątpił w możliwość poznania jego natury. Natomiast 
już dla D. Hume’a (1711–1776) był zwykłą iluzją, a życie 
ludzkie po prostu sumą następujących po sobie aktów. Dla 
pozytywisty H. Taine (1828–1893) złudą wytworzoną przez 
władze poznawcze, dla Th. Ribota (+1916) jednością życia 
psychicznego opartą na bazie pamięci. Stuart Mill uważał, 
że cała ludzka psychika to seria uczuć tworzących przeżycia, 
które władze poznawcze jednoczą w jedno „ja”. Podobnie 
twierdził Wundt (1832–1920), dla którego życie ludzkie (i nie 
tylko ludzkie) to suma aktów psychicznych i fizycznych 
rozwijających się równolegle bez żadnego jednoczącego 
podłoża. Dla Freuda (1856–1939) życie psychiczne osoby 
ludzkiej to wypadkowa dwóch instynktów: egoistycznego 
i seksualnego, które nie posiadają żadnego indywidual-
nego duchowego podłoża. James (1842–1910) traktował 

„ja” jako rzeczywistość podlegającą ciągłemu rozwojowi, 
ale zachowującą swoją tożsamość i emanującą na wszyst-
kie podejmowane akty psychiczne. Behawiorysta Watson 
(1878–1908) starał się wyjaśnić ludzką psychikę jako sumę 
reakcji na bodźce zewnętrzne. Ludzki podmiot został przez 
niego jakby rozłożony na atomy – człowiek przestał być 
całością psychofizyczną.

Fenomenizm psychologiczny zastąpił „ja” substytu-
tami mającymi konotacje empiryczne jak suma aktów psy-
chicznych, władze poznawcze, pamięć, emocje, instynkty 
lub całkowicie zanegował czyniąc z niego iluzję i złudę. 
W konsekwencji zanegował jego realność. Podobne założe-
nie podejście prezentowali moniści. Upatrując istoty wszel-
kiego istnienia w jednym pierwiastku nie doszukiwali się 
istnienia odrębnego, tworzącego indywidualność i tożsa-
mość centrum człowieka2. 

Realności „ja” podmiotowego sprzeciwiali się również 
strukturaliści. Idea „rozczłonkowania” na najdrobniejsze ele-
menty tajemnicy osoby ludzkiej i kultury przez nią wytwarza-
nej nie kooperowała z wizją stałego podmiotu wewnętrznego. 
Levi -Staruss (1908–2009) twierdził, że „ja” to złudze-
nie podtrzymywane przez wymogi życia społecznego3. 

Na przeciwnym biegunie znajdowali się m.in. witali-
sta H. Bergson (1858–1941) i personaliści. Pierwszy uzna-
wał realność „ja” podmiotowego, dokonując rozróżnienia 
„ja” płytkiego od głębokiego, symbolicznego od rzeczywi-
stego, powierzchownego i załamującego się w przestrzeni 

2 Do tej grupy zaliczyć można G.W.F. Hegla z jego teorią panlogizmu, 
J.G. Fichtego z wizją absolutnego panegotyzmu, F. Nietzchego z ideą witali-
zmu monistycznego lub E. Hartmanna i A. Schopenchauera przedstawicieli 
woluntaryzmu pesymistycznego. Por. Granat W., Personalizm…, dz. cyt., s.  91.
3 C. Levi -Staruss, Myśl nieoswojona, tł. A. Zajączkowski, Warszawa 1969, 
s. 373; w: Granat W., Personalizm…., dz. cyt., s. 91.
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od ciągłości i rozwoju. Według niego w „ja” głębokim skon-
centrowana została zdolność do skupienia teraźniejszości 
z przeszłością. Personalizm to ruch, który zrodził się jako 
głos sprzeciwu wobec deprecjacji jednostki ludzkiej na rzecz 
kolektywu, społeczności, idei. Był reakcją na wojny i tota-
litaryzmy, które upokorzyły godność osobową. Personaliści 
stawiali sobie za cel podkreślenie godności osoby ludzkiej 
jako niepodważalnej wartości samej w sobie. Stąd trakto-
wali „ja” wewnętrzne jako warunek ludzkiej indywidualno-
ści i tożsamości. Najbardziej znanymi personalistami byli 
Stern, Scheller, Renouvier, Mounier, na gruncie polskim 
Wojtyła i Tischner4. 

Na gruncie polskim filozofem, który wiele uwagi 
poświęcił „ja” wewnętrznemu był Ingarden (1893–1970). 
Polski fenomenolog twierdził, że warunkiem jedności stru-
mienia psychicznych aktów musi być podmiot świadomości 
tożsamy z tymi aktami. Jego zdaniem bez założenia realnego 
podmiotu wewnętrznego nie można mówić o jakiejkolwiek 
relacyjności osób ludzkich. Uważał, że samo „ja” nigdy 
nie może być w pełni i bezpośrednio poznane. Mimo tego 
ujawnia się w sferze immanentnej ma swoją głębie bytową, 
jest transcendensem. Polski filozof rozróżniał potrójne „ja”, 
jako spełniacz aktów świadomości, tzw. czyste „ja”; cen-
trum osoby ludzkiej i podmiot łączący w sobie przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość. Ingarden uważał, że „ja” nie 
należy złączyć jedynie z sumą aktów psychicznych. W prze-
ciwieństwie do pozytywistów łączył transcendens z ludzką 
duszą5. 

W rozważaniach Ingardena pojawia się określenie 
„transcendens” jako synonim lub zamiennik „ja”. W rzeczy-
wistości obydwa pojęcia podkreślają inne cechy podmiotu 
osobowego. „Ja” ma charakter statyczny, jest podłożem dla 
aktów dokonujących się w czasie. Transcendencja, słowo 
z łacińskiego oznaczające przekraczanie czegoś, wskazuje 
na dynamiczny wymiar podmiotu osobowego. Podkreśla 
ujawnianie się ze sfery somatyczno -psychicznej podmio-
towości osobowej i zdolność do bycia identyfikowanym. 
Uwzględniając tę różnicę obydwa terminy traktowane będą 
synonimiczne.

Konsekwencją fenomenizmu psychologicznego i pry-
matu metodologii opartych na empirycznych dowodach 
jest sytuacja, w której obecnie antropologii nie można już 
pozwolić sobie na komfort dywagowania o „ja” podmio-
towym bez uwzględnienia świadomości. Świadomość jest 
zjawiskiem łatwiejszym do uchwycenia metodami empi-
rycznymi. Mimo że nie dysponują one patentem na rozwią-
zanie wszystkich wątpliwości to jednak dzisiaj obowiąz-
kiem każdego kognitywisty czy antropologa jest uwzględnić 
dane jakie wnoszą np. genetyka, biologia, neurobiologia 
czy fizyka kwantowa. Reprezentantami takiego sposobu 
rozumowania są dziś m.in. Crick, znany przede wszystkim 

4 Granat W., Personalizm…., dz. cyt., s. 73–79; tenże, Osoba ludzka…, dz. 
cyt., s. 15–101. Więcej na temat min. polskich personalistów w: Kowal-
czyk S., Nurty personalizmu. Od Augustyna do Wojtyły, Lublin 2010.
5 Por. Ingarden R., Spór o istnienie świata, 2 t., Warszawa 1961 II, w: Granat 
W. Personalizm…, dz. cyt. s. 91–94.

jako biolog molekularny i współodkrywca struktury DNA; 
Damasio, jeden z najbardziej znanych współcześnie żyjących 
neurobiologów zajmujący się pamięcią, zdolnościami języ-
kowymi, emocjami, mechanizmem podejmowania decyzji; 
Baars, psycholog i neurolog, znany głównie jako pomysło-
dawca teorii globalnej przestrzeni roboczej; Penrose, znany 
fizyk i matematyk zajmujący się także filozofią umysłu, 
który problematykę świadomości umieszcza w kontekście 
zagadnień należących do fizyki kwantowej; Dennett, repre-
zentujący w filozofii umysłu zasadniczo stanowisko reduk-
cjonistyczne i ewolucjonistyczne, fizykalista i przeciwnik 
koncepcji qualiów; Chalmers, filozof, który zaproponował 
ideę tzw. filozoficznych zombie jako argument na rzecz 
qualiów; Eccles, neurofizjolog, drugi w tym gronie zdo-
bywca nagrody Nobla (z medycyny, w 1963 r. za pracę 
o synapsach), reprezentujący klasyczny dualizm6. Nie jest 
koniecznością prezentowanie wszystkich tych poglądów. 
Pokazuje to jednak, że współcześnie tematyka świadomo-
ści, „ja” jest obszerna i może być podejmowana z różnego 
punktu widzenia.

Atutem fenomenologicznego i empirycznego ujęcia jest 
powszechna dostępność spostrzeżeń. Z tej perspektywy 
wskazać można łatwo kilka specyficznych cech świadomo-
ści. Pierwszym, chyba najbardziej rzucającym się w oczy 
spostrzeżeniem jest istnienie poziomów świadomości. Naj-
prostszy rodzaj to poczucie samego siebie w jednej chwili 
i w jednym miejscu – tu i teraz, nieustannie obecne i utrzy-
mywane w zależności od kontekstu zdarzeń, czasu i miejsca. 
Odczucie, że się jest, że posiada się wiedzę na temat siebie, 
jest się zdolnym do absorpcji wszystkiego, co się dokonuje. 
Charakterystyczne dla tego typu świadomości jest poczucie, 
że to wszystko, co na mnie oddziałuje jest koncentrowane 
we mnie jako właścicielu. Drugą cechą świadomość zdaje 
się być ponadczasowość, czyli poczucie swojej tożsamości 
względem przeżytej przeszłości i antycypowanej przyszłości. 
Jest to świadomość ubogacona wszystkim, co osoba posiada 
w swojej pamięci, czym dysponuje jako organizm i podmiot 
przekraczający umysłem bariery czasu. Można powiedzieć, 
że człowiek staje wobec świata, przeszłości i przyszłości 
jako osoba ubogacona doświadczeniem życia, tego kim był, 
kim jest, co przeżył i czym dysponuje, tj. co z jego historii 
życia w pewnym sensie stało się nim. 

Swoistym „markerem” świadomości są emocje. Są zbio-
rem reakcji, które uzewnętrzniając się i stają się widoczne dla 
postronnych obserwatorów. Można powiedzieć, że emocje 
wykorzystują ciało jako scenę, na której ukazuje się bogate 
podłoże aktywności neurohormonalnej. Z biologicznego 
punktu widzenia tworzą i wywołują reakcje na konkretną 
sytuację, jednocześnie regulują wewnętrzny stanu organi-
zmu, tak aby przygotować go do właściwego zachowania. 
W przeważającej większości zdarzeń pojawieniu się emocji 
towarzyszy uświadomienie.

Świadomość ściśle wiąże się z pamięcią. Zakłada istnie-
nie pamięci, gdyż bez niej wszystko, co oddziałuje na osobę 

6 Współczesne teorie świadomości, w: http://kognitywistyka.upjp2.edu.pl/; 
z dnia 12.03.2013.
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staje się tylko bodźcem aktywizującym rozwinięte zacho-
wania instynktowne. Pamięć jest fundamentem każdego 
rodzaju świadomości, tworząc jakby magazyn informa-
cji wykorzystywany przez każdorazowe uświadomienie. 
Dzięki niej można mówić o zagadkowym fenomenie qualiów. 
Termin pochodzący z języka łacińskiego qualis oznacza 
dosłownie: cóż za… jakieś – w domyśle – zadziwiające, 
i odnosi się do wrażeń powstających w umyśle w wyniku 
percepcji bodźca zmysłowego prowadzącego do powstania 
odczuć o charakterze somatyczno -psychicznym zupełnie 
osobistych, indywidualnych i nieudzielalnych. Jest to zja-
wisko powszechnie doświadczane. Jego niezwykłość 
zarazem tajemniczość polega na nadaniu indywidualnej 
specyfiki odczuciom zmysłowym, które mają u każdego 
człowieka taką samą podstawę neurobiologiczną. Dzięki 
qualiom bodziec zmysłowy powoduje przywołanie pamięci 
i wykorzystanie jej – zwykle w sposób od nas niezależny – 
do utworzenia indywidualnego stanu świadomości. W ten 
sposób powstaje relacyjny charakter świadomości. Trudno 
jest wyrazić swoją jaźń w oderwaniu od jakiegokolwiek 
fizycznego czy intelektualnego kontekstu. Mówiąc prościej 
świadomość domaga się spotkania mnie jako organizmu 
ludzkiego w wymiarze somatycznym i psychicznym z przed-
miotem aktywizującym poczucie mnie samego. Efektem tej 
relacji jest powstanie wiedzy, która jest związana z wyraź-
nym odczuciem siebie samego. 

Od momentu, gdy ludzkie „ja” poddane zostało anali-
zie metodami empirycznymi świadomość właściwie stała 
się jej synonimem. W niniejszej pracy obie rzeczywistości 
traktowane będą jednak ontycznie, jako integralne i suwe-
renne. Nawet jeśli kontekst będzie tego wymagał i zesta-
wienia będą miały charakter synonimiczny ich relacja ma 
charakter podporządkowany. Z ontologicznego punktu 
widzenia „ja” nie jest tym samym co świadomość. Świa-
domość stanowi „bramę” do poznania „ja”, jest kurtyną, 
podczas gdy „ja” aktorem.

Zadanie, które staje obecnie przed antropologami doty-
czy uwzględnienia wszystkiego, co na temat fenomenu „ja”, 
organizmu, świadomości, pamięci i emocji może powie-
dzieć neurobiologia. Założenie, że wszystko w organizmie 
posiada swój wzorzec neuronalny, obliguje do uwzględnienia 
wniosków płynących z tej dziedziny wiedzy. W świetle celu 
analizy, którym jest próba odtworzenia szkicu neurobio-
logicznych procesów mogących być neuronalnym prekur-
sorami „ja” wewnętrznego sednem zainteresowania staje 
się szukanie odpowiedzi na pytania w jaki sposób mózg 
tworzy wzorce nerwowe „ja”, świadomości i związanych 
z nimi pamięci i emocji; w jaki sposób potrafi przekształ-
cać je we wzorce umysłowe a nade wszystko jak równole-
gle z tworzeniem umysłowych wzorców mózg wytwarza 
poczucie spójności podmiotowej? Metaforycznie mówiąc 
zakładamy, że aktor rzeczywiście znajduje się na scenie 
w otoczeniu nieprzypadkowo utworzonej scenografii zanim 
jeszcze kurtyna zostanie odsłonięta. Jej odsłonięcie powo-
duje tylko i aż, że gra staje zauważalna i zdolna do reje-
stracji – odbioru. 

mózg wie wcześniej…

Organizm wielokrotnie wyprzedza świadomość. Gdy 
zostanie zaatakowany przez czynniki patogenne mózg 

„dyryguje” układem odpornościowym inicjując reakcje 
obronne. Wytwarzanie potu, w którym znajduje się kwas 
mlekowy niszczący bakterie i grzyby, łoju z lotnymi kwa-
sami bakteriobójczymi, śliny, łez i śluzu, w których lizo-
zym rozkłada ściany komórek bakterii, czy wydzielanie 
kwasu żołądkowego, który stanowi silną zaporę dla bakterii 
wnikających do ustroju wraz pokarmem, nie wspominając 
o bardziej złożonych procesach, jak np. aktywność makro-
fagów, które umieszczają na powierzchni błony komórkowej 
fragment antygenu jako znacznik dla leukocytów ułatwia-
jąc im rozpoznanie „wroga” i zlikwidowanie go, to tylko 
niewielki przykład zakresu „samoaktywności” obronnej 
organizmu. Cała ta biologiczno -chemiczna maszyneria nie 
wymaga wolitywnego poruszenia. Znamienne jest, że rów-
nież na poziomie psychicznym odbieramy więcej bodźców 
niż jesteśmy w stanie to sobie uświadomić. Bez wątpienia 
organizm reaguje szybciej od naszej świadomości, sam 
zabiega o swoje istnienie7.

Szukając źródeł takiej sytuacji uwagę skierować trzeba 
na przyczyny natury ewolucyjnej. Rozwój na drodze doboru 
naturalnego domagał się od każdej formy organizmu „tro-
ski” o istnienie, czyli życie i stabilność. Te dwa imperatywy 
biologiczne podporządkowywały sobie funkcjonowanie 
i rozwój wszelkich form życia. Niezamierzone i nieświa-
dome dążenie do utrzymania się przy życiu przejawiają się 
już w prostej komórce. Świadczą o tym złożone operacje 
wymagające „wyczucia” profilu chemicznego w granicach 
organizmu i „nieświadomej wiedzy” w sytuacjach, gdy 
któregoś ze składników jest w określonym miejscu zbyt 
wiele lub za mało. Podobne mechanizmy zauważamy na bar-
dziej złożonym szczeblu rozwoju. Ameba jest stosunkowo 
nieskomplikowanym morfologicznie stworzeniem pozba-
wionym mózgu, a więc i umysłu. Nic nie wie o intencjach 
własnego organizmu w takim sensie, w jakim my zdajemy 
sobie z tego sprawę. Niemniej jednak istnieje w tym stworze-
niu podporządkowująca wszystko dążność do zachowania 
równowagi chemicznej swego wewnętrznego środowiska. 
Nieświadomie jako organizm reaguje właściwie na braki 
czy nadmiar jakiegoś chemicznego składnika. Oznacza to, 
że w organizmach żywych istnieć może jakiś mechanizm 
podobny do percepcji, wyczuwający wszelkie zaburzenia 
równowagi biochemicznej. Można go porównać do rodzaju 
wewnętrznej pamięci, umiejętności przeprowadzania dzia-
łań zapobiegawczych jednakże bez podłoża neuronalnego. 
W perspektywie ewolucyjnej życie i żądza życia w grani-
cach organizmu poprzedzają pojawienie się układu nerwo-
wego i mózgu. Kiedy mózg pojawił się na scenie ewolu-
cji, również on włączył się w podtrzymywanie procesów 

7 Por. Damasio A., Jak umysł zyskał jaźń. Konstruowanie świadomego mó‑
zgu, przekł. N. Radomski, Poznań 2011, s. 53–62; tenże, Błąd Kartezjusza, 
przekł. M. Karpiński, Poznań 1999, s. 139–141; Wróbel A., Mózg a układ 
odpornościowy, w: Mózg a zachowanie, red. nauk. T. Górska, A. Grabowska, 
J. Zagrodzka, Warszawa 2012, s. 99–119.
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życiowych. Jego atutem było poszerzenie zdolności wyczu-
wania stanu wewnętrznego, wykorzystywania zasobu orga-
nizmu i reagowania na zmiany zachodzące w środowisku 
otaczającym mózg8.

Uprzedzające świadomość działania organizmu winny 
posiadać swoje podłoże neurobiologiczne, czyli przełożenie 
na poziomie neuronalnym. Z badań nad potencjałami wiemy, 
że neurony podlegają pobudzeniu, tj. procesowi depolary-
zacji, polaryzacji i hiperpolaryzacji w ciągu zaledwie kilku 
milisekund, podczas gdy zdarzenia, których świadomość 
tworzy się w naszym umyśle, pojawiają się tam na dzie-
siątki czy setki, tysiące milisekund. Oznacza to, że zanim 
dotrze do osoby świadomość danego obiektu, w jej umy-
śle toczy się proces, który dla cząsteczki jak gdyby trwa 
wieczność. W stosunku do pobudzenia neuronalnego świa-
domość dociera zawsze – z proporcjonalnie – ogromnym 
opóźnieniem. Z badań Libeta wynika, że nasza świadomość 
działa prawdopodobnie z opóźnieniem ok. 500 milisekund9. 
Odkrycie to wnosi poważne konsekwencje do rozważań 
kognitywnych. Między aktywnością neuronalną a jej umy-
słowymi skutkami istnieje czasowa granica. To, co staje się 
przedmiotem uświadomienia, w mózgu w postaci potencja-
łów i aktywacji synaps pojawia się wcześniej! Nasuwa się 
pytanie, czy istnieje możliwość wskazania neuronalnego 
podłoża działań wyprzedzających uświadomienie – neu-
ronalnego portretu tych reakcji. Spośród wielu możliwo-
ści uwagę zwracają te struktury, których efektem funk-
cjonowania są zachowania homeostatyczne, automatyczne 
i odruchowe. 

W dużym uproszczeniu homeostaza to ogół reakcji bio-
chemicznych mający na celu zachowanie stałości środowi-
ska wewnętrznego organizmu. Jest bardzo złożonym pro-
cesem, w który zaangażowany jest zarówno ośrodkowy jak 
i obwodowy układ nerwowy. Przykładem neurobiologicz-
nych struktur zaangażowanych w homeostazę organizmu 
są układ autonomiczny, czyli wegetatywny, podwzgórze 
i pień mózgu. 

Układ wegetatywny kontroluje wiele procesów, wśród 
nich tak ważne jak metabolizm, krążenie, oddychanie, 
wchłanianie pokarmów. Obok tego układu istnieje soma-
tyczny odpowiedzialny za unerwienie mięśni szkieleto-
wych. Nerwy wegetatywne zbudowane są z dwóch neu-
ronów, somatyczne nieprzerwanie biegną od pnia mózgu 
lub rdzenia kręgowego do mięśni szkieletowych. Synapsy 
neuronów zaangażowanych w czynności wegetatywne 
znajdują się w tzw. zwojach, dlatego dzieli się je na neurony 
przedzwojowe i zazwojowe. W układzie wegetatywnym 
wyróżnia się dwie składowe: współczulną i przywspół-
czulną. Ciała neuronów przedzwojowych współczulnych 
zlokalizowane są w rdzeniu kręgowym na wysokości Th1 
do L2–3. Na przekrojach rdzenia są one widoczne jako 
tzw. rogi boczne między rogami przednimi i tylnymi. 
W perspektywie trójwymiarowej tworzą kolumnę boczną. 

8 Por. Damasio A., Tajemnica świadomości, przekł. M. Karpiński, Poznań 
2000, s. 146–149; tenże, Błąd Kartezjusza, dz. cyt., s. 108–109.
9 Tamże, s. 137.

Aksony neuronów współczulnych wychodzą korzeniami 
przednimi razem z aksonami motoneuronów, następnie 
w niewielkiej odległości od rdzenia oddzielają się od nich 
i wnikają do zwojów współczulnych. W organizmie regu-
lują i kontrolują wiele funkcji, począwszy od rozluźnie-
nia mięśnia rzęskowego dla widzenia odległego, rozsze-
rzenia źrenic, oskrzeli, naczyń krwionośnych i wzrostu 
przepływu krwi, przyspieszenia rytmu serca i siły skur-
czów, uwalniania glukozy z wątroby, produkcji hormonów 
w nadnerczach oraz wytwarzania gęstej śliny, aż po spa-
dek wydajności moczu, produkcji enzymów trawien-
nych, zwolnienie ruchu pokarmów w jelitach10. Układ 
przywspółczulny zlokalizowany jest na odcinku rdzeń-

 -mózg w dwóch grupach. Górną cześć tworzą skupiska 
neuronów w obrębie nerwów czaszkowych III, VII, IX, 
X, dolna znajduje się na odcinku krzyżowym na poziomie 
S2–S4. Wpływa m.in. na produkcje łez, śluzu nosa, ści-
skanie źrenic, skurcz mięśnia rzęskowego dla widzenia 
bliskiego, wytwarzanie rozrzedzonej śliny, wzrost pro-
dukcji enzymów trawiennych, przyspieszenie przemiesz-
czenia się produktów trawiennych w jelitach, zwolnienie 
rytmu bicia serca, stymulacje narządów płciowych11. Jak 
widać układy mają działanie przeciwne i w zależności 
od potrzeb środowiska uzupełniają się. 

Czy istnieje możliwość precyzyjnego określenia miejsca, 
w którym znajdują się ośrodki zapewniające utrzymanie 
homeostazy? Krauze podaje przykład trzymiesięcznego 
niemowlęcia urodzonego tylko z pniem mózgu i rdze-
niem kręgowym. Dziewczynka mimo starannej opieki 
przeżyła tylko trzy miesiące. Brak podwzgórza uniemoż-
liwiał utrzymanie prawidłowej temperatury ciała, mimo 
tego utrzymywało się oddychanie i tętno. Niemowlę było 
ślepe, zwężone źrenice nie reagowały na światło, nie płakało, 
ssało butelkę. Wnioskować można, że mechanizmy home-
ostatyczne niezbędne człowiekowi do przeżycia przynaj-
mniej przez kilka pierwszych miesięcy życia, mieszczą się 
w tyłomózgowiu i śródmózgowiu. Oznaczałoby to, że wła-
śnie tam należy upatrywać przyczyny dla której niemowlę 
oddychało i posiadało działający układ krążenia – procesy 
o znaczeniu fundamentalnym dla życia organizmu12. Już 
dzięki odkryciom Legalloisa wiemy, że nakłuwanie rdze-
nia przedłużonego i górnego odcinaka rdzenia kręgowego 
powoduje zatrzymanie ruchów oddechowych i uduszenie. 
Z badań in vitro nad skrawkami rdzenia przedłużonego 
wynika, że nawet po wyjęciu go z organizmu i sporzą-
dzenia skrawków, można z nich odprowadzić potencjały 
czynnościowe. Wskazuje to na kluczową rolę opuszki jako 

10 Por. Wielki Atlas Anatomii Człowieka, Beverly McMillan, wersja pol-
ska, tł. A. Glinka -Maruszak, T. Jankowska, K. Kłobukowska, M. Klińska, 
Ł. Blek, Warszawa 2009, s. 76–77.
11 Stosuje się jeszcze podział oparty na rodzaju przekaźnika.Mówi się 
o włóknach noradrenergicznych i cholinergicznych (acetylocholina). Cho-
linergiczne są wszystkie neurony przywspółczulne przedzwojowe i zazwo-
jowe oraz zazwojowe współczulne unerwiające gruczoły potowe skóry i na-
czynia krwionośne mięśni szkieletowych. Pozostałe neurony współczulne 
są noradrenergiczne. Tamże.
12 Por. Krause M., Człowiek i jego układ nerwowy, Katowice 2002, s. 104. 
Podobne przypadki opisuje Damasio A. w: Jak umysł…, dz. cyt., s. 90–93.
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ośrodka nerwowego odpowiedzialnego za oddychanie oraz 
na automatyzm działania neuronów oddechowych13.

Czynnikiem wywierającym decydujący wpływ na oddy-
chanie jest CO2. Strefy chemowrażliwe znajdują się na przed-
niej stronie rdzenia przedłużonego, po obydwu stronach 
na zewnątrz piramid, na głębokości nie większej niż około 
0,2 mm. Górna rozciąga się na obszarze od VII do IX nerwu 
czaszkowego, dolna niżej na poziomie wyjścia nerwu XII. 
Istotną rolę w oddychaniu odgrywa nerw błędny. Dostarcza 
impulsacje z mechanoreceptorów zlokalizowanych w ścia-
nach pęcherzyków płucnych. W czasie intensywnego wdechu 
w rozciągniętych pęcherzykach wzrasta aktywność recep-
torów, a wysyłana stamtąd impulsacja przez nerw błędny 
powoduje zatrzymanie wdechu i zapoczątkowanie wydechu. 
Okazuje się, że po przecięciu nerwu błędnego oddychanie 
nadal utrzymuje się, ale ze znacznie przedłużoną fazą wde-
chu i krótkimi wydechami14. Fakt, że oddychanie można 
zatrzymać „dowolnie” i to nie tylko w fazie wdechu i wyde-
chu, ale również w etapach pośrednich wskazuje, że w ste-
rowaniu kompleksem oddechowym udział biorą neurony 
drogi piramidowej. Tylko stamtąd bowiem możliwe jest 
precyzyjne sterowanie mięśniami modyfikującymi oddy-
chanie w czasie mówienia, śpiewu, gry na instrumentach. 
Impulsacja modyfikująca oddychanie może też pochodzić 
z ośrodków podkorowych, jak to się dzieje podczas krzyku, 
szlochu, wymiotów, połykaniu itp. Ponadto, hamowanie 
oddychania na polecenie sugeruje udział dróg korowych. 
Osoba do której się zwracamy, musi być uwarunkowana 
na sygnał tzn. znać język jakim się posługujemy, co angażuje 
części płata czołowego, skroniowego i ciemieniowego. Mimo 
że aktywność neuronów kompleksu oddechowego ma cha-
rakter automatyczny zaangażowanie dróg korowych tłuma-
czy możliwość wpływania na jego funkcjonowanie poprzez 
działanie będące skutkiem wcześniej uświadomionej decyzji, 
np. zatrzymanie oddechu. Zatrzymanie aktywności automa-
tycznej przez korę jest jednak przemijająca. Nie trwa dłużej 
niż 5 min. W czasie spowodowanego w ten sposób bezdechu 
wzrasta bowiem w krwi CO2, wskutek czego blokada zostaje 
przełamana. Organizm panuje nad procesem oddechowym! 

Drugi z kluczowych systemów homeostatycznych zlo-
kalizowany w tyłomózgowiu to tzw. kompleks sercowo-
 -naczynioruchowy. Steruje układem krążenia aby utrzymać 
wymagane ciśnienie krwi. Ciśnienie zależy od pracy serca 
i tzw. oporów obwodowych, które tworzą drobne tętniczki 
o dobrze rozwiniętej mięśniówce gładkiej. Drugim zada-
niem jest regulacja dystrybucji krwi. Objętość krwi jest 
mniejsza niż pojemność łożyska naczyniowego, dlatego 
potrzebne jest sterowanie rozdziałem krwi. W sterowaniu 
sercem i tętniczkami oporowymi udział biorą nerwy wege-
tatywne. Unerwienie współczulne dociera do mięśniówki 
tętniczek, utrzymując je w stałym napięciu. 

13 Legallois C. J. J., Esperience sur le principe de la vie, notamment sur 
celui des movements de Coeur et sir le siege de ce principe, D’Hautel 1812, 
w: tamże, s. 105.
14 Oddychanie można też zatrzymać przez nerw trójdzielny, wąchając np. 
opary amoniaku.

Wartości ciśnienia przekazywane są do ośrodka przez 
specjalne czujniki zwane presoreceptorami. Najlepiej 
poznane są presoreceptory w łuku aorty i zatoce szyjnej. 
Dzięki badaniom na zwierzętach (kotach) wiemy, że impul-
sacja z tych receptorów dociera do jednego z najważniej-
szych ośrodków wegetatywnych – jądra pasma samotnego. 
Informacja ulega przetworzeniu, po czym zostaje przekazana 
narządom wykonawczym tzn. sercu i mięśniówce gładkiej 
naczyń krwionośnych. Te zaś na zasadzie ujemnych sprzężeń 
zwrotnych modyfikują swą aktywność w sposób zapewnia-
jący ustalenie ciśnienia krwi stosownie do sytuacji. 

Podobnie jak w przypadku oddychania na krążenie 
mają wpływ struktury leżącego powyżej tyłomózgowia. 
Mogą one ograniczać wpływ presoreceptorów. Na przykład 
podwzgórze, jeśli sytuacja w jakiej znalazł się człowiek 
wymaga przyspieszenia akcji serca i wzrostu ciśnienia krwi, 
mimo hamującego wpływu presoreceptorów narzuca kom-
pleksowi parametry krążeniowe niezbędne do utrzymania 
homeostazy. To samo można powiedzieć o węchomózgo-
wiu, które wpływa na wzrost ciśnienia podczas spółkowa-
nia oraz o korze mózgu, dzięki której ciśnienie może ulec 
zmianie po zadziałaniu sygnału.

Przykładem homeostatycznego działania układu wege-
tatywnego jest termoregulacja. W proces ten zaangażo-
wany jest układ współczulny. Człowiek posiada pewien 
poziom temperatury organizmu, który w zależności od śro-
dowiska jest dla niego optymalny. Normalnie jest to około 
37°C. Termoregulacja jest uzależniona od integracji sygna-
łów pochodzących z dwóch klas termoreceptorów. Włókna 
aferentne ze skórnych receptorów ciepła i zimna, które 
informują o temperaturze skóry, biegną drogą rdzeniowo-
 -wzgórzową. Prioreceptory odbierające temperaturę ciała 
są zlokalizowane w okolicy przedwzrokowej podwzgórza 
i szyjnym odcinku rdzenia kręgowego. Włókna obydwu 
rodzajów receptorów biegną do tylnej części podwzgórza, 
obszaru odpowiedzialnego za reakcje termoregulacyjne 
(integracje sygnałów)15. W sytuacji zmian środowiskowych 
lub wewnętrznych pierwszą reakcją organizmu jest dopa-
sowanie aktywności współczulnej docierającej do mięśni 
gładkich tętniczek skórnych. W przypadku wzrostu tempe-
ratury obniżenie aktywności powoduje zmniejszenie ilości 
uwalnianej noradrenaliny i osłabienie skurczu mięśniówki 
gładkiej naczyń, co powoduje rozszerzenie skórnych naczyń 
krwionośnych. Gdy temperatura spada dochodzi do nasi-
lenia aktywności współczulnej i skurczu naczyń krwiono-
śnych16. W sytuacjach, gdy wahania temperatury wykazują 
większe wychylenia od strefy termoobojętnej w organizmie 
pojawia się pocenie się albo drżenie mięśni. W przypadku 
pocenia się również aktywizuje się układ współczulny. Gru-
czoły potowe są unerwiane przez neurony o tyle nietypowe, 
że uwalniają acetylocholinę a nie adrenalinę. Inaczej ma 
się rzecz z drżeniem. Polega ono na równomiernych skur-
czach mięśni agonistyczno -antagonistycznych. Występuje 

15 Por. A. Longstaff, Neurobiologia, przekł. zb. red. A. Wróbel, Warszawa 
2011, s. 378.
16 Tamże.
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w wyniku pobudzenia neuronów siatkowatych pnia mózgu, 
które mają połączenia synaptyczne z motoneuronami gamma. 
U ludzi rozpoczyna się w okolicach żwaczy i rozprzestrze-
nia się do mięśni tułowia i proksymalnych części kończyn. 
Drżenie jest więc wywołane obwodowo prze układ soma-
tyczny, a nie autonomiczny17. 

Układ wegetatywny jest także zaangażowany w procesy 
związane z oddawaniem moczu. Aby organizm mógł w tym 
wymiarze właściwie funkcjonować niezbędna jest z kolei 
aktywacja odruchu przywspółczulnego. Receptory rozcią-
gania w ścianie pęcherza wysyłają sygnały przez aferentne 
włókna trzewne typu A delta i C. Te biegną do krzyżowego 
odcinka rdzenia, gdzie tworzą synapsy z przedzwojowymi 
neuronami przywspółczulnymi. Aktywność przywspół-
czulna wywołuje skurcz mięśnia wypieracza i rozkurcz 
zwieracza wewnętrznego. Ponadto rozgałęzienia włókien 
aferentnych tworzą hamująca pętlę odruchową przebiegającą 
przez most. Dzięki niej świadoma kontrola nad oddawaniem 
moczu odbywa się za pośrednictwem dróg zstępujących, 
oddziałujących na neurony mostu. W wyniku przerwania 
rdzenia kontrola przestaje funkcjonować. 

Do homeostazy zalicza się także funkcjonowanie układu 
pokarmowego, pracę jelit i trzewi. W niektórych podręcz-
nikach można spotkać się z podziałem, w którym te pro-
cesy określane są mianem trzeciego układu18. Jak widać 
z powyższego, kontrola i regulacja za pomocą układu wege-
tatywnego decyduje o życiu organizmu w sposób niewy-
magający wolitywnej ingerencji człowieka.

Niezwykle ważnym ośrodkiem utrzymania homeostazy 
jest podwzgórze. Jest częścią międzymózgowia, obejmu-
jącą ściany komory III poniżej rowka podwzgórzowego 
i struktury dna komory III – skrzyżowanie wzrokowe, guz 
popielaty, lejek i ciała suteczkowate. Górną granicę stanowi 
skrzyżowanie wzrokowe, dolną strefa poniżej ciał sutecz-
kowatych. Przedłużeniem podwzgórza od góry jest pod-
stawowe pole węchowe, a ku dołowi – blaszka pokrywki 
śródmózgowia. Jest miejscem, w którym bariera krew -mózg 
jest najmniej szczelna, stąd jest niejako podwójnie infor-
mowane o stanie organizmu. Przez dochodzące do niego 
włókna nerwowe z obwodu ciała oraz przez krew, a ściślej 
mówiąc jej cechy fizyczne albo zawarte w niej substancje 
chemiczne19. 

Funkcjonalnie w podwzgórzu możemy wyróżnić trzy 
główne obszary. W okolicy wzrokowej albo przedniej znaj-
dują się jądra: nadwzrokowe i przykomorowe oraz nad-
skrzyżowaniowe. Jądra nadwzrokowe i przykomorowe 
produkują neuropeptydy i wpływają na uwalnianie w pła-
cie przysadki innych neurpeptydów oraz amin: serotoniny, 
dopaminy, noradrenaliny, histaminy, acetylocholiny. Neu-
rony jądra nadskrzyżowaniowego kontrolują różne cykle, 
np. sen -czuwanie, zmiany temperatury. Drugi to okolica 
guzowa inaczej środkowa, która rozciąga się do boku 

17 Tamże.
18 Por. Krause M., Człowiek…, dz. cyt., s. 100, przyp. 56.
19 Tamże, s. 148; Konturek S., Fizjologia człowieka. Neurofizjologia, t. IV, 
Kraków 1998, s. 265–267.

i jest przedzielona słupami sklepienia na część przyśrod-
kową i boczną. W części przyśrodkowej znajdują się dwa 
jądra: brzuszno -przyśrodkowe i grzbietowo -przyśrodkowe 
a w dolnym odcinku części przyśrodkowej jądro podwzgó-
rzowe tylne, które sięga do ciał suteczkowatych. Boczna 
część zawiera jądro podwzgórza bocznei 2–3 jądra guzowe. 
W okolicy sutkowatej lub tylnej wyróżnia się dwie grupy 
jąder: jądra tylnego podwzgórza i sutkowate20. 

Podwzgórze charakteryzuje się licznymi połączeniami 
z innymi strukturami mózgowymi. Docierają tu włókna afe-
rentne z nadrzędnych okolic mózgu, zwłaszcza kory mózgo-
wej, wzgórza i układu limbicznego oraz okolic podrzęd-
nych, głównie pnia mózgu i rdzenia kręgowego. Połączenia 
korowo -podwzgórzowe tworzą włókna biegnące w skle-
pieniu. Biorą początek w hipokampie i dochodzą do ciał 
suteczkowatych, jąder guzowych, okolicy nadwzrokowej 
i innych okolic podwzgórza. Niższe ośrodki OUN wysyłają 
sygnały za pośrednictwem kolaterali wstępujących dróg 
czuciowych, które dochodzą do bocznej części jąder sut-
kowatych. Drogą tą docierają informacje z narządów zmy-
słowych zwłaszcza receptorów słuchowych, węchowych, 
smakowych i trzewnych. Dzięki nim podwzgórze stale 
jest informowane o zmianach środowiska zewnętrznego 
i wewnętrznego organizmu. Włókna eferentne tworzą drogi: 
sutkowo -wzgórzową, sutkowo -pokrywkową, nadwzrokowo-

 -przysadkową, guzowo -przysadkową i układ włókien oko-
łokomorowych21. 

Bogactwo połączeń zarówno z strukturami nadrzędnymi, 
jak i podrzędnymi mózgu pozwala regulować i kontrolować 
środowisko wewnętrzne człowieka. Można podać wiele 
przykładów ilustrujących te procesy, np. regulacja wydzie-
lania hormonów. Dokonuje się za pomocą obydwu części 
przysadki mózgowej. Ciała komórkowe jądra nadwzroko-
wego i przykomorowego posiadają zdolność wytwarzania 
oraz transportowania wazopresyny i oksytocyny. Prawdo-
podobnie neurony jądra nadwzrokowego pełnią rolę osomo-
receptorów, tj. reagują na zmiany ciśnienia osmotycznego 
dopływającej do nich krwi. Wzrost ciśnienia osmotycznego 
powoduje „obkurczenie” osomoreceptorów oraz zwiększoną 
produkcję i uwalnianie wazporezyny, która z kolei prowadzi 
do zwiększenia objętości krwi i obniżenia osomolarności. 
Neurony jądra przykomorowego wytwarzają oksytocynę, 
która uwalniana na zakończeniu aksonów w tylnym płacie 
przysadki oddziałuje na pęcherzyki gruczołów mlecznych 
oraz skurcze mięsni macicy22. Regulacja gospodarką wodną 
związana jest z istnieniem ośrodka pragnienia w bocznej 
części podwzgórza i ośrodka gaszenia pragnienia poło-
żonego w jego części przyśrodkowej. Ośrodek pragnienia 
reaguje na suchość błony śluzowej jamy ustnej i gardła, 
a także na zmiany w wypełnieniu jelit i krążeniu zwrot-
nym oraz wątroby. Receptory znajdujące się tutaj tworzą 
rodzaj przyrządu pomiarowego odmierzającego ilość wody 

20 Tamże, s. 138–140; Konturek S., Fizjologia…, dz. cyt., s. 265–267.
21 Por. Konturek S., Fizjologia…, dz. cyt., s. 268–270.
22 Tamże, s. 271–273; por. Damasio A., Błąd Kartezjusza, dz. cyt., 
s. 142–146.
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niezbędnej do gaszenia pragnienia23. Regulacja przyjmowa-
nia pokarmu związana jest z istnieniem dwu antagonistycz-
nych ośrodków: sytości umiejscowionego w jądrze brzuszno-

 -przyśrodkowym i głodu, znajdującego się w bocznej części 
podwzgórza. Układ limbiczny oddziałuje na motywację 
reakcji pokarmowych i zmienia potrzebę przyjmowania 
pokarmu w odpowiednie zachowania. Obustronne uszko-
dzenie ośrodka sytości prowadzi do nadmiernego apetytu, 
podczas gdy uszkodzenie ośrodka głodu powoduje utratę 
łaknienia i zdolności poszukiwania pokarmu. Drażnienie 
go wzmaga apetyt. Podobnie jak ośrodek pragnienia rów-
nież ośrodek sytości otrzymuje impulsacje z receptorów 
obwodowych, które znajdują się w przewodzie pokarmo-
wym. Rozciąganie żołądka i jelit drażni receptory, z któ-
rych impulsacja do ośrodka sytości powoduje obniżenie 
łaknienia24. W regulację temperatury zaangażowana jest 
przednia cześć podwzgórza, która zawiera ośrodek termo-
statyczny i związany z regulacją procesów utraty ciepła 
i zwiększania jego produkcji, np. pocenie, rozszerzanie 
naczyń skóry. Tylna łączy się z reakcjami odruchowymi 
na zimno, a więc zachowaniem ciepła i ze wzrostem jego 
produkcji, np. drżenie mięśniowe i skurcz naczyń skórnych. 
Struktura termoregulacyjna jest bardzo złożona. Podwzgó-
rze otrzymuje informacje z termoreceptorów mózgu, ter-
moreceptorów skórnych reagujących na zmiany tempera-
tury otoczenia oraz termoreceptorów aktywującego układu 
siatkowatego. Impulsacja na zasadzie sprzężenia zwrot-
nego uruchamia mechanizmy regulujące temperaturę ciała. 
W ten sposób zachodzą procesy utrzymujące temperaturę 
organizmu w granicach możliwie najbardziej optymalnych 
do warunków środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. 
Na procesy termoregulacyjne wpływ ma też temperatura 
krwi dopływająca do ośrodka termoregulacji. Podwyższenie 
oraz pobudzenie termoreceptorów obwodowych i central-
nych prowadzi do rozszerzenia naczyń, a także wzmożonego 
wydzielania potu przez gruczoły potowe, przyspieszania 
akcji serca i oddychania, co zwiększa utratę ciepła wraz 
z wydychanym powietrzem, pobudzenia ośrodka hamu-
jącego drżenie mięśniowe, co zapobiega produkcji ciepła. 
Natomiast obniżenie temperatury zwiększa wytwarzanie 
ciepła i jednocześnie zmniejsza jego utratę przez pobu-
dzanie ośrodka drżenia mięśniowego, pobudzanie układu 
współczulnego i uwalnianie noradrenaliny przyspieszają-
cej metabolizm mięsni szkieletowych i tkanki tłuszczowej 
i węglowodanów, pobudzenie rdzenia nadnerczy i uwalnia-
nie amin katecholowych wzmagających metabolizm mię-
śni szkieletowych i tkanki tłuszczowej i węglowodanów 
oraz pobudzanie ośrodka naczyniowo -skurczowego, skurcz 
naczyń skórnych i zmniejszenie starty ciepła25. Regulacja 
czynności płciowych wiąże się ściśle z wytwarzaniem przez 
ośrodki podwzgórzowe czynników uwalniających przy-
sadkowe hormony gonadotropowe. Ich uszkodzenie lub 

23 Tamże, s. 274.
24 Tamże, s. 274–276.
25 Por. Krause M., Człowiek…, dz. cyt., s. 138–140; Konturek S., Fizjolo‑
gia…, dz. cyt., s. 265–267.

zahamowanie przez wysokie stężenie we krwi estrogenów 
i progesteronu lub implantacje hormonów do podwzgórza 
powoduje zaburzenia cyklu miesiączkowego i czynności 
rozrodczych. Z kolei regulacja czynności obronnych pozo-
staje w ścisłej więzi czynnościowej z układem limbicznym 
i bierze udział także w uruchamianiu regulacji obronnych. 
Zalicza się do nich reakcje wściekłości, agresji, strachu, 
ucieczki26.

Interesujący obraz homeostatycznej funkcji podwzgórza 
ukazują badania przeprowadzone na zwierzętach polega-
jące na drażnieniu poszczególnych okolic podwzgórza. Już 
na bazie doświadczenień przeprowadzonych na czuwających 
ludziach wiemy, że słabe drażnienie podwzgórza prądem 
elektrycznym powoduje subiektywne odczucia niepokoju, 
leku, depresji, strachu i przerażenia, natomiast drażnienie 
silnym bodźcem wyzwala atak wściekłości. Okazuje się, 
że w przypadku zwierząt (kotów) drażnienie przedniej czę-
ści podwzgórza oraz otaczających go okolic w kierunku 
węchomózgowia wzbudza samoistne reakcje spoczynkowe, 
tj. odprężenie, odpoczynek, senność. Drażnienie tylnego 
podwzgórza z przylegającymi okolicami śródmózgowia 
wywołuje silne pobudzenie zwierzęcia, reakcje wściekło-
ści, skłonność do atakowania. Drażnienie bocznych okolic 
podwzgórza wywołuje reakcje związane z przyjmowaniem 
pokarmu. Zwierze liże albo bierze do pyska znajdujące się 
w pobliżu przedmioty, a jeśli ma dostęp do pokarmu spo-
żywa go żarłocznie. W momencie przerwania drażnienia 
zwierze powraca do stanu sprzed czynności. Drażnienie 
z kolei okolicy środkowej powoduje zatrzymanie przyjmo-
wania pokarmu. Jeśli zwierzę jest drażnione w momencie 
przyjmowania pokarmu natychmiast przerywa jedzenie. 
Ponadto, wiemy, że istnieje okolica podwzgórza, której draż-
nienie powoduje wzmożone picie wody. Gdy jest uaktyw-
niona zwierze z braku wody potrafi pić własny mocz. Ist-
nieje także związek miedzy temperaturą otoczenia a ilością 
spożywanego pokarmu. Dzieje się tak dlatego, że przed-
nie okolice podwzgórza, szczególnie jądro przedwzrokowe, 
związane z kontrolą temperatury ciała, działają w łączności 
z ośrodkami przyjmowania pożywienia27.

Także badania dotyczące zachowań antyhomeostatycz-
nych ukazują, że reakcje psychiczne ludzi posiadają swój 

„neurobiologiczny zapis” w podwzgórzu. Czynnikiem anty-
homeostatycznym są np. tortury. Wzbudzają w układzie 
nerwowym intensywne reakcje wskazujące na silne pobu-
dzenie tylnego podwzgórza i sprzężonej z nim współczulnej 
części układu wegetatywnego, tj. wzrost skurczów serca, 
ciśnienia tętniczego, przyspieszenie oddychania, rozszerze-
nie źrenic, równocześnie pojawiają się charakterystyczne 
zmiany w zachowaniu, w których niewątpliwie uczestniczą 
półkule mózgowe28. 

Rolę podwzgórza w utrzymaniu homeostazy pod-
kreśla interesujący proces zwany zegarem biologicznym. 

26 Por. Konturek S., Fizjologia…, dz. cyt., s. 278.
27 Por. Krause M., Człowiek…, dz. cyt., s. 144–145.
28 Tamże, s. 149.
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Wiele czynności fizjologicznych ma charakter cykliczny, 
tj. zmienia się w okresie zbliżonym do jednej doby, np. 
sen i czuwanie, temperatura głęboka ciała, wydzielanie 
hormonów przedniego płata przysadki, mechanizmy auto-
nomiczne, wydalanie potasu w moczu. Badania ukazują, 
że ludzie odizolowani od zewnętrznych informacji o aktu-
alnym czasie, mający komfort spania, jedzenia, korzystania 
z naświetlenia przejawiają początkowo wewnętrzne rytmy 
w okresie około 25 -godzinnym. Szczególnie ważne znacze-
nie ma światło. Doświadczenia pokazują, że silny impuls 
świetlny w czasie subiektywnej nocy wywołuje zmiany 
cyklu okołodobowego. U ludzi śpiących normalnie najniż-
sza wartość temperatury głębokiej ciała występuje około 
5 rano. Impuls świetlny, zastosowany w nocy przed 5 rano 
wywołuje opóźnienie rytmu, natomiast zastosowany póź-
niej przyspieszenie fazy29. 

Neurofizjologicznym podłożem tego procesu są pod-
wzgórze i szyszynka. Zegar okołodobowy regulujący rytm 
snu i czuwania jest zlokalizowany w jądrze nadskrzyżo-
waniowym w przedniej części podwzgórza. Badając mózg 
szczura wykazano, że stymulacja elektryczna tego jądra 
przesuwa przewidywalnie rytmy okołodobowe, natomiast 
zniszczenie powoduje zniesienie ich całkowite. Funkcja 
rozrusznikowa jest związana z aktywnością pojedynczych 
neuronów położonych w brzuszno -bocznym rdzeniu jądra 
nadskrzyżowaniowego. Jest ono sterowane impulsacją z siat-
kówki, tzn. podlega zmianom oświetlenia w otoczeniu. Stam-
tąd informacja jest przekazywana do jądra przykomoro-
wego. Dalej impulsy biegną do przedzwojowych neuronów 
współczulnych na poziomie Th 1, następnie do górnego 
zwoju szyjnego i w końcu docierają do szyszynki. Szlak 
ten reguluje rytm snu i czuwania, czynności autonomicz-
nych i wewnątrzwydzielniczych, steruje wydzieleniem hor-
monu melatoniny. Częstotliwość potencjałów czynnościo-
wych tych neuronów zmienia się sinusoidalnie w okresie 
24 -godzinnym, przyjmując najwyższe wartości w ciągu dnia, 
a najniższe w nocy30. Istnieją również projekcje do wzgórza 
oraz podstawnej części przodomózgowia (np. jądra prze-
grody), które najprawdopodobniej są odpowiedzialne za 
okołodobowe wahania zdolności do zapamiętywania oraz 
funkcji poznawczych31. Wspomniana wyżej szyszynka jest 
narządem wydzielającym do krwiobiegu melatoninę, która 
przechodzi przez barierę krew -mózg docierając do jądra nad-
skrzyżowaniowego. Szyszynka dorosłego człowieka wytwa-
rza 12–29 mg melatoniny na dobę i wydziela ją do krwi. 
Dokonuje się to w czasie subiektywnej nocy (ciemności). 
Czas trwania pulsu melatoniny jest bezpośrednio związany 
z fotoperiodem, czyli długością nocy i dnia. Światło hamuje 
syntezę melatoniny. Inicjuje to interakcja pomiędzy jądrem 
nadskrzyżowaniowym i przykomorowym. Komórki ner-
wowe pierwszego hamują część autonomiczną jądra przyko-
morowego. Aksony neuronów jądra przykomorowego biegną 

29 Por. Longstaff A., Neurobiologia, dz. cyt., s. 417.
30 Tamże, s. 417–418.
31 Por. Krause M., Człowiek…, dz. cyt., s. 151.

przez pień mózgu i tworzą połączenia synaptyczne z przed-
zwojowymi neuronami współczulnymi w obrębie istoty sza-
rej rdzenia kręgowego, w segmentach T1 i T2. Te neurony 
współczulne tworzą projekcje do górnego zwoju szyjnego, 
zaś komórki pozazwojowe unerwiają szyszynkę32. 

Musi zadziwiać „obszar”, jakim dyrygują układ wegeta-
tywny i podwzgórze oraz złożoność poszczególnych proce-
sów. Reakcje wynikające z działania układu wegetatywnego 
stanowią w ogromnej mierze o utrzymaniu organizmu przy 
życiu. Podwzgórze kieruje złożonymi mechanizmami układu 
autonomicznego, wpływa na stałość temperatury, prężności 
gazów oddechowych we krwi, integruje odruchy rdzeniowe 
i autonomiczne procesy regulacyjne kontrolowane przez 
ośrodki w pniu mózgu, kontroluje uwalnianie hormonów 
przysadkowych, bezpośrednio wpływa na zachowania takie 
jak pobieranie wody, reakcje pokarmowe, emocjonalno-
 -obronne, płciowe. Dzięki powiązaniom z układem limbicz-
nym wpływa nie tylko odpowiednie zmiany w zachowaniu, 
ale także prowadzi do doznań subiektywnych w postaci 
odczuć i emocji. Kontroluje i reguluje cykliczność wielu 
funkcji życiowych. Z psychologicznego punktu widzenia 
proces autonomiczny i działanie podwzgórza dokonują się 
podświadomie. Zdrowy człowiek nie odczuwa ciśnienia 
krwi, nie doznaje tętna, wytwarzania moczu czy żółci, pery-
staltyki jelit. Nie ma konieczności rejestrowania i śledzenia 
oddechu czy ciśnienia krwi. Dopiero w patologii funkcji 
narządu sygnalizacja z narządu wewnętrznego wychodzi 
poza układ wegetatywny i dociera do obszarów zawiadu-
jących homeostazą behawioralną – staje się uświadomioną. 
Układ wegetatywny i podwzgórze stanowią elementy neu-
robiologicznego portretu reakcji życiowych dokonujących 
się bez udziału świadomości. 

Jest rzeczą oczywistą, że dwa przykłady neurobiologicz-
nych struktur odpowiadających z homeostazę organizmu 
nie wyczerpują problematyki. Wystarczają jednak by z neu-
rokognitywistycznego punktu widzenia ukazać, że home-
ostaza ma źródło w strukturach neuronalnych i dokonuje 
się bez wolitywnego udziału osoby33.

Inny rodzaj zachowań homeostatycznych to automa-
tyzmy. Są motorycznymi reakcjami organizmu na bodźce 
zewnętrzne lub wewnętrzne w celu utrzymania bezpie-
czeństwa. Pod wpływem bodźca organizm inicjuje pewne 
procesy, które nie muszą być uświadomione i nie wymagają 
wolitywnej akceptacji. Przykładowymi strukturami neu-
robiologicznymi tworzącymi mapy neuronowe zachowań 
automatycznych są z pewnością móżdżek, niektóre drogi 
aferentne i eferentne oraz układ pozapiramidowy.

Móżdżek złożony jest z dwóch półkul połączonych czę-
ścią środkową zwaną robakiem. Stanowi złożoną strukturę 

32 W święcie zwierzęcym melatonina wpływa na regulacje cyklów rozrod-
czych. U zwierząt rozmnażających się sezonowo długość pulsu melatoni-
ny reguluje aktywność osi podwzgórze -przysadka -gonady obu płci. Np. 
u owiec dłuższy sygnał melatoninowy związany z krótszym fotoperiodem 
w listopadzie pobudza samice do rui natomiast samców pobudza wzrost ją-
der (wzrost testosteronu i spermatogeneza). Por. Longstaff A., Neurobiologia, 
dz. cyt., s. 418–419.
33 Pominięty został w tym momencie pień mózgu, gdyż na jego temat mowa 
będzie przy okazji odruchów.
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OUN, w której można wyodrębnić filogenetycznie trzy czę-
ści funkcjonalne: móżdżek stary, dawny, nowy. Móżdżek 
stary, zwany również przedsionkowym tworzy u człowieka 
płat grudkowo -kłaczkowy obejmujący grudkę i kłaczek. Ma 
liczne połączenia z jądrami przedsionkowymi i odgrywa rolę 
w utrzymaniu równowagi i koordynacji ruchów postawnych. 
Móżdżek dawny, inaczej rdzeniowy, obejmuje znaczną część 
robaka, przedni płat czołowy i języczek oraz piramidę dolną. 
Ma bliskie połączenia z rdzeniem kręgowym. Za pomocą 
dróg odśrodkowych kontroluje mięśnie, które przeciwdzia-
łają sile ciężkości i warunkują rozkład napięcia mięśniowego 
aby utrzymać równowagę w pozycji stojącej lub w czasie 
chodzenia. W skład móżdżku nowego, zwanego również 
korowym wchodzą dwie półkule móżdżkowe. Przez jądro 
zębate i wzgórze ma ścisłe połączenia z korą mózgową nie-
zbędne do wykonania precyzyjnych ruchów34. 

Kora móżdżku składa się z trzech rodzajów warstw 
komórek: zewnętrznie położonej warstwy drobinowej, 
zawierającej komórki ziarniste, koszyczkowate i Golgiego; 
warstwy środkowej złożonej z komórek Purkiniego; warstwy 
wewnętrznej z komórek ziarnistych. Każdy rodzaj posiada 
własne zadania. Aksony komórek Purkiniego przewodzą 
impulsacje eferentne z kory móżdżku do jąder przedsion-
kowych przez konary dolne. Impulsację aferentną do kory 
móżdżku zapewniają drogi biegnące we włóknach kiciastych 
i pnących. Zakończenia włókiem kiciastych tworzą synapsy 
pobudzeniowe na komórkach jąder móżdżku tworząc liczne 
synapsy z komórkami ziarnistymi. Z kolei komórki ziarni-
ste wysyłają krótkie aksony w kierunku powierzchni kory 
móżdżku. Dendryty komórek Purkiniego wnikają do war-
stwy ziarnistej tworzą synapsy z włóknami równoległymi 
z komórek ziarnistych. W warstwie ziarnistej znajdują się 
także komórki gwiaździste i koszyczkowate oraz Golgiego. 
Wszystkie mają krótkie aksony, poprzez które działają hamu-
jąco na komórki Purkiniego35. 

Szczególną cechą móżdżku jest mnogość dwukierun-
kowych połączeń z innymi strukturami OUN. Liczne drogi 
aferentne i eferentne w obrębie konarów: górnego, środko-
wego i dolnego stanowią jakby pomost łączący móżdżek 
z resztą struktur mózgowych. Dzięki połączeniom niemal 
ze wszystkimi – pośrednio lub bezpośrednio – częściami 
mózgu móżdżek może spełniać potrójną rolę: planowania 
czynności, kontrolę napięcia mięśniowego i koordynację 
ruchów wraz z utrzymywaniem równowagi i pionizacji.

Planowanie domaga się udziału kory mózgowej. W tym 
celu połączenia dochodzą przez aferentną drogę korowo-

 -mostowo -móżdżkową i eferentną móżdżkowo -wzgórzowo-
 -korową. Włókna pierwszej pochodzą z płatów czołowego, 
ciemieniowego, skroniowego i potylicznego. Biegną obok 
drogi piramidowej do jąder własnych mostu, stamtąd przez 
konary środkowe do kory przeciwległych półkul móżdż-
kowych. Informuje ona móżdżek o zamierzonych ruchach 
dowolnych, które poprzedza pewien „plan działania”, jaki 

34 Por. Konturek S., Fizjologia…, dz. cyt., s. 117–118.
35 Tamże, s. 118–120.

powstaje głównie w obszarach kojarzeniowych kory, zwłasz-
cza na styku płata ciemieniowo -potyliczno -skroniowego 
i w tylnej części płata ciemieniowego. Stamtąd impulsy bie-
gną do kory czołowej do obszarów przedruchowych i dalej 
do ośrodków w korze somatoruchowej (pole 4) powodując 
skurcze mięśniowe za pośrednictwem drogi piramidowej. 
Żadna z dowolnych czy mimowolnych czynności ruchowych 
nie następuje zanim z „planujących” okolic kojarzeniowych 
kory nie wyjdzie „uzgodnione” z móżdżkiem polecenie 
do wykonania zamierzonego ruchu. Kolejne ruchy są koor-
dynowane i korygowane przez obszary strefy bocznej półkul 
móżdżkowych mające liczne dwukierunkowe połączenia 
z korą mózgową. Plany zamierzonych czynności ruchowych 
są przekazywane z kory kojarzeniowej do strefy bocznej 
móżdżku a jednocześnie do jąder podkorowych. Ze strefy 
bocznej płyną następnie sygnały z powrotem do kory, 
dając „korektę” zamierzonym ruchom Planowanie zatem 
dokonuje się poprzez sprzężenie zwrotne między drogami 
korowo -mostowo -móżdżkową a móżdżkowo -wzgórzowo-
 -korową36. 

Kontrola napięcia mięśniowego polega na regulacji 
naprzemiennych skurczów i rozkurczów mięśniowych. 
Pobudzenie z kory ruchowej przewodzone drogą piramidową 
do rdzenia i dalej przez alfa motoneurony do mięśni prowa-
dzi do ich skurczu. Jednocześnie drogą korowo -mostowo-

 -móżdżkową sygnały z kory trafiają do kory móżdżku przez 
włókna kiciaste, których pobudzenie warunkuje stymulacje 
komórek w jądrach zębatych móżdżku. Stamtąd sygnały 
wracają przez konary górne do wzgórza i następnie do kory 
lub przez drogę móżdżkowo -czerwienno -rdzeniową do rdze-
nia, dzięki czemu podtrzymywane i wzmagane jest pobu-
dzenia alfa motoneuronów. Z kolei pobudzenie komórek 
Purkiniego wywołuje sygnały hamujące przesyłane do jąder 
móżdżku i dalej przez pień mózgu i rdzeń kręgowy do mię-
śni. Skutkuje to wyłączeniem skurczów mięsni agonistycz-
nych. Dzięki temu możliwe jest szybkie włączenie i wyłą-
czenie skurczów mięśni agonistycznych i powstanie ruchów 
naprzemiennych37. 

Utrzymanie równowagi należy głównie do móżdżku 
przedsionkowego otrzymującego impulsy z narządu równo-
wagi za pośrednictwem jąder przedsionkowych oraz części 
móżdżku, do których dochodzą informacje z priopriocep-
torów i narządu wzroku. Normalnie pionowa postawa ciała 
utrzymywana jest dzięki odpowiedniemu rozkładowi napięć 
i skurczów mięśni kończyn i tułowia. Móżdżek wpływa 
na napięcie przesyłając odpowiednie pobudzenia do alfa 
i gamma motoneuronów drogą móżdżkowo -rdzeniową. 
Są to drogi pośrednie przez jądro czerwienne. Móżdżek 
wpływa na te motoneurony także za pośrednictwem jąder 
przedsionkowych i układu siatkowatego, odpowiednio 
poprzez drogę móżdżkowo -przedsionkowo -rdzeniową 

36 Tamże, s. 123–126.
37 Tamże, s. 122–126. Do koordynacji móżdżkowej ruchów dowolnych 
znaczenia mają również sygnały napływające do kory móżdżku z mię-
śni, prioprioceptorów, czyli wrzecion nerwowo -mięśniowych przez drogę 
rdzeniowo -móżdżkową grzbietową. Podobne sygnały docierają z zespołu 
oliwki. Tamże.
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i móżdżkowo -siatkowato -rdzeniową. W ten sposób reguluje 
pobudliwość motoneuronów rdzenia i kontroluje napięcie 
mięśniowe ruchów dowolnych i mimowolnych38.

Działanie móżdżku jest wyraźnym przykładem auto-
matyzmu i jego roli w organizmie. W kontekście motorycz-
nym stanowi ośrodek bardzo precyzyjne „rozplanowany”. 
Odgrywa ważną rolę w doborze i kolejności ruchowych 
czynności dowolnych, daje poprawkę dla ruchów dowol-
nych i mimowolnych, nadając im cechy płynności i precy-
zji. Środkowa część móżdżku czyli robak kontroluje ruchy 
i napięcie mięśni tułowiowych i proksymalnych części koń-
czyn. Strefa pośrednia koordynuje ruchy dowolne i napięcie 
mięśni górnej i dolnej kończyny, szczególnie palców, dłoni, 
stopy. Największa strefa boczna półkul móżdżkowych dzięki 
obustronnym połączeniom z korą mózgową poprzez drogę 
korowo -mostwo -móżdżkową, zapewnia ogólne planowa-
nie i kolejność czasową dowolnej aktywności ruchowej39. 
Móżdżek jest bardzo bogatą strukturą z licznymi połącze-
niami z ośrodkami nadrzędnymi i podrzędnymi mózgu. 
Dzięki nim odgrywa rolę „banku pamięciowego” jednostek 
motorycznych zawierającego aktualne informacje o wzor-
cach ruchowych i o stanie aktualnie pobudzanych jedno-
stek motorycznych. Ciągle uaktualnia „krótkoterminowe” 
ślady pamięciowe dzięki informacjom napływającym stale 
z prioprioceptorów mięśniowych i receptorów skórnych 
całego ciała. Przekazuje sygnały o bieżącym stanie czynno-
ściowym mięśni do kory mózgu, do ośrodków planowania 
czynności ruchowych. W ten sposób organizm dokonuje 
stosownych poprawek do ruchów zamierzonych czy też aktu-
alnie wykonywanych40. Planowanie ruchu, modyfikowanie 
go, pionizacja i równowaga to elementy składowe funkcji 
życiowych. Móżdżek jest przykładem niepośledniej roli 
automatyzmów w utrzymaniu organizmu przy życiu.

Równie interesującym przykładem automatyzmu jest 
funkcjonowanie i kooperacja dróg piramidowej korowo-
 -rdzeniowej i pozapiramidowej czerwienno -rdzeniowej. 
Neurony, których aksony tworzą drogę piramidową zlo-
kalizowane są w korze mózgowej, w polach 1, 2, 3, 4 i 6 
wg numeracji Brodmanna. Droga korowo -rdzeniowa składa 
się z aksonów ok. miliona komórek piramidalnych znajdu-
jących się w V warstwie kory. Ponad połowa z nich pocho-
dzi z pierwszorzędowej kory ruchowej, pola 4 Brodmanna 
i dodatkowej kory ruchowej lub kory przedruchowej w polu 6. 
Dają one projekcje do rogów brzusznych rdzenia kręgowego. 
Około 40% aksonów tej drogi pochodzi z kory czucio-
wej (pola 1, 2 i 3) i z innych obszarów kory ciemieniowej 
(5 i 7). Aksony pochodzące z płata ciemieniowego kończą się 
w rogach tylnych rdzenia i kontrolują informacje czuciową41. 

Aksony drogi korowo -rdzeniowej przechodzą przez 
torebkę wewnętrzną i schodzą do pnia mózgu. Tutaj więk-
szość włókien przyśrodkowych rozdziela się, przechodzi 
na drugą stronę linii środkowej i idzie do jąder (trójdzielnego 

38 Tamże, s. 125.
39 Tamże, s. 121.
40 Tamże, s. 124–125.
41 Por. Longstaff A., Neurobiologia, dz. cyt., s. 283.

V, twarzowego VII, podjęzykowego XII, i dodatkowego 
XI) nerwów czaszkowych. Są to włókna korowo -jądrowe 
(korowo -opuszkowe), które unerwiają motoneurony mięśni 
twarzy, języka, gardła, krtani i mięśni mostkowo -sutkowego 
i czworobocznego. Na wysokości mostu zwarta struktura 
dróg ulega rozproszeniu na pojedyncze pęczki poprzety-
kane licznymi włóknami poprzecznymi. Włókna przecho-
dzą przez rdzeń przedłużony powodując wybrzuszenie 
zwane piramidami. W tej części rdzenia przedłużonego 
około 70–85% włókien przekracza linię środkową i daje 
początek drodze korowo -rdzeniowej bocznej. Pozostałe 
aksony tworzą drogę korowo -rdzeniową przednią. Łączą 
się bezpośrednio z motoneuronami alfa dystalnych mię-
śni kończyn leżącymi w IX blaszce Rexeda lub poprzez 
interneurony w VII i VIII blaszce i z motoneuronami alfa 
proksymalnych mięśni i kończyn osiowych. Neurony drogi 
korowo -rdzeniowej są pobudzające (glutaminianergiczne). 
Poprzez drogę piramidową kora mózgowa steruje złożonym 
aparatem wykonawczym, tj. motoneuronami i podległymi 
im mięśniami najprawdopodobniej precyzyjnymi ruchami, 
np. palcami rąk42.

Droga czerwienno -rdzeniowa składa się z komórek 
zlokalizowanych w dolnej części jądra czerwiennego. Jest 
to zgrupowanie jąder, w którym mikroskopowo można 
wyróżnić dwie składowe o odmiennej cytoarchitekturze. 
Część ogonowa starsza składa się z dużych neuronów, roz-
sianych na tle mniejszych komórek nerwowych. Te aksony 
tworzą drogę czerwienno -rdzeniową. Część dogłowowa, 
dobrze rozwinięta u człowieka zbudowana jest z małych 
komórek nerwowych, które zapewniają łączność z różnymi, 
niezbyt odległymi okolicami mózgowia. Wychodząc aksony 
krzyżują się poza jego obrębem na tzw. skrzyżowaniu Forela 
i biegną w dół, przylegając z przodu i do drogi korowo-
 -rdzeniowej bocznej. Tylko część włókiem drogi czerwienno-
 -rdzeniowej dociera do rdzenia kręgowego. Wiele kończy 
się po drodze na jądrach nerwów czaszkowych (V, VII, 
VIII, XII), jądrach pęczka smukłego i klinowatego oraz 
w obrębie tworu siatkowatego, mostu i opuszki. W rdze-
niu kręgowym włókna tej drogi kończą się w okolicach IV 
i V blaszki Rexeda oraz na motoneuronach mięśni zgina-
czy obwodowych odcinków kończyn. Neurony jądra czer-
wiennego modyfikują ruchy, dotyczy to zwłaszcza sięgania 
po przedmioty i manipulowanie nimi43.

Wpływ obydwu dróg na automatyzm organizmu wynika 
ze specyfiki ich kooperacji. Droga korowo -rdzeniowa jest 
angażowana w procesie uczenia się nowych ruchów, nato-
miast czerwienno -rdzeniowa uaktywnia się, gdy wyko-
nywane są ruchy uprzednio wyuczone. Oddzielna służy 
do przełączenia aktywności między tymi dwoma bocznymi 
układami ruchowymi. Gdy nowy ruch został wyuczony 
z sukcesem, kontrola wykonania tego ruchu zostaje prze-
kazana z drogi korowo -rdzeniowej do drogi czerwienno-
 -rdzeniowej. Przeciwnie dzieje się, gdy ma być wyuczony 

42 Tamże, s. 283–284; Krause M., Człowiek…, dz. cyt., s. 82–83.
43 Por. Krause M., Człowiek…, dz. cyt., s. 84–118.
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jakiś nowy ruch automatyczny. Droga piramidowa w sto-
sunku do swojej odpowiedniczki posiada większe znaczenie 
dla bezpieczeństwa organizmu, ponieważ dotyczy wykony-
wania i nabywania nowych ruchów. Pozapiramidowa nato-
miast jest w stosunku do swojej odpowiedniczki jest jakby 

„magazynem” reakcji już wyuczonych. Ich współpraca jest 
przykładem wykorzystania automatyzacji ruchów w celu 
zapewnienia organizmowi większego komfortu dyspono-
wania i działania. Uszkodzenia drogi korowo -rdzeniowej 
mają dotkliwszy i bardziej długotrwały efekt niż uszko-
dzenia drogi czerwienno -rdzeniowej. U ludzi uszkodzenie 
tej drogi piramidowej prowadzi również do uszkodzenia 
czerwienno -rdzeniowej. 

Droga czerwienno -rdzeniowa jest jednym z elementów 
układu pozapiramidowego, którego funkcjonowanie wiąże 
się z tendencją do automatyzowania ruchów. Poza ruchami 
dowolnymi człowiek wykonuje wiele czynności ruchowych 
nieświadomie, automatycznie. Przyjmowanie określonej 
postawy ciała podczas walki, obrony i ucieczki lub balan-
sowanie naprzemienne kończyn górnych i dolnych podczas 
chodzenia to tylko niektóre przykłady. Ośrodkiem wpływa-
jącym na tę część motoryki organizmu są jądra podstawne. 
Główną funkcją układu pozapiramidowego jest kontrola 
aktywności motorycznej w szczególności współruchów, 
współdziałanie z układem piramidowym w regulacji ruchów 
dowolnych oraz regulacja napięcia mięśniowego związanego 
z zachowaniem prawidłowej postawy ciała i ruchu44. 

Anatomicznie układ pozapiramidowy obejmuje wiele 
struktur znajdujących się głównie w obrębie jąder podstaw-
nych. W jego skład wchodzą prążkowie, które współtwo-
rzą jądro ogoniaste i skorupa, gałka blada, istota czarna, 
część tworu siatkowatego, jądro niskowzgórzowe, jądro 
czerwienne45. Jądro ogoniaste i skorupa stanowią funkcjo-
nalnie jednolitą strukturę – grzbietowe prążkowie, anato-
micznie rozdzielone torebką wewnętrzną. Chociaż grzbie-
towe prążkowie różni się od brzusznego, które jest częścią 
układu limbicznego, oba mają podobne połączenia. Struk-
tury wyjściowe jąder podstawnych stanowią gałka blada 
i istota czarna. Obie otrzymują hamujące połączenia z prąż-
kowia i połączenia pobudzeniowe z jądra niskowzgórzowego. 
Także obie wysyłają GABA -ergiczną hamującą projekcję 
do wzgórza. Jądro niskowzgórzowe – szczególnie dobrze 
rozwinięte u naczelnych – jest strukturą do której docho-
dzą połączenia pobudzające z kory ruchowej i hamujące 
z części zewnętrznej gałki bladej. Cechą jąder podstaw-
nych – poza częścią zbitą istoty czarnej – jest somatoto-
powa struktura. Aksony wychodzące z jąder podstawnych 
do wzgórza tworzą mapy somatotopowe, inne od tych, które 
powstają we wzgórzu46.

Pod względem kooperacji ośrodki układu pozapirami-
dowego mają liczne połączenia i tworzą pętle. Za pośrednic-

44 Por. Konturek S., Fizjologia…, dz. cyt., s.111.
45 Por. Longstaff A., Neurobiologia, dz. cyt., s. 315.
46 Por. Longstaff A., Neurobiologia, dz. cyt., s. 316–317; Konturek S., Fizjo‑
logia…, dz. cyt., s.12–113; Duus P. Diagnostyka topograficzna w neurologii, 
rec. tł. J. Majkowski., Warszawa 1999, s. 55–59.

twem wzgórza wysyłają włókna do podrzędnych ośrod-
ków OUN i nadrzędnych, tj. ośrodków korowych, szcze-
gólnie do pól 9–12 mieszczących się w płacie ciemienio-
wym, skroniowym i potylicznym. Większość wejść do jąder 
podstawnych pochodzi z kory mózgu i wchodzi do prąż-
kowia. Wyjście z jąder podstawnych stanowi część gałki 
bladej wewnętrzna i część siatkowata istoty czarnej. Stam-
tąd informacja dochodzi do wzgórza. Wzgórze daje pro-
jekcje z powrotem do kory, zamykając pętlę. Uważa się, 
że w jądrach podstawnych istniej pięć równoległych pętli, 
które nazywa się pętlami podstawno -wzgórzowo -korowymi. 
Tylko ruchowa i okoruchowa spełniają funkcję, jakie pier-
wotnie przypisywano jądrom podstawnym. Pozostałe: 
grzbietowo -boczna przedczołowa, oczodołowo -czołowa 
i przednia obręczy są związane odpowiednio z pamięcią, 
poznaniem i emocjami. Z tego względu postawiono hipo-
tezę, że jądra podstawne mogą też pełnić rolę w funkcjach 
poznawczych i emocjonalnych. Skutki działania pętli zależą 
zatem od obszarów kory, z którym są połączone! Układ 
pozapiramidowy posiada też połączenia z rdzeniem krę-
gowym za pośrednictwem drogi czerwienno -rdzeniowej, 
siatkowato -rdzeniowej, nakrywkowo -rdzeniowej, oliwkowo-

 -rdzeniowej i przedsionkowo -rdzeniowej. Dzięki połącze-
niom z móżdżkiem, poprzez jądro niskowzgórzowe możliwa 
jest poprawka dla ruchów mimowolnych i zmian napięcia 
mięśniowego podlegającego kontroli układu pozapirami-
dowego, która nadaje ruchom precyzji i płynności47. 

Uszkodzenie jąder podkorowych prowadzi przede 
wszystkim do zaburzeń ruchowych. Są to głównie zabu-
rzenia w napięciu mięśniowym (dystonia) i występowanie 
ruchów mimowolnych. Przykładem patologii funkcjonowa-
nia jąder podkorowych jest drżączka porażna, która objawia 
się akinezą, sztywnością mięśniową i drżeniem. Uszkodze-
nie w obrębie wewnętrznej części gałki bladej i jej dróg 
do wzgórza powoduje znaczne zmniejszenie sztywności. 
Obustronne wyłączenie gałki bladej prowadzi do bardzo 
ciężkich zaburzeń świadomości i zespołów majaczenio-
wych. Uszkodzenie części prążkowia (prążkowie nowe) 
wraz z dodatkowymi uszkodzeniami w obrębie gałki bla-
dej, wzgórza oraz kory mózgowej są powodem nieskoor-
dynowanego pobudzenia ruchowego jak pląsawica, atetoza, 
dystonia, spastyczny kręcz karku Ze względu na połączenia 
ze strukturami mającymi wpływ na funkcje psychiczne 
uszkodzenie jąder podstawnych może zaburzyć procesy 
myślowe48. 

Funkcjonowanie dróg pozapiramidowych pokazuje, 
że motoryka organizmu należy do czynności zarówno uświa-
domionych jak i nieświadomych. Zazwyczaj obie możliwo-
ści występują razem, częściej jednak nieuświadomiona nie 
wymaga towarzyszenia uświadomionej. W wielu czynno-
ściach, które podejmujemy organizm wykonuje dziesiątki, 
setki ruchów mięśniami, które nie są przez nas w ogóle 

47 Por. Konturek S., Fizjologia…, dz. cyt., s.111–113; Longstaff A., Neuro‑
biologia, dz. cyt., s. 315–319.
48 Por. Duus P. Diagnostyka topograficzna…, dz. cyt., s. 306–312. Wyjaśnie-
nie pojęć w przyp. 51.
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zauważalne. Ich rola jest nieoceniona, gdyż służą potrzebom 
życiowym i zachowaniu życia. Drogi piramidowa i pozapira-
midowa ukazują bogactwo, jakim dysponuje nasz organizm 
w celu utrzymania stałości, równowagi i w konsekwencji 
swego bezpieczeństwa. 

Trochę inny mechanizm automatyzacji odnajdujemy 
w działaniu dróg rdzeniowych aferentnych kierujących się 
do móżdżku. Impulsacja z prioreceptorów ścięgien i tore-
bek stawowych prowadzona jest włóknami biegnącymi 
w rdzeniu kręgowym przyśrodkowo i w stosunku do nich 
pobocznie. Boczne wchodzą korzeniami tylnymi do rdzenia 
i w przeciwieństwie do sąsiednich kończą się mniej więcej 
na poziomie wejścia. Dochodzą do zgrupowania neuronów 
zwanego kolumną Clarka, mniej więcej od L3 do C7. Aksony 
tych neuronów przechodzą do istoty białej sznurów bocz-
nych i tworzą tzw. drogę rdzeniowo -móżdżkową grzbietową, 
która na granicy z mostem i konarami dolnymi przecho-
dzi do móżdżku. Okazuje się, że impulsy z priorecepto-
rów i mechanoreceptorów skóry, gdy docierają do kolumny 
Clarka zostają na nie przełączone z opóźnieniem około 
0,5–0,9 ms. Dalej jednak przewodzone są włóknami śred-
nicy 10–18 nm z prędkością prawie dwukrotnie większą 
niż impulsy sznurów tylnych, dzięki czemu docierają szyb-
ciej prawie o 1 ms. Tą drogą docierają do móżdżku infor-
macje odpowiedzialne za aktywność mięśni, zwłaszcza 
podczas chodu. 

Część włókien omawianej grupy leżących jeszcze bar-
dziej dobocznie tworzy synapsy z neuronami zlokalizo-
wanymi u podstawy rogów tylnych. Aksony tych neuro-
nów przechodzą w spoidle przednim na przeciwną stronę 
rdzenia i w sznurach bocznych tworzą drogę rdzeniowo-

 -móżdżkową brzuszną. Tutaj także prędkość przewodzenia 
jest większa niż w sznurach tylnych. Tą drogą przekazywane 
są informacje do móżdżku o realizowaniu programu proce-
sów związanych z lokomocją. I w tym wypadku automaty-
zacja dokonuje się poprzez skrócenie czasu przewodzenia 
informacji. Drogi prowadzące impulsacje do móżdżku nie 
wymagają świadomości49.

Konstatując, funkcjonowanie móżdżku, układów pira-
midowych i pozapiramidowych pokazują, że organizm 
w trosce o swoje istnienie i równowagę wewnętrznego 
środowiska wykorzystuje zdolność do automatyzowania 
procesów biologiczno -chemicznych. Procesy te posiadają 
neuronalne podłoże będące jakby ich neurobiologicznym 
szkicem. Automatyzacja ruchów, przekazywanie dyspo-
zycji funkcjonalnych, szybsze przewodzenie impulsacji, 
nade wszystko sprowadzenie reakcji do sfery działań nie-
uświadomionych stanowią metodę działania mózgu. Zwa-
żywszy na fakt, że ma ona na celu szeroko rozumianą tro-
skę o życie należy uznać te procesy za niebagatelne. W tej 
perspektywie automatyzm organizmu jest jakimś znakiem 
doskonałości.

Anatomicznie do pnia mózgu zalicza się rdzeń przedłu-
żony, móżdżek, śródmózgowie spięte czwartym elementem 

49 Por. Krause M., Człowiek…, dz. cyt., s. 77–78; Jakimowicz W., Neurolo‑
gia kliniczna w zarysie, Warszawa 1987, III, s. 73.

– mostem. Zlokalizowane są w nim jądra nerwów czasz-
kowych od III do XII. Dzielą się na dośrodkowe prowa-
dzące od receptora do odpowiedniego jądra projekcyjnego 
i odśrodkowe do mięśni szkieletowych, mięśni gładkich, 
serca i gruczołów w różnych okolicach ciała. Pień mózgu 
odgrywa kluczową rolę w zachowaniach homeostatycz-
nych. Wśród nich znajdują się odruchy. W dużym uprosz-
czeniu są to natychmiastowe reakcji organizmu niezależne 
od woli50. Zainteresowanie odruchami wynika z faktu, 
że doskonale ilustrują zachowania organizmu wyprzeda-
jące świadomość i nie wymagające „zgody” woli. Istnieje 
wiele odruchów wykorzystujących obwodowy i ośrodkowy 
układ nerwowy, np. tzw. monosynaptyczny odruch własny, 
rozciągania, przedsionkowo -oczny, strzemiączkowy, zgi-
nania, źrenic na światło, rogówkowy, żuchwowy. Podobne 
cechy mają też ruchy mimowolne, np. tiki, drżenia, dysto-
nie, mioklonie, pląsawice, atetozy, miokimie, konusy czy 
zespół niespokojnych nóg lub połowiczne kurcze twarzy51. 
Nie sposób w tym miejscu opisać wszystkich odruchów. 
Można na przykładzie niektórych natomiast ukazać spe-
cyfikę automatyzacji w organizmie.

Jednym z najwcześniej pojawiających się jest odruch 
ssania. Jego struktura jest złożona. Włókna dośrodkowe 
biegną z warg w obrębie 2 i 3 gałęzi nerwu trójdzielnego 
oraz w nerwie językowo -gardłowym. Włókna ruchowe znaj-
dują się w obrębie nerwu twarzowego (wargi), podjęzyko-
wego (język), trzeciej gałęzi nerwu trójdzielnego (dźwi-
gacz żuchwy). Ponadto uczestniczą w nim nerw twarzowy 
i trzecia gałąź nerwu trójdzielnego, trójdzielny (żuchwowo-
 -gnykowy) i podjęzykowy, które łącznie odchylają żuchwę. 
Odruch ten jest wyzwalany przez drgniecie warg noworodka. 
Konieczne jest zaangażowanie układu przywspółczulnego, 
od którego zależy wydzielanie śliny. Odruch ten zaczyna się 
około siódmego miesiąca ciąży, w drugiej połowie pierw-
szego roku ulega modyfikacji, nie można go już wywołać 
poprzez dotkniecie warg. U dorosłych podobne mechani-
zmy działają podczas pocałunku52.

Połykanie jest odruchem, który zostaje wyzwolony 
w momencie, gdy kęs zostanie przesunięty poza łuki pod-

50 Por. Nolte J., Mózg człowieka.. Anatomia czynnościowa mózgowia, t. I. 
red. pol. wyd. J. Moryś, tł. J. Dziewiątkowski, P. Kowieński, K.M. Majak, 
J.M. Moryś, J.H. Spodnik, S. Wójcik, Wrocław 2011, s. 334.
51 Drżenie – mimowolne rytmiczne oscylacje określonej części ciała spowo-
dowane naprzemiennym skurczem mięśni; miklonia to szybki, gwałtowny 
ruch mimowolny spowodowany nagłym skurczem; dystonia to zaburzenia 
mimowolne, skręcające i powtarzające się ruchami oraz nieprawidłową 
postawą; tiki - nawracające, nierytmiczne ruchy lub dźwięki spowodowane 
przez nos, usta lub gardło bez związku z normalną aktywnością ruchową; 
pląsawica - złożony ruch występujący w czasie czuwania charakteryzujący 
się szybkimi i nieprzewidywalnymi ruchami całego ciała; atetoza - powol-
ne ruchy dystalnych części kończyn; miokimia - niewielkie skurcze mięśni 
niepowodujące widocznego ruchu; klonus to powtarzający się rytmiczny, 
mimowolny ruch w stawie lub całej kończyny; zespół niespokojnych nóg 
to niemożliwe do opanowania przymusem ruchy głownie kończyn dolnych 
występujące w czasie spoczynku. Patrz: Rudzińska M., Szczudlik A., Atlas 
ruchów mimowolnych, Kraków 2008, s. 13–119. Przypadek drżenia samoist-
nego opisany w: Toy E.C., Simpson E., Pleitez M., Rozenfield D., Tinter R., 
Interesujące przypadki neurologiczne, red. A. Stępień, Warszawa 2011, p. 1, 
s. 17–23; dystonii, w: tamże, p. 3, s. 33–39; porażenia mięśni twarzy, tamże, 
p. 35, s. 293–301; zespół Tourette’a (tiki), w: tamże, p. 48, s. 406–409. Por. 
Duus P. Diagnostyka topograficzna… s. 24–32.
52 Por. Krause M., Człowiek…., dz. cyt., s. 94.
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niebne. Przy pustych ustach bodźcem do wyzwolenia odru-
chu jest ślina. Jej brak uniemożliwia połykanie. Interesu-
jące jest, że gdy odruch połykania zostanie raz wyzwo-
lony nie można go już zatrzymać. Do swego działania 
wymaga współdziałania ponad 25 grup mięśni. Są wzbu-
dzane przez liczne motoneurony pnia mózgu w określonej 
sekwencji53. Ośrodek odpowiedzialny za odruch żucia jest 
trudy do zlokalizowania, ponieważ składa się z licznych 
motoneuronów rozproszonych w jądrach trzech nerwów: 
trójdzielnego, twarzowego i podjęzykowego. W odruchu 
tym ważną rolę spełnia język. Mięśniówka języka zawiera 
liczne wrzeciona mięśniowe. Stamtąd, jak również z wrze-
cionek innych mięśni impulsy są przekazywane do jąder 
czuciowych nerwów trójdzielnych a następnie na neurony 
ośrodka odruchu żucia. Odruch żucia kontrolowany jest 
przez pole 6 kory mózgowej54. 

Innym, bardzo złożonym odruchem pnia mózgu wyma-
gającym bardzo skoordynowanego współdziałania wielu 
jąder są wymioty. Ośrodek wymiotny mieści się w rdzeniu 
przedłużonym. Składa się z dwóch jednostek. Pierwsza, 
wrażliwa na skład chemiczny krwi znajduje się w obrębie 
pólka najdalszego. Druga w okolicy jądra pasma samotnego 
i tworu siatkowatego. Ta część bierze udział w właściwych 
odruchach wymiotnych wyzwalanych podrażnieniem okre-
ślonego receptora, np. węchowego, błędnik, gardła, żołądka, 
jelit, nocyceptory. Odruch wymiotny zaczyna się od sil-
nego wdechu, skurczu przepony i tłoczni brzusznej. Treść 
żołądkowa zostaje wyrzucona przez jamę ustna i częściowo 
przez nos. Subiektywny odruch wymiotny poprzedzany 
jest uczuciem mdłości. Towarzyszy temu rozległe pobudze-
nie układu wegetatywnego: przyspieszone tętno, ciśnienie 
krwi, wydzielanie śliny i łez. W momencie wyrzucania 
na zewnątrz treści żołądkowej oddech na chwile zostaje 
zatrzymany55.

We wspomniane wydzielanie łez zaangażowany jest mię-
sień okrężny oka, który rozciąga woreczek łzowy. Zasysa 
łzy do jeziora łzowego, mieszczącego się w przyśrodkowym 
kącie szpary ocznej, skąd odpływają przewodem nosowo-
 -łzowym do nosa. Łzy zwilżają spojówki i rogówkę, zmniej-
szając tarcie miedzy gałką oczną i powieką, obmywając 
gałkę oczna z drobnych zanieczyszczeń i działając odkaża-
jąco. Wydzielanie łez jest regulowane na drodze nerwowej 
przez włókna przywspółczulne nerwu twarzowego biorące 
początek z neuronów górnego jądra ślino -wydzielniczego. 
Nerwem dośrodkowym wydzielania łez jest nerw trójdzielny. 
Natomiast wydzielanie śliny zawdzięczamy połączeniom 
między receptorami jamy ustnej a śliniankami. Wprowa-
dzenie pokarmu do ust powoduje silne wydzielanie śliny 
ze wszystkich sześciu ślinianek. Również drażnienie mecha-
noreceptorów i nocyceptorów jamy ustnej i gardła powo-
duje silny ślinotok56.

53 W ciągu doby człowiek połyka przeciętnie 600 razy, z tego 200 razy pod-
czas jedzenia, 50 w czasie snu, por. tamże, s. 94–95.
54 Tamże, s. 95–96.
55 Tamże, s. 96.
56 Tamże, s. 99.

Z kolei odruch mrugania może być wyzwolony z różnych 
receptorów. Na rogówce i twardówce znajdują się mechano-
receptory i nocyceptory, od których biorą początek włókna 
pierwszej gałązki nerwu trójdzielnego. Impulsy zostają prze-
łączone na motoneurony mięśnia twarzowego unerwiając 
mięsień okrężny oka. Mięsień ten kurcząc się zamyka szparę 
oczną. Dodatkowo w otwieraniu szpary ocznej uczestniczy 
drugi mięsień -dźwigacz górnej powieki. Jest on unerwiany 
przez włókna motoryczne nerwu okoruchowego, wycho-
dzące z jednego jądra w śródmózgowiu. Lekkie dotknie-
cie rogówki powoduje natychmiastowe zamknięcie szpary 
ocznej. W tym wypadku łuk odruchowy prowadzi przez 
gałąź nerwu trójdzielnego, opuszkę i gałąź nerwu twa-
rzowego. Podobne reakcje powoduje aktywacja siatkówki, 
gdy bodźcem jest silne światło lub szybko zbliżający się 
przedmiot. W drugim przypadku odruch spowodowany 
jest nagłym powiększeniem się przedmiotu zbliżającego 
się do oka. W tym wypadku łuk opiera się na drodze z siat-
kówki przez drogę wzrokową i jej odgałęzienia do jadra 
nerwu twarzowego, a stamtąd do mięśni powiek57. 

Odruchem jest również oddawanie moczu. W okolicy 
grzbietowej mostu znajduje się struktura nerwowa, która 
koordynuje czynność wypieracza ze zwieraczem. Uszkodze-
nie pnia mózgu powyżej tego ośrodka powoduje, że mikcja 
przebiega niezależnie od „woli”, ale jest skoordynowana. 
Ośrodek w moście podlega u dorosłego kontroli przez korę 
mózgu. Odruch kaszlu spowodowany jest dostaniem się 
do tchawicy cząsteczek pokarmu, jakichś pyłów z powie-
trza lub koniecznością wydalenia substancji organicznych, 
np. ropy. Receptorami, których drażnienie powoduje ten 
odruch są mechanoreceptory i chemoreceptory zlokalizo-
wane w krtani, tchawicy i oskrzelach. Kichanie poprzedza 
silny wdech, z następującym wydechem przez nos. Wyzwa-
lany jest z jamy nosowej, poprzez włókna nerwu trójdziel-
nego i prawdopodobnie nerwu węchowego58. 

Jak można łatwo zauważyć, również odruchy potwier-
dzają, że organizm wykonuje wiele funkcji bez potrzeby 
wolitywnej zgody podmiotu osobowego. Mimo że większość 
z podanych odruchów dokonuje się świadomie są zachowa-
niami, których nie można w pełni kontrolować. Organizm 
określa, kiedy reakcja ma nastąpić, co oznacza równocze-
śnie, kiedy jest dla niego najkorzystniejsza. Organizm – pień 
mózgu jest ich pierwszym i głównym dysponentem

Świadomie nieuświadomione

Bez wątpienia część dotycząca działań nieuświado-
mionych organizmu rodzi pytanie o jej związek mery-
toryczny z „ja” wewnętrznym. Zaprezentowanie jedynie 
szkicowo głównych neurobiologicznych struktur przeja-
wiających największą aktywność w procesie zachowania 
równowagi biologiczno -chemicznej organizmu pokazuje, 

57 Tamże, s. 97–98.
58 Tamże, s. 96–101.
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że organizm nie wymaga uświadomienia jako warunku 
wykonania wielu czynności zachowujących jego istnienie. 
Homeostaza, automatyzmy, odruchy dowodzą istnienia 
uprzedzającego świadomość, konstruktywnie reagującego 
na różne bodźce działania mózgu ludzkiego. Z pewnością 
można próbować naszkicować neurobiologiczny portret 
zachowań homeostatycznych. Wydaje się, że choć w sposób 
symboliczny jednak najważniejsze linie zostały wskazane. 
Dążąc do większej precyzji niezbędnym jest poszerzenie 
zainteresowania zarówno o ilość przeanalizowanych struktur, 
jak i specyfikę ich funkcjonowania, np. o aspekty, neuro-
transmisyjny, biochemiczny, synaptyczny, filogentyczny itp. 
Czy szkic ten byłby jednocześnie szkicem „ja” osoby ludz-
kiej? Czy neuronalny portret zachowań homeosatytcznych 
może być jednocześnie wzorcem transcendensu? Z pewno-
ścią pierwsze odczucie jest negatywne. Homeostaza nie jest 
transcendensem. Jeśli przyjąć, że przez wzorce neuronalne 
homeostazy mogą ujawniać „ja”, to wówczas transcendens 
jawi się jako fenomen bazujący m.in. na działaniach samo-
zachowawczych organizmu. Nie utożsamia się z nimi ale 
w jakiś bliżej nieokreślony sposób – być może pośrednio – 
jest przez nie kreowany. To znaczy, że jakiś związek istnieje. 
Problem jest ze sprecyzowaniem jego natury i specyfiki.

Trudność z zaakceptowaniem tej hipotezy wynika 
z faktu, że homeostaza jest procesem nieuświadomionym. 
Istnieje silne przeświadczenie, że analizować je można tylko 
wówczas, gdy staje się uświadomione lub jest obserwowane 
przez inny podmiot świadomy. Czy jednak takie założe-
nie jest to właściwe? Bezsprzecznie nie możemy mówić 
o jakiejkolwiek analizie „ja” bez świadomości, choćby osób 
trzecich. Jest ona jakby bramą, przejściem które umożliwia 
widzenie wielu aspektów człowieczeństwa. Należy jednak 
zadać sobie pytanie, czy mózg który dyryguje czynnościami 
homeostatycznymi utrzymuje moje „ja” w istnieniu, dopiero 
wtedy, gdy to sobie uświadomię? Czy transcendens zaczyna 
istnieć dopiero w momencie uświadomienia? Metaforycz-
nie ujmując, czy aktor i scenografia znajdują się na scenie 
dopiero po jej otwarciu? Staje się wówczas widoczny, można 
wpatrywać się, podziwiać i analizować jego grę. Zamknięta 
kurtyna nie jest znakiem, że za nią jest pustka. Oczywiście 
porównanie nie jest idealne. Niemniej wydaje się, że można, 
i jest uprawnionym, zaproponować twierdzenie, że nie-
uświadomiona troska organizmu o życie jest troską o „ja” 
w nim obecne. Zważywszy na powszechność doświadczenia 
centrum własnej indywidualności i niepowtarzalności nie 
można sobie pozwolić na założenie, że homeostaza doko-
nuje się w organizmie, który nie ma w sobie indywidualnej 
podmiotowości lub jest na etapie przed jej wyłonieniem 
się. Wówczas ciało byłoby osobnym, integralnym tworem 
różnym ode mnie i mojego poczucia siebie, a to jest para-
doksalne. Uświadomienie sobie bicia serca, oddychania, 
krążenia krwi, mrugania powiekami powoduje odczucie 
siebie jako podmiotu. Sprawia, że doświadczamy istnienia 
jakiejś wiedzy o sobie i tego, co jest we mnie – co jest mną 
i czym JA jestem! Jednakże czy przed uświadomieniem 
mózg nie dyrygował tymi czynnościami tak samo? Czy bez 

uświadomienia mój organizm nie utrzymywałby mojego 
„ja” jako centrum indywidualności wraz z wszystkimi tego 
konsekwencjami. Kluczowe zapytanie dotyczy kryterium 
rozpoznawania „ja” ludzkiego. Przyjmując, że świadomość 
nie jest linią demarkacyjną pomiędzy organizmem a mną, 
otwieramy się na nowe rozwiązanie. Dowodem istnienia 
transcendensu w człowieku nie jest w pierwszym rzędzie 
świadomość lecz żywy organizm ludzki! 

Homeostaza przekonuje, że nie trzeba uświadomienia 
ze strony podmiotu ani tym bardziej od osób postronnych, 
aby mieć pewność, że w człowieku jest „ja”. Świadomość 
jest ważna, w wielu sytuacjach kluczowa. Zajmuje ciągle 
miejsce predestynowane do pełnienia roli głównego narzę-
dzia obserwacji ludzkiej podmiotowości. Jednak patrząc 
przez pryzmat zachowań nieuświadomionych można stwier-
dzić, że rola arbitralna przypada organizmowi ludzkiemu 
z podkreśleniem – żywemu. Żyjący człowiek jest pierwszym 
dowodem obecności w nim transcendencji! Jak możemy 
wyczuwać stanowisko to wnosi wielkie konsekwencje 
w dziadzinie etyki.

Ciało jest mną!

Przyjęcie założenia, że między wzorcami neuronowymi 
reakcji homeostatycznych a fenomenem „ja” wewnętrznego 
istnieje związek stanowi pierwszy stopień struktury ujaw-
niania się ludzkiego transcendensu. Następny etap dotyczy 
utożsamiania siebie ze swoim ciałem. Tak jak oczywistym 
jest to, że ciało oznacza zawsze jedną osobę, tak oczywi-
stym jest, że moje ciało jest mną! Poszukiwanie wzorców 
neuronowych odczucia swego ciała jako siebie samego – „ja” 
oprzeć można na przykładzie funkcjonowania dróg rdze-
niowych, zjawiska bólu i układu siatkowatego.

Najbardziej charakterystyczną strukturą odpowia-
dająca za czucie swego ciała są drogi rdzeniowe. Szlak 
prowadzący impulsy z receptorów czuciowych do OUN 
tworzy oś czuciową. Ze względu na budowę wyróżnia się 
układ projekcji swoistej obejmujący zwykle czteroneuro-
nową drogę czuciową i nieswoistej będący drogą wielosy-
naptyczną do układu siatkowatego. Ze względu na udział 
elementów zlokalizowanych poza mózgiem jest on częścią 
obwodowego układu nerwowego59. 

Główna część rdzenia kręgowego przewodząca 
do i z mózgu składa się z istoty szarej o kształcie zbliżo-
nym do litery H otoczonej istota białą. Istota szara dzieli 
się na rogi. Rogi tylne zawierają neurony pośredniczące 
oraz projekcyjne, których długie aksony tworzą wstępu-
jące szlaki czuciowe. W rogu przednim znajdują się ciała 
komórek dużych neuronów ruchowych, za pomocą których 
układ nerwowy kontroluje ruchy dowolne i mimowolne. 
Istota szara leży również między rogami tylnymi i przed-
nimi, zawiera neurony przedzwojowe układu wegetatyw-
nego. Na niektóry poziomach obejmuje wydzielony obszar 

59 Konturek S., Neurobiologia, dz. cyt., s. 54–55. Na ten temat więcej w czę-
ści o qualiach. Por. Damasio A., Błąd Kartezjusza, dz. cyt., s. 113.
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zwany jadrem Clarke’a60. Istota biała w rdzeniu kręgowym 
tworzy sznury i biegnące nimi drogi rdzeniowe. Aferentne 
prowadzą od receptorów do OUN i zajmują sznury tylne 
oraz tylne okolice sznurów bocznych. Przewodzą głów-
nie informacje z receptorów skóry, stawów, mięśni do kory 
mózgu61. Eferentne prowadzą informacje od kory mózgu, 
także pnia do efektorów (droga korowo -rdzeniowa). Sznur 
boczny zawiera wiele dróg wstępujących i zstępujących, np. 
rdzeniowo -wzgórzową, rdzeniowo -móżdżkową, korowo-
 -rdzeniowo -boczną. 

Strukturę w perspektywie pionowej dobrze ilustruje 
układ sznury tylne–wstęga przyśrodkowa. Przewodzi 
sygnały z mechanoreceptorów i prioreceptorów, które wcho-
dzą do rdzenia poprzez korzenie tylne i tworzą synapsy 
z interneuronami rogów tylnych leżących w głębokich 
blaszkach Rexeda. Neurony te uczestniczą w odruchach 
rdzeniowych. Włókna zmierzają do rdzenia przedłużonego, 
w którym znajdują się jądro klinowate i smukłe. Pierwsze 
otrzymuje impulsacje z odcinka C1–8 i Th 1–6, drugie Th7–
12 i L1–5. Włókna przecinają linię środkową i idą do góry 
po przeciwnej stronie jako wstęga przyśrodkowa docho-
dzą do brzuszno -tylno -bocznej części brzusznej podstawy 
wzgórza. Komórki nerwowe wysyłają stąd aksony docho-
dzące do pierwszorzędowej kory czuciowej pola 1, 2, 3a, 3b. 
Neurony pierwszorzędowej kory mózgu są zorganizowane 
w promieniście ułożone kolumny, z których każda otrzy-
muje informacje tylko z jednego typu receptora, z ściśle 
określonego obszaru. Sąsiednie obszary reprezentowane 
są w sąsiednich kolumnach zgodnie z organizacją somato-
topową. Pierwszy etap opracowywania sygnałów czucio-
wych następuje w korze w polu 3b, gdzie dochodzi główna 
projekcja neuronów brzuszno -tylno -bocznej części wzgórza. 
Z kolei komórki pola 3b dają projekcje do warstwy IV pól 
1 i 2. Drugorzędowa kora czuciowa otrzymuje informacje 
bezpośrednio z brzusznej podstawy części wzgórza i z kory 
pierwszorzędowej. Wiele neuronów w tym obszarze ma bila-
teralne pola recepcyjne, tzn. bodźce z odpowiadających sobie 
obszarów po obu stronach ciała wywołują ich odpowiedzi. 
Integracja informacji z obu stron ciała jest pierwszym eta-
pem, w którym kształtuje się jednolite postrzeganie całego 
ciała. Pole 3b ma istotne znaczenie w rozróżnianiu czucia 
dotyku, pole 1 jest związane z analizą rodzaju powierzchni, 
a pole 2 z postrzeganiem przestrzennym – stereognozją. 
Poza informacją z receptorów skórnych do pola 2 dochodzi 
również informacja z prioreceptorów, bezpośrednio i z pola 
3a. Kora drugorzędowa ma istotne znaczenie w sterowa-
niu ruchem ze względu na jej połączenia z korą ruchową, 
którymi przekazywana jest informacja czuciowa. Ponadto 
do kory drugorzędowej wychodzą połączenia do kory układu 
limbicznego, a przez nie do hipokampa i ciała migdałowa-
tego. Droga ta uczestniczy w uczeniu się z udziałem zmy-
słu dotyku. W momencie uszkodzenia sznurów tylnych 
dochodzi do zniesienia czucia głębokiego i ruchu ciała, tak 

60 Por. Nolte J., Mózg człowieka…I, dz. cyt., s. 238–243; Krause M., Czło‑
wiek…, dz. cyt., s. 55.
61 Tamże, s. 249–253; 344–345 t. II.

że człowiek z zamkniętymi oczami nie jest w stanie okre-
ślić położenia swego ciała, nie może rozpoznać przedmiotu 
za pomocą dotyku, nie może pewnie stać. Powstaje ubytek 
czucia położenia ciała, drgań i różnicowania.62.

Patrząc na rdzeń kręgowy poprzecznie dostrzegamy 
również zamierzony porządek. Najbardziej przyśrodkowo 
w rdzeniu biegną włókna przewodzące impulsacja z priore-
ceptorów ścięgien i torebek stawowych i innych mechano-
receptorów skóry. Włókna z dolnych części ciała spychane 
są w kierunku linii środkowej przez włókna z górnych czę-
ści. Skutkiem tego powstają dwa skupiska zwane pęczkiem 
smukłym (bliższy linii środkowej) i klinowatym. Włókna 
tworzące te pęczki kończą się w opuszce na dwóch skupi-
skach neuronów nazywanych jądrami klinowatym i smu-
kłym. Aksony obydwu jąder biegną wzwyż w obrębie tzw. 
wstęgi przyśrodkowej do wzgórza63.

Nieco do boku opisanych włókien wchodzi korzeniami 
tylnymi do rdzenia pęczek, który dochodzi do zgrupowania 
neuronów w tzw. jądrze grzbietowym zwanym kolumną 
Clarka. Ta droga przekazuje do móżdżku informacje 
o aktywności mięśni zwłaszcza podczas chodu i lokomo-
cji Szlak ten został omówiony przy okazji automatyzmu. 
Jeszcze bardziej bocznie wnika do rdzenia pęczek włókien 
odpowiedzialnych za przewodzenia impulsów z nocycepto-
rów i termoreceptorów. Są to drogi rdzeniowo -wzgórzowe, 
które szerzej będą omówione w części dotyczącej bólu. 
Skrajnie do boku wnikają do rdzenia korzeniami tylnymi 
włókna biorące początek we wrzecionkach mięśniowych. 
Kończą się bezpośrednio na motoneuronach tych samych 
mięśni, z których wzięły początek. Włókna te tworzą drogi 
dośrodkowe odruchów własnych, mających duże znacze-
nie w utrzymaniu pozycji pionowej ciała. Ciało człowieka 
poddane jest ciągłym oscylacjom, co sprawia, że niektóre 
mięśnie rozciągane są przez różne siły ciążenia. Dzięki 
odruchom własnym zachodzi stała korekta odchyleń osi 
ciała od pionu, co sprzyja zachowaniu równowagi64. 

Drogi eferentne tworzą oś ruchową. Szlaki wiodą 
od kory mózgowej, także pnia mózgu do efektorów. Naj-
ważniejsze z nich to droga korowo -rdzeniowa i czerwienno-
 -rdzeniowa. Odpowiedzialne za ruchy automatyczne, uprzed-
nio wyuczone oraz za proces uczenia się nowych omówione 
zostały przy okazji automatyzmu. Droga pokrywkowo-
 -rdzeniowa zaczyna się w górnych wzgórkach czworacz-
nych. Aksony biegną do przodu, omijając wodociąg i ota-
czającą go istotę szarą, po czym zwracają ku środkowi, 
gdzie ulegają skrzyżowaniu (skrzyżowanie Meynerta). Stam-
tąd podążają w dół wzdłuż linii środkowej. Tylko część 
włókien dochodzi do motoneuronów rdzenia kręgowego. 
Pozostałe kończą na jądrach wzgórza, jądrach czerwien-
nych, tworze siatkowatym, jądrach mięśni okoruchowych 
(III, IV, VI) jądrach n. VII i jądrach mostu. Przewodzi 

62 Por. Duus P. Diagnostyka topograficzna…, dz. cyt., s. 33–35, 49, Long-
staff A., Neurobiologia, dz. cyt., s. 146–149.
63 Por. Krause, M., Człowiek…, dz. cyt., s. 76–77, Jakimowicz W., Neuro‑
biologia kliniczna w zarysie, Warszawa 1987, III, s. 72–77.
64 Tamże, s. 79.
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impulsacje, dzięki której gałki oczne naprowadzane są na cel 
w taki sposób, aby obrazy ważnych szczegółów znalazły 
się w obszarze dołeczka środkowego siatkówki. Steruje 
również zamykaniem powiek chroniąc oko przed ciałami 
obcymi65. Droga siatkowo -rdzeniowa odpowiedzialna jest 
za motorykę mięśni regulujących oddychanie. Początek 
bierze w tworze siatkowatym nakrywki mostu i opuszki. 
Jej przedłużeniem w dół do rdzenia jest cienka kolumna 
o siatkowatym utkaniu między rogami tylnymi i bocz-
nymi. Aksony w tworze siatkowatym nie krzyżując się 
biegną w obrębie rdzenia kręgowego dwutorowo. Pierwsze 
to długie włókna zstępujące w sznurach przednich i koń-
czące się na motoneuronach różnych poziomach rdzenia. 
Drugie to łańcuch krótkich neuronów, zaczynających się 
w tworze siatkowatym i biegnące do motoneuronów mięśni 
oddechowych66. Szlak przedsionkowo -rdzeniowy wychodzi 
z bocznych i przyśrodkowych jąder przedsionka. Włókna 
tej drogi kończą się na różnych poziomach rdzenia, a ich 
zakończenia dochodzą do motoneuronów A alfa i A gamma. 
Włókna wychodzące z jądra przyśrodkowego przedsionka 
biegną w dół rdzenia w obrębie tzw. pęczka podłużnego 
przyśrodkowego, w sznurach przednich. Kończą w głów-
nie w szyjnym odcinku rdzenia, również na motoneuro-
nach. Przypuszcza się, że pęczek ten jest odpowiedzialny 
za napięcie mięśni karku poruszających głową. Obydwie 
składową drogi odgrywają dużą rolę w utrzymaniu rów-
nowagi ciała podczas stania i chodzenia67.

Obraz czucia wyłaniający się z aktywności dróg rdze-
niowych jest jedynie zarysowaniem problemu. Wydaje się 
jednak, że oddaje istotę relacji „ja” – ciało. Drogi rdzeniowe 
przekazują informacje z receptorów skórnych, stawów, mię-
śni, oddziałują na mięśnie związane z oddychaniem, przy-
czyniają się do utrzymania równowagi, wpływają na wła-
ściwą lokomocję, poprzez korę tworzą połączenia z układem 
limbicznym, hipokampem, ciałem migdałowatym kooperu-
jąc z warstwą emocjonalną człowieka. Pozwalają kierować 
ruchami dowolnymi, spontanicznymi i wyuczonymi, wpły-
wają na mimowolne, odpowiadają za pionizację ciała, rów-
nowagę. Należy podkreślić, że z neurokognitywistycznego 
punktu widzenia procesy dokonujące się w ośrodkowym 
i obwodowym układzie nerwowym wiążą się z jednocze-
snym odczuciem swego ciała jako siebie samego. 

Odczuwanie swego ciała jako siebie paradoksalnie pod-
kreślają sytuacje utraty czucia. Uszkodzenie wszystkich 
dróg czuciowych poniżej wzgórza prowadzi do zniesienia 
wszystkich rodzajów doznań czucia po stronie przeciwnej. 
Uszkodzenie dróg z wyjątkiem przewodzących ból i tem-
peraturę powoduje przeczulice po stronie przeciwnej zwy-
kle w obrębie twarzy i tułowia. Uszkodzenie wstęgi trój-
dzielnej i drogi rdzeniowo -wzgórzowej bocznej w obrębie 
pnia mózgu znosi czucie bólu i temperatury. Uszkodzenia 

65 Tamże, s. 84.
66 Tamże, s. 85.
67 Tamże. Więcej: Górska T., Rola rdzenia kręgowego i pnia mózgu w zacho‑
waniu ruchowym, w: Mózg a zachowanie, dz. cyt., s. 232–255; Górska T., Maj-
czyński H., Mechanizmy sterowania ruchami dowolnymi, w” tamże, s. 256–279.

wstęgi przyśrodkowej znoszą recepcje czucia poza bólem 
i temperaturą po przeciwnej stronie. Najczęściej spotykany 
skutkiem takich ubytków jest tzw. deficyt czucia będący 
utratą jakieś specyfiki czucia lub w jakiejś części ciała68. 
Uszkodzenie większej liczby sąsiadujących ze sobą tylnych 
korzeni może doprowadzić do zniesienia wszystkich rodza-
jów czucia w dotkniętym obszarze ciała. Uszkodzeniom dróg 
czuciowych towarzyszą często parestezje. Jest to odczucie 
części ciała, które nie jest normalnym w danym momencie 
i miejscu. Kojarzone są zwykle jako mrowienie, „przebiega-
nie prądu”, drętwienie. Podobne skutki wywołuje porażenie 
mięśni twarzy związane z naruszeniem włókien nerwów 
VII i VIII69. Przerwanie dróg piramidowych uniemożliwia 
dotarcie pobudzenia dowolnej czynności ruchowej z kory 
do komórek rogu przedniego. Dochodzi wówczas do pora-
żenia mięśni, stanu spastycznego, wzmożenia odruchów, 
klonusów mięśniowych. Osoba z porażeniem spastycznym 
ma trudność wykonywania stopniowych ruchów dowol-
nych, zwłaszcza w obrębie palców rąk i nóg. Uszkodzenie 
w obrębie torebki stawowej może powodować spastyczne 
porażenie wszystkich mięśni po stronie przeciwnej. Uszko-
dzenie poniżej skrzyżowania piramid następuje porażenie 
połowiczne po tej samej stronie. Gdy wystąpi obustronne 
uszkodzenie w obrębie mózgu lub rdzenia szyjnego wystę-
puje porażenie czterokończynowe70. Ubytki czucia lub jego 
utrata powodują nasilenie przeświadczenia, że to, co doko-
nuje się w moim ciele dotyczy mnie. Psychicznie wzmagają 
tożsamość ze swoim ciałem.

Funkcjonowanie dróg rdzeniowych wiąże się z uświa-
domieniem. Człowiek ma wpływ na dysponowanie swoim 
ciałem i odczuwania przez nie świata zewnętrznego. Reakcje 
związane z czuciem i ruchem albo aktywowane są wolityw-
nie lub przynajmniej powodują wzbudzenie świadomości. 
Z neurobiologicznej perspektywy rola dróg czuciowych 
i ruchowych w zachowaniu życia jest nieoceniona. Każdy 
zdrowy człowiek dostrzega w sobie tę zależność, że recepcja 
bodźców czuciowych i ruchowych nie tylko powoduje świa-
dome odczucie swego ciała, ale się z nim utożsamianie. Jest 
to odczucie, że ciało nie jest czymś obcym i zewnętrznym, 
lecz całkowicie moim, jest mną. Z neurokognitywistycznej 
perspektywy wartym podkreślenia jest fakt, że impulsa-
cja prowadzona przez drogi czuciowe i ruchowe stanowi 
podłoże wrażeń, inicjujących powstawanie odczucia „ja”. 
Powstające w ten sposób wrażenia zmysłowe podkreślają 
indywidualność osoby. Drogi czuciowe są też neurobiolo-
gicznym źródłem qualiów. Nie są w stanie tego zmienić sytu-
acje patologiczne. Utrata czucia lub jego częściowy ubytek, 

„dziwne” odczuwanie swego ciała nie zmienia poczucia, 

68 Przypadek opisany w: Toy E.C., Simpson E., Pleitez M., Rozenfield D., 
Tinter R., Interesujące przypadki…, dz. cyt., I. p. 7, s. 65–70.
69 Duus P. Diagnostyka topograficzna…, dz. cyt., s. 47–49. Przykład dia-
gnostyczny patrz: Toy E.C., Simpson E., Pleitez M., Rozenfield D., Tinter R., 
Interesujące przypadki …, I. p. 35, s. 293–301.
70 Duus P. Diagnostyka topograficzna…, dz. cyt., s. 59–60. Więcej na temat 
podziałów i skutków zespołu ośrodkowego porażenia spastycznego, w: tam-
że, s. 60–63.
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że jest ono dalej wyrażeniem mojej osoby – jest moje71! 
Dzięki drogom rdzeniowym odczuwamy swoje ciało nie 
tylko jako do nas należące, możemy nim dysponować, ale 
co najistotniejsze z nim się utożsamiamy. To, co dotyczy 
mego ciała dotyczy mnie –„ja”!

Wydaje się, że związek czuciowo -tożsamościowy naj-
mocniej objawia doświadczenie bólu. Somatycznie u uczucie 
bólu zawdzięczamy nocyceptorom rozmieszczonym na tkan-
kach. Większość tkanek zawiera zakończenia nerwowe 
w normalnych warunkach słabo odpowiadające na różnego 
rodzaju bodźce. Ich aktywacja ma wpływ na uczucie bólu. 
Nocyceptory przekazują impulsacje przez różnego rodzaju 
włókna nerwowe. Pierwsza grupa to włókna typu A – delta. 
Są drobne, pokryte osłonką mielinową, przekazują impulsy 
do rogów tylnych rdzenia kręgowego. Odpowiadają za ostry 
i przeszywający ból. Włókna nerwowe typu C są drobne, 
bezmielinowe, przekazują impulsy do rogów tylnych. Odpo-
wiedzialne są za tzw. tępy ból. Trzecia grupa to włókna 
nerwowe A – beta o dużym przekroju pokrytymi osłonką 
mielinową i przesyłającymi impulsy do rogów tylnych i bez-
pośrednio do mózgu72. 

Ze względu na umiejscowienie szlaki związane z prze-
kazywaniem impulsacji bólowej określone są mianem 
przednio -bocznych. Przekazują informacje do wzgórza, 
sąsiednich jąder, układu siatkowatego także limbicznego. 
Włókna aferentne tych szlaków są aksonami małych komórek 
pobudzanymi przez termoreceptory lub nocyceptory oraz 
aksonami komórek zwojowych o dużych polach recepcyj-
nych pobudzanych przez mechanoreceptory. Biegną w bocz-
nej części korzeni tylnych, stąd wchodzą do szlaku Lissau-
era i dzielą się na rozgałęzienia wstępujące i zstępujące 
wchodząc do rogów tylnych. Dochodzą do blaszek I–II oraz 
V–VIII istoty szarej rdzenia, gdzie synaptycznie łączą się 
z neuronami drogi przednio -bocznej. Układ ten odpowie-
dzialny jest za odczucie ostrego bólu, a także temperatury 
i niedokładnie zlokalizowanego czucia dotyku73.

Większość aksonów układu przednio -bocznego two-
rzy drogę rdzeniowo -wzgórzową. Zaczyna się w blaszkach 
I i V–VII i kończy się we wzgórzu. Około 10% aksonów 
tej drogi z blaszek I i V idzie do brzuszno -tylno -bocznej 
części wzgórza w dokładnym somatotopowym odwzoro-
waniu. Te neurony mają małe pole recepcyjne i wybiórczo 
przesyłają informacje z nocyceptorów i mechanoreceptorów. 
Oprócz czucia temperatury i bólu przez szlak rdzeniowo-
 -wzgórzowy przewodzone jest czucie swędzenia, łaskota-
nia, wypełnienia pęcherza i jelita grubego, także odczu-

71 Por. Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny, red. R. Ma-
zur Gdańsk 2005, s. 81–87; Mumenthaler M., Bassetti C., Daetwyler Ch., 
Diagnostyka różnicowa w neurologii, red. Podemski R., Wrocław 2008, III, 
s. 204–212. 15–24; M Jakimowicz W., Neurologia kliniczna…, dz. cyt., s. 
77–82; Lindsay K.W., Bone I., Neurologia i neurochirurgia, red. W. Kozub-
ski, Wrocław2006, s. 198–201.
72 Por. Nolte J., Mózg człowieka…I, dz. cyt., s. 215–218; Konieczna I., Ból 
jako doświadczenie towarzyszące chorobie, w: Człowiek ‑niepełnosprawność‑

 ‑społeczeństwo, nr 1(9) 2009, s. 10, w: http: www.aps.edu.pl/pliki/ cns 1 9 
09.pdf, z dnia 2.04.2013. Na temat rodzajów bólu i przyczyn więcej: Lindsay 
K.W., Bone I., Neurologia i neurochirurgia, dz. cyt., s. 202–211.
73 Por. Longstaff A., Neurobiologia,, dz. cyt., s. 151–156;. Nolte J., Mózg 
człowieka…I, dz. cyt., s. 253.

cia seksualne. Duża część włókien nerwowych tej drogi 
kończy się w przyśrodkowym jądrze kompleksu tylnego 
lub w środkowym jądrze warstwowym wzgórza. Te neu-
rony mają duże pola recepcyjne i są odpowiedzialne za 
wytwarzania wzbudzania odpowiedzi na bodźce czuciowe, 
np. ból palący lub kłujący74.

Część przednio -bocznych neuronów związanych z prze-
syłaniem informacji bólowej tworzy także synapsy z neuro-
nami układu siatkowatego rdzenia przedłużonego i mostu. 
Tworzą drogę rdzeniowo -siatkową. Odpowiada za wzbu-
dzanie odpowiedzi na ból (jądra śródblszkowe). Układ 
ten jest prawdopodobnie ważny dla zmian poziomu uwagi 
w związku z wystąpieniem bólu. Z kolei droga rdzeniowo-
 -śródmózgowa zaczyna się w blaszce I i V, a kończy we 
wzgórkach górnych (włókna rdzeniowo -czworacze) lub 
w istocie szarej okołowodociągowej śródmózgowia. Istota 
szara okołowodociagowa jest obszarem mającym duży 
wpływ na poziom odczucia bólu. Kontroluje drogi zstępujące, 
które hamują intensywność informacji bólowej na poziomie 
rdzenia. Istota szara okołowodociągowa posiada neurony 
zawierające enkefaliny, które pobudzają przeciwbólowe 
drogi zstępujące. Doświadczenia dokonane na zwierzę-
tach i ludziach pokazały, że drażnienie elektryczne tego 
obszaru prowadzi do całkowitej analgezji. Wszystkie drogi 
– a dodać można jeszcze rdzeniowo -podwzgórzową – prze-
kazują projekcje informacji bólowych do ośrodków układu 
autonomicznego, rdzenia kręgowego, pnia mózgu, podwzgó-
rza75. Funkcjonują w kooperacji, co szczególnie uwidacznia 
się w sytuacjach patologicznych. Uszkodzenie np. szlaku 
rdzeniowo -wzgórzowego nie powoduje znaczącego ubytku 
uczucia dotyku, jednak powoduje przeciwstronną niedo-
czulicę. Zabiegu tego dokonuje się czasami operacyjnie 
u pacjentów cierpiących na nieuleczalne bóle. Natomiast 
przecięcie sznura bocznego powoduje natychmiastowe 
znieczulenie, ale rzadko kiedy ma ono charakter perma-
nentny76. 

Czucie bólu jest złożonym rodzajem czucia, w którym 
zadziałanie bodźca nocyceptywnego prowadzi nie tylko 
do jego zlokalizowania, ale również gwałtownego wzro-
stu poziomu uwagi reakcji emocjonalnej oraz odpowie-
dzi i układu autonomicznego. Złożoność procesów nocy-
ceptywnych jest przyczyną licznych teorii na temat bólu. 
Dużym powodzeniem cieszy się teoria tzw. bramki kontro-
lnej. Zakłada, że percepcja bólu jest uzależniona od kilku 
czynników. Pojęcie „bramki kontrolnej” określa miejsce, 
przez które przedostają się sygnały w postaci bodźców. 
Mechanizm, w którym impulsy nerwowe z włókien A – 
beta, A – delta i C przechodzą do rdzenia i wnikają w istotę 
szarą w rdzeniu kręgowym jest złożony z wielu bramek, 
które otwierają lub zamykają drogę sygnału. Podstawowym 
procesem w transmisji sygnałów bólu jest suma pobudzenia 

74 Więcej na temat dróg rdzeniowo -wzgórzowych w: Duus P. Diagnostyka 
topograficzna…, dz. cyt., s. 35–41.
75 Por. Longstaff A., Neurobiologia, dz. cyt., s. 151–153;. Nolte J., 
Mózg człowieka…I, dz. cyt., s. 255.
76 Por. Nolte J., Mózg człowieka…I, dz. cyt., s. 255.
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różnych włókien. Włókna A – delta i C stymulują istotę 
szarą do otwierania poszczególnych bramek i przepusz-
czania sygnałów, włókna A – beta działają na istotę szarą 
hamująco i zamykają bramki, tj. blokują przepływ sygnałów 
przez rdzeń do mózgu. W świetle tej teorii doświadcza-
nie bólu jest funkcją wzajemnego oddziaływania między 
sygnałami z drobnych włókien A – delta i C oraz sygnałów 
z dużych włókien A – beta77.

Według Melzacka zrozumienie bólu wymaga głębszego 
poznania procesów ośrodkowych. Stanowisko swoje uza-
sadnia zjawiskiem kończyny fantomowej. Punktem wyjścia 
jest fakt, że kończyna fantomowa jest odczuwalna w spo-
sób bardzo realny. Często jest to nieznośny ból, swędzenie, 
uczucie zimna lub ciepła, poruszanie się kończyn. Zdarza się, 
że na palcu–fantomie wciąż odczuwa się noszony uprzednio 
pierścionek, a na nadgarstku–fantomie czuje się zegarek. 
Fantomy rąk i nóg występują zdecydowanie najczęściej, ale 
znane są też przypadki odczuwania amputowanego nosa, 
męskiego członka czy piersi. W przypadku bólu fantomo-
wego mamy do czynienia z pamięcią, ale bardziej pamięcią 
mózgu niż własna, świadomą. Eksperymenty przeprowa-
dzane w ciągu ostatniego dziesięciolecia dowiodły, że mózg 
jest bardziej plastyczny niż uprzednio sądzono. Zjawisko 
wysyłania impulsacji do mózgu z obszarów amputowa-
nych można porównać do oczyszczenia grządki w ogro-
dzie przez wyrwanie wszystkich kwiatów. Nie trzeba długo 
czekać, wkrótce zakiełkują nowe rośliny. Analogia ta nie 
jest precyzyjna, ponieważ komórki mózgowe w rejonie nogi 
homunkulusa pozostaną takie same. Zmiana polega na tym, 
że będą one teraz otrzymywać sygnały z innej części ciała, 
dzięki uzyskaniu połączenia z inną grupą neuronów czu-
ciowych. Procesy te stanowią pewną zagadkę, ponieważ 
z punktu widzenia biologii przejęcie nie zajętej przestrzeni 
w mózgu powinno raczej służyć powiększeniu zdolności 
recepcji informacji czuciowych. Amputacja ręki powinna 
prowadzić do powiększenia obszaru odbioru wrażeń ner-
wowych z twarzy a wyzbyciu się tych, które uprzednio 
monitorowały rękę. Bóle fantomowe jednak temu przeczą. 
Przekonuje to Melzacka, że obraz własnego ciała jest tylko 
częściowo wytworem naszych zmysłów. W przeważają-
cej mierze stanowi wynik ciągłego istnienia reprezentacji 
ciała w mózgu. 

Uczony zakłada, że trzy części mózgu współpracują, by 
zachować tak zwany neuropodpis ciała. Oprócz kory soma-
tosensorycznej, układ limbiczny stanowiący część mózgu 
odpowiedzialną za emocje oraz płat ciemieniowy. Układ 
limbiczny musi odgrywać ważną rolę, ponieważ osoby, 
u których rdzeń kręgowy został przerwany opisują wra-
żenia dotyczące dolnych fantomowych części w taki sam 
sposób, jak przez urazem. Nadal używają takich samych 
emocjonalnych określeń np. „przyjemne”, „wyczerpujące”. 
Płat ciemieniowy odgrywa zasadniczą rolę w rozróżnieniu 

77 Konieczna I., Ból jako doświadczenie…, dz. cyt., s. 11–12; Czarkowska-
 -Bauch J., Wpływ informacji dotykowych i bólowych na zachowania rucho‑
we, w: Mózg a zachowanie, dz. cyt., s. 280–297; Werka T., Stres i ból, w: 
tamże, s. 298–315.

w sensie przestrzennym między tym, co stanowi nas, a tym, 
co jest na zewnątrz. Uszkodzenie tej części mózgu może spo-
wodować ignorowanie różnych części ciała lub dziwaczne 
wypowiedzi na ich temat. Zdaniem Melzacka kombinacja 
doznań dotykowych, emocji i trójwymiarowego odczuwania 
ciała w przestrzeni tworzy tak silny obraz ciała, że może 
stać się on podłożem odczucia części ciała nieistniejącej. 
Zgodnie z takim podejściem kończyna fantomowa stanowi 
po prostu wymysł mózgu. Jest ona czymś w rodzaju neu-
ronalnego portretu78. 

Posiadając tak przejrzystą i wspólną wszystkim ludziom 
strukturę neurobiologiczną i stosunkowo łatwe do określenia 
wzorce neuronalne ból jest niezwykle osobistym i subiek-
tywnym rodzajem czucia. Jest czuciem, które natychmiast 
identyfikuje osobę z ciałem. Przykład bólu fantomowego 
potwierdza nadrzędna rolę struktur nerwowych. Stanowi 
jeden z najbardziej klarownych obrazów ukazujących zna-
czenie map neuronalnych. Ważnym jest, że w przypadku 
bólu somatyczne podłoże zawsze aktywuje psychiczne 
poczucie siebie jako podmiotu bólu!

Poza wymienionymi dotychczas strukturami nerwo-
wymi, których funkcjonowanie może mieć przełożenie 
na psychiczne poczucie „ja” koniecznym jest wspomnieć 
o układzie siatkowatym. Jego aktywność dotyczy reak-
cji zarówno nieuświadomionych, jak i uświadomionych. 
W obszarze działania mieszczą się życiowo najważniej-
sze ośrodki: oddechowy, sercowo -naczyniowy, regulację 
temperatury ciała, wpływ na neuroendokrynne czynności 
podwzgórza, procesy czuwania i snu. Wpływa na funkcje 
motoryczne i aktywność odruchową mięśni. Jako układ 
nieswoisty uczestniczy w przewodzeniu części impul-
sów czuciowych do kory, zapewniając jej stan wzbudze-
nia i pośrednio możliwość odbioru jej wrażeń. Oddziałuje 
na impulsacje motoryczne, wpływa na podwzgórze i układ 
limbiczny i zachowanie emocjonalne oraz na układ immu-
nologiczny organizmu. Można powiedzieć, że wszystko, 
co do tej pory zostało opisane w celu naszkicowania neu-
robiologicznego portretu „ja” wewnętrznego domaga się 
w swym funkcjonowaniu pośredniczenia układu siatkowa-
tego. Stanowi on jakby ośrodek stymulujący i modulujący 
impulsacje pomiędzy obwodowym układem nerwowym, 
pniem mózgowia a korą mózgową i odwrotnie79. 

Anatomicznie układ siatkowaty pnia mózgu jest tworem 
niejednolitym. Podłożem anatomicznym układu jest twór 
siatkowaty ciągnący się przez cały pień mózgu od rdze-
nia kręgowego aż do przedniej części śródmózgowia. Jest 
typowym układem nieswoistym, w którym pobudzenia 
jednego neuronu mogą łatwo przenieść się na inne neurony 
i odwrotnie. W jego obrębie wyróżnić można szereg skupisk 
neuronów. W moście znajdują się ważne jądra: siatkowate 

78 Por. Konieczna I., Ból jako doświadczenie…, dz. cyt., s. 11–12; Jay In-
gram, Kończyny fantomowe. Zagadka ludzkiego mózgu, w: Płonący dom. 
Odkrywając tajemnice mózgu, w: Rozwój i świadomość 12.06.2008, w: 
http://zenforest.wordpress.com/ z dnia 3.04.2011. Więcej por.; Damasio 
A., Jak umysł…, dz. cyt., s. 100–107; tenże, Błąd Kartezjusza, dz. cyt., s. 
135–136.
79 Por. Konturek S., Fizjologia człowieka…, dz. cyt., s. 128.
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i szwu zawierające neurony serotoninergiczne. W obrębie 
opuszki można wyodrębnić jądro wielokomórkowe zło-
żone z dużych wielobiegunowych neuronów uwalniających 
acetylocholinę oraz jądro środkowe opuszki. Do układu 
siatkowatego zalicza się też szereg istotnych dla funkcjo-
nowania organizmu struktur jak: istota szara okołowodo-
ciągowa, jądro miejsca sinawego mostu będące skupiskiem 
neuronów noradrenergicznych, okolice nakrywki razem 
z wzgórkami czworaczymi górnym i dolnym stanowiącymi 
stacje przełącznikową odpowiednio dla drogi wzrokowej 
i słuchowej80.

Włókna aferentne tworu siatkowatego są ważnym 
elementem czucia swego ciała. Docierają nimi impulsy 
od receptorów skórnych (dotykowych, termicznych, i bólo-
wych), prioproceptorów narządu ruchu, interceptorów narzą-
dów wewnętrznych oraz z narządu zmysłu wzroku, słuchu, 
smaku i równowagi. Dochodzą one z jąder przedsionkowych, 
czuciowych nerwów X, IX, V, podkorowych ośrodków drogi 
wzrokowej, słuchowej i węchowej, także z okolicy ruchowej 
(pole 4) i przedruchowej (pole 6) kory mózgowej i z jąder 
podkorowych należących do układu pozapiramidowego. 
Część wstępująca układu siatkowatego oddziałuje na korę 
mózgową. Włókna takich jader jak śródblaszkowe, jadra 
części przyśrodkowej, jądra brzusznego, przednio -bocznego 
i przednio -przyśrodkowego oraz siatkowatego bocznego 
wzgórza kończą w warstwie IV kory i oddziałują na czyn-
ności bioelektryczne kory mózgowej. Wzbudzenie, czyli 
desynchronizacja czynności bioelektrycznej kory polega 
na zmianie potencjałów korowych na mające wyższą czę-
stotliwość, ale niższą amplitudę. Pobudzenia z układu siat-
kowatego przewodzone do rozległych obszarów kory czucio-
wej i ośrodków podkorowych powodują wzbudzenie stanu 
gotowości czynnościowej. Jest niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania ośrodków czuciowych, ruchowych i koja-
rzeniowych kory, a także pobudzenia ośrodków podkoro-
wych kierujących zachowaniem popędowo -emocjonalnym. 
Aktywność aferentna układu siatkowatego ma decydujące 
znaczenie dla utrzymania przytomności i świadomości, bez 
których nie można mówić o wrażeniach zmysłowych81.

Zstępujący układ siatkowaty z kolei koordynuje ruchy, 
kontroluje czynności odruchowe rdzenia kręgowego, mody-
fikuje efekty motoryczne kory mózgowej i reguluje czyn-
ności życiowo ważnych ośrodków autonomicznych pnia 
mózgu, zwłaszcza ośrodka oddechowego i ośrodków regu-
lujących krążenie. Układ ten łączy się z korą mózgową 
drogami korowo -siatkowatymi, z rdzeniem poprzez zstępu-
jące drogi siatkowato -rdzeniowe i nakrywkowo -rdzeniowe. 
Jego działanie może mieć wpływ hamujący lub pobudza-
jący na motoneurony rdzeniowe. Obydwie mają połącze-
nia z korą mózgową, jadrami podkorowymi i mózgiem. 
Układ hamujący bierze początek w neuronach skupio-
nych w brzuszno -przyśrodkowej części tworu siatkowatego 
rdzenia przedłużonego, natomiast pobudzający zaczyna się 

80 Tamże, s. 129; por. Krause M., Człowiek…, dz. cyt., s. 117–119.
81 Tamże, s. 131–133.

w grzbietowo -bocznej części tworu siatkowatego mostu. 
Pierwszy z nich hamuje ośrodki ruchowe rdzenia dla mięśni 
prostowników i pobudza ośrodki ruchowe dla mięśni zgi-
naczy; drugi – pobudza ośrodki ruchowe dla prostowników, 
a hamuje zginacze. Podrażnienie zstępującej drogi hamują-
cej obniża albo znosi odruchy rdzeniowe i obniża napięcie 
mięśniowe. Drażnienie drogi zstępującej pobudzającej powo-
duje pobudzenie motoneuronów gamma i w efekcie wzrost 
napięcia mięśniowego i pojawienie się odruchów rdzenio-
wych. Bardzo ważnym jest odkrycie, że trwałe uszkodzenie 
układu wstępującego tworu siatkowatego powoduje nieod-
wracalną utratę przytomności i śpiączkę82. 

W kontekście neurokognitywistycznym zauważyć 
należy, że układ nieswoisty, do którego należy układ siat-
kowaty nie wywołuje wrażeń. Reguluje pobudzenie różnych 
struktur mózgowych wpływając na odpowiedni stopień 
wzbudzenia kory mózgowej. Jest niezbędny do prawidło-
wego funkcjonowania ośrodków czuciowych, ruchowych 
i kojarzeniowych kory, ośrodków podkorowych kierujących 
zachowaniem popędowo -emocjonalnym. Stanowi ważny 
element struktury neurobiologicznej, której funkcjonowanie 
objawia się na poziomie uświadomionym jak i nieuświa-
domionym. Ma istotne znaczenie w procesach percepcji, 
przytomności, świadomości i myślenia, bez których nie 
można mówić o wrażeniach zmysłowych. Te z kolei stanowią 
sposób ujawniania się „ja” dlatego jest ważnym elementem 

„mapy neuronowej” odnoszącej się do poczucia tożsamości 
i indywidualności ludzkiego organizmu.

Analiza neurobiologicznego podłoża świadomego odczu-
wania swego ciała to obszar wiedzy niezwykle rozległej. 
Omówienie tylko trzech elementów nie może wyczerpać 
tematu. Podobnie jak w części dotyczącej procesów home-
ostatycznych chodzi o ukazanie istoty, którą tutaj jest zwią-
zek czuciowo -tożsamościowy. Warto zwrócić uwagę na dwa 
aspekty. Pierwszy dotyczy identyfikacji z własnym cia-
łem. Czucie swego ciała to nie tylko pojedynczy bodziec. 
Towarzyszy mu zdolność lokalizacji, szereg reakcji nerwo-
wych i emocjonalnych. Dzięki kooperacji recepcja zmy-
słowa dostaje się do świadomości i staje się doświadcze-
niem integralnego podmiotu. Z neurobiologicznego punktu 
widzenia, np. ból spełnia pożyteczne funkcje, ostrzegając 
przed zagrożeniem i zachęcając do ochrony określonych 
części ciała. Jego nieobecność oznacza upośledzenie spraw-
ności organizmu. W momencie, gdy bodziec wydobywa 
moją uwagę i włącza poczucie pewnej wiedzy o organizmie 
zawsze dotyczy to mnie jako podmiotu, czyli mojego „ja”. 
Pojawienie się reakcji bólowej traktowane jest jako dys-
komfort „całej” osoby. Mówiąc „boli mnie głowa” intu-
icyjnie odnosimy sytuację do całej osoby – ja cierpię. Nie 
mówi wówczas, że np. pozostała część mnie, organizmu 
jest zdrowa. Ból wywołuje reakcję integrującą organizm 
z moim „ja”. Uruchamia somatyczno -psychiczny proces 
uświadomienia sobie, że ciało jest mną! A „ja” identyfikuje 
się z każdym elementem organizmu. Nie znaczy to, że nim 

82 Tamże, s. 129–134.
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jest. Każda część ciała natomiast należy do mnie i mojego 
„ja” w taki sposób, że nie można pomyśleć o kończynie jako 
czymś obcym, dodatkowym, uzupełniającym. Jest rzeczą 
całkowicie oczywistą, że werbalnie rozróżniane części ciała 
jako elementy i jako całość są mną. Wydaje się, że przykład 
działania trzech wymienionych wyżej struktur dostatecznie 
ukazuje, że uświadomione czucie siebie może pretendować 
do elementów szkicu neuronalnego „ja”.

Drugi aspekt związany jest z wzorcami neuronalnym 
i ich rolą w funkcjonowaniu organizmu ludzkiego, a przez 
to osoby. Są reprezentacjami neuronalnymi naszych części 
ciała, funkcji, stanów, zachowań. Bóle fantomowe są dowo-
dem, że neuronalny zapis jest nie tylko realny, ale decydujący. 
To nie wirtualny twór czy struktura, która tajemniczo znika 
i się pojawia. W bólu fantomowym uwidacznia się, że jego 
istota nie sprowadza się tylko do uszkodzenia tkanki. Ból, 
w ogóle czucie jest efektem aktywności mózgu, konkret-
nie impulsacji określonych jego struktur. Skoro w mózgu 
powstaje neurobiologiczny portret ciała ludzkiego w aspek-
cie nocyceptywnym to wzorce takie – choć nie muszą tak 
jaskrawo się uwidaczniać - istnieją we wszystkich innych 
sytuacjach. Tym samym dochodzimy do pytania posta-
wionego na wstępie, czy może istnieć w mózgu wzorzec 
„ja’ podmiotowego. Uwzględniając, że mamy do czynienia 
z relacją dotycząca komponentów innej kategorii fizycznej 
(natury) zjawisko utożsamiania się ze swoim ciałem uzasad-
nia poszukiwania neurobiologicznego portretu ludzkiego 
transcendensu –„ja”.

Elementy psychosomatycznego podłoża „ja”

Po przedstawieniu struktur związanych z działaniem 
sfery somatycznej mogących mieć wpływ na „szkic” neu-
ronalnego „ja” można przejść do analizy niektórych proce-
sów skutkujących psychicznym uwarunkowaniem transcen-
densu. „Liniami” tworzącymi obraz „ja” w tym wymiarze 
z pewnością są pamięć, emocje i qualia. Poznając ich mapy 
neuronalne sięgamy do podłoża fenomenów, które decydują 
o człowieczeństwie. 

Najogólniej mówiąc pamięć to przechowywanie naby-
tych zmian w zachowaniu w czasie. Zasadniczo wyróżnia 
się jej dwa rodzaje: deklaratywną i proceduralną. Dekla-
ratywna to pamięć doznań, o których można świadomie 
opowiedzieć lub wywołać jako wyobrażenie pamięciowe. 
Proceduralna to długotrwała pamięć zręczności ruchowej, 
percepcyjnej lub asocjacyjnej, która często wywoływana 
jest bez udziału świadomości. Wiele zdarzeń związanych 
z uczeniem się zawiera elementy obu kategorii pamięci. 

Ze względu na kryterium czasowe pamięć deklaratywna 
ma przynajmniej dwie fazy. Pierwsza krótkotrwała (tzw. 
STM) dotyczy doznań sprzed kilku sekund, minut, ma 
ograniczoną pojemność i wymaga ciągłego powtarzania. 
Badania u osób z uszkodzeniem kory wykazały, że w mózgu 
istnieją przynajmniej dwa niezależne podsystemy pamięci 
krótkotrwałej. Pierwszy to pętla fonologiczna, dzięki której 

wypowiedziane dźwięki są zapamiętywane na tyle długo, 
aby zapewnić płynność mowy. Proces ten wymaga aktyw-
ności lewej półkuli mózgowej. Natomiast w pętli wzrokowo-

 -przestrzennej inaczej sensorycznej magazynowane są aktu-
alne informacje wzrokowe i przestrzenne. Trwa ona nie 
więcej niż 1 sekundę i związana jest z utrzymywaniem 
się śladu zadziałania bodźca. Badania z wykorzystaniem 
PET wykazały, iż ten rodzaj związany jest z aktywnością 
prawej półkuli. Druga, długotrwała (LTM) pozwala zacho-
wać ślady znacznej ilości doznań trwale lub przez bardzo 
długi czas, wydaje się, że ma niewyczerpaną pojemność 
i nie wymaga ciągłego powtarzania. Istnieje klika hipo-
tez pamięci trwałej. Jedna z nich podkreśla mechanizm 
zwiększenia ilości mediatora zgromadzonego w synapsach, 
po których krąży impulsacja związana z zapamiętywaniem. 
Inna kładzie nacisk na powstawanie nowych połączeń mię-
dzy neuronami przewodzącymi krążące impulsy nerwowe. 
Brane są pod uwagę także zmiany w metabolizmie komó-
rek, zwłaszcza w syntezie RNA, DNA i niektórych białek. 
Obecnie uważa się, że prawdopodobna jest statystyczna 
hipoteza zapamiętywania. Pod wpływem bodźców dzia-
łających na obwodowe receptory i impulsacji aferentnych, 
krążących po wieloneuronalnych sieciach, zespoły neu-
ronów zmieniają częstotliwość swojej aktywności biolo-
gicznej i modulująco wpływają na funkcjonowanie tychże 
wzorców neuronalnych83.

Pamięć deklaratywna ma najczęściej charakter pamięci 
świadomej. Ze względu na kryterium kognitywistyczne 
dzieli się ją na epizodyczna i semantyczną. Pierwsza obej-
muje miejsca i zdarzenia. U ludzi skanowanie za pomocą 
PET wykazało, że związana jest z przyśrodkowym płatem 
skroniowym i polami kory przedczołowej. Druga dotyczy 
znaczenia słów, praw, pojęć, formuł, kategorii, wyobra-
żeń, a także faktów i ogólnych zasad zebranych w trakcie 
określonego doświadczenia. Pamięć semantyczna to ina-
czej „wiedzieć, że…”. Skanowanie mózgu technika PET 
wykazało u chorych z zaburzeniami pamięci semantycz-
nej zmniejszoną aktywność metaboliczną tkanki mózgo-
wej w przednim płacie skroniowym, szczególnie w lewej 
półkuli. 

Pamięć proceduralna jest formą pamięci nieuświado-
mionej, dotyczącą umiejętności i nawyków, np. chodze-
nia pływania itp. Pamięć ta tworzy się powoli, wymaga 
czasu i powtórzeń. Wykonywania zadań opartych na tej 
pamięci nie wymaga uświadomienia czy przypominania. 
Raz wyuczone nie ulegają zapomnieniu przez lata. Pamięć 
proceduralna jest wiedzą odpowiadającą na określana mia-
nem „wiedzieć, jak…”84. Może być nieasocjacyjna lub aso-
cjacyjna. Nieasocjacyjna pojawia się w odpowiedzi na tylko 
jeden rodzaj bodźca. Przykładem takiego uczenia jest habi-
tuacja, czyli stopniowe zmniejszanie się lub zanik reakcji 
na słaby powtarzający się bodziec. Przeciwieństwem jest 

83 Por. Longstaff A., Neurobiologia, dz. cyt., s. 473– 477; Konturek S., Fi‑
zjologia…, dz. cyt.., s. 298.
84 Tamże, s. 475–476; Damasio A., Jak umysł…, dz. cyt., s. 150–151.
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sensytyzacja, czyli przejściowe zwiększenie wrażliwości 
na dany bodziec85. 

Poszukując struktur odpowiedzialnych za pamięć 
(każdego rodzaju) wielką pomocą służy wiedza osiągnięta 
dzięki schorzeniom klinicznym. W literaturze dobrze 
znany i szeroko opisany jest przypadek pacjenta o inicja-
łach H.M. z uszkodzeniem płata skroniowego i hipokampa, 
który cierpiał na lekooporną padaczkę. Usunięto mu chirur-
gicznie przyśrodkową część płatów skroniowych, obejmu-
jącą ciało migdałowate, dwie trzecie przedniego hipokampa 
oraz leżącą wokół korę. Operacja skończyła się sukcesem 
znosząc dokuczliwe napady padaczkowe. Jednak pacjent 
utracił zdolność zapamiętywania nowych informacji doty-
czących bodźców i zdarzeń. Uszkodzona została pamięć 
deklaratywna, natomiast pamięć krótkotrwała i dawnych 
zdarzeń utrzymała się na dobrym poziomie. Najbardziej 
dokuczająca była jednak amnezja następcza, przejawiająca 
się całkowitą niemożnością tworzenia nowej pamięci dłu-
gotrwałej. Pacjent nie potrafił utrzymać w pamięci zdarzeń, 
miejsc, osób, z którymi się stykał w czasie dłuższym niż 
trwa pamięć krótka. Wyniki kolejnych badań wykazały, 
że zachował on zdolność do przechowywania i użycia pew-
nych informacji. Nie sprawiał mu trudności test, w którym 
osoba badana musi odtworzyć wzór prezentowany jako 
odbicie w lustrze. Problem polegał na tym, że mimo wie-
lokrotnego powtarzania testu pacjent nigdy nie pamiętał, 
że wykonał już to zadanie, stąd za każdym razem od nowa 
należało mu wyjaśnić zasady postępowania86. Na podstawie 
tego przypadku oraz innych podobnych można wyszcze-
gólnić struktury najbardziej zaangażowane w tworzenie 
i utrwalanie pamięci. W perspektywie powyższej, wzbo-
gaconej wynikami licznych badań i doświadczeń neuro-
biologiczny portret pamięci tworzy się w oparciu o struk-
tury hipokampa, ciała migdałowatego, płata skroniowego, 
a także móżdżku i jąder podkorowych. 

Hipokamp jest zakrzywioną warstwą korową, zagłębia-
jącą się od strony przyśrodkowej do wnętrza płata skronio-
wego. Można wyróżnić trzy strefy: hipokamp właściwy – 
róg Ammona, zakręt zębaty, podkładkę. Na przekrojach 
poprzecznych zakręt zębaty i hipokamp właściwy przybie-
rają formę dwóch splecionych ze sobą liter C. Hipokamp 
właściwy i zakręt zębaty są trójwarstwowymi strukturami 
posiadającymi powierzchownie położoną warstwę drobi-
nową i głębiej położoną warstwę różnokształtną. Pomiędzy 
nimi w zakręcie zębatym leży warstwa komórek ziarnistych, 
a w hipokampie właściwym piramidowych. Poniżej warstwy 
wyściółkowej komory bocznej znajduje się koryto zawie-
rające włókna aferentne i eferentne, które tworzą pęczek 
zwany strzępkiem hipokampa. Przechodzi on w odrębny 
pęk włókiem zwany odnogą sklepienia. Dwie odnogi łącząc 

85 Warunkiem koniecznym wytworzenia klasycznego odruchu warunko-
wego jest zbieżność w czasie bodźca warunkowego i następującego po nim 
bezwarunkowego, np. pokarm lub ból. Bodziec warunkowy musi zawsze 
występować krótko przed bezwarunkowym, por. tamże, s. 478–474.
86 Nolte J., Mózg człowieka… II, dz. cyt., s. 282; Longstaff A. Neurobiolo‑
gia., dz. cyt., s. 486. Na temat zaburzeń pamięci więcej: Prusiński A. Neuro‑
logia praktyczna, Warszawa 2005, s. 134–140.

się tworzą trzon sklepienia. W pobliżu otworu międzyko-
morowego pęczek dzieli się tworząc słupy sklepienia87. 

Hipokamp jest podzielony na kilka warstw. Każda 
ze stref jest wąskim podłużnym pasem. Określa się je jako 
sektory CA, podzielone na obszary CA 1,2,3. Projekcja 
wewnętrzhipokampowa ma swoją ustaloną strukturę. Neu-
rony zakrętu zębatego wysyłają projekcje przede wszystkim 
do komórek piramidowych CA 3, których kolaterale aksonów 
docierają do neuronów piramidowych w CA 2 i Ca 1. Sektor 
CA 1 łączy się z podkładką, gdzie powstaje większość pro-
jekcji wychodzących z hipokampa88. Jest strukturą bogatą 
w połączenia z innymi strukturami mózgowymi. Aksony 
komórek piramidalnych pola CA3 rozgałęziają się i tworzą 
włókna spoidłowe docierające do hipokampa po drugiej 
stronie. Włókna eferentne przez sklepienie dążą do wzgó-
rza i ciał suteczkowatych podwzgórza. Dochodzą do jądra 
wzgórza przedniego, które wysyła projekcję do kory obręczy. 
Powstaje droga rozpoczynająca się w hipokampie, wiodąca 
przez sklepienie, ciała suteczkowate, jądro przednie wzgórza, 
zakręt zębaty i część zakrętu przyhipokampowego ostatecz-
nie wracając do hipokampa. Jest to krąg Papeza. Aksony 
neuronów CA1 docierają do podpory i kory śródwęchowej, 
która otrzymuje połączenia z kory asocjacyjnej oczodołowej, 
czołowej, ciemieniowej i skroniowej. Pozostałe połączenia 
nerwowe hipokampa to wejścia cholinergiczne z przegrody 
mózgu z ciała migdałowatego, oraz drogi noradrenergiczne 
i serotnionoergiczne układu siatkowatego pnia mózgu. Mają 
one charakter modulujący. W hipokampie obecne są także 
interneurony hamujące, w których przekaźnikiem jest kwas 
GABA. Połączenie te zapewniają dopływ zróżnicowanych 
informacji potencjalnie ważnych dla pamięci deklaratywnej89.

Wartym podkreślenia jest, że hipokamp wykazuje 
właściwości bioelektryczne w postaci fal T o amplitudzie 
dochodzącej do 500 mV i częstotliwości około 4–7 Hz. Prze-
kraczają one amplitudę wszystkich znanych fal w zapisie 
EEG. Fale T są wyrazem synchronizacji czynności bioelek-
trycznej mózgu. Występują najwyraźniej w czasie reakcji 
orientacyjnej i czuwania, co wskazuje na związek hipo-
kampa z mechanizmami wzbudzenia uwagi. Przypuszcza się, 
że fale te są wynikiem krążenia impulsów po zamkniętych 
kręgach neuronalnych obejmujących kolejno pola czuciowe 
i kojarzeniowe, zakręt obręczy, zakręt hipokampa i hipo-
kamp, sklepienie, ciała suteczkowate, jądro przednie wzgó-
rza, i z powrotem zakręt obręczy. W związku ze zmianami 
aktywności bioelektrycznej w czasie reakcji orientacyjnej 
przyjmuje się, że hipokamp odgrywa rolę w procesach zapa-
miętywania, a zwłaszcza w pamięci świeżej i uczeniu. Dzięki 
hipokampowi świeży materiał pamięciowy jaki gromadzi 
się w ciągu dnia, podlega segregacji i utrwalania w nocy. 
Połączenia z innymi strukturami mózgu, struktura mor-
fologiczna oraz specyficzne właściwości bioelektryczne 

87 Tamże, s. 285.
88 Por. Longstaff A. Neurobiologia., dz. cyt., s. 497–498; Nolte J., Mózg 
człowieka… II, dz. cyt., s. 285, przyp. **. 
89 Por. Nolte J., Mózg człowieka… II, dz. cyt., s. 285.; Longstaff A., Neuro‑
biologia, dz. cyt., s. 497.
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sprawiają, że w hipokampie może zostać zachowany nie-
mal każdy rodzaj informacji. 

Ciało migdałowate to zespół jąder położonych 
w przednio -przyśrodkowej części płata skroniowego, będący 
jednym z głównych elementów układu limbicznego. Połącze-
nia czynnościowe ciała migdałowatego wskazują na jego rolę 
w uczeniu się awersyjnym. Wysyła ono projekcje pobudza-
jącą do układu cholinergicznego, związanego z procesami 
uwagi oraz do układu współczulnego, a także aktywuje 
uwalnianie hormonów stresu. Proces tworzenia się pamięci 
awersyjne zachodzi, gdy neutralny bodziec warunkowy, 
np. dźwięk jest łączony w czasie z bodźcem bezwarun-
kowym, np. bodźcem bólowym. Po kilku skojarzeniach 
obu bodźców nabierają znaczenia wzmocnienia negatyw-
nego i wywołują warunkową reakcję strachu. Związane jest 
to z wyładowań w jądrze środkowym ciała migdałowatego. 
Elektryczna stymulacja ciała migdałowatego u ludzi podczas 
operacji chirurgicznych wywołuje odczucia relacjonowane 
przez pacjentów jako niepokój i strach. 

Emocjonalne stany są efektem aktywności synaps 
w podstawno -bocznej części ciała migdałowatego. Informa-
cja dotycząca dźwięków, widoków i innych bodźców dociera 
do podstawno -bocznej części ciała migdałowatego z większą 
szybkością przez wzgórze z mniejszą przez ośrodki kory 
asocjacyjnej. Bodziec bezwarunkowy (awersyjny lub przy-
jemny) powoduje aktywacje receptorów NMDA, po której 
następuje długotrwałe wzmocnienie synaptyczne w neuro-
nach części podstawno -bocznej ciała migdałowatego. Póź-
niej następuje faza syntezy białek, co utrwala – często już 
na zawsze – że reakcja pierwotnie wywołuje tę samą lub 
podobną odpowiedź emocjonalną. Odpowiedzi warunkowe 
na proste bodźce mogą być szybko przewodzone drogą przez 
wzgórze a następnie modyfikowane w odpowiedni sposób 
w korze mózgu. Zdolność zapamiętywania dobra i zła zatem 
wynika z połączeń między ciałem migdałowatym a płatem 
skroniowym, a w nim szczególnie z hipokampem90. Z płatem 
skroniowym połączone są struktury międzymózgowia, które 
mogą odgrywać rolę w procesach pamięciowych. Główna 
projekcja wychodząca z hipokampa idzie przez sklepienie 
do ciał suteczkowatych w podwzgórzu, które z kolei łączą 
się jądrami przednimi wzgórza. Ponadto, pola kory skro-
niowej (i ciało migdałowate) tworzą połączenia z jądrem 
grzbietowo -przyśrodkowym wzgórza91. 

Kora przedczołowa uważana jest za strukturę mózgową 
symbolizującą człowieczeństwo. Jej funkcjonowanie zwią-
zane jest czynnościami intelektualnymi takimi jak np. roz-
wiązywanie złożonych problemów czy zachowania planowe. 
Jednocześnie traktuje się ją jako magazyn pamięci. W korze 
mózgu znajduje się około 3 × 109 neuronów. Przyjmuje się, 

90 Por. Longstaff A., Neurobiologia, dz. cyt., s. 489–490; Nolte J., Mózg 
człowieka…, dz. cyt., s. 288–320.
91 Tamże, s. 489. Również objawy kliniczne choroby Krosakoffa, czyli amne-
zja wsteczna i następcza, świadczą o udziale struktur międzymózgowia w pro-
cesach poznawczych. Osoby z tą chorobą przejawiają neurodegeneracyjne 
zmiany w jądrze grzbietowo -przyśrodkowym wzgórza, w ciałach suteczko-
watych oraz innych obszarach mózgu, które ulegają uszkodzeniu z powodu 
niedoboru tiaminy (B1) wywołanym długotrwałym alkoholizmem. Por. tamże.

że do przechowania jednego bitu informacji potrzeba prze-
ciętnie około 10 neuronów, czyli pojemność magazynu infor-
macji mózgu wynosi 3 × 108 bitów. Jeżeli założyć, że w ciągu 
sekundy percepcji podlega około 20 bitów, to w ciągu 70 
lat życia, czuwając przeciętnie 16 godz. na dobę, percypu-
jemy około 300 miliardów (3 × 1010) bitów, czyli 100 razy 
więcej niż zdolny jest zgromadzić nasz magazyn pamię-
ciowy mózgu. Zatem około 99% informacji, jakie docierają 
do naszej świadomości i pamięci świeżej musi zostać wyeli-
minowanych z mózgu, czyli ulega zapomnieniu. Zaledwie 
1% percypowanych wrażeń może trafić do pamięci trwałej. 
Podstawową cechą pamięci jest zdolność wyboru i magazy-
nowania potrzebnych informacji i zapominanie zbędnych. 
Chroni to mózg przed zalewem niepotrzebnych informacji 
docierających z narządów zmysłowych do naszej świado-
mości. Przypuszczenie, że kora przedczołowa jest miejscem 
przechowywania pamięci opierają się na strukturze licz-
nych połączeń neuronalnych. Włókna kojarzeniowe tworzą 
zwrotne połączenia z innymi polami korowymi, co oznacza, 
że otrzymuje informacje wzrokowe, słuchowe, i somato-
sensoryczne. Jest połączona także z przyśrodkowym pła-
tem skroniowym i wzgórzem grzbietowo -przyśrodkowym, 
strukturami, których rola w procesach pamięci jest dobrze 
udokumentowana. U ludzi uszkodzenia kory przedczoło-
wej powodują zaburzenia pamięci bezpośredniej w zada-
niach, które wymagają użycia świeżo zapamiętanych danych. 
Osoby z takimi uszkodzeniami mają trudności rysowa-
nia właściwej drogi w labiryntach. Popełniają wielokrot-
nie te same błędy, po czym kontynuują rozwiązywanie 
zadania od początku labiryntu, a nie jak to czynią osoby 
zdrowe – od miejsca, w którym popełniły błąd92. 

W procesy związane z pamięcią niedeklaratywną zaan-
gażowany jest móżdżek. Zjawisko LTD jest szczególnie 
dostrzegalne w korze móżdżku. Synapsy wykorzystują 
CA++ jako sygnalizator w celu regulacji receptorów AMPA. 
Każde pobudzenie włókien w wyniku napływu jonów CA++ 
aktywuje proces prowadzący do usunięcia synaptycznych 
receptorów AMPA między komórkami Purkiniego a włók-
nami równoległymi, co prowadzi do zjawiska LTD. Jed-
nocześnie przez komórki Purkiniego i aktywne włókna 
pnące i równoległe zostaje wyhamowane uwalnianie glu-
taminianu. Włókna pnące wydają się być kluczowym ele-
mentem w procesie uczenia się zachodzącym w móżdżku. 
Dostarczają sygnały do „nauczenia się” lub „błędu” podczas 
aktywności włókień równoległych93.

W pamięć zaangażowana jest także aktywność jąder 
podstawnych. Chodzi głównie o pamięć będąca skutkiem 
doświadczenia życiowego. Jądra podstawne wpływają 
na powstawania pamięci proceduralnej dzięki swym połą-
czeniom z korą płatów czołowych a także innymi obsza-
rami korowymi. Są one szczególnie ważne dla nawyków 
oraz wzorców zachowań94. 

92 Tamże, s. 491–492; Konturek M., Fizjologia..., dz. cyt., s. 294–295.
93 Por. Nolte J., Mózg człowieka…, dz. cyt., s. 291.
94 Tamże, s. 289.
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W perspektywie ewolucyjnej dzięki pamięci organi-
zmy dostosowywały się do życia i rozwijały. W przypadku 
osoby ludzkiej proces ten osiągnął wyjątkowe sukcesy, 
ponieważ człowiek z pamięci uczynił narzędzie uczenia 
się i intelektualnego doskonalenia. Związek między STM 
a LTM jako komponentami uczenia się nie jest do końca 
znany. Jeden z modeli zakłada, że większość z docierającej 
informacji zostaje utracona z powodu zanikania pamięci 
krótkotrwałej. Jednak niektóre elementy zostają wzmoc-
nione poprzez procesy uwagi i wzbudzania, dzięki czemu 
przechodzą do magazynu pamięci długotrwałej. Proces 
zmiany pamięci z świeżej w trwała nosi nazwę konsolidacji 
pamięci. Przyjmuje się, że z całkowitej liczby informacji 
około 10 9 bitów/s docierających z narządów zmysłowych 
do kory czuciowej w stanie pełnego czuwania, wprowa-
dzonych zostaje do pamięci trwałej nie więcej niż 20 bitów. 
Według koncepcja Hebba uczenie się i pamięć związane 
są ze zmianami strukturalnymi w obrębie sieci neuronów, 
po których krążą impulsy powstałe w wyniku uaktywnienia 
przez bodźce środowiskowe. Krążące impulsy powodują 
zmiany, prawdopodobnie na zakończeniach synaptycznych 
lub o charakterze śladów nietrwałych albo trwałych. Do wła-
ściwego wytworzenia śladów pamięciowych konieczny jest 
pewien poziom „wzbudzenia” kory, który zależy od aktyw-
ności układu siatkowatego. Przy optymalnym wzbudzeniu 
kory zmiany w synapsach są tym większe im dłużej krążą 
impulsy po zamkniętych sieciach i obwodach neuronalnych95.

Neuronalny proces zapamiętywania przebiega etapami. 
Informacje pamięci krótkotrwałej zostają niemal całkowi-
cie zapomniane, chyba że zostaną wprowadzone na dro-
dze ćwiczeń do pierwszego etapu pamięci trwałej, tzw. 
pamięci pierwotnej. Przenoszenie z pamięci sensorycz-
nej do pierwotnej wymaga werbalizacji i pewnego czasu, 
zwykle kilku sekund, po czym przechodzi do zapomnie-
nia albo gromadzenia tych informacji na kolejnym etapie 
konsolidacji pamięciowej tzw. pamięci wtórnej, która może 
trwać od kilku minut do kilku lat. Konsolidacja pamięci 
w postaci pamięci wtórnej na drodze ćwiczenia może osią-
gnąć następny etap, czyli pamięć trzeciorzędową, która 
utrzymuje się przez całe życie. Ta konsolidacja pamięci 
zachodzi w czasie krążenia impulsów pomiędzy strukturami 
podkorowymi i korowymi. Wówczas dochodzi do utrwale-
nia wzorców aktywności w synapsach komórek nerwowych 
kory mózgu, szczególnie płatach skroniowych96. 

Proces zapamiętywania pozostawia trwałe ślady pamię-
ciowe tzw. engramy w neuronach, prawdopodobnie w obrę-
bie synaps. Zmiany te są tak trwałe, że nie znikają nawet 
pod wpływem narkozy, nieprzytomności lub oziębienia 
mózgu. Utrzymują się do końca życia i to oddzielnie w każ-
dej półkuli. Przyjmuje się, że w okresie zmiany pamięci 
pierwotnej we wtórną istotne znaczenie posiada krążenie 
impulsów po zamkniętych kręgach neuronalnych z kory 

95 Por. Longstaff A., Neurobiologia, dz. cyt., s. 478; Konturek M., Fizjolo‑
gia…, dz. cyt., s. 293–295.
96 Por. Konturek S., Fizjologia…, dz. cyt., s. 295–296; Damasio A., Jak 
umysł…, dz. cyt., s. 144–147.

czuciowej mózgu, dokąd impulsy dopływają z receptorów 
obwodowych do okolic kojarzeniowych w płatach czoło-
wych, potylicznych, skroniowych i ciemieniowych, i dalej 
z zakrętu obręczy do zakrętu hipokampa, ciał suteczkowa-
tych podwzgórza i do jąder przednich wzgórza. Za pośred-
nictwem jąder przyśrodkowo -grzbietowych wzgórza impul-
sacja powracają z powrotem do kory kojarzeniowej i potem 
znów do kory zakrętu. To wielokrotne krążenie impulsów 
pozostawia początkowo ślad (engram) dynamiczny, a potem 
w miarę dalszej konsolidacji tej pamięci – ślad trwały, struk-
turalny, dotyczący głownie synaps97. 

Z punktu wiedzenia neurokognitywistycznego pamięć 
jest psychicznym podłożem tożsamości ludzkiego transcen-
densu. Sprawia, że „ja” z przeszłości i aktualnie doświad-
czane jest tym samym podmiotem wewnętrznym. Neuro-
biologiczne elementy tworzenia się pamięci stanowią zatem 
w jakiś sposób linii nakreślające trwałość i niezmienność „ja” 
wobec upływającego czasu i zmieniających się zdarzeń.

Świadomość nie rozgrywa się publicznie lecz we wnę-
trzu organizmu. Jednak wiąże się z pewną liczbą objawów 
zewnętrznych. Do najbardziej wyrazistych należą emocje, 
uczucia i popędy. 

Emocje to zbiór reakcji organizmu i w organizmie, spo-
śród których wiele uzewnętrznia się i staje się widocznymi 
dla postronnych obserwatorów98. Termin uczucie odnosi się 
bardziej do osobistego doświadczenia emocji. Poza uczu-
ciami efektem emocji mogą być zachowania instynktowne 
i popędliwe. Mają charakter najbardziej biologiczny przez 
to porównywalny. Popędy jako wewnętrzne źródło działania 
zwierzęcia lub człowieka również są wynikiem pobudzenia 
pewnych zespołów struktur mózgowych, głównie związa-
nych z układem limbicznym i podwzgórzem, które urucha-
miają aktywność organizmu ukierunkowaną na zaspokojenie 
danej potrzeby biologicznej lub unikanie zagrożenia99. 

Emocje wykorzystują ciało jako scenę jednocześnie 
wpływają na tryb funkcjonowania licznych obwodów 
mózgu. Wydaje się, że w pewnym wymiarze od dziecka 
jesteśmy zaprogramowania na emocje. Są to emocje pier-
wotne, niezbędne do przeżycia, najprawdopodobniej zwią-
zane z aktywnością ciała migdałowatego, które indukuje 
proces skutkujący emocjami leku i strachu. Emocje wtórne 
to reakcje bardziej złożone i wymagające udziału większej 
liczby struktur. Do zachowań związanych z ujawnianiem 
emocji pierwotnych dochodzi aktywność części odpowie-
dzialnych za myślenie i pamięci100. Obszary reprezentu-
jące podłoże neuronalne emocji pierwotnych, jak i wtór-
nych kooperują ze sobą. Dobrze ilustrują to emocje smutku, 
strachu i złości. Pierwsza zdaje się mieć charakter bardziej 

97 Tamże, s. 296–297. Więcej: Niewiadomska G., W poszukiwaniu moleku‑
larnych mechanizmów pamięci, w: Mózg a zachowanie, dz. cyt., s. 316–348.
98 Por. Damasio A., Świadomy umysł, dz. cyt., s. 50. 92; tenże, W poszukiwa‑
niu Spinozy, tł. J. Szczepański, Poznań 2005, s. 28; tenże, Błąd Kartezjusza, 
dz. cyt., s. 164.
99 Por. Konturek S., Fizjologia…, dz. cyt., s. 284; Damasio A., Błąd Kar‑
tezjusza, dz. cyt., s. 138. 147–150; tenże, W poszukiwaniu Spinozy, dz. cyt.,  
s. 29–150.
100 Por. Damasio A., Błąd Kartezjusza, dz. cyt., s. 159–164.
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złożony od pozostałych. Strach i złość to reakcje ściśle 
ewolucyjne, smutek rozpościera się na obszar życia psy-
chicznego, duchowego, ogólnie rzecz biorąc może być zna-
kiem głębszych przeżyć. Okazuje się, że pojawienie się 
smutku związane jest z aktywacją brzuszno -przyśrodkowej 
kory przedczołowej, podwzgórza oraz pnia mózgu. Nato-
miast złość i strach nie aktywują ani kory przedczołowej 
ani podwzgórza. Aktywacja pnia mózgu jest wspólna dla 
trzech emocji, jednak silne pobudzenie podwzgórza oraz 
brzuszno -przyśrodkowych okolic przedczołowych okazuje 
się specyficzne dla smutku. Niektóre z powyższych rejonów 
mózgu biorą udział w rozpoznawaniu bodźców konkretnych 
emocji, np. ciało migdałowate jest niezbędne do rozpozna-
wania lęku i strachu w wyrazie twarzy101. Z kolei rejon 
wyspy pełni rolę wyzwalacza emocji odrazy i związaną 
z nią pogardy102.

Pojawienie się emocji związane jest uświadomieniem. 
Nie jesteśmy świadomi wszystkich uczuć, zdajemy sobie jed-
nak sprawę, że się boimy lub czujemy się niepewnie, że jeste-
śmy zadowoleni lub odprężeni itp. Jest rzeczą oczywistą, 
że uczucia, które wówczas sobie uświadamiamy nie zro-
dziły się w momencie samego uświadomienia, lecz pewien 
czas później. Emocje istnieją w nas przed uświadomieniem 
w postaci stanu, który niewerbalnie odczuwamy. Osiąga-
jąc pewien poziom nieuchronnie wzbudzają świadomość. 
Ukazują się dzięki reakcjom ciała, jednocześnie są ukryte 
przed wzrokiem w postaci niezliczonych zmian biochemicz-
nych, np. wydzielanie hormonów, peptydów czy monoamin 
noradrenaliny, adrenaliny, serotoniny, dopaminy. W czasie 
trwania emocji neurony zlokalizowane przede wszystkim 
w podwzgórzu, podstawie przodomózgowia oraz pniu mózgu 
uwalniają te substancje w kilku wyższych rejonach mózgu, 
a przez to czasowo zmieniają tryb pracy wielu obwodów 
neuronowych103. Najprawdopodobniej dzięki temu docho-
dzi do ich uświadomienia sobie.

W świetle dotychczasowej wiedzy ośrodkiem najbar-
dziej wpływającym na neurobiologiczny portret emocjo-
nalności jest układ limbiczny, zwany również rąbkowym. 
Należy do filogenetycznie starych struktur przodomózgo-
wia zaliczanych do węchomózgowia. Obejmuje struktury 
korowe i podkorowe. Do korowych zalicza się: opuszkę 
węchową, guzek węchowy, płat gruszkowy, hipokamp, 
zakręt hipokampa, zakręt obręczy oraz okolice kory sąsia-
dujących ze sobą pól wyspy, płata skroniowego i zakrętów 
oczodołowych. Przykładem funkcjonowania podkorowych 
służy rejon określany jako istota szara okołowodociągowa. 
Oddziałuje poprzez jądra motoryczne tworu siatkowatego 
i poprzez jądra nerwów czaszkowych będąc głównym ordy-
natem reakcji emocjonalnych. Duże znaczenie mają także 

101 Por. Damasio A., Tajemnica świadomości, dz. cyt., s. 68–71. Konturek S., 
Fizjologia…, dz. cyt., s. 278–279; Neurologia kliniczna…, dz. cyt., s. 95–96. 
Na temat struktury funkcjonalnej przodomózgowia więcej w:. L. Heimer, 
G. W. Van Hoesen, M. Trimble, D.S. Zahm, Anatomiczne podstawy zaburzeń 
neuropsychiatrycznych, red. J. Moryś, Wrocław 2011, s. 29–70.
102 Damasio A., Jak umysł…, dz. cyt., s. 128.
103 Por. Damasio A., Tajemnica świadomości, dz. cyt., s. 68–69; tenże, Jak 
umysł…, dz. cyt., s. 130–137.

ciała migdałowate. Obydwie wraz z innymi podkorowymi 
modelują wzorce emocji pierwotnych. Korowe struktury 
układu limbicznego stanowią tzw. mózg trzewny, który 
wpływa też na zmiany w zachowaniu i kieruje czynno-
ściami popędowo -emocjonalnymi. 

Pobudzenie układu limbicznego wynika z impulsacji 
pochodzącej z układu siatkowatego, projekcji sensorycznej 
z wielu różnych receptorów obwodowych oraz impulsacji 
zstępującej z kory i jąder podkorowych. Pomiędzy neuro-
nami układu siatkowatego a układem limbicznym krążą 
nieustannie impulsacje za pośrednictwem sieci neuronal-
nych przebiegających poprzez podwzgórze. Dzięki tym krę-
gom impulsy aferentne ze śródmózgowia pobudzają ośrodki 
podwzgórza, a po dotarciu do układu limbicznego zostają 
przekształcone w eferentne impulsy modulujące zwrotne 
czynności podwzgórza i hamujące ośrodki układu siatko-
watego śródmózgowia. W ten sposób powstały i funkcjo-
nują najważniejsze kręgi: Papeza i Nauty mające wielki 
wpływ na zachowania popędowo -emocjonalne. W sumie 
układ limbiczny analizuje bodźce środowiska zewnętrznego 
i wewnętrznego ustroju pod kątem ich znaczenia emocjonal-
nego. Pełni rolę analizatora emocjonalnego; kieruje czynno-
ściami popędowo -emocjonalnymi, zwłaszcza pobieraniem 
wody, i pokarmu, relacjami agresji i obrony, seksualnymi. 
Kontroluje wyrażanie emocji, uruchamia układy somatyczne 
i autonomiczne za pośrednictwem ośrodków podwzgórza 
i pnia mózgu. Uczestniczy w kodowaniu śladów pamięci 
świeżej i uczenia się. Wspólnie z układem siatkowatym 
reguluje okołodobowe i długoterminowe rytmy biologiczne, 
m.in. sen i czuwanie104.

Szczególne znaczenie dla zachowań popędowo-
 -emocjonalnych mają układy nagrody i kary. Są to sieci 
neuronalne wielosynaptyczne przekazujące pobudzenie 
do różnych struktur mózgowych za pomocą neuronów kate-
cholinergicznych i dopaminoergicznych (nagrody) i choli-
nergicznych (kary). Układy te biegną w ścianach bocznych 
komory III w pęczku przyśrodkowym przodomózgowia 
i w istocie szarej okołokomorowej. Układ nagrody kieruje 
pozytywnymi emocjami, jakie towarzyszą zaspokojeniu 
popędów apeptywnych, natomiast kary popędom awersyj-
nym. Ogólnie można powiedzieć, że oba te mechanizmy 
są względem siebie w równowadze, dopóki nie pojawi się 
nowa pobudka biologiczna (potrzeba). 

Zachowania indukowane przez układ nagrody i kary 
określa się jako motywacyjne lub celowe. Liczne badania 
dotyczące neurobiologicznego podłoża motywacji pokazują, 
że jego obecności towarzyszy aktywność neuronów układu 
mezolimbicznego, która nasila się w obecności natural-
nych bodźców wzmacniających, takich jak np. pożywienie. 
Zauważono, że podanie amfetaminy do jądra półleżącego 
przegrody unerwianego przez układ wstępujący mezolim-
biczny nasila zachowania motywacyjne. Działanie amfeta-
miny polega na ułatwieniu przekażnictwa dopaminoergicz-
nego, co nasila dodatni efekt wzmacniający bodźca. Ponadto 

104 Por. Konturek S., Fizjologia…, dz. cyt., s. 282.
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stwierdzono, że drażnienie polegające na wszczepieniu elek-
trody do mózgu (zwierzęcia) w przyśrodkowym pęczku 
przodomózgowia, przez który przebiegają aksony neuronów 
mezolimbicznych powoduje, że zwierze wybiera stymula-
cję w zamian potrzeb życiowych. Podobne efekty wywiera 
drażnienie innych okolic mózgu, w których działają komórki 
uwalniające katecholaminy105. Badania wykazały, że ośrodki 
nagrody i kary są aktywowane głównie przez pień mózgo-
wia, nakrywkę, pęczek przyśrodkowy, jądro półleżące, korę 
przedczołową. Ujawniły również, że duże znaczenie posiada 
również podwzgórze, szczególnie jego boczna część, gdzie 
przebiega pęczek przyśrodkowo -przodomózgowia łączący 
podwzgórze z pobliskim węchomózgowiem. Wynik proce-
sów zachodzących w tych ośrodkach określa, czy i w jakim 
stopniu motywacja przekształci się w działanie106.

Wcześniejsza analiza funkcjonowania podwzgórza 
w czynnościach automatycznych organizmu doskonale 
ukazuje jego rolę w stymulowaniu zachowań popędowo-
 -instynkowno -emocjonalnych. Obok podwzgórza struktu-
rami ogniskującymi w sobie symbolikę funkcji popędowo-

 -emocjonalnej w układzie nagrody i kary są jądro półleżące 
i ciało migdałowate. Pierwsze wiąże się głównie z funkcjo-
nowaniem układu motywacyjnego, nazywanego układem 
nagrody. Sygnalizuje on przyjemny charakter lub dodatnią 
wzmacniająca jakość bodźca – aspekt apeptywny. Jądro 
półleżące zaliczane do brzusznej części prążkowia jest naj-
ważniejszą strukturą docelową układu mezolimbicznego. 
Stanowi element obwodu: przedni zakręt obręczy – jadra 
podstawy. Jądro półleżące przegrody otrzymuje wejścia 
z ciała migdałowatego, zespołu jąder położonego w pła-
cie skroniowym, zaangażowanego w wyuczone zachowa-
nia apeptywne i awersyjne. Integruje dopaminowy układ 
nagrody z glutaminianergicznymi wejściami z ciała migda-
łowatego, które niosą nabytą informację o sytuacji, w której 
występują bodźce wzmacniające. W pewnym uproszczeniu 
funkcjonuje ono niczym przełącznik emocjonalno -ruchowy, 
w którym procesy limbiczne wpływają na konkretne reakcje 
ruchowe. Prawdopodobnie nie jest najważniejszym połą-
czeniem wywołującym te reakcje, ponieważ obok niego ist-
nieje także pętla z brzusznego prążkowia do przyśrodkowo-
 -grzbietowego jądra wzgórza. Oznacza to, że nie stanowi 
pojedynczego ogniwa lecz jest ważną częścią struktury 
przodomózgowia zaangażowaną w te reakcje107. 

Z badań doświadczalnych wiadomo, że drażnienie elek-
tryczne jąder ciała migdałowatego wywołuje efekty wege-
tatywne, którymi są zmiana czynności układu sercowo-
 -naczyniowego, trawiennego, oddychania; także somatyczne 
– przeciwstronne ruchy gałek ocznych, żucie, połykanie; 
dokrewne np. wydzielanie hormonów; oraz zmiany w zacho-

105 Omówione struktury wskazują, że w aktywacji zachowań motywacyj-
nych decydującą rolę odgrywają wstępujące neurony dopaminoergiczne. Por. 
Longstaff A., Neurobiologia, dz. cyt., s. 405.
106 Por. Krause M., Człowiek…., dz. cyt., s. 145–146; Longstaff A., Neuro‑
biologia, dz. cyt., s. 405–406.
107 Por. L. Heimer, G. W. Van Hoesen, M. Trimble, D.S. Zahm, Anatomiczne 
podstawy zaburzeń…, dz. cyt., s. 33–35; Longdstaff A., Neurobiologia…, dz. 
cyt., s. 405–406.

waniu, np. strach, agresja. Ciałom migdałowatym przypisuje 
się też rolę w zachowaniu ochronnym, czynnościach seksu-
alnych i macierzyńskich108. Znacznie ciała migdałowatego 
we wzbudzaniu emocji i uczucia strachu ukazuje Damasio 
na przykładzie jednej ze swoich pacjentek. U młodej kobiety, 
która cierpiała na chorobę Urbacha–Wiethe’a charakteryzu-
jącą się m.in. patologicznym odkładaniem wapnia w skórze 
i krtani z częstym przerzutem na mózg a w nim na ciała 
migdałowate. U pacjentki obydwa ciała migdałowate uległy 
prawie całkowitemu zwapnieniu. Zachowała ona zdolność 
uczenia się nowych faktów, nie była w żaden sposób upo-
śledzona, jej życie towarzyskie nacechowane było dużą 
otwartością, podchodziła do ludzi, sytuacji z dominująco 
pozytywnym nastawieniem, była miła i radosna, zdawała 
się pragnąć interakcji niemal z każdym, kto wdał się z nią 
w rozmowę. Łatwo zawierała przyjaźnie, wchodziła bez 
trudu w miłosne związki i często była wykorzystywana 
przez tych, którym zaufała. Z drugiej strony była i jest 
sumienną matką, usiłującą postępować według społecz-
nych reguł i oczekującą, że jej wysiłki będą doceniane. 
Jej zachowanie nie było dla nikogo żenujące, lecz postrze-
gano je jako odbiegające od standardowego. Na podstawie 
badań ustalono, że skrzywienie emocjonalne było w głównej 
mierze spowodowane upośledzeniem jednej emocji: lęku. 
Wykorzystując skalowanie wielowymiarowe, stwierdzono, 
że pacjentka nie potrafi konsekwentnie rozpoznawać uczu-
cia lęku w wyrazie twarzy innej osoby, szczególnie gdy 
wyraz ten jest wieloznaczny lub jednocześnie wyrażane 
są inne emocje. Nie doświadczała leku w ten sam sposób, 
jak doświadczają go inni ludzie. Wiedziała na czym polega 
strach w kategoriach czysto intelektualnych. Okazuje się, 
że osoby cierpiące na uszkodzenie obydwu ciał migdało-
watych, gdy patrzą na twarze subiektywnie godne zdawa-
nia reagują zasadniczo prawidłowo traktując je jako twa-
rze osób, do których można zwrócić się w potrzebie. Lecz 
kiedy pacjenci ci patrzyli na twarze, które –subiektywnie 
– budzą podejrzenia uznawali je za twarze ludzi równie 
godnych zaufania109. 

Z neurokognitywistycznej perspektywy emocje 
są „włącznikiem” świadomości. Są zatem pewnego rodzaju 
wzbudzeniem poczucia „ja” podmiotowego wobec kon-
kretnej sytuacji środowiskowej. Neurobiologiczne „rysy” 
emocji mają zatem istotny związek ze szkicem transcen-
densu ludzkiego.

Kolejnym elementem, który należy włączyć do neuro-
biologicznego szkicu „ja” wewnętrznego są qualia, czyli 
subiektywne wrażenia będące reakcją na bodźce zmysłowe. 
Jest to zjawisko tak interesujące jak zagadkowe, gdyż nie 
wiadomo, w jaki sposób podobna aktywność neuronalna 
tworzy różne wrażenia psychiczne. Fenomen powstawania 

108 Głównie są to emocje pierwotne. Por. Konturek S., Fizjologia człowie‑
ka…, dz. cyt., s. 281–282; Neurologia kliniczna…, dz. cyt., s. 97–99.
109 Por. Damasio A., Tajemnica świadomości, dz. cyt., s. 71–76; por. ten-
że, Błąd Kartezjusza, dz. cyt., s. 155–156; Zagrodzka J., Neurofizjologiczne 
mechanizmy zachowania emocjonalnego, w: Mózg a zachowanie, dz. cyt., 
s. 396–416; Grabowska A., Lateralizacja funkcji psychicznych w mózgu 
człowieka, w: tamże, s. 462–463.
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qualiów posiada swoją filogenetyczną analogię. Jak wiadomo 
ludzki genom nie determinuje w pełni struktury naszego 
mózgu. Genów okazuje się być zbyt mało, aby oddać szcze-
gółowo strukturę i położenie komórek w mózgu, zwłaszcza 
połączeń synaptycznych. Mamy prawdopodobnie około 
100 000 genów, podczas gdy w naszym mózgu jest ponad 
biliard synaps. Możemy z dużym prawdopodobieństwem 
przypuszczać, że oprócz determinacji genetycznej bardzo 
ważnym czynnikiem jest sama aktywność organizmu. 
Genom ma decydujące znaczenie w tworzeniu się struktur, 
położeniu i aktywności części starszych filogenetycznie jak 
pień mózgu, podwzgórze, podstawy przodomózgowia, być 
może ciało migdałowate. Rejony te jak wiemy sterują pod-
stawowymi procesami życiowymi. Bez nich nie bylibyśmy 
w stanie oddychać, utrzymywać równowagi metabolicznej, 
krążenia krwi czy oddychania. Oprócz niego istnieje część 
filogenetycznie młodsza, której struktura neuronalna jest 
bardziej uzależniona od wpływu środowiska i doświad-
czeń życiowych. Jest to kora nowa. Z dużym prawdopodo-
bieństwem można stwierdzić, że w tym wypadku genom 
daje jedynie ogólne wskazówki, nie zaś dokładny plan jak 
to jest w wypadku części starszej. Okazuje się, że struk-
tura neuronalna mózgu jest w pewnej części zaplanowana 
genetycznie i w ogromnej mierze poddana wpływowi śro-
dowiska. Struktura synaptyczna kory nowej jest konieczna 
do zaistnienia np. procesów myślowych. Jednocześnie bez 
impulsacji z części podkorowej byłoby to – jeśli nie niemoż-
liwe – to przynajmniej zmieniłoby swoje znane nam znacze-
nie. Biologiczna regulacja organizmu ukazuje, że na struk-
turę neuronalną mózgu mają wpływ jednocześnie genom 
i środowisko życia. Zależność powyższa w jakimś stop-
niu oddaje relację zachodzącą w qualiach. Jak wszystko, 
co dokonuje się w organizmie i one posiadają swoje wzorce 
neuronowe. Jednocześnie mogą nimi być dzięki powstaniu 
niepowtarzalnych, całkowicie indywidualnych wrażeń, któ-
rych źródłem jest środowisko życiowe osoby ludzkiej i jej 
historia życia. Qualia to obiektywne wzorce neuronowe, 
które objawiają się w subiektywny sposób. Zadanie jakie 
staje przed neurobiologami i neurokognitywistami doty-
czy odnalezienia struktury neuronowej odpowiedzialnej 
za zdolność do modyfikacji impulsacji na zindywiduali-
zowane wrażenia. Okazuje się jednak, że ich wskazanie 
ciągle przekracza możliwości aktualnej wiedzy. Możemy 
jedynie przybliżać sobie fenomen qualiów przez opisanie 
ich podłoża–przyczyny i analizować efekty. Innymi słowy, 
opisać neurobiologiczny proces i psychiczny skutek ale 
tego, co jest pomiędzy, co czyni ten ostatni indywidualnym 
i niepowtarzalnym – nie wiemy jak wytłumaczyć i gdzie 
szukać! Relacje powyższa zilustrować można przykładem 
funkcjonowania zmysłu słuchu i wzroku.

Często spotyka się stwierdzenie że najbardziej „qualio-
pochodnym” zmysłem jest węch. Jest on odczuciem i wra-
żeniem, które niemal zawsze kojarzy się z czymś, co zostało 
umiejscowione w naszej pamięci, jako wspomnienia i sko-
jarzenia. Niezwykle łatwo jest sobie przywołać jakąś sytu-
ację, w której na ten sam sygnał zapachowy osoby reagują 

inaczej. Neurofizjologicznie droga węchowa jest wspólna 
wszystkim zdrowym organizmom ludzkim. Jak każdy zmysł 
zaczyna się od receptorów. Receptory węchowe będące skła-
dowymi komórek węchowych są umiejscowione w nabłonku 
węchowym. Przekraczając barierę kostnej blaszki podstawy 
wchodzą do opuszki węchowej tworząc synapsy z komór-
kami mitralnymi, kępkowymi, ziarnistymi formując tak 
zwane kłębki. Dalej neurony te tworzą nerw węchowy 
(pasmo węchowe), które po opuszczeniu opuszki węcho-
wej rozdwajają się na cześć przyśrodkową przedłużającą się 
w spoidło przednie mózgu oraz boczną. Pierwsze włókna 
po przejściu na drugą stronę kierują się do jądra węcho-
wego przedniego. Ich zadaniem jest wzmacniać aktywność 
przeciwnej drogi węchowej. Włókna z części bocznej przez 
korę gruszkowatą zmierzają do przednio -przyśrodkowej 
części płata skroniowego. Stamtąd biegną do kory przed-
węchowej, nadczołowej płata czołowego i do kory śródwe-
chowej płata skroniowego (28. pole Brodmanna). W tym 
miejscu dochodzi do kontaktu z jądrem migdałowatym, 
hipokampem, sklepieniem i jego słupami oraz resztą kręgu 
Papeza. Następnym etapem tej drogi jest impulsacja do sys-
temu podwzgórzowo -przysadkowego i osobno do wzgórza. 
Dzięki połączeniem zez wzgórzem dochodzi do pobudze-
nia struktur pnia mózgu, zwłaszcza części odpowiedzial-
nych za położenie głowy u układu węchowego w celu jak 
najlepszego przybrania pozycji do optymalnego odbioru 
bodźców węchowych. Efektem tej struktury jest łańcuch 
zdarzeń, którego początkiem jest recepcja bodźców zapa-
chopochodnych, wzmocnieniu ich, także poprzez przyjęcie 
właściwej pozycji głowy i modulacji oddychania. Wrażenia 
zostają porównane z innymi w pamięci (hipokamp) i kry-
tycznie ocenione w korze przedczołowej110.

Jednym z najbardziej specyficznych bodźców „qualiopo-
chodnych”, jednocześnie bardzo atrakcyjnych są feromony. 
Recepcja feromonów posiada swoją drogę, która anatomicz-
nie jest wspólna wszystkim ludziom. Poniżej sklepienia jamy 
nosa, w miejscu styku z przegroda chrzęstną przy górnej 
krawędzi lemiesza umiejscowiony jest narząd lemieszowo-
 -przegrodowy. Jest to grupa komórek ułożonych w kępki, 
od których biegnie ku szczytowi jamy nosa nerw lemie-
szowy. Po przekroczeniu blaszki dziurowanej otacza opuszkę 
węchową i po wniknięciu tworzy dodatkową opuszkę. Dalej 
wraz z innymi włóknami pasma węchowego bodźce z tego 
narządu biegną do podwzgórza i układu podwzgórzowo-

 -przysadkowego. Narząd ten będąc miejscem recepcji fero-
monów jest jednocześnie neurobiologiczną przyczyną, dla 
której istnieje tak wielkie zróżnicowanie w preferencji zapa-
chów pod kątem instynktu przetrwania. 

Wartym podkreślenia jest, że włókna drogi węchowej 
zasadniczo omijają wzgórze. Miejsce wzgórza zajmuje jakby 
jądro migdałowate, które jest ważnym elementem „kodowa-
nia i wzbudzania” emocji. Wzgórze bierze udział w szlaku 
węchowym ale tylko dla niewielkiej części tej drogi i ma 
charakter pomocniczy. Prawdopodobnie w tej „korekcie” 

110 Kojder I., Węch, Neurokognitywistyka w patologii i zdrowiu 2011–2013 – 
wykłady.
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należy upatrywać przyczyny, dla której podobne bodźce 
i struktura szlaków przewodząca impulsacje skutkuje indy-
widualnymi i subiektywnymi odczuciami111. 

Wydaje się, że zmysł wzroku ma mniejsze znaczenie 
„qualiotwórcze”. Niemniej jednak jest dobrym przykładem 
procesu indywidualizowania wrażeń pod wpływem obrazu 
odbieranego ze świata. Dla jednych obraz gór będzie się 
kojarzył z czymś wzniosłym, dla innych będzie przyczyną 
traumy. Istota qualiów – ten sam znak zmysłowy a różne 
wrażenia – zostaje zachowana.

Neuroanatomiczna struktura odbierania bodźców świetl-
nych jest bardziej skomplikowana niż węchu. Receptory 
zlokalizowane są w gałce ocznej, która składa się z trzech 
warstw: twardówki, naczyniówki i siatkówki. Zawiera 
także trzy przestrzenie: komorę przednią zawarta między 
rogówka a tęczówką, tylną między tęczówką a soczewką, 
i dużą, z tyłu soczewki. W głębi oka znajduje się duża 
komora zajęta przez ciało szkliste112. W siatkówce wystę-
puje pięć rodzajów neuronów. Komórki fotoreceptorowe 
to pręciki rozmieszczone po całym obwodzie z wyjątkiem 
dołka środkowego i tarczy nerwu wzrokowego. Są wrażliwe 
na światło i biorą udział w widzeniu przy słabym świe-
tle. Komórki czopków znajdują się w dołku ośrodkowym. 
Są 1000 -krotnie mniej czułe na światło niż pręciki, zawo-
dzą w słabych warunkach oświetlenia. Jest to wiedzenie 
dzienne. Są trzy rodzaje czopków; reagujące na fale krótkie 
(niebieskie), średnie (zielone) i długie (czerwone). Fotorecep-
tory tworzą synapsy z komórkami dwubiegunowymi (wgłę-
bionymi lub płaskimi). Niektóre komórki dwubiegunowe 
tworzą synapsy z komórkami zwojowymi, których są dwa 
rodzaje: małe wolno przewodzące potencjały czynnościowe 
wrażliwe na określoną długość fali oraz duże, szybko prze-
wodzące, wrażliwe na średnie fale świetlne. Istnieją także 
komórki amakrynowe, które są interneuronami113.

Droga wzrokowa zbudowana jest na bazie czterech 
neuronów. Komórki pręcikowe i czopkowe odbierające 
fale świetlne stanowią I neuron drogi wzrokowej. Drugi 
to komórki dwubiegunowe siatkówki odbierające z jednej 
strony pobudzenia z komórek fotorecoptorowych, a drugiej 
– łączące się z komórkami zwojowymi, w który pod wpły-
wem hiperplaryzacyjnego potencjału generowane są impulsy 
nerwowe. Aksony komórek zwojowych siatkówki zbierają 
się w tarczy nerwu wzrokowego i opuszczają gałkę oczną, 
tworząc nerw wzrokowy. W nim przekazywana jest impul-
sacja z siatkówki do ośrodków mózgowych. Nerw wzrokowy 
jest pęczkiem około 1 mL aksonów komórek nerwowych, 
które stanowią neuron III drogi wzrokowej. Oba nerwy 
wzrokowe dostają się do jamy czaszki i tworzą skrzyżowanie 
wzrokowe, w którym krzyżują się włókna z donosowych 
połówek siatkówki. Włókna z przyskroniowych połówek 
biegną dalej nieskrzyżowane. Większość włókien pasma 
wzrokowego kończy się w ciele kolankowatym bocznym, 

111 Tamże. Por. Damasio A., Błąd Kartezjusza, dz. cyt., s. 155–156.
112 Por. Konturek S., Fizjologia człowieka…, dz. cyt., 221–222; Longstaff A., 
Neurobiologia, dz. cyt., s. 170.
113 Por. Longstaff A., Neurobiologia, dz. cyt., s. 177–190.

które stanowi jej główną stację przełącznikową. Podobnie 
jak nerw wzrokowy, ciało kolankowate wykazuje organi-
zacje optotopową. Zgodnie z nią największy obszar w ciele 
kolankowatym zajmuje reprezentacja plamki żółtej. Do ciała 
kolankowatego dochodzi blisko 1 mL włókien pasma wzro-
kowego i każde z nich tworzy synapsę z jednym neuro-
nem tego ciała. Wejście z każdego oka jest odpowiednio 
segregowane w ciele kolankowatym bocznym. Neurony 
ciała kolankowatego stanowią IV neuron drogi wzrokowej, 
a jego wypustki biegną w torebce wewnętrznej i promie-
nistości wzrokowej do pierwszorzędowego pola wzroko-
wego (17 w skali Borodmanna). Otaczają go dwa pola 18 
i 19 określane jako drugo - i trzeciorzędowe pole wzrokowe. 
Percepcja sygnałów wzrokowych dokonuje się w pierw-
szorzędowym polu wzrokowym, w którym dekodowane 
są informacje o kontraście, kolorze i głębi widzenia114. 

Być może qualiotwórcze cechy zmysłu wzroku neu-
ronalne źródło posiadają w rozgałęzieniach odpowiada-
jących za informacje lokalizujące obiekt, tzn. czym jest 
i gdzie się znajduje. Od drogi wzrokowej pozaprążkowej, 
w okolicach kory skroniowej przyśrodkowej przetwarzanie 
informacji wzrokowej odbywa się w dwóch strumieniach. 
Strumień grzbietowy rozpoczynający się głównie w pasie 
przyśrodkowo -skroniowym biegnie do kory skroniowej 
przyśrodkowo -górnej i kory ciemieniowo -tylnej. Komórki 
w tych rejonach odpowiedzialne są za reakcje związane 
z kierunkiem patrzenia i wykonaniem ruchu. Ich aktywność 
zależy od tego, gdzie się patrzy. Uszkodzenia w tym miejscu 
powodują ataksje wzrokową – zaburzenia wykonywania 
zadań wzrokowo -przestrzennych. Strumień brzuszny bie-
gnący do dolnej części kory skroniowej jest istotny do roz-
poznawania obiektów. Komórki tej drogi odpowiadają za 
widzenia kształtu, koloru, są natomiast niewrażliwe na loka-
lizację, rozmiar czy orientacje w terenie. Uszkodzenie powo-
duje agnozje wzrokową. Badane zwierzęta nie były w stanie 
wykonać i nauczyć się zadań, które wymagają rozpozna-
wania obiektów115. Strumienie określane mianem „gdzie” 
i „co” wiodą do obszarów, których synaptyczna struktura 
jest wynikiem także doświadczenia życiowego. Stąd bodźce 
wzrokowe mogą rodzić subiektywne odczucia.

Zmysły węchu i wzroku ewidentnie pokazują, że roz-
pisanie mapy neuronowej obydwu zmysłów nie tłumaczy 
ogromnej subiektywizacji wrażeń. Oczywiście należy ja 
wiązać z aktywnością układu limbicznego i płata prefro-
natalnego i skroniowego będącymi magazynami pamięci. 
Struktury te najmocniej wpływają na subiektywizacje wra-
żeń. Mimo tego pozostaje zagadką, ponieważ nie pozwalają 
odkryć żadnych logicznych wzorców i procedur wystę-
powania tych reakcji. W kontekście zainteresowania „ja” 
wewnętrznym człowieka nasuwa się nieodparcie myśl, że jest 
to element najbardziej bliski ludzkiej indywidualności, tak 
charakterystycznej dla „ja” osoby. Qualia to jakby „dotknię-
cie” specyfiki, indywidualności i niepowtarzalności osoby 

114 Por. Konturek S., Fizjologia…, dz. cyt., s. 233–236.
115 Por. Longstaff A., Neurobiologia, dz. cyt., s. 209–210.
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ludzkiej, za którą stoi już tylko „ja”. Wymykają się próbom 
dokładnego rozpisania neuronalnego. Wskazanie struktur 
mózgowych również jest obarczone nieprecyzyjnością. Nie 
wiemy jak wykryć i opisać „etap” pomiędzy neurobiolo-
giczną podstawą, którą można opisać a wrażeniami przez nią 
tworzonymi, które mają już zupełnie indywidualny charak-
ter. Być może – z neurokognitywistycznego punktu widze-
nia – od qualiów jest najbliżej do „ja” wewnętrznego!

Jeszcze bardziej skomplikowanym zadaniem jest próba 
wyjaśnienia świadomości. Jest niezwykłym, że okazuje 
się ona być jednym z najważniejszych czynników decydu-
jących o bezpieczeństwie życia ludzkiego. Uwidaczniają 
to różnego rodzaju patologie świadomości. W zależności 
od jej rodzaju naruszony zostać może nie tylko rzeczy-
wisty kontakt z zewnętrznym i wewnętrznym światem, 
ale zagrożone zostaje życia ludzkie. Często człowiek aby 
przeżyć potrzebuje opieki innych116. Tajemnica świadomo-
ści koncentruje się wokół wyjaśnienia sposobu przejścia 
z kategorii fizycznych do umysłowych. Próby przybliże-
nia tajemnicy świadomości sprowadzają się do tworzenia 
różnych jej modeli.

Modele np. Baarsa i Dennetta rozpatrują świadomość 
w perspektywie kognitywnej. Dla pierwszego świado-
mość jest rodzajem globalnego obszaru roboczego w roz-
proszonym systemie inteligentnych procesorów informacji. 
Kiedy procesory otrzymują dostęp do globalnego obszaru 
roboczego, emitują komunikat do całego systemu. Efek-
tem tego procesu jest świadomość. Dennett zaproponował 
model polegający na opisie przepływu informacji między 
różnymi modułami. Podstawowe to moduł postrzegania, 
pamięć krótkotrwała, system sterowania, oraz jednostka 

„public relations” która otrzymuje polecenia aktów mowy 
z systemu sterowania i przetwarza je na wypowiedzi języka 
publicznego. Świadomość jest skutkiem funkcjonowania 
tych kooperantów117. 

Model ewolucyjny zakłada, że świadomość jest kon-
sekwencją rozwoju naturalnego. W perspektywie pożytku 
i korzyści gatunku musiała powstać, ponieważ inaczej jakaś 
spełniana przez nią funkcja nie mogłaby wyewoluować. 
Zwolennicy tej teorii utrzymują, że gdyby udało się uzyskać 
wystarczająco jasne wyobrażenie tej funkcji, mielibyśmy 
pojęcie dlaczego świadomość istnieje118.

Wydaje się, że jednym z najbardziej interesujących 
i mających przed sobą wielkie perspektywy jest model 
fizyczny. Jeśli zdefiniuje się fizykę jako naukę fundamen-
talną, z której praw wynika wszystko inne, to w pewnym 
sensie fizyka musi pociągać za sobą istnienie świadomości. 
Jest to jednak uogólnienie, ponieważ np. fizyką klasyczną 

116 Na temat patologii świadomości więcej: Mumenthaler M., Bassetti C., 
Daetwyler Ch., Diagnostyka różnicowa w neurologii, dz. cyt., s. 53–64; 
G.L. Henry, N. Littre, A. Jagoda, T.R. Pellegrini, Stany nagłe w neurologii. 
Od objawu do rozpoznania, tł. M. Łukasik, S. Michalak, red. nauk. W. Ko-
zubski, Warszawa 2007, s. 54–57; Neurologia, red. nauk. W. Kozubski, 
P. Liberski, Warszawa 2006, s. 100–105; K.W. Lindsay, I. Bone, Neurologia 
i neurochirurgia, red. W. Kozubski, Wrocław2006, s. 82–88.
117 Por. Chalmers D., Świadomy umysł, tł. M. Miłkowski, Warszawa 2010, 
s. 200–201.
118 Tamże, s. 212.

nie da się w pełni opisać rzeczywistości. Należy postawić 
pytanie dlaczego prawa sformułowane przez Newtona tak 
dobrze się sprawdzają, pomimo że miał on błędne wyobraże-
nie o podstawowych warstwach fizycznego świata? Zasady 
Newtona opisują pośredni poziom rzeczywistości. Na tym 
stopniu organizacji, które postrzegamy naturalnie, nasze 
ciała i inne przedmioty zawierają oszałamiającą liczbę por-
cji materii i energii. W tym wypadku polegać możemy 
na przybliżonych wartościach opisywanych przez prawa 
Newtona. Na najniższym kwantowym poziomie musimy 
pogodzić się z istnieniem kwantowej nieokreśloności. Jeżeli 
jednak pójdziemy dalej, na bardzo wysoki poziom organi-
zacji w przestrzeni międzygwiezdnej, prym wiedzie teoria 
względności, a newtonowskie pewniki znowu okażą się 
zbyteczne119. 

Propozycje wykorzystania fizyki do wyjaśnienia świa-
domości koncentrują się wokół fizyki kwantowej. Penorse 
np. twierdzi, że klucz do zrozumienia świadomości znaj-
duje się w teorii godzącej teorię kwantów z teorią względ-
ności. Bierze pod uwagę, że niezrozumiane jeszcze efekty 
grawitacyjne mogą być odpowiedzialne za kolaps funkcji 
fali kwantowej, co prowadzi do elementu niealgorytmicz-
nego w prawach przyrody. Sugeruje, że poznanie ludzkie 
może zależeć od kolapsów kwantowych w mikrotubulach 
w szkielecie neuronu120. Teoria ta wymaga dodatkowego roz-
jaśnienia. W interpretacji fizyki kwantowej stworzonej przez 
fizyka Johana von Neumanna (1903–1957), dana cząstka 
w danej pozycji istniej jedynie w sposób prawdopodobny. 
Te prawdopodobne pozycje „nakładają się” na siebie, two-
rząc tzw. superpozycję. Dokonanie pomiaru jest przyczyną 

„załamania” kwantowego, ponieważ eksperymentator wybie-
rając pozycje dla cząstki wyklucza tym samym inne pozycje. 
Stapp i Schwartz wykorzystują ten model do wyjaśnienia 
sposobu, w jaki skupianie uwagi na konkretnej myśli (doko-
nywanie jej pomiaru) podtrzymuje jej istnienie sprawiając, 
że różne prawdopodobieństwa zapadają się do jednej pozycji. 
Podjęcie określonej decyzji dokonuje załamanie się funkcji 
kwantowej, w wyniku którego jedna z możliwości staje się 
rzeczywistością. Przyczyną tego załamania jest umysłowe 
skupienie uwagi. Traktuje o tym tzw. efekt Zenona. Jeżeli 
fizycy nieustannie obserwują cząstkę elementarną, nigdy nie 
ulega ona rozpadowi, chociaż niemal na pewno rozpadłaby 
się, gdyby nie była obserwowana. W fizyce kwantowej nie 
da się całkowicie oddzielić obserwatora od obserwowa-
nego. W zasadzie można powiedzieć, że fizycy utrzymują 
niestabilną cząstkę w danym stanie poprzez akt ciągłej 
obserwacji. Analogicznie jeżeli skupiamy uwagę na danej 
koncepcji, utrzymujemy odpowiadający jej schemat połą-
czeń neuronowych, ponieważ mózg człowieka jest składem 
kwantowym. Koncepcja taka nie ulega rozpadowi, któremu 
uległaby gdyby została zignorowana. Akt podtrzymywa-

119 Np. suma kątów trójkąta utworzonego pomiędzy gwiazdami może nie 
wynosić 180 stopni, ponieważ czas i przestrzeń ulegają zakrzywieniu. Por. 
Denyse o’Leary Mario Beauregard, Duchowy mózg, przekł. Z. Kasprzyk 
Kraków 2011, s. 66; Chalmers D., Świadomy umysł, dz. cyt., s. 210.
120 Tamże, s. 210–211.
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nia danej koncepcji jest de facto podejmowana przez nas 
decyzją. W podobny sposób fizycy podtrzymują istnienie 
danej cząsteczki poprzez podjęcie decyzji o kontynuacji 
jej obserwacji. Stapp i Schwartz wykorzystują ten model 
do wyjaśnienia sposobu, w jaki skupianie uwagi na kon-
kretnej myśli (dokonywanie jej pomiaru) podtrzymuje jej 
istnienie sprawiając, że różne prawdopodobieństwa zapadają 
się do jednej pozycji. Podjęcie określonej decyzji dokonuje 
załamanie się funkcji kwantowej, w wyniku którego jedna 
z możliwości staje się rzeczywistością. Przyczyną tego zała-
mania jest umysłowe skupienie uwagi121.

Teorie Penrosa, Stappa, Schwarza są próbą wykorzysta-
nia praw obowiązujących w świecie kwantowym w obsza-
rze ludzkiej świadomości. Z pewnością ich osiągnięciem 
jest zwrócenie uwagi na analogie kolapsu funkcji falowej. 
Inne rozwiązanie zaproponowali Crick i Koch, reprezen-
tanci modelu neurobiologicznego. Dzięki odkryciu roli 
40 -hercowej oscylacji w korze wzrokowej i innych miejscach 
mózgu wysunęli hipotezę, że ten rodzaj oscylacji może być 
podstawową cechą nerwową odpowiedzialną za przeżycia 
świadome. Badania wykazują, że oscylacje te odgrywają 
ważną rolę w wiązaniu różnego rodzaju informacji w spójną 
całość. Pomimo że dwa rodzaje informacji o scenie – np. 
kształt i położenie obiektu – mogą być reprezentowane 
zupełnie oddzielnie, ale teoria ta sugeruje, że oddzielne 
reprezentacje nerwowe mogą mieć wspólne częstotliwości 
i fazy w oscylacjach, co pozwala na powiązanie informacji 
ze sobą w późniejszych procesach i przechowanie w pamięci 
roboczej122. Gerald Edelman z kolei twierdzi, że funda-
mentem świadomości są współbieżne układy nerwowe, za 
pomocą których sygnały postrzeżeniowe mogą być kategory-
zowane pojęciowo, zanim dostaną się do pamięci. Informacje 
postrzeżeniowe i stan wewnętrzny oddziałują w subtelny 
sposób wytwarzając świadomość pierwotną. „Świadomość 
wyższego rzędu” bazuje na zdolnościach semantycznych 
ludzkiego mózgu, które dają pojęcia dla własnego „ja”, 
przeszłości i przyszłości (pola Brocki i Wernickego)123.

Wielość modeli świadomości podkreśla tylko fakt, 
że jest ona ciągle zagadką. Dla umysłu ludzkiego tajem-
nice zawsze są wyzwaniem i motywacją do odkrywania 
prawdy. W świetle dotychczasowych analiz przydatnym 
będzie przybliżyć nawet fragmentarycznie koncepcje 
Damasio i Chalmersa. Obaj stawiają te same fundamen-
talne pytania, w jaki sposób mózg wewnątrz ludzkiego 
organizmu tworzy umysłowe wzory i równolegle wytwarza 
poczucie „ja” oraz, jak układ fizyczny może uczyć się lub 
pamiętać124? Dla obydwu istnieje niepoznawalna granica 
pomiędzy światem neuronalnym a umysłowym. Aspekt 
ten stanowi punkt wyjścia ich dywagacji, które prowadzą 
już zupełnie innymi metodami.

121 Por. Denyse o’Leary Mario Beauregard, Duchowy mózg, dz. cyt., s. 68–70.
122 Por. Chalmers D., Świadomy umysł, dz. cyt., s. 205–407
123 Tamże, s. 207.
124 Por. Damasio A., Tajemnica świadomości…, dz. cyt., s. 16–18; Chalmers 
D., Świadomy umysł, dz. cyt., s. 61–171.

Damasio, wybitny neurochirurg i humanista, profe-
sor neurologii na University of Iowa College of Medicine 
jeden z największych autorytetów współczesnych badań 
nad mózgiem przedstawia interesującą wizję świadomości 
ludzkiej opartą na fundamencie neurobiologii i doświad-
czenia życiowego. Przedstawia trójstopniową koncepcję 
świadomości i „ja”. Na szczeblu podstawowym znajduje się 
tzw. „proto -ja”, które jest zbiorem wzajemnie połączonych 
i spójnych wzorców neuronowych, reprezentujących stan 
organizmu. Jest stosunkowo statyczne i nieuświadomione. 
Warstwę środkową stanowi „ja” rdzenne będące odpowie-
dzią mózgu na bodźce wewnętrzne lub zewnętrzne kory-
gujące uprzedni zapis. Jest mało elastyczny, ale związany 
z uświadomieniem. Na szczycie znajduje się „ja” autobio-
graficzne, które opiera się na pamięci. Ma ono charakter 
dynamiczny, jest uświadomione, wzrasta z nabywaniem 
doświadczenia życiowego125. 

Pierwszy etap zatem to „proto -ja”, które jest nieświa-
domym spójnym zbiorem wzorców neuronowych, odwzo-
rowującym stan utrzymywania równowagi biochemicznej 
i fizycznej organizmu. Struktur mózgowych odpowiedzial-
nych za istnienie tego rodzaju „ja” Damasio upatruje w nie-
których jądrach pnia mózgu, np. jądra tworu siatkowatego, 
jądrach monoaminowych oraz acetylocholinowych sygna-
lizujących ogólny i bieżący stan ciała na podstawie infor-
macji dostarczonych przez rdzeń kręgowy, nerw trójdzielny, 
kompleks nerwu błędnego. Następnie podwzgórze, które 
przyczynia się do tworzenia reprezentacji ciała poprzez 
utrzymywanie bieżącego rejestru wewnętrznego środowiska. 
Ponadto kora wyspowa, rejon kory określany jako S2 oraz 
środkowa kora ciemieniowa za płatem ciała modzelowatego. 
Zespół tych rejonów – jego zdaniem – wytwarza najbardziej 
zintegrowaną reprezentację bieżącego stanu wewnętrznego 
organizmu na poziomie półkul mózgowych126.

Jak wynika z powyższego „proto -ja” jest neurobio-
logicznym korzeniem „ja”. Jest „tym czymś” w ludzkim 
mózgu czemu przypisywana jest wiedza. Bardzo ważną 
cechą „proto -ja” jest to, że jego aktywność jest zachowana 
nawet wówczas, gdy sama świadomość nie jest już wytwa-
rzana. Oznacza to, że „ja” lub jakaś jego forma istnieje 
także wówczas, gdy nie można już jej w żaden sposób go 
okazać127.

Przejściu do następnego etapu towarzyszy uświadomie-
nie, czyli wg Damasio „poczucie, że się wie”. Stajemy się 
świadomi, kiedy nasze organizmy wytwarzają w sobie rodzaj 
niewerbalnej wiedzy, że organizm zmienił się pod wpływem 
obiektu. Powstaje proces „nakładania” się map neuronowych 
wzorców. Organizm jako jednostka jest odwzorowywany 
we własnym mózgu, w strukturach, które regulują jego pro-
cesy życiowe i sygnalizują jego wewnętrzne stany. Obiekt, 
który aktywizuje nasze poczucie siebie również jest odwzo-
rowywany w mózgu, w strukturach sensorycznych i moto-

125 Tamże, s. 166–216.
126 Tamże, s. 164–167; por tenże, Jak umysł…, dz. cyt., s. 178–180. 
127 Tamże, s. 170–178.
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rycznych. Zarówno organizm, jak i obiekt są przedstawiane 
w postaci wzorców neuronowych w mapach pierwszego 
poziomu. Mapy czuciowo -ruchowe dotyczące obiektu mogą 
spowodować zmiany w mapach dotyczących stanu ciała. 
W ten sposób rodzi nowa mapa odzwierciedlająca korektę 
w procesach życiowych będąca drugim poziomem. Zmiany 
te mogą być następnie, i zazwyczaj są, re -reprezentowane 
w postaci kolejnych map, pokazujących relacje między 
organizmem a obiektem. Wzorce neuronowe tworzone 
przejściowo w mapach drugiego poziomu mogą stać się 
obrazami umysłowymi, podobnie jak wzorce neuronowe 
w mapach pierwszego poziomu128. W świetle powyższego 
świadomość rdzenna – „ja” rdzenne – to proces tworzenia 
się wzorców neuronalnych, które łączą wzorzec stanu ciała, 
wzorzec obiektu i wzorzec relacje pomiędzy nimi. Efektem 
jest specyficzne „poczucie, że się wie”129. 

Neuronalne podłoże tego jest już na tyle skomplikowa-
nym mechanizmem, że w jego powstanie zaangażowanych 
musi być wiele struktur mózgu. Damasio uważa, że wzorzec 
neuronowy drugiego poziomu jest ponadregionalny. Obej-
muje struktury konieczne do wytwarzania „proto -ja”, czyli 
niektóre jądra pnia mózgu, podwzgórze, podstawę przo-
domózgowia, niektóre rejony kory somatosensnorycznej. 
Ubogacony musi być aktywnością obszarów ściśle odpo-
wiadających z mapy drugiego poziomu, którymi są wzgó-
rek górny blaszki czworacznej, cały rejon kory obręczy, 
wzgórze oraz niektóre rejony kory przedczołowej130. 

Cecha specyficzną tego rodzaju „ja” jest zdolność prze-
łożenia wrażeń na językowy zapis. Jest ona natychmiastowa, 
nie dysponujemy środkami powstrzymania tego przekładu. 
Cokolwiek dzieje się w niewerbalnej sferze naszego umy-
słu, błyskawicznie jest przekładane na słowa i zdania. Dla 
Damasio rola języka i słów jest bardzo ważna, nie tak jed-
nak, aby wyjaśnić nim istotę świadomości. Wrażenia ist-
nieją bowiem przed ich zwerbalizowaniem. Ten etap można 
nazwać reprezentacją trzeciego poziomu131.

Wzorzec „ja” rdzennego, czyli uświadomionego powstaje 
przejściowo. Następnym krokiem jest pojawienie się świado-
mości rozszerzonej – „ja” autobiograficznego. Świadomość 
rozszerzona bazuje na rdzennym „ja” połączonym z przeżytą 
przeszłością i antycypowaną przyszłością osoby. Wykracza 

„poza tu i teraz” świadomości rdzennej. „Tu i teraz” pozo-
staje, lecz zostaje otoczone przeszłością132. W świadomo-
ści rdzennej poczucie „ja” wyrasta z subtelnego „poczu-
cia, że się wie”. W świadomości rozszerzonej w poczucie 

„ja” wszczepione zostają obiekty z naszej osobistej prze-
szłości wpływające na naszą tożsamość oraz naszą osobo-
wość. W tego rodzaju świadomości wspomnienia autobio-
graficzne są obiektami, mózg zaś pozwala każdemu z nich 
wchodzić w relacje z organizmem. Autobiograficzne „ja” 
pojawia się jedynie u organizmów, które są wyposażone 

128 Tamże, s. 181–184.
129 Tamże, s. 208.
130 Tamże, s. 192–208.
131 Tamże, s. 199–200. Por. Damasio A., Jak umysł…, dz. cyt., s. 192–193.
132 Tamże, s. 211–212.

w pamięć o znacznej pojemności oraz zdolność rozumowa-
nia. Nie wymaga ono zdolności do posługiwania się języ-
kiem. W perspektywie neurobiologicznej świadomość roz-
szerzona opiera się na przetrzymywaniu w umyśle przez 
długi czas licznych wzorców neuronowych, które opisują 

„ja’ autobiograficzne133.
„Ja” autobiograficzne jest najbardziej złożonym pro-

cesem. Zaangażowane w jego powstanie struktury dzieli 
Damasio na dwie grupy. Przestrzeń obrazową, w której 
dzięki świadomości rdzennej mogą pojawiać się obrazy 
wszystkich bodźców zmysłowych i umysłowych oraz dys-
pozycyjną, w której przechowywane są wspomnienia. Dys-
pozycje przechowywane są w zespołach neuronów zwa-
nych strefami konwergencji. Damasio uważa, że reakcje 
te są kontrolowane przez zapisy przechowywane we wcze-
snej korze somatosensorycznej, w korze ruchowej i lim-
bicznej oraz jądrach podkorowych. Strefy konwergencji 
są liczne i rozsiane w wielu miejscach. Najprawdopodob-
niej niektóre z nich znajdują się w korze mózgowej, nato-
miast inne w jądrach podkorowych. Te, które leżą w korze 
mózgowej, znajdują się zarówno w okolicach skroniowych, 
jak i czołowych134.

Koncepcja Damasio jest świadectwem wykorzystania 
neurobiologii w celu znalezienia odpowiedzi, w jaki sposób 
warstwa somatyczna może być podłożem warstwy umy-
słowej. Pomimo dokładnego opisania mapy neuronowej 
świadomości i związanych z nią aspektów autor nie znaj-
duje zadawalającego jego samego odpowiedzi.

Także w przypadku Chalmersa pytanie sposób przejścia 
z kategorii fizycznych w umysłowe stoi u podstaw stworze-
nia modelu organizacji funkcjonalnej mózgu. Podąża on jed-
nak inną drogą niż Damasio i tworzy oryginalną koncepcję 
superweniencji. Rzeczywistość postrzega jako wzajemne 
oddziaływanie różnych poziomów i warstw. Superweniencja 
to pojęcie, którym opisuje relacje między różnymi aspek-
tami rzeczywistości, wzajemnie się przenikającymi, rozu-
mianymi nie -konfrontacyjnie. Należą do nich własności 
fizyczne i logiczne ale również przyrodnicze, biologiczne 
a nawet metafizyczne. Superweniencja zatem określa sytu-
ację, w której jeden zbiór faktów może w pełni determino-
wać inny. Jest relacją między dwoma zbiorami własności: 
wysokiego poziomu i zbiorem bardziej podstawowych wła-
sności niskiego poziomu135. 

Ideą superweniencji Chalmers tworzy metodyczną 
podbudowę swojej koncepcji, zwłaszcza qualiów. Wbrew 
współczesnym tendencjom niedoceniania argumentów 
wynikających z dedukcji własności fizyczne, przyrodni-
cze, logiczne czy metafizyczne są przez niego traktowane 
jako równowartościowe i komplementarne. Pomimo iż czę-
sto zastrzega, że jakaś możliwość jest nierealna przyrod-
niczo, traktuje ją pełnoprawną do oceny rzeczywistości. 
Taki sposób postrzegania świata, a w nim świadomości 

133 Tamże, s. 214–215.
134 Tamże, s. 236. 240; Damasio A., Błąd Kartezjusza, dz. cyt., s. 124–127. 
128, 129–130; tenże, Jak umysł…, dz. cyt., s. 221–225.
135 Por. Chalmers D., Świadomy umysł, dz. cyt., s. 42–158.
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nadaje rozumowaniu Chalmersa cech wieloaspektowości 
i wieloperspektywiczności. Założenie to stanowi podłoże 
i uprawomocnia preferowane przez niego dywagowanie 
na poziomie logicznych możliwości.

Istota poglądu filozofa koncentruje się w pojęciu organi-
zacji funkcjonalnej. Świadomość pojmuje jako abstrakcyjny 
wzorzec relacji między różnymi częściami systemu. Układ 
fizyczny realizuje organizację funkcjonalną, gdy można 
podzielić go na odpowiednią liczbę fizycznych składników 
z odpowiednią liczbą stanów, tak że zależności między 
składnikami systemu po podzieleniu odzwierciedlają zależ-
ności prekursorowe. Gdy organizacja funkcjonalna układu 
jest zdolna „samozachowania” się w istnieniu jest organiza-
cją funkcjonalną wysokiej dokładności. Zdaniem Chalmersa 
przeżycia świadome powstają tylko w takiej organizacji. 
Konsekwencja takiego stanowiska jest założenie, że jeśli 
dowolny układ ma przeżycia świadome, to dowolny układ, 
który ma taką samą organizację funkcjonalną wysokiej 
dokładności będzie miał jakościowo identyczne przeżycia. 
Zasadę tę nazywa zasadą niezmienności136. 

Atutem i wyzwaniem teorii niezmienności jest otwarcie 
na wiele – często hipotetycznych, a dla Chalmersa logicz-
nych – możliwości występowania stanów świadomości. 
Podejmuje się one tego zadania tworząc bardzo oryginalną 
koncepcje qualiów. Pierwszy rodzaj dotyczy tzw. nieobec-
nych qualiów. Chodzi o wyobrażanie sobie realizacji naszej 
organizacji funkcjonalnej w jakimś niezwykłym ośrodku. 
Wskazuje na przykład, że organizacja funkcjonalna naszego 
mózgu mogłaby być symulowana przez mieszkańców Chin. 
Gdyby każdy mieszkaniec Chin symulował neuron i był 
wyposażony w łącza radiowe symulujące połączenia synap-
tyczne to istniałaby tam organizacja funkcjonalna. Choć 
wydaje się to całkowicie abstrakcyjne, Chalmers argumen-
tuje oryginalnie, że jeśli obraz ludności pomniejszymy mniej 
więcej o współczynnik miliona i zmniejszymy do obszaru 
głowy powstanie coś, co wygląda w dużym stopniu jak mózg, 
poza tym, że ma ludzi wielkości homunkulusów tam, gdzie 
mózg miałby neurony. Jeśli grupy szarych komórek mogą 
wytwarzać subiektywne przeżycia to dlaczego nie mogą 
tego czynić grupy podobnie funkcjonujących w układzie 
osób137? Inną grupą qualiów, zarazem możliwości wystę-
powania świadomości, są tzw. blaknące i znikające qualia. 
Argument na temat blaknących qualiów opiera się na eks-
perymencie myślowym polegającym na stopniowym zastę-
powaniu części mózgu na przykład układami krzemowymi. 
Należy wyobrazić sobie układ o tej samej organizacji funk-
cjonalnej jak układ świadomy, który w ogóle nie ma przeżyć 
świadomych, ponieważ składa się np. z układów krzemo-
wych zamiast neuronów. Proces zastępowania substytutami 
krzemowymi dokonuje się etapami. Najpierw jedne neuron, 
później układ neuronów, coraz więcej aż do całkowitego 
zastąpienia. Chalmers wnioskuje, że skoro system na dru-
gim spektrum nie jest świadomy wydaje się, że po drodze 

136 Tamże, s. 411–413.
137 Tamże, s. 415–175.

świadomość albo stopniowo blaknie, zanim w końcu znikną, 
albo gdzieś po drodze nagle gaśnie. Pierwszą możliwość 
nazywa blaknącymi qualiami, drugą znikającymi138. Kolej-
nym wyobrażeniem możliwego stanu świadomości jako 
organizacji funkcjonalnej są qualia odwrócone. Chalmers 
zauważa, że gdyby nasza organizacja funkcjonalna reali-
zowana była w innym substracie fizycznym, układ nadal 
mógłby mieć przeżycia, ale byłyby one innego rodzaju. Nie 
jest to niespotykane w realnym świecie czego przykładem 
są zmiany w percepcji bodźców świetlnych występujące 
po chirurgicznych operacjach mózgu. Pacjent widzi np. nie-
bieski zamiast czerwonego, chociaż organizacja funkcjo-
nalna pozostała bez zmian139.

Umiejscowienie własnej świadomości w innym poza 
mną obiekcie wyobraża Chalmers na przykładzie tańczą-
cych qualiów. Zachodzi to, gdy do własnej świadomości 
załączona zostaje możliwość korzystania ze świadomości 
izomorficznego odpowiednika mającego tę samą organiza-
cję funkcjonalną. Porównując przejście z jednego sytemu 
w drugi do przełączenia powstaje pytanie, co się dzieje 
z moim przeżyciem po przełączeniu przełącznika? Chalmers 
spekuluje, że przed instalacją obwodu miałby przeżycie 
np. czerwieni, po zainstalowaniu go ale przed włączeniem, 
prawdopodobnie nadal będę miał przeżycie czerwieni. Jeśli 
odpowiednik cieszył się przeżyciem niebieskiego, po użyciu 
przełącznika będzie miał zatem także przeżycie niebieskiego. 
Istota tej konstrukcji logicznej polega na tym, że przeżycia 
przechodzą z czerwieni w niebieski, ale ja jako podmiot 
nie dostrzegam żadnych zmian. Fizjologiczne własności 
naszych funkcjonalnych mechanizmów się zmieniają, np. 
własności molekularne: położenie, budowa atomowa itd. 
Jeśli dopuścimy, że nasze qualia zależą nie tylko od orga-
nizacji funkcjonalnej, ale od szczegółów wkomponowa-
nia w obiekt może się zdarzyć, że nasze qualia faktycznie 
tańczą przed naszymi oczami cały czas. Autor wnioskuje, 
że zachowanie neuronów przy jednoczesnym zachowaniu 
organizacji funkcjonalnej zachowa qualia140.

Dzięki idei superweniencji Chalmers analizuje bardzo 
nietypowe i oryginalne rozwiązania występowania różnych 
stanów świadomości. Dokonuje tego wykorzystując bogac-
two, jakie dają kombinacje logiczne. Przeprowadzenie świa-
domości w obszar nierzeczywisty ale logicznie uzasadniony 
to specyfika chalmerowskiej wizji qualiów. Jednak i ten autor 
dochodzi do wniosku, że nie są one w stanie wyjaśnić feno-
menu przejścia kategorii fizycznych w umysłowe. Z pewno-
ścią obydwie próby przedstawienia istoty świadomości nie 
wyczerpują zagadnienia. Można też postawić wiele pytań 
lub starać się podważyć niektóre wnioski czy sugestie. Ich 
doniosłość polega na poprowadzeniu myśli przez pryzmaty 
neurobiologiczny i logiczny. Dla Damasio i Chalmersa świa-
domość i „ja” raczej się utożsamiają. Ukazanie tego feno-
menu od strony neurobiologicznej i logicznej nie udziela 

138 Tamże, s. 420–424.
139 Tamże, s. 415–438.
140 Tamże, s. 442–447.
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zadowalającej odpowiedzi czym jest i gdzie występuje. 
Pełne rozmachu, błyskotliwych intuicji, poparte różnymi 
przykładami, także hipotetycznymi koncepcje prowadzą się 
w sumie do ponownego stwierdzenia, że kategorie fizyczne 
nie są w stanie wyjaśnić ludzkiej świadomości. Wniosek 
ten nie należy traktować jako porażki czy kapitulacji. Jest 
on bardziej przyczynkiem do inspirujących dyskusji.

Czynniki wyższe

W przeciwieństwie do wzorców neuronalnych reakcji 
somatycznych „rozrysowanie” podłoża procesów neurop-
sychicznych skutkujących poczuciem „ja” jest trudniejsze. 
O ile pamięć i emocje można w miarę dokładnie odczytać 
z aktywności mózgu, to qualia i świadomość ogniskują 
w sobie istotę problemu ludzkiego transcendensu. „Wymy-
kają” się próbie zlokalizowania ich neuronalnego podłoża. 
Paradoksalnie, dzięki temu wydają się najbliżej podprowa-
dzać pod tajemnice ludzkiego „ja”.

W antropologii zbudowanej na arystotelesowskiej 
koncepcji człowieka osoba ludzka jest jednością cielesno-

 -duchową. Wizja zaprezentowana w powyższej analizie kore-
sponduje z tym – wydaje się bardzo realistycznym – poglą-
dem. Jest to pewne uogólnienie i nie należy tego zestawienia 
traktować jednoznacznie, wydaje się jednak, że na podstawie 
omówionych struktur można mówić o ciągłości reprezen-
tacji „ja” wewnętrznego. 

Pamięć jako zwornik wszystkiego, co dokonało się 
w czasie życia ludzkiego jest odzwierciedleniem somatycz-
nej tożsamości organizmu, do której nawiązuje homeostaza. 
Organizm troszcząc się o swój byt zachowuje równowagę 
i stałość wszystkich funkcji i reakcji. Na poziomie psy-
chicznym analogiem jest pamięć. Jest fenomenem wprowa-
dzającym równowagę i jedność w wymiarze temporalnym. 
Wszystko, co przeżyliśmy nie staje się czymś przeszłym 
i nieobecnym ale w jakiś sposób zostaje we mnie i mnie 
tworzy. To, co było dawniej i to, co jest dzisiaj dzięki pamięci 
kształtuje „ja” jako podmiot trwały, obecny, niezmienny 
i tożsamy ze mną, moim ciałem, psychiką na każdym eta-
pie rozwoju. Emocje są reakcjami, których analogiem jest 
tendencja do utożsamiania organizmu z „ja”. Ciało będąc 
odbiorcą bodźców zewnętrznych, komunikuje „ja” ze świa-
tem poprzez zmysły, dostosowuje optymalnie do potrzeb 
środowiska i sytuacji. Emocje czynią to w sferze psychicznej. 
Bodźce zewnętrzne i wewnętrzne przez pamięć powodują 
reakcję somotyczno -psychiczną odzwierciedlającą wła-
ściwą postawę i zapewniającą optymalne wyrażenie sie-
bie wobec napotkanej sytuacji. Dzięki emocjom jesteśmy 
zdolni reagować w sferze psychicznej na dokonujące się 
wobec nas lub w nas zmiany. Qualia jako psychiczny wyróż-
nik ludzkiej indywidualności najbardziej podprowadzają 
nas do tajemnicy „ja”. Łączą w sobie elementy zarówno 
nieuświadomione jak i świadomie przeżywane. Czynią 
to w sposób uporządkowany powodując powstanie całko-
wicie nowych i nieudzielalnych wrażeń. Qualia na poziomie 

somatycznym i psychicznym są niczym „ja” w organizmie 
ludzkim. Mając te samą strukturę neurobiologiczną w każ-
dym człowieku okazują się wrażeniami o zupełnie indywi-
dualnej i subiektywnej jakości, nie do wyrażenia w pełni. 
Podobnie powiedzieć można o świadomości. Przykłady 
analiz Damasio i Chalmersa pokazują dobitnie, że jej istota 
nie może ograniczać się jedynie do podłoża neuronalnego 
i logicznego. Przekracza je domagając się historii życia, 
identyfikacji z przeszłością i potencjalną przyszłością. Obaj 
autorzy zdają się mówić synonimicznie o „ja” i świado-
mości141. Wydaje się, że słuszniejszym jest je oddzielać. 
Świadomość jawi się bardziej jako kurtyna sceny za którą 
stoi aktor. Z pewnością dzięki świadomości transcendens 
może być analizowany i obserwowany. Zasłonięta kurtyna 
nie musi oznaczać, że aktora i scenografii nie ma. Mimo 
wszystko, utożsamiając świadomość z „ja” wewnętrznym 
dotykamy kwintesencji problemu. Jak kategorie fizyczne 
mogą skutkować tak złożonymi i różnymi naturą psychicz-
nymi efektami? Na dzień dzisiejszy wiemy, że świadomość 
jest, natomiast nie wiemy czym jest! Z tego powodu qualia 
i świadomość można nazwać bramą do „ja”. 

Świadomość, qualia, pamięć, emocje to procesy, które 
można próbować „rozpisać” neuronalnie. Linie tych reakcji 
stanowią w jakiejś mierze wskazówkę, gdzie należy szukać 
neurobiologicznego podłoża ludzkiego transcendensu.

„Ja” wewnętrzne

Gdy aktor znajduje się na scenie przy odkrytej kurtynie 
wszystko jest tak, jak powinno. Zbyt długo zasłonięta kur-
tyna to jedynie usterka. Jednak brak aktora to już poważny 
problem. Podważa idee teatru czyniąc z niego tylko budy-
nek z widownią i sceną. Odnosząc tę analogię do relacji 
transcendensu i osoby ludzkiej należy przyznać, że trudno 
sobie wyobrazić człowieka bez „ja” wewnętrznego. Jest 
ono synonimem osoby. 

Po przeanalizowaniu niektórych elementów ośrodko-
wego i obwodowego układu nerwowego można powrócić 
do pytania postawianego na wstępie o roli neurobiologii 
w odkrywaniu tajemnicy ludzkiego transcendensu. Czy 
wskazanie niektórych struktur nerwowych odpowiadają-
cych za reakcje skutkujące jednoczesnym poczuciem wła-
snej osoby przybliżają do poznania neuronowych wzorców 

„ja”? Wydaje się, że nie, a jeżeli tak to tylko pośrednio. 
Reakcje, stany, zachowania mające, których podłoże neu-
robiologiczne jest dobrze udokumentowane nie tłumaczą 
skąd bierze się to specyficzne psychiczne odczucie. Wzorce 
neuronowe różnych procesów są tylko wzorami tych reak-
cji. Nie istnieje, a na pewno nie jest nam znany konkretny 
wzorzec „ja” wewnętrznego. Bardziej jawi się ono jako 
„energia” synaptycznych interakcji i impulsacji nerwowych. 
Neuronalny portret ludzkiego transcendensu okazuje się być 

141 Damasio czyni tak wielokrotnie, jednak w zasadniczych kwestiach uwi-
dacznia się, że świadomość i „ja” stanowią analogaty. Por. Damasio A., Ta‑
jemnica świadomości, dz. cyt., s. 181–216.
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tworzony neuronowymi wzorcami różnych innych proce-
sów. Czy można przekonująco wytłumaczyć, w jaki sposób 
systemy biochemiczne generują aktywność umysłową? Być 
może materia ma większe możliwości niż to sobie wyobra-
żamy? Być może wyjaśnienie domaga się przyjęcia istnienia 
jakiegoś czynnika innej natury niż somatyczno -psychiczna? 
Neurobiologia i neurokognitywistyka nie rozwiązują tego 
fundamentalnego dla antropologii filozoficznej problemu. 
Stan wiedzy na dzień dzisiejszy pozwala dzięki nim stwier-
dzić, że wzorzec neuronalny „ja” jest pochodną reprezen-
tacji nerwowych innych procesów i reakcji. 

Analiza zachowań zarówno nieuświadomionych jak 
i uświadomionych przekonuje, że ludzki transcendens 
posiada pewną strukturę ujawniania się. Jego obecność naj-
łatwiej dostrzec w odczuciu świadomości, czyli „tego, że się 
wie” oraz w przeżyciu qualiów. Do odczucia „ja” prowadzą 
także emocje i wzbudzanie pamięci. Stosunkowo wyraź-
nie odczuwa się je dzięki identyfikacji z własnym ciałem. 
Najwięcej kontrowersji wzbudza sugestia, że transcendens 
jest związany z funkcjonowaniem organizmu na poziomie 
nieuświadomionym. Argumentacja opiera się na relacji 
przyczynowo -skutkowej. Jeżeli organizm utrzymuje się 
na pewnym poziomie sam przy życiu, to utrzymuje moje 

„ja”. Ponieważ jest ono efektem funkcjonowania rożnych 
struktur i wzorców neuronowych będących podłożem sta-
nów i zachowań organizmu, to podtrzymywanie ich przy 
życiu jest podtrzymywaniem wzorców generujących poczu-
cie „ja”. Nie zależy zatem od uświadomienia. Przyjęcie, 
że świadomość nie jest jedynym kryterium obecności „ja” 
w człowieku powoduje wzrost znaczenia organizmu. Żywy 
organizm ludzki staje się głównym kryterium transcendencji 
w człowieku. W perspektywie życia „ja” przenika wszystkie 
warstwy natury i od nich zależy. Odnosi się do somatycz-
ności, psychiczności i duchowości osoby ludzkiej, nie jest 
czymś statycznym – przeciwnie dynamicznym. Struktura 
objawiania się podmiotu osobowego w kontekście neurobio-
logicznym obejmowałby zatem trzy etapy. Najpierw działa-
nie organizmu samoutrzymujące go przy życiu, następnie 
odczuwanie go połączone z jednoczesnym utożsamieniem 
się z nim, wreszcie przez funkcje psychiczne, zwłaszcza 
świadomość i qualia. 

Kontrowersje związane z „ja” wewnętrznym koncentrują 
się wokół jego realności. Będąc odczuwane nie pozwala 
odkryć czym jest i co jest jego źródłem. Problem pogłę-
bia się w kontekście relacyjnym, w którym transcendens 
odkrywany jest na dwa, a nawet trzy sposoby. Pierwszy 
to „ja” obecne jako odczucie werbalnie niewyrażalne. Jest 
jakby czystą intuicją swojej podmiotowości. Uświadomienie 
sobie powstanie tej wiedzy prowadzi do natychmiastowego 
powstania wyobrażenia, czyli określenia. Jest to drugi etap 

„wydobywania się „ja” będący już jakąś formą interpretacji 
wewnętrznego odczucia podmiotowości, subiektywną stąd 
nieprecyzyjną. Nie da się adekwatnie wyrazić myślami, 
słowami, czy sztuką transcendencji. Ponadto „ja” może 
być przedmiotem oceny i interpretacji przez inne osoby. 
Ta ocena jest jeszcze bardziej subiektywna i niedokładna. 

Nie można osiągnąć tak wielkiego stopnia empatii. W spo-
tkaniu międzyludzkim ujawniają się zatem trzy rodzaje „ja”. 
Tylko pierwsze – nazwijmy go zaimkowe, ponieważ oznacza 
jedynie to, że istnieje – może pretendować do miana real-
nego. Drugie i trzecie – przymiotnikowe, gdyż podlegają 
procesowi określenia – są tyko wyobrażeniami, subiek-
tywnymi i nieprecyzyjnymi. Zatem tylko „ja” istniejące 
we mnie jako jeszcze nieokreślone odczucie jest najbliż-
sze rzeczywistości. Próba jego opisania, jakiegokolwiek 
wyrażenia jest jednoczesnym oddaleniem się od jego istoty. 
Jest nieuchwytne i niewyrażalne. Neurobiologia zdaje się 
to potwierdzać, ponieważ nie odnajduje żadnego znanego 
wzorca neuronalnego czy strukturalnego transcendensu. 
Pośród niezliczonej liczby reakcji i procesów nerwowych 
współkreujących poczucie „ja” nie ma takich, które byłyby 
jednoznacznie kojarzone i związane z wewnętrznym pod-
miotem osobowym. 

Sposób, w jaki objawia się transcendens wymyka się 
prostym wytłumaczeniom. Jeden, ten sam podmiot, w tym 
samym czasie przenika złożoną psychosomatyczną naturę 
ludzką tj. cielesność, psychiczność i duchowość. Jego zaob-
serwowanie prowadzi do określenia go (przymiotnikowe 

„ja”). Przez to przestaje być tym czym jest, stając się tym, 
za co je bierzemy i jak odbieramy. Obserwując i nazywając 
jednocześnie, w jakiś sposób oddalamy się od jego własnej 
natury. Fenomen „ja” okazuje się kierować bardziej regu-
łami obowiązującymi cząstki w fizyce kwantowej niż kla-
sycznej. Być może dlatego warto jest zmienić perspektywę 
oceny realności transcendensu. Jeżeli świadomość, dzięki 
której „ja” dociera do mnie już werbalnie określone nie jest 
miarodajna, to może kryterium winniśmy szukać gdziein-
dziej. Najbardziej bliski „ja” zaimkowemu okazuje się być 
po prostu żywy ludzki organizm!

Czy żyjący człowiek to wystarczający i przekonujący 
dowód transcendencji? Świadomość i qualia w pewnym 
sensie posiadają cechy transcendentne, ponieważ katego-
rie fizyczne kreują wrażenia nie fizycznej natury. Podobne 
cechy, choć w mniejszym stopniu, odnajdujemy w przy-
padku emocji i pamięci. Identyfikacja z własnym ciałem 
oraz zachowania homeostatyczne podkreślają interakcje 
między obwodowym a ośrodkowym układem nerwo-
wym. Wszystkie struktury mające wpływ na powstanie 
odczucia „ja” funkcjonują tylko wtedy, gdy organizm żyje. 
W przypadku procesów homeostatycznych funkcjonowanie 
organizmu jest ważniejsze od uświadomienia sobie tych 
reakcji. Życie organizmu jest warunkiem sine qua non 
wszystkich wymienionych reakcji i procesów neurobiolo-
gicznych. Podobnie w przypadkach różnego rodzaju pato-
logii. Dywagować można, czy człowiek w stanie śpiączki 
posiada świadomość. Bioelektryczna aktywność mózgu 
zdaje się sugerować, że tak. Zważywszy na fakt, iż „ja” nie 
posiada portretu neuronalnego i zależne jest od wzorców 
innych reakcji nerwowych nie można wykluczyć, że nawet 
śladowa aktywność mózgu może być podłożem transcen-
densu. Żadnych wątpliwości nie ma w przypadku osób 
z zespołem zamknięcia. Utrata możności dysponowania 
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ciałem w niczym nie umniejsza zdolności umysłowych. 
Odczucie własnego transcendensu może być nadto spotę-
gowane przez natężenie skupienia na sobie i swoim życiu 
wywołane cierpieniem. Wątpliwości mogą rodzić się w sto-
sunku do osób chorych psychicznie. W tym wypadku jed-
nak mamy do czynienie nie tyle z nieobecnością trans-
cendensu czy dostępu do niego, lecz brakiem możliwości 

„wyrażenia” go w sposób właściwy. Wydaje się, że te przy-
padki patologicznego ujawniania „ja” przymiotnikowego 
paradoksalnie najbardziej skierowują uwagę w stronę „ja” 
niewyrażalnego, czyli realnego. W każdej z tych możli-
wości argument żywego organizmu ludzkiego jako kryte-
rium zdaje egzamin. Szczególnie w sytuacjach całkowitej 
utraty kontaktu z człowiekiem wiedza, że jego organizm 
żyje jest jednoczesną szansą, że kiedyś osoba ta może mieć 
szanse okazania swego transcendensu. W świetle danych 

„rekord” wybudzenia ze śpiączki wynosi 48 lat. Człowiek 
przez blisko pół wieku był tylko leżącym ciałem, w którym 
organizm spełniał podstawowe zadania. Dzięki temu był 

„żywym ciałem”. Wybudzenie ukazało osobę, która miała 
świadomość kim jest, odczuwała tożsamość ze swoim cia-
łem i historią życia142. 

Założenie to wnosi istotne konsekwencje w wymia-
rze etycznym. „Ja” wewnętrzne jest głównym wyznacz-
nikiem i przyczyną godności osobowej. Gdy człowiek jest 
w stanie troszczyć się o nią i ją rozwijając sam staje się jej 
strażnikiem. Jednak, gdy z powodu różnego rodzaju pato-
logii somatyczno -psychicznych uniemożliwione zostaje 
dysponowanie sobą rola taka przypada osobom postron-
nym. Istnieją – znane z historii choćby XX w. – przykłady 
odbierania ludziom prawa do godności osoby jako istoty 
niepowtarzalnej, mającej wartość samą w sobie. Argumen-
tacja opierająca się na fundamencie życia ludzkiego jako 
dowodu transcendencji człowieka chroni przed naduży-
ciami wynikającymi z pobudek ideowych, merkantylnych, 

142 Por. Damasio A., Jak umysł…, dz. cyt., s. 245–247.

rasistowskich fundamentalistycznych itp. Na przeciwle-
głym biegunie znajdują się przypadki osób, które stały się 
przestępcami, złoczyńcami itp. Nawet najbardziej odra-
żające czyny nie niwelują obecności w nich transcenden-
cji. Paradoks człowieczeństwa! Wymiar etyczny prymatu 
życia organizmu nad świadomością może budzić dyskusje, 
jednak z pewnością jest ważnym krokiem do podkreślenia 
niezbywalnej i niepowtarzalnej godności osobowej każ-
dego człowieka. 

Bez wątpienia zagadnienie domaga się pogłębienia 
i poszerzenia. Przykłady tu podjęte stanowią ledwie dotknię-
cie problemu. Mimo tego na ich bazie można postawić tezę, 
że neurobiologia i neurokognitywistyka nie przesądzają 
definitywnie o realnym istnieniu „ja” podmiotowego. Soma-
tyczne podłoże tego zjawiska okazuje się być związane 
z mapami neuronalnymi różnych innych reakcji i zachowań 
organizmu i osoby ludzkiej. Ich wkład do antropologii jest 
jednak bardzo istotny. Neurobiologia z innej, nowej perspek-
tywy ukazuje tajemnicę człowieka. W jej świetle w dużej 
mierze potwierdza się często spotykane w filozofii, zwłasz-
cza personalistycznej przekonanie, że „ja” i człowieczeń-
stwo, osobowość, natura ludzka są ze sobą nierozerwalnie 
złączone. Dzisiaj już nie tylko dzięki psychologii, etyce 
innym naukom humanistycznym ale właśnie neurobiologii 
i neurokognitywistyce możemy powiedzieć, że szukać „ja” 
wewnętrznego to odnajdować człowieka! Transcendencja 
zgodnie z łacińskim znaczeniem tego słowa to przekracza-
nie. W człowieku wpisana jest zdolność do przekraczania 
siebie, ograniczeń, wychodzenia ku czemuś i komuś. Być 
może ta cecha jest powodem, że nie możemy zadowalająco 
zdefiniować osoby ludzkiej. Być może w pytaniu kim jest 
człowiek wcale najważniejszym nie jest odpowiedź, lecz 
właśnie ta tajemnica!

Piśmiennictwo u Autora.
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Starzenie się mózgu człowieka 

Starzenie się mózgu to zmiany morfologiczne, anato-
miczne i funkcjonalne. Żadne badania dotychczas przepro-
wadzone na ludziach nie potwierdziły w 100%, że wielkość 
mózgu pozostaje w związku poziomem inteligencji. Utrata 
masy mózgu postępująca z wiekiem nie musi oznaczać 
spadku zdolności poznawczych. Najważniejsze są zmiany 
obserwowane w jądrach podstawy mózgu (odpowiedzialne 
za integracje ruchów – z wiekiem zmieniają się z powodu 
nagromadzenia żelaza, ale jednak długo te zmiany nie powo-
dują następstw funkcjonalnych). Starzenie mózgu może 
być (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed): a) optymalne – bez 
żadnych objawów pogorszenia funkcji poznawczych; b) sta-
rzenie się fizjologiczne – niewielkie pogorszenie funkcji 
poznawczych; c) MCI = ŁZP (mild cognitive impair‑
ment = łagodne zaburzenia procesu poznawczego), subiek-
tywne i obiektywne zaburzenia poznawcze z prawidłowym 
codziennym funkcjonowaniem; d) otępienie – wyraźne 
zaburzenia poznawcze wpływające na codzienne funkcjo-
nowanie. Następstwem starzenia się mózgu jest pogorsze-
nie: pamięci operacyjnej, szybkości przetwarzania infor-
macji, funkcji obronnych jak hamowania co powoduje 
rozwlekłość i dygresyjność w przeciwieństwie do mózgu 
młodego, który jest sprawny a pobudzenia i hamowania 
w korze mózgowej mogą wywołać indukcję, tj. zjawisko, 
w którym stan pobudzenia lub hamowania powoduje prze-
ciwstawny proces w sąsiednich ośrodkach. Hamowanie ma 
duże znaczenie ochronne dla samego układu nerwowego, 
chroniąc go przed wyczerpaniem. Geny mające wpływ 
na starzenie mózgu oraz na pamięć zostały właśnie ziden-
tyfikowane po raz pierwszy w historii badań przez mię-
dzynarodową grupę badawczą, która pracowała nad chorobą 
Alzheimera w 90% przypadków (SAD) – występuje spo-
radycznie a w 10% (FAD) – rodzinnie. Ale każda z nich 
może mieć jedną z dwu odmian: postać wczesna (EOAD, 
początek przed 65. rokiem życia) oraz postać późna (LOAD, 
początek po 65. roku życia). Patogeneza starzenia się mózgu: 

a) złogi amyloidu, lipofuscyny, alfa -synukleiny zwyrod-
nienie fibrylarne neuronów (białko tau); b) niedobór ace-
tylocholiny; c) czynniki genetyczne to Apolipoprotein E 
(allel APOE4); d) zaburzenia gospodarki jonami wapnia; 
e) stres oksydacyjny, genetyka, płeć; f) styl życia, poziom 
wykształcenia, aktywność intelektualna, pożywienie i dieta; 
g) choroby zapalne OUN. Rozpoznać tę chorobę można 
w badaniu histopatologicznym wyłącznie po śmierci 
ze względu na szacunek dla mózgu. Rozpoznanie klinicz-
nie przy pomocy badania obrazowego, np. TK – badanie 
może być uznane jako prawdopodobne (zanik tkanki mózgo-
wej), TK -3D, PET, NMR (wykrywanie zmiany na etapie 
przedklinicznym) oraz na podstawie wywiadu klinicznego 
po stwierdzeniu: osłabienia pamięci, trudności w zapamię-
tywaniu i odtwarzaniu nowych informacji, występują pro-
blemy językowe, zmienny nastrój, następuje zmiana oso-
bowości oraz pojawiają się trudności w wykonywaniu 
codziennych czynności. Niektórzy mówią o tzw. zespole 4A 
(amnezja, afazja, agnozja, apraksja), w którym nie ma lecze-
nia przyczynowego tej choroby. Ponadto pojawiają się zabu-
rzenia charakterologiczne i osobowościowe. Starzenie pato-
logiczne to powikłanie wieloczynnikowego fizjologicznego 
starzenia w wyniku dynamicznych, ciągłych, zmian prze-
biegających w czasie obejmującym nie tylko przemiany 
fizjologiczne organizmu, ale również zmiany psychiczne, 
środowiskowe i społeczne oraz zachodzące na siebie pro-
cesy (wg DSM -5) od narodzin aż do śmierci. Te powikłane 
starzenie lub przyspieszone przez przewlekłe choroby, to: 
a) najczęściej wymieniane cechy starzenia: powszechność, 
progresywność, długotrwałość; b) trójwymiarowość: sta-
rzenie się gatunku, osobnicze, demograficzne; c) trójpłasz-
czyznowość: biologiczne, psychiczne, społeczne; d) mie-
rzalność (wymiar subiektywny: samopoczucie, obiektywny: 
wygląd zewnętrzny, wiek biologiczny – teoretyczny, wiek 
sprawnościowy, wiek kalendarzowy; e) innowacyjność, czyli 
złożoność etiologii, zwartość ontogenetyczna (starzenie 
jako integralne składowe procesu ontogenezy → zmiany 
fizjologiczne); f) prewencyjność: zmiana trybu życia, śro-
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dowiska, procesy leczenia. Formułowane przez lata teorie 
można podzielić na dwie grupy: teorie ewolucyjne, które 
starają się wyjaśnić genezę procesu starzenia, oraz teorie 
molekularne. Z wiekiem postępuje proces degeneracji neu-
ronów, który w przebiegu fizjologicznego starzenia się 
mózgu nie prowadzi do znaczącej utraty neuronów i istot-
nych zaburzeń pamięci. Duże neurony piramidowe dege-
nerują i zasilają pulę małych neuronów. Ich całkowita ilość 
pozostaje niezmieniona. W mechanizmach uczenia się 
i pamięci biorą udział receptory (przekaźniki informacji) 
cholinergiczne i glutaminianergiczne. Badania wykazały 
zmiany w syntezie tych przekaźników w czasie starzenia, 
się mózgu. To oznacza, że z wiekiem upośledzenie pamięci 
(w przeciwieństwie do choroby Alzheimera) spowodowane 
jest zaburzeniami procesów przekaźnictwa informacji 
w zakończeniach nerwowych, a nie obumieraniem neuro-
nów. Dlatego mówi się o plastyczności mózgu. Około 100 
miliardów neuronów tworzy wysoko wyspecjalizowane 
sieci, które informacje nie tylko przekazują, lecz także inte-
grują, przetwarzają i magazynują. Zjawiska te umożliwiają 
regulację wszystkich podstawowych funkcji mózgu: warun-
kują uczenie, pamięć, emocje, osobowość. Funkcje neuro-
nów wspomagają komórki glejowe i prawidłowy stan krą-
żenia mózgowego. W czasie całego naszego życia w mózgu 
dochodzi do reorganizacji licznych szlaków neuronalnych 
w zależności od rodzaju i intensywności napływających 
bodźców. Zdobywamy nowe doświadczenia, zdolności, 
uczymy się i staramy się zapamiętać nowe informacje, a pro-
cesy te wywołują w mózgu zmiany funkcjonalne. Zdolność 
mózgu do zmian w procesie uczenia się to neuroplastycz-
ność. Możliwości plastyczne mózgu są dziś dokładnie 
badane. Wiemy, że plastyczność jest zależna od wieku. Pod-
czas rozwoju dochodzi do znacznego zwiększenia ilości 
połączeń synaptycznych. W korze mózgu noworodka infor-
macje są przekazywane i odbierane przez około 2500 synaps 
przypadających na jeden neuron, a już u 2–3 -latków stwier-
dza się około 15 000 synaps. Ich liczba podwaja się u osob-
ników dorosłych. Starzenie prowadzi do zmian zakończeń 
nerwowych. W procesie starzenia się mózgu zmniejsza się 
ilość połączeń synaptycznych. Ulegają one znacznej dege-
neracji. Procesy plastyczności umożliwiają adaptację mózgu 
do środowiska w czasie całego życia. Sprzyjają rozwojowi 
albo obumieraniu połączeń. Zmienione synapsy są elimi-
nowane, natomiast aktywne połączenia są utrzymywane 
i wzmacniane. To one warunkują prawidłową funkcję neu-
ronów. Pamięć długotrwała i nowo zdobyte informacje 
są początkowo magazynowane w formie pamięci krótko-
trwałej, która zależy od zjawisk elektrycznych i chemicz-
nych. To przede wszystkim ta pamięć jest upośledzona 
w procesie starzenia. Po pewnym czasie informacje są maga-
zynowane w formie pamięci długotrwałej, która jest wyni-
kiem zmian anatomicznych i biochemicznych. Istotną rolę 
w procesach uczenia się i pamięci długotrwałej odgrywają 
dwa znane zwrotne przekaźniki informacji: tlenek 
azotu (NO) i kwas arachidonowy (KA). Są one odpowie-
dzialne za przekazywanie informacji z części postsynap-

tycznej zakończeń nerwowych do części presynaptycznej. 
Starzenie wpływa na poziom neuroprzekaźników i prze-
kaźników informacji I i II rzędu, takich jak KA i NO. Pro-
cesy te można modyfikować, stosując np. specyficzne inhi-
bitory enzymów biorących udział w przemianach KA czy 
NO i zależnego od niego cyklicznego nukleotydu cGMP. 
Podanie takich specyficznych inhibitorów zwierzętom znacz-
nie poprawia pamięć zarówno osobników dorosłych, jak 
i starych. Te zjawiska przekazywania informacji z jednej 
części komórki do innej są od lat obiektem zainteresowań 
wielu badaczy. Proces starzenia w różnym stopniu wpływa 
na poszczególne szlaki przekazywania informacji. W wybiór-
czy sposób modyfikuje receptory, poziom neuroprzekaź-
ników i układy efektorowe postreceptorowe. Nieubłagany 
proces starzenia powoduje różne rodzaje zmian wpływa-
jących na neuroprzekaźnictwo, które są szczegółowo badane 
przez wiele zespołów. Jeden z nich dotyczy poziomu recep-
torów na błonach komórkowych. Pod wpływem starzenia 
w hipokampie, korze mózgowej i móżdżku zmniejsza się 
gęstość i wrażliwość wielu receptorów, w tym układów 
cholinergicznego i glutaminianergicznego. Obniża się 
poziom receptorów jonotropowych NMDA i AMPA, a także 
receptorów muskarynowych i nikotynowych. Acetylocho-
lina, ważny neuroprzekaźnik, wiąże się o wiele słabiej 
do receptorów. Zaburza się również funkcja receptorów 
GABA. Inny rodzaj zmian dotyczy procesów biochemicz-
nych. Poprzez zmiany funkcji niektórych czynników trans-
krypcyjnych dochodzi do zaburzeń ekspresji genów w jądrze 
komórkowym i fenotypie komórek. Syntezowane są nowe 
białka, nowe receptory i neuroprzekaźniki. Warto pamiętać, 
że w przypadku prawidłowo przebiegającego fizjologicz-
nego procesu starzenia wspomniane tutaj liczne zmiany 
w układach neuroprzekaźnikowych jedynie w niewielkim 
stopniu wpływają na zaburzenia pamięci. Niemniej tylko 
nielicznym udaje się dożyć późnej starości w zdrowiu, bez 
żadnych zaburzeń funkcji mózgu, przy zachowaniu pełnej 
sprawności intelektualnej. Celem leczenia jest poprawa 
funkcji poznawczych jak również leczenia zaburzeń zacho-
wania oraz oddziaływania niefarmakologicznego. Badania 
tej międzynarodowej grupy badawczej, zostało opubliko-
wane w przeglądzie naukowym Nature Genetics oraz 
w wielu innych. Ważne jest odpowiednie różnicowanie otę-
pienia od zaburzeń świadomości co pokazano w tabeli 1.

T a b e l a  1. Różnicowanie zaburzeń świadomości i otępienia 

Różnicowanie Otępienie Zaburzenia świadomości
Początek powolny nagły
Czas trwania lata dni, tygodnie
Przebieg stabilny falujący, zmienny
Rokowanie nieodwracalne odwracalne
Zaburzenia 
orientacji

późno wcześnie

Uwaga bez zmian znaczne zaburzenia
Pamięć długa > krótka zaburzenie długiej i krótkiej
Myślenie zubożałe zdezorganizowane, omamy, 

iluzje
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Funkcje poznawcze w normalnym starzeniu oraz 
w MCI = ŁZP (mild cognitive impairment = łagodne zabu-
rzenia procesu poznawczego) i AD można przedstawić tak, 
jak na rycinie 1.

W leczeniu zaburzeń świadomości należy pomyśleć o: 
eliminacji przyczyn, odstawieniu niepotrzebnych leków, 
nawodnieniu chorego, stosowaniu leczenia objawowego, 
zapewnieniu choremu bezpiecznego i przewidywalnego 
środowiska i indywidualizację leczenia. Hipokamp kur-
czy się wraz z wiekiem, ale jeżeli zjawisko jest przyśpie-
szone, może to zwiększać ryzyko choroby Alzheimera, lub 
innego rodzaju demencje. Przy starzeniu się hipokampa 
obserwuje się utratę komórek, ale nie oznacza to automa-
tycznie znaczącej utraty pamięci. Wraz ze zmniejszaniem 
się masy mózgu, komory mózgu powiększają się. Badania 
PET i NMR wykrywają zmiany na etapie przedklinicz-
nym. Im kora śródwęchowa i hipokamp oceniane w tych 
badaniach są mniejsze, tym gorsze stają się wyniki testów 
pamięciowych. Francuski neuroepidemiolog z instytutu 
INSERM (presse@inserm.fr) w Bordeaux, profesor Chri-
stopher Tzourio (christophe.tzourio@inserm.fr), pokazuje, 
że niektóre z tych mutacji dotyczą czterech genów, które 
są w stanie przyśpieszyć skurcz tego niezwykle ważnego 
regionu mózgowego. Te geny, to: a) gen związany ze śmiercią 
komórek, czyli gen  HKR (Activator of apoptosis harakiri); 
b) gen odpowiedzialny za rozwój embrionu, czyli WIF ‑1 
(WNT inhibitory factor 1); c) gen związany z cukrzycą, 
czyli gen DPP (Decapentaplegic); d) gen odpowiedzialny 
za migrację neuronalną, czyli ASTN2 (astrotactin 2, chro-
mosom 9q33.1 -r.s.g.m). Badacze w ten sposób namierzyli 18 
mutacji, które znajdują się na chromosomie 12 i są związane 
w sposób znaczący z redukcją wielkości hipokampu. Jeżeli 
więc odziedziczymy, na przykład, dwie kopie, wyjaśnia 
dr Christophe Tzourio, zjawisko przedwczesnego starze-
nia, wraz z redukcją hipokampu ma wynosić co najmniej 4 
lata. Zrozumienie w jaki sposób geny te dotykają rozwoju 
i starzenia hipokampu (a co za tym idzie, także mózgu), być 
może pozwoli znaleźć sposoby na spowolnienie, a może 
także na zwalczanie zaników pamięci związanych ze starze-
niem. Czynniki genetyczne wpływające na starzenie to geny 
(w około 25% do 85. roku życia): 1) geny, których homologi 

Ryc. 1. Postępujące zaburzenie funkcji poznawczych w procesie 
normalnego starzenia oraz w MCI = ŁZP i AD (choroba Alzheimera)

(podobne geny), regulują długość życia u innych gatunków; 
2) geny odpowiedzialne: za procesy życiowe i naprawcze 
w komórce; 3) geny związane z podatnością na choroby 
wieku podeszłego, jak choroba Alzheimera (czynnik gene-
tyczny – allel APOE4 – Apolipoproteina E), Parkinsona itd.; 
4) inne geny: IR (Immune response genes), IGF1R (insulin‑
 ‑like growth factor 1 receptor), KLOTHO (transmembrane 
protein – KL -gene), FAXO (FOXO3A expression gene of 
transcription factors), SOD (Superoxide Dismutase), XPD 
(ERCC2 – Excision repair cross – complementing rodent 
repair deficiency, complementation group ‑2), WRN (Werner 
syndrome, RecQ helicase – like), paraoksonaza (PON -1) oraz 
inne geny naprawy DNA. A także, aby może w przyszłości, 
znajdziemy metody pozwalające na ograniczenie skutków 
chorób neurodegeneracyjnych, takich jak przynajmniej kil-
kadziesiąt częściowych zespołów progeroidalnych. Żaden 
z nich nie posiada wszystkich cech naturalnego starzenia 
(dlatego powiedziałem „częściowe starzenie”). Najwięcej 
cech podobnych do naturalnego starzenia posiada zespól 
Wernera. Najbardziej „medialna” jest progeria Hutchinso-
na–Gilforda (choroba związana z mutacją w genach kodu-
jących helikazy, która „rozkręca” dwuniciowe DNA oraz 
bierze udział w ponownym jego skręcaniu. Helikaza umoż-
liwia: transkrypcję DNA, replikację DNA, naprawę DNA). 
Choroby powodujące przedwczesne starzenie najczęściej 
są skutkiem mutacji upośledzających funkcje kodowanych 
białek, niezbędnych dla prawidłowej transkrypcji, replikacji 
i naprawy uszkodzonego DNA. Na obecnym etapie i pozio-
mie stosowania nauki w praktyce wiedza na temat złożonych 
zespołów genetycznych nie ma przełożenia na potencjalne 
zastosowanie w opóźnianiu procesu starzenia. Dotyczy 
to głównie zespołów wymienionych w tabeli 2, czyli naj-
częstszych zespołów przedwczesnego starzenia.

gerontologia. geriatria a problemy starzenia 

gerontologia (gr. Geron – starzec, logos – nauka) jest 
nauką zajmującą się procesem starzenia i wielodyscypli-
narną dziedziną wiedzy. Swym zasięgiem obejmuje pro-
blematykę starzenia się i starości z zakresu wielu nauk, 
w tym medycyny, biologii, genetyki, psychologii, socjolo-
gii, demografii. To również nauka dotycząca ustrojów 
żywych, a w szczególności człowieka oraz badania wszel-
kich aspektów procesu biologicznego, psychologicznego 
i społecznego starzenia się. W kręgu swoich zainteresowań 
obejmuje ludzi zbliżających się do starości i znajdujących 
się na jej przedpolu (40–50 lat). Gerontologia obfituje w naj-
rozmaitsze hipotezy usiłujące odgadnąć przyczyny tego 
procesu, podlegającego nieustannej weryfikacji i testowa-
niu. Hipotezy gerontologiczne wiążą starzenie się organi-
zmów ludzkich ze zmianami zachodzącymi w komórkach 
zdolnych do podziału (np. fibroblasty), bądź w komórkach, 
które nie mogą się już dzielić (np. neurony), bądź też w sub-
stancji pozakomórkowej (np. w kolagenie tkanki łącznej). 
Gerontologii nie należy mylić z geriatrią. Geriatria to medy-
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cyna starości. Historycznie wywodzi się z interny, jako 
„królowej nauk medycznych”, ale aktualnie obejmuje rów-
nież inne zagadnienia związane ze schorzeniami wieku 
podeszłego, czerpiąc m.in. z medycyny rodzinnej, neuro-
logii lub psychiatrii. To dziedzina medycyny, która jest 
również interdyscyplinarną nauką o chorobach wieku pode-
szłego i zajmuje się zdrowiem starszych osób, oraz zapew-
nieniem im pomocy medycznej. Normalne i patologiczne 
zmiany związane z procesem starzenia są bardzo złożone. 
Normalne procesy geriatryczne to: a) starzenie biologiczne, 
postępujące oraz samoistne; b) obniżona zdolność do utrzy-
mania homeostazy; c) obniżona odpowiedź na bodźce 
fizyczne i emocjonalne; d) obniżone rezerwy organizmu; 
e) zmiany zachodzące i dotyczące wszystkich układów oraz 
mózgu – najważniejszego narządu z wieloma składowymi 
występującymi w zespole, jak i oddzielnie jako organy 
samodzielne. Cechy charakteryzujące starzenie się w roz-
szerzonym ujęciu geriatrycznym to: a) utrata sił oraz wytrzy-
małości fizycznej; b) pogorszenie widzenia – soczewki stają 
się grubsze i cięższe, a oczy wymagają coraz lepszego opro-
tezowania. Jest to przyczyną upośledzenia widzenia przed-
miotów bliskich. Pierwszymi zauważalnymi zmianami 
mogą być między innymi: trudności z czytaniem liter dru-
kowanych, np. gazet. U wielu osób według myślenia geria-
trycznego, pomiędzy 65. a 70. rokiem życia występuje dale-
kowzroczność, zaś u połowy tych osób może rozwijać się 
katarakta; c) gorsza pamięć krótkotrwała; d) nadmierne 
owłosienie występujące w przewodach nosowych oraz słu-
chowych; e) upośledzenie w obrębie słuchu, u 1/3 ludności 
powyżej 65. roku życia początek tego upośledzenia oraz 
tempo jego narastania wykazuje różnice indywidualne. Bar-
dzo często przyczyną niedosłuchu może być u starszych 
ludzi blokowanie kanału słuchowego woskowiną; f) male-
jąca zdolność do rozpoznawania zapachów, a także zwięk-

T a b e l a  2. Podsumowanie najczęstszych zespołów przedwczesnego starzenia

Zespół 
–choroba gen Białko Funkcja Główne objawy kliniczne

Hutchinsona– 
gilford

LMMA Lamina A mutacja 
c1824T,ekson 11 
o 150 pz,
Lamina C nie jest 
zmieniona

struktura jądra, 
mechano-
 -trasdukcja

makrocefalia, rozszerzenia żylne na czaszce. łysienie, wąska 
„ptasia” twarz, pomarszczona skóra, brak warstwy tłusz-
czowej w tkance podskórnej, duże i wypukłe oczy, brak 
płatków ucha, brak zębów, karłowatość, miażdżyca, zawały 
i udary

Werner WRN WRN DNA helikaza 
(8p12 -p11.2)

naprawa DNA, 
rekombinacja

rodzice często spokrewnieni, „ptasia” twarz, zaćma obustron-
na, liczne zmiany skórne, przedwczesne siwienie i utrata 
owłosienia, niski wzrost i brak skoku pokwitaniowego

Bloom BLM BLM DNA 
Helikaza. (15q26.1),

naprawa DNA,
rekombinacja 
(nadmierna 
homologiczna)

niski wzrost, nadwrażliwość na światło słoneczne, deformacje 
twarzy, teleangiektazja, zaburzenia odporności, cukrzyca 
typ 2, niepłodność u mężczyzn oraz upośledzanie płodności 
u kobiet, do 300 razy częściej nowotwory

Rothmund-
 -Thomson

RECQL4(8q24.3) DNA helikaza Nieznana, niedobór 
hormonu wzrostu

wady rozwojowe, zaćma, hipogonadyzm, niski wzrost, no-
wotwory, łysienie

Cockaye CSA, CSB, 
XPD, XPB, XPG

CSA WD - repeat 
protein, CSB DNA 
helikazy. XPB 
DNA -helikaza, XPD 
DNA helikaza, XPG 
egzonukleaza

naprawa DNA, 
związana 
z transkrypcją, 
transkrypcja

niejednorodny obraz kliniczny, wzrost poniżej 5 percenty-
la, opóźnienie rozwoju i dojrzewania układowego, zaćma, 
głuchota czuciowo -nerwowa, próchnica zębów

szenie trudności rozpoznawania czterech podstawowych 
smaków: słodkiego, słonego, kwaśnego i gorzkiego; g) 
zmniejszenie masy kośćca, cecha ta pojawia się pomiędzy 
55. i 75. rokiem życia; podczas tego okresu może dojść 
do ubytków w tkance kostnej, łącznej i w masie mięśnio-
wej; dochodzi do zmniejszenia się także całkowitej obję-
tości wody w organizmie; h) zmianie podlega także wyso-
kość ciała w centymetrach. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn 
ma to związek z osłabieniem grup mięśniowych oraz zmia-
nami zwyrodnieniowymi kręgosłupa; i) ponad 10 procent 
kobiet powyżej 50. roku życia ma duże problemy z osteo-
porozą, można powiedzieć, że większe niż mężczyźni (co nie 
jest regułą. Wraz z wiekiem bardziej bolą stawy, słabną 
mięśnie, kości łatwiej się łamią; j) starzenie skóry – pierw-
szym tego objawem może być suchość spowodowana utratą 
zdolności zatrzymywania i wiązania wody w naskórku 
człowieka. Pojawia się utrata elastyczności w skórze i pierw-
sze zmarszczki mimiczne wokół ust i oczu. Naskórek ulega 
zmianie, staje się dużo cieńszy i bardziej szorstki. Na sku-
tek różnorodnego wydzielania melaniny zdarzają się liczne 
brązowe plamy w miejscach często odkrywanych. Pojawia 
się problem z krążeniem, naczynia włosowate stają się kru-
che. Następuje utrata tłuszczowej tkanki w podskórnej war-
stwie. Te zmiany sprawiają, że skóra jest bardziej pomarsz-
czona i obwisła oraz postępuje łysienie – zanik owłosienia; 
k) menopauza i andropauza. U kobiet zanika zdolność 
do rozmnażania się po 40. roku życia. W przypadku zdro-
wych mężczyzn jest inaczej, oni zachowują tę funkcję do sta-
rości. Starzenie kobiet charakteryzuje się większą gwał-
townością niż w przypadku mężczyzn; l) zmiany 
biochemiczne w organizmie oraz degeneracja fizjologiczna 
o charakterze postępującym we wszystkich typach komó-
rek, tkanek i we wszystkich narządach; m) podatność na cho-
roby; n) pojawiające się różnice w układzie naczyniowo-
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 -sercowym, a dotyczą one wewnętrznej błony mniejszych 
oraz większych tętnic i naczyń włosowatych. Stają się one 
grubsze, przez co dochodzi do zwężenia, w konsekwencji 
zmniejszeniu ulega światło tętnic i są przez to dużo sztyw-
niejsze. Występują problemy z ukrwieniem, co powoduje 
zmiany w obszarach bardzo oddalonych od serca, szcze-
gólnie w stopach i podudziach. Dochodzi w nich do wielu 
przebarwień skórnych, owrzodzeń oraz zaników. Charak-
terystyczne dla osób starszych jest to, że nogi i ręce na sku-
tek utrudnionego krążenia częściej ulegają ziębnięciu. 
U starszych ludzi z genetycznymi predyspozycjami oraz 
pod wpływem zewnętrznych czynników, takich jak palenie 
tytoniu czy też niewłaściwa dieta, może dojść do tak zwa-
nych zmian miażdżycowych. Zmiany te mogą doprowadzić 
do śmierci, na przykład z powodu zawału serca, dusznicy 
bolesnej czy udaru mózgu. Z upływem lat dostrzega się 
częstsze zmiany w żyłach, które z czasem ulegają rozsze-
rzaniu i zwiotczeniu, co w konsekwencji może prowadzić 
do wystąpienia hemoroidów i żylaków; o) zmiany zacho-
dzące w układzie odpornościowym. Układ odpornościowy 
staje się wolniejszy i dużo mniej czujny. Można zaobser-
wować spadek zdolności limfocytów B do produkowania 
przeciwciał. Zwiększa się produkcja przeciwciał nakiero-
wanych przeciwko białkom własnego pochodzenia i nasila 
się ryzyko chorób wywołanych przez autoimmunoagresję, 
np. reumatoidalne zapalenie stawów, choroby degenera-
cyjne, toczeń rumieniowaty. Ryzyko nasila się wraz z wie-
kiem człowieka; p) zmiany zachodzące w układzie hormo-
nalnym. Pojawiają się wraz z wiekiem i można 
zaobserwować stopniowe zmniejszenie się poziomu hor-
monów tarczycy, DEA (Drug Enforcement Administration), 
wzrostu, insuliny, androgenów, testosteronu, melatoniny, 
aldosteronu. Układ hormonalny słabnie i wolniej reaguje 
na zmiany zachodzące w środowisku. U osób w podeszłym 
wieku występuje zaburzenie snu, zmianie ulega jego czas 
trwania i długość poszczególnych faz. Coraz więcej badań 
świadczy o istnieniu zależności pomiędzy ilością i jakością 
snu a chorobami neurodegeneracyjnymi, w tym chorobą 
Alzheimera. Najszerzej zakrojone badania, w których udział 
wzięło ponad 15 tysięcy kobiet, sugerują, że mózg osób 
śpiących mniej niż pięć godzin na dobę, a także tych, które 
śpią więcej niż dziewięć godzin, pracuje gorzej niż w przy-
padku osób śpiących siedem godzin. Zbyt krótki lub zbyt 
długi sen ma, według autorów, związek z o dwa lata szyb-
szym starzeniem się mózgu. Uczestniczki obserwowane 
były przez 14 lat (w momencie rozpoczęcia badań były 
w średnim wieku). Funkcje kognitywne uległy pogorszeniu 
także u pań, których długość snu zmieniła się o więcej niż 
dwie godziny wraz z wkroczeniem w późniejszy okres 
życia – mówią naukowcy z Brigham and Women’s Hospi-
tal w Bostonie. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego 
w San Francisco, którzy badali jakość snu wśród ponad 
1,3 tys. kobiet po 75. roku życia, doszli z kolei do wniosku, 
że zaburzenia oddychania podczas snu (przede wszystkim 
bezdech senny) ponad dwukrotnie zwiększają ryzyko wystą-
pienia łagodnych zaburzeń poznawczych i demencji w ciągu 

pięciu lat. U mężczyzn po 50. roku życia występuje tzw. 
andropauza, charakteryzująca się uderzeniami gorąca, impo-
tencją, utratą libido, uczuciem zmęczenia, zaburzeniami 
snu, depresją, zmniejszeniem beztłuszczowej masy ciała 
i masy kości, wzrostem masy tłuszczu, głównie w zakresie 
tułowia oraz zmniejszonym wydzielaniem hormonów: dehy-
droepiandrosteronu, hormonu wzrostu i IGF -I, melatoniny 
oraz testosteronu. Częstość występowania „andropauzy” 
w populacji mężczyzn w większym stopniu zależy od ich 
ogólnego stanu zdrowia niż od wieku. Palenie papierosów, 
nadużywanie alkoholu, nieprawidłowe odżywianie, nie-
właściwy tryb życia, genetycznie zaprogramowany proces 
przedwczesnego starzenia się oraz towarzyszące choroby 
sprzyjają występowaniu „andropauzy”. I tak w wieku 55–65 
lat 40% populacji mężczyzn ma nadciśnienie tętnicze, a 30% 
hipercholesterolemię. W wieku 75–80 lat 26% mężczyzn 
przebyło zawał serca, 10% ma jawną cukrzycę, 25% zabu-
rzenia tolerancji glukozy, 18% chorobę Alzheimera, a 44% 
przerost gruczołu krokowego. Są to dane mówiące o toczą-
cym się procesie starzenia mężczyzn. Kolejne zaprezento-
wane wnioski przedstawiają 8 lat badań przeprowadzonych 
we Francji wśród 5 tys. osób po 65. roku życia. Badacze 
stwierdzili, że starzenie się mózgu związane jest z nad-
mierną sennością w ciągu dnia (uskarżało się na nią 18% 
uczestników). Badacze Washington University School of 
Medicine w St. Louis po analizie próbek krwi i płynu 
mózgowo -rdzeniowego trzech grup ochotników (osób 
z demencją, ich zdrowych rówieśników oraz osób młod-
szych) ustalili, że zaburzenia cyklu snu i czuwania były 
związane z tworzeniem się złogów amyloidowych zwia-
stujących chorobę Alzheimera. Naukowcy zgodnie pod-
kreślają, że wyniki wszystkich tych badań należy traktować 
jako wstępne. Choć wskazują na zależność pomiędzy zabu-
rzeniami snu a starzeniem mózgu, nie jest to związek 
przyczynowo -skutkowy. Osoby cierpiące na bezsenność 
nie są więc skazane na demencję, zachodzą zmiany w ukła-
dzie pokarmowym; ściany jelit i inne warstwy stają się 
dużo cieńsze. Jelito traci swoją elastyczność, w konsekwen-
cji prowadzi to do zmniejszenia się perystaltyki jelit, czę-
ściej dochodzi do zaparć. Zachodzą zmiany w składzie flory 
bakteryjnej fizjologicznej przewodu pokarmowego 
i w innych układach. Zmniejsza się wydzielanie gruczołów 
żołądkowych i ślinowych, na przykład starcza niedokwa-
śność, która jest spowodowana obniżeniem wydzielania się 
kwasu solnego; s) kurczenie nerek. Zjawisko to pojawia się 
w granicach 30.–80. roku życia, wówczas nerki tracą do 50% 
swojej wydolności; t) zmiany zachodzące w układzie ner-
wowym w przebiegu procesów starzenia, zmniejsza się 
masa mózgu (dotyczy zawartości płynu), a także poszcze-
gólnych komórek. Najsilniejszemu kurczeniu ulegają płaty 
czołowe, odpowiedzialne za procesy myślowe. Następstwem 
tego są kłopoty z koncentracją na danej czynności oraz 
zmniejszeniem zdolności skupienia się na dwu lub więcej 
rzeczach jednocześnie. Zaobserwować można zmiany 
w hipokampie, narządzie odpowiedzialnym za powstawa-
nie oraz przywoływanie wspomnień. Zmniejsza się liczba 
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komunikacji między komórkami nerwowymi. Zachodzi 
starzenie się komórek glejowych, obniżona jest sprawność 
receptorów, wydłużeniu ulega czas reakcji i zmniejsza się 
szybkość dowolnych ruchów. U osób w podeszłym wieku 
częściej pojawiają się zaburzenia psychiczne na przykład 
depresja oraz zaburzenia świadomości, choroba Alzheimera 
lub inne otępienia. Innym zjawiskiem jest starzenie się psy-
chiczne człowieka. 

wybrane teorie oraz cechy 
normalnego starzenia się 

Teorie starzenia się, których jest ponad 300, dzielą się 
na dwie wielkie grupy: teorie programowanego starzenia się 
i śmierci, zakładające, że śmierć jest zaplanowana, a długość 
życia jest sterowana dziedzicznie, wyznaczana przez pro-
gramowane uruchamianie procesów apoptotycznych bądź 
przez szybkość skracania telomerów oraz teorie narastają-
cych uszkodzeń przyjmujące, że przy narodzeniu dysponu-
jemy wielkim potencjałem długowieczności, ale z biegiem 
życia nasze tkanki ulegają uszkodzeniom prowadzącym 
do zaburzenia ich funkcji. Współczesna ewolucyjna teoria 
Kirkwooda (1997) określa udział trzech kategorii genów: 
a) regulujących procesy utrzymania i naprawy; b) wyka-
zujących antagonistyczną plejotropię; c) genów niepodle-
gających selekcji. Teoria ta pogodziła zwolenników hipo-
tez genetycznej stochastycznej, zakładając, że na procesy 
starzenia i długowieczność wpływają zarówno geny i śro-
dowisko. Renesans przeżywa teoria akumulacji mutacji 
somatycznych i teoria wolnorodnikowa uwzględniająca rolę 
tlenku azotu (NO). W ostatnim dziesięcioleciu przedmiotem 
wielu badań były zmiany ekspresji genów dla enzymów 
biorących udział w przemianach tlenku azotu (NO) i zależ-
nych od NO procesów przekaźnictwa. Wyniki wykazały, 
że uwalniane w procesie starzenia wolne rodniki powodują 
uszkodzenie nici DNA i aktywację kluczowego enzymu 
naprawy DNA, polimerazy PARP -1. Wzrost aktywności 
tego enzymu w starczym mózgu może wskazywać na jego 
zaangażowanie w proces naprawy DNA. 

Teoria starzenia stochastyczna (zależna od czasu) – 
podczas życia następuje nagromadzenie przypadkowo lub 
losowo tworzących się uszkodzeń w DNA oraz białkach, 
znacznie osłabiających życiowe funkcje komórek, narządów, 
tkanek, a także całego organizmu człowieka. W praktyce 
dziedziną, na której zdefiniowana jest funkcja, to przedział 
czasowy. Przykłady szeregów, to: finansowe fluktuacje 
giełdowe, sygnały, takie jak mowa, dźwięk i wideo, dane 
medyczne takie, jak: EKG i EEG, ciśnienie krwi i tempe-
ratura ciała, losowe ruchy, takie jak ruchy Browna. Przy-
kładami pól losowych są statyczne obrazy, losowe krajo-
brazy i układ składników w niejednorodnych materiałach. 
Dlatego mówi się, że starzenie jest skutkiem nagromadze-
nia stochastycznych uszkodzeń materiału genetycznego 
i innych cząsteczek komórki. Choroby nie są „naturalnymi” 
elementami normalnego procesu starzenia ale mogą mieć 

wpływ na długość życia. Za przebieg procesu starzenia 
geny odpowiedzialne są w około 25%. 

teoria rozwojowa: starzenie się organizmu jest następ-
nym etapem procesu rozwoju oraz dojrzewania człowieka. 
Proces związany jest ze zmianami, do których dochodzi 
wraz z wiekiem w układach: nerwowym, odpornościo-
wym oraz hormonalnym. Jest tych teorii starzenia wiele: 
a) neuroendokrynologiczna – starzenie jest wynikiem zmian 
w poziomie hormonów i neuroprzekaźników; b) immuno-
logiczna – starzenie jest skutkiem niemożności utrzymania 
normalnego poziomu odpowiedzi immunologicznej oraz 
autoagresji; c) teorie ewolucyjne – im więcej energii traci 
się na reprodukcję, tym mniej zostaje energii do utrzyma-
nia homeostazy organizmu człowieka. 

Teorie komórkowe: wskazujące na: a) wolne rodniki 
– nawarstwiające się oksydacyjne uszkodzenia kwasów 
nukleinowych, lipidów i białek. Teoria wolnych rodników: 
indukują one w organizmie przeobrażenia w makroczą-
steczkach komórek. Wolne rodniki to cząsteczki lub atomy 
posiadające jeden elektron na zewnętrznej powłoce elek-
tronowej. Powoduje on bardzo dużą aktywność cząsteczek, 
które pragną oddać ów elektron, i łączą się z cząsteczkami 
DNA, lipidów, białek czy też węglowodanów. Dochodzi 
do zmiany w makrocząsteczkach komórek, i prowadzi 
do nieprawidłowości w działaniu komórek i występowa-
niu starczych zmian, a ostatecznie do śmierci; b) Fenomen 
Hayflicka – ograniczona liczba podziałów komórkowych 
(komórki ludzkie zaprzestają się dzielić, gdy długość telo-
merów spada do 4–5 kpz (limit Hayflicka – podstawowa 
liczba komórek – 1 125 899 906 842 624); c) teoria zużycia 
– długość życia jest odwrotnie proporcjonalna do szybkości 
przemian i metabolizmu człowieka; d) akumulacja szkodli-
wych produktów przemiany materii; e) teoria modyfikacji 
potranslacyjnych (np. nieprawidłowa glikozylacja i glikacja); 
f) teoria mitochondrialna – uszkodzenia DNA pozajądro-
wego, nieprawidłowa funkcja mitochondriów w regulowa-
niu metabolizmu. Zależnie od wieku następuje akumulacja 
mutacji w regionie kontrolującym replikację ludzkiego mito-
chondrialnego DNA. Jest ona wspierana proporcjonalnością 
liczby mutacji w mitochondriach i objawami starzenia się 
kolejnych narządów jak mózg, serce itd. Organizm ludzki 
zbudowany jest z bardzo licznych komórek, które w trakcie 
swojego życia ciągle są wymieniane. W miarę jak przy-
bywa człowiekowi lat, wymiana staje się dużo wolniejsza 
do tego stopnia, że liczba komórek ulega redukcji. Podczas 
życia człowieka na jego komórki działają różne czynniki, 
niektóre z nich są wolnymi rodnikami, pasożytami, pro-
mieniowaniem ultrafioletowym itp. Te czynniki uszka-
dzają komórki. Jest to starzenie się biologiczne. Wszystkie 
komórki ulegają zestarzeniu i naturalnej śmierci. Czas ich 
życia jest specyficzny i charakterystyczny dla określonego 
typu i każdego gatunku komórek. Długość życia danego 
gatunku jest zależna od „limitu Hayflicka”. Śmierć komó-
rek w ludzkim organizmie jest uzależniona od warunków 
genetycznych, a na życie każdej z komórek składa się wiele 
okresów. Od pewnego momentu komórka podlega apoptozie, 



62 WIESŁAW PIESIAK

czyli tak zwanej programowej śmierci. Niektóre komórki 
są poddawane apoptozie w okresie płodowym. Do apop-
tozy może dojść także w komórkach zaatakowanych przez 
wirusy lub w komórkach niepełnowartościowych czy wadli-
wych i mówi się, że jest to zjawisko korzystne dla ludz-
kiego organizmu. Brak wspominanego mechanizmu może 
doprowadzić do niekontrolowanego dzielenia się komórek, 
jak np. w komórkach nowotworowych.

teoria genowa (genetyczna): w genach istnieją zako-
dowane wiadomości, które są odpowiedzialne za płynne 
zmniejszanie aktywności życiowej w komórkach, w konse-
kwencji mają wpływ na długość życia jak również na pro-
ces starzenia i śmierci organizmu. Struktura genomu czło-
wieka wg http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Info/
StatsTable) to 3 274 571 503 par zasad, ~ 98% to sekwen-
cje niekodujące – introny oraz sekwencje międzygenowe, 
około 2% to sekwencje kodujące, 21 911 genów kodujących 
białka, 8 483 genów kodujących RNA, 12 599 pseudogenów, 
23 326 320 SNPs (polimorfizm pojedynczego nukleotydu), 
około 8 400 regionów CNV (duplikacje lub delecje odcin-
ków DNA o długości > 500 zasad). W 1990 r. rozpoczęto 
badania wg HGP (Human Genome Project). Wstępny opis 
sekwencji – 2000 r. (Venter i wsp., Science 2001; Lander 
i wsp., Nature 2001), zakończenie sekwencjonowania – 
2003 r., natomiast oficjalne zakończenie (Human Genome 
Project – HGP) to 2004 r. wg International Human Genome 
Sequencing Consortium (Nature 2004). Poznanie genomu 
człowieka wymaga nadal zrozumienia wielu elementów 
jak: geny, chromosomy, genom, regiony międzygenowe, 
egzony, introny oraz opanowania setek technik i umiejęt-
ności. Diagnostyka molekularna obejmuje: identyfikacje 
zaburzeń genów, ocenę ryzyka zachorowania (predyspo-
zycji do chorób lub ich brak), zastosowanie profilaktyki, 
wczesną diagnostykę, rokowanie, ukierunkowane lecze-
nie zależne od wiedzy genetycznej. Funkcje wielu genów 
wciąż są niepoznane, a ich identyfikacja lub oznaczenie ich 
specyficznych stref genetycznych związanych z rozwojem 
chorób wymagają dalszych prac, jak badania asocjacyjne, 
sekwencjonowanie genomu jeszcze są przed nami. Badania 
asocjacyjne to: analiza wybranych markerów – kandydatów 
oraz analiza markerów pokrywających cały genom, tzw. 
gWAS (Genome ‑Wide Association Study), co potocznie 
nazywa się skanowaniem genomu. Badania GWAS są anali-
tycznym wieloetapowym badaniem referencyjnym (badanie 
kliniczno -kontrolne), które zawiera przypadki chore oraz 
randomizowaną grupę kontrolną z zachowaniem wysokiego 
poziomu istotności alfa na każdym z co najmniej trzech eta-
pów badania. Badania GWAS to badanie „przypadek–kon-
trola” (wg case ‑control study); (http://www.snipscreen.com/
genetics.php), w którym analizuje się związek pomiędzy 
występowaniem określonej cechy klinicznej, a SNPs lub 
CNVs rozmieszczonymi w całym genomie. Według zało-
żenia GWAS to: badanie dużej liczby polimorfizmów o naj-
większej zmienności międzyosobniczej oraz badanie jak 
największej grupy osób chorych i zdrowych. Identyfikacja 
wielu SNP związanych z poznaniem genomu człowieka oraz 

ich znaczenia dla zdrowia i choroby jest niezwykle ważna 
i jest przedstawiona pod adresem: http://cpmc.coriell.org/
Sections/Medical/GeneInteraction_mp.aspx?PgId=93.

Wielokrotnie mamy do czynienia z wieloma polimor-
fizmami i dlatego badania te są tak absorbujące, ponieważ 
jest wysoka częstość, MAF (minor allele frequency) > 5%: 
a) około 7 mln SNP o częstości MAF > 5%; b) około 4 mln 
SNP o częstości 1–5%; c) brak sprzężenia (SNPs nie powinny 
znajdować się w genomie blisko) w badaniach są wykorzy-
stywane mikromacierze (naniesienie na płytkę gotowych 
lub zsyntetyzowanych in situ sond oligonukleotydowych 
o długości 25–70 nukleotydów), wg http://www.affymetrix.
com lub poprzez hybrydyzację DNA na płytce zawierają-
cej sondy, skanowanie, analiza ilościowa mikromacierzy 
technikami firmy llumina (http://www.affymetrix.com), 
(„chip” Human Omni 2,5 – Quad Bead Chip zawiera > 2,45 
miliona sond do badania SNPs i CNVs, strategia wyboru 
SNPs: w oparciu o projekt HapMap, tzw. haplotype – tag-
ging „tagSNPs”, sondy 50 -nukleotydowe na jedną zmianę, 
detekcja wydłużanie sond z dobudowaniem znakowanych 
nukleotydów (http://www.illumina.com/technology/infi-
nium_hd_assay.ilmn), lub Affymetrix („chip” Affymetrix’s 
Genome – Wide Human SNP Array 6.0 zawiera sondy dla 
906 600 SNP i 946 000 CNV lub strategia wyboru SNP: 
tylko połowa w oparciu o projekt HapMap, tzw. haplotype 
– tagging „tagSNPs”, reszta to dowolne SNPs występujące 
w genomie lub sondy 25 -nukleotydowe, 4–6 kopii / zmianę 
oraz detekcja i hybrydyzacja wyznakowanego DNA (http://
www.affymetrix.com/estore/browse/products.jsp?catego-
ryIdClicked). 

Znaczenie medyczne tych badań jest ogromne szczegól-
nie w badaniu genetycznego podłoża raków dla: identyfi-
kacji grup zwiększonego ryzyka zachorowań na określone 
choroby i wykrycia związku z pojedynczym markerem, 
tzw. „single effect” oraz przy sumowaniu się ryzyka, tzw. 
additive effect, np. OR 1,62 (1 SNP) i OR 9,46 (≥ 5 SNPs) 
dla raka prostaty (Zheng et al. NEJM 2008). Zostały ziden-
tyfikowane w GWAS zmiany: funkcjonalne oraz niefunk-
cjonalne, jak markery genetyczne, ponadto dokonano iden-
tyfikacji obszarów lub genów, w których należy szukać 
w przyszłości właściwych mutacji. Perspektywy badań 
genetycznych to wielki wysiłek badaczy oraz jeszcze więk-
sze nakłady finansowe. Dotyczy to identyfikacji mutacji i jej 
wpływu na funkcję genu – patogeneza chorób. Konieczne 
są nowej jakości badania strukturalne i asocjacyjne: RNA, 
białek oraz innych oddziaływań ze środowiskiem o nie-
znanym dotąd charakterze. Powinny znaleźć zastosowanie 
inne techniki badawcze w zakresie najnowszych technologii 
badawczych DNA. Postęp w tej dziedzinie jest zawrotny ale 
jednocześnie niezbędny. Potrzebę takich zmian wymusza 
rewolucja technologiczna w zakresie elektronicznej akwi-
zycji danych.. Za teorią tą przemawiają genetyczne uwa-
runkowania choroby, które przebiegają z przyspieszonym 
starzeniem: tak zwana progeria czyli zespół Hutchisona–
Guillforda (HGPS) oraz zespół Wernera. Wg teorii gene-
tycznej defektom mechanizmów naprawy DNA, towarzyszy 
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uszkadzające DNA działanie promieni UV i wolnych rod-
ników. Pogorszenie się sprawności PON -1 i mechanizmów 
naprawy DNA oraz nagromadzenie podczas życia mutacji 
somatycznych można tłumaczyć występowanie zwiększo-
nej zapadalności na choroby rozrostowe u ludzi starszych. 
Inne teorie błędów. to: a) błędy na poziomie transkrypcji 
i translokacji prowadzą do powstania nieprawidłowych form 
kluczowych dla życia białek; b) błędy działania gerontolo-
genów; c) skutki nieprawidłowej funkcji genów długowiecz-
ności; d) skutki skracania telomerów i niedobór działania 
telomerazy. Telomery znajdujące się na końcach chromo-
somów zbudowane są z długich na 10–20 kpz powtórzeń 
sekwencji TTAGGG. Każdy podział komórkowy prowa-
dzi do skrócania telomerów 25–350 par zasad. Zjawisko 
jest zależne od niedoskonałego działania polimerazy DNA. 
Komórki ludzkie zaprzestają się dzielić, gdy długość telo-
merów spada do 4–5 kpz (limit Hayflicka). Nie wszystkie 
telomery w komórce osiągają jednocześnie krytyczną dłu-
gość. Z wiekiem tkanki akumulują stare komórki, w skutek 
czego dochodzi do upośledzenia ich funkcji. Dzieci star-
szych ojców mają telomery dłuższe niż dzieci ojców młod-
szych. Długość telomerów u ludzi w tym samym wieku 
jest różna, nie jest też identyczna w różnych tkankach tego 
samego człowieka. Niedobór działania telomerazy jest waż-
nym odkryciem dla procesu starzenia, ponieważ na długość 
telomerów ma wpływ jej aktywność, jak również innych 
komponentów kompleksu tego enzymu. Do około 85. roku 
życia starzenie zależy od genów jedynie 25–30%. Rola 
genów wzrasta wraz z wiekiem. Maksymalna długość życia 
może zależeć głównie od procesu starzenia się genów, ale 
w 50% na stan naszego życia ma wpływ środowisko oraz 
styl życia. Uszkodzenia się akumulują. Dlaczego tak jest 
niewiadomo. Są jednak geny, które odgrywają negatywną 
rolę w procesie starzenia się człowieka. Są to geny szlaku 
insuliny u człowieka i insulinopodobnego czynnika wzro-
stu 1, jak: IR (Immune response genes), IGF1R (insulin-

 -like growth factor 1 receptor), KLOTHO (transmembrane 
protein – KL gene), FAXO (FAXO3A – gene) oraz o udo-
wodnionej roli u organizmów niższych (nie stwierdzone 
u człowieka – brak danych o istnieniu lub wyniki nega-
tywne): SIRT (SIRT -1, SIRT -3), SOD (Superoxide Dismu‑
tase) – enzym neutralizujący anionorodnik ponadtlenkowy 
(O2), katalaza, biorących udział w rozkładzie aktywnych 
form tlenu. Na proces starzenia mają wpływ takie geny 
(pierwsze prace od 2010 r.) jak XPD (ERCC2 – Excision 
repair cross – complementing rodent repair deficiency, com-
plementation group 2), WRN (“Werner syndrome, RecQ 
helicase – like”) oraz inne geny naprawy DNA. Są też inne 
geny wpływające na długość życia poprzez modyfikację 
ryzyka zachorowania na choroby skracające życie jak: apo-
lipoproteina E (APOE), paraoksonaza (PON -1) – ważny 
enzym przemian lipidowych i potencjalny sprzymierze-
niec w leczeniu przeciwmiażdżycowym, mikrosomalne 
białka transportujące (ATM), białka transportujące estry 
cholesterolu (cholesteryl ester transfer protein – CEPT). 
Stulatkowie i ich krewni mają cząsteczki HDL i LDL więk-

sze niż inni. Korzystne odmiany tych genów zmniejszają 
ryzyko występowania chorób krążenia. Geny starzenia 
i długowieczności są ciągle poszukiwane, jak np. gen WRN. 
Analizy polimorfizmów L1074F, C1367R wykazały, że były 
równie częste u osób młodych i u stulatków, zaś polimor-
fizm R834C w populacji polskiej nie występuje. Mody-
fikacje epigenetyczne (metylacja DNA) lub modyfikacje 
kowalencyjne białek chromatyny (histonów); mikroRNA 
(miRNA) zmieniają aktywność genów nie wpływając na ich 
sekwencję. Aktualny epigonom zależy od modyfikacji wro-
dzonych, od środowiska oraz tzw. „trzeciego czynnika”, 
zaliczanego do zmian przypadkowych. Metylacja DNA 
i zmiany epigenetyczne sugerują, że to może być praźró-
dłem spontanicznych, somatycznych mutacji C na T (5m 
C >T) w sekwencjach CpG i CpNpG (związane z wie-
kiem nowotworzenie?). Metylacja telomerów ma wpływ 
na ich długość, a wiek był znamiennie związany z typem 
metylacji. Profile epigenetyczne tkanek są bardzo odległe 
i specyficzne dla konkretnego typu tkanki (p < 0,0001). 
Modyfikacje białek chromatyny są znaczące i z wiekiem 
wzrasta trimetylacja histonu H4 na lizynie 20 (H4–K20), 
zaś wskutek niedoboru deacetylazy SIR -1 najprawdopo-
podobniej wzrasta acetylacja H4–K16 i H3–K9. Ten dryft 
epigenetyczny potwierdzono w badaniach długotermino-
wych w ciągu ostatnich 10 lat, a zmiany metylacji miały 
specyfikę rodzinną. U ponad 29% osób stwierdzono więk-
szą niż 10% zmianę poziomu metylacji (p < 0,001). Pierw-
sze badania wykonywano na zwierzętach, ale od 2010 r. 
robiono badania na ludzkich tkankach. Fenotypy bliźniąt 
jednojajowych monozygotycznych różnią się coraz bar-
dziej przy różnym stylu życia w zależności od czynników 
zakłócających, np. palenie tytoniu, kąpiele słoneczne bez 
stosowania blokerów słonecznych. Niektórzy twierdzą, 
że polimorfizmy, najczęściej jednonukleotydowe, mogą 
mieć wpływ na aktywność kodowania białka lub na szyb-
kość jego transkrypcji albo translacji (poziom ekspresji). 
Każdy narząd ma swoisty wzór związanych ze starzeniem 
zmian dotyczących ekspresji miRNA. Z wiekiem wzrasta 
liczba mutacji i delecji w obrębie mtDNA. Mutacje i delacje 
mtDNA szybko akumulują się w komórkach narażonych 
na promieniowanie UV i skażone środowisko (duża dele-
cja 3895pz) oraz inne zmiany. W tkankach osób starszych 
często stwierdza się mutacje T414G, dużą delecję (4977 
par zasad) i inne delecje, które rzadko występują u ludzi 
młodych. Zmiany pojawiają się w wieku średnim. Zmiany 
ekspresji pojedynczych miRNA mogą być odpowiedzialne 
za zmiany ekspresji wielu genów oraz szlaków związanych 
ze starzeniem. Chodzi głównie o opóźnienie starzenia, dla-
tego medycyna sięga po bardzo nowoczesne technologie 
wymuszające personalizację badań dotyczącą każdego 
człowieka w zakresie aktywności kodowania białka lub 
szybkości jego transkrypcji lub translacji (poziom eks-
presji), a polimorfizm być może pozwoli odróżnić od sie-
bie ludzi i w przyszłości także poziomy ich aktywności. 
To znaczy na niektóre aktywności genów będzie można 
mieć wpływ.
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Psychologia śmierci i psychogeriatria

W psychologii wyróżnia się fazy psychicznego procesu 
umierania: a) zaprzeczenie, negowanie diagnozy, trudny 
do przeżycia szok; b) gniew; c) pertraktacje magiczne, czyli 
negocjacje z Siłą Wyższą, Bogiem o przedłużanie życia, 
często pojawia się składanie obietnic i myślenie magiczne; 
d) stany depresyjne, poczucie braku siły do zmagania się 
z chorobą; e) akceptacja śmierci, czyli uspokojenie się. 
Śmierć wcale nie musi być związana ze starzeniem, jed-
nakże prawdopodobieństwo wzrasta razem z wiekiem 
człowieka. Nasz organizm jest zaprogramowany prawdo-
podobnie na to, aby żyć około 120 lat. Na przestrzeni wie-
ków, a nawet epok, długość życia była różna. I tak kilka 
tysięcy lat temu człowiek był w stanie przeżyć niespełna 
20 lat. Mniej więcej w XX w. naszej ery ta długość życia 
wzrosła o następne dekady. Obecnie średnia długość życia 
kobiety wynosi 80,9 lat, a mężczyzny już tylko przeszło 
5 lat mniej – 75,1. Starzenie się to naturalny proces obniża-
nia się wraz z wiekiem aktywności biologicznej organizmu. 
Śmierć natomiast, która wieńczy starzenie się człowieka jest 
nieuchronna. Podczas procesu starzenia się zachodzą prze-
miany kataboliczne, które przeważają nad anabolicznymi. 
Organizm człowieka nie nadąża z procesami regeneracji 
zniszczonych tkanek oraz komórek, wykazuje z wiekiem 
poważniejsze zmiany regresyjne. Starzenie jest uwarun-
kowane biologicznie poprzez procesy fizjologiczne zacho-
dzące na poziomie tkanki, komórki czy też narządu oraz 
poprzez czynniki genetyczne. Na proces związany ze sta-
rzeniem się wpływają czynniki o charakterze społecznym 
i psychologicznym, które mają znaczny wpływ na życie 
emocjonalne, duchowe człowieka oraz na jego osobowość. 
Starzenie się to wg jednych wpływy środowiskowe kon-
tra geny, według innych należy uwzględnić również inne 
składowe lub inne teorie tego procesu, których jest wiele. 
Predykcja (prognozowanie według metod matematyczno-
 -statystycznych deterministycznych lub ekonometrycznych 
albo według metod niematematycznych) starzenia to pro-
ces zaczynający się od 65. roku życia według jednych lub 
od 80. roku życia według innych. Inaczej do procesu starze-
nia podchodzi psychologia: Zagadnieniem tym zajmuje się 
psychogeriatria − dziedzina badająca zjawiska psychiczne 
i biologiczne, zaczynające się po 50. roku życia, a występu-
jące głównie u osób w wieku senioralnym. Specyficzne dla 
starości zjawiska biopsychiczne to zmniejszenie elastycz-
ności struktur poznawczych i adaptacji, możliwości kon-
taktowania się z otoczeniem, wzrost poczucia izolacji spo-
łecznej, a także nawarstwione kryzysy psychiczne − utrata 
partnera życiowego, syndrom opuszczonego gniazda, albo 
lęk przed przyszłością, negatywny bilans życia. Zacierają się 
granice między normą i patologią, będące wyrazem zmie-
nionego zrozumienia rzeczywistości, co implikuje liczne 
objawy psychopatologiczne. Psychologia starości stawia 
przed sobą następujące zadania: 1) badanie stopnia wydaj-
ności i możliwości obciążenia seniorów; 2) poszukiwanie 
możliwości terapeutycznych wpływania na proces starzenia 

się; 3) kształtowanie odpowiedniego otoczenia. Te zabu-
rzenia lub raczej procesy nazywa się zespołem Diogenesa 
polegające na zaburzeniach osobowości, które objawiają się 
skrajnym zaniedbywaniem higieny osobistej oraz minimum 
sanitarnego w mieszkaniu. Dotyka głównie ludzi w pode-
szłym wieku, żyjących samotnie. Na ogół towarzyszy mu 
niekontrolowane kompulsywne zbieractwo ogromnej ilo-
ści niepotrzebnych przedmiotów, które są potem trakto-
wane jako niezbędne. Charakterystyczne jest też zrywanie 
kontaktów z najbliższymi i unikanie towarzystwa innych 
ludzi. Człowiek z zespołem Diogenesa sprawia wrażenie 
bezdomnego nędzarza, co może nie mieć związku z jego 
rzeczywistym statusem materialnym. 

Nowa klasyfikacja, kolejna już jej edycja zaburzeń psy-
chicznych według Amerykańskiego Towarzystwa Psychia-
trycznego, DSM -5: The Future of Psychiatric Diagnosis 
(www.dsm5.org), której wydanie jest planowane na maj 
2013 r. już bardzo precyzyjnie ma klasyfikować procesy 
starzenia ogólnego oraz psychiatryczno -psychologicznego. 
Rodzi to pytanie, jakie następstwa demograficzne spo-
woduje ten proces? Jaka będzie musiała zaistnieć strate-
gia społeczno -psychologiczna i lekarska oraz badawcza 
uwzględniająca niekorzystną piramidę populacyjną progno-
zującą strategie w zakresie epidemiologii chorób, struktury 
żywienia, możliwości samorealizacji się ludzi pomiędzy 
65. a 80. rokiem życia? Ponadto, jakie zostaną zastosowane 
narzędzia medycyny profilaktyczno -naprawczej dla osób 
powyżej 80. roku życia? Jakie badania będą prowadzone 
w zakresie medycyny naprawczej dla stawiania strategicz-
nych prognoz na przyszłość przy faktycznie starzejącym 
się społeczeństwie. Proces starzenia jest wieloczynnikowy 
i nie całkowicie poznany. Psychogeriatria, neurologia i psy-
chiatria zajmują się otępieniem, depresją, zaburzeniami 
świadomości, zaburzeniami snu oraz narządowym poznawa-
niem mózgu, jego biochemią i genetyką (zmiany prowadzą-
cych do upośledzeń procesów starzenia mózgu). Starzenie 
się mózgu wynika z zaniku neuronów (około 10% masy) 
mózgu w procesie fizjologicznego starzenia się, ponadto 
zmniejsza się liczba połączeń synaptycznych pomiędzy 
komórkami mózgu. Starzenie się mózgu może być opty-
malne bez pogorszenia się funkcji poznawczych, starzenie 
się fizjologiczne, które powoduje niewielkie pogorszenie 
funkcji poznawczych, MCI = ŁZP (łagodne zaburzenia pro-
cesu poznawczego = mild cognitive impairment), subiek-
tywne i obiektywne zaburzenia poznawcze z prawidłowym 
codziennym funkcjonowaniem. Starzenie się mózgu ma 
wpływ na procesy poznawcze, które powodują: a) spadek 
pomięci operacyjnej; b) spadek szybkości przetwarzania 
informacji; c) nasilenie procesów hamowania to powo-
duje rozwlekłość oraz degresywność. Przyczyn otępienia 
jest przynajmniej kilka: choroba Alzheimera, otępienie 
naczyniopochodne – 20%, mieszane, z ciałami Lewi’ego, 
czołowo -skroniowe, stan po zapaleniu mózgu oraz spowo-
dowane wieloma chorobami metabolicznymi. Według ICD 
10, otępienie jest to zespól spowodowany chorobą mózgu, 
zwykle przewlekłą, gdy dochodzi do zaburzeń wyższych 
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czynności nerwowych, tj. pamięci, uczenia się, procesów 
myślowych, funkcji językowych, umiejętności dokonywania 
ocen. Zaburzeniom tym towarzyszą trudności w kontrolo-
waniu emocji, upośledzenie zachowań społecznych oraz 
zmiany w sferze motywacyjnej. Objawy te nie wynikają 
z zaburzeń świadomości. 

długowieczność

Rozumiana w kategoriach czasu, ukazuje, że człowiek 
ma szansę przeżyć swoje życie w warunkach optymalnych, 
natomiast Gen SIRT -1 powstrzymuje długowieczność, 
aktywny jest w procesie starzenia się i przypuszczalnie 
gwarantuje, że starzejąca się komórka nie będzie przeka-
zywać szkodliwych mutacji. Głównie są to uwarunkowania 
genetyczne, styl życia, a także klimat danego kraju. Szacuje 
się, że na świecie żyje ok. 455 tys. stulatków. Długowiecz-
ność można określić jako cechę fenotypową uwarunko-
waną wielogenowo, gdzie udział pojedynczych wariantów 
genów w kształtowaniu tej cechy jest znikomy i przy obec-
nie dostępnych technikach badawczych trudny do wykrycia. 
Wśród najczęściej badanych genów mogących wpływać 
na pomyślne osiągnięcie zaawansowanego wieku wymienia 
się tzw. „kandydaci”, geny predysponujące do długowiecz-
ności: 1) APOE4 – podstawnik (LDL receptor ligand) dla 
receptorów LDL (dyskryminujący), szczególnie izoforma 
E4 jako czynnik chorób sercowo -naczyniowych i choroby 
Alzheimera; 2) APOC3 – główny składnik VLDL, jako 
czynnik chorób sercowo -naczyniowych; 3) CETP – białko 
transportowe estrów cholesterolu, jako czynnik ryzyka cho-
rób sercowo -naczyniowych i cukrzycy; 4) MTTP – trans-
port trójglicerydów i estrów cholesterolu; 5) ACE – hydroli-
zuje angiotensynę I do angiotensyny II; 6) PON -1 – chroni 
HDL i LDL przed utlenianiem; 7) MTHFR – remetylacja 
homocysteiny do metioniny; 8) SIR -3 – katalizuje reakcję 
odszczepienia reszty kwasu octowego od białek; 9) KL -gene 
(KLOTHO) – chroni przed miażdżycą, osteoporozą i roze-
dmą płuc (nosicielstwo mutacji odgrywa pozytywną rolę 
w stresie oksydacyjnym). Obecnie krajem z największą liczbą 
stuletnich osób są Stany Zjednoczone. Szacuje się, że żyje 
ich tam 70 490 (dane z 1 września 2010 r.). Na drugim miej-
scu pod względem liczby stulatków znajduje się Japonia, 
gdzie mieszka ich 47 756 (dane z września 2011 r.). W Pol-
sce, według danych z 25 lipca 2009 r. jest 2414 stulatków 
i ciągle ich przybywa. Rekordowe pod względem sędziwych 
osób jest województwo mazowieckie. Przypadkami skraj-
nej długowieczności są tzw. superstulatkowie, czyli osoby, 
które przekroczyły 110 lat. Wiek ten osiąga około 1/1000 
stulatków. Według Gerontology Research Group obecnie 
na świecie żyje 300–450 takich ludzi, ale tylko około 70 
jest zweryfikowanych przez GRG. Znokautowanie genu 
SIRT -1 w hodowlach komórkowych mysich fibroblastów 
powodowało ich długowieczność, ciągłe podziały bez sta-
rzenia się. U myszy z prawidłowo działającym genem Bmi1 
procesu starzenia siatkówki oka i kory mózgowej badacze 

nie zaobserwowali. Gen chronił neurony przed gromadze-
niem się wolnych rodników uszkadzających DNA i inne 
ważne składniki komórek. Co więcej, Bmi -1 zapobiegał 
aktywacji genu p53, który – przy udziale innych genów – 
inicjuje samobójczą śmierć komórek, zwiększa koncentrację 
szkodliwych wolnych rodników oraz wrażliwość neuronów 
na toksyny. Odkrycie to rodzi nadzieję, że pewnego dnia 
można będzie spowalniać starzenie się ludzkiego mózgu 
i zapobiegać chorobom neurologicznym związanym z pode-
szłym wiekiem, jak choroba Alzheimera czy Parkinsona, 
a także degeneracja siatkówki.

Śmierć (łac. mors, exitus letalis) 

Stan charakteryzujący się ustaniem oznak życia, 
to wydarzenie kończące życie ludzkie spowodowany nieod-
wracalnym zachwianiem równowagi funkcjonalnej i załama-
niem wewnętrznej organizacji ustroju. Poza śmiercią całego 
organizmu można także wyróżnić śmierć: poszczególnych 
organów (np. kory mózgu, serca, nerek, wątroby), tkanek, 
komórek. Pojęcie śmierci rozmywa się w przypadku organi-
zmów zdolnych do regeneracji brakujących części ciała (np. 
pierścienice), roślin (u których możliwe jest odtworzenie 
całego organizmu nawet z jednej komórki), czy też bakterii 
wytwarzających spory (formy przetrwalnikowe). Śmierć jest 
wypracowaną w toku ewolucji metodą optymalizacji sukcesu 
reprodukcyjnego, a długowieczność przybiera optymalne 
parametry dla danego gatunku. Natomiast proces starze-
nia się w sensie utraty sprawności funkcjonalnej w wieku 
późnym został wytworzony tylko u ssaków, kręgowce 
niższe: ryby, płazy, gady i ptaki starzeją się bez objawów 
zgrzybiałości. Nasz początkowy potencjał życiowy ulega 
zmniejszeniu w wyniku uszkodzeń zewnętrznych, takich jak 
uszkadzanie maszynerii mitochondriów przez wolne rodniki, 
zaburzenie regulacji hormonalnej przez stres powodujący 
uwalnianie kortykosterydów uszkadzających neurony pod-
wzgórza, utratę płynności błon komórkowych itp. U czło-
wieka śmierć somatyczna to stan cechujący się brakiem 
oznak jakiegokolwiek życia, spowodowany zachwianiem 
w sposób nieodwracalny równowagi funkcjonalnej organi-
zmu i załamaniem organizacji wewnętrznej ustroju. Śmierć 
człowieka stwierdzana jest się w chwili nieodwracalnego 
i całkowitego uszkodzenia pnia mózgowego. W medycy-
nie ten stan określa się podwójną linią ciągłą elektroence-
falografu. Stan tak zwanej śmierci klinicznej daje pewną 
możliwość przywrócenia człowieka do życia dzięki reani-
macji. Poza śmiercią organizmu można wyróżnić: a) śmierć 
niektórych organów na przykład śmierć kory mózgowej 
i innych składowych jak hipokamp, wzgórze, podwzgó-
rze, móżdżek, śmierć serca, nerek czy wątroby; b) śmierć 
tkanek; c) śmierć komórek. W Polsce najczęściej wystę-
pującą przyczyną powodującą śmiertelność są poważne 
choroby serca, kolejną choroby nowotworowe. W Stanach 
Zjednoczonych w 2002 r. główną przyczyną śmiertelności 
były choroby serca.
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Podsumowanie

Co ma wpływ na nasze zdrowie i jakość życia? Jak 
ważne i zdeterminowane jest ono naszymi wyborami: żywie-
nie ↔ czynniki ryzyka, modyfikatory i determinanty ↔ 
jakość, styl i wydłużenie życia. A) Zdrowa dieta, to: anty-
oksydanty, witamina E i flawonoidy, leki przeciwzapalne 
(np. NPLZ), mikroelementy, świeże witaminy, substancje 
obniżające poziom cholesterolu, prawdopodobnie również 
HTZ, zdrowe środowisko. B) Zdrowy styl życia: a) wysiłek 
fizyczny (wpływ na stan naczyń krwionośnych i ukrwie-
nie mózgu); b) ćwiczenia tlenowe, wysiłek umysłowy – 
nauka języków obcych, rozwiązywanie krzyżówek itd.; c) 
biologiczne właściwości oraz możliwość terapeutycznego 
zastosowania sirtuin? Wykryto korzystne działanie tych 
enzymów przez egzogenny aktywator – Resweratrol (3, 5, 
4’ - trihydroksystilben) – głównie doświadczenia francuskie. 
Czy jesteśmy w posiadaniu recepty na długowieczność? 
Resweratrol (rozwerador) to naturalny związek organiczny 
z grupy polifenoli, produkowany przez rośliny w obronie 
przed infekcjami Resveratrol występuje w: winogronach, 
zwłaszcza gatunki: Vitis vinifera, Vitis labrusca, Vitis 
muscadine, truskawkach, borówkach czarnych, morwie, 
żurawinie, orzechach ziemnych. W dużych stężeniach 
obecny jest w rdeście japońskim (falopii japońskiej) – roślina 
ta jest stosowana z powodzeniem od tysiącleci w medy-
cynie dalekiego wschodu. A może Resweratrol to tylko 
propaganda producentów wina dla osiągnięcia większych 
zysków? Wbrew temu co do niedawna sądzono, proces fizjo-
logicznego starzenia się mózgu nie prowadzi do obumiera-
nia neuronów. Pojawiające się w późnym wieku problemy 
z pamięcią są spowodowane przede wszystkim zaburze-
niami w przekazie informacji między komórkami nerwo-
wymi i degeneracją połączeń synaptycznych.. Powszechnie 
uważa się, że starzenie mózgu wyraża się zaburzeniami 
pamięci, emocji i zachowań społecznych. Za istotny odsetek 
tych zmian odpowiedzialne są liczne schorzenia infekcyjne, 
sercowo -naczyniowe, immunologiczne. Oczywiście czyn-
niki genetyczne mają bardzo istotny wpływ na przebieg 
procesu starzenia, zwiększając lub zmniejszając ryzyko 
zachorowania na schorzenia neurodegeneracyjne, takie jak 
choroby Alzheimera i Parkinsona oraz inne zespoły otę-
pienne; d) już można określić udział konkretnych genów 
w procesie starzenia się i chorób neurodegeneracyjnych 
mózgu. Odkrycia naukowe i badania genetyczne mogą 
mieć zastosowanie w leczeniu chorób i starzenia się mózgu. 
Zdrowo i aktywnie żyć: intelektualnie i fizycznie. Katali-
tyczna aktywność enzymów, obejmująca liczne substraty, 
może zostać wykorzystana w leczeniu chorób związanych 
z wiekiem, a także – jak wynika z wielu prowadzonych 
badań – może wydłużać czas życia. Jednak nadal pozostaje 
wiele pytań i niejasności. Z aktualnej wiedzy na temat sir-
tuin wynika, że zarówno aktywatory, jak i inhibitory sir-
tuin mogą stanowić w przyszłości grupę nowych, niezwy-

kle skutecznych leków. Ponadto należy przestrzegać zasad 
prawidłowego żywienia aby pozytywnie wpływać na stan 
naszego zdrowia. Stawiając pytanie co ma wpływ na nasze 
zdrowie i jakość życia? Już można określić udział konkret-
nych genów w procesie starzenia się i chorób neurodegenera-
cyjnych mózgu. Dzięki odkryciom laureatów Nagrody Nobla 
z lat 2006, 2007 i 2009 poznano fundamentalny mechanizm 
kontroli przepływu informacji genetycznej i opracowano 
technikę pozwalającą precyzyjnie manipulować genomem. 
Dziś można określić udział konkretnych genów w proce-
sie starzenia i chorób neurodegeneracyjnych. Czy istnieją 
geny długowieczności? Profesor Filipe Cabreiro twierdzi, 
że na wydłużenie życia ma wpływ wiele czynników, w tym 
m.in. gen pozwalający na rozwój komórek nerwowych ale 
nie białka sirtuin. Według niego, wytłumaczenie dłuższych 
przypadków życia aktywnością genów sirtuin jest „niewła-
ściwe”, gdyż starzenie się należy od zjawisk komplekso-
wych. Teoria na istnienie białka długowieczności była tak 
atrakcyjna, że z fikcji przekształciła się w ideę naukową. 
Wg jednych sirtuiny to modulacje aktywności enzymów 
jako nowy cel terapeutyczny a innych ślepy zaułek wyma-
gający prowadzenia dalszych badań. Odkrycia naukowe 
i badania genetyczne mogą mieć zastosowanie w leczeniu 
chorób i starzenia się mózgu. Prawdziwość naszej wiedzy 
najlepiej sprawdza jej zastosowanie praktyczne. Człowiek 
stanął przed dylematem jak lepiej poznawać siebie i sku-
teczniej planować swoje życie od poczęcia do 100 i więcej 
lat? Jak sprawić by życie było ciekawe, piękne, pełne suk-
cesów i dawało spełnienie a człowiek cieszył się swoim 
istnieniem i osiągnął zadowolenie z bycia uczestnikiem tej 
wspaniałej podróży, tak aby czasami zdążyć przed losem 
i przeciwnościami? Ponadto trzeba pamiętać o tzw. trzecim 
czynniku. Podstawą definicji błędów jest odejście od prawdy 
lub brak świadomości ich istnienia. Ten czynnik zakłóca-
jący (confounding) nie działa na drodze pomiędzy naraża-
niem a efektem. Z wiekiem człowiek się zmienia, a szcze-
gólnie na starość człowiekowi potrzebne są: zrozumienie, 
cierpliwość, roztropność oraz przede wszystkim potrzebna 
jest wielka miłość. Życie niesie wiele potrzeb i różne nie-
spodzianki. Zawsze trzeba iść po słonecznej stronie życia 
i przeciwstawiać się zegarowi, lękom i naszym niedosko-
nałościom. Chcemy być efektywni i skuteczni, ale również 
asertywni. Pochylając się nad sobą i nad losem i życiem 
drugiego człowieka, zadajemy sobie wiele bardzo trudnych 
pytań i redefiniujemy sami siebie aby więcej wiedzieć, rozu-
mieć i być lepszym człowiekiem. Często mówi się, że nie 
da się przeskoczyć samego siebie, a tym bardziej innych 
ludzi. Tak wiec każdemu człowiekowi oprócz samego siebie, 
potrzebny jest drugi człowiek, nawet ten widziany w lustrze. 
Warto być człowiekiem potrzebnym samemu sobie, aby być 
potrzebnym również dla innym ludzi. Nie ulega wątpliwo-
ści, że najtrudniej jest być dobrym człowiekiem.

Piśmiennictwo u Autora.
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wprowadzenie 

Życie społeczne człowieka opiera się na komunikacji 
oraz zdolności do rozumienia innych. W toku ontogenezy 
nabywamy zdolności rozumienia intencji innych osób, ich 
pragnień czy emocji. Jednakże złożone zachowania takie jak 
współpraca, konkurowanie, oszukiwanie czy negocjowanie 
z innymi jest możliwe wyłącznie dzięki posiadaniu teorii 
umysłu, czyli rozumieniu, że inne osoby mają przekonania, 
pragnienia i wiedzę czasem podobną lecz niekiedy odmienną 
od naszej. Bardziej złożone formy teorii umysłu wymagają 
tworzenia skomplikowanych form wtórnych reprezentacji, 
takich jak „Jan wie, że Tomasz wie, że Natalia lubi grać 
w gry logiczne”, „Maja wie, że Robert wie, że Wiktor go 
oszukał” i wielu innych, które umożliwiają funkcjonowa-
nie w złożonym świecie społecznym.

Rozwój teorii umysłu to najczęściej badane zagadnie-
nie w ramach psychologii rozwojowej i jedno z najbardziej 
kluczowych zagadnień we współczesnej neurokognitywi-
styce społecznej. W ramach tego zagadnienia odbywają się 
gorące debaty, a wyniki badań eksperymentalnych wciąż 
poddawane są dyskusjom i na ich podstawie buduje się 
kognitywistyczne teorie próbujące wyjaśnić ludzką zdol-
ność do rozumienia przekonań i zachowań innych.

Pojęcie teorii umysłu może być rozumiane różnie 
w zależności od koncepcji, z jakiej ona pochodzi1. Jedno 
z bardziej znanych i rozpowszechnionych znaczeń tego 

1 W języku angielskim używa się terminów ‘mindreading’, ‘mentalizing’, 
‘Theory -of -Mind Mechanism’ oraz skrót ‘theory of mind’. Wszystkie one od-
noszą się do funkcji atrybucji stanów mentalnych. Jak zauważa Joanna Szwa-
be (Szwabe, 2008) zwrot ‘mentalizacja’ jest najbardziej neutralny, gdyż nie 
ogniskuje się on wyłącznie na innych umysłach jak to jest w przypadku zwrotu 

‘czytanie innych umysłów’. Liczne badania bowiem pokazują, że przypisywa-
nie stanów mentalnych jest zaangażowane nie tylko w interpretację zachowań 
innych podmiotów ale również w interpretację własnych zachowań. Niemniej 
jednak z uwagi na to, że w piśmiennictwie zarówno polskim jak i angielskim 
najczęściej używanym zwrotem jest skrót ‘teoria umysłu’, będę w tej pracy 
się nim posługiwać z zaznaczeniem jednak, iż teoria umysłu dotyczy nie 
tylko rozumienia umysłów innych ale i także rozumienia umysłów własnych.

terminu pochodzi od Simona Barona -Cohena, który na pod-
stawie wniosków ze swoich badań eksperymentalnych 
wypracował teorię architektury modułu teorii umysłu. 
Te prace empiryczne oraz stojąca za nimi koncepcja „czy-
tania umysłów” stała się punktem odniesienia dla wielu prac 
w tej dziedzinie. Baron -Cohen postuluje istnienie odrębnego 
Mechanizmu Teorii Umysłu (Theory ‑of ‑Mind Mechanism), 
który u dzieci pojawia się około 4. roku życia. Opiera się 
on jednak na wcześniejszych mechanizmach rozumienia 
społecznego, takich jak: Detektor Intencjoności (Intentio‑
nality Detector – ID), Detektor Kierunku Patrzenia (Eye‑

 ‑Direction Detector – EDD) oraz Mechanizm Uwspólniania 
Uwagi (The Shared Attention Mechanism – SAM). Wszyst-
kie cztery detektory są ze sobą powiązane, jednak stano-
wią odrębne moduły. Dowodem na ich odrębność mają być 
badania nad poznaniem społecznym u dzieci niewidomych 
(które wykształcają mechanizm wspólnej uwagi i teorię 
umysłu bez detektora kierunku spojrzenia) oraz u dzieci 
z autyzmem (które wykształcają detektor intencjonalności 
i kierunku patrzenia ale nie posiadają detektora wspólnej 
uwagi i teorii umysłu).

Baron -Cohen (1997/2009) uważa, iż Mechanizm Teorii 
Umysłu pełni dwie podstawowe funkcje. Pierwsza z nich 
to reprezentowanie stanów epistemicznych umysłu, takich 
jak: myślenie, wyobrażanie sobie, udawanie, oszukiwa-
nie, wiedza czy przekonania. Mechanizm Teorii Umy-
słu przetwarza reprezentacje postaw propozycjonalnych, 
takie jak: [Agent -Postawa -„Twierdzenie”]. Dla przykładu: 
[Wiktor -Myśli -„świeci słońce”]; [Łukasz -Wyobraża sobie-
 -„kosmici są na Marsie”], [Ida -Jest przekonana -„moja piłka 
jest w koszyku”].

Istotne znaczenie ma to, że postawa propozycjonalna 
ukierunkowana jest na twierdzenie, które może być fał-
szywe, podczas gdy cała reprezentacja stanu mentalnego 
może być prawdziwa. Na przykład twierdzenie „moja 
piłka jest w koszyku” może być fałszywe, ale postawa 
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propozycjonalna może być prawdziwa, gdyż Ida może 
być faktycznie przekonana, że jej piłka jest w koszyku. 
Cechą Mechanizmu Teorii Umysłu jest więc referencyjna 
nieprzezroczystość, czyli zawieszenie normalnych relacji 
prawdziwościowych między twierdzeniami. Można podać 
taki przykład: „Dominik wie, że Mark Twain napisał Przy‑
gody Tomka Sawyera” jest zdaniem prawdziwym, podczas 
gdy „Dominik wie, że Samuel Langhorne Clemens napisał 
Przygody Tomka Sawyera” może być fałszywe, nawet gdy 
Mark Twain to pseudonim Samuela Langhorne’a Clemensa, 
więc jest to ta sama osoba. Dominik może nie wiedzieć, 
że Mark Twain to Samuel Langhorne Clemens, dlatego 
zdanie drugie jest fałszywe. 

Założenia referencyjnej nieprzejrzystości są bardzo zło-
żone, jednak dzieci w wieku czterech lat zaczynają rozumieć 
bajki oparte na tej zasadzie, np. te wymagające odczytania 
nieporozumień będących skutkiem oszustwa. Dla przykładu, 
zdanie „Królewna Śnieżka myślała, że kobieta sprzedająca 
jabłka jest miłą osobą” może być prawdziwe. Natomiast 
zdanie „Królewna Śnieżka myślała, że jej podła macocha 
jest miłą osobą” może być fałszywe, pomimo iż kobieta 
sprzedająca jabłka jest tą samą osobą, co macocha Kró-
lewny Śnieżki.

Drugą funkcją Mechanizmu Teorii Umysłu, zdaniem 
Barona -Cohena, jest łączenie wszystkich pojęć dotyczą-
cych stanów umysłu (wolicjonalnego, percepcyjnego, epi-
stemicznego) w spójną koncepcję tego, jak stany umysłowe 
i działania są ze sobą powiązane. Mechanizm Teorii Umysłu 
przekształca całą wiedzę mentalistyczną w użyteczną teorię 
na temat umysłów innych, co jest niezbędne, aby móc ela-
stycznie i skutecznie interpretować zachowania społeczne 
(Baron -Cohen 1997–2009).

Co o umysłach wiedzą czterolatki?

Dzieci w wieku trzech lat dobrze rozpoznają takie stany 
umysłu, jak pragnienia, spostrzeżenia oraz emocje. Jednak 
dotychczasowe badania z psychologii rozwojowej wskazy-
wały, że rozpoznawanie przekonań innych osób pojawia się 
u dzieci dopiero w wieku czterech lat. Istotne znaczenie ma 
to, że przekonania czyjeś lub własne mogą być błędne. Teorię 
umysłu u dzieci bada się więc za pomocą kilku wariantów 
testu na fałszywe przekonania ( false ‑belief test). Często 
stosowanym zadaniem jest test wykonany po raz pierw-
szy przez Wimmera i Pernera (1983). Dzieci przyglądają 
się jak badacz chowa smakołyk w pudełku. Druga osoba, 
na przykład Maxi, jest obecna w trakcie chowania smako-
łyku, jednakże zaraz potem wychodzi, a wówczas badacz 
przekłada smakołyk z pudełka w inne niewidoczne miejsce. 
Pytanie testowe brzmi: gdzie Maxi będzie szukała smako-
łyku po powrocie do pokoju? Trzyletnie dzieci odpowia-
dają, że Maxi będzie szukała smakołyku w nowym miejscu. 
Zadanie to natomiast wykonują całkiem sprawnie dzieci 
czteroletnie, odpowiadając, że Maxi będzie szukała smako-
łyku w pudełku. Na podstawie tych wyników wnioskowano, 

iż trzylatki nie zdają sobie sprawy z tego, że ich własna 
wiedza różni się od wiedzy Maxi, która nie była w pokoju 
podczas przekładania smakołyku. Czterolatki natomiast 
wiedzą, że Maxi ma inne przekonania niż one same.

Inny sposób na sprawdzenie czy dziecko posiada teo-
rię umysłu, jest zadanie wykorzystujące znajome dziecku 
pudełko po cukierkach. Kiedy dziecko je widzi, myśli, 
że w środku są cukierki. Kiedy jednak otworzy je, oka-
zuje się, że w środku są kredki. Można następnie zadać 
kilka pytań dziecku, dotyczące tego zdarzenia. Jak myślałeś, 
co jest w środku? Co pomyśli twój kolega, że jest w środku, 
gdy zobaczy zamknięte pudełko? Jeśli ktoś będzie chciał 
dostać cukierka to zdziwi się gdy zajrzy do środka? Gdyby 
ktoś chciał dostać kredki to czy zajrzy do pudełka? (Gop-
nik, Melzoff, Kuhl 2004).

Znajome pudełko po cukierkach wywołuje u dzieci fał-
szywe przekonanie, że w środku są cukierki. Tworzą sobie 
wyobrażenie czegoś, co okazuje się nieprawdziwe. Kiedy 
orientują się, że w środku są kredki, a nie cukierki, dzieci 
zachowują się różnie w zależności od wieku. Trzylatki nie 
potrafią zrozumieć tej sytuacji. Na pytanie: „Jak myślałeś, 
że co będzie w środku?”, odpowiadają, że kredki. Poza tym 
mówią też, że wszyscy będą wiedzieli, że w środku są kredki 
jak spojrzą na zamknięte pudełko po cukierkach, że pudełko 
wygląda na takie, w którym są kredki, oraz że od początku 
wiedziały, że w środku są kredki. Zdaniem Alison Gopnik 
dzieci przed 4. rokiem życia uważają, że każdy pojmuje 
świat w taki sam sposób i że nikt nie ma różnych przekonań 
w stosunku do tej samej rzeczy. Według tych maluchów 
ludzie nigdy nie zmieniają zdania na temat tej samej rzeczy. 
W związku z tym nie może być też tak, że same mogłyby 
mieć dwa różne przekonania w różnym czasie.

Dorośli też czasem podlegają podobnym złudzeniom, 
lecz dzięki teorii umysłu są szybko w stanie uświadomić 
sobie swoje błędne przekonania. Teoria umysłu umożliwia 
nam bowiem zrozumienie, że inni przynajmniej czasami 
mają inne zdanie niż my oraz pozwala na uwzględnienie 
faktu, że czasami się mylimy. W przeciwieństwie do tego 
przekonania trzylatka są przez niego niekwestionowalne.

mentalizacje przed 4. rokiem życia?

Wyniki badań eksperymentalnych nad teorią umysłu 
u dzieci przez ostatnie trzy dekady raportowały, że dzieci 
przed 4. rokiem życia nie zdają żadnego z wariantów stan-
dardowych testów na fałszywe przekonania. Jednakże naj-
nowsze wyniki badań pokazują, że młodsze dzieci zdają 
testy na fałszywe przekonania, jednak nie w standardowej 
wersji werbalnej ale w nowej wersji niewerbalnej (Baillar-
geon i wsp. 2009). Niewerbalne testy polegają na zapre-
zentowaniu dzieciom zdarzenia, np. dotyczącego zmiany 
lokalizacji przedmiotu pod nieobecność agenta, oraz 
sprawdzaniu spontanicznego zachowania dziecka, pod-
czas gdy agent kieruje się do nowej lokalizacji obiektu. 
Zadania na spontaniczną niewerbalną odpowiedź mogą 
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testować albo naruszenie oczekiwań dziecka (jeśli ocze-
kiwania są naruszone to wówczas niemowlę patrzy dłużej 
na dane zdarzenie), albo też ich spojrzenie antycypacyjne 
(jeśli dziecko rozumie, że agent będzie działał na podsta-
wie fałszywych przekonań, wówczas patrzy na pierwotną 
lokalizację obiektu). Z badań Onishiego i Baillargeona 
(2005) wynika, iż już 15 -miesięczne niemowlęta patrzą 
dłużej na sytuację, w której agent kieruje się do nowej loka-
lizacji obiektu. Tę dłuższą fiksację wzroku niemowląt w tej 
sytuacji badacze interpretują w kategoriach teorii umysłu – 
niemowlę jest zaskoczone tym, że agent podchodzi do nowej 
lokalizacji, a zatem przypisuje agentowi fałszywe przeko-
nania i oczekuje, że będzie się on kierował tam gdzie obiekt 
został schowany przed jego wyjściem. Z kolei wyniki badań 
Southgate’a (2007) pokazały, że 25 -miesięczne niemowlęta 
antycypują wzrokiem miejsce, do którego powinien skie-
rować się agent – kierują wzrok na pierwotnej lokalizacji, 
tak, jakby wiedziały, że agent będzie działał na podstawie 
fałszywego przekonania.

Dlaczego więc powstaje taka rozbieżność między wyni-
kami eksperymentów standardowych testów werbalnych 
a niewerbalnych testów na fałszywe przekonania? Baillar-
geon i wsp. (2009) sugerują, że u podłoża tej rozbieżności 
leżą różne zdolności poznawcze jakie wymagane są przy kla-
sycznych testach na fałszywe przekonania a nowych testach 
niewerbalnych. Standardowe testy wymagają od dziecka 
zaangażownia trzech procesów: 1) reprezentacji fałszywego 
przekonania; 2) selekcji odpowiedzi oraz 3) wyhamowania 
odpowiedzi, którą dziecko zna. Testy na odpowiedź spon-
taniczną angażują wyłącznie proces reprezentacji fałszy-
wego przekonania. Dzieci przed 4. rokiem życia nie zdają 
standardowych testów, gdyż nie potrafią wyselekcjonować 
odpowiedzi oraz wyhamować swojej wiedzy na temat aktu-
alnej lokalizacji obiektu. 

Baillargeon i wsp. (2009) twierdzą, że taka hipoteza 
jest zgodna z wynikami badań neuronaukowych. Według 
danych empirycznych, w procesy reprezentowania fałszy-
wego przekonania zaangażowany jest prawy styk skroniowo-
 -ciemieniowy (right teporo ‑parietal junction – RTPJ), a kora 
przedczołowa (prefrontal cortex) uczestniczy w proce-
sach selekcji odpowiedzi. Powszechnie znany jest też fakt, 
że połączenia między obszarem czołowym i skroniowym 
dojrzewają w toku ontogenezy najpóźniej. Tak więc młodsze 
dzieci mogą nie radzić sobie z zadaniami standardowymi, 
gdyż oparte są one na procesie selekcji odpowiedzi, a proces 
ten nie jest w stanie wychwycić reprezentacji fałszywego 
przekonania z uwagi na niedojrzałe połączenia między oba 
rejonami mózgu.

Paula Rubio -Fernandez oraz Bart Geurts (2013) są zda-
nia, iż różnica w wykonaniu zadań werbalnych i niewerbal-
nych przez młodsze dzieci jest artefaktem sposobu skonstru-
owania testów werbalnych i niewerbalnych. Niewerbalne 
testy są bardziej naturalne i intuicyjne dla młodszych dzieci 
i pozwalają im na zachowanie perspektywy protagonisty 
podczas zdarzenia. Natomiast testy werbalne są mniej bez-
pośrednie oraz w różny sposób zakłócają proces przybierania 

perspektywy drugiej osoby. Testy werbalne stanowią więc 
duże wyzwanie dla trzylatków, dlatego nie radzą one sobie 
z tymi zadaniami. 

Należy jednak pamiętać, że interpretacje wyników nie-
werbalnych testów na fałszywe przekonania można na wiele 
sposobów skrytykować. Jeden rodzaj krytyki, który zapre-
zentowali Perner i Ruffman (2005) opiera się na przypisaniu 
niemowlętom wyłącznie zdolności do kojarzenia obiektu, 
agenta i lokalizacji. Ich zdaniem małe dzieci nie dokonują 
atrybucji stanów mentalnych innych osób, kojarzą jedynie 
obiekt ze zdarzeniem i agentem, i te skojarzenia następ-
nie kierują odpowiedziami niewerbalnymi niemowlęcia. 
Z kolei Buttelmann i wsp. (2009) sugerują, że niemowlęta 
wyłącznie odnotowują zdarzenia nietypowe, dlatego fik-
sują wzrok dłużej na sytuacji, w której agent kieruje się 
do nowej lokalizacji. Nie jest to jednak tożsame z przypi-
sywaniem agentowi stanów mentalnych. Balliargeon i wsp. 
(2009) jednak wyjaśniają, że ich wyniki badań nie mogą 
być interpretowane w ani kategoriach asocjacyjnych, ani 
na gruncie badań nad rozumieniem zdarzeń nietypowych 
przez niemowlęta. 

Interesujące doniesienia z badań nad teorią umysłu poja-
wiły się w 2013 r. Rubio -Fernandez oraz Geurts (2013) 
opublikowali artykuł, w którym raportują swoje badania 
nad nową wersją werbalnych testów na fałszywe przekona-
nia, które zdają także trzylatki. Wprowadzili oni radykalne 
zmiany do standardowych testów, tak, aby mogły one uła-
twić młodszym dzieciom zadanie rozpoznania przekonań 
innych. Zadanie Duplo (Duplo task) polega na tym, że trzy-
latkom pokazuje się kilka zabawek Duplo (jest to duże Lego 
dla małych dzieci): figurka dziewczynki, kiść bananów, dwie 
lodówki – jedna z niebieskimi drzwiami, a druga z czer-
wonymi. Dzieciom mówi się, że dziewczynka uwielbia 
banany oraz zjada je codziennie rano. Ponieważ rano już 
dziś jadła banana, to wkłada resztę do jednej z lodówek, 
a następnie idzie na spacer. Badacz wkłada banany do jednej 
z lodówek za dziewczynkę. Do tego momentu procedura 
wygląda identycznie, jak w standardowym teście fałszy-
wych przekonań.

Dalej jednak procedura się zmieniała. Badacze upewnili 
się, że podczas całego eksperymentu dziecko widzi cały 
czas lalkę. W eksperymencie pierwotnym protagonista zni-
kał z pomieszczenia, natomiast tutaj badacz kierował lalkę 
w stronę dziecka odwracając ją plecami do sceny. Następ-
nie badacz w sposób sekretny pytał dziecko: „Czy dziew-
czynka widzi mnie stamtąd, gdzie jest?” Pytanie to miało 
charakter podpowiedzi – jeśli dziecko na nie nie odpo-
wiedziało, badacz mówił: „Z pewnością mnie nie widzi 
stamtąd”. Dalej badacz sugerując swoją ekspresją twarzy 
i gestów konspirację z dzieckiem przekłada banany z jednej 
lodówki do drugiej. Następuje kolejna podpowiedź bada-
cza, który pyta wskazując na lalkę: „Ona nie widziała co ja 
robię, nieprawdaż?”. Jeśli dziecko nie odpowiada badacz 
mówi: „Nie, ona nie widziała, co się zdarzyło”. Wskazówki 
te mają pomóc dziecku w przybraniu perspektywy dziew-
czynki. W tym eksperymencie to badacz przekłada banany 
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z jednego miejsca w drugie a nie jakaś trzecia osoba – ma 
to pomóc dziecku w tym, aby nie zgubić perspektywy pro-
tagonisty. 

Podczas fazy testowej także ułatwiono dzieciom zadanie, 
tak, aby mogły pozostać przy perspektywie agenta. Badacz 
ustawił lalkę naprzeciw dwóch lodówek i zachęcił dziecko 
do dalszej zabawy z lalką zadając pytania otwarte (w prze-
ciwieństwie do pytań referencyjnych w teście standardo-
wym): „Co się teraz zdarzy? Możesz wziąć teraz dziew-
czynkę, jeśli chcesz… Co ona teraz zrobi?”. 

Zmiana procedury testowania werbalnego spowodo-
wała, że trzyletnie dzieci zdały werbalny test fałszywych 
przekonań. Rubio -Fernandez oraz Geurts sugerują, że ich 
badanie zarówno w fazie pierwszej, jak i drugiej było bar-
dziej naturalne dla młodszych dzieci. Test Duplo opiera się 
bowiem na interakcji badacza z dzieckiem oraz dziecka 
z protagonistą. W standardowym teście dziecku opowiada 
się historię, którą należy zrozumieć. Ponadto w fazie testo-
wej w procedurze standardowej użyto pytań referencjnych, 
które mogą być zbyt trudne dla małych dzieci. W procedu-
rze zadania Duplo użyto pytań otwartych, na które ocze-
kiwano od dziecka odpowiedzi przez działanie z lalką. 
Taka procedura jest o wiele łatwiejsza dla trzylatka, gdyż 
pozwala na zidentyfikowanie się z protagonistą. Jeśli wyniki 
te potwierdzone zostaną także przez innych badaczy będzie 
to oznaczać, że dotychczasowy pogląd na to w jakim wieku 
pojawia się zdolność do rozumienia przekonań innych może 
zostać podważony. Okazuje się bowiem, że być może już 
trzylatki rozumieją perspektywę przekonaniową innych, 
tylko aby to zbadać potrzebujemy procedur, które zrozu-
mie trzylatek. Wyniki badań tych nowych niestandardo-
wych werbalnych testów na fałszywe przekonania są zgodne 
z wynikami badań, które pokazują, że dopiero trzylatki 
rozumieją perspektywę wzrokową innych osób, o czym 
piszę w kolejnym paragrafie. 

Początki teorii umysłu u dzieci

Teoria umysłu nie pojawia się u czterolatków nagle 
i znikąd. Wśród wielu psychologów rozwojowych istnieje 
przekonanie, że jest ona konsekwencją innych bardzo wcze-
snych mechanizmów poznania społecznego u niemowląt. 
To, że człowiek jest gatunkiem wybitnie społecznym widać 
od wczesnych faz dzieciństwa. Już kilka godzin po naro-
dzeniu noworodki chętniej spoglądają na twarze i sche-
matyczne przedstawienia twarzy niż na inne bodźce per-
cepcyjne. W pierwszych miesiącach życia wykształca 
się u dzieci detektor kierunku patrzenia (Baron -Cohen 
1997–2009), który spełnia trzy zasadnicze funkcje: detek-
cja oczu, detekcja nakierowania oczu oraz interpretowanie 
spojrzenia jako „widzenia”. Jednakże dopiero między 9. a 14. 
miesiącem życia dzieci wykształcają mechanizm uwspól-
niania uwagi, który polega na tym, ze dzieci podążają za 
wzrokiem lub wskazaniem dorosłych a także same zaczy-
nają używać gestów wskazujących w celu przekierowania 

uwagi innych osób. Według większości badaczy wspólna 
uwaga to rewolucja w rozwoju społecznym dziecka, gdyż 
dzieci zaczynają rozumieć, iż inni ludzie są sprawcami 
intencjonalnymi podobnie jak one same (Tomasello 2002). 
Jest to też pierwszy moment, gdy dziecko zaczyna budować 
reprezentacje triadycznie, angażujące ich samych, doro-
słego oraz sytuację bądź obiekt w otoczeniu. Dziewięcio-
miesięczne dzieci zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, 
że inni mają jakieś intencje. 

Niektórzy psychologowie rozwojowi uważają, że wcze-
sne oznaki teorii umysłu pojawiają się bardzo wcześnie 
w dzieciństwie. Poznanie społeczne wymaga rozróżnienia 
między sobą a innymi. Znanym w psychologii rozwojowej 
testem sprawdzającym czy dziecko ma poczucie własnego 
Ja jest test rozpoznania siebie w lustrze. Polega on na tym, 
iż dzieciom umieszcza się bez ich wiedzy znaczek na czole 
a następnie pokazuje się im lustro. Jeśli dziecko próbuje 
zdjąć znaczek z czoła oznacza to, że jest świadome tego, 
że w lustrze znajduje się ono samo. Okazuje się, że test ten 
zdają dzieci w wieku około 18 miesięcy. Młodsze dzieci 
zwykle zamiast własnego czoła dotykają odbicia w lustrze, 
nie uświadamiając sobie, że obrazy w lustrze to one same. 
Poczucie siebie rozwija się w wieku przedszkolnym stop-
niowo. Świadczą o tym badania które pokazują, że dzieci 
dużo wolniej rozpoznają siebie na zdjęciach i filmach wideo 
(Bjorklund, Bering 2002–2009).

Zanim dzieci jednak nauczą się, że inni mają inne prze-
konania niż one same, muszą wcześniej nabyć zdolność roz-
poznawania pragnień innych osób a następnie rozpoznawa-
nia perspektywy wzrokowej drugiego człowieka. Wczesną 
oznaką rozumienia innych osób jest zdolność do zdawania 
sobie sprawy, że inni ludzie mają czasem inne pragnienia 
niż dziecko. Aby wykazać w jakim wieku dzieci orien-
tują się co do pragnień innych Repacholi i Gopnik (1997) 
zaprezentowały 14 - i 18 -miesięcznym dzieciom dwa typy 
jedzenia w dwóch osobnych miskach – krakersy oraz bro-
kuły. Wszystkie dzieci wybrały krakersy, gdyż dzieciom 
zwykle smakują one bardziej. Następnie badaczka siedząca 
naprzeciw dziecka kosztowała jedzenia z każdej z misek. 
Przy jednym typie jedzenia robiła zadowoloną minę, a przy 
innym krzywiła się. Potem stawiała miski obok dziecka 
i wyciągając rękę pytała „czy możesz mi dać trochę?”. 

Kiedy badaczka dawała do zrozumienia, że smakowały 
jej krakersy wszystkie dzieci podawały jej ciasteczka. Jednak 
kiedy pokazywała, że krakersy jej nie smakują za to smaczne 
są brokuły dzieci zachowywały się różnie w zależności 
od wieku. Własne pragnienia dziecka kłóciły się w tej sytu-
acji z pragnieniami innej osoby. Czternastomiesięczne dzieci 
podają w takiej sytuacji krakersy, gdyż uznają, że wszyscy 
chcą i pragną tego co one same. Nie potrafią jeszcze odróżnić 
własnych pragnień od pragnień innych. Jednak osiemnasto-
miesięczne dzieci podają brokuły, pomimo że same uwa-
żają je za niesmaczne. Nauczyły się bowiem że pragnienia 
innych mogą się różnić od ich własnych pragnień.

Kolejnym etapem teorii umysłu jest zdolność zauważa-
nia przez dzieci, że inni mogą dostrzegać inne rzeczy niż 
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one same. Pomimo iż już około 9. miesiąca życia dzieci 
zaczynają uwspólniać uwagę z innymi, kierując wzrok tam 
gdzie oni, to nie rozumieją jeszcze, że przedmioty mogą 
być widziane przez różnych ludzi z różnej perspektywy. 
Następstwem zdolności do uwspólniania uwagi jest dostrze-
ganie, że inni ludzie mogą widzieć co innego niż ja, lub 
dostrzegać to samo z innej perspektywy. Zdolność ta jed-
nak pojawia się dopiero około 3. roku życia. 

Maluchy uwielbiają zabawę w chowanego, jednak nie 
zawsze dobrze sobie z nią dobrze radzą. Na przykład cho-
wają głowę pod koc, a reszta ciała jest widoczna. Można też 
to zauważyć pokazując dziecku kalejdoskop, gdzie obrazek 
jest widoczny tylko dla jednej osoby. Kiedy dziecko przed 
trzecim rokiem życia zostanie poproszone o to, by pokazało 
obrazek w tubie drugiej osobie, nie może uwierzyć, że ktoś 
widzi coś, czego ono aktualnie nie postrzega. 

Gopnik, Slaughter i Meltzoff (1994) wykonali doświad-
czenie, które pokazało w jakim wieku dzieci zdają sobie 
sprawę z odmiennej perspektywy wzrokowej drugiej osoby. 
Badacze postawili parawan przedzielający go na część 
dziecka i część badanego. Badający chował przed dzieckiem 
zabawkę po swojej stronie parawanu. Następnie dziecko 
dostawało zabawkę i miało ją ukryć tak, żeby badacz jej 
nie widział. Poprawne wykonanie tego zadania polega 
na położeniu zabawki po swojej stronie, tak, aby dziecko 
ją widziało, a badacz nie. Zaskakujące było to, że dzieci 
w wieku 24–30 miesięcy kompletnie nie radziły sobie z tym 
zadaniem. Robiły coś odwrotnego – kładły zabawkę po stro-
nie badacza, tak, aby była ona skryta przed nimi, a nie 
przed badaczem. Niektóre dzieci wybrnęły z zadania poło-
wicznie – chowały bowiem zabawkę za swoimi plecami, 
tak, aby nikt jej nie widział. Nie mogły sobie wyobrazić, 
że one mogą widzieć zabawkę, a ktoś inny nie (Gopnik, 
Slaughter, Melzoff 1994).

Zadanie to jednak nie sprawia najmniejszego kłopotu 
dzieciom w wieku 3 lat. Chowają one zabawkę po swojej 
stronie parawanu wiedząc, że druga osoba nie widzi jej 
pomimo iż ono samo ją widzi. Potrafią nawet opisywać 
przedmioty z różnych perspektyw. Kiedy położymy żółtą 
kaczkę za kawałkiem niebieskiego przezroczystego plastiku 
będzie wyglądała na zieloną. Trzylatek potrafi odpowiedzieć 
stojącej po jednej stronie osobie, że kaczka wygląda na żółtą, 
a osobie stojącej po innej stronie, że kaczka wygląda na zie-
loną (Gopnik, Melzoff, Kuhl 2004).

Reprezentowanie własnych umysłów

Teoria umysłu ma znaczenie zarówno dla rozumie-
nia przekonań innych osób, jak i również dla rozumienia 
różnych własnych przekonań w różnym czasie. W teście 
z cukierkami dzieci widząc pudełko wołają „cukierki!”, a za 
chwilę „ojej, kredki”. Pomimo to, za chwilę trzylatki uparcie 
twierdzą, że od początku wiedziały, że w środku są kredki. 

Gopnik wymyśliła eksperyment, który wykazał, że trzy-
latki nie potrafią zapamiętać, w jaki sposób posiadły wiedzę 

o jakiejś rzeczy. Włożyła filiżankę do tunelu otwartego z obu 
końców. Dziecko mogło się dowiedzieć na trzy sposoby 
co jest w środku: za pomocą wzroku, zaglądając do środka 
tunelu, za pomocą zmysłu dotyku, wkładając do tunelu ręce, 
bądź też za pomocą wypowiedzi badaczki „w środku jest 
filiżanka”. Następnie trzylatki pytane były co jest w środku 
i zawsze poprawnie odpowiadały. Jednak, gdy zapytano je 
skąd wiedzą, że w środku jest filiżanka, czy dowiedziały się 
tego, widząc ją, dotykając, czy ktoś im powiedział, często 
nie były pewne, bądź też myliły się, skąd wiedzą o przed-
miocie. Odpowiadały na przykład, że widziały filiżankę, 
choć dowiedziały się o niej od badaczki. Co ciekawe, nie 
były zdolne do zapamiętania źródła swoich wspomnień, 
pomimo że zdarzenie wystąpiło chwilę wcześniej (Gopnik, 
Melzoff, Kuhl 2004).

Wnioski z tych ostatnich badań są istotne dla psychologii 
zeznań świadków. Dzieci powoływane na świadków mogą 
sugerować się podpowiedziami prawnika czy też pracow-
nika opieki społecznej, gdyż mylą to, co widziały z tym, 
co mógł im ktoś powiedzieć. Nie oznacza to, że dzieci w tych 
sytuacjach kłamią ani też z tego, że trzylatki mają ogól-
nie słabą pamięć. Pamięć zdarzeń codziennych trzylatka 
może być bardzo dobra, jednakże może mieć on kłopoty 
z pamiętaniem swoich uprzednich przekonań oraz z pamię-
taniem, z jakiego źródła jego obecne i przeszłe przekona-
nia pochodzą.

Według Gopnik, Melzoffa i Kuhl (2004) badania nad 
teorią umysłu u maluchów pokazują, że zdobywamy wie-
dzę o własnym umyśle poprzez obserwację innych osób. 
Nie jest tak, że najpierw mamy wiedzę na temat swojego 
umysłu a następnie na temat umysłów innych, lecz zupeł-
nie na odwrót. Dzieci nie rozumieją własnych umysłów 
lepiej niż umysłów innych, gdyż popełniają ten sam błąd 
w stosunku do własnych przekonań jak i do przekonań osób, 
z którymi przebywają.

Funkcje wykonawcze jako istotny czynnik 
w kształtowaniu teorii umysłu

Niektóre testy na teorię umysłu u dzieci wymagają zaan-
gażowania funkcji wykonawczych, czyli zdolności poznaw-
czych takich jak planowanie, realizowanie i hamowanie 
działań. Interesujący jest szczególnie związek teorii umy-
słu u dziecka ze zdolnością do hamowania pewnych myśli 
i zachowań w określonych momentach. Jest to umiejętność 
społeczna niezwykle cenna, gdyż umożliwia między innymi 
opieranie się pokusom i odraczanie gratyfikacji. Psycholo-
gowie rozwojowi zgadzają się, że zdolność do hamowania 
jest niezbędna dla wykonania wielu zadań angażujących 
teorię umysłu.

Celem tego rodzaju testów jest sprawdzenie, kiedy dzieci 
rozumieją, że jego własne cele są w konflikcie z celami 
innych osób. W badaniu Peskin (1992) dzieciom pokazano 
różne naklejki – jedne ciekawsze niż inne. Następnie wpro-
wadzono pacynkę kierowaną przez badaczkę, która bawiła 
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się z dziećmi. Pacynka została nazwana „Złośliwą małpą” 
z uwagi na to, że zachowywała się niezgodnie z pragnie-
niami dziecka. Najpierw pytała dzieci, jaką chciałyby 
naklejkę, a jakiej nie, a następnie brała ulubioną naklejkę 
dzieci i odkładała ją wraz z naklejkami nie lubianymi przez 
dziecko. Trzylatki mówiły pacynce zawsze prawdę i przez 
to nie otrzymywały pożądanej przez siebie naklejki. Czte-
rolatki z kolei orientowały się w sytuacji i szybko nauczyły 
się okłamywać pacynkę mówiąc jej nieprawdę na temat 
swoich pragnień, żeby otrzymać ulubioną naklejkę.

W badaniu tym wykazano, że rozwój teorii umysłu 
u dziecka idzie w parze z rozwojem funkcji wykonaw-
czych. Dzieci musiały powstrzymać się od powiedzenia 
pacynce, którą naklejkę chcą naprawdę dostać. Trzylatki 
nie potrafią się powstrzymać od zdradzenia, co jest przez 
nie pożądane. 

Inne badania nad mechanizmami hamowania u trzylat-
ków potwierdzają te obserwacje. W badaniu Russella i wsp. 
(1991) pokazywano trzylatkom zestaw okienek – w niektó-
rych były smakołyki. Żeby otrzymać smakołyk dziecko 
musiało wybrać okienko bez smakołyku. Trzylatki nie 
potrafiły wykonać tego zadania, nie były bowiem zdolne 
do wyhamowania reakcji związanej z chęcią wskazania 
na smakołyk.

neuronalne podłoże mechanizmu teorii umysłu

Badania nad teorią umysłu pokazują, że podczas 
myślenia na temat przekonań innych osób aktywizują się 
trzy istotne obszary mózgu: styk skroniowo -ciemieniowy 
(temporo ‑parietal junction – TPJ), środkowa kora przedczo-
łowa (medial prefrontal cortex – MPFC) oraz tylny zakręt 
obręczy (posteriori cingulate – PC) (Frith, Singer 2010; 
Gweon i wsp. 2012).

Do badań nad neuronalnym podłożem teorii umysłu 
wykorzystuje się zadania zawierające historyjki do czytania, 
oglądanie rysunków lub prostych animacji. Wadą jednak 
takich badań, jest to, że zadania te mają charakter off ‑line. 
Obserwowanie i interpretowanie intencji innych podczas 
czytania historii czy oglądania rysunków jest dobrą formą 
testowania umysłu lecz niewystarczającą z uwagi na brak 
bezpośredniej interakcji z drugim człowiekiem. Nowsze 
badania wykorzystują gry oparte na grach ekonomicznych, 
takich jak na przykład gra w ultimatum. Metalizowanie 
jest istotnym elementem gier ekonomicznych, gdyż gra-
cze muszą przewidywać ruchy przeciwnika przypisując 
mu różne przekonania.

Gra w ultimatum polega na tym, że jeden z graczy 
dostaje sumę pieniędzy i musi zadecydować jak podzie-
lić tę sumę między siebie a drugiego gracza. Drugi gracz 
może zaakceptować ofertę lub ją odrzucić. Jeśli odmówi, 
żaden z graczy nic nie dostanie ale jeśli zaakceptuje obaj 
dostaną tyle, ile zaoferował pierwszy gracz. Okazuje się, 
że w tej grze większość graczy odrzuca ofert mniejsze niż 
jedna trzecia całej sumy, traktując mniejsze oferty jako 

niesprawiedliwe. Taka decyzja skłania składającego ofertę 
do tego by drugiej turze zaoferować większą sumę. Musi 
on przyjąć punkt widzenia drugiego gracza (dokonać men-
talizacji), by przewidzieć czy zaakceptuje on ofertę. Oka-
zuje się, że gdy gracze próbują przewidzieć ruch przeciw-
nika aktywizuje się u nich środkowa kora przedczołowa 
(MPFC). Co więcej, aktywacja MPFC była większa gdy 
człowiek grał z drugim człowiekiem, niż gdy wtedy, gdy 
grał z komputerem (Frith, Singer 2010). 

Większość badań nad neuronalnym podłożem teorii 
umysłu wykonywana jest na osobach dorosłych z uwagi 
na ograniczenia badań fMRI u małych dzieci. Badania 
skupiają się na wskazaniu różnic między osobami doro-
słymi a nastolatkami w aktywacji obszarów mózgu podczas 
wykonywania zadań na metalizowanie. Jednak niewiele 
badań bezpośrednio bada rozwojową trajektorię funkcjo-
nalnie zdefiniowanych obszarów mózgu we wczesnym dzie-
ciństwie oraz jej znaczenie dla rozwoju behawioralnego 
i poznawczego. 

Pojawiają się istotne pytania dotyczące rozwoju regio-
nów mózgu odpowiedzialnych za teorię umysłu: 1) jaki 
rodzaj zmiany funkcjonalnej i anatomicznej dokonuje się 
w tych obszarach podczas rozwoju dziecka?; 2) kiedy obszary 
mózgu odpowiedzialne za atrybucję stanów mentalnych 
po raz pierwszy wykazują selektywność dla poznania spo-
łecznego i zaczynają osiągać profil funkcjonalny podobny 
do tego, jaki jest u osób dorosłych?; 3) jaka jest relacja 
między rozwojem obszarów mózgu odpowiedzialnych za 
teorię umysłu a behawioralnym rozwojem teorii umysłu? 
(Gweon i wsp. 2012).

Na pytanie o wzorzec i czas rozwoju obszarów mózgu 
odpowiedzialnych za teorię umysłu badacze odpowiadają 
na trzy różne sposoby. Niektórzy uznają, że obszary te uzy-
skują swoją anatomiczny rozwój i funkcjonalną specjalizację 
około 4. roku życia, kiedy poziom wykonania behawioral-
nych zadań na fałszywe przekonania radykalnie wzrasta. 
Neuronalne zmiany w rejonach mózgu odpowiedzialnych 
za teorię umysłu u czterolatków raportują badania Sabbagh, 
Bosman, Evraire i Ito (2009), którzy użyli techniki EEG, 
aby zmierzyć amplitudę fal alfa u przedszkolaków. Obszary 
mózgu w których sygnały fal alfa były najbardziej skore-
lowane z wykonaniem przez dzieci standardowych testów 
na fałszywe przekonania to: brzuszna środkowa kora przed-
czołowa (dorsal medial prefrontal cortex – DMPFC) oraz 
prawy styk skroniowo -ciemieniowy (right temporo ‑parietal 
junction – RTPJ). Oba rejony aktywizują się najczęściej 
podczas badań nad teorią umysłu u osób dorosłych. Dane 
te jednak pochodzą z pojedynczych badań wykorzystujących 
nowe metody lokalizacji aktywności mózgowej, w związku 
z czym hipoteza ta musi jeszcze zostać przetestowana.

W związku z nowymi niestandardowymi i niewer-
balnymi testami na fałszywe przekonania u niemowląt 
(Onishi i Baillargeon 2005; Baillargeon, Scott, He 2010), 
które sugerują, że już 15 -miesięczne niemowlęta rozumieją 
perspektywę umysłową drugiej osoby powstała hipoteza, 
że obszary mózgu odpowiedzialne za teorię umysłu są już 
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w pełni rozwinięte do 2. roku życia. Zwolennicy tego podej-
ścia twierdzą, że obszary mózgu odpowiedzialne za pro-
ces reprezentacji fałszywego przekonania innych osób 
(styk skroniowo -ciemieniowy) oraz przewidywania dzia-
łań agenta na podstawie jego przekonań jest gotowy u już 
dwulatków. Jednak dopiero rozwinięcie funkcji wykonaw-
czych przez dzieci czteroletnie (w tym funkcji hamowania 
myśli i zachowań) pozwala na wykonanie wielu werbal-
nych testów na fałszywe przekonania. Badania neuroobra-
zowe na osobach dorosłych wskazują, że za proces selekcji 
odpowiedzi i jej wyhamowania odpowiedzialna jest kora 
przedczołowa. Powszechnie wiadomym faktem jest też to, 
że połączenia nerwowe między płatem skroniowym a czo-
łowym dojrzewają najpóźniej. Hipoteza ta, choć intrygu-
jąca, nie ma potwierdzenia w badaniach neuroobrazowa-
nia mózgu na dzieciach przed trzecim rokiem życia, gdyż 
takich badań nie można wykonać z uwagi na ograniczenia 
techniczne (procedura wymaga, aby wykonywać zadanie 
w skanerze bez poruszania się, co nie jest możliwe w przy-
padku niemowląt). Jednakże badania na starszych dzieciach 
dostarczają dowodów przeciw hipotezie o istnieniu w pełni 
ukształtowanych obszarów mózgu odpowiedzialnych za 
teorię umysłu u niemowląt (Saxe i wsp. 2009). 

Może być jednak tak, iż obszary mózgu odpowiedzialne 
za teorię umysłu nie są w pełni rozwinięte do 5. roku życia, 
lecz podlegają zmianom funkcjonalnym w trakcie życia 
dziecka do około 12. roku życia. Oznaczałoby to, że teo-
ria umysłu to nie zjawisko „wszystko -albo -nic” lecz raczej 
złożony ciąg zdolności poznawczych, które pojawiają się 
sukcesywnie w trakcie całego rozwoju dziecka. Umiejęt-
ność przypisywania innym prawdziwych i błędnych prze-
konań, która pojawia się u czterolatków to tylko początek 
dla kolejnych faz rozwoju teorii umysłu powstających po 5. 
roku życia, takich jak: zdolność do śledzenia intencji innych 
podczas rozmowy, umiejętność rozumienia wypowiedzi 
nielinearnych takich jak ironia czy sarkazm, rozumowania 
moralne czy też rozumienie, że inni ludzie mogą podtrzymy-
wać różne przekonania. Te zdolności poznawcze związane 
z teorią umysłu powstają w późnym dzieciństwie. 

Istnieją dowody na to, że rejony mózgu odpowiedzialne 
za teorię umysłu kontynuują swój rozwój po 5. roku życia. 
Badania fMRI koncentrują się głównie nad różnicami 
między dziećmi a dorosłymi (Kobayashi, Gloger, Tem-
ple 2007), jednak jedno badanie wykazało także różnice 
funkcjonalne w tych obszarach mózgu u młodszych i star-
szych dzieci (Saxe i wsp., 2009). Okazuje się, że pomimo 
że obszary te aktywizowane są zarówno u dzieci w wieku 
sześciu lat jak i w wieku lat dwunastu oraz u osób dorosłych, 
to funkcjonalny profil takiej aktywacji różni się zwłaszcza 
u młodszych dzieci. Saxe i wsp. (2009) wykazali, że RTPJ 
pobudza się u osób dorosłych podczas wykonywania zadań 
na mentalizację – kiedy badani myślą o stanach mentalnych 
innych osób, jednak nie wykazuje aktywacji, gdy dorośli 
myślą o innych społecznie ważnych faktach, tj. cechy cha-
rakteru, wygląd zewnętrzny, relacje społeczne. Prawy styk 
skroniowo -ciemieniowy wykazuje więc u osób dorosłych 

wysoce selektywny profil odpowiedzi, specjalizując się 
w atrybucji stanów mentalnych. Taki selektywny wzorzec 
typowy dla dorosłych wystąpił także u dzieci w wieku 10–12 
lat. Jednak u młodszych dzieci między 6.–8. rokiem życia, 
RTPJ aktywizował się zarówno gdy dzieci dokonywały men-
talizacji, jak i wtedy gdy wykonywały zadania na rozumie-
nie ogólnych relacji społecznych. Wyniki tych badań suge-
rują, że pomimo iż całościowa struktura sieci neuronalnej 
odpowiedzialnej za teorię umysłu jest już ukształtowana 
w wieku sześciu lat to jej profil funkcjonalny kształtuje się 
i zmienia do późnego dzieciństwa (Gweon i wsp. 2012).

hipoteza o konstrukcji filogenetycznej 
i ontogenetycznej 

Badacze utrzymujący, że teoria umysłu to wrodzony 
moduł umysłu u gatunku ludzkiego zakładają, że możliwość 
reprezentowania reprezentacji umysłowych innych ludzi 
została ukształtowana przez dobór naturalny i pełni funkcję 
adaptacyjną w złożonych interakcjach społecznych. Takie 
podejście Cecylia Hayes nazywa poglądem o konstrukcji 
filogenetycznej teorii umysłu. Zdaniem tej badaczki argu-
menty, które przedstawiają zwolennicy takiego podejścia 
opierają się na trzech rodzajach danych: 1) teoria umysłu 
ulega upośledzeniu pod wpływem uszkodzenia mózgu; 
2) teoria umysłu rozwija się w niezmiennej sekwencji; 3) teo-
ria umysłu jest obecna u naczelnych innych niż ludzie.

Wiele badań pokazało, że deficyty w mentalizacji 
są skutkiem uszkodzeń mózgu. Pacjenci z uszkodzeniami 
prawej półkuli mają większe trudności w rozumieniu histo-
ryjek wymagających atrybucji stanów mentalnych, z kolei 
nie maja problemów w rozumieniu historyjek, które nie 
wymagają wnioskowań na temat przekonań innych osób 
(Heyes 2009). Heyes jednak argumentuje, że neuronalna 
lokalizacja teorii umysłu nie jest w stanie odpowiedzieć 
na pytanie, czy teoria umysłu to moduł wrodzony czy też 
zdolność zależąca w dużej mierze od doświadczenia. 

Drugi typ argumentacji za konstrukcją filogenetyczną 
odnosi się do stałego sekwencyjnego rozwoju teorii umysłu, 
sugerując, że doświadczenie ma niewielki wpływ na rozwi-
nięcie tej kompetencji poznawczej. Hayes zauważa jednak, 
że jak do tej pory ani studia wewnątrz - ani międzykulturowe 
nie zademonstrowały, że powodzenie dzieci w teście na fał-
szywe przekonania nie jest zależne od doświadczenia. 

Argument o ubóstwie bodźcowym jest poddawany 
krytyce w związku ze sporą ilością danych wskazujących, 
iż środowisko społeczne ma wpływ na rozwój teorii umy-
słu. Wyniki niektórych badań wskazują, że liczba dorosłych 
i innych dzieci w otoczeniu malucha (Lewis i wsp. 1996), 
a także rozmiar rodziny (Perner, Ruffman, Leekam 1994) 
może mieć korzystny wpływ na poziom wykonania zadań 
na fałszywe przekonania. Dorośli, starsze rodzeństwo i rówie-
śnicy stwarzają okazję do omawiania stanów mentalnych, 
rozumowania na temat relacji społecznych czy też radzenia 
sobie z konfliktami. Na rozwój teorii umysłu wpływają też 
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tzw. „zabawy na niby”, w które dzieci zaczynają się anga-
żować już około 18. miesiąca życia. Wspólne wcielanie się 
w role oraz fantazjowanie sprawiają, że dzieci uczą się przy-
pisywać stany mentalne innym, tworząc reprezentacje sta-
nów rzeczy sprzecznych z faktami, co jest umiejętnością nie-
zbędną dla rozwiązywania zadań na fałszywe przekonania. 

Korzystnie na rozwój teorii umysłu wpływać mogą 
jednak nie tylko kooperatywne zabawy społeczne, ale 
także istniejące między rówieśnikami i rodzeństwem kon-
flikty i rywalizacja. Cummins jest zdania, że rywalizacja 
wpływa korzystnie na rozwój teorii umysłu, gdyż młodsze 
rodzeństwo musi szybciej wykształcić zdolność „czytania 
w umysłach innych”, by móc odnosić korzyści w rywalizacji 
o zasoby ze starszym rodzeństwem (Cummins 1998).

Badania pokazują także wpływ innych istotnych czyn-
ników społecznych. Brown i Dunn (1991) wykazali, że tuż 
przed 4. rokiem życia (między 30. a 36. miesiącem) matki 
zaczynają częściej odnosić się w rozmowach z dziećmi 
do swych stanów umysłu. Z kolei u dzieci niesłyszących 
rozwój teorii umysłu następuje znacznie później z uwagi 
na to, że rodzice rzadziej komunikują się z nimi na temat 
zdarzeń nieobserwowalnych, wyobrażonych i wymagają-
cych atrybucji stanów mentalnych. Wszystkie te badania 
wskazują na to, że doświadczenie ma wpływ na rozwój 
teorii umysłu, co sugeruje, że poprawna może być hipoteza 
o konstrukcji ontogenetycznej (Heyes 2003–2009).

Ostatni argument zwolenników hipotezy o konstrukcji 
filogenetycznej teorii umysłu mówi o tym, że naczelne inne 
niż ludzie mają zdolność do reprezentowania stanów umy-
słów innych. Od czasu pierwszych badań nad teorią umy-
słu u szympansów istnieje w tej materii brak zgody, jednak 
większość prymatologów obecnie jest zdania, że naczelne 
inne niż ludzie nie zdają testów na fałszywe przekonania. 
Dawid Premack i David Woodruff (1978) dali do obejrzenia 
filmy wideo szympansicy o imieniu Sarah, w których czło-
wiek miał rozwiązać jakiś problem, na przykład wydostać się 
z klatki. Film zatrzymywano, zanim problem został rozwią-
zany przez człowieka. Następnie Sarah mogła wybrać między 
dwoma obrazkami – np. kluczem i kocem. Małpa wybierała 
poprawny obraz, co badacze zinterpretowali w ten sposób, 
że rozumiała ona cel, do którego człowiek na filmie dążył. 
Jednak wnioski te inni badacze uznali za zbyt daleko idące, 
gdyż można wyobrazić sobie, że szympansy jedynie skoja-
rzą dwa przedmioty ze sobą bez zrozumienia właściwych 
dążeń człowieka. Takiego zdania są między innymi słynni 
psychologowie rozwojowi i prymatolodzy Michael Toma-
sello i Joseph Call, którzy uważają, że małpy nie rozumieją 
intencjonalności innych. Nie mają one ich zdaniem ani zdol-
ności do rozumienia umysłów innych osób (Tomasello 2002).

O teorii umysłu u szympansów miały świadczyć liczne 
obserwacje oszustwa w tym gatunku. Wydawało się bowiem, 
że oszustwo nie jest możliwe, bez zrozumienia, że wiedza 
i pragnienia innych różnią się od wiedzy i pragnień danego 
osobnika. Udokumentowano różne przypadki oszustwa 
u naczelnych innych niż ludzie. Prymatolog Menzel prze-
prowadził badanie z udziałem szympansicy o imieniu Belle, 

której pokazywano ukryte miejsce z jedzeniem a następ-
nie przyprowadziła ona do niego inne szympansy. Gdy 
w tej grupie był obecny samiec dominujący – Rock, zabie-
rał on jedzenie dla siebie. Belle zorientowała się w tym 
i następnym razem czekała, gdy Rock odejdzie, zanim 
zabrała jedzenie. Prowadziła też czasem stado w innym 
kierunku niż było jedzenie, a sama wracała do kryjówki 
później. Tego rodzaju decepcja taktyczna nie musi jed-
nak oznaczać istnienia teorii umysłu. Belle mogła jedy-
nie wyuczyć się reakcji na sytuację – jeśli w pobliżu jest 
Rock to nie zdobędę pożywienia. Może to oznaczać jedynie, 
że określone zachowanie jest skuteczne w określonej sytu-
acji, a niekoniecznie to, że Belle znała zawartość umysłu 
Rocka (Bjorklund, Bering 2003–2009).

Wiele danych eksperymentalnych wskazuje, iż pomimo 
że szympansy nie dokonują atrybucji stanów mentalnych 
to są zdolne do atrybucji perspektywy wzrokowej. Szym-
pansy wiedzą, co widzą inne szympansy, a czego nie widzą 
i podejmują decyzje na podstawie tej wiedzy. Hare, Call 
i Tomasello (2001) obserwowali dwa szympansy – dominu-
jącego i niższego rangą – które były umieszczone w dwóch 
osobnych klatkach. Badacze umieszczali jedzenie w klat-
kach, tak, że raz było widoczne dla obu zwierząt, a raz 
tylko dla szympansa niższego rangą. W pierwszej sytuacji 
tylko szympans dominujący sięgał po jedzenie. W drugiej, 
szympansowi niższemu rangą udawało się uzyskać jedze-
nie tylko wtedy, gdy dominujący odwrócił wzrok. Wyniki 
te sugerują, że szympansy potrafią przypisywać perspek-
tywę wzrokową innym.

Oprócz trzech wymienionych wyżej przez Heyes argu-
mentów za teorią umysłu jako konstrukcją filogenetyczną 
podaje się czasem argument z badań nad autyzmem. Nie-
którzy badacze sugerują, że dane z badań nad autyzmem 
dostarczają wsparcia dla hipotezy o konstrukcji filogene-
tycznej, gdyż autyzm znany jest jako zaburzenie genetycz-
nie dziedziczone, a poziom wykonania zadań na fałszywe 
przekonania u autystycznych osób dorosłych i dzieci jest 
szczególnie obniżony (Baron -Cohen 1997–2009). Heyes 
uważa jednak, że te fakty nie mogą przemawiać za hipotezą, 
iż mechanizm odpowiedzialny za reprezentowanie stanów 
umysłów innych jest dziedziczony. Z jednej strony wyja-
śnienia alternatywne sugerują, iż autyzm charakteryzuje 
się upośledzeniem ogólnych mechanizmów poznawczych, 
takich jak funkcje wykonawcze czy też słaba spójność ośrod-
kowa, które przetwarzają zarówno bodźce społeczne, jak 
i niespołeczne (Heyes 2003–2009). Jest to jednak szczegól-
nie widoczne w zadaniach na mentalizację z uwagi na to, 
że wymagają od mechanizmów ogólnych szczególnych 
zdolności. Inny argument przeciw tego rodzaju wniosko-
waniu polega na pokazaniu, że nawet jeśli autyzm cha-
rakteryzuje się deficytem w mentalizacji, to „nie wynika-
łoby stąd, że jednostki autystyczne dziedziczą tę patologię 
w miejscu genu, który normalnie koduje rozwój charakte-
rystycznego mechanizmu reprezentowania teorii umysłu” 
(Heyes 2003–2009). Badania nad niemowlętami z autyzmem 
jak do tej pory potwierdziły jedynie, że dobór naturalny 
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ukształtował proces uwspólniania uwagi. Autystyczne nie-
mowlęta przejawiają upośledzenie do uwspólniania uwagi 
– nie podążają za wzrokiem i wskazaniem innych oraz nie 
używają gestów wskazujących, a zwłaszcza gestów oznaj-
mujących. Zadanie to nie wymaga jednak reprezentowania 
stanów umysłu, lecz według wielu badaczy ma ogromny 
wpływ na tempo uczenia się kulturowego, także kulturo-
wego uczenia się teorii umysłu (Heyes 2003–2009). 

Wielu badaczy uważa, że mechanizm uwspólniania 
uwagi przyczynia się do rozwoju ontogenetycznego teorii 
umysłu (Baron -Cohen 1997–2009; Tomasello 2002). Należy 
nadmienić, iż Baron -Cohen pomimo iż jest zwolennikiem 
poglądu, że Mechanizm Teorii Umysłu jest osobnym modu-
łem kształtującym się około 4. roku życia, to jest on ugrun-
towany szczególnie w mechanizmie uwspólnania uwagi. 
Ponadto, Baron -Cohen nie przesądza, czy teoria umysłu 
jest wrodzona czy też nabyta na drodze doświadczenia 
społecznego dziecka. Mechanizm Teorii Umysłu różni się 
od wcześniejszych modułów tym, że podczas jego powsta-
wania rola doświadczenia i uczenia się jest znacznie więk-
sza (Baron -Cohen 1997–2009).

W związku z powyższym, badania nad teorią umy-
słu nie dowodzą ubóstwa bodźcowego czy też dziedzicz-
ności mechanizmu tworzenia reprezentacji umysłowych. 
Wręcz przeciwnie, wskazują one na to, że zachodzi korelacja 
pomiędzy zdolnością mentalizacji a zmiennymi obecnymi 
w środowisku społecznym. Zdaniem Heyes (2003–2009) 
dane te zgodne są z hipotezą o konstrukcji ontogenetycz-
nej teorii umysłu. Zdolność do reprezentowania umysłów 
może być wyuczona na drodze ekspozycji na środowisko 
społeczne, w którym język pełni kluczową rolę w wyja-
śnianiu przekonań i zachowań innych ludzi.

zakończenie

Teoria umysłu pozwala na kooperację z innymi 
ludźmi, ale także umożliwia nam rozwinięcie umiejętności 

niezbędnych dla przetrwania w złożonym środowisku spo-
łecznym, takich jak negocjowanie, konkurowanie czy też 
rozpoznanie, że możemy zostać oszukani. Żeby zorien-
tować się, że inni oszukują nas lub że my możemy kogoś 
oszukać, lub ktoś może oszukać nas musimy zdawać sobie 
sprawę z tego, że dwie osoby mogą uważać co innego za 
prawdę. Chcąc wprowadzić kogoś w błąd musimy wiedzieć, 
co zrobić, żeby ktoś inny uznał to za prawdę. Niezbędna 
jest tu wiedza, jak powstają przekonania u ludzi. 

Zdolność do czytania umysłów innych osób jest nie-
zbędna dla naszych zdolności społecznych. Badania z psy-
chologii rozwojowej pokazują, że umiejętność ta przycho-
dzi wraz z rozwojem teorii umysłu około 4. roku życia, 
co powiązane jest z rozwojem funkcji wykonawczych. Now-
sze badania jednak pokazują, że być może także młodsze 
dzieci mają zdolność do reprezentowania czyichś przekonań, 
lecz złożona procedura eksperymentalna nie pozwala na ich 
ujawnienie. Ponadto, okazuje się, że teoria umysłu to nie 
umiejętność „wszystko -albo -nic”, gdyż bardziej złożone 
kompetencje związane z atrybucją stanów mentalnych (tj. 
rozumowania moralne, podążanie za intencją komunika-
cyjną nadawcy komunikatu czy rozumienie wypowiedzi 
nielinearnych) kształtują się po 5. roku życia. Dane neuro-
obrazowe pokazują, że specjalizacja funkcjonalna obsza-
rów mózgu odpowiadających za Mechanizm Teorii Umysłu 
dokonuje się do 10.–12. roku życia. 

Dalsze badania będą musiały skoncentrować się nad 
profilem funkcjonalnym obszarów mózgu odpowiedzial-
nych za Mechanizm Teorii Umysłu u dzieci młodszych oraz 
nad szczegółową charakterystyką kompetencji poznawczo-

 -behawioralnych związanych z teorią umysłu nabywanych 
w trakcie ontogenezy. Dla rozstrzygnięcia sporu o źródło 
kompetencji do reprezentowania umysłów istotne zaś będą 
dalsze badania społeczno -kulturowe, które wykażą rzeczy-
wisty i istotny wpływ doświadczenia społecznego na roz-
wój tej kompetencji poznawczej.

Piśmiennictwo u Autora.
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(…) Puchatek spojrzał na obydwie łapki. 
Wiedział, że jedna z nich jest prawa,

i wiedział jeszcze, że kiedy już się ustaliło,
 która z nich jest prawa, to druga była lewą, 

ale nigdy nie wiedział, jak zacząć (…)
A.A. Milne

Różnorodne źródła wskazują, że posługiwanie się prawą 
ręką charakteryzuje człowieka od początku jego istnienia. 
Nieliczni autorzy uważają, że praworęczne były także istoty 
człowiekowate poprzedzające homo sapiens. O słuszności tej 
tezy świadczyć mogą uszkodzenia czaszek zwierząt przez 
polującego na nie praworęcznego australopiteka żyjącego 
około 3 miliony lat temu1. Obecna diagnostyka pozwala 
zaobserwować w badaniach ultrasonograficznych, że około 
90% dzieci w życiu płodowym preferuje ssanie nie lewego, 
ale prawego kciuka, a niemowlęta poniżej szóstego mie-
siąca życia przejawiają skłonność do częstszego zaciskania 
pięści prawej ręki w porównaniu do lewej2.

Dominacja populacji osób praworęcznych występuje 
zarówno w społeczeństwach, w których przejawiają się 
silne naciski kulturowe na posługiwanie się prawą ręką, jak 
i w liberalnie ustosunkowanych do leworęczności3. Pomimo 
postępu wiedzy w naukach neurobiologicznych tematyka 
dotycząca leworęczności wciąż budzi wiele kontrowersji. 
Pomiędzy autorami tematu nie ma zgodności, co do przy-
czyn występowania tego zjawiska oraz sposobu jego trak-
towania. Nie do końca jasny pozostaje pogląd czy leworęcz-
ność jest konsekwencją jakiś procesów patologicznych, czy 
też jawi się, jako pewnego rodzaju odmienność od bardziej 

1 Corballis M.C.: The genetics and evolution of handedness. Psychol Rev. 
1997, 104 (4), 714–727.
2 Gut M.: Preferencja ręki – rozwój, determinanty i metody pomiaru. Logo-
peda. 2007, 1 (4).
3 Grabowska A.: Diagnoza leworęczności a asymetria mózgowa. Psycholo-
gia Wychowawcza. 1994, 37 (51).

powszechnej praworęczności4. Teoria próbująca znaleźć 
odpowiedź na pytanie o przyczyny leworęczności wska-
zuje na dwojakość rodzajów jej występowania. Okazuje się 
bowiem, że oprócz genetycznych uwarunkowań niektóre 
przypadki leworęczności mogą mieć podłoże patologiczne. 
Wśród czynników patologicznego podłoża leworęczności 
wymienia się stres okołoporodowy, przedwczesny lub prze-
dłużający się poród, poród pośladkowy, czy niską masę 
urodzeniową. Uszkodzenie mózgu w okresie życia pło-
dowego przez niebezpieczny dla jego rozwoju testosteron 
tłumaczyć może półtora razy wyższą liczbę leworęcznych 
mężczyzn niż kobiet, ponieważ męski płód jest znacząco 
bardziej narażony na działanie wyższych stężeń tego hor-
monu niż płód żeński. Bliźnięta również bywają częściej 
leworęczne, ponieważ rywalizacja o składniki odżywcze 
i poród zwiększa niebezpieczeństwo uszkodzeń lewej półkuli 
mózgu w okresie jego rozwoju. Badania genetycznych uwa-
runkowań nad leworęcznością wykazały, że leworęczność 
jednego z rodziców zwiększa istotnie prawdopodobieństwo, 
że dziecko będzie także leworęczne, a prawdopodobień-
stwo, że potomstwo obojga leworęcznych będzie posłu-
giwać się lewą ręką wynosi ponad 45%. Warto podkreślić 
w tym miejscu, że praworęczni rodzice nie zawsze posia-
dają praworęczne dzieci, jak również leworęczni rodzice 
dzieci leworęczne. Oznaczać to może, że dominacji ręki nie 
dziedziczy się w sposób prosty, zgodny z regułami Mendla. 

4 Grabowska A.: Neurobiologiczne podstawy leworęczność. Przegl Psychol. 
1998, 1–2, 57–72.
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Na genetyczne podłoże występowania leworęczności wska-
zuje fakt, że owa cecha jest do pewnego stopnia sprzężona 
z płcią, ponieważ jej występowanie u mężczyzn jest częstsze. 

Niezależnie od przyczyn leworęczności owa odmienność 
od wieków wywoływała szereg emocji. Dawniej pogar-
dzano osobami leworęcznymi lub wywoływały one strach. 
Nazywano ich wyrzutkami, uważano, że są gorsi, niezdarni, 
a ich obecność miała przynosić pecha. W starych utworach 
scenicznych złe postaci wkraczały na scenę z lewej strony. 
Rzymianie i Grecy nosząc obrączkę na lewej dłoni chcieli 
uchronić się przed złem, jakie w niej tkwiło. Do dziś często 
można spotkać się opinią, że toast wzniesiony lewą ręką 
jest podszyty wrogością lub nieszczery. Jedyni wśród spo-
łeczności Inkowie oddawali cześć leworęcznym ludziom, 
a członkowie plemienia Zuni z Ameryki Północnej, wie-
rzyli, że leworęczni ludzie przynoszą szczęście5. W średnio-
wieczu z kolei leworęczność przypisywano czarownicom 
i magom. Diabeł uważany był za leworęcznego, ponieważ 
dokonywał chrztu swoich zwolenników lewą ręką. Nie 
dziwi więc, że za czasów inkwizycji leworęcznej kobiecie 
przypisywano czarcie wtajemniczenie. Wcześniej jednak 
traktowano osoby leworęczne jak bóstwa, przypisywano 
im właściwości boskie, otaczano estymą. Mędrców, wróżbi-
tów i lekarzy przedstawiano na inskrypcjach starożytnych 
jako leworęcznych, a bogini Atena trzymała węża w lewej 
dłoni6. Różnorakie nastawienie przez wieki nie zmieniło 
jednak słownych stereotypów, jak chociażby wszechobecne 
powiedzenie „wstać lewą nogą”, „lewy interes” czy „splu-
nąć przez lewe ramię”, żeby nie zaszkodzić ziszczaniu się 
czegoś ważnego. Samo wyrażenie „lewy” oznacza mię-
dzy innymi „znajdujący się po stronie serca”, ale również 
nielegalny, np. w znaczeniu dokument, interes, czy podej-
rzany, np. lewy człowiek. Pokrewnym wyrazem do lewy 
jest lewactwo, lewizna. Związek frazeologiczny – oprócz 
wyżej przytoczonych – dobitnie sugerujący, że leworęczny 
oznaczać może mało uzdolnionego – to wyrażenie „mieć 
dwie lewe ręce”7. W języku włoskim lewy – sinistro oznacza 
dosłownie nieszczęście, klęska8. Odmienność w wyborze 
ręki dominującej i związane z nią zastrzeżenia i wątpliwości 
przyczyniły się do powstania określeń na osoby, dla których 
to nie prawa ręka była dominującą. Typowe dla naszego 
języka frazeologizmy to mańkut, poznańska szmaja, szma-
nia, białostocki lewszun9. Negatywnie zabarwiony „mańkut” 
wywodzi się z języka włoskiego mancanza, oznaczającego 
brak lub wadę, a francuskie mantue kojarzone jest z niedo-
statkiem, mankiem i mankamentem. Ponadto włoskie man‑
nico oznaczające człowieka leworęcznego również użyte 
może być w znaczeniu krzywego, zdeformowanego, nie-
uczciwego. Portugalskie canhoto – występuje w znaczeniu: 

5 http://www.mmwarszawa.pl/269642/2009/8/5/leworeczni-niezdarni-ga-
monie-czy-zdolni-geniusze?category=news (12.03.2013).
6 ht tp:/ /www.poradnia.pl/ leworeczny-geniusz-czy-demon.html 
(12.03.2013).
7 http://pl.wiktionary.org/wiki/lewy (14.03.2013).
8 http://pl.wiktionary.org/wiki/sinistro#it (14.03.2013).
9 http://pl.wiktionary.org/wiki/lewor%C4%99czny#pl (14.03.2013).

lewy, słaby, kiepski; a angielskie right – tłumaczone jest 
jako prawy, a także właściwy. Nie tylko w naszej trady-
cji prawy jest lepszy od lewego, a język będący świadec-
twem tradycji kulturowych, uwypukla poprawność prawego 
zawierając określenia jak prawość, prawidło, prawidłowy, 
prawomyślny, praworządność, prawo, prawowity, prawda. 
W pojęciach tych „prawo” to synonim dobrego, pożądanego 
i zgodnego z normami, przeciwnie do negatywnie zabar-
wionego słowa „lewo” nadającego przedmiotom i sytuacjom 
ujemną, dyskryminującą ocenę. Lewus, zrobić coś na lewo, 
lewe zwolnienie, być głupim jak but z lewej nogi. A lewo-
ręczni ludzie nie mieli łatwego życia nie tylko przez sto-
sowanie wobec nich pejoratywnych określeń. Pokonywali 
wiele codziennych trudności: od wykonywania czynności 
przy użyciu przedmiotów wykonanych z myślą o osobach 
praworęcznych po rozpowszechnione uprzedzenia, obelgi 
czy mity10. Do dziś posługujący się lewą ręką człowiek 
często słyszy: „ojej jak to dziwnie, śmiesznie wygląda jak 
pani/pan pisze lewą ręką”. Niestety dla leworęcznej osoby 
przestaje śmieszną być próba przestawienia wskazówek 
zegarka założonego na prawą rękę. Większość przedmiotów 
codziennego użytku zaprojektowana została z myślą o pra-
woręcznych, przez co posługująca się takim przedmiotem 
leworęczna osoba jeszcze bardziej podkreśla swą odmien-
ność. Sam Michał Anioł odczuwał prawdopodobnie swoją 
odmienność, skoro na fresku z Kaplicy Sykstyńskiej Bóg 
powołuje do życia Adama prawą ręką, a ten z kolei przyj-
muje od Stwórcy życiodajną energię ręką lewą.

Interesująca może się okazać populacja wybitnych lewo-
ręcznych jak Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Nic-
colo Paganini, Paul McCartney, Jimmy Hendrix, Ringo Starr, 
David Bovie, Bob Dylan, George Michael oraz Sting. Mala-
rze wszechczasów tworzący swe dzieła przez pociągnięcie 
pędzlem lewą ręką – któż zapomniałby ich dzieła: Leonardo 
da Vinci, Michał Anioł, Peter Paul Rubens, Rafael Santi. 
Wybitnych leworęcznych doszukać się można także wśród 
uczonych, do grona których należał m.in. fizjolog rosyjski 
– Iwan P. Pawłow, Albert Einstein, filozof niemiecki – Frie-
drich Nietzsche, a także laureat Pokojowej Nagrody Nobla, 
teolog, muzykolog i filozof – Albert Schweitzer. Na kartach 
historii zapisało się też wielu leworęcznych wodzów, przy-
wódców i polityków, m.in. Juliusz Cezar, Aleksander Wielki, 
Napoleon Bonaparte, Benjamin Franklin, Winston Churchill, 
Gerald Ford, Ronald Reagan, Jimmy Carter, George Bush 
senior, Bill Clinton, książę Karol, książę Wiliam11. Wśród 
wymienionych tym bardziej zdumiewa mnogość postaci, 
których twórczość, działalność naukowa czy społeczna odci-
snęła myśl dzisiejszej cywilizacji, skoro zgodnie ze staty-
stykami leworęczni stanowią około 7–8% ludzi na świecie, 
a odsetek ten niezmiennie przez tysiąclecia oscyluje wokół 
tej wartości. Stosunek mężczyzn do kobiet 12 : 9 w popu-
lacji leworęcznych tłumaczyć może fakt większej grupy 
wybitnych mężczyzn posługujących się lewą ręką. Kolejnym 

10 Bragdon A.D., Gamon D.: Kiedy mózg pracuje inaczej. Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
11 http://www.leworecznosc.pl/index1.php?a=6 (10.04.2013).
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fenomenem jest liczba uzdolnionych sportowców, jak: Pele, 
John McEnroe, Diego Maradona, Monika Seles, Martina 
Navratilova. Słynni leworęczni aktorzy to: Greta Garbo, 
Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Nicole Kidman, Tom 
Cruise, Robert de Niro, Kim Basinger, Whoopi Goldberg, 
Julia Roberts i Bruce Willis. Leworęczni są także: Emila 
Krakowska, Krzysztof Penderecki – dyrygent prowadzący 
orkiestrę trzymaną w lewej ręce batutą, Andrzej Wajda, 
Ewa Gawryluk, Jerzy Pilch, Andrzej Mleczko, Agnieszka 
Wagner, Piotr Bikont i Kaja Paschalska. 

Wyśmienicie być leworęcznym wśród takich znakomi-
tości pomyślałby może praworęczny. Niestety oprócz miodu 
jest również trochę dziegciu, bowiem zgodnie ze statystyką 
leworęczni ludzie umierają w młodszym wieku i częściej 
wykazują zaburzenia uczenia się, jak dysleksja i ADHD. 
Również częściej chorują na schorzenia związane z osła-
bieniem układu odpornościowego oraz choroby autoimmu-
nologiczne, astmę, cukrzycę. Częściej są niespokojni, nie-
towarzyscy, częściej także dotykają ich silne uzależnienia 
od alkoholu, nikotyny czy leków. Dyskusja pomiędzy auto-
rami wielu publikacji dotyczącymi korelatów leworęczności 
z przeróżnymi schorzeniami nie określiła jednoznacznie 
czy owy związek rzeczywiście występuje, jednak niewąt-
pliwie preferencja lewej ręki predysponuje do niektórych 
chorób w tym alergii12,13. Badania wykazują, że wskaź-
nik wypadków śmiertelnych z udziałem leworęcznych 
jest wyższy od przeciętnego14, a porzucenie uzależnienia 
ma mniejsze szanse powodzenia, gdyż w badaniach EEG 
ujawniono, iż mózg leworęcznych silniej reaguje na wiele 
leków, co wyjaśnia tę podatność na uzależnienia. Istnieją 
także dane wskazujące, że osoby upośledzone oraz epi-
leptycy wykazują wskaźnik leworęczności nieco podwyż-
szony oraz istotnie więcej można znaleźć leworęcznych 
wśród osób o IQ poniżej normy, jednak negatywne kore-
laty przyćmiewa duża elastyczność i zdolności przysto-
wawcze, a także twórcze myślenie, uzdolnienia artystyczne, 
matematyczne czy wysoka inteligencja motoryczna osób 
preferujących posługiwanie się lewą ręką. W miejscu tym 
należy podkreślić, iż nie można utożsamiać tychże korela-
cji z patologią, bowiem osoby leworęczne, jako populacja, 
nie wykazują niższego ilorazu inteligencji.

Aby korelować cechę leworęczności należałoby ją wcze-
śniej określić w sposób bezdyskusyjny u grupy badanych 
osób, co może sprawiać problem z powodu dużej liczby 
i różnorodności testów ręczności. Trafność testu zależeć 
może w dużej mierze od celu, jakiemu ma służyć rozpo-
znanie, czyli od tego, czego dotyczyć ma decyzja podjęta 
w oparciu o wynik tego testu. Dyskusję czy ręczność trak-
tować, jako zmienną ilościową, nie jakościową, czy uży-
wać w diagnozie miar ręczności kwestionariuszowych, 

12 Smith J.: Left-handedness: Its association with allergic disease. Neuropsy-
chologia. 1987, 25 (4), 665–674.
13 Betancur C., Vélez A., Cabanieu G., Le Moal M., Neveu P.J.: Associa-
tion between left-handedness and allergy: A reappraisal. Neuropsychologia. 
1990, 28 (2), 223–227.
14 Coren S., Halpern D.F.: Review left-handedness: a marker for decreased 
survival fitness. Psychol Bull. 1991, 109 (1), 90–106.

czy raczej wykonaniowych pozostawiono wciąż otwartą. 
Czym innym jest dominacja ręki, a czym innym rzeczy-
wista sprawność ręki w wykonywaniu określonych zadań. 
W kwestionariuszach zawarte są pytania odnoszące się 
do wyboru ręki w wykonywaniu codziennych czynności 
jak rzucanie, krojenie, rysowanie, pisanie i innych. Odpo-
wiedzi badanego pozwalają określić współczynnik latera-
lizacji, którego wartość odzwierciedla stopień prawo czy 
leworęczności. Najczęściej stosowanym w tym celu narzę-
dziem jest Edynburski Kwestionariusz Lateralizacji, ale 
poza nim opracowano również wiele innych kwestiona-
riuszy, jak Crovitz–Zener, Waterloo Handedness Inventory, 
Annett czy Chapman i Chapman. Zaletą kwestionariuszy jest 
łatwość zastosowania, możliwość wykorzystania w bada-
niach grupowych oraz wysoka rzetelność. Wyniki uzyskane 
przy użyciu kwestionariuszy korelują z preferencją ręki 
w rzeczywistej realizacji wymienionych w kwestionariu-
szu czynności. Kolejna z metod pomiaru ręczności, którą 
jest obserwacja spontanicznej aktywności ma zastosowanie 
głównie u młodszych dzieci. Inny sposób oceny ręczności – 
to pomiar sprawności lewej i prawej ręki przy użyciu testów 
wykonaniowych, w których porównuje się poprawność i/lub 
czas wykonania określonych zadań ruchowych za pomocą 
lewej i prawej ręki, określając współczynnik lateralizacji. 
Przy metodzie tej zakłada się, że preferowana ręka wykonuje 
różne czynności lepiej, łatwiej i szybciej niż ręka podpo-
rządkowana. Powszechnie stosowanym testem oceniającym 
sprawność rąk jest test tapping, który polega na możliwie jak 
najszybszym uderzaniu wskazującym palcem w przycisk, 
w określonej jednostce czasu, np. 10 sekund. Zastanawiając 
się, która metoda oceny ręczności jest trafniejsza, badacze 
próbują odpowiedzieć też na pytanie czy u leworęcznych 
ręka lewa pełni te same funkcje co u praworęcznych ręka 
prawa. Zdecydowana większość praworęcznych odznacza 
się bardzo silną preferencją prawej ręki, natomiast u nie-
praworęcznych preferencje te są bardziej zrównoważone, 
bowiem większość leworęcznych część czynności wyko-
nuje jedną, a część drugą ręką, więc preferencja wyboru 
ręki w tej populacji jest znikoma. Korzyść płynąca ze sła-
bej preferencji wyboru ręki pozwala osiągnąć w grupie 
leworęcznych wyższą wspomnianą wcześniej inteligencję 
motoryczną, gdyż niedominująca ręka ma u leworęcznych 
znacząco większe możliwości od jej odpowiednika u osób 
praworęcznych.

Obserwując różnice w funkcjonalnej organizacji mózgu 
zależnej od preferencji ręki badacze rozpoczęli poszuki-
wania rozbieżności w budowie anatomicznej mózgu osób 
prawo - i leworęcznych. Początkowo badania wykonywano 
pośmiertnie, obecnie zaś przy zastosowaniu współczesnej 
technologii dokonuje się analiz między tymi grupami uży-
wając strukturalnego rezonansu magnetycznego. Planum 
temporale, przebadana początkowo post mortem struktura 
znajdująca się wewnątrz płata skroniowego jest średnio 
o 30% większa w lewej półkuli u praworęcznych, nato-
miast u leworęcznych asymetria ta nie występuje lub jest 
istotnie mniejsza, bądź większa, ale dotyczy prawej półkuli. 
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Bruzda Sylwiusza to następna struktura wykazująca pod 
względem kształtu i wielkości asymetrię półkulową. U osób 
z dominacją prawej ręki jest ona dłuższa i prostsza w lewej 
półkuli, natomiast w prawej krótsza i wygięta ku górze. 
U osób leworęcznych różnice międzypółkulowe są mniej 
zaznaczone. Corpus callosum jest o 11% większe u osób 
leworęcznych, co sugerować może powiązanie bilateralnego 
wzorca organizacji funkcjonalnej mózgu osób leworęcznych 
z bardziej efektywnym anatomicznym połączeniem mię-
dzypółkulowym15. Późniejsze badanie spoidła wielkiego 
wykazało, że różnice w wielkości dotyczą tylko mężczyzn 
i że są wyraźniejsze w przypadku tylnej części wymienionej 
struktury mózgu. Przy wykorzystaniu MRI potwierdzono 
różnice anatomiczne planum temporale i zaobserwowano 
korelacje tej asymetrii z dominacją uszną, a w kolejnych 
badaniach stwierdzono także korelację asymetrii planum 
z wymiarami spoidła wielkiego: im większe planum w lewej 
półkuli mózgu, tym większa cieśń. Jedna z ostatnich prac 
badających w MRI spoidło wielkie wykazała większą obję-
tość w obrębie cieśni oraz anterior i posterior body u osób 
leworęcznych. Praworęczne kobiety mają istotnie mniejsze 
istmus oraz rostrum w porównaniu z praworęcznymi męż-
czyznami. Analizy w obrębie grup prawo i leworęcznych 
o tej samej płci wykazały, że leworęczni mężczyźni wyka-
zują większe anterior body i posteriori body, a u kobiet 
takiej różnicy nie zaobserwowano16.

Opisane powyżej różnice pomiędzy praworęcznymi 
i leworęcznymi zmuszają do postawienia sobie pytania czy 

15 Mózg a zachowanie. Red. T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka. PWN, 
Warszawa 2000, 420–421.
16 Tuncer M.C., Hatipoglu E.S., Ozates M.: Sexual dimorphism and handed-
ness in the human corpus callosum based on magnetic resonance imaging. 
Surg Radiol Anat. 2005, 27, 254–259.

niewielka populacja leworęcznych to „cud” czy „wybryk” 
natury? Dlaczego i po co owa odmienność? 

Skoro nie znalazła potwierdzenia w tych rozważaniach 
teza antropologów zgodnie, z którą leworęczność niosąca 
ze sobą cechy letalne dla jednostki powinna zostać już 
dawno poprzez dobór naturalny wyeliminowana w pro-
cesie ewolucji to musi być w jakimś stopniu związana dla 
niej z korzyściami adaptacyjnymi. Korzyścią niewątpli-
wie jest przewaga leworęcznych w walce wręcz z agreso-
rem praworęcznym, więc może związana z nią hipoteza 

„przetrwania” może stanowić odpowiedź na to pytanie. 
„W mniejszości siła”, bowiem im mniej osób z dominującą 
lewą ręką w społeczności, tym większy ich sukces ewolu-
cyjny. Potwierdzenia tej hipotezy doszukiwać się można 
się w pracach badających sukcesy leworęcznych sportow-
ców w różnych dyscyplinach sportu, szczególnie jednak 
zawierających element interakcji, będący współczesnym 
odpowiednikiem walki.

Pokora wobec nauki w dziedzinie badań nad mózgiem 
nakazuje czerpać radość z dalszych poszukiwań nie zawsze 
oczekując na nie odpowiedzi. Wyjątkowość każdego z nas, 
czy to prawo czy leworęcznego i różnice miedzy nami, 
dzięki którym nasz świat i życie jest ciekawe i ubogacone 
wyzwalają wdzięczność za to, co nas odróżnia. Pozosta-
wiając bez odpowiedzi pytanie zawarte w tytule chciałoby 
się rzec jedynie: Dzięki Panie za Einsteina!

Piśmiennictwo u Autorów.
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Co to takiego sen?

Sen definiowany jest jako stan czynnościowy, wystę-
pujący okresowo, spontanicznie i fizjologicznie, w którym 
ustaje świadomy odbiór zewnętrznych sygnałów i zdolność 
do aktywnego działania, zmniejszona jest reaktywność 
na bodźce i występuje stereotypowa pozycja. Czynnikiem 
odróżniającym od stanów podobnych, np. anastezji, hiberna-
cji czy śpiączki, jest szybki powrót do czuwania pod warun-
kiem zadziałania odpowiednio silnego bodźca [1, 2].

Sen dotyczy absolutnie każdego. Jest to zjawisko natu-
ralne, powszechne, nie dotyczy wybranej wysoce uprzywi-
lejowanej grupy społeczeństwa, jest ogólnodostępny. Ta uni-
wersalna aktywność zajmuje ⅓ życia dorosłego człowieka 
i ok. ⅔ życia niemowlęcia. Jednocześnie jest jedną z najbar-
dziej niedocenianych ludzkich aktywności dnia codziennego, 
dumnie zajmując podstawę piramidy ludzkiej obojętności 
i ignorancji. Uznawana niekiedy za czynność bezproduk-
tywną, na którą tracimy czas. W świetle nieustannej pogoni 
za bogactwem i sukcesem nowoczesne, uprzemysłowione 
społeczeństwa uznają sen za małowartościowy. Społeczeń-
stwa, które korzystając z technologicznych udogodnień skra-
cają czas spożywania posiłków czy snu, żyją szybko, aby 
wciąż realizować nowe cele. Wynalezienie przez Edisona 
żarówki, światła sztucznego skutecznie zapoczątkowało 
wydłużanie czasu aktywności człowieka, który nie był już 
skazany jedynie na światło dzienne. Pionier badań nad snem, 
William Dement, użył stwierdzenia, że żyjemy w „społe-
czeństwie chorym na sen”. Odnotowano, że współczesny 
człowiek śpi średnio 1–2 godziny krócej niż jego przodek 
100–200 lat temu. Obecnie śpimy w tygodniu pracy ok. 
6–6,5 godziny na dobę. Natomiast optymalna liczba snu 
to 8 godzin [3, 4]. Pozytywne wydają się działania na rzecz 
budzenia świadomości na temat konieczności zdrowego 
snu, jego jakości i znaczenia. Przykładem jest odbywający 
się corocznie w marcu Światowy Dzień Snu organizowany 
przez Światową Organizację Medycyny Snu (World Asso‑
ciaton of Sleep Medicine – WASM) [5].

Sen jest naturalną potrzebą nie tylko człowieka, ale 
także owadów, mięczaków, ryb, płazów, ssaków i ptaków, 
wykazując szereg różnic i ciekawostek międzygatunkowych. 
Dla leniwców i nietoperzy pozycją naturalną do spania jest 
pozycja z głową w dół, ptaki śpią często przenosząc cię-
żar ciała na jedną nogę, a u muszek owocowych (Droso‑
phila melanogaster) podobnie jak u człowieka obserwu-
jemy 24 -godzinny cykl, rytm okołodobowy. Ciekawe jest 
zjawisko snu jednopółkulowego, chroniące delfiny przed 
utonięciem czy ptaki przed atakiem drapieżnika (jedna 
półkula czuwa a druga śpi) [3].

struktura i przebieg snu

Na sen składają się dwie odmienne części. Wyróżnione 
zostały na podstawie rejestrowanych w polisomnografie 
parametrów, tj. bioelektrycznej czynności mózgu (EEG), 
zapisu czynności bioelektrycznej mięśni (EMG) oraz elek-
trookulogramu (EOG, zapis ruchów gałki ocznej). Pierw-
sza – non -REM (non rapid eye movement – NREM) to sen 
wolnych ruchów gałek ocznych oraz druga – REM (rapid 
eye movement), czyli sen paradoksalny, niesynchroniczny, 
sen szybkich ruchów gałek ocznych [1, 2].

Dorosły, zdrowy, człowiek rozpoczyna sen od fazy 
NREM, która zajmuje 75–80% całego procesu snu i prze-
waża w pierwszej części nocy. Wyróżniamy stadia 1 i 2 
nazywane snem płytkim oraz stadia 3 i 4 noszące nazwę 
snu wolnofalowego lub snu delta, ze względu na obecność 
fal delta. Stadium 1, w które osoba zasypiająca wkracza 
najpierw, charakteryzuje się zmniejszeniem świadomości 
na bodźce odśrodowiskowe, zapisem EEG o amplitudzie 
nieprzekraczającej 75 µV i czynności 2–7 Hz. Stadium 2 
to brak reaktywności na bodźce oraz występowanie serii fal, 
podobnych do fal alfa, o częstotliwości 12–14 Hz i ampli-
tudzie 50 µV zwanych wrzecionami snu, a także ujemnych, 
ostrych fal, po których występuje fala dodatnia, określanych 
jako zespoły K. W stadium 3 obserwuje się zmniejszenie 
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częstotliwości fal (2 Hz) i zwiększenie ich amplitudy (nie-
mniejszej niż 75 µV). Największe spowolnienie fal wraz 
ze wzrostem amplitudy występuje w stadium 4. We śnie 
wolnofalowym (stadia 3 i 4) przeważają fale theta (3–7 Hz) 
i delta (< 2 Hz), oznaczające wyraźną synchronizację. Obser-
wujemy obniżenie ciśnienia tętniczego, mniejsze zużycie 
glukozy, mniejszy mózgowy przepływ krwi, zwolnienie 
pracy serca, zmniejszenie częstości oddechów, a także 
zmniejszenie metabolizmu w mózgu (ok. 70% aktywności 
w stanie czuwania) [2, 6, 7, 8]. Podczas snu NREM, w opo-
zycji do czuwania i snu REM, stwierdza się zmniejszenie 
aktywności synaps w pniu mózgu, wzgórzu a także przodo-
mózgowiu podstawnym (struktury utrzymujące czuwanie) 
oraz w móżdżku, okolicach skroniowych, ciemieniowych, 
czołowych kory i jądrach podstawy. Największy spadek 
aktywności widoczny jest w korze przedczołowej w obrębie 
zakrętów oczodołowych i w płaciku ciemieniowym dolnym. 
Istotne bodźce są przetwarzane nieprzerwanie, a bodźce 
nieistotne nie powodują wzbudzenia, gdyż obszary wstępnie 
przetwarzające bodźce pozostają aktywne. Deaktywacja 
obszarów paralimbicznych (przednia część zakrętu obręczy 
i przednia część wyspy) z równoczesnym uniezależnieniem 
się funkcji wydzielniczej od zewnętrznych bodźców daje 
poczucie wypoczynku po przebudzeniu. Czynnikiem roz-
poczynającym sen jest wzrost stężenia adenozyny, gdyż 
powoduje ona uczucie senności. Miejscem odpowiedzialnym 
za wyłączenie stanu czuwania jest brzuszno -boczne jądro 
przedwzrokowe (ventrolateral preoptic nucleus – VLPO), 
którego neurony (zawierają galaninę i GABA) są najbar-
dziej aktywne właśnie w fazie NREM. Brzuszno -boczne 
jądro przedwzrokowe poprzez wysłanie połączeń do neu-
ronów histaminergicznych jądra guzowo -suteczkowego 
jest odpowiedzialne za przejście czuwania w sen. Częste 
drzemki w ciągu dnia i rozfragmentowanie snu, wystę-
pujące u osób w podeszłym wieku, może być tłumaczone 
ubytkiem komórek w VLPO [2]. Sen wolnofalowy może być 
wywoływany przez drażnienie co najmniej trzech ośrod-
ków: międzymózgowiowej strefy snu (okolica jąder śród-
blaszkowych i przednich wzgórza), strefy synchronizującej 
rdzenia przedłużonego (twór siatowaty rdzenia przedłużo-
nego na poziomie jądra pasma samotnego) oraz strefy snu 
podstawy przodomózgowia (pole przedwzrokowe i pęczek 
przekątny Broki) [6].

Sen REM odkrył dopiero w 1952 r. Eugene Aserinsky, 
a rok później wraz z Nathanielem Kleitmanem (prekursor 
współczesnych badań nad snem) opublikowali i opisali sta-
dium REM. Trwa ok. 20–25% całego snu i przeważa w jego 
ostatniej części, nad ranem. Zapis elektroencefalografu pod-
czas fazy REM jest podobny do stanu czuwania – wysoka 
częstotliwość i niska amplituda. Ze względu na występo-
wanie szybkich fal nazywany jest snem paradoksalnym. 
Obserwujemy wzrost przepływu krwi w takich strukturach, 
jak: ciało migdałowate, nakrywka mostu, przednia część 
zakrętu obręczy, lewa część wzgórza (układ limbiczny – 
potwierdzenie hipotezy Cahilla i McGaugha o przetwo-
rzeniu i konsolidacji śladów pamięciowych związanych 

z emocjami). Aktywowany układ limbiczny związany jest 
z labilnością wegetatywną i dużym udziałem w marzeniach 
sennych. Charakterystyczne marzeniom sennym rozmy-
cie czasu i przestrzeni mogą być związane ze zmniejszoną 
aktywnością w okolicy czołowej, natomiast wzrokowa ich 
komponenta to efekt aktywacji w okolicy tworu siatkowa-
tego, ciała kolankowatego bocznego i asocjacyjnych pól 
wzrokowych (bez pierwszej kory wzrokowej). Występują 
charakterystyczne duże fazowe potencjały (grupy od 3 do 5), 
powstające w moście, które w sposób szybki przechodzą 
do ciała kolankowatego bocznego a dalej do kory poty-
licznej, stąd nazywane są iglicami mostowo -kolankowato-
 -potylicznymi (Ponto ‑geniculo ‑occipital spikes – PGO). Faza 
REM charakteryzuje się względnym porażeniem aktywności 
dowolnej mięśni , które zależy od miejsca sinawego. Nie 
poddają się tej atonii mięśnie gałkoruchowe, oddechowe 
i mięśnie ucha wewnętrznego. Od stanu czuwania fazę 
szybkich ruchów gałek ocznych odróżnia występowanie 
bezsensownych myśli i obrazów – marzeń sennych, któ-
rych po wybudzeniu w tej fazie zazwyczaj nie zapamiętu-
jemy. Sen tej fazy to jedyny czas w cyklu dobowym, gdzie 
prawie zupełnie ustaje przekaźnictwo noradrenergiczne 
i serotoninergiczne. Pozbawienie tej fazy może skutkować 
wzrostem liczby zachowań popędowych (apetyt, aktywność 
seksualna) [1, 2, 6, 9, 11].

T a b e l a  1. porównanie faz snu [1, 8, 10]

REM NREM

Charakterystyczne 
cechy

szybkie skojarzone 
ruchy gałek ocznych 
wahania temperatury, 
ciśnienia tętniczego, 
tętna, częstości 
oddechów marzenia 
senne

brak ruchów gałek 
ocznych parametry 
stabilne przy 
wybudzeniu, tzw. 
upojenie senne

Lokalizacja 
ośrodków

twór siatkowaty 
mostu

jądra linii środkowej 
mostu i rdzenia 
przedłużonego

Mediator noradrenalina serotonina

Czas trwania 
(całego snu) 20–25%

stadium 1: 2–5%, 
stadium 2: 45–55%, 
stadium 3: 3–8%, 
stadium 4: 10–15%

Niezaburzony, typowy sen nocny obejmuje cykliczne 
zmiany faz NREM i REM. Cykl powtarza się 4–5 razy 
w ciągu nocy, co ok. 90 minut. W każdym kolejnym cyklu 
ilość snu wolnofalowego jest mniejsza, a snu REM więk-
sza. Najczęściej po każdym cyklu dochodzi do spłycenia 
snu i krótkotrwałych wybudzeń. Niezakłócone przespa-
nie trzech pierwszych cykli to zaspokojenie ponad 90% 
potrzeby organizmu na głęboki sen. Cykliczne następstwa 
snu REM po fazie NREM są skutkiem wzajemnego oddzia-
ływania serotoninergicznych i noradrenergicznych neuro-
nów zwanych REM -off (nie są one aktywne w fazie REM) 
oraz cholinergicznych REM -on (aktywnych w fazie REM). 
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Co ciekawe, zarówno zaśnięcie, jak i wybudzenie odbywają 
się spontanicznie, bez naszej woli (pomijamy wybudzenie 
na skutek dzwoniącego budzika). Cykl snu i czuwania jest 
typowym przykładem rytmu okołodobowego – cirkadialnego, 
przebiegającego w rytmach co ok. 24 godziny. Każdy ma 
wewnętrzny zegar biologiczny, który dostosowuje zasypianie 
w kierunku godzin nocnych (typ sowy) czy godzin wcze-
snych (typ skowronka). Główna struktura odpowiedzialna 
za zegar biologiczny i rytmy okołodobowe to parzyste jądro 
nadskrzyżowaniowe (nucleus suprachiasmaticus) w przed-
niej części podwzgórza. Sygnał cirkadialny zostaje prze-
kazany do jądra grzbietowo -przyśrodkowego podwzgórza, 
a tam następuje integracja rytmów 24 -godzinnych z infor-
macjami, które wpływają z układu limbicznego, narządów 
wewnętrznych i kory przedczołowej. Informacja o cyklach 
następnie zostaje przekazana do VLPO oraz do neuronów 
zawierających hipokretyny i hormon, który koncentruje 
malaninę (reguluje ona ilość snu) [2, 8, 9, 12].

gdy mózg nie śpi

Niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy, jak ogromne 
skutki ma pozornie błahy brak snu na nasz organizm. Upo-
śledzona zdolność oceny, trudność w skupieniu uwagi, nie-
właściwe reakcje na informacje, brak płynności słownej, 
skłonność do podejmowania niekoniecznego ryzyka, upo-
śledzone myślenie twórcze, spowolnienie reakcji, zwięk-
szenie liczby błędów. Snu nie doceniamy, a jego brak bywa 
torturą – wg Amnesty International ponad połowa tor-
turowanych więźniów była pozbawiona snu co najmniej 
dobę. Systematycznie stosowany brak snu jest uważany 
za bardzo systematyczny środek przymusu. W jednym 
z pierwszych eksperymentów dotyczących braku snu (1896) 
G.T.W Patrick i A. Gilbert poddali obserwacji 3 badanych, 
nieśpiących od 90 godzin. Odnotowali osłabienie pamięci, 
spadek wrażliwości sensorycznej, temperatury ciała, halu-
cynacje, spadek siły mięśniowej i ogólny spadek zdolności 
umysłowych. Jak się okazuje na braku snu można także 
bić rekordy – pierwszy należał do pracownika nowojor-
skiego radia Petera Trippa, który w 1959 r. nadawał utwory 
muzyczne nieprzerwanie przez 201 godzin. Niedobory snu 
to ogromne zagrożenie – senność obok alkoholu i narko-
tyków to największa przyczyna wypadków drogowych 
(świadomość jednominutowego mikrosnu ma zaledwie 
15% badanych). Nie bez powodu wg Japończyków, cha-
rakteryzujących się jako naród długowiecznością, prze-
pis na długowieczność zawiera: codzienne spacery, ikigai 
(poczucie, że nasze życie ma znaczenie) oraz co najmniej 
siedem godzin snu na dobę. Również John Locke wskazy-
wał na konieczność snu jako podstawę dobrego wychowania 
(„Myśl o wychowaniu” z 1693 r.) [3]. Jak wynika z prze-
prowadznych badań czujności psychomotorycznej (psy‑
chomotor vigilance testing – PVT), w których ocenie pod-
dano m.in. szybkość reakcji, liczbę błędnych reakcji oraz 
czas reakcji na bodźce wzrokowe, pogorszenie wyników 

obserwuje się już w grupach, u których sen skrócono do 3, 
5 i 7 godzin na dobę [4].

Do somatycznych skutków niedoboru snu możemy zali-
czyć podwyższenie ciśnienia tętniczego, zmniejszenie tole-
rancji glukozy, zwiększenie liczby markerów zapalnych, 
spadek poziomu leptyny, wzrost stężenia kortyzolu w godzi-
nach wieczornych, wzrost stężenia białka C -reaktywnego, 
a także wzrost ryzyka chorób układu krążenia [2, 4].

Czynniki wpływające na sen [7, 13]

Istotę snu warto przeanalizować pod kątem mnogości 
czynników na niego wpływających. Wśród grupy natu-
ralnych czynników pochodzenia endogennego możemy 
wyróżnić szereg substancji o różnorakiej budowie i skła-
dzie. Ich wpływ nie jest izolowany i nie ogranicza się tylko 
do regulacji procesów snu i czuwania, biorą udział w wielu 
procesach fizjologicznych, zarówno w zdrowiu i patologii. 
Wspomniane czynniki to m.in.:

Acetylocholina (Ach, neuroprzekaźnik układu cho-1. 
linergicznego, łączący się z receptorem muskarynowym 
lub nikotynowym): aktywność elektryczna neuronów cho-
linergicznych jest wysoka w fazie REM i podczas czuwa-
nia, niska w NREM, podanie agonistów receptora N i M2 
skutkuje zwiększeniem czuwania.

Noradrenalina (NA): stężenie NA w miejscu sina-2. 
wym (gdzie jest wydzielana) i ciele migdałowatym u kotów 
podczas czuwania jest wysokie, podczas fazy NREM niskie 
i bardzo niskie w stadium REM; u zdrowego człowieka 
podczas fazy REM oraz w stadium 2 NREM ilość krążącej 
NA w osoczu obniża się znacząco.

Dopamina (DA, wytwarzana m.in. w istocie czarnej): 3. 
jej rola w procesie snu i czuwania jest widoczna podczas 
zaburzeń snu w chorobie Parkinsona, gdzie obserwowany 
jest ubytek komórek dopaminergicznych w istocie czarnej; 
dopamina endogenna jest czynnikiem, który stymuluje czu-
wanie natomiast egzogenna w zależności od dawki (małe 
dawki pobudzają sen a duże ograniczają sen REM.

Serotonina (5 -HT): jej główne źródło to jądra szwu, 4. 
ich receptory aktywne w czasie czuwania, mało aktywne 
w czasie NREM i prawie całkowicie nieaktywne w fazie 
REM; serotonina działa na wiele receptorów, których po-
budzanie powoduje zarówno sen, jak i czuwanie.

Histamina (HA): warunkuje stan czuwania, neuro-5. 
ny jądra guzowo -suteczkowego (jedyne źródło HA w mó-
zgu) są aktywne podczas czuwania, mało aktywne w fazie 
NREM i bardzo mało aktywne podczas snu REM.

Kwas γ -aminomasłowy (GABA): pobudzanie re-6. 
ceptorów GABA indukuje sen; ich aktywacja tłumaczy 
działanie nasenne barbituranów.

Choleocystokinina (CCK): podanie obwodowe 7. 
powoduje gwałtowne zapadanie w sen NREM; spoży-
wanie posiłków ubogich w węglowodany ale bogatych 
w tłuszcze (stymulują wydzielanie CCK) powoduje uczucie 
senności.
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Endorfiny: wydzielanie β -endorfiny wykazuje wy-8. 
raźny rytm dobowy natomiast ciężko stwierdzić proste 
zależności pomiędzy snem u ludzi; dokomorowa podaż 
β -endorfiny kotom wywołuje bezsenność.

Grelina: dożylne podanie greliny zdrowym męż-9. 
czyznom nasila stadium 3 i 4 fazy NREM oraz aktywność 
wolnofalową w zapisie EEG.

Leptyna: znaczne obniżenie poziomu leptyny ob-10. 
serwowane jest u pacjentów z narkolepsją, u których proces 
snu jest wyraźnie zaburzony; deprywacja snu powoduje 
spadek poziomu leptyny u ludzi i u szczurów.

Naczynioaktywny peptyd jelitowy (VIP): dożylne 11. 
pulsacyjne podanie VIP młodym, zdrowym mężczyznom 
wpływa na spadek szybkości przechodzenia fazy NREM 
w REM.

Neuropeptyd Y (NPY): wielokrotna dożylna podaż 12. 
NPY młodym, zdrowym mężczyznom powoduje skrócenie 
latencji snu i wydłużenie długości snu.

Oprócz czynników natury stricte biologicznej na cykl 
snu i czuwania ma również sam człowiek i jego środowisko. 
Najpopularniejszym środkiem, zarazem używką, jest kawa 
– zawiera kofeinę (antagonista adenozyny), która powoduje 
wzmożenie stanu czuwania. Czas jej działania widoczny 
jest już po 15–30 minutach, a czas połowicznego rozpadu 
kofeiny (czas, po którym stężenie w krwi spada o połowę) 
wynosi średnio 4 godziny (od 3 do 7). Objawy odstawienne 
występują u osób spożywających już 100 mL kawy dziennie. 
Wpływ alkoholu na sen można określić na zasadzie błęd-
nego koła – u osób zdrowych ułatwia zasypianie (zwiększa 
stężenie adenozyny i ilość snu wolnofalowego), lecz u osób 
uzależnionych dochodzi do rozwoju tolerancji na nasenny 
wpływ etanolu. Przewlekłe nadużywanie alkoholu prowa-
dzi do zmian w strukturach odpowiedzialnych za regulacje 
snu, alkohol często występuje w połączeniu z zaburzeniami 
psychicznymi, co w sposób widoczny wpływa na zaburze-
nie snu. Nikotyna również zaburza proces snu, zwłaszcza 
w początkowej fazie, spłyca sen, a objawy abstynencyjne 
czynią sen bardzo fragmentarycznym. Działanie na sen mają 
także warunki w jakich żyjemy, nadmiar światła, poziom 
hałasu, grafiki pracy, praca w systemie zmianowym czy 
zjawiska specyficzne, jak np. jet lag u pilotów czy stewar-
dess, związane ze zmianami stref czasowych [3, 14].

gdy sen jest zaburzony 

Początek medycyny snu datuje się na 1979 r. wraz 
z powstaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Zaburzeń 
Snu. W Polsce obowiązuje Międzynarodowa Statystyczna 
Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD -10 
(International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems). Podstawą diagnostyki zaburzeń 
snu powinien być zawsze wywiad z pacjentem. Za bada-
nia pomocnicze może posłużyć test wielokrotnej latencji 
(MSLT) – mierzy czas potrzebny do zaśnięcia, skala sen-
ności Epworth (określa stopień senności pacjenta pytanego 
o osiem różnych sytuacji), Stanfordzka skala senności (oce-
nia poziom senności badanego w danej chwili), kwestiona-
riusz Berliński (przy ocenie bezdechu sennego, test utrzy-
mania czuwania – MWT) – bada zdolność do utrzymania 
czuwania przez 40 minut przy przytłumionym świetle, 
a także badanie polisomnograficzne (PSG). Zaburzenia 
snu dotykają całego społeczeństwa, lecz jest grupa cho-
rych szczególnie podatnych. Należą do niej: osoby star-
sze (sen przerywany, z wybudzeniami, mniej wydajny sen 
wolnofalowy), kobiety (wahania gospodarki hormonalnej 
– cykl menstruacyjny, ciąża, menopauza) oraz pacjenci 
z chorobami współistniejącymi (choroby układu krążenia, 
układu oddechowego, choroby neurologiczne). Zaburzenia 
snu są niejednokrotnie objawem wielu innych schorzeń np. 
choroby Parkinsona, ADHD, depresji, zespołu Smith–Ma-
genis czy stwardnienia rozsianego [1, 3, 15, 16, 18, 19, 20]. 
Do najczęstszych zaburzeń snu zaliczamy:

Bezsenność: może być zarówno objawem, jak i od-1. 
rębną jednostką chorobową; oznacza całkowite lub czę-
ściowe pozbawienie snu; do typowych objawów zaliczamy: 
trudność zasypiania, przedwczesne budzenie, płytki sen, 
częste budzenie, niewłaściwą jakość snu, poczucie, że sen nie 
przynosi wypoczynku i regeneracji; bezsenność istotna kli-
nicznie obejmuje czas większy niż 2 tygodnie; wyróżniamy 
bezsenność fizjologiczną (bodźce zakłócające zasypianie), 
patologiczną (zaburzenia chorobowe naruszające sen) i sa-
moistną (forma pośrednia); postępowanie obejmuje leczenie 
przyczynowe (usunięcie przeszkód zewnętrznych, leczenie 
wewnątrzustrojowych przyczyn i spraw chorobowych) i le-
czenie objawowe (odpowiednia higiena snu, psychoterapia, 
zabiegi fizykalne, środki nasenne) [8, 9, 15, 21].

Narkolepsję: występowanie w ciągu dnia napadów 2. 
przymusowego snu, początek choroby w okresie dojrzewania 
lub u młodych dorosłych; objawy: nadmierna senność w cią-
gu dnia z napadowym zasypianiem, katapleksje polegające 
na nagłym spadku napięcia mięśniowego pod wpływem 
silnych emocji, halucynacje hipnagogiczne i paraliż przy-
senny; leczenie obejmuje leki przeciwdepresyjne i leczenie 
objawowe (modafinil, selegilina) [8, 10, 17, 21].

Somnambulizm (lunatyzm, sennowłóctwo): wyko-3. 
nywanie różnych czynności często złożonych podczas snu 
głębokiego (stadium 3 i 4 NREM); chorzy najczęściej nie 
pamiętają po przebudzeniu nocnych wędrówek; najczęściej 
dotyka dzieci i młodych dorosłych [8, 10].

Piśmiennictwo u Autora.
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procesy kognitywne – rodzaje 
i charakterystyka

Funkcje poznawcze to procesy umysłowe służące prze-
twarzaniu informacji płynących ze środowiska wewnętrz-
nego i zewnętrznego umysłu. Służą poznawaniu, tworzeniu 
i modyfikowaniu wiedzy o otoczeniu odpowiednie do tego 
poznania zachowania. Inaczej mówiąc, są to procesy prze-
twarzania informacji polegające na odbieraniu ich z oto-
czenia, przechowywaniu i przetwarzaniu oraz ponownym 
wprowadzaniu ich do otoczenia poprzez różne reakcje. 
Do funkcji poznawczych należą m.in.: percepcja, uwaga 
(koncentracja, kontrola czynności myślenia), funkcje języ-
kowe, pamięć, oraz funkcje wykonawcze [6, 7].

percepcja
Percepcja to ogół procesów związanych z obieraniem 

bodźców z otoczenia zewnętrznego oraz z wewnątrz organi-
zmu w zakresie wszystkich receptorów i narządów zmysłu. 
Procesy te przebiegają w sposób złożony poprzez odebra-
nie „czyste” (bez interpretacji) docierającego bodźca oraz 
w dalszej kolejności poprzez kategoryzację czyli przypisanie 
znaczenia bodźcom na podstawie wiedzy i doświadczenia 
oraz oczekiwań związanych z sytuacją w której bodziec 
się pojawia. Oczywiście jest to pewien schemat, który daje 
raczej idealny obraz funkcji, ponieważ przebieg percepcji 
zmysłowej jest procesem skomplikowanym i zróżnicowanym 
z uwagi na różnorodność dróg nerwowych odpowiedzialnych 
za odbieranie poszczególnych typów wrażeń zmysłowych (np. 
wzrokowych, słuchowych) oraz ilość struktur anatomicznych 
mózgu zaangażowanych w prawidłowy ich przebieg [6, 7].

uwaga
Uwagą nazywamy procesy polegające na wzmacnianiu 

jednych zachowań kosztem innych poprzez selekcjonowa-
nie i ukierunkowanie bodźców docierających z zewnątrz 

i wewnątrz organizmu. Procesy uwagi mogą przebiegać 
w sposób świadomy i celowy – uwaga dowolna lub też 
w sposób mimowolny, kiedy to np. siła lub jakość bodźca 
przyciągnie uwagę automatycznie.

Uwagę można określić pewnymi cechami opisującymi 
jej funkcjonowanie: Czujność, przerzutność, podzielność, 
koncentracja, selektywność [6, 7].

Pamięć
Pamięć definiowana jest jako zdolność do rejestrowania 

i ponownego przywoływania wrażeń, przeżyć czy informa-
cji. Możemy spotkać się z wieloma podziałami procesów 
pamięciowych z uwagi na trwałość przechowywania, typ 
informacji oraz sposób odtwarzania. Wyróżniamy więc 
pamięć sensoryczną, krótkotrwałą, długotrwałą; pamięć 
semantyczną, epizodyczną proceduralną; pamięć jawną 
(deklaratywną) oraz pamięć utajoną (niedeklaratywną) [6, 7].

Funkcje językowe
Mowa jest werbalnym porozumiewaniem się ludzi i sta-

nowi konkretne akty używania słów językowych (dźwięko-
wych, graficznych, migowych) przez danego użytkownika. 
W procesie mówienia informacja przekazywana jest kana-
łem artykulacyjno -słuchowym (w niektórych przypadkach 
wzrokowym). Wyróżnia się czynność nadawania (ekspresji) 
i odbioru (recepcji).

Na mowę i czynności językowe składają się różne formy: 
ekspresja mowy, rozumienie słyszanej wypowiedzi, nazy-
wanie, powtarzanie, rozumienie tekstu pisanego, pisanie, 
czytanie [6, 7].

Funkcje wykonawcze
Funkcje wykonawcze to określenie procesów umysło-

wych wyższego rzędu będących ogniwem łączącym między 
percepcją bodźców a reakcją organizmu. Są to zdolności 
opracowywania nowych wzorców zachowania i sposobów 
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myślenia oraz zdolności do introspekcji wobec tych wzorców. 
Innym słowem, odnoszą się one do różnych zdolności adapta-
cyjnych, m.in. myślenia twórczego i abstrakcyjnego, wglądu 
oraz działań umożliwiających realizację potrzeb, marzeń. 
Dzięki nim można snuć i realizować różne plany. Funkcje 
wykonawcze obejmują wyznaczanie celów z uwzględnie-
niem długofalowych następstw, wybieranie i inicjowanie 
zachowań umożliwiających ich realizację, tworzenie wielu 
możliwych reakcji, kontrolę trafności i prawidłowości reak-
cji oraz dostosowanie ich do zmieniających się warunków. 
Jest to również tworzenie kategorii, myślenie abstrakcyjne 
oraz kontynuacja działania pomimo dystrakcji. Do funkcji 
wykonawczych zaliczana jest też pamięć operacyjna jako 
niezbędna w procesie rozwiązywania problemów, gdzie 
wielokrotnie jest konieczność uwzględnienia wielu aspek-
tów równocześnie [6, 7]. Myślenie według prostej definicji 
jest dochodzeniem do wniosków, które wcześniej człowie-
kowi nie były znane. Jest wiele sposobów, które to umoż-
liwiają. Procesy umysłowe, które składają się na myślenie 
(procedury operacyjne, strategie, procesy rozumowania, 
heurystyki rozwiązywania problemów):

rozumowanie dedukcyjne – zastosowanie formal- –
nych reguł logiki do wyprowadzania wniosków z podanych 
przesłanek;

rozumowanie indukcyjne – wyprowadzanie wnio- –
sków z obserwowanych faktów;

rozwiązywanie problemów – wykorzystywanie  –
algo rytmów i heurystyk.

Operacje umysłowe wykorzystywane w myśleniu to: 
analiza, synteza, uogólnianie, porównywanie, abstraho-
wanie.

Myślenie jest więc procesem wykorzystującym również 
inne procesy poznawcze: percepcję, pamięć – poprzez ope-
rowanie informacjami, selekcję i ich wytwarzanie [12].

anatomiczne i funkcjonalne podłoże  
procesów poznawczych

W procesach spostrzegania – percepcji bodźców 
z otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego zaangażowane 
są różne struktury anatomiczne związane z narządami 
zmysłów, a więc wszystkie obszary korowe i podkorowe. 
Współdziałanie różnych układów percepcyjnych stanowi 
podstawę sprawnego funkcjonowania organizmu. Polega 
na tym, że mózg analizuje jednocześnie informacje z zakresu 
różnych modalności, których źródłem są aktualnie dzia-
łające bodźce.

Droga wzrokowa przebiega przez siatkówkę, nerw wzro-
kowy, poprzez skrzyżowanie wzrokowe, ciało kolankowate 
boczne promienistością wzrokową do kory wzrokowej pierw-
szorzędowej w 17. okolicy Brodmana – kora potyliczna. 
Jednak reprezentacja siatkówki została odnaleziona w 32 
obszarach korowych. Każdy obszar specjalizuje się w proce-
sowaniu innego aspektu informacji wzrokowej (np. kształt, 
kolor, głębia, twarz). Równoległe przetwarzanie informacji 

wzrokowej odbywa się z dwóch strumieniach. Strumień 
grzbietowy (dorsal) – kora skroniowo -przyśrodkowo -górna 
i ciemieniowo tylna – analizuje informację przestrzenną, 
ruch i głębię (lokalizacja – gdzie?). Strumień brzuszny 
(ventral) – dolna kora skroniowa – analizuje kształt i kolor 
(rozpoznawanie – co?) [1, 2, 5]. Droga słuchowa przebiega 
od ślimaka – jądra ślimakowego, poprzez jądro górne oliwki, 
wzgórki czworacze dolne, ciało kolankowate przyśrodkowe 
promienistością słuchową do kory słuchowej pierwszorzę-
dowej zlokalizowanej w płacie skroniowym – górna część 
zakrętu Heschla.

Droga węchowa, jako jedyna, nie przebiega poprzez 
wzgórze, rozpoczyna się w kłębuszkach węchowych skąd 
nerwem węchowym biegnie przez pasmo węchowe bezpo-
średnio do kory węchowej (archicortex – stara kora) dalej 
do spoidła przedniego i przeciwległej strony opuszki węcho-
wej. Pierwszorzędową korę węchową stanową zakręty hipo-
kampa – półksiężycowaty, okalający oraz kora gruszkowa 
[1, 2, 5].

W odczuwanie zmysłu smaku zaangażowane są nerwy 
czaszkowe – VII, IX i X – poprzez zwoje – twarzowy, 
językowo -gardłowy i błędny biegną do jądra pasma samot-
nego – jądro brzuszne tylno -przyśrodkowe wzgórza do kory 
smakowej pierwszorzędowej (43. pole Brodmanna) znaj-
dującego się z ścianie grzbietowej bruzdy bocznej – zwią-
zanej ze świadomą percepcją smaku. Drugorzędowa kora 
smakowa znajduje się w wyspie – prawdopodobnie jest 
związana z emocjonalnymi aspektami smaku.

Struktury anatomiczne mózgu zaangażowane w funk-
cje językowe, to głównie lewopółkulowy obszar – wzdłuż 
i w pobliżu bruzdy Sylwiusza. Pole Wernickego – tylna część 
zakrętu skroniowego górnego (związany z mową słyszaną) 
oraz okolica Broca – płat czołowy od przodu do granicy kory 
ruchowej (związany z mową mówioną). Również jądra pod-
stawy mają swój udział w przebiegu mowy – odpowiadają 
za jej rytm Oba te obszary połączone są za pośrednictwem 
pęczka łukowatego i funkcjonują we współpracy [1, 2, 5].

Nie ma jednego obszaru anatomicznego mózgu odpo-
wiedzialnego za myślenie rozumiane jako przetwarzanie 
informacji i generowanie wniosków. W związku ze złożo-
nością tego procesu i współuczestnictwem innych procesów 
kognitywnych można powiedzieć, że cały mózg uczestniczy 
w tych operacjach, z uwzględnieniem okolic przedczołowych, 
które przede wszystkim zaangażowane są w rozwiązywa-
nie złożonych problemów, zachowania planowe.

Pamięć jest procesem niejednorodnym, o zróżnicowa-
nym podłożu anatomicznym. W pamięci deklaratywnej 
uczestniczą struktury przyśrodkowej części płata skronio-
wego, przyśrodkowe części wzgórza oraz kora przedczołowa. 
Wyniki bardziej szczegółowych badań wykazały, iż kora 
węchowa jest związana z rozpoznawaniem wzrokowym 
i dotykowym oraz pamięcią asocjacyjną. Hipokamp jest 
istotny dla wykonywania zadań opartych na pamięci prze-
strzennej lub być może szerzej, na pamięci epizodycznej, 
natomiast ciało migdałowate istotne jest w pamięci emocjo-
nalnej i kojarzeniu bodźców ze wzmocnieniem. Grzbietowo-
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 -boczna kora przedczołowa odgrywa dużą rolę w wykony-
waniu zadań opartych na pamięci operacyjnej, natomiast 
brzuszna część kory przedczołowej jest istotna dla pamięci 
rozpoznawczej. Pamięć proceduralna jest związana z funkcją 
zwojów podstawy oraz ich interakcją ze wzgórzem i korą 
przedczołową. W procesach warunkowania zwoje podstawy 
współpracują również z wyspecjalizowanymi obszarami 
korowymi istotnymi dla pamięci deklaratywnej.

Procesy pamięciowe są niezbędne do bardziej złożonego 
procesu jakim jest uczenie się – czyli powstawaniu trwałych 
zmian zachowania będących efektem doświadczenia. Podło-
żem uczenia się jest plastyczność układu nerwowego polega-
jąca na zdolności do przebudowywania połączeń nerwowych. 
Zmiany nabyte pod wpływem doświadczenia są przecho-
wywane w układzie nerwowym. W zakresie uczenia się 
schematów ruchowych szczególną rolę odgrywa móżdżek – 
niezbędny do wykonywania wszystkich ruchów dowolnych 
łącznie z uczeniem się chodzenia (u ludzi) [1, 2, 5].

Wszystkie procesy poznawcze zachodzące jednocze-
śnie i z wzajemnym przenikaniem się są uwarunkowane 
podłożem anatomicznym, które zostało omówione. Jednak 
niezwykle istotny wpływ na funkcjonalność połączeń, sku-
teczność i sprawność przebiegu sygnałów nerwowych przez 
poszczególne drogi zmysłowe oraz aktywność obszarów 
odpowiedzialnych za pozostałe opisane procesy poznawcze 
ma biochemia naszego mózgu i całego układu nerwowego 
– układ neuroprzekaźnictwa chemicznego, będący stymu-
latorem tych procesów. 

Neuroprzekaźniki jako substancje krótkodziałające 
z uwagi na szybkie unieczynnienie poprzez enzymy odgry-
wają ogromną rolę w prawidłowym przebiegu różnych pro-
cesów w OUN, w tym również poznawczych, oraz w wystę-
powaniu zaburzeń w tym zakresie [2]. Do najistotniejszych 
z punktu widzenia procesów kognitywnych należą: ace-
tylocholina (ACh), dopamina (DA), noradrenalina (NA), 
receptor GABA, glutaminian sodu.

Poniżej przedstawiono syntetyczny przegląd neuroprze-
kaźników w kontekście procesów poznawczych:

acetylocholina – wpływa na procesy uczenia się, pamięć 
i percepcję. Transmisja cholinergiczna odpowiada za uwagę, 
tworzenie śladów pamięciowych, ich przywoływanie.

Noradrenalina – amina katecholowa, wpływa na pro-
cesy koncentracji uwagi, pamięć, szczególnie zapamiętywa-
nie i odtwarzanie. Niedobór powoduje upośledzenie uwagi, 
problemy z koncentracją, deficyty pamięci, spowolnienie 
przetwarzania informacji. Odgrywa również rolę na powsta-
wanie i utrzymywanie nastroju.

dopamina – amina katecholowa, prekursor noradre-
naliny. Odgrywa rolę w kontroli funkcji motorycznych, 
psychicznych i poznawczych, podejmowaniu decyzji oraz 
pamięci operacyjnej – niedobór powoduje chaos myślowy, 
brak selektywności uwagi.

glutaminian sodu (glu) – aminokwas pobudzający, 
bardzo szeroko rozpowszechniony w OUN. Wpływa na sku-
teczność przekazu informacji sensorycznych, reguluje pla-
styczność synaptyczną wpływającą na uczenie się i pamięć.

receptor gaBa – neuroprzekaźnik hamujący, regu-
luje procesy snu i czuwania, pamięć. Nadmierna transmi-
sja receptora GABA prowadzi do patologicznej senności, 
zaburzeń koncentracji i pamięci [2, 11, 12].

zjawisko stresu  
i jego modulujące uwarunkowania

Termin „stres”, podobnie jak termin „emocje” jest trudny 
do zdefiniowania i do zmierzenia. Prekursorem badań nad 
stresem był niemiecki lekarz Hans Selye. 

Stres definiowany jest jako konieczność zmierzenia się 
z wyzwaniami wynikającymi ze zmian cech fizykochemicz-
nych środowiska, w którym przebywa dany organizm lub 
zmian zachodzących w środowisku wewnętrznym organi-
zmu, zwanych zaburzeniami homeostazy. Osobną grupę 
bodźców stresotwórczych stanowią wyzwania związane 
z funkcjonowaniem w określonych warunkach społecznych. 
W tym kontekście nie ma zasadniczego znaczenia czy roz-
ważać będziemy przebieg reakcji na stres u zwierząt, czy 
u ludzi – w świecie ludzi łatwo można znaleźć analogie 
łączące je ze światem zwierząt.

Stres fizjologiczny jest zjawiskiem odmiennym od stresu 
psychologicznego ze względu na zróżnicowany charak-
ter przyczyn. Ponadto, każde z pojęć odnosi się do innego 
poziomu funkcjonowania człowieka. Jednocześnie oba 
te zjawiska są ze sobą ściśle powiązane, mają także wspólną 
podstawę w procesach nerwowych i hormonalnych. Cho-
roba, głód, zranienie, zatrucie (stres fizjologiczny) związane 
są z pojawieniem się silnych emocji, które wywierają wpływ 
na przebieg innych procesów psychicznych. Odwrotnie – 
silny lęk może spowodować zaburzenia procesów fizjolo-
gicznych (bóle głowy, nudności, biegunka itp.) [20].

W nowoczesnym społeczeństwie stres socjalny odpo-
wiada za większość dolegliwości i chorób, których źródła 
współczesna medycyna upatruje w nadmiernym obciążeniu 
organizmu. Stres ten wynika z zależności między indywidu-
alnymi predyspozycjami człowieka a miejscem zajmowanym 
w hierarchii społecznej. Zrozumienie mechanizmów, które 
leżą u podstaw zaburzeń spowodowanych przez stres sta-
nowi podstawę rozwoju terapii i zapobiegania występowaniu 
depresji, nadciśnienia, chorób serca, dolegliwości ze strony 
układu pokarmowego, autoagresji i wielu innych [7, 13].

Badania poświęcone neuronalnym przyczynom zabu-
rzeń związanych ze stresem są bardzo aktywnie prowa-
dzone od kilku dekad. Zidentyfikowano wiele czynników 
genetycznych i hormonalnych, które mogą uczestniczyć 
w psychopatologii stresu. Wielu badaczy wykorzystuje 
modele zwierzęce do badania interakcji między genami 
i czynnikami środowiskowymi, które mogą być przyczyną 
zaburzeń stresowych [18].

Zmiany związane z podwyższeniem pobudzenia orga-
nizmu w stresie przebiegają według następujących faz:

Fazy mobilizacji – wzrost intensywności reakcji 1. 
(szybkość, tempo reakcji ruchowych), podwyższenie się 
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sprawności procesów intelektualno -poznawczych (przy-
spieszenie procesów myślowych, polepszenie pamięci, 
sprawność skojarzeń, zwiększenie wrażliwości na bodźce 
z otoczenia). Mobilizacja sprawia, że następuje pełne wyko-
rzystanie potencjalnych możliwości jednostki. Jest to faza 
stresu korzystnego, tzw. eustresu. Jednostka motywowana 
jest do aktywizacji zasobów fizjologicznych i psychicznych 
w celu albo ucieczki z pola zagrożenia, albo podjęcia walki 
z zagrożeniem. Często w piśmiennictwie nazywana jest 
reakcją „walcz albo uciekaj” i określana jako sekwencja 
reakcji wewnętrznych przygotowująca organizm do walki 
lub ucieczki.

Fazy rozstrojenia – poziom wykonania różnych za-2. 
dań życiowych spada (zaniedbywanie obowiązków, błędy 
w pracy), zaczyna pojawiać się dezorganizacja w działa-
niu (szybka i niewyraźna mowa, chaotyczne ruchy, błędne 
decyzje wynikające ze zniekształconej percepcji sytuacji). 
Występują chwilowe przerwy w działaniu (nie wiadomo 
co robić dalej) i w myśleniu (pustka w głowie), także trud-
ności w koncentracji uwagi, w procesach pamięciowych 
i spostrzeganiu sytuacji i swojego położenia. W tej fazie 
zachowanie nie jest funkcjonalne w stosunku do stojących 
przed jednostką problemów. Pojawia się stres dezorgani-
zujący, tzw. dystres.

Fazy destrukcji – przy narastającym napięciu emo-3. 
cjonalnym [1].

Istnieje związek między fazami, w jakich przebiegają 
zmiany niespecyficzne, zmiany specyficzne i reakcje emo-
cjonalne. W fazie mobilizacji podejmowane są działania 
mające na celu zwalczenie stresu i kontrolowanie emocji. 
Gdy napięcie stopniowo narasta, a walka ze stresem się nie 
powiodła (sytuacja trudna nie została rozwiązana), zacho-
wanie ulega dezorganizacji, a jednostka przechodzi do dzia-
łań obronnych (ucieczka, rezygnacja, zmiany w percepcji 
sytuacji itp.).

Stres a reakcje neurohormonalne

Adaptacja do stresu uznawana jest za proces dynamiczny, 
koordynowany przez struktury OUN. W proces ten włączone 
jest postrzeganie informacji dopływających z receptorów, 
integrowanie ich z wcześniejszymi doświadczeniami, neuro-
nalne i neurohormonalne dostosowywanie się do aktualnych 
wymagań, inicjowanie reakcji behawioralnej, uruchamianie 
dróg neuronalnych odpowiadających za wzrost pobudzenia 
emocjonalnego, natężenie uwagi i właściwą reaktywność, 
a także wygaszenie zachowań, które w obliczu stresu nie 
mają znaczenia adaptacyjnego, takich jak jedzenie, sen czy 
zachowania seksualne. Uważa się, że ten ciąg przemian jest 
charakterystyczny dla pobudzenia stresowego. W przy-
padku ludzi adaptacja jest rozumiana jako dostosowywanie 
się jednostki do zmian psychospołecznych, zwłaszcza tych, 
które mają znaczące implikacje emocjonalne. Jednakże per-
manentne utrzymywanie się tego typu pobudzenia lub też 
kumulowanie się skutków kolejno po sobie następujących 

epizodów stresowych może prowadzić do nadreaktywności 
układów neurohormonalnych odpowiadających za reakcje 
na stres. Co więcej, stres psychosocjalny jest postrzegany 
jako wyzwalacz wielu schorzeń psychiatrycznych, takich 
jak depresja i zaburzenia lękowe [18].

Zasadniczym elementem adaptacyjnych reakcji na stres 
jest pobudzenie układu współczulno -nadnerczowego (sym‑
pathoadrenal system – SAS) z jego częścią adrenergiczną 
i noradrenergiczną oraz osi podwzgórzowo -przysadkowo-
 -nadnerczowej HPA funkcjonującej w ścisłym powiązaniu 
z ośrodkowym układem limbicznym.

Pobudzenie układu współczulno -nadnerczowego pociąga 
za sobą wzrost wytwarzania adrenaliny i noradrenaliny, 
co jest regulowane przez pobudzenie jądra miejsca sinawego 
(NLC) w OUN i aktywację współczulnej części układu 
autonomicznego. Pobudzenie układu limbicznego i osi HPA 
wiąże się z aktywacją ciała migdałowatego i hipokampa, 
a także struktur nerwowych, które otrzymują impulsację 
od neuronów wchodzących w skład osi podwzgórzowo-

 -przysadkowo -nadnerczowej. Oba układy neuronalne ściśle 
ze sobą współpracują, co oznacza, że aktywacja jednego 
z nich pociąga za sobą następczy wzrost aktywności dru-
giego. Obwody neuronalne reagujące na stres przenikają 
ponadto w inne obszary mózgu zaangażowane w analizę 
i odzyskiwanie informacji (przypominanie), ocenę ryzyka, 
generowanie emocji, opracowywanie strategii i wypracowy-
wanie reakcji adaptacyjnych adekwatnych do sytuacji [18].

Układ współczulno -nadnerczowy
Nadrzędnym ośrodkiem nerwowym kontrolującym 

aktywność ośrodkowego układu noradrenergicznego jest 
jądro miejsca sinawego znajdujące się w obrębie pnia mózgu. 
Neurony tej struktury wysyłają drogi projekcyjne do ciała 
migdałowatego, hipokampa i podwzgórzowego jądra przy-
komorowego. Liczba neuronów tworzących NLC jest sto-
sunkowo niewielka, ich wypustki są jednak bardzo roz-
gałęzione i obejmują dużą część OUN. Aktywacja NLC 
prowadzi do wzrostu wydzielania noradrenaliny w wielu 
strukturach nerwowych, czego konsekwencją jest wywoła-
nie stanu wzmożonego pobudzenia charakterystycznego dla 
reakcji stresowych. Przedłużone pobudzenie tego układu 
prowadzi do podwyższenia syntezy noradrenaliny, co ma 
skompensować straty neuroprzekaźnika wydzielanego 
do przestrzeni międzykomórkowych. Zawartość noradre-
naliny w mózgu nigdy nie spada poniżej wartości kontrolnej, 
a w stanie stresu może nawet nieco wzrosnąć.

Aktywacji układu noradrenergicznego w mózgu towa-
rzyszy zwykle aktywacja współczulnej części autonomicz-
nego układu nerwowego. W połączeniu z jądrem miejsca 
sinawego boczne podwzgórze uczestniczy w aktywacji 
katecholaminergicznej, a konsekwencją tego jest wzrost 
aktywności obwodowych nerwów współczulnych i rdzenia 
nadnerczy. Zmiany te wiążą się ściśle z reakcjami adapta-
cyjnymi regulowanymi poprzez aktywację współczulną 
i aminy katecholowe wydzielane z rdzenia nadnerczy [18]. 
Układ współczulno -nadnerczowy zostaje uruchomiony już 
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w pierwszej minucie reakcji stresowej. Celem jego dzia-
łania jest natychmiastowe i szybkie rozwiązanie sytuacji 
stresowej [19].

oś podwzgórzowo -przysadkowo -nadnerczowa
System ten otrzymuje informacje o sytuacji stresowej za 

pośrednictwem jądra przykomorowego podwzgórza. Neu-
rony tej struktury syntetyzują kortykoliberynę (CRH) – poli-
peptyd, który pełni funkcję hormonu hipofizjotropowego. 
Kortykoliberyna spływa wraz z krwią do przedniego płata 
przysadki mózgowej stymulując transkrypcję genu kodu-
jącego proopiomelanokortynę (POMC), która jest prekur-
sorem hormonu adrenokortykotropowego (ACTH). Inne 
peptydy podwzgórzowe, takie jak wazopresyna argininowa, 
są uwalniane synchronicznie, a ich rola polega na wzmoc-
nieniu działania CRH. Wzrost wydzielania ACTH prowa-
dzi do podwyższenia sekrecji hormonów glikokortykoido-
wych, zwłaszcza kortyzolu i kortykosteronu w komórkach 
kory nadnerczy.

W celu utrzymania aktywności glikokortykoidowej 
na odpowiednim poziomie, oś podwzgórzowo -przysadkowo-

 -nadnerczowa (hypothalamic ‑pituitary ‑adrenal axis – HPA) 
kontrolowana jest na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrot-
nego. W ramach tej regulacji wzrost stężenia hormonów 
powyżej bezpiecznej granicy powoduje hamowanie wydzie-
lania stymulujących hormonów na wyższych piętrach osi 
HPA, której aktywność może być regulowana za pomocą 
różnych mechanizmów, co świadczy o tym, że kontrolo-
wanie jej jest istotne dla organizmu [18].

Wydzielanie glikokortykosteroidów przez nadnercza 
znacznie wzrasta w stanie stresu. Reakcja ta ma znacze-
nie adaptacyjne, ponieważ dostosowuje procesy przemiany 
materii w organizmie do wymogów aktualnej sytuacji. Reak-
cję stresową wywołują czynniki różnego rodzaju i pochodze-
nia, takie jak urazy mechaniczne, infekcje, niska lub wysoka 
temperatura otoczenia, operacje chirurgiczne, a także silne 
przeżycia emocjonalne. Oś HPA działa z pewnym opóź-
nieniem – po ok. 30 min, a efekty jego działania utrzymują 
się przez znacznie dłuższy czas [19].

Ośrodkowy układ nerwowy i oś HPA pozostają w ści-
słym związku, a powiązanie to sprawia, że myśli i emocje 
mogą regulować wydzielanie hormonów stresu. W warun-
kach stresu chronicznego system ujemnych sprzężeń zwrot-
nych działających w obrębie osi HPA okazuje się zawodny. 
Konsekwencją tego jest wzrost aktywności glikokortyko-
idowej, a także zmiany psychopatologiczne prowadzące 
do rozwoju wielu zaburzeń, takich jak lęk czy depresja. 
Związek między stresem a depresją wydaje się dobrze udo-
kumentowany, a ogniwem, które łączy oba te stany jest 
wysoki poziom glikokortykoidów [18].

drogi serotoninergiczne
Serotonina uczestniczy w stresowej aktywacji osi HPA. 

Komórki należące do układu serotoninergicznego położone 
są głównie w jądrach szwu i wysyłają aksony do układu lim-
bicznego i kory nowej. Szlak nerwowy łączący grzbietowe 

jądro szwu z przodomózgowiem unerwia ciała migdałowate 
i jądro łukowate rdzenia przedłużonego. Układ ten uczestni-
czy w wywoływaniu lęku antycypacyjnego. W sytuacji alar-
mowej tego typu pobudzenie ma duże znaczenie adaptacyjne 
i stanowi informację dla układu limbicznego, że zaistniała 
sytuacja lub działający bodziec jest związany z nieprzy-
jemnymi doświadczeniami. Wzrost aktywności w obrębie 
opisanych struktur może także kontrolować emocjonalną 
reakcję na sytuację stresotwórczą. Nadmierna aktywacja 
traktu łączącego grzbietowe jądro szwu z przodomózgowiem 
jest związana z występowaniem fobii i ogólnymi zaburze-
niami lękowymi. Trakt, który łączy środkowe jądro szwu 
z przodomózgowiem unerwia komplementarne struktury, 
przede wszystkim hipokamp. Aktywacja tej drogi może 
odpowiadać za wystąpienie tolerancji na bodźce, których 
nie można uniknąć. W konsekwencji, ostre reakcje unikania 
mogą być w końcu zniwelowane częstym powtarzaniem 
stymulacji, która je wywołuje. Jest to związane ze sprawo-
waniem neutralizującej kontroli nad negatywnymi doświad-
czeniami emocjonalnymi przez wywoływanie relaksacji, 
satysfakcji i bezczynności. Nadmierne pobudzenie tego 
układu skutkuje wyuczoną bezradnością, a jej konsekwencją 
jest depresja. Dodatkowo, włókna serotoninergiczne uner-
wiają neurony syntetyzujące CRH w jądrze przykomoro-
wym. Neurony serotoninergiczne sprawują kontrolę nad 
osią HPA i układem współczulno -nadnerczowym, a gliko-
kortykoidy i aminy katecholowe wydzielane w stanie stresu 
mogą zwrotnie kontrolować ich aktywność [18].

drogi dopaminergiczne
Dopamina uczestniczy w regulacji aktywności osi HPA. 

Wykazano, że układ dopaminergiczny sprawuje pozytywną 
kontrolę nad osią HPA i układem SAS, a glikokortyko-
idy i aminy katecholowe mogą zwrotnie kontrolować jego 
funkcjonowanie. Układ dopaminergiczny jest podzielony 
na podsystemy, takie jak układ mezolimbiczny i układ mezo-
kortykalny, które są włączone w regulację procesów ada-
ptacyjnych. W stanie stresu oba systemy są aktywowane 
przez jądro miejsca sinawego i neurony katecholaminer-
giczne. Układ mezolimbiczny włączony jest w analizowanie 
i wzmacnianie bodźców nagradzających, a także w moty-
wowanie reakcji behawioralnych. Wydaje się, że uczestniczy 
także w aktywacji zachowań ukierunkowanych na osiągnię-
cie celu, a jego zahamowanie prowadzi do emocjonalnego 
zobojętnienia i utraty inicjatywy. Układ ten jest bardzo 
wrażliwy na stres.

Neurony układu mezokortykalnego wysyłają aksony 
do kory czołowej, która odpowiada za funkcje kognitywne, 
takie jak osądzenie sytuacji i planowanie reakcji beha-
wioralnej, a także do kory przedczołowej odpowiedzial-
nej za przewidywanie i ogniskowanie uwagi. Sugerowano, 
że doświadczanie sytuacji stresotwórczych zmienia meta-
bolizm dopaminy i jej uwalnianie w układzie mezolim-
bicznym. Co więcej, powtarzająca się ekspozycja na stres 
może zmieniać zdolność do reagowania na kolejne bodźce 
stresowe, prowadząc do zaburzeń funkcjonowania układu 
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mezolimbicznego. Ekspozycja na pojedynczy nieoczekiwany 
i niekontrolowany bodziec awersyjny prowadzi do zahamo-
wania uwalniania dopaminy i zakłócenia reakcji na bodźce 
nagradzające i awersyjne. Wpływ stresu na układ mezo-
limbiczny może się różnić w zależności od stopnia kontroli, 
jaką sprawujemy nad sytuacją, predyspozycji genetycznych 
i wcześniej zgromadzonych doświadczeń [18].

Stres a układ immunologiczny
Organizm różnie reaguje na odmienne stresory. Na przy-

kład silny, nieuchronny lecz trwający krótko stresor jest 
traktowany jak choroba. Stres pobudza współczulny układ 
nerwowy oraz oś HPA. Krótkotrwałe pobudzenie którego-
kolwiek z tych systemów wzmacnia odpowiedź immunolo-
giczną i w konsekwencji pomaga zwalczać wirusy a nawet 
nowotwory. Nawet „negatywne” emocje takie jak lęk, czy 
gniew powodując chwilowy wzrost aktywności układu 
immunologicznego. Krótkotrwały stres poprawia działa-
nie systemów wzgórzowych, które jak się sądzi są zaan-
gażowane w procesy pamięciowe. To co jest szkodliwe 
to długotrwały lęk, gniew lub stres. Długotrwały wzrost 
stężenia kortylozu kieruje energię w stronę zwiększania 
metabolizmu i podniesienia poziomu cukru we krwi a tym 
samym w stronę przeciwną do syntezy białek w tym białek 
układu immunologicznego [1]. Glikokortykoidy stanowią 
ogniwo łączące stymulację stresową ze zmianami aktyw-
ności układu odpornościowego. Wydzielanie hormonów 
z kory nadnerczy rośnie w odpowiedzi na procesy zapalne. 
Pobudzony układ immunologiczny może syntetyzować 
cząsteczki przypominające ACTH, choć wydaje się, że ich 
aktywność nie jest wystarczająca do wywołania reakcji 
biologicznej. Zdaniem niektórych autorów wzrost stężenia 
glikokortykoidów ma chronić organizm przed uszkodze-
niami wywołanymi aktywacją funkcji immunologicznych. 
Zmiany stężenia glikokortykoidów, zarówno te obserwo-
wane w cyklu dobowym, jak i wywołane stymulacją stre-
sową, są związane ze zmianami poziomu cytokin i leu-
kocytów.

Stłumienie ekspresji cytokin prozapalnych pod wpły-
wem glikokortykoidów może stanowić przykład działania 
ochronnego hormonów. Zdaniem niektórych autorów ist-
nieje ścisły związek pomiędzy cytokinami prozapalnymi, 
stanami depresyjnymi i wywołanymi przez stres zaburze-
niami ze strony układu sercowo -naczyniowego. Podczas 
depresji rośnie wydzielanie czynnika martwicy nowotwo-
rów (TNF -α), interleukiny 1α i interferonu. Wymienione 
cytokiny wywołują zmiany zachowania charakterystyczne 
dla depresji. Uszkodzenie mięśnia sercowego wywołane 
przez chroniczny stres jest skutkiem zaburzeń hormonalnych, 
zakłócenia funkcjonowania układu renina -angiotensyna, 
a także układu odpornościowego. Podczas zawału serca 
do krwi wydzielane są TNF -α, interleukina 1α i interleukina 
6. Rosnący poziom cytokin prozapalnych, zwłaszcza TNF -α, 
towarzyszy także niewydolności lewokomorowej, kardio-
miopatii i obrzękowi płuc. Wspomniany czynnik humoralny 
związany jest prawdopodobnie z występowaniem zachowań 

charakterystycznych dla stanów depresyjnych towarzy-
szących zaburzeniom pracy serca. Wydaje się, że opisane 
zależności mogą stanowić ogniwo łączące choroby układu 
sercowo -naczyniowego z depresją.

Stres moduluje aktywność układu immunologicznego. 
Ekspozycja na endotoksyny, antygeny i wywołujące infek-
cje mikroorganizmy prowadzi do aktywacji układu immu-
nologicznego, której towarzyszy wzrost aktywności kory 
nadnerczy. Podobną reakcję mogą wywołać czynniki niein-
fekcyjne. Stresory psychologiczne, takie jak stres otwartego 
pola czy stres unikania wyzwalają wydzielanie cytokin 
zanim jeszcze dojdzie do wzrostu uwalniania glikokortyko-
idów. Gwałtowna aktywacja układu odpornościowego jest 
prawdopodobnie uogólnioną odpowiedzią na wiele streso-
rów. Funkcje układu immunologicznego mogą być modyfi-
kowane także przez aminy katecholowe. W tym przypadku 
oddziaływanie to jest krótkie, bowiem dezaktywacja amin 
katecholowych wydzielonych do krwi postępuje bardzo 
szybko. Zarówno adrenalina, jak i NA modyfikują układ 
białek adhezyjnych na powierzchni leukocytów i komó-
rek śródbłonka. Pod wpływem stymulacji adrenergicznej 
maleje liczba komórek odpornościowych przylegających 
do komórek śródbłonka, rośnie natomiast ich liczba w oso-
czu. Działanie NA jest słabsze, a wynika to prawdopo-
dobnie z mniejszego powinowactwa NA do receptorów 
β -adrenergicznych [18].

Stres a układ limbiczny
Informacje o bodźcach docierające ze środowiska 

zewnętrznego, na drodze do kory mózgowej, przekazy-
wane są do odpowiednich pól czuciowych wzgórza. Stąd 
sygnały transmitowane są do ciał migdałowatych poprzez 
bezpośrednie połączenie neuronalne lub pośrednio, poprzez 
połączenie wzgórze -kora mózgowa -ciała migdałowate. 
Pierwsze z tych połączeń jest krótszą i szybszą drogą neu-
ronalną, ale ponieważ omija korę mózgową, stanowi tylko 
wejście pierwotne, a informacje, które płyną tą drogą, nie 
docierają do świadomości. W połączeniu ze stymulacją 
noradrenergiczną z miejsca sinawego impulsy te są jed-
nak niezbędne do wywołania pobudzenia emocjonalnego 
i alarmowego w pierwotnej reakcji na stres. Obie drogi 
przekazują impulsy do jąder bocznych ciał migdałowatych, 
skąd informacje płyną do innych struktur, takich jak jądra 
podstawy przodomózgowia.

Hipokamp, inaczej niż ciało migdałowate, nie otrzy-
muje informacji dotyczących pojedynczych sygnałów 
sensorycznych, lecz informacje ogólne, osadzone w kon-
kretnym kontekście. Systemy sensoryczne kory nowej 
otrzymują informacje o bodźcach zewnętrznych i tworzą 
ich czuciowe reprezentacje. Układ ten przekazuje następ-
nie impulsy do ośrodków kojarzeniowych, takich jak kora 
przedczołowa i potyliczno -skroniowo -ciemieniowa, a stąd 
do ośrodków, w których odbywa się integracja czuciowej 
reprezentacji bodźców. Stamtąd impulsy płyną do hipo-
kampa, gdzie postępuje ich analiza. Hipokamp wysyła 
następnie informację zwrotną do kory nowej, a także 
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informację pierwotną do ciał migdałowatych i jądra przy-
komorowego. Wydaje się, że w tych ostatnich strukturach 
pełni ona funkcję spowalniacza lub wygaszacza reakcji. 
Ciała migdałowate otrzymują podstawowe informacje 
czuciowe ze wzgórza, bardziej przetworzone docierają 
doń szlakiem prowadzącym przez wzgórze i korę, a kom-
pleksowe i zintegrowane, przeanalizowane w konkret-
nym kontekście – z hipokampa. Hipokamp i związane 
z nim pola korowe odpowiadają za procesy tworzenia 
i odzyskiwania informacji z ośrodków korowych i pod-
korowych. Dzięki temu mechanizmowi impulsy, które 
płyną z tych „magazynów wspomnień” do hipokampa, 
działając jako wewnętrzne stresory, mogą prowadzić 
do wystąpienia reakcji stresowej, której źródłem nie jest 
bieżąca sytuacja, lecz tylko wspomnienia o zagrożeniu, 
które wystąpiło w przeszłości. Każdy z nas przechowuje 
w pamięci wspomnienia o nieprzyjemnych wydarzeniach, 
które przywołane sprawiają, że pojawiają się u nas reakcje 
emocjonalne i wegetatywne charakterystyczne dla stanu 
stresu. Ciała migdałowate włączone są w analizę emocjo-
nalnego znaczenia stresorów zewnętrznych, rozumianych 
zarówno jako pojedyncze bodźce, jak i rozbudowane sytu-
acje stresotwórcze, a także uczestniczą w emocjonalnej 
ocenie bodźców wewnętrznych. Różne wyjścia neuronalne 
z ciał migdałowatych mogą aktywować odmienne reakcje 
behawioralne, autonomiczne i neurohormonalne. Projekcje 
nerwowe biegnące do bocznego podwzgórza pośredniczą 
w aktywacji współczulnej składowej układu współczulno-
 -nadnerczowego, projekcje do grzbietowych jąder rucho-
wych nerwu błędnego aktywują część przywspółczulną 
układu autonomicznego, projekcje do jądra miejsca sina-
wego aktywują szlaki noradrenergiczne i dopaminergiczne 
w ośrodkowym układzie nerwowym, projekcje wysyłane 
do śródmózgowia odpowiadają za wystąpienie odpowied-
nich reakcji behawioralnych, a najważniejsze w omawia-
nym kontekście drogi projekcyjne bezpośrednie (do jądra 
przykomorowego) i pośrednie (do jąder podstawy) uczest-
niczą w aktywacji reakcji neurohormonalnych charakte-
rystycznych dla danego rodzaju stresu [18].

Przedłużający się stres może być szkodliwy również 
z innego powodu. Wysoki poziom kortyzolu osłabia chwi-
lowo pamięć, a utrzymujący się długo podwyższony poziom 
kortylozu powoduje wzrost wrażliwości neuronów hipo-
kampa tak że mogą one ulec zniszczeniu na skutek nad-
miernego pobudzenia lub też działania toksyn. Wysoki 
poziom kortyzolu może być odpowiedzialny za degene-
rację hipokampa a w konsekwencji za osłabienie pamięci, 
co się zdarza u wielu ludzi starszych. Ponadto uszkodzenie 
hipokampa prowadzi do zwiększenia poziomu kortyzolu 
co może wywołać wyniszczający cykl zdarzeń [1]. Zmiany 
strukturalne OUN pod wpływem stresu mają swoje przeło-
żenie na obraz kliniczny w postaci zaburzenia natychmia-
stowego i odroczonego przypominania treści werbalnych, 
pogorszenia pamięci werbalnej i wzrokowo -przestrzennej 
oraz gorszego wskaźnika poziomu kompetencji wzrokowo-

 -konstrukcyjnych. Konsekwencje zmian w funkcjonowaniu 

osi stresu oraz aktywacja innych łączących się układów 
neuroprzekaźników odgrywają rolę głównych mechani-
zmów w rozwoju poszczególnych zaburzeń psychicznych. 
Analiza szlaków odpowiedzialnych za występowanie obja-
wów wytwórczych czy zaburzeń nastroju znajduje wspólny 
mianownik ze zmianami w OUN wywołanymi przez trau-
matyzujący stres [16].

ocena zagrożenia i radzenie sobie ze stresem
Adaptacyjna reakcja na stres jest regulowana głównie 

przez aktywację nerwowych szlaków katecholaminergicz-
nych, a także układu limbicznego i osi HPA. Konsekwencją 
tego jest wzrost osoczowego stężenia A, NA, ACTH i gli-
kokortykoidów. Jakość reakcji adaptacyjnej zależy od cech 
bodźca stresotwórczego, jego subiektywnej oceny, a także 
wyboru strategii postępowania.

Opisano dwa główne sposoby radzenia sobie ze stre-
sem. Pierwszy z nich jest sposobem aktywnym połączo-
nym z występowaniem reakcji obronnych, z wysiłkiem 
ukierunkowanym na wyjście z sytuacji, walką o zacho-
wanie kontroli i charakteryzuje się aktywacją układu SAS. 
Przedłużona aktywacja współczulna prowadzi do rozwoju 
zaburzeń somatycznych występujących w obrębie układu 
sercowo -naczyniowego, takich jak choroba wieńcowa, aryt-
mia i zawał serca. U zdrowego człowieka ryzyko powstania 
uszkodzeń w obrębie układu sercowo -naczyniowego pod 
wpływem ostrego stresu jest, mimo intensywnej aktywacji 
współczulnej, minimalne. Stres taki może jednak doprowa-
dzić do ujawnienia się utajonej dysfunkcji układu sercowo-

 -naczyniowego. 
Pasywny sposób reagowania na stres jest związany 

z poczuciem klęski, utratą kontroli, niezdolnością do pora-
dzenia sobie, bezradnością i dominującą aktywacją osi HPA. 
Chroniczna aktywacja tej osi spowodowana intensywną 
lub przedłużoną ekspozycją na stres, w połączeniu z trud-
nościami z radzeniem sobie w sytuacji stresowej i utratą 
kontroli może spowodować zaburzenia funkcjonowania 
ujemnych sprzężeń zwrotnych regulujących aktywność osi 
HPA. Konsekwencją tego jest długotrwałe utrzymywanie 
się podwyższonego stężenia glikokortykoidów we krwi.

Ważnym aspektem reakcji adaptacyjnych jest ochrona 
organizmu przed skutkami przewlekłej aktywacji układów 
neurohormonalnych odpowiedzialnych za reakcje na stres. 
Jeśli organizm nie jest zdolny do wygaszenia pobudzenia 
po zakończeniu ekspozycji na stres lub przewlekle znaj-
duje się w sytuacji stresotwórczej, to konsekwencją tego 
jest rozwój wielu zaburzeń psychopatologicznych, takich 
jak depresja i stany lękowe. Zaburzenia te współistnieją 
ze sobą w obrazie klinicznym zespołu stresu pourazowego, 
znacząco pogarszając komfort życia osób dotkniętych tym 
syndromem [18].

Poznawczo -transakcyjny paradygmat stresu  
lazarusa i Folkman

Według Lazarusa, transakcja z otoczeniem podlega oce-
nie poznawczej podmiotu mającej charakter ciągłego procesu 
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(ocena pierwotna). Proces oceny dotyczy przede wszyst-
kim tych elementów relacji z otoczeniem, które są ważne 
dla dobrostanu jednostki. Z tej perspektywy relacja może 
być oceniana jako:

niemająca znaczenia, –
sprzyjająco -pozytywna, –
stresująca [22]. –

Jeśli w wyniku oceny pierwotnej nastąpi uznanie relacji 
za stresową, zapoczątkowuje to następny proces poznaw-
czy – ocenę wtórną. Ocena ta dotyczy możliwości podjęcia 
działania, aby usunąć przyczyny stresu lub przynajmniej 
łagodzić jego skutki, a w przypadku wyzwania – osiągnąć 
dostępne korzyści. Ocena wtórna odnosi się więc zarówno 
do źródeł stresu, jak i do własnych zasobów. Oba procesy 
poznawcze – oceny pierwotnej i wtórnej przebiegają rów-
nocześnie i są ze sobą sprzężone. Na przykład optymi-
styczna ocena możliwości własnego działania może zmie-
nić pierwotną ocenę sytuacji stresowej jako „zagrożenia” 
na „wyzwanie”, a ocena pesymistyczna – na odwrót [1].

Ocena poznawcza jest przykładem zmiennej modyfiku-
jącej stres. Zmienne modyfikujące stres to takie zmienne, 
które zmieniają wpływ stresora na określony typ reakcji 
na stres. Zmienne modyfikujące filtrują lub zmieniają zwy-
kle występujący wpływ stresorów na reakcje danej osoby.

Według Lazarusa, znaczenie oceny wtórnej dla zacho-
wania człowieka polega na tym, że jest ona punktem wyjścia 
aktywności ukierunkowanej na zmianę transakcji stresowej 
i określanej jako radzenie sobie – czyli stałe zmieniające 
się wysiłki poznawcze i behawioralne, mające na celu upo-
ranie się z określonymi zewnętrznymi lub wewnętrznymi 
wymaganiami ocenianymi przez osobę jako obciążające 
lub przekraczające jej zasoby [7].

Mamy dwie funkcje radzenia sobie:
Instrumentalną, zadaniową, zorientowaną na pro-1. 

blem – poprawa niekorzystnej relacji wymagań do możli-
wości jednostki.

Samoregulację emocji – obniżenie przykrego na-2. 
pięcia i łagodzenie innych negatywnych stanów emocjo-
nalnych.

Formy radzenia sobie ze względu na pewność i czas 
wystąpienia reakcji stresowej:

Reaktywne radzenie sobie – dotyczy zaistniałej już 1. 
sytuacji.

Proaktywne – podejmowane z wyprzedzeniem, aby 2. 
zapobiec lub zmniejszyć oddziaływanie potencjalnych przy-
szłych stresorów. 

Antycypacyjne radzenie sobie ukierunkowane jest 3. 
na nieuchronne wydarzenie, które ma nastąpić w niedalekiej 
przyszłości i jest związane z ryzykiem krzywdy lub straty.

Prewencyjne radzenie sobie dotyczy krytycznego 4. 
wydarzenia w bardziej odległej przyszłości, które może zajść 
z jakimś prawdopodobieństwem i polega na gromadzeniu 
ogólnych zasobów mogących zmniejszyć skutki przyszłych 
zdarzeń stresowych.

Proaktywne radzenie sobie – polega na gromadzeniu 5. 
zasobów ułatwiających wykorzystanie przyszłych szans.

Niewątpliwie najbardziej obiecujący nurt w bada-
niach nad emocjami jako składową konfrontacji streso-
wej dotyczy emocji pozytywnych. Laboratoryjne badania 
eksperymentalne Federickson (1998, 2001, 2003) przeko-
nująco dowodzą, jak ważne funkcje pełnią pozytywne 
emocje w sytuacjach stresowych. Na podstawie tych badań 
autorka stworzyła teorię poszerzającej i budującej roli 
emocji pozytywnych. Funkcja poszerzająca polega na tym, 
że człowiek pod wpływem pozytywnych emocji radości, 
zadowolenia, dumy i humoru zwiększa zakres procesów 
uwagi, pamięci, myślenia, uczestniczących w rozwiązy-
waniu problemów, staje się bardziej elastyczny i twórczy. 
Wskutek tego poszerzenia poznawczego łatwiej dochodzi 
do budowania zasobów intelektualnych, a także społecz-
nych. Wreszcie kilka badań przeprowadzonych w laborato-
rium Federickson wykazało też, że pozytywne emocje mają 
zdolność do odwracania fizjologicznych skutków negatyw-
nych emocji, co jest też udokumentowaniem zależności 
psychosomatycznych. Pod wpływem zadziałania bodźców 
rodzących pozytywne emocje, np. humorystycznych scen 
filmów, dochodzi szybciej do unormowania czynności 
sercowo -naczyniowej [22].

Podsumowując analizę funkcjonalną i anatomiczną 
związaną z procesami poznawczymi i przebiegiem reakcji 
stresowej niewątpliwie można potwierdzić, że zależności ist-
nieją, w pewnych obszarach te wzajemne wpływy są inten-
sywne i prowadzą do innych zjawisk, zarówno korzystnych, 
jak i niekorzystnych dla naszego funkcjonowania.

Stres to uogólniony proces, w który zaangażowany jest 
jednocześnie dynamizm procesów fizjologicznych, prze-
miany biochemiczne przebiegające błyskawicznie, a także 
wiele procesów psychiczno -poznawczych, emocjonalnych 
i motywacyjno -wykonawczych. Jest to jedna z zależności 
typu bodziec -reakcja, gdzie tworzy się pętla wzajemnych 
wpływów oddziałujących modulująco na siebie.

Reakcja stresowa jest odpowiedzią organizmu na pewien 
bodziec naruszający równowagę naszego organizmu. 
Kaskada procesów biochemicznych wpływających na pro-
cesy psychiczne – w tym poznawcze – działa najpierw 
mobilizująco, potem jednak destrukcyjnie. Ciąg bodźców 
stresowych, które uniemożliwiają konstruktywne i sku-
teczne rozładowanie napięcia fizycznego i emocjonalnego 
prowadzi do wielu, niekiedy poważnych zaburzeń zarówno 
w obszarze procesów psychicznych, jak i przyczynia się 
do występowania wielu chorób psychosomatycznych.

Procesy poznawcze w przebiegu reakcji stresowej mają 
dwa oblicza i niewątpliwie są „przełącznikiem”, który może 
przerwać niekorzystną pętlę napięcia. Jednym ze sposobów 
radzenia sobie ze stresem jest ocena poznawcza skupiona 
na analizie faktycznych strat, niekorzyści, potencjalnych 
możliwościach, sile własnych zasobów psychofizycznych – 
co obniża napięcie, łagodzi intensywność negatywnych 
reakcji wywołanych stresem.

Paradoksalnie więc procesy poznawcze: percepcja, 
uwaga, pamięć, przetwarzanie informacji mogą z jed-
nej strony paść ofiarą stresu, który długotrwale działając 
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znacznie je osłabia, jednak z drugiej – w początkowej 
fazie stresu ulegają mobilizacji wraz z całym organizmem, 
a dodatkowo racjonalna ocena poznawcza, analiza sytuacji 
i bodźców może znacząco zmienić natężenie stresu.

Trening poznawczy będzie w tym przypadku lekar-
stwem na częstotliwość i intensywność reakcji stresowej, 
co w długotrwałej perspektywie przynosi wymierne korzy-
ści w obszarze zdrowia fizycznego i psychicznego – zdro-
wia po prostu!

Znajomość własnego organizmu, poznanie podstawo-
wych mechanizmów neurofizjologicznych i psychologicz-
nych jest kluczem do wykorzystania potencjału psychicznego 
zarówno prewencyjnie, jak i terapeutycznie w konfrontacji 
ze stresem, którego wyeliminować się przecież nie da, ale 
można skutecznie radzić sobie z jego negatywnym oddzia-
ływaniem. 

Piśmiennictwo u Autora.
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Aleksandra Kinga Kurdybacha – magister psychologii 
* Praca pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Ireneusza Kojdera

Humaniści zmierzają do podkreślenia związku pierw-
szego rodzaju, kiedy racja pozostania „w zgodzie” z samym 
sobą góruje nad innymi, logicznymi racjami, ponieważ suge-
ruje to autonomię osoby ludzkiej i zaświadcza o moral‑
sanity umysłu, o jego prostomyślności, rozumianej jako 
podstawowa, najwyższa norma w etyce.

Myśli, sądy, postawy i zachowania człowieka we 
wszystkich społecznościach determinowane są przez spo-
sób postrzegania płci, który wpływa na konstrukcję wzor-
ców kulturowych w każdej zbiorowości ludzkiej. Infor-
macja o naszej płci pozwala nam kreować wyobrażenie 
o nas samych, jednocześnie w bezpośredni sposób buduje 
nasze poczucie tożsamości. Niezależnie od kraju, w jakim 
żyjemy, informacja o płci jest niezmiernie istotna i wpływa 
na jakość naszego życia1. 

Zagadnienie płciowości bez wątpienia dotyczy każdego 
człowieka. Wielu z nas niejednokrotnie zastanawiało się nad 
indywidualnymi, społecznymi czy kulturowymi implika-
cjami płci. Płciowość jest czymś, z czym się rodzimy, jest 
częścią naszej tożsamości, toteż może nam się wydawać, 
że kwestia przynależności do populacji kobiet lub męż-
czyzn jest bezdyskusyjna, ponieważ intuicyjnie czujemy, 
że wiemy o naszej płci wystarczająco wiele2.

Płciowość człowieka jest przedmiotem badań wielu 
dziedzin nauki – od psychologii i pedagogiki, przez antro-
pologię i filozofię, aż po nauki medyczne; wzbudza także 
zainteresowanie mass mediów. Wśród nauk społecznych 
psychologia najdokładniej zbadała zagadnienie płci: utwo-
rzono podział na płeć pojmowaną jako kategorię biologiczną 
(płeć biologiczna, seks) i rodzaj (gender) jako kategorię 
społeczną. Zdaniem Oakley, płeć biologiczna wiąże się 

1 Cross M.: Płeć w myśleniu, przekonaniach i działaniu: podejście poznaw-
cze. W: Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenie na różnice. Red. B. Woj-
ciszke. GWP, Gdańsk 2002, 63.
2 Mandal E.: Kobiecość i męskoś. Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2003.

z występowaniem męskich lub żeńskich cech anatomicznych 
i fizjologicznych, tymczasem rodzaj, to ukształtowane przez 
życie w społeczeństwie zachowania świadczące o męskości 
lub kobiecości3. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje 
gender jako „stworzone przez społeczeństwo role, zacho-
wania, aktywności i atrybuty jakie dane społeczeństwo 
uznaje za odpowiednie dla mężczyzn i kobiet4”.

Ponadto wyodrębnia się następujące kryteria płci5:
płeć genetyczna – jest determinowana rodzajem  –

chromosomów płciowych (u ludzi: mężczyźni kariotyp 
46,XY; kobiety 46,XX; istnieją też kariotypy z zaburzoną 
konfiguracją chromosomów płciowych); nie musi iść w parze 
z płcią rzeczywistą;

płeć gonadalna (chromosomowa) – jest określana  –
na podstawie gonad (samce: jądra, samice: jajniki, ale mogą 
być też formy niezróżnicowane lub obojnacze);

płeć genitalna – jest określana na podstawie ze- –
wnętrznych narządów płciowych (mężczyźni: penis i mosz-
na, kobiety: łechtaczka i wargi sromowe);

płeć hormonalna – jest określana na podstawie  –
względnej ilości wydzielanych hormonów płciowych (andro-
geny przeważają u mężczyzn, a estrogeny u kobiet itp.);

płeć gonadoforyczna – jest określana w zależności  –
od pierwotnych dróg rozrodczych prowadzących do go-
nad (u płci męskiej z przewodów Wolffa wykształcają się 
nasieniowody, a u płci żeńskiej z przewodów Müllera wy-
twarzane są jajowody);

3 Jackson S.: Gender a seksualność z punktu widzenia teorii. W: Gender 
w kinie europejskim i mediach. Red. E. Ostrowska. Wydawnictwo Rabid, 
Kraków 2001.
4 World Health Organisation, What do we mean by “sex” and “gender”? 
http://www.who.int/gender/whatisgender/en/ (24.04.2013).
5 Tabu seksuologii. Wątpliwości, trudne tematy, dylematy w seksuologii i 
edukacji seksualnej. Red. A. Jodko. Wyd. Szkoły Wyższej Psychologii Spo-
łecznej Academica, Warszawa 2008, 45–46.
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płeć germinatywna – jest związana z wytwarzaniem  –
gamet: komórek jajowych u kobiet, plemników u mężczyzn, 
bądź ich brak);

płeć fenotypowa – jest zależna od drugorzędowych  –
cech płciowych, np. owłosienie ciała, piersi, wygląd ze-
wnętrzny;

płeć somatyczna (obraz antropometryczny stosun- –
ków cielesnych o inne wyznaczniki);

płeć mózgu – dotyczy różnic w budowie mózgu  –
determinujących płeć psychiczną;

płeć psychiczna – to stałe i niezmienne wewnętrz- –
ne poczucie przynależności do jednej z płci. Wcześnie się 
wykształca i jest niezmienna;

płeć seksualna – dotyczy pełnionych ról płcio- –
wych;

płeć społeczna – jest związana z pełnieniem danej  –
roli płciowej na płaszczyźnie społecznej.

Syntezując informacje dotyczące płci, Dakowicz podaje, 
że płeć psychologiczna tworzy się w ciągu kilku pierwszych 
lat życia. Przypisuje się ją danej osobie w oparciu o wygląd 
jej zewnętrznych narządów płciowych oraz czynniki zależne 
od procesów wychowania i socjalizacji. Ponadto uznaje ją za 
cechę stałą, wynikającą z identyfikacji człowieka ze swoją 
płcią i podjęciem roli charakterystycznej dla danej płci 
w jego kulturze6. Nie ulega wątpliwości, że w życiu ludzie 
kierują się tzw. polaryzacją rodzajów, co oznacza, iż więk-
szość dziedzin życia społecznego jest zorganizowana wokół 
rozróżnienia pomiędzy tym co męskie i żeńskie7.

neurologiczne uwarunkowania płci mózgu

Proces kształtowania się mózgu płodu na wzór męski 
lub kobiecy zachodzi około szóstego tygodnia po zapłodnie-
niu i wpływa na ukształtowanie się struktury mózgu oraz 
decyduje o naturze umysłowości dziecka. Jednak nie same 
geny decydują o płci człowieka. Zasadniczą rolę odgrywa 
tu obecność – lub jej brak – drugiego czynnika determi-
nującego płeć, mianowicie męskiego hormonu płciowego 
– testosteronu. Pomimo genetycznie zaprogramowanej płci 
płód ukształtuje się jako męski jedynie wówczas, gdy obecne 
będą hormony męskie, a pozostanie żeński, kiedy tych hor-
monów zabraknie. Badania w grupie osób z dziedziczonymi 
nieprawidłowościami rozwojowymi dowiodły, że hormony 
męskie są decydującym wyznacznikiem płci dziecka8. 

Złożoność czynników sterujących ludzką seksualno-
ścią stanowi zasadniczy problem metodologiczny. Seksu-
alność człowieka od zawsze wzbudzała duże zaintereso-
wanie, o czym świadczą odkrycia malowideł w jaskiniach 
przedstawiające sceny seksualne. Współcześnie seksuolodzy 
i naukowcy zastanawiają się, co kieruje dynamiką ludzkiej 

6 Dakowicz A.: Płeć psychologiczna a poziom samoaktualizacji. Wyd. Trans 
Humana, Białystok 2000.
7 Bem S.L.: Męskość, kobiecość. O różnicach wynikających z płci. GWP, 
Gdańsk 2000.
8 Moir A., Jessel D.: Płeć mózgu. PIW, Warszawa 1998, 34–35.

seksualności. Na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat 
postępy w dziedzinie neurobiologii i neurofarmakologii 
umożliwiły lepsze zrozumienie fizjologicznej i psycholo-
gicznej dynamiki zachowań seksualnych człowieka. Szcze-
gólną rolę odegrały metody obrazowania mózgu oraz roz-
wój metodologii badań klinicznych i eksperymentalnych. 
W celu zrozumienia wpływu hormonów na zachowanie 
człowieka naukowcy prowadzili badania laboratoryjne 
z użyciem zwierząt. Eksperymenty naukowców prowa-
dzone na gryzoniach pozwoliły przenieść wysnute wnio-
ski na grunt nauk o człowieku. Stało się tak, ponieważ 
szczury, podobnie jak ludzie, mają geny, hormony i cen-
tralny układ nerwowy, jednakże ich mózgi nie rozwijają 
się tak jak u ludzi w łonie matki. Mózg szczura osiąga swój 
ostateczny kształt dopiero po narodzeniu, dlatego możliwe 
jest monitorowanie jego rozwoju i wpływanie na ten proces. 
Co więcej, samiec szczura rodzi się z podobnie nieuformo-
wanym jeszcze mózgiem, jak mózg siedmiotygodniowego 
płodu ludzkiego. Badania nad szczurami dowiodły, że mózg 
gryzonia stymulowany w trakcie rozwoju dodatkowymi 
dawkami hormonów zmienia swoją budowę, co jednocze-
śnie wpływa na zmianę zachowania9. 

Od gryzoni po naczelne, mózgi samic i samców, w któ-
rych wykryto hormonalnie kontrolowane różnice poziomu 
rozmaitych neurohormonów, połączeń neuronalnych oraz 
skupisk komórek nerwowych, wskazują na to, że analo-
giczny dymorfizm płciowy budowy i funkcji mózgu istnieje 
także u ludzi10. Badając gryzonie badacze doszli do wnio-
sku, że największy wpływ na zachowania seksualne zwie-
rząt mają hormony i feromony, drugie miejsce zajmują zaś 
reakcje wyuczone na skutek wzmocnienia pozytywnego, 
które wydają się być wrodzonym czynnikiem pochodzenia 
heteroseksualnego zachowania służącego prokreacji11.

Badania naukowe nad zagadnieniem płci pozwalają 
na prowadzenie obserwacji, których wyniki mówią nie 
tylko o odmienności neurologicznej ludzi różnych płci, ale 
także o odmienności orientacji seksualnych. Neurologiczne 
determinanty wyboru partnera seksualnego będą tematem 
moich rozważań.

Człowiek wyróżnia się spośród otoczenia poprzez język, 
szczególnie poprzez słowo ja, które występuje bądź jako 
ja tymiczne i wówczas rozpoznaje on siebie jako istotę 
odrębną, bądź jako ja froniczne, dzięki któremu staje się 
on świadomym swojej historii, jakiej doświadcza, i kształ-
tuje się jako podmiot wielopojawieniowy. W intencjonalnym 
kontekście ciała jest on zawsze fenomenem wielopojawie-
niowym, tak jak w intencjonalnym kontekście ciała jest 
on zawsze fenomenem jednopojawieniowym. Do wypo-
wiedzenia słowa ja w sensie tymicznym skłania człowieka 

9 Sisk C.L.: Nowy wgląd w neurobiologię dojrzewania płciowego. Sexual 
and Relationship Therapy. 2006, 21, 1, 50–14.
10 Gorski A.: Sex differences in the rodent brain: their nature and origin. W: 
Masculinity and Femininity. Red. J.M. Reinisch. Oxford University Press, 
Oxford 1987, 37–67.
11 Hormones and sexual behaviour, http://www.flyfishingdevon.co.uk/
salmon/year1/psy128sexual_behaviour/sexbehav.htm#human_male 
(25.04.2013).
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otoczenie bezpośrednie, fizyczne, a także inni ludzie, od któ-
rych on sam się odróżnia. Słowo ja w sensie fronicznym 
wypowiada człowiek pobudzony przez proces historyczny, 
przez dzieje swojej rodziny, narodu, ludzkości. Z jednej 
strony mamy życie ze swoimi możliwościami i wyzwaniami, 
które może podjąć nasze ja tymiczne, z drugiej – historię, 
którą przeszedł człowiek i którą musi zrozumieć, boga-
cąc swoje ja froniczne. Ja tymiczne oznacza tu zwrócenie 
się ku intymności osobistej, ale zawsze w tle funkcjonuje 
człowiek jako istota obdarzona umysłem, która reaguje 
na perspektywę, tworzącą jego historię.

Chociaż badanie biologicznych i ewolucyjnych pod-
staw ludzkiej seksualności jest jeszcze na wczesnym etapie, 
to już dziś wiemy, że na seksualność człowieka składają 
się wielorakie, ekstremalnie złożone zachowania, które 
na przestrzeni milionów lat powstały jako efekt procesu 
ewolucji. Ten długotrwały proces pozwolił ukształtować 
u kobiet i mężczyzn zróżnicowane taktyki, które miały 
na celu przekonanie siebie nawzajem, że oboje są dla siebie 
partnerami. Wunsch uważa, że czynniki kognitywne i sty-
mulowanie układu nagrody determinują ludzką seksualność, 
a zachowanie warunkujące reprodukcję gatunku może być 
pojmowane nie jako powszechne zachowanie służące repro-
dukcji, ale jako nabyte zachowanie seksualne, obejmujące 
zachowawcze sekwencje stymulacji najbardziej erogennych 
stref ciała człowieka – nieważne, jakiej płci jest partner12. 
Centralny system dopaminergiczny będący główną skła-
dową tzw. układu nagrody, jest zaangażowany we wszel-
kie zachowania seksualne, niezależnie od płci osobnika. 
Reguluje pożądanie, erekcję, orgazm i poczucie satysfakcji. 
System dopaminergiczny wchodzi w interakcję z innymi 
układami: hormonalnym i serotoninergicznym13.

Z drugiej zaś strony nie ulega wątpliwości, że zasad-
niczy wpływ na seksualność ma charakterystyka struk-
tur mózgu, który wykształcił różnorakie funkcje służące 
organizowaniu efektów oddziaływań hormonów steroido-
wych produkowanych przez gonady płodu podczas rozwoju 
płodowego. W związku z tym równie ważne są substan-
cje neurochemiczne, hormony i czynniki środowiskowe 
oddziałujące na mózg w ciągu całego życia14.

homoseksualizm – spojrzenie  
przez pryzmat kultury

Pomimo że homoseksualizm był praktykowany już 
w czasach prehistorycznych, a liczne wzmianki o nim znaj-
dujemy w kulturze greckiej i rzymskiej, orientacja niehete-
roseksualna w wielu krajach wciąż jest tematem tabu, a silne 
kulturowe i religijne ideologie zniechęcają do podejmowania 

12 Wunsch S.: Evolution from mammals: heterosexual reproductive behavior 
to human erotic bisexuality. Journal of Bisexuality. 2010, 10, 3, 268–293.
13 Zemishlany Z.: The involvment of dopamine in human sexuality. Europe-
an Psychiatry. 2010, Supl. 1, 25, 155.
14 Echelle E.: Biologiczne i ewolucyjne podstawy ludzkiej seksualności. 
Bulletin of Clinical Psychopharmacology. 2006, 16, 4, 274–288.

ważnych dyskusji w obrębie tego zagadnienia. Związki osób 
tej samej płci stanowią aktualnie obiekt licznych sporów 
i kontrowersji. Współcześnie zachowania homoseksualne 
wśród ludzi w wielu kulturach oceniane są jako nienatu-
ralne i chociaż występują one częściej niż nam się wydaje, 
to nierzadko są lub były surowo karane. 

Jakie są opinie społeczne na temat seksualizmu w Pol-
sce? Jak wynika z najnowszego raportu CBOS, 12% respon-
dentów uznaje homoseksualizm za normalne zjawisko, nie-
mniej aż 83% badanych uważa go za odstępstwo od normy, 
przy czym 57% jest zdania, że homoseksualizm należy tole-
rować. Co czwarty badany zna osobiście geja lub lesbijkę. 
Odsetek ten wyraźnie wzrósł w porównaniu z badaniami 
z lat 2005 i 2008 (odpowiednio o 9 i 10). Prawdopodobnie 
jest to skutek tego, że na przestrzeni ostatnich lat ludzie 
zaczęli oswajać się ze zjawiskiem homoseksualizmu i dla-
tego wzbudza on coraz mniej kontrowersji, dzięki czemu 
ludzie nieheteroseksualnie zorientowani mają odwagę się 
ujawnić. Według 63% ankietowanych pary homoseksualne 
nie powinny mieć prawa do publicznego pokazywania swo-
jego sposobu życia (odmiennego zdania jest 30% respon-
dentów)15. Powyższe dane wyraźnie pokazują, że Polacy 
w przeważającej większości uważają zachowania homosek-
sualne za zaburzenie, jednak podchodzą do nich z akcepta-
cją. Zastanawia mnie, czy dogłębne poznanie i zrozumienie 
przyczyn preferencji seksualnych gejów zmieniłoby pejora-
tywny stosunek społeczeństwa wobec homoerotyzmu?

wielorakie uwarunkowania homoseksualizmu 

Grupa włoskich badaczy z Università Cattolica w Rzy-
mie wyraziła opinię, że „homoseksualizm nie jest zaburze-
niem tożsamości płciowej, ale jedynie zaburzeniem atrak-
cyjności seksualnej, wyrażającym się orientacją seksualną 
wobec osób tej samej płci”16. Zarówno naukowcy, jak i laicy 
zastanawiają się czy homoseksualizm zdeterminowany jest 
przez urodzenie, czy wynika ze świadomego wyboru czło-
wieka. Rozważania te wyraźnie pokazują, że stanowisko 
w tej sprawie nie jest jednoznaczne. Niektórzy badacze 
podają, że pomimo niezaprzeczalnego oddziaływania 
na człowieka czynników środowiskowych i kulturowych, 
to właśnie neurohormonalne organiczne czynniki prenatalne 
i poporodowe mogą przyczynić się do rozwoju homoseksu-
alizmu oraz transseksualizmu. Wskazują na to liczne przy-
padki, w których płód ludzki jest narażony na nieprawidłowe 
działanie środowiska hormonalnego w macicy17. Rezultaty 
badań, które pojawiły się w latach 50. XX w. w opubliko-
wanym przez Kinseya i dr Evelyn Hooker raporcie na temat 

15 Tolerujemy, ale nie akceptujemy. Raport CBOS na temat opinii Polaków o 
homoseksualizmie, http://www.charaktery.eu/wiesci-psychologiczne/6586/
Tolerujemy-ale-nie-akceptujemy- (20.04.2013).
16 Corsello S.M., Di Donna V., Senes P., Luotto V., Paragliola R.M., Pon‑
tecorvi A.: Biological aspects of gender disorders. Minerva Endocrinol. 2011, 
36, 4, 325–339.
17 Tamże.
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seksualności Amerykanów, 23 lata później spowodowały 
usunięcie homoseksualizmu z listy chorób. Odtąd mówiono 
o homoseksualizmie jak o chorobie jedynie w charakte-
rze hipotetycznego czynnika zaostrzającego stany lękowe 
pacjentów. 

Uważam, że nie sposób wykluczyć związku orientacji 
seksualnej z neurobiologią. Świadczą o tym wyniki badań 
prowadzonych w 1991 r. przez brytyjsko-amerykańskiego 
neurologa Simona LeVay’a, pełniącego wówczas funk-
cję docenta w Instytucie Nauk Biologicznych im. Salka 
i adiunkta biologii na Uniwersytecie Kalifornijskim. LeVay 
przeprowadził badanie próbek tkanki mózgu zmarłych 
kobiet, mężczyzn uważanych za heteroseksualistów oraz 
homoseksualistów, które to tkanki zostały pobrane w czasie 
41 autopsji w kilku szpitalach w Nowym Jorku i Kaliforni18. 
Udało mu się zaobserwować występowanie znacznych róż-
nic w wielkości jądra przedniej części podwzgórza u homo-
seksualnych i heteroseksualnych mężczyzn. Mianowicie, 
w jądrze podwzgórza znajdują się cztery jądra interstycjalne, 
z których jedno wykazuje wyraźny dymorfizm płciowy 
i określane jest jako jądro zróżnicowane płciowo (sexually 
dimorphic nucleus – SDN). Badania LeVay’a potwierdziły, 
że SDN jest ponad dwukrotnie większe u mężczyzn hete-
roseksualnych niż u kobiet, ale również prawie dwukrot-
nie większe niż u gejów. Wydaje się, że wielkość SDN 
jest związana nie tyle z płcią, ile z orientacją płciową19. 
LeVay, który sam jest homoseksualistą, stwierdził następ-
nie, że istnieje też inna różnica między mózgiem mężczyzn 
homo- i heteroseksualnych, mianowicie dotycząca ciała 
modzelowatego, które jest większe u tych pierwszych20. 
Po opublikowaniu wyników badań na łamach czasopisma 
„Science” Simon LeVay natychmiast został zaatakowany 
przez aktywistów ruchu gejowskiego, którzy obawiali się 
implikacji uznania homoseksualizmu za stan mający neu-
robiologiczne podstawy, co w opinii społecznej nada mu 
pejoratywny charakter.

W 1994 r. opublikowano wyniki kolejnych badań, któ-
rych głównym autorem był biolog molekularny Dean Hamer 
z Narodowego Instytutu Zdrowia w Waszyngtonie. W swo-
jej pracy dowiódł on, że pewien gen dziedziczony przez 
syna od matki wywiera wpływ na orientację seksualną 
mężczyzn21. Zestawienie tych prac dostarczyło przekonu-
jących dowodów, iż homoseksualizm ma swe źródło w bio-
logii. Rezultaty wyżej opisanych badań wykazują istnie-
nie oczywistych różnic w strukturze podwzgórza gejów 
i heteroseksualnych mężczyzn, a w zestawieniu z dowo-
dami populacyjnymi sugerują genetyczne uwarunkowa-
nia homoseksualizmu człowieka. Czy te dane nie powinny 
znacznie osłabić wrogość niektórych ludzi wobec homo-
seksualistów?

18 Carter R.: Czy istnieje mózg gejowski? W: Tajemniczy świat umysłu. Ofi-
cyna Wydawnicza Atena, Poznań 1999, 73.
19 Vetulani J.: Neurobiologia zachowań seksualnych,  http://www.if-pan.
krakow.pl/ptp/tydzmozgu05_pliki/190305.htm (23.04.2013).
20 Carter R.: dz. cyt., 73.
21 Vetulani J.: dz. cyt.

Warto nadmienić, że badania prowadzone na owcach 
przez grupę Charlesa Roselli’ego, uwierzytelniają stare 
wyniki LeVaya22. Naukowcy zastanawiali się, co skłania 
samców do poszukiwania i wybrania samicy, a nie męskiego 
partnera. Okazuje się, że motywy tego wyboru są wciąż 
niejasne, jednak biologiczna hipoteza wskazująca na wpływ 
prenatalnej działalności hormonów na powstanie seksu-
alnych różnic w mózgu baranów i co się z tym wiąże – 
wybór partnera – wydaje się być najbardziej wiarygodna, 
chociaż w dalszym ciągu wymaga dyskusji. Otóż z badań 
nad baranami wynika, że większość z nich jest zoriento-
wana na owce, jednak około 8% baranów preferuje kon-
takty seksualne z samcami. Badacze sądzą, że nie wynika 
to, tak jak np. u małp czy ludzi, z pozycji osobnika w hie-
rarchii stada; czynniki społeczne nie odgrywają tu żadnej 
roli. Nie zaobserwowano też wpływu czynników hormo-
nalnych na wybór partnera w życiu dorosłych osobników: 
kastracja baranów nie zmienia ich preferencji, wykastro-
wane barany niezmiennie kopulowały z innymi samcami. 
Obserwacja baranów sugeruje, że preferencje seksualnego 
wyboru partnera są uwarunkowanie neurologicznie i wyni-
kają z wpływu hormonów na mózg w życiu prenatalnym 
tych zwierząt.

Gdyby założyć, że poziom hormonów w życiu prenatal-
nym owcy determinuje jej zachowania seksualne w ogóle, 
można by przypuszczać, że podobnie dzieje się wśród ludzi. 
Co więcej, można by założyć, że hormony pojawiające się 
w życiu prenatalnym płodu determinują także te zachowa-
nia seksualne, które nie prowadzą do reprodukcji, a więc 
są bezużyteczne biologicznie, ponieważ uniemożliwiają 
przekazanie genów. Vetulani podaje, że dawniej zachowania 
takie określane były zboczonymi, jako niezmierzającymi 
do celu23. Zastanawiam się, jaka byłaby reakcja społeczeń-
stwa, gdyby ludzie mieli świadomość faktu, że zachowania 
homoseksualne są uwarunkowane przez poziom męskich 
hormonów płciowych, które pełnią znaczną rolę w życiu 
płodowym człowieka.

Według wyników licznych badań24 poziom testosteronu 
w okresie prenatalnym wpływa nie tylko na maskuliniza-
cję mózgu płodu i na seksualne zróżnicowaniu płci, ale 
także determinuje różnice płciowe umożliwiające poznanie 
własnej tożsamości oraz określenie orientacji seksualnej. 
Okazuje się, że proces seksualnego zróżnicowania mózgu 
odbywa się później niż seksualne zróżnicowanie zewnętrz-
nych narządów płciowych. Co więcej, te dwa procesy mogą 
przebiegać niezależnie od siebie. Reasumując, tożsamość 
płciowa i orientacja seksualna są zaprogramowane w naszym 
mózgu już wówczas, gdy jesteśmy w łonie matki. Pomimo 
wielu badań, naukowcy nie posiadają znaczących dowodów 
wskazujących na to, iż środowisko społeczne odgrywa klu-
czową rolę w rozwoju tożsamości płciowej lub orientacji 

22 Tamże.
23 Tamże.
24 Bao A.M., Swaab D.F.: Sexual differentiation of the human brain: relation 
to gender identity, sexual orientation and neuropsychiatric disorders. Front 
Neuroendocrinol. 2011, 32, 3, 214–226.
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seksualnej po urodzeniu. To, w jakim stopniu genetyczne 
zaprogramowanie mózgu płodu może określać orientację 
seksualną, jest również przedmiotem dyskusji, jednak czy 
brak dowodów naukowych na społeczne uwarunkowania 
homoseksualizmu jest wystarczająco mocnym argumen-
tem przeciwko opinii, że homoseksualizm jest wynikiem 
świadomego wyboru bądź czerpania wzorców ze społe-
czeństwa?

Co jeszcze wskazuje na różnice pomiędzy homosek-
sualistami i heteroseksualistami? Aby znaleźć odpowiedź 
na to pytanie, naukowcy podjęli się licznych badań. W celu 
poznania zmian funkcjonalnych w mózgu homo- i hetero-
seksualistów podczas pobudzenia seksualnego przeprowa-
dzono badania obrazowe mózgu, które wykazały, że morfo-
logia mózgu i aktywność neuronalna podczas pobudzenia 
seksualnego różni się między mężczyznami homoseksu-
alnymi i heteroseksualnymi. Doktor Ivanka Savic-Ber-
glund i dr Per Lindström, badacze z Karolinska Institute 
w Sztokholmie, przy użyciu funkcjonalnego rezonansu 
magnetycznego (fMRI) oraz PET mierzyli przepływ krwi 
przez mózg. Dzięki zastosowaniu badań wolumetrycznych, 
odnaleźli istotne różnice w wielkości mózgów heteroseksu-
alnych i homoseksualnych pacjentów25. Badania szwedzkich 
naukowców dowiodły, że mózg homoseksualnych mężczyzn 
przypominał mózg heteroseksualnej kobiety, a mózg homo-
seksualnej kobiety przypominał mózg heteroseksualnego 
mężczyzny. 

Wyniki tych badań wskazują wyraźnie, że źródła homo-
seksualizmu można doszukiwać się w strukturze mózgu. 
Choć odpowiedź na zasadnicze pytanie, a mianowicie: jak 
takie złożone funkcje jak orientacja seksualna i tożsamość 
seksualna są przetwarzane w mózgu?, wciąż pozostaje bez 
odpowiedzi. Niektóre teorie dotyczące orientacji homosek-
sualnej są pewne, inne bardziej spekulacyjne. Przyjrzyjmy 
się szczegółowo niektórym z nich.

Jedna z teorii zakłada, że przyczyn homoseksualizmu 
wśród mężczyzn można doszukiwać się w doświadczeniach 
nabytych w dzieciństwie. Naukowcy posiadają liczne dane, 
które wskazują na to, że u pewnej części homoseksualnych 
mężczyzn oraz pedofilów, orientacja seksualna i preferencje 
seksualne są wynikiem przemocy seksualnej, której obie 
grupy doświadczyły w dzieciństwie. Nie dotyczy to jednak 
wszystkich mężczyzn, bowiem większość chłopców, któ-
rzy doświadczają nadużyć seksualnych w dzieciństwie nie 
przekształca się później w homoseksualistów i pedofilów. 
Jednak dostępne dane wskazują na to, że niektórzy z nich 
robią to właśnie z tego powodu26.

Według innej teorii, orientacja homoseksualna może 
wynikać z procesu uczenia się. Innymi słowy, poporodowe 
procesy uczenia się wydają się być przyczyną zaangażowana 

25 Goldstein J.: The neurobiology of sexual orientation. European Psychia-
try. 2010, 25, 1236.
26 James W.H.: Two hypotheses on the causes of male homosexuality and 
pedophilia. J Biosoc. 2006, 38, 6, 745–761.

w orientację seksualną niektórych lesbijek i niektórych eks-
kluzywnych homoseksualistów płci męskiej27.

Z kolei pewne grupy naukowców uważają, że niektó-
rzy homoseksualiści mają geny, które predysponują ich 
do orientacji seksualnej. To samo może dotyczyć lesbijek, 
jednak takich genów jeszcze nie zidentyfikowano. Co wię-
cej, uważa się, że wysoki poziom prenatalnych hormonów 
steroidowych jest związany z orientacją seksualną lesbijek. 
Otóż, wysoki poziom hormonów po porodzie może ułatwiać 
zachowania homoseksualne jako konsekwencję potrzeby 
poszukiwania wrażeń28.

W wyborze partnera możemy doszukiwać się też przy-
czyn społecznych. Ludzi obu płci, którzy podejmują zacho-
wania seksualne wobec tej samej płci, dzieli się na dwie 
grupy: aktywną i pasywną. Niektórzy spośród aktywnych 
ludzi inicjują zbliżenia z ludźmi pasywnymi. Naukowcy 
uważają, że u ludzi aktywnych dzieje się tak na skutek 
działania hormonów, tymczasem działania bierne wyni-
kają z uwarunkowań psychospołecznych29.

Niezależnie od tego czy homoseksualizm następuje 
w rezultacie uczenia się, a więc czerpania wzorców kul-
turowych ze społeczeństwa, czy jest pokłosiem ingerencji 
hormonów bądź genów, nie ulega wątpliwości, że centralny 
układ nerwowy pełni zasadniczą rolę w kontroli reakcji sek-
sualnych zarówno człowieka, jak i zwierząt. Wciąż mamy 
wiele wątpliwości i pytań, jednak dzięki badaniom nauko-
wym powiększamy swoją wiedzę dotyczącą wpływu neu-
rotransmiterów i hormonów w centralnym układzie ner-
wowym na zmianę zachowań seksualnych. Spośród wielu 
niewiadomych jedno jest pewne: jeśli nasza wiedza nie 
pozwala nam do końca określić, co wpływa na wybór orien-
tacji homoseksualnej, a wyniki licznych badań wskazują 
na przyczyny niezależne od człowieka, uważam, że ludzie 
heteroseksualni nie mają prawa oceniać ani tym bardziej 
piętnować wyborów homoseksualistów – heteroseksualistów 
nic nie uprawnia do oceniania zachowań ludzi o odmiennych 
preferencjach seksualnych tak długo, dopóki nie wchodzą 
oni na drogę przestępstwa. 

Jednakże, biorąc pod uwagę wyniki badań prowa-
dzonych przez Simona LeVay’a oraz biologa molekular-
nego Deana Hamer’a z Narodowego Instytutu Zdrowia 
w Waszyngtonie, a także badań prowadzonych przez 
dr Ivankę Savic-Berglund i dr. Pera Lindströma w Sztok-
holmie, jak również badań prowadzonych na owcach przez 
grupę Charlesa Roselli’ego, należałoby się zastanowić nad 
zmianą podejścia nie tylko do obowiązującej definicji zdro-
wia, ale i również niepełnosprawności. Czyż nie należałoby 
per analogiam przedyskutować w odpowiednich gremiach 
do tego przygotowanych pod względem merytorycznym, 
problemu dotyczącego homoseksualizmu jako wypadko-
wej pewnej niesprawności w funkcjonowaniu określonych 

27 James W.H.: Biological and psychosocial determinants of male and fe-
male human sexual orientation. J Biosoc Sci. 2006, 37, 5, 555–567.
28 Tamże.
29 Tamże.
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w badaniach części mózgu? Opinia społeczna w wyniku 
tej dyskusji mogłaby się oprzeć na wynikach konkretnych 
badań i wnioskach z nich wynikających, a nie bazować 
na wątpliwym co do źródeł moral sanity umysłu skażo-

nego wpływami kulturowymi, nie zawsze mającymi na celu 
szczęśliwe funkcjonowanie człowieka.

Piśmiennictwo u Autora.
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wstęp

Według danych z 2012 r. ponad 5 mln ludzi w Polsce 
trenuje w klubach sportowych [1]. Poza tym istnieje wielu 
amatorów sportu uprawiających go na szczeblu rekreacyj-
nym. Niestety, obie grupy narażone są na liczne kontuzje, 
urazy i przeciążenia wynikające z ciężkich lub źle dobra-
nych treningów. Mogą one skutkować utrudnieniem w dal-
szym uprawianiu sportu, a nawet całkowitą niezdolnością 
do jego uprawiania. Z kolei wyczynowcy dodatkowo z racji 
na ciągłe dążenie do coraz lepszych wyników ulegać mogą 
pokusie zażywania różnego rodzaju dopingu. W 2010 r. 
WADA odnotowała ponad 1,5 tys. przypadków zażywania 
dopingu wśród zawodowców [2]. Stosowanie tego rodzaju 
wspomagania może niestety prowadzić do niebezpiecznych 
powikłań. Na przykład, długotrwałe stosowanie erytropo-
etyny (EPO), hormonu peptydowego niezbędnego do sty-
mulacji powstawania czerwonych krwinek skutkuje m.in. 
uszkodzeniem nerek, anemią nerkopochodną, chorobami 
serca, zawałem, jak i niedokrwieniem mózgu i płuc. Z kolei 
popularny ostatnio hormon wzrostu (hGH), poprzez swoje 
działanie anaboliczne, może powodować choroby układu 
krążenia, cukrzycę, bóle mięśni, stawów i kości, nadci-
śnienie tętnicze, niewydolność serca, patologiczny rozrost 
organów oraz osteoporozę [3, 4]. W efekcie długotrwałe 
stosowanie dopingu może prowadzić do niepełnosprawności, 
a nawet kalectwa lub śmierci. Na szczęście rozwój neuro-
nauk wyszedł naprzeciw zarówno sportowcom wyczyno-
wym, jak i amatorom zdrowego trybu życia wprowadzając 
potężne narzędzie jakim jest trening mentalny. 

Trening mentalny

Trening mentalny (trening wyobrażeniowy, technika 
wyobrażeniowa) w sporcie jest to doskonalenie umiejętności 

fizycznych poprzez mentalne stwarzanie lub odtwarzanie 
procesów percepcyjnych. Jest to metoda powszechnie sto-
sowana w sporcie wyczynowym, amatorskim, a także pod-
czas rehabilitacji [5].

Plastyczność neuronalna

Jednym z fundamentalnych mechanizmów skutecz-
ności treningu mentalnego jest plastyczność neuronalna. 
Jest to szeroko pojęta zdolność neuronów do regeneracji 
oraz tworzenia nowych połączeń nerwowych. Z podanej 
definicji można wywnioskować, że reprezentacja korowa 
informacji uzyskanych poprzez nasze zmysły jest wysoce 
dynamiczna. Doświadczenie więc może modyfikować struk-
turę mózgu. Ta umiejętność złożonej i wieloośrodkowej 
dynamicznej zmiany pod wpływem docierających poprzez 
zmysły informacji ma ogromne znaczenie w przypadku 
rekonwalescencji po urazach OUN oraz w procesie nauki 
[6]. Fiori i wsp. w publikacji z 2006 r. wykazali, że osoby 
cierpiące przez dłuższy czas na tzw. kurcz pisarski (ogni-
skowa dystonia dłoni) nie są w stanie dokonać mentalnej 
rotacji obrazka trzymanego w dłoniach [7]. Jest to jeden 
z licznych dowodów na to, że patologie układu ruchowego 
nie powinny być rozpatrywane miejscowo, ale centralnie. 
Kilka lat wcześniej Flor i wsp. dowiedli, że to stwierdze-
nie tyczy się także patologii bólu [8]. Badając pacjentów 
cierpiących na przewlekły ból lędźwi wykazali, że okres 
czasu oraz intensywność odczuwanego bólu korelują w spo-
sób proporcjonalny z reorganizacją neuronów w miejscu 
jego reprezentacji. Ponadto, autorzy licznych prac wykazali, 
że w przypadku nieużywania przez pewien czas istnieją-
cych szlaków neuronalnych ulegają one w znacznym stopniu 
degradacji. Co więcej, okres owej stagnacji nie musi być 
długi. Na szczęście plastyczność mózgu nie ogranicza się 
tylko do zjawisk negatywnych, ale umożliwia pozytywną 
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stymulację OUN. W 1998 r. Clasen i wsp. oraz Van Mier 
i wsp. wykazali, że wykonywanie przez muzyków nawet nie-
wielkich ruchów, przez krótki okres czasu powoduje istotne 
zmiany strukturalne w ośrodku ich reprezentacji w korze 
mózgowej. Codzienny 15–30 -minutowy trening mentalny 
powodował u muzyków zmiany w zarejestrownych w EEG 
potencjałach TMS [9, 10]. O krok dalej poszli w 2003 r. Gaser 
i Schlaug, stwierdzając, że wielofunkcyjny trening muzyczny 
powoduje wieloośrodkowe zmiany w korze mózgowej [11]. 
Takiego typu wzmocnienie pozytywne badane było także 
w przypadku treningów sportowych. W 2005 r. Liu i Ion-
nides badali zmiany w pierwszorzędowej korze czuciowej 
po stornie lewej oraz w środkowym przedklinku kory cie-
mieniowej podczas codziennych stymulacji elektrycznych 2., 
3. i 4. palca prawej ręki [12]. Ponadto, rok wcześniej wyka-
zano, że u pacjentów z połowicznym porażeniem podczas 
wykonywania mentalnego treningu ręki nastąpiła istotna, 
pozytywna zmiana w przepływie mózgowym [13]. Wielkie 
znaczenie w temacie plastyczności mózgu mają neurony 
lustrzane. Jako przykład posłużyć może iluzja gumowej 
ręki, w której poprzez zmysł wzroku stymulacji ulegają 
zmysły dotyku i priopercepcji [14]. Może ona być wyko-
rzystywana do rehablitacji osób z dysfunkcjami układu 
motorycznego, np. po udarach. Należy wspomnieć, że pla-
styczność neuronalna nie odnosi się tylko do mózgu, ale 
do całego OUN, a więc także do rdzenia kręgowego [15]. 
Ma to istotne znaczenie m.in. w przypadku układu moto-
rycznego. Skupiając się na problematyce układu ruchowego 
należy wyróżnić 5 grup informacji mających największe 
znaczenie dla plastyczności mózgu, a więc i dla treningu 
mentalnego: dotykowa, pioperceptywna, wzrokowa, słu-
chowa i płynąca ze zmysłu równowagi [16, 17, 18].

Neurony lustrzane

Neurony lustrzane odgrywają ogromną rolę w wyobra-
żeniach ruchowych. Nie ograniczają się one tylko do małp 
lub ludzi, ale do każdej innej istoty wykonującej ruch [19]. 
Także podczas obserwacji ruchów regionalny przepływ 
mózgowy (rCBF) wzrasta w: korze przedruchowej, zakręcie 
skroniowym środkowym, środkowym i dolnym zakręcie 
czołowym oraz w korze ciemieniowej, czyli w strukturach 
pobudzanych przez aktywność fizyczną [20, 21, 22]. Pierw-
sze badania nad związkiem pomiędzy obserwacją ruchu, 
a jego reprezentacją u obserwatora przeprowadzili w 1995 r. 
Fadiga i wsp. [23]. Początkowo ograniczano działanie neu-
ronów lustrzanych do ruchów ręki. Następnie poszerzono 
zakres ich działania o kolejne części ciała, aż po ruchy ogól-
nosystemowe. Praca Buccino i wsp. z 2001 r. wykazała, 
że podczas obserwowania różnych ruchów (wykonywanych 
różnymi częściami ciała) aktywacji ulegają różne, właści-
wie dla wykonywania danego ruchu obszary mózgowe [24]. 
Duże znaczenie w obserwacji ma realizm wykonywanych 
ruchów. Im bardziej są one zbliżone do naturalnych tym 
większa jest aktywacja dróg korowo -rdzeniowych [25, 26]. 

W 2004 r. Buccino i wsp. przeprowadzili badanie dotyczące 
ruchów ust u człowieka, małpy i psa [27]. Obserwowanie 
szeptu człowieka uaktywniło dolny zakręt czołowy w lewej 
półkuli oraz część przedruchową pola Broci. Obserwacja 
oblizywania ust przez małpę aktywowała w mniejszym 
stopniu te same struktury. Z kolei obserwacja szczekają-
cego psa aktywowała tylko pozaprążkową korę wzrokową. 
Sugeruje to ograniczenia reprezentacji ruchów w OUN, 
do tych które są dla nas znane. Badania Watkinsa i wsp. 
(2003) wykazały aktywację tych samych rejonów OUN 
w przypadku wykonywania ruchów ust związanych z mową 
i ich obserwowania [28]. Ponadto wykazano, że obserwacja 
ruchu ułatwia nam jego wykonywanie. Brass i wsp. (2000) 
wykazali, że ruch kciukiem trwa znacznie której, kiedy 
wykonując go jednocześnie jest się obserwatorem wyko-
nywania takiego ruchu [29]. Podobne rezultaty osiągnęli 
Urgesi i wsp., którzy stwierdzili, że obserwacja ruchu palca 
wskazującego powoduje pobudzenie tych samych struktur 
mózgowych, a także w pewnym stopniu tych samych mię-
śni [30]. Ponadto obserwacja osoby uczącej się wykonywa-
nia określonego ruchu, powoduje przyspieszenie tej nauki 
u obserwatora [31]. Dzieje się to głównie poprzez wytwo-
rzenie się u obserwatora odpowiedniego obrazu środowiska 
wykonywanego ruchu i jego reprezentacji w OUN. Neu-
rony lustrzane pozostają natomiast uśpione w przypadku 
gdy akcja wykonywana jest narzędziem, a nie biologicz-
nym efektorem (np. ręką) [20, 32, 33]. Dzieje się tak także 
w przypadku, gdy ruch chwytny wykonywany jest bez 
chwytanego narzędzia [24]. 

wyobraźnia ruchowa

Wyobraźnia ruchowa to proces kognitywny, w którym 
podmiot wyobraża sobie, że wykonuje określone ruchy bez 
faktycznego ich wykonywania oraz bez pobudzenia mięśnio-
wego. Jest to dynamiczny stan podczas którego konkretna 
sekwencja ruchów jest ośrodkowo aktywowana bez percep-
cji sygnału ruchowego [34]. W wielu pracach naukowych 
dowiedziono, że struktury mózgowe zaangażowane we wła-
ściwe wykonanie ruchu są aktywne także podczas wyobra-
żeń ruchowych [22, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41]. Wyniki wielu 
badań wskazują na zaangażowanie w wyobraźnię ruchową 
takich struktur, jak: pole przedruchowe, dodatkowe pole 
ruchowe, zakręt obręczy, pola ruchowe w płacie ciemienio-
wym, jądra podstawne oraz móżdżek [42, 43]. Wyobraźnia 
ruchowa potrzebuje więc aktywności struktur mózgowych 
zaangażowanych w fizyczne wykonanie ruchu, jednocześnie 
blokując jego właściwe wykonanie [34]. W pracy Stippicha 
i wsp. z 2002 r. wykazano aktywację somatotropową zakrętu 
przedśrodkowego podczas wyobrażeń ruchów stopy, dłoni 
i języka [44]. Podobne rezultaty osiągnęli Ehrsson i wsp., 
którzy wykazali, że wyobrażenia ruchów palca, języka 
i dużego palca u stopy uaktywniają w sposób systema-
tyczny somatotropowo zorganizowane obszary w pierwszo-
rzędowej korze ruchowej [45]. Sugeruje to, że wyobrażenie 
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określonej części ciała jest zależne od korowej aktywacji. 
W 2004 r. Meister i wsp. przebadali muzyków grających 
na pianinie [46]. Badani kolejno grali na pianinie w rze-
czywistości oraz w myślach. W przypadku rzeczywistego 
ruchu aktywacji uległy: pierwszorzędowa kora czuciowa 
półkuli lewej, lewa półkula móżdżku, dodatkowe pole 
ruchowe, pole przedruchowe, pozaprążkowa kora wzro-
kowa oraz bruzda śródciemieniowa. Podczas wyobrażenia 
ruchu aktywne były wszystkie wyżej wymienione struk-
tury poza pierwszorzędową korą czuciową w lewej pół-
kuli. Ponadto zaobserwowano aktywność w prawej półkuli 
móżdżku. W 1999 r. Fadiga i wsp. wykazali, że wyobrażenia 
ruchowe wpływają na szlaki korowo -rdzeniowe w specy-
ficzny sposób [47]. Na przykład wyobrażenie rozciągania 
przedramienia wzmacnia ruchowe potencjały wywołane 
(MEPs) mięśnia dwugłowego ramienia, który nie był przed-
miotem wyobrażenia, bo w ruchu rozciągającym jest anta-
gonistą. Świadczy to o tym, że wyobrażenia ruchowe nie 
prowadzą, jak wcześnie uważano, do całościowego pobu-
dzenia ruchowego, ale do aktywacji ściśle określonych szla-
ków ruchowych. Badania angażujące fMRI nie przyniosły 
jednoznacznych wyników. Część z nich sugeruje aktywację 
pierwszorzędowej kory ruchowej podczas wyobrażeń rucho-
wych [48, 49, 50, 51, 52]. Natomiast niektóre nie wykazały 
takiej aktywności [42, 46, 53, 54]. Przedmiotem większo-
ści badań z dziedziny wyobraźni ruchowej są małe ruchy, 
jak np. palaca czy języka. Odnosi się ona jednak także 
do ruchów bardziej skomplikowanych, angażujących więk-
szą ilość mięśni, a nawet tych angażujących cały aparat 
ruchowy [55]. Badania Li i wsp. z 2004 r. wykazały ponadto 
wpływ wyobrażeń ruchowych na pobudzenie motoneuronów 
rdzenia kręgowego [13]. Podobieństwo między faktycznym 
wykonywaniem ruchu a jego wyobrażeniem nie ograni-
cza się jednak tylko do podobieństwa w sferze aktywacji 
dróg neuronalnych, ale także w aspekcie behawioralnym. 
Parsons i wsp. (2001) wykazali, że istnieje mentalna izo-
chronia w czasie wykonywania ruchu w sposób fizyczny 
i mentalny [56]. Świadczy to o tym, że wyobrażenie ruchu 
rozpatrujemy w aspekcie własnego doświadczenia z owym 
ruchem związanym. Wyobrażenia ruchowe mogą ponadto 
wpływać na takie parametry, jak ciśnienie tętnicze czy czę-
stość oddechu [57]. Wszystkie powyższe rozważania dopro-
wadziły do sformułowania tzw. hipotezy stymulacji [40]. 
Zakłada ona, że wykonywanie ruchów, ich wyobrażenie oraz 
ich obserwacja działają na zasadzie tego samego psycho-
 -motorycznego mechanizmu. Ponadto, wyobrażenie ruchu 
oraz jego obserwacja rozpatrywana jest w tym miejscu jako 
tryb „offline” tego samego mechanizmu neuromuskular-
nego. Wyobrażenia ruchowe można rozpatrywać na różnym 
poziomie zaangażowania zmysłowego. Naukowcy podzieli 
je na wizualne i kinestetyczne. Podczas projekcji wyobrażeń 
wizualnych podmiot widzi siebie w 3. osobie, jest obserwa-
torem patrzącym na siebie z boku. Natomiast wyobrażenia 
kinestetyczne angażują wszystkie zmysły i mają na celu 
jak najdokładniejsze odwzorowanie realnych warunków, 
w jakich podczas fizycznego wykonywania ruchu znalazł 

by się podmiot [6]. W 2002 r. Naito i wsp. założyli hipotezę, 
że centralna stymulacja mająca miejsce w wyobraźni rucho-
wej jest możliwa dzięki elementom kinestetycznym [58]. Rok 
później Ruby i Decety wykazali zdecydowaną wyższość 
wyobrażeń kinestetycznych nad wizualnymi [59]. Podczas 
wyobrażeń kinestetycznych aktywacji ulegały lewy płacik 
ciemieniowy dolny i kora czuciowa w półkuli lewej. Nato-
miast podczas wyobrażeń wizualnych pobudzenie zaobser-
wowano w prawym płaciku ciemieniowym dolnym, korze 
obręczy oraz w biegunie płata czołowego. W 2006 r. Sti-
ner i wsp. wykazali, że jedynie kinestetyczne wyobrażenia 
wpływają na pobudzenie kory ruchowej na poziomie nad-
rdzeniowym [60]. Inny podział, funkcjonujący znacznie 
wcześniej rozpatrywał wyobrażania ruchowe w kontekście 
wewnętrznych oraz zewnętrznych [16]. Kryterium podziału 
w obu przypadkach jest jednak takie samo i różnią się one 
jedynie nazwami. 

Ewolucja treningu mentalnego

Na przestrzeni lat powstało wiele teorii wyjaśniających 
mechanizm treningu metnalnego. Pierwszą z nich była teoria 
psychoneuromuskularna zapoczątkowana w 1894 r. przez 
Carpentera i wsp. [61]. Zakłada ona, że za skuteczność 
treningów wyobrażeniowych odpowiedzialne są te same 
procesy neurofizjologiczne co w przypadku klasycznych 
treningów fizycznych. Jest to spowodowane faktem wytwa-
rzania przez układ nerwowy w obu przypadkach zbliżonych 
do siebie impulsów neuromuskularnych. Owa hipoteza jest 
wciąż aktualna i często przytaczana przez autorów licz-
nych prac z zakresu psychologii sportu [62, 63]. W 1934 r. 
Sackett i wsp. [61] przedstawili teorie symbolicznego uczenia 
się. Miała ona na celu wyjaśnienie mechanizmu wizuali-
zacji poprzez porównanie jej do systemu kodowania, który 
pozwala na zrozumienie i przyswojenie nowych zdolności 
motorycznych. Obie teorie zostały w 2001 r. ostatecznie 
uzupełnione poprzez powstanie modelu PETTLEP zawie-
rającego brakujące ogniwo w postaci hipotezy umiejętności 
psychologicznych. Jest to używanie treningu mentalnego 
do rozwoju i doskonalenia umiejętności psychologicznych, 
m.in. radzenia sobie z emocjami [64]. Jego głównym zało-
żeniem jest maksymalne zwiększenie wydajności treningu 
wyobrażeniowego poprzez jak najdokładniejsze odwzorowa-
nie faktycznych warunków treningu fizycznego. Realizacja 
owego celu osiągana jest za pomocą 7 składowych treningu, 
do którego oprócz wizualizacji włączone zostały kompo-
nenty kinestetyczne [64, 65, 66]. Podczas przeprowadzania 
treningu wyobrazeniowego metodą PETTLEP pierwszym 
punktem jest tzw. fizjologia. Jego realizacja przejawia się za 
pomocą ogólnego wyobrażenia sobie przedmiotu wizuali-
zacji, np. skok o tyczce, bieg na 100 metrów. Kiedy punkt 
pierwszy zostaje osiągnięty należy przejść do punktu dru-
giego, którym jest „Środowisko”. W tej części niezwykle 
ważne jest maksymalnie dokładne odwzorowanie warun-
ków przeprowadzenia klasycznego fizycznego treningu. 
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Istotnym jest tu pobudzanie jak największej liczby zmy-
słów, przypominanie sobie smaku, zapachu, wrażeń aku-
stycznych towarzyszących treningowi fizycznemu. W tym 
punkcie można posługiwać się nie tylko własną pamię-
cią, ale także fotografiami, zapachami czy kasetami audio. 
Niezwykle istotna jest tutaj indywidualizacja precypitacji 
środowiska przez osobę trenującą [67]. Następną składową 
modelu PETTLEP jest „Zadanie/Cel”. Polega ona na dokład-
nym wyobrażeniu sobie autentycznego zadania, z elemen-
tami jego wykonania. Ważne żeby skupić się na używanych 
w ćwiczeniach pozycjach przedmiotach, na ich ciężarze, 
kolorze, zapachu etc. Kolejnym elementem modelu PET-
TLEP jest „Czas”. Według Holmesa i Collinsa [64] zalecany 
czas wykonywania treningu wyobrażeniowego powinien 
być równoważny z czasem wykonywania tego treningu 
w sposób fizyczny. Natomiast według niektórych autorów 
[68, 69, 70] wskazane jest stosowanie tempa zwolnionego. 
Takie tempo dopuszczają w swojej pracy także Holmes i Col-
lins, jednakże tylko w wyjątkowych przypadkach. Kolejna 
składowa treningu mentalnego, tzw. nauka jest tłumaczona 
poprzez regularne powtarzanie w treningu mentalnym kon-
kretnych czynności, co skutkuje nabywaniem i doskona-
leniem funkcjonalnej sprawności. Dzieje się to poprzez 
zmianę charakteru ruchów z kognitywnego na autonomiczny. 
Reprezentacja przedmiotu wyobrażenia mająca miejsce 
w korze ruchowej powoduje wysyłanie impulsów nerwo-
wych drogami zstępującymi do odpowiednich komórek mię-
śniowych. Brakującym ogniwem w poprzednich modelach 
wyjaśniający zasadę działania treningu wyobrażeniowego 
są „Emocje” [71]. Stan emocjonalny osoby trenującej musi 
być utrzymywany na optymalnym poziomie w celu uzyska-
nia jak najlepszego efektu, przy czym ważna jest umiejęt-
ność dostosowywania owego stanu do zmian zachodzących 
w środowisku podczas wykonywania ćwiczenia. Ponadto 
musi być on zgodny z tym występującym podczas wykony-
wania realnego treningu fizycznego. W tym celu trenujący 
musi przypomnieć sobie i przeanalizować ostatnie treningi 
fizyczne, towarzyszące im nerwy, emocje, odczucia, a także 
w coraz większym stopniu poddawać najbardziej korzyst-
nej modulacji [72, 73, 74]. Ostatnim elementem treningu 
PETTLEP jest przyjęta podczas jego wykonywania „Per-
spektywa”. Przeprowadzanie treningu w pierwszej osobie 
jest wysoce polecane, głownie z powodu lepszego odwzor-
cowania jego realnego przebiegu w odczuciu osoby treno-
wanej [75]. Jakkolwiek wyniki niektórych badań sugerują, 
że używanie perspektywy trzecioosobowej jest skutecz-
niejsze w przypadku doskonalenia umiejętności zależnych 
od formy osoby trenującej [76, 77]. Najbardziej polecane 
jest jednak mieszanie podczas treningu obu rodzajów per-
spektyw, przełączając je w odpowiednich momentach [78].

Trening mentalny w sporcie

W wielu publikacjach wykazano pozytywny wpływ 
wyobrażeń ruchowych na wydajność fizyczna organizmu 

[79, 80, 81, 82]. Vandell i wsp. w swojej pracy dowiedli, 
że koszykarze trenujący mentalnie rzuty wolne wykazywali 
wzrost celności porównywalny ze sportowcami trenującymi 
fizycznie [79]. Także Clark potwierdził, że trening mentalny 
daje rezultaty porównywalne z tymi osiąganymi poprzez 
trening fizyczny [80]. Ponadto stwierdził też, że kombi-
nacja obu rodzajów treningu przynosi najlepsze rezultaty. 
W późniejszych latach wykazano, że regularne powta-
rzanie treningów mentalnych u sportowców przyspiesza 
naukę nowych ruchów [83, 84]. W 2003 r. Ranganathan 
i wsp. przeprowadzili eksperyment trwającym 12 tygodni, 
w którym wzięło udział 30 młodych osób [85]. Zostali 
oni podzieleni na trzy grupy. Dwie pierwsze grupy ćwi-
czyły 5 razy w tygodniu po 15 minut za pomocą techniki 
wyobrażeniowej wybrany mięsień (odpowiednio: pierwsza 
grupa – mięsień małego palca u dłoni, druga grupa – mię-
sień dwugłowy ramienia). Trzecia grupa nie wykonywała 
żadnych ćwiczeń i stanowiła grupę kontrolną. Pomiary siły 
mięśnia były wykonywane odpowiednio przed, w czasie 
i po treningu. Wyniki przeprowadzonego badania wyka-
zały, że członkowie grupy pierwszej poprawili siłę mięśnia 
średnio o 53%, a członkowie grupy drugiej o 13,4%. Wyniki 
tego eksperymentu rozbudziły ogromne nadzieje, szcze-
gólnie na polu rehabilitacji, ale oczywiście także w świecie 
sportu. W 2000 r. badanie przeprowadzone przez Cum-
minga i Halla zapoczątkowało teorię, że przeprowadzanie 
treningów mentalnych techniką kinestetyczną u sportow-
ców wyczynowych zdecydowanie zwiększa ich osiągnię-
cia [86]. W dzisiejszych czasach nadal największy sukces 
na arenach sportowych odnoszą właśnie treningi mentalne 
uwzględniające składową kinestetyczną. Ich skuteczność 
poparta została szeregiem badań [87, 88, 89, 90]. W 2005 r. 
Potter i Lane przetestowali model PETTLEP na 36 mło-
dych płotkarzach [88]. Zostali oni podzieleni na 3 grupy 
trenujące przez 5 tygodni trzy razy w tygodniu. Pierwsza 
z nich przeprowadzała trening mentalny metodą PETTLEP, 
druga tradycyjną techniką wyobrażeniową, a trzecia była 
grupą kontrolną. Grupa PETTLEP przeprowadzała trening 
w postaci stojącej, w swoich własnych strojach sportowych, 
uwzględniając także początkowe przygotowania do skoku 
oraz dźwięki dochodzące z trybun puszczane w formie 
audio. Z kolei grupa tradycyjna wykonywała trening men-
talny nie uwzględniając składowej kinestetycznej. Grupa 
PETTLEP osiągnęła najlepsze rezultaty we wszystkich 
aspektach skoku przez płotki. W 2007 r. Smith i wsp. prze-
prowadzili eksperyment porównujący klasyczny trening 
wyobrażeniowy (nieuwzględniający składowej kinestetycz-
nej) z treningiem przeprowadzanym za pomocą modelu 
PETTLEP w doskonaleniu rzutów karnych w hokeju 
na trawie [90]. Do badania włączono 48 graczy, z czego 
połowę stanowili mężczyźni, a drugą połowę kobiety. Żaden 
z zawodników nie przechodził wcześniej treningu metodą 
wyobrażeniową. Grupę badaną podzielono na 4 podgrupy. 
Członkowie pierwszej z nich przeprowadzali trening men-
talny stojąc na boisku hokejowym w strojach drużynowych. 
Druga grupa zawierała osoby, które przeprowadzały taki 
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sam trening, także w swoich uniformach, ale we własnych 
domach. Z kolei trzecia grupa trenowała za pomocą kla-
sycznego treningu mentalnego, siedząc w swoich ubraniu 
codziennym we własnym domu. Ostania grupa zamiast 
treningu mentalnego czytała codziennie literaturę zwią-
zaną z grą w hokeja. Sesje treningowe każdej z grup trwały 
5 minut dziennie przez kolejne 6 tygodni. Przez ten czas 
każda z badanych osób miała za zadanie wyobrazić sobie 
10 kolejnych rzutów karnych. Oprócz treningu mentalnego 
każdy gracz prowadził normalny tryb życia, uwzględnia-
jący regularne treningi fizyczne. Po zakończeniu badania 
sprawdzany był wzrost celności rzutów karnych. W grupie 
pierwszej nastąpił 15% wzrost celności rzutów. W grupie 
drugiej niemalże 10%, w trzeciej mniej niż 6%, a w czwar-
tej zaledwie 1%. Kolejne badanie przeprowadzone przez 
Smitha i wsp. rok później miało na celu porównanie sku-
teczności metody PETTLEP, tradycyjnego treningu men-
talnego oraz ćwiczeń fizycznych w poprawie celności tzw. 
rzutu przez bunkier w grze w golfa [89]. W tym celu 34 
graczy grających minimum 10 lat podzielono na 4 grupy. 
Grupa „fizyczna” uderzała 15 -krotnie 2 razy w tygodniu. 
Grupa PETTLEP zamiast fizycznego treningu przeprowa-
dzała trening mentalny. Grupa mieszana PETTLEP/fizyczna 
2 razy w tygodniu przeprowadzała trening grupy fizycz-
nej, a w 2 inne dni w tygodniu trening PETTLEP. Ostania 
grupa czytała literaturę związana z golfem. W trzeciej gru-
pie odsetek trafień wzrósł o 22, w grupie pierwszej o 13,3, 
w drugiej o 7,8, a w czwartej zaledwie o 2. 

Inne przykłady zastosowania treningu 
mentalnego

Wśród innych zastosowań treningu mentalnego prym 
wiedzie rehabilitacja. W dziedzinie tej powstało wiele publi-
kacji, a zdobyta dzięki przeprowadzonym eksperymen-
tom wiedza jest szeroko stosowana w praktyce szpitalnej. 
Za przykład może posłużyć praca Feirweather i Sidaway 
z 1993 r., w której grupą docelową stanowili pacjenci cier-
piący na chroniczny ból pleców spowodowany hiperlordozą 
lub hiperkifozą [91]. U chorych zastosowano 3 -tygodniowy 
program łączący trening mentalny z fizycznym, w efek-
cie czego uzyskano znaczną redukcje odczuwanego przez 
nich bólu. Z kolei w 1999 r. Cincotta i wsp. podjęli próbę 
zastosowania treningu mentalnego u pacjentów całkowicie 
sparaliżowanych z powodu urazu rdzenia kręgowego [92]. 
Po miesiącu trwania eksperymentu nie odnotowano zna-
czących zmian w sygnałach EMG i TMS u osób badanych. 
Natomiast zaobserwowano u nich wzrost pobudliwości włó-
kien mięśniowych w obrębie małego palca dłoni podczas 
jego długotrwałej mentalnej stymulacji. W późniejszym 
czasie inni autorzy potwierdzili przydatność treningu men-
talnego w rekonwalescencji osób dotkniętych paraliżem 
pochodzenia rdzeniowego [93, 94]. W latach 2000–2001 
Page i wsp. przeprowadzili badania dotyczące rehabilitacji 
ręki u pacjentów będących po udarze [95, 96]. W tym celu 

stworzyli oni 8 -tygodniowy program składający się z tre-
ningu mentalnego połączonego z tradycyjną rehabilitacją 
(tzw. trening mieszany), a pacjentów podzieli na 2 grupy: 
treningu mieszanego oraz tradycyjnej rehabilitacji (grupa 
kontrolna). Wyniki eksperymentu jednoznacznie wykazały 
większą poprawę stanu zdrowia u pacjentów stosujących 
trening mieszany. Co więcej, po upływie 5 lat ci sami auto-
rzy przeprowadzili kolejny eksperyment, w którym udo-
wodnili, że terapia mieszana jest skuteczna u pacjentów 
nawet wtedy, kiedy zaczyna być stosowana dopiero po roku 
od wystąpienia epizodu udarowego [97].

Kolejnym istotnym zastosowaniem treningu mentalnego 
w praktyce jest trening muzyczny [9, 10, 11, 46, 98]. Jak 
już wcześniej wspomniano, w 1998 r. Clasen i wsp. oraz 
Van Mier i wsp. niezależnie od siebie wykazali, że wyko-
nywanie przez muzyków nawet niewielkich ruchów, przez 
krótki okres czasu powoduje istotne zmiany strukturalne 
w ośrodku ich reprezentacji w korze mózgowej [9, 10]. 
Z kolei w 2003 r. Gaser i Schlaug jednoznacznie dowie-
dli, że intensywny mentalny trening muzyczny powoduje 
wieloogniskowe zmiany w korze mózgowej odpowiada-
jące tym zachodzącym podczas fizycznej gry na instrumen-
cie [11]. Zaledwie rok później Meister i wsp. przeprowadzili 
trening mentalny na grupie pianistów grających kolejno 
w rzeczywistości i w myślach [46]. I w tym przypadku 
podczas treningu mentalnego pobudzone zostały te same 
obszary kory mózgowej, co w przypadku prawdziwej gry 
na instrumencie. Ponadto zastosowanie tego rodzaju tre-
ningu spowodowało znaczny wzrost umiejętności muzycz-
nych u badanych osób. 

W ostatnim czasie najbardziej obiecującym potencjal-
nym zastosowaniem treningu mentalnego jest leczenie 
nadwagi. Za przykład może posłużyć eksperyment prze-
prowadzony dwa lata temu na Uniwersytecie Harvarda. 
Obserwowano w nim 80 osób pracujących w branży hotelar-
skiej, które zostały podzielone na 2 grupy. Pierwsza z grup 
została dokładnie poinformowana o tym, ile kalorii zostaje 
spalonych podczas wykonywania przez nich określonych 
prac, a co za tym idzie, jakie będzie przypuszczalne tempo 
utraty ich wagi. Drugi zespół takich informacji nie otrzymał. 
W efekcie członkowie pierwszej grupy schudli znacznie 
więcej. Ponadto poprawiły się u nich taki parametry, jak: 
stosunek talia/biodra oraz ciśnienie tętnicze. Wyniki tego 
eksperymentu pokazują, jak ogromne znaczenie w kreowa-
niu nas samych ma nasz umysł i otwierają neuronaukowcom 
drzwi do dalszego prowadzenia badań w tym temacie [99].

Podsumowanie

Trening mentalny jest doskonałym narzędziem w ręku 
każdego zawodowego sportowca, jak i amatora. Co wię-
cej, niesie on nadzieję dla rehabilitacji i promowania zdro-
wego stylu życia. Jednakże, mimo dużych osiągnięć w tej 
dziedzinie, nie możliwe jest wykluczenie z planu trenin-
gów klasycznego treningu fizycznego. Nie jest możliwe też, 
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żeby żmudne i trudne treningi mentalne wyparły kiedy-
kolwiek proste i szybkie w działaniu środki dopingujące. 
Ponadto nie łudźmy się, że zastąpi nam on godziny spę-
dzone na fitnessie, siłowni lub ścieżce biegowej. Podsumo-
wując wspomagajmy się treningiem mentalnym, aczkolwiek 

jako dodatkiem do tradycyjnych ćwiczeń fizycznych. Jest 
on doskonałym dopingiem, a przy tym naturalnym, bo prze-
cież wywodzącym się wprost z naszego wnętrza.

Piśmiennictwo u Autora.
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móżdżEk – JEgo Rola  
w RozwoJU FUnkCJI PoznawCzyCh I PRoCESIE STaRzEnIa SIę*

Marzena Dżon – magister filozofii 
* Praca pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Ireneusza Kojdera

Móżdżek (łac. cerebellum) jest częścią tyłomózgowia. 
Według najnowszych badań, u człowieka stanowi on zale-
dwie jedną dziesiątą masy mózgu i zawiera około 69 mld 
neuronów, czyli aż 80% wszystkich neuronów mózgu1. Znaj-
duje się poniżej półkul mózgu, od których oddziela go szcze-
lina poprzeczna, oraz do tyłu od rdzenia przedłużonego. 
Wypełnia dół tylny czaszki. Jest kształtu elipsoidalnego, 
spłaszczony w kierunku od góry ku dołowi.

Móżdżek jest podzielony na trzy płaty: przedni 
i tylny – rozdzielone szczeliną pierwszą oraz płat kłaczkowo-
 -grudkowy, oddzielony od płata tylnego szczeliną tylno-
 -boczną. Każdy z płatów składa się z płacików, które ina-
czej są nazywane u ludzi niż u innych ssaków. Wzdłużnie 
w móżdżku można wyróżnić centralnie położony robak 
i dwie półkule boczne2. 

Powierzchnię móżdżku pokrywa kora móżdżku, która 
jest pomarszczona w wieńcowe paski zwane listkami, jest 
ona wielokrotnie bardziej pofałdowana niż kora półkul 
mózgu. W budowie mikroskopowej kory móżdżku widoczne 
są trzy warstwy. Idąc od powierzchni wyróżniamy war-
stwę drobinowa, następnie zwojową i ziarnistą. Najbar-
dziej charakterystyczna dla kory móżdżku jest warstwa 
zwojowa. Budują ją komórki gruszkowate (Purkiniego), 
tworząc jakby jeden pokład. Aksony komórek gruszko-
watych są jedynymi włóknami nerwowymi wychodzącymi 
z móżdżku. Wewnątrz znajduje się istota biała, zbudowana 
z włókien nerwowych odmóżdżkowych i domóżdżkowych. 
Włókna łączą móżdżek ze wszystkimi częściami ośrod-
kowego układu nerwowego. W istocie białej są rozmiesz-
czone jądra móżdżku. Największe z nich jest jądro zębate, 
a pozostałe to jądro czopowate, jądro wierzchu i jądro 

1 www.vetulani.wordpress.com
2 Longstaff A.: Neurobiologia. PWN, Warszawa 2011, s. 295–296.

kulkowate. Łącznie z jądrami przedsionkowymi stanowią 
one układy wyjściowe z mózgu. Aferentne i eferentne połą-
czenia móżdżku przechodzą przez trzy pary konarów: dolne, 
środkowe i górne.

Do móżdżku informacja dochodzi z trzech głównych 
źródeł:

Z rdzenia kręgowego i pnia mózgu, przenoszące 1. 
informacje zmysłowe o różnych modalnościach.

Z kory mózgu wysyłającej informacje czuciowe 2. 
i ruchowe poprzez jądra mostu oraz bogatą drogę korowo-
 -mostowo -móżdżkową.

Z jądra dolnego oliwki poprzez drogę oliwkowo-3. 
 -móżdżkową.

Sygnały wyjściowe z móżdżku zasadniczo są przeka-
zywane do trzech miejsc:

Brzuszno -podstawnego wzgórza, które daje projekcję 1. 
do kory mózgu i wpływa na sygnały wychodzące drogą 
korowo -rdzeniową do motoneuronów.

Jądra czerwiennego, które modyfikuje zachowanie 2. 
neuronów drogi czerwienno -rdzeniowej.

Jądra przedsionkowego i siatkowatego, które mo-3. 
dulują sygnały wychodzące poprzez przyśrodkowy układ 
ruchowy3.

Pomimo podziałów funkcjonalnych, w całym móżdżku 
występują takie same połączenia między neuronami, moż-
liwe więc, że wszystkie jego części przetwarzają informację 
w taki sam sposób. Chociaż uważa się, że rolą móżdżku 
jest koordynacja ruchów zapoczątkowanych przez korę 
mózgu, to część mózgowo -móżdżkowa jest związana z ini-
cjacją ruchów, szczególnie w odpowiedzi na bodźce wzro-
kowe i słuchowe, ponieważ w ruchach zapoczątkowanych 
w ten sposób kolejność pobudzenia jest następująca: jądro 

3 Tamże, s. 297.

Myślenie bez intuicji jest puste,  
intuicja bez myślenia jest ślepa 

Einstein
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zębate–kora mózgowa–jądro wstawkowe–mięśnie. Ponadto, 
główną funkcją móżdżku jest nabywanie nowych umiejęt-
ności ruchowych4.

Móżdżek wpływa na funkcjonowanie całego mózgu. 
Jest zaangażowany we wszystkie czynności wymagające 
płynnej, harmonijnej sekwencji zdarzeń, odgrywa rolę 
w uczeniu się złożonych zachowań ruchowych, (prowa-
dzenie samochodu, gra na instrumencie, jazda na rowe-
rze), dzięki czemu odciąża aktywizowanie kory mózgowej 
w te czynności5.

Móżdżek koordynuje ruchy zapoczątkowane w korze 
mózgu, ale może także sam je inicjować i uczyć się nowych 
zadań ruchowych. Włókna równoległe pobudzają grupy 
komórek Purkiniego, które sterują mięśniami obejmującymi 
kilka stawów. Potwierdza to hipotezę, że móżdżek pełni 
istotną rolę w skomplikowanych ruchach wielostawowych. 
Móżdżek może pracować w trybie sprzężenia zwrotnego 
i sprzężenia do przodu. 

W trybie sprzężenia zwrotnego ( feed back) móżdżek 
porównuje ruch zamierzony z ruchem wykonywanym. 
Sygnał błędu powstający przy porównywaniu obu ruchów 
jest wykorzystywany do zmniejszenia występujących różnic. 
Sygnały te aktywują komórki Purkiniego poprzez włókna 
kiciaste. Z kolei komórki Purkiniego hamują głębokie jądra 
móżdżku, które następnie oddziałują na jądro czerwienne 
i wzgórze, i w ten sposób korygują wykonanie błędnego 
ruchu.

W ruchach zbyt szybkich, w których nie może być wyko-
rzystane sprzężenie zwrotne, móżdżek wysyła zaprogramo-
waną wcześniej sekwencję rozkazów, która ma wywołać 
przewidywany efekt w zachowaniu ruchowym. Sprzężenie 
do przodu ( feed forward) jest oparte zarówno na pamięci, 
jak i na obserwacji ruchu u innego osobnika związanej 
z aktywnością lustrzaną mózgu. Sprzężenie do przodu działa 
zadowalająco wówczas, kiedy nic niespodziewanego się nie 
wydarzy w trakcie wykonywania ruchu.

Większość ruchów dowolnych wykonywanych przez 
człowieka musi być wyuczona. W uczeniu się ruchów, 
w wyniku wykonywanych błędów, móżdżek przyswaja sobie 
program, zawierający rozkazy potrzebne do wykonania 
danego ruchu. Czuciowa informacja o błędach jest zamie-
niana przez dolne jądro oliwki na sygnały błędów rucho-
wych, które poprzez włókna pnące wysyłane są do móżdżku. 
Sygnały te powodują, że komórki Purkiniego stają się mniej 
wrażliwe na przychodzącą w tym samym czasie informację 
z włókien kiściastych. Ponowne pojawienie się tej samej 
informacji wejściowej powoduje w efekcie mniejsze pobu-
dzenie komórek Purkiniego niż przed uczeniem6.

Móżdżek reguluje napięcie mięśniowe i wpływa 
na utrzymanie prawidłowej równowagi ciała. Jego uszko-
dzenie prowadzi do zaburzeń w wykonywaniu ruchów pre-
cyzyjnych i zamaszystych, niezborności ruchowej, obniżenia 

4 Tamże, s. 310–311.
5 Kojder I., 18.11.2011.
6 Longstaff A., dz. cyt., s. 311..

napięcia mięśni oraz trudności w utrzymywaniu prawidło-
wej postawy i równowagi ciała7.

Móżdżek otrzymuje informacje od: narządów ruchu, 
wzroku, słuchu, równowagi, skóry, ośrodków ruchowych 
rdzenia kręgowego, okolicy ruchowej kory mózgowej.

Otrzymuje informacje takie, jak: stan narządów ruchu, 
zakłócenia równowagi ciała, stan pobudzenia ośrodków 
ruchowych, ruch, który aktualnie wykonujemy. 

Móżdżek zmienia też napięcie innych mięśni szkieleto-
wych, by przywrócić równowagę8, a współpracując z innymi 
częściami mózgowia reguluje napięcie mięśniowe, współ-
działając z korą mózgową przy kierowaniu precyzyjnymi 
i złożonymi ruchami.

Uszkodzenie móżdżku powoduje zaburzenia koordyna-
cji ruchowej, natomiast całkowite jego usunięcie wywołuje 
zaburzenia ruchowe:

Astazję – niemożność trzymania stabilnej postawy 1. 
antygrawitacyjnej.

Astenię – osłabienie, szybkie męczenie się mięśni 2. 
przy wykonywaniu ruchów.

Ataksję – niezdolność przystosowania siły skurczu 3. 
mięśnia do aktualnej potrzeby ruchowej (nazbyt zamaszyste 
ruchy)9.

Na podstawie wyników badań prowadzonych na prze-
strzeni ostatnich dwudziestu lat wydaje się wielce praw-
dopodobne, że w nieprawidłowościach w funkcjonowaniu 
móżdżku, a co za tym idzie, funkcjonowaniu mózgu u osób 
z zespołem Downa i chorych na chorobę Alzheimera można 
znaleźć wiele podobieństw. 

Zespół Downa to przede wszystkim odmienność biolo-
giczna człowieka, którego natura wyposażyła w dodatkową 
informację genetyczną chromosomu 21. To ona właśnie 
modyfikuje rozwój i kształtuje cechy wyróżniające daną 
osobę pośród innych ludzi. Pierwszy na odmienny wygląd 
niektórych dzieci z upośledzeniem umysłowym zwrócił 
uwagę pod koniec XIX w. (w 1866 r.) angielski lekarz John 
Langdon Down. Od jego nazwiska pochodzi nazwa tego 
zespołu. U osób z zespołem Downa charakterystyczna jest 
patomorfologia mózgu polegająca na tym, że mózgowie jest 
w całości małe, bieguny są spłaszczone, płat czołowy górny 
jest wąski. Pień mózgu i móżdżek wykazują istotne zmniej-
szenie. Mikroskopowo stwierdza się zmniejszenie liczby 
komórek w korze mózgu. W przypadkach z wrodzonymi 
wadami układu krążenia nierzadko w mózgu stwierdza się 
zmiany naczyniopochodne10. 

Osoby z zespołem Downa mają zaburzenia integracji 
sensorycznej. Jest to proces, dzięki któremu mózg otrzy-
muje informacje od wszystkich zmysłów segregując je, 

7 Por. Bochenek A., Reicher M.: Anatomia człowieka, tom IV i V, PZWL, 
Warszawa 2010; Anatomia człowieka, red. J. Sokołowska-Pituchowa PZWL, 
Warszawa 2008; Gołąb B.K., Jędrzejewski K.: Anatomia czynnościowa 
ośrodkowego układu nerwowego. PZWL, Warszawa 2009.
8 www.neurologiaa.prv.pl
9 www.anatomia.wykłady.org
10 Cunningham C.: Dzieci z zespołem Downa, WSiP, Warszawa 1992, s. 108 
i 109; Kostrzewski J.: Z zagadnień psychologii dziecka umysłowo upośle-
dzonego, t. I, Wydawnictwo WSPS, Warszawa 1978.
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rozpoznając je, interpretując, a następnie integrując ze sobą 
i wcześniejszymi doświadczeniami odpowiada adekwatną 
reakcją. Jest to taka organizacja wrażeń, aby mogły zostać 
użyte w celowym działaniu. 

Jak wynika z dostępnego piśmiennictwa, dzieci z zespo-
łem Downa w rozwoju motoryki dużej i planowaniu czyn-
ności ruchowych oraz integracji ruchów obu stron ciała 
wykazują duże opóźnienia w stosunku do dzieci zdrowych. 
Trudności dotyczące rozwoju zdolności do wykonywania 
bardziej złożonych, skomplikowanych czynności, takich 
jak koordynacja dotykowo -wzrokowo -kinestetyczna, roz-
wój małej motoryki, zwiększona celowość czynności mogą 
wynikać z nieprawidłowości funkcjonowania móżdżku, 
który jest odpowiedzialny za ruchy wielostawowe, a zwłasz-
cza skomplikowane ruchy manipulacyjne.

Zaburzeniem utrudniającym dzieciom z zespołem 
Downa wykonywanie zadań manualnych, a przez to spo-
walniającym ich rozwój jest upośledzona sfera ruchowa 
– zdeterminowana przez hipotonię – stan zmniejszonego 
napięcia mięśniowego. Na skutek hipotonii rozwój spraw-
nościowy długo pozostaje na poziomie prostych prapostaci: 
jest nieokreślony, przypadkowy i późno ukierunkowany 
na postawiony cel (Wunderlich).

Doktor Albert Costa opublikował swoje obserwacje 
na temat motoryki u dzieci z zespołem Downa. Zaanga-
żowanie doktora Alberta Costy w tej kwestii jest ogromne, 
gdyż sam ma córkę z tym zespołem. Pisze on w swoim 
raporcie opublikowanym w Experimental Brain Research, 
że „ludzie z zespołem Downa mają ograniczoną motorykę. 
Później chodzą, często mają zaburzoną równowagę i bardzo 
niskie napięci mięśni oraz olbrzymie trudności z utrzyma-
niem postawy”. Według niego jest to efekt tego, że w mózgu 
tych osób system optokinetyczny i równowagi nie funkcjo-
nują prawidłowo. W zdrowym mózgu system westybularny 
reaguje na sygnały z neuroreceptorów w wewnętrznym uchu, 
a następne wykrywa pozycję i ruchy głowy w przestrzeni. 
Informacja ta jest wykorzystana do utrzymania postawy 
ciała i przeciwdziałania różnym siłom próbującym ją zabu-
rzyć11. System optokinetyczny wykorzystuje informację 
wizualną by odpowiednio kierować ruchem gałek ocznych. 
Według Alberta Costy te reakcje są w przypadku osób 
z zespołem Downa często zwolnione lub obniżone.

Costa badał 32 uczestników w wieku 14–36 lat. Używał 
specjalnych okularów, aby mierzyć poziom ruchu w odpo-
wiedzi na stymulację optyczną lub westybularną. Skupił 
się w ten sposób na móżdżku, który jest odpowiedzialny 
za równowagę, postawę i kontrolę ruchu. Napisał w swoim 
raporcie: „pomimo że wiedzieliśmy od lat o tym, że móżdżek 
osób z zespołem Downa jest nieproporcjonalnie skurczony, 
chcieliśmy dowiedzieć się jak on funkcjonuje na poziomie 
operacyjnym. Dowiedzieliśmy się, że ludzie z zespołem 
Downa mają zmniejszony i to znacznie refleks na czynniki 
optokinetyczne i westybularne niż osoby typowe. W kon-
sekwencji, w momencie, kiedy jadą rowerem lub uprawiają 

11 Longstaff A.: dz. cyt., s. 158.

sport, rzeczy, które się pojawiają mogą być nieprecyzyjne 
i zniekształcone” – mówi Costa.

Dlaczego zespół Downa i choroba Alzheimera stoją tuż 
obok siebie w kręgu zainteresowań naukowców? 

Choroba Alzheimera, która powoduje wybiórcze zabu-
rzenia funkcji i śmierć neuronów cholinergicznych w prze-
grodzie i różnych regionach kory mózgu jest prawdziwym 
wyzwaniem dla badaczy, gdyż należy do najpoważniejszych 
schorzeń starszego wieku12. Należy ona do najczęstszych 
przyczyn nieodwracalnego otępienia u osób starszych. Sta-
nowi 50–75% wszystkich przypadków otępień. Jest to scho-
rzenie neurodegeneracyjne, charakteryzujące się postępu-
jącą, nieodwracalną degradacją psychiczną. Upośledzenie 
procesów kognitywnych zwykle narasta stopniowo, od nie-
znacznie nasilonego zapominania do całkowitej niespraw-
ności umysłowej13.

Choroba Alzheimera jest powodowana wymieraniem 
neuronów. Naturalne tempo wymierania neuronów nie jest 
wielkie i nie pociąga za sobą uszkodzeń funkcji kognityw-
nych. Olbrzymie możliwości adaptacyjne ludzkiego mózgu 
pozwalają na jego długie i sprawne funkcjonowanie, lecz 
w chorobie Alzheimera granicę wydolności poznawczej 
przekracza się w ogromnym tempie14. Pąchalska podaje, 
że otępienie w chorobie Alzheimera prowadzi do całościowej 
mentalnej deterioracji, przede wszystkim poprzez zaburze-
nia pamięci, zaburzenia przestrzenno -wzrokowe, apraksję, 
agnozję, zaburzenia orientacji allopsychicznej, trudności 
w ocenie sytuacji oraz w planowaniu działania.

W tym momencie dochodzimy do pierwszego punktu 
stycznego pomiędzy zespołem Downa i chorobą Alzhe-
imera. Zarówno nieprawidłowy rozwój móżdżku w zespole 
Downa, jak i zmniejszenie się masy móżdżku w chorobie 
Alzheimera mają wpływ na funkcje kognitywne, powodując 
w pierwszym przypadku ograniczenia, których pokonanie 
nie jest możliwe, ze względów funkcjonalnych (trudności 
dotyczące rozwoju zdolności do wykonywania bardziej zło-
żonych, skomplikowanych czynności takich, jak koordynacja 
dotykowo -wzrokowo -kinestetyczna, rozwój małej motoryki, 
zwiększona celowość czynności), natomiast w drugim przy-
padku wywołując na początku zaburzenia pamięci świeżej, 
następnie afazję, agnozję, dysfunkcje poznawcze, a także 
zaburzenia nastroju. Z czasem osoba z chorobą Alzheimera 
zapomina treści z bardziej odległej przeszłości oraz stop-
niowo traci umiejętności praktyczne, czyli zautomatyzowane 
procedury postępowania, takie jak kierowanie samocho-
dem czy gra na instrumencie. Istota zapominania w cho-
robie Alzheimera sprowadza się do defektu konsolidacji 
śladu pamięciowego, czyli bardziej jego przechowywania 
niż wydobywania. Dołączają się do tego zaburzenia języ-
kowe, orientacji oraz myślenia15. 

12 Leszek J.: Choroba Alzheimera: obecny stan wiedzy, perspektywy tera-
peutyczne. Pol Przegl Neurol. 2012, nr 3, tom 8.
13 Olszewski H.: Otępienie czołowo-skroniowe. Ujęcie neuropsychologicz-
ne. Wyd. Impuls, Kraków 2008, s. 183. 
14 Zob. Vetulani, Brumback, Leech, za: Olszewski H.: dz. cyt., s. 184.
15 Neuropsychologia medyczna, red. K. Jozio K., W. Nyka. Wyd. Arche, 
Sopot 2008, s. 30..
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Przedstawiając w skrócie obraz neuropatologiczny cho-
roby Alzheimera można powiedzieć, że charakteryzuje ją 
występowanie: blaszek amyloidowych (blaszek starczych lub 
płytek starczych), zwyrodnienia włókienkowego Alzheimera 
(NFT), dystroficznych neurytów i nitek neuropilowych, ciał 
Hirano oraz zwyrodnienia ziarnisto -włókienkowego16.

Powstawanie blaszek starczych jest nierozerwalnie zwią-
zane z procesem degeneracji neuronów. Oprócz rdzenia 
z białka β -amyloidowego płytki zawierają otaczające go 
nieprawidłowe neuryty oraz zmienione komórki glejowe. 
Białko amyloidowe wywiera toksyczny wpływ na otaczające 
je aksony (neuryty) i dendryty, z czym wiążą się zmiany 
biochemiczne i strukturalne. Prowadzi to do zaniku synaps, 
co powoduje obniżenie poziomu acetylocholiny i innych 
transmiterów w korze mózgowej17.

W 1991 r. Braakowie zauważyli, że narastająca gęstość 
zmian neurowłókienkowych w chorobie Alzheimera odbywa 
się w sposób uporządkowany, według powielającego się za 
każdym razem wzorca. Wyodrębniono dzięki temu 6 stadiów 
rozwoju choroby. W pierwszych dwóch stadiach zmiany 
obejmują jedynie korę entorinalną, w kolejnych dwóch – 
rozszerza się na układ limbiczny, aby ostatecznie objąć 
korę nową w ostatnich stadiach.

Blaszki amyloidowe także pojawiają się w sposób 
uporządkowany w czasie, chociaż ich dystrybucja jest 
odmienna. W pierwszej fazie blaszki pojawiają się w korze 
nowej, w drugiej w niektórych strukturach allokortykal-
nych (korze entorinalnej i polu C1 hipokampa), w trzeciej 
fazie w jądrach międzymózgowia, prążkowiu oraz jądrze 
podstawnym Meynerta, w fazie czwartej także w niektó-
rych innych jądrach pnia mózgu oraz tworze siatkowatym 
i w fazie piątej obejmują ostatecznie móżdżek. 

Przyczynę choroby Alzheimera mogą stanowić również 
mutacje w genach kontrolujących metabolizm APP (amyloid 
precursor protein – APP). Choroby genetyczne, np. zespół 
Downa, powodują nadprodukcję APP, który jest źródłem amy-
loidu β, i prawie zawsze prowadzą do choroby Alzheimera. 

Także istotną cechą neuropatologii zespołu Downa jest 
tendencja do wczesnego występowania cech morfologicz-
nych starzenia się mózgu, szczególnie blaszek starczych 
i neurofibryllarnych zmian Alzheimerowskich18. Badania 
wykazały, że wczesne występowania choroby Alzheimera 
jest często spotykane u ludzi z zespołem Downa, zwłasz-
cza po 40. roku życia. Stwierdzono, że 45% pacjentów 
z zespołem Downa miało chorobę Alzheimera w wieku 
45 lat w porównaniu z 5% osób upośledzonych umysłowo 
z innego powodu19.

W związku z faktem, że w chorobie Alzheimera podobne 
zjawisko także ma miejsce, jest to kolejny punkt wspólny, 
który łączy zespół Downa i chorobę Alzheimera.

„Wszystkie osoby z zespołem Downa mają symptomy 
choroby Alzheimera po ukończeniu 30 lat” – stwierdza 

16 Olszewski H.: dz. cyt., s. 197.
17 Vetulani, za: Olszewski H.: dz. cyt., s. 198.
18 Cunningham C.: dz. cyt., s. 108 i 109; Kostrzewski J.: dz. cyt.
19 Stratford B.: Zespół Downa. PZWL, Warszawa 1993, s. 60.

Costa. Dzieci z zespołem Downa od urodzenia mają biolo-
giczne markery typowe dla choroby Alzheimera. W wieku 
50 lat 20–30 % osób z zespołem Downa ma pełne objawy 
choroby Alzheimera.

Z kolei zespół dr. Huntingtona Pottera z University 
of South Florida zidentyfikował możliwą przyczynę licz-
nych zaburzeń pojawiających się w neuronach objętych cho-
robą Alzheimera. Jak wynika z przeprowadzonych badań, 
β -amyloid – białkowe złogi powstające w przebiegu scho-
rzenia – znacząco upośledza transport wewnątrzkomórkowy.

Jednym z objawów towarzyszących chorobie Alzhe-
imera jest występowanie licznych aneuploidii, czyli zabu-
rzeń liczby chromosomów. Są one szczególnie widoczne 
u osób cierpiących na rodzinną formę choroby, charaktery-
zującą się dziedzicznym występowaniem mutacji w genie 
kodującym białko prekursorowe amyloidu APP. Choć o ich 
istnieniu wiadomo od kilkudziesięciu lat, mechanizm odpo-
wiedzialny za ich powstawanie wyjaśniono dopiero teraz. 
Odkrycia dokonano dzięki testom na myszach obarczonych 
mutacją w genie kodującym APP. Jak wykazały przeprowa-
dzone eksperymenty, u zwierząt takich niezwykle często 
dochodzi podczas podziałów komórkowych do zaburze-
nia transportu chromosomów. W normalnych warunkach 
powinny one trafić do komórek potomnych w równej licz-
bie, lecz mutacja w genie kodującym APP wyraźnie zabu-
rza ten proces.

Z badań prowadzonych przez dr. Pottera wynika, 
że β -amyloid powstający u myszy obarczonych mutacją 
upośledza działanie mikrotubul – białkowych włókien peł-
niących funkcję „linii przesyłowych” w procesach trans-
portu wewnątrzkomórkowego. Kiedy złogi amyloidu łączą 
się z mikrotubulami biorącymi udział w transporcie chro-
mosomów do komórek potomnych, mogą one spowodować 
zatrzymanie zbyt wielu chromosomów w jednej z komórek 
i ich niedobór w drugiej. 

Badacz z Florydy ma jeszcze jeden powód do satys-
fakcji. To on jako pierwszy na świecie zaczął spekulować, 
że alzheimeryzm i zespół Downa (czyli trisomia choromo-
somu 21, będąca najpospolitszą z aneuploidii u człowieka) 
mogą być ze sobą ściśle powiązane. Dziś, po niemal 20 latach 
od zaprezentowania tego poglądu, udało mu się nareszcie 
znaleźć dowody w tej sprawie20.

Kolejnym punktem wspólnym potwierdzającym, że ist-
nieją neuropatologiczne i neurochemiczne podobieństwa 
między chorobą Alzheimera i zespołem Downa jest opu-
blikowany artykuł w jednym z numerów czasopisma „The 
Lancet”. Podano w nim informację, że lek donepezil, sto-
sowany dotychczas w celu opóźnienia objawów choroby 
Alzheimera, może być stosowany również u osób z zespołem 
Downa. W obu przypadkach w podobny sposób są uszko-
dzone pewne obszary mózgu i w obu przypadkach istotną 
rolę odgrywa aktywność acetylocholiny, substancji funk-
cjonującej jako przekaźnik impulsów nerwowych. Auto-
rzy publikacji twierdzą, że u czterech dorosłych pacjentów 

20 Grzeszkowiak W., University of South Florida, www.kopalniawiedzy.pl
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z zespołem Downa, którym zaaplikowano donepezil, zaob-
serwowano pewną poprawę zdolności pacjentów do komu-
nikowania się ze światem zewnętrznym, ich sprawności 
językowej oraz stabilizację ich stanów emocjonalnych. Nie 
zaobserwowano poważniejszych efektów ubocznych21.

Odkładanie się amyloidu w chorobie Alzheimera 
powodujące zaburzenie transportu substancji odżyw-
czych w mózgu wykazali także naukowcy w czasopiśmie 

„Neuron”. Shermali Gunawardena i Lawrence Goldstein, 
naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskigo w San Diego 
wykorzystali muszkę owocową (Drosophila melanogaster) 
jako model do badania rozwoju choroby Alzheimera. Białko 
APP jest prekursorem amyloidu. Nadmiar tego białka lub 
jego zmutowana forma zaburzają transport substancji nie-
zbędnych dla życia komórek nerwowych, co może powodo-
wać ich obumieranie. Komórki nerwowe posiadają bardzo 
długie wypustki, zwane aksonami. Przewodzą one sygnały 
z jednej komórki do drugiej. Służą one także do transportu 
substancji odżywczych, które wędrują wzdłuż aksonów 
w kulistych pęcherzykach. U genetycznie zmodyfikowanej 
muszki owocowej, która produkowała zmutowaną formę 
białka prekursorowego amyloidu, obserwowano zaburze-
nie poruszania się pęcherzyków wzdłuż aksonów. Można 
było także zauważyć obumieranie niektórych komórek 
nerwowych. 

Wyniki badań mają ogromne znaczenie dla zrozumie-
nia przyczyn powstania choroby Alzheimera. Białko pre-
kursorowe amyloidu, z którego powstaje amyloid, odpo-
wiedzialny za obumieranie neuronów, pełni także ważną 
funkcję w życiu komórek nerwowych. Nie można go zatem 
całkowicie wyeliminować z organizmu. 

Potencjalną terapią może być blokowanie przekształ-
cenia się prekursora w szkodliwy amyloid, co zapobiegnie 
tworzeniu złogów amyloidowych w mózgu osób cierpiących 
na chorobę Alzheimera22. 

Zmiany w pracy mitochondriów, tj. struktur, w których 
zachodzi produkcja energii, mogą być również wspólnym 
zaburzeniem w aktywności neuronów u osób z zespołem 
Downa i chorych na Alzheimera – piszą amerykańscy 
badacze na łamach pisma „Neuron”. U osób z zespołem 
Downa objawy choroby Alzheimera, takie jak odkłada-
nie się β -amyloidu w mózgu, pojawiają się wcześnie, tj. 
w wieku 30–40 lat. Normalnie choroba rozwija się zazwy-
czaj u osób po 65. roku życia. Na chromosomie 21., który 
u osób z zespołem Downa występuje w trzech kopiach, 
znajduje się gen na białko prekursorowe amyloidu (APP). 
Białko to ma udział także w rozwoju choroby Alzheimera. 
Gdy APP zostaje źle pocięte przez enzymy, powstaje tzw. 
β -amyloid, który bierze udział w tworzeniu płytki amy-
loidalnej – wadliwej struktury w mózgach osób chorych 
na Alzheimera. Wiadomo też, że mutacja w genie APP 
jest związana z ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera we 
wczesnym wieku. 

21 Za: Żyjmy Dłużej. 1999, nr 5.
22 www.stowarzyszenie -razem.org

Naukowcy pod kierunkiem Jorge’a Busciglio z Uni-
versity of Connecticut Health Center i Bruce’a Yanknera 
z Harvard Medical School prowadzili badania na prawi-
dłowych neuronach wyizolowanych z mózgów zdrowych 
osób. Gdy hamowali funkcje mitochondriów, tj. struk-
tur, które w komórce produkują energię, okazało się, 
że w neuronach zaczynają zachodzić procesy podobne 
do tych, jakie obserwuje się w neuronach osób z chorobą 
Alzheimera. 

Badacze zaczęli się więc zastanawiać, czy odkładanie 
się kompleksów β -amyloidu w mózgach osób z zespołem 
Downa może być spowodowane zaburzeniami w mitochon-
driach, tj. strukturach, które biorą udział w produkcji ener-
gii w komórkach. 

Gdy przeprowadzono testy, okazało się, że w mózgach 
osób z zespołem Downa funkcjonowanie mitochon-
driów jest rzeczywiście zaburzone. Wnioskuje się więc, 
że posiadanie dodatkowej kopii genu APP, jak to ma 
miejsce u osób z zespołem Downa, albo mutacja w tym 
genie mogą być przyczyną zaburzeń funkcji mitochon-
driów. Z kolei zaburzenie funkcji tych struktur prowadzi 
do zaburzeń procesów cięcia białka APP i do odkłada-
nia się kompleksów β -amyloidu w mózgu i do rozwoju 
choroby Alzheimera. 

Busciglio uważa, że wyniki te sugerują, iż w leczeniu 
osób z chorobą Alzheimera i z zespołem Downa można 
spróbować nowych metod, które polegałyby na przywra-
caniu prawidłowej funkcji mitochondriów23.

Doktor Alberto Costa ukończył z kolei próby kliniczne 
z lekiem Memantyną, wykorzystywanym w chorobie Alzhe-
imera, w celu wzmacniania pamięci i funkcji poznawczych 
u osób z zespołem Downa. 

Antoneta Granic i jej zespół opublikowali 23 grud-
nia 2009 r. w Molecular Biology of the Cell raport, który 
dostarcza wiedzy i potwierdzenia na temat mechanizmów, 
które analizował dr Potter blisko 20 lat temu. Pokazuje on, 
że wszyscy pacjenci z chorobą Alzheimera posiadają nie-
które komórki z trzema kopiami chromosomu 21, znanymi 
w tej postaci jako trisomia 21, zamiast typowych dwóch. 
Trisomia 21 jest cechą występującą we wszystkich komór-
kach u ludzi z pełnym zespołem Downa. Oznacza to według 
naukowców, że choroba Alzheimera może być uważana 
za początek zespołu Downa u osoby dorosłej. W wieku 
30–40 lat, u wszystkich ludzi z zespołem Downa rozwija się 
ta sama patologia mózgu, co w przypadku choroby Alzhe-
imera, wliczając w to zabijający nerwy złóg „klejącego się” 
proteinowego amyloidu. To prowadzi do demencji i przy-
spieszonej utraty komórek nerwowych.

W raporcie tym, pokazuje się, że towarzyszący chorobie 
Alzheimera amyloid APP jest „winowajcą”, który interferuje 
z wewnątrzkomórkowym systemem transportu w mikrotu-
bulach. APP jest odpowiedzialny za rozdzielanie nowo zdu-
plikowanych chromosomów w momencie podziału komórki. 

„Beta -amyloid pierwotnie tworzy szczeliny umożliwiające 

23 www.zdrowie.med.pl
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przenoszenie ładunków, w tym chromosomy wewnątrz 
komórek” – mówi doktor Potter. „Kiedy sieć mikrotubuli 
zostaje zniszczona, chromosomy są transportowane w spo-
sób niewłaściwy w trakcie podziału komórki. Wynikiem tego 
błędu jest nowa komórka ze złą liczbą chromosomów i nie-
właściwym zestawem genów, a w przypadku zespołu Downa, 
który zawiera 3 kopie genu produkującego β -amyloid na 21. 
chromosomie – prowadzi to do jeszcze większej koncentracji 

„złego amyloidu w trakcie całego życia” – mówi dr Potter. 
„Choroba Alzheimera prawdopodobnie wynika, w dużej 
części, ze względu na stały rozwój nowych komórek z tri-
somią 21, które wzmacniają proces chorobowy poprzez 
produkcję dodatkowego β -amyloidu”.

Przytoczone przeze mnie publikacje uzmysławiają 
nam, jak niezwykle dynamicznie rozwijają się badania 
nad patogenezą i rozpoznawaniem choroby Alzheimera 
i jak wiele zespołów badawczych łączy chorobę Alzheimera 
z zespołem Downa. Badania te pozwalają mieć nadzieję 
na to, że w niedalekiej przyszłości osoby z zespołem Downa 
i dotknięte chorobą Alzheimera, która rozwija się podstęp-
nie przez kilkanaście do kilkudziesięciu lat, co utrudnia jej 
zdiagnozowanie, będą miały do dyspozycji odpowiednie 
środki terapeutyczne, dzięki którym będą mogły cieszyć 
się długim zdrowiem. Ich funkcje kognitywne, decydujące 
o osobowości, predyspozycjach, talentach i osiągnięciach 
pozwolą im wówczas spoglądać z ciekawością zarówno 
na świat i w głąb siebie. 

Moja fascynacja neurologią, a w szczególności funk-
cjonowaniem móżdżku, jest zachwytem nad tym, że dzięki 
niewielkiemu a tak niezwykłemu organowi, jakim jest cere‑
bellum to, co trudne i czasochłonne staje się łatwe i auto-
matyczne.

Jak pisze prof. Vetulani w porównaniu ze standardową 
supermałpą mamy nieco mniejszą i uboższą w neurony 
korę mózgową, ale za to mamy o 27% większy móżdżek, 
a w nim o 13% więcej neuronów. Wbrew temu, co myślano 
wcześniej, móżdżek służy nie tylko do kontroli równowagi 
i ruchów gałek ocznych, nie tylko do koordynacji i pla-
nowania ruchów, ale jego aktywność jest zaangażowana 
w wiele domen poznawczych, a uszkodzenia mogą skutko-
wać wystąpieniem tzw. poznawczego defektu afektywnego. 
Móżdżek koordynuje werbalną pamięć roboczą, związany 
jest z płynnością ruchów, mowy i myśli. Niedoceniana część 
mózgu, dzięki której możemy grać na instrumentach, pro-
wadzić samochód, czy posługiwać się językami obcymi, 
jest dla nas wartością, której niektórzy z nas nie poświęcają 
nawet chwili zamyślenia w swoim życiu.

Profesor Vetulani pokusił się nawet o postawienie pyta-
nia, czy fakt, że w rywalizacji o miejsce na Ziemi wyelimi-
nowaliśmy naszego kuzyna, Neandertalczyka, który miał 
wyraźnie większy mózg niż my, nie mógł się łączyć z tym, 
że nasz móżdżek był nieco sprawniejszy?

Piśmiennictwo u Autora.
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JUSTyna kRoChmal

laICkIE I RElIgIJnE RozważanIa  
wokół TEmaTykI dawSTwa

Justyna Krochmal – magister politologii 

Każdy przeszczep narządu ma swoje źródło w decyzji 
o wielkiej wartości etycznej, 

decyzji, aby bezinteresownie ofiarować część własnego ciała 
z myślą o zdrowiu i dobru innego człowieka. 

Na tym właśnie polega szlachetność tego czynu, 
który jest autentycznym aktem miłości1 

Jan Paweł II

Obecnie żyjemy we wspaniałych czasach. Progres 
w naukach medycznych jest ekstremalny Gigantyczny postęp 
i nowe możliwości otwierają wiele dróg, dają wiele nowych 
rozwiązań. Zarazem jednak poruszają tematy i sfery, które 
do tej pory nigdy nie musiały być omawiane. Wcześniej nie 
było po prostu takiej potrzeby. Transplantologia, jak wiele 
innych działów medycyny, w ostatnich latach, znacznie się 
rozwinęła. Nowe możliwości, perspektywy oraz narzędzia, 
nie tylko dają „szanse” życia wielu ludziom. Nieumiejęt-
nie stosowane, bądź nadużywane mogą stanowić poważne 
zagrożenie właśnie dla życia. Wiele pytań i wiele kontro-
wersji pojawia się wokół tego tematu, zarówno tych natury 
prawnej i medycznej, jak i etycznej. Moralność stanowi nie-
zwykle istotny aspekt tego procesu; przebiegu całego postę-
powania. I pokusić się można tutaj o pytanie, czy istnieje 
moralność – a jeśli tak – czy ma ona dla nas wszystkich taką 
samą formę2? Opinia publiczna rozpatruje kwestie życia 
człowieka, obok antropologicznego parametru, w aspekcie 
prawa do dyspozycji człowieka, niego samym i jego ciała. 
Postawa wobec własnego ja, lub też w imię Boga – przez 
niego nam danej wolności do decyzji3. 

1 Papież Jan Pawel II, Encyklika „Evangelium vitae”
2 Deutsches Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften; http://
www.drze.de/imprint
3 Gründel, J., Den Freiheitsraum des Einzelnen respektieren, in: Kath. Kor-
respondenz, Nr. 27, 5.7.1994, 2–5

dawca

Pod pojęciem „dawca” należy rozumieć osobę dobro-
wolnie, bezpłatnie, nieprzymuszenie, świadomie i nieobo-
wiązkowo darującą na rzecz innych, bez uwzględnienia 
jakichkolwiek korzyści majątkowych bądź innych, a tylko 
formę pomocy, ratunku4. Rozróżnia się dwie kategorie 
dawców. Organy do transplantacji mogą zostać pobrane 
od osoby, która nie żyje. Innym wyjściem jest transplan-
tacja narządów od żyjącej osoby. W tym przypadku dawca 
(bliski krewny, „zagraniczny” dawca – nie jest w zasadni-
czych relacjach z biorcą – żywy niespokrewniony) ofiaruje 
potrzebującemu narząd bądź odpowiednią ilość potrzebnych 
komórek. Według prawa polskiego należy domniemywać, 
że istnieje zgoda na bycie dawcą. Oznacza to, że w przy-
padku braku sprzeciwu dana osoba jest uznana za potencjal-
nego dawcę narządów. Podobnie jak na całym świecie, tak 
i w Polsce propaguje się noszenie oświadczenia woli, które 
jest wyrazem gotowości i przyzwolenia, czy też odmową 
dla tego procesu. Jest to oczywiste wyrażenie woli osoby. 
Niebagatelnym jest fakt, który zwraca uwagę na charakter 
oświadczenia. Taki dokument ma moc wyłącznie informa-
cyjną. Niepoparty potwierdzeniem notarialnym może zostać 
zanegowany przez bliskich i rodzinę. Niezwykle istotne jest 

4 Art. 2 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych z Protokołem fakul-
tatywnym 13 grudnia 2006 r.
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zatem, by decyzja osoby była w rodzinie znana, by rozma-
wiać o tym. Uświadamianie bliskich sprawia, że mają oni 
czas i możliwość dla akceptacji tych decyzji (szczególnie 
jeśli ich nastawienie jest negatywne). Centralny Rejestr 
Sprzeciwów to komórka, w której należy zgłosić pisem-
nie lub osobiście swój brak zgody na pośmiertne oddanie 
narządów do transplantacji5. 

Die Organspende sind Geschenke von unermesslichem 
Wert. Geschenke können nicht gefordert, nicht eingeklagt 
nicht staatlich angeordnet werden. Keiner hat das Recht 
auf das Organ eines anderen Menschen – selbst dann nicht, 
wenn das Fehlen dieses Organs den eigenen Tod bedeutet 
würde6.

„Dawstwo narządów jest darem niezmierzonej warto-
ści. Prezentów nie można wymagać, ani być pozwanym za 
nie, ani organizować je przez państwo. Nikt nie ma prawa 
do ciała drugiego człowieka – nawet wtedy, jeśli brak tego 
narządu oznaczałby własną śmierć”.

dawstwo

„Stara prawda mówi”, że śmierć jest przeciwieństwem 
życia, a zdrowy, szczęśliwy człowiek nigdy nie zrozumie 
bliźniego, dotkniętego nieszczęściem. Czym zatem jest daw-
stwo narządów i organów? Czy odwołując się do wiary 
chrześcijańskiej będzie to akt miłości i odpowiedzialności 
człowieka? Przeszczep jest dla wielu ciężko chorych ludzi 
jedyną deską ratunku, możliwością uratowania swojego 
życia, bądź jego przedłużania. Czasem udaje się całkowi-
cie wyłączyć chorobę, w innych przypadkach złagodzić jej 
przebieg do tego stopnia, że komfort życia ulega znacznej 
poprawie. „Dawstwo narządów oznacza życie7”. Nie należy 
jednak zapomnieć, że pobranie organów wiąże się z czyjąś 
śmiercią. W okolicznościach, gdzie szczęście i nieszczęście 
idą ze sobą w parze, dar życia dla biorcy odbywa się kosz-
tem dramatu dawcy. Okres ostatnich 30 lat w medycynie 
transplantacyjnej jest przełomowym. Można pokusić sie 
tutaj o stwierdzenie, ze przeszczepy weszły już w stan-
daryzację zakresu działań medycznych. Dawca to osoba, 
która przekazuje swój własny zdrowy organ na potrzeby 
innej osoby (w procesie transplantacji). Osoba, która zgo-
dziła się na oddanie narządów, osoba, od której pobiera 
się tkankę lub narząd w celu przeszczepienia innej osobie, 
też osoba oddająca komuś krew, „ten, kto coś daje”8. Pro-
ces altruistycznego dawstwa rozpoczyna się w momencie, 
kiedy dana osoba wykazuje chęć i wyraża zgodę do bycia 
dawcą i rejestruje się w rejestrze dawców. Bardzo często 
dochodzi do tego podczas propagandowych akcji informa-
cyjnych, podczas inicjatyw w szkołach i na studiach. Czasem 

5 Centralny Rejestr Sprzeciwów; http://www.poltransplant.org.pl/crs1.html
6 SmileLynn” – cyt. pielegniarki Ethisch -Transplantationen http://www.pau-
senhof.de/referat/religion/ethisch -transplantationen/4333
7 Cyt. z http://www.medonet.pl/zdrowie -na -co -dzien,artykul,1652496,1,my-

 -dawcy -organow,index.html, „My dawcy organów”
8 Słownik idiomów polskich PWN, Stankiewicz, Drabik, 2006, s. 167

pod wpływem impulsu, innym razem, kiedy ktoś z bliskich 
sam poszukuje dawcy, lub dzięki dawcy uratowano mu 
życie. Zarejestrowany dawca może przez wiele lat czekać, 
zanim dojdzie do „darowizny”, zanim znajdzie się ktoś, kto 
będzie potrzebował jego pomocy. Większość ludzi informuje 
swoich bliskich i rodzinę, o tej decyzji, by w przypadku 
różnych wypadków losowych uniknąć problemów natury 
prawnej. Innym rodzajem dawcy jest osoba przyjęta do szpi-
tala z powodu choroby lub wypadku. Personel medyczny 
stara się ratować jej życie, robiąc wszystko, co możliwe 
do przywróceniu mu funkcji życiowych. Większość przy-
padków stanowią ofiary ciężkiego urazu głowy, tętniaka 
mózgu, udaru. Kiedy wszystkie metody zostają wyczerpane 
i pacjent nie reaguje na wysiłki pracowników służby zdro-
wia, lekarz wykonuje wiele badań, zwykle wielokrotnie, 
po to, aby ustalić, czy śmierć mózgu wystąpiła. Taki proces 
odbywa się zazwyczaj przy obecności neurologa oraz neu-
rochirurga w zgodzie z praktyką medyczną oraz w imieniu 
obowiązującego prawa państwowego. Pacjenci, u których 
mózg obumarł, nie wykazują aktywności mózgu, a co za 
tym idzie nie mogą samodzielnie oddychać. Śmierć mózgu 
nie jest śpiączką, śmierć mózgu jest śmiercią9. Od samego 
początku stosowania procederu transplantacji, nadrzędnym 
wymogiem etycznym było uznanie dawcy za martwego. 
Przepis głosił, że zanim jakiekolwiek organy zostaną użyte 
do przeszczepu – pacjent musi zostać uznany za zmarłego. 
Przed rozwojem intensywnej terapii i medycyny, kryteria 
uznania pacjenta za zmarłego były dosyć proste – pacjent był 
martwy, kiedy był zimny, niebieski oraz sztywny10. Niestety 
od takich pacjentów organy do przeszczepu po prostu się nie 
nadawały. Wtedy też zespół pod kierownictwem Henryka 
Beechera zaproponował redefinicję pojęcia śmierci, proponu-
jąc definicję, która mogłaby uczynić z niektórych pacjentów 
w stanie śmierci neuronalnej – odpowiednich kandydatów 
do przeszczepienia narządów. Koncepcja śmierci mogłaby 
nam służyć dobrze, gdyby od samego początku nie poja-
wiły się etyczne i prawne uzasadnienia tysięcy darowizn 
przeszczepów, ratujących życie. Uporczywe pytania, czy 
pacjenci z masywnym urazem mózgu, w bezdechu oraz 
utraty odruchów pnia mózgu są rzeczywiście martwi, nie 
ułatwiają tego postępowania. Jako że w większości przy-
padków śmierć serca ustaje przed tzw. śmiercią mózgu, 
potencjalnie zmarłych dawców narządów jest niewielu. Dla 
przykładu: w niemieckich szpitalach około 400 000 ludzi 
umiera każdego roku. Tylko u około jednego procenta tych 
zmarłych śmierć mózgu następuje przed zatrzymaniem pracy 
serca11. Dowody na to dlaczego tych pacjentów należy roz-
ważyć za osoby zmarłe, nigdy nie były w pełni oczywiste. 
Definicja śmierci mózgu wymaga całkowitego braku wszyst-

9 The Dead Donor Rule and Organ Transplantation, Robert D. Truog, M.D., 
and Franklin G. Miller, Ph.D.N Engl J Med 2008, August 14, 2008
10 Organ donation, Robert D. Truog, M.D. i G. Franklin http://www.nejm.
org/doi/full/10.1056/NEJMp0804474
11 laut Erklärung des Bundesministeriums für Gesundheit in Deutschland 
27. August 2012
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kich funkcji całego mózgu12. Niektórzy uważają, że pacjenci, 
ponieważ martwi są stale nieświadomi (co jest prawdą), 
i są w stanie wegetatywnym. I nawet jeśli oddychają spon-
tanicznie, powinni być zdiagnozowani jako martwi. Inni 
są zdania, że brain ‑dead pacjenci są martwi, ponieważ ich 
uszkodzenie mózgu doprowadziło do „trwałego zaprzestania 
funkcjonowania organizmu jako całości13”. Jak wskazują 
dowody, pacjenci mogą przetrwać wiele lat, jeśli są wspo-
magani odpowiednią aparaturą i środkami. „Związane 
z mózgiem kryteria śmierci nie są spójne zarówno z bio-
logicznym pojęciem śmierci, jak i z naszym tradycyjnym 
rozumieniem śmierci14”. Niewygodne wnioski, jakie należy 
wyciągnąć z przytoczonych treści świadczą o tym, że choć 
może to być wielce etycznym usunąć żywe narządy do prze-
szczepów od pacjentów, którzy spełniają kryteria rozpo-
znania śmierci mózgu, nie jest etyczny brak przekonania, 
że osoby te są naprawdę martwe. Kiedy podejrzewana jest 
śmierć mózgu, anestezjolodzy wykonują szereg badań, by 
wykluczyć pomyłkę takiej diagnozy. Na początku spraw-
dza się reakcje źrenic, świecąc pacjentowi latarką w oczy. 
Kiedy nie dzieje się nic, dotyka się gałkę oczną. W takim 
przypadku nawet głęboko nieprzytomny człowiek musi 
zareagować; musi zmrużyć powieki. Kolejny etap to wyko-
nanie próby kalorycznej. Strzykawką wpuszcza się do ucha 
lodowatą wodę. Oczy pacjenta powinny natychmiast zwrócić 
się w tę stronę. Następnie uciskany zostaje nerw trójdzielny, 
po to by sprawdzić, czy chory zareaguje na ból. Poruszając 
rurką inkubacyjną i tym samym drażniąc krtań, bada się, 
czy pacjent ma odruch kaszlowy i wymiotny. Dodatkowo 
sprawdzane jest, czy u osoby nie występuje objaw „oczu 
lalki”. W normalnym przypadku, kiedy poruszamy na boki 
głową, nasze oczy się poruszają w przeciwną stronę. U ludzi, 
u których doszło do śmierci pnia mózgu gałki oczne będą 
wyglądały niczym wmontowane – podobnie, jak u lalki. 
Ostatnią czynnością przy ustalaniu czy mózg pacjenta 
obumarł, jest nasycenie go czystym tlenem. Po tym dzia-
łaniu wyłącza się respirator i obserwuje wzrost stężenia 
dwutlenku węgla we krwi. To jest „najsilniejszy” argument 
jakim można przekonać mózg, aby zaczął oddychać. W przy-
padku negatywnej odpowiedzi organizmu na te czynności, 
ponownie włączany jest respirator, zaznaczając, że pacjent 
bezpowrotnie zatracił możność samodzielnego oddychania. 
Wszystkie te zabiegi po trzech godzinach musi powtórzyć 
trzyosobowy zespół – anestezjolog, neurolog, neurochirurg. 
Kiedy po trzech godzinach nadal jest brak reakcji komórek 
mózgu, oznacza to ich śmierć. Dlaczego wystarczy stwier-
dzić śmierć samego pnia mózgu? Ponieważ on jest sercem 
centrali – centrum zarządzania siecią. W nim znajduje się 
ośrodek sterujący oddychaniem oraz twór siatkowy, który 
rozporządza naszą świadomością, włączając i wyłączając 

12 dr Bogusław Wójcik, Katedra Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie, Opublikowano w Medycyna Praktyczna 2007/04, Medycyna 
Praktyczna Ginekologia i Położnictwo 2007/05, Medycyna Praktyczna Psy-
chiatria 2011/04
13 Organ donation, Robert D. Truog, M.D. i G. Franklin http://www.nejm.
org/doi/full/10.1056/NEJMp0804474
14 R.M. Taylor: Reexamining the definition and criteria of death, dz. cyt.: 269

ją o odpowiednich porach. Trwałe uszkodzenie pnia ozna-
cza jedno – świadomość już nigdy nie zostanie odzyskana15. 
U niektórych z nas pojawią się wątpliwości, skąd wziąć pew-
ność o śmierci mózgu i jak ją udowodnić Sercem mózgu – 
centrum zarządzania siecią neuronów jest pień mózgu. Jego 
obumarcie oznacza śmierć. Właśnie w pniu mózgu usy-
tuowany jest ośrodek, który kieruje procesami oddycha-
nia. Kiedy kora mózgowa jest nieaktywna, nie dochodzą 
do niej żadne bodźce z zewnątrz, natężenie dźwięków, 
światło i inne. Kiedy dochodzi do trwałego uszkodzenia 
pnia mózgu, świadczy to o tym, ze świadomość na zawsze 
została utracona i nie ma możliwości jej odzyskania. Ośrodki 
odpowiadające za pracę serca, koordynujące oddychanie 
i odpowiadające za napięcie naczyń krwionośnych znaj-
dują się w pniu mózgu, dlatego jego śmierć można łatwo 
stwierdzić na podstawie zbadania funkcjonowania wszyst-
kich opisanych części16. 

oddający narządy

Największą zaletą przeszczepów organów od dawców 
żywych jest uniknięcie długiego czasu oczekiwania. Pacjent 
może poddać się przeszczepowi w najszybszym czasie 
po spełnieniu procedur operacyjnych i przygotowawczych. 
Jako dawcy, deklarowani są najczęściej bliscy i krewni cho-
rego. Najwyższa motywacja do oddawania narządów wystę-
puje u rodziców, kiedy chodzi o życie dziecka. Ale także 
rodzeństwo i dziadkowie wykazują gotowość do żywego 
dawstwa. Dopiero kwestia dawstwa organów od dziecka dla 
rodziców do tej pory budzi dyskusje. Na przykład w Niem-
czech, jak dotąd, tylko w indywidualnych przypadkach 
doszło do takich transplantacji. Aby zapobiec handlu narzą-
dami, usunięcie organów od żyjącej osoby jest dozwolone 
wyłącznie do przekazania:

Pierwszego lub drugiego stopnia krewnych.1. 
Małżonków.2. 
Zarejestrowanych partnerów.3. 
Narzeczonej/narzeczonego.4. 
Innych osób, których relacje z dawcą są szczególnie 5. 

bliskie.

Świadomość dawcy

Świadomość dawstwa jest coraz większa i szersza. Nie 
zmienia to jednak faktu, że grupa dawców ciągle jest zbyt 
mała, ciągle ich brakuje, by zaspokoić bieżące potrzeby. Jak 
podejść do tego zagadnienia? Czym się kierować podejmu-
jąc decyzję. Czy jest to może odruch czysto ludzkiej chęci 
pomocy – bezinteresownej reakcji? Być może istnieją jakieś 
etyczne przesłanki, ku temu by zostać dawcą – moralny 

15 Prof. Tomasz Trojanowski, Wywiad „Czlowiek umiera dwa razy”, Szy-
mon Holownia „Ludzie na walizkach” s. 83.
16 Tamże, s. 88.
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obowiązek17? Jak odnieść się do potrzebujących, którzy 
sami nie są zadeklarowanymi dawcami? Czy nie byłoby 

„sprawiedliwie” chronić tylko tych, którzy są zarejestro-
wani w banku dawców? Czy prosić krewnego zmarłej osoby 
o zgodę na pobór narządów, czy może w imię ratowania 
życia czynić powinność lekarską? Mimo upływu kilkunastu 
lat i redefinicji pojęcia śmierci wciąż jest wielki niedobór 
narządów do przeszczepu. Wiele ciężko chorych osób, by 
nie zagłębiać się w liczby oczekuje na chwilę, kiedy usłyszą 
że jest dla nich dawca – czyli szansa by żyć! Każdego dnia 
umierają osoby, ponieważ nie udało się na czas otrzymać 
organu ratującego mu życie. 

edukacja

Termin dawstwo narządów wciąż łączony jest w społe-
czeństwie z wielką niepewnością i obawami. Oprócz kon-
cepcji śmierci mózgu, wcześniejszego zaniechania terapii 
itp., do głosu dochodzi problem handlu narządami. Niedobór 
informacji oraz ich wzajemna sprzeczność wywołują wiele 
negatywnych odczuć i nieprzychylnych reakcji. Aby zmienić 
tę sytuację, różne fundacje i organizacje proponują szeroko 
zakrojoną edukację na ten temat. Jednym z pomysłów jest 
utworzenie w każdej z placówek, gdzie przeprowadza się 
transplantacje, punktu informacji z przedstawicielem szpi-
tala po przeszczepie. Kolejna koncepcja to lepsze zakotwi-
czenie przedmiotu w edukacji medycznej oraz odpowiedni 
pakiet szkoleń. Najważniejsze to dotrzeć do społeczeństwa. 

„Duża część populacji wierzy w sukces transplantacji i wie, 
jak docenić ten dar i chciałaby również pomóc w przypadku 
choroby18”. Mimo rożnych działań, akcji i inicjatyw nadal 
zbyt mała jest liczba osób chętnych do aktywnego zaan-
gażowania się w tematykę transplantacji. Jak dotąd kartę 
dawcy deklaruje nadal znikoma liczba osób.

religia

Religia mówi o wierze w życie, które jest po śmierci; 
w duchowe, ale i fizyczne zmartwychwstanie ciała. Niejedno-
krotnie kwestie etyki, współczucia, śmierci, odpowiedzialno-
ści za drugą osobę sprawiają, że decydujemy się być dawcą. 
Wbrew poglądom nie jest łatwo podjąć decyzję o tym czy 
zostać dawcą, czy może jednak wstrzymać się od takiego 
wyboru. Etyka i moralność to nie jedyne aspekty, które 
mają decydujący wpływ na donatora. Niezwykle istotny jest 
aspekt religijny, i to co mówi nauka Kościoła, aby w zgo-
dzie ze sobą móc podjąć właściwą decyzję. 

Biblia sławi Boga jako Stworzyciela, jako dawcę życia 
i jego biorcę poprzez śmierć. On jest kosmosem i życiem 
wszystkich stworzeń. Człowiek, który jest świadomy swo-
jej skończoności jako jeden byt jest mądry, jeżeli pozostaje 

17 Audycja Radio Plus; na podstawie rozmowy radiowej „Pytania do ks. 
Marka” z 10.02.2013
18 parafraza cyt. http://www.dober.de/ethik -organspende/orgtext2.html#m

świadomy zbliżającej się śmierci i odpowiedzialnie wyko-
rzysta czas mu dany. Chrześcijańskie rozumienie śmierci 
i wiara w zmartwychwstanie nie wiąże się z oddawaniem 
narządów do transplantacji. Kiedy ziemskie życie człowieka 
nieodwracalnie dobiegnie końca, jest udowodnione ponad 
wszelką wątpliwość, że jest to śmierć mózgowa. Powrót 
do życia jest zatem niemożliwy, bez względu na umiejęt-
ności lekarza19. W momencie końca rozdziału życia ziem-
skiego wszystkie funkcjonalne organy mogą być pobrane 
z ciała i wszczepione w innych ciężko chorych, aby tym 
samym pomóc im w odzysku lub poprawie jakości życia. 
W poszanowaniu poleceń Bożych oraz twórczych działań, 
ciało zmarłego jest traktowane z szacunkiem i pochowane 
godnie. Szacunek dla zmarłych stanowi o archetypie moral-
ności. We wszystkich kulturach ukazuje się nastawienie 
do życia, także w szacunku dla zmarłych. „Twoje ciało jest 
świątynią Boga, Pan daje wieczną radość 20”. 

Bóg jest źródłem życia

Wiemy, że nasze życie jest darem Boga, który dał nam 
wielbić Go i pomagać innym. Przepis ten odnosi się tak 
do naszego życia do śmierci i tak być może po śmierci. 
Ponieważ ziemskie życie ciężko chorych może być zba-
wione, jeśli żywotne narządy osoby niedawno zmarłego 
zostaną wszczepione osobie potrzebującej – usunięte, w ten 
sposób nastąpi przeniesienie życia na nią. Dlatego każdy, 
kto wyraża zgodę na transplantację narządów w przypadku 
swojej śmierci, jest etycznie odpowiedzialny za ich dalszy 
los. Pomoc innym osobom, których życie jest zagrożone 
lub w niebezpieczeństwie na najwyższym poziomie, jest 
niezbędna i moralnie przykazana. Dla oczekujących to ich 
cud, dzięki tej darowiźnie zyskują drugą szansę Zatem 
bliscy i członkowie, którzy wyrażają zgodę na przeszcze-
pianie narządów, nie świadczą braku szacunku dla zmar-
łego i nie powinni odczuwać poczucia winy. Oni działają 
etycznie odpowiedzialnie, ponieważ dokonują wyboru – 
humanitarnego wyboru – w imię ratowania życia. Nieza-
leżnie od tego co mówią inni, bez względu na postrzegany 
ból z powodu odejścia bliskiej osoby – zmarłego, potrafią 
pomagać innym ludziom i ratować życie poprzez daw-
stwo narządów. W tej perspektywie staje się jasnym, jak 
ważne jest pogłębianie wiedzy społeczeństwa na temat 
potrzeby dawstwa narządów. Tak wiele ciężko chorych 
lub niepełnosprawnych osób oczekuje na narząd. Potrzeby 
przewyższają możliwości i dostęp do narządów do prze-
szczepu. Lekarze i ich pracownicy, ale także wspólnoty 
chrześcijańskie są zobligowani do wniesienia wkładu, 
do faktycznej edukacji społeczeństwa. Przyświecającym 
celem jest ratowanie życia w realizacji kilku możliwości 
przeszczepienia. Zatem z perspektywy chrześcijańskiej, 
gotowość do oddania narządów po śmierci jest znakiem 

19 Między dogmatem a życiem, ks. Andrzej Draguła, ZNAK lipiec -sierpień 
2012, nr 686
20 Jan 15, 13/ cyt., http://www.dober.de/ethik -organspende/religionen.html#gem
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miłości i solidarności z chorymi i niepełnosprawnymi – 
symbolem oddania i posłuszeństwa Bogu. Dlatego każdy, 
kto wyraża zgodę na transplantację narządów w przypadku 
swojej śmierci, jest etycznie odpowiedzialny za ich dalszy 
los. Pomoc innym osobom, których życie jest zagrożone 
lub w niebezpieczeństwie na najwyższym stopniu, jest nie-
zbędna i moralnie przykazana. Dla oczekujących to ich 
cud, dzięki tej darowiźnie zyskują drugą szansę Zatem 
bliscy i członkowie, którzy wyrażają zgodę na przeszcze-
pianie narządów, nie wykazują braku szacunku dla zmar-
łego i nie powinni odczuwać poczucia winy. Oni działają 
etycznie odpowiedzialnie, ponieważ dokonują wyboru – 
humanitarnego wyboru – w imię ratowania życia. Nieza-
leżnie od tego co mówią inni, bez względu na postrzegany 
ból z powodu odejścia bliskiej osoby – zmarłego, potrafią 
pomagać innym ludziom i ratować życie poprzez daw-
stwo narządów. W tej perspektywie staje się jasnym, jak 
ważne jest pogłębianie wiedzy społeczeństwa na temat 
potrzeby dawstwa narządów. Tak wiele ciężko chorych 
lub niepełnosprawnych osób oczekuje na narząd. Potrzeby 
przewyższają możliwości i dostęp do narządów do prze-
szczepu. Lekarze i ich pracownicy, ale także wspólnoty 
chrześcijańskie są zobligowani do wniesienia wkładu, 
do faktycznej edukacji społeczeństwa. Przyświecającym 
celem jest ratowanie życia w realizacji kilku możliwości 
przeszczepienia. Zatem z perspektywy chrześcijańskiej, 
gotowość do oddania narządów po śmierci jest znakiem 
miłości i solidarności z chorymi i niepełnosprawnymi – 
symbolem oddania i posłuszeństwa Bogu.

handel narządami

Wzrost zainteresowania narządami ludzkimi w krajach 
wysoko rozwiniętych spowodował, że zaczął się rozwijać 
barbarzyński proceder handlu narządami. Według donie-
sień prasy i telewizji proceder ten ciągle rośnie i rozwija 
się na skalę, której nie można realnie oszacować21. Tak 
zwanych „dawców” narządów czerpie się zwykle z kra-
jów ubogich, krajów tzw. Trzeciego Świata. Tam zdobyte 
narządy można potem zakupić na czarnym rynku w krajach 
wysokorozwiniętych. Dzieje się tak tylko dlatego, że ludzie 
majętni mogą sobie na to pozwolić. Niestety, trudno jest 
rzeczywiście ukazać skalę sprzedaży, jeszcze trudniejsze 
jest oddzielenie przypadków między legalnym i nielegalnym 
handlem narządami. Meldunki prawdopodobnie dotykają 
tylko czubka góry problemu, a nie jego sedna. Prawdopodob-
nie Mołdawia należy do państw, gdzie procedura sprzedaży 
organów jest szczególnie rozwinięta. Wielu ludzi decyduje 
się spieniężyć któryś z własnych narządów, np. płuco, nerkę 
itp. oczywiście dla korzyści majątkowych. Według nie-
oficjalnych informacji – istnieją nawet wyspecjalizowane 

„kliniki”, zajmujące się taką dzialalnością.

21 http://www.miesiecznik.znak.com.pl/Tekst/pokaz/10625/4

W następnej kolejności jest handel narządami pozy-
skiwanymi od więźniów, którzy żyją z piętnem wyroku 
śmierci. W tym temacie sukurs wiodą Chiny. Natomiast 
w krajach ubogich stosuje się porwania i zabijanie dzieci 
dla uzyskania pożądanych organów. Przy analizie przyczyn 
handlu żywym towarem rozróżnić należy działanie czynni-
ków przyciągających (pull) oraz czynników wypychających 
(push). Czynniki wypychające to przede wszystkim ubóstwo, 
bezrobocie, braki w wykształceniu oraz dyskryminacja 
ze względu na płeć w krajach, z których pochodzą ofiary. 
Czynniki przyciągające w krajach docelowych to wyso-
kie zapotrzebowanie na tanie usługi seksualne, zwłaszcza 
ze strony „egzotycznych kobiet”, a także rosnący popyt 
na niewykwalifikowaną siłę roboczą i dawców organów. Sze-
reg kazusów prawa międzynarodowego, m.in. Europejska 
Konwencja Praw Człowieka, sprzeciwiają się takim prakty-
kom i zakazują ich stosowania. Artykuł 4 Deklaracji stwier-
dza: „Nie wolno nikogo czynić niewolnikiem ani nakładać 
na nikogo służebności; niewolnictwo i handel niewolnikami 
są zakazane we wszystkich swych postaciach”.

Budować świadomość

Budowanie osobowości potencjalnego dawcy nie jest 
prostym zadaniem. Oddawanie swoich narządów stanowi 
o istocie naszych czasów. Najistotniejszym aspektem jest 
informacja – rzetelna, prawdziwa i najlepiej zrozumiała, 
przystępna informacja o procederze transplantacji narządów. 
Niezbędnym jest, aby aktywnie informować ludzi, by prze-
kazywać wiedzę i doświadczenie, by wychodzić na prze-
ciw potrzebom i oczekiwaniom. Należy próbować łamać 
bariery i zmniejszać uprzedzenia, ośmielać i przyzwyczajać 
do tych działań. Informowanie o postępowaniu w przy-
padku dawstwa to pierwszy krok do tego, aby przekonać 
społeczeństwo, że mogą ofiarować życie po śmierci innym 
ludziom22. Datą 26 października, od 2005 r. ustanowiony 
został Dzień Dawstwa Narządów – oficjalnie Światowy 
Dzień Donacji i Transplantacji23. Przy tej okazji parafrazując 
słowa dr. Franka Ulricha Montgomery z niemieckiej Bunde-
skammer: „Musimy aktywnie informować ludzi o dawstwie 
narządów, zmniejszać awersje i przekonywać ich, że mogą 
stać się darczyńcami życia”, akcentuje powagę i ważność 
tej kwestii gotowości bycia dawcą. Wiele osób nadal czeka 
na organ, który uratuje im życie. „Aby zwiększyć gotowość 
do oddania narządów, to istotną kwestią powinna być więk-
sza koncentracja na świadomości naszego społeczeństwa24”. 
Świadomość obywatelska, rzetelna informacja, opieka psy-
chologa stanowią podstawę dla zdrowego, wyedukowanego 
i świadomego potrzeb społeczeństwa.

22 Bundesärztekammer - letzte Änderung 01.06.2012, http://www.bundes-
aerztekammer.de/page.asp?his=3.71.9972.10400.10414.
23 (ang. World Day for Organ Donation and Transplantation, WDODT) 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzień_Transplantacji.
24 parafraza słów Dr. Frank Ulrich Montgomery.
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Przyszłość transplantacji

Świadectwo i jakość pozycji medycyny przejawia się 
poprzez świadomość donacyjną. Intencjonalność dona-
cyjna jest dowodem na społeczne poświęcenie. Dobre serce 
i szczodrość osób i środowisk, oddających swoje narządy 
dla celów medycznych, stanowią o wielkiej odwadze wspar-
ciu dla promowania idei transplantacji. Odzew na inicja-
tywy znanych osobistości, medialnych postaci jest bardzo 
duży. Społeczeństwo optymistycznie reaguje na takie akcje 
i czynnie się włącza w kreację pomocy innym ludziom. 
Pokusić się można o stwierdzenie, iż tak szerokie zainte-
resowanie tą problematyką i zrozumienie dla jej potrzeb 
świadczy o wielkim społecznym sukcesie. Tylko społecz-
ność dojrzała, społeczność świadoma, społeczność otwarta 
to społeczność gotowa do donacji. Sztuką jest umiejętność 
rezygnacji z własnych uczuć, w imię miłości dla drugiego 
człowieka, w imię samarytańskich zachowań.

zakończenie 

Kwestia transplantacji jest zagadnieniem na skalę spo-
łeczną. Temat ten napotyka na wiele trudności zarówno 
w wymiarze społecznym, medycznym, etycznym, jak i men-
talnym. Czynniki te hamują proces przeszczepu, utrudniają 
zmiany, które pozwoliłyby na ratowanie życia. Tematyka 
zjawiska jest bardzo istotna i warta dyskusji Świat emocji 
z tym związanych, zwycięstwo nad chorobą i niepowo-
dzenia nieudanych operacji, radość i łzy, nadzieje na życie. 
Oraz wiele innych czynników partycypuje do zmiany w nas 
w naszych małych ojczyznach w naszych społeczeństwach. 
Progres wiary na rzecz laicyzacji wywarły wpływ na aspekt 
duchowy człowieka, który pojmowany jest w wymiarze 

doczesności. Wówczas życie ziemskie staje się najwyższym 
celem, w wyniku tego każda czynność, każde zachowanie 
mogące przedłużyć albo polepszyć życie jest traktowane 
jako moralne. Kiedy życie jest zagrożone, wszelkie obiekcje 
i opory znikają – życie staje się wartością najwyższą – staje 
się sacrum życia ziemskiego, zaś moralnym są te zachowa-
nia, ktore zwiększają wartość dobra – życie25.

W podsumowaniu pragnę wyraźnie zaznaczyć, że defi-
nicja śmierci organizmu ludzkiego nie jest tym samym, 
co definicja śmierci człowieka. Tematyka śmierci jest ści-
śle związana z naukami o życiu – a ta stanowi o nauce 
o organizmach żywych. Śmierć organizmu żyjącego to kres 
życia – jego zakończenie. Dylematy pojawiają się, kiedy 
są wątpliwości, co do ostatecznej odpowiedzi na nie. Wiele 
definicji powstało na ten temat, jednak żadna z nich nie 
jest w stanie bezdyskusyjnie zadowolić swymi treściami. 
To pojęcie wykracza poza ramy możliwości wszystkich nauk 
(biologii, przyrody, nauk psychologicznych), poza religij-
ność człowieka i filozoficzne spojrzenie na świat. Nie da 
się jednoznacznie wyjaśnić powstałych dylematów. Pro-
blematyka jest trudna. Narodziny i śmierć stały się dla nas 
wyznacznikiem początku i końca egzystencji, wyznaczni-
kiem wieku każdego z nas. Życie należy postrzegać jako 
wartość największą, ale nie jedyną26 i nie najwyższą. Prze-
wartościwanie moralne i etyczne świata stanowi wykład-
nik naszych czasów, innej kultury, nowych wartości. Czy 
lepszych, czy gorszych – na to pytanie należy samemu 
znaleźć odpowiedź. Bezspornym jest jednak fakt, że każda 
osoba, każdy człowiek, czeka na uwagę i szacunek. Każdy 
potrzebuje uznania i godnego traktowania, do samego końca. 
Tylko poszanowanie dla bliźniego jest podstawą gwarancji 
dobra w procesach dawstwa.

Piśmiennictwo u Autora.

25 T. Biesaga, Elementy etyki lekarskiej, Medycyna Praktyczna, Kraków 
2006.
26 Bogusław Wolniewicz, ur. 1927, prof. w Instytucie Filozofii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Wydał: Rzeczy i Fakty (1968).
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Studium przypadku

Opis dotyczy mężczyzny 80 -letniego, który od 18 lat 
zmaga się następstwami dwukrotnego zawału mięśnia ser-
cowego, które zakończyły się operacją kardiochirurgiczną. 
Od pewnego czasu pacjent zgłaszał duże osłabienie, nagłe 
utraty przytomności. W zapisie EKG pojawiają się zaburze-
nia o charakterze migotań przedsionków i nagłe bradykardie. 
Lekarz prowadzący sugeruje, iż możliwym jest zainstalo-
wanie rozrusznika, co wymaga wykonania koronarografii. 
W pierwszych dniach września 2012 r. wykonano badanie, 
które wykazało dobry stan by ‑passów, lekarz zadecydo-
wał o wypisie, zaznaczając iż w celu zabezpieczenia przed 
ewentualnymi udarami w pewnym okresie włączone może 
być leczenie przeciwzakrzepowe.

Pacjent wrócił do domu w dobrym stanie. Dwa tygodnie 
od koronarografii nagle nastąpiło spowolnienie psychoru-
chowe i obniżenie zdolności kognitywnych. Komunikacja 
była spowolniała lub jej zupełnie nie było. Po konsulta-
cji z lekarzem rodzinnym chory otrzymał leki poszerza-
jące naczynia mózgowe, utrzymany został Acard, zlecono 
badanie TK głowy (które wykonano 3 tygodnie od epi-
zodu). W trzeciej dobie takiego stanu, chory budził się 
w nocy, rozpoczynał przygotowywanie leków na dzień 
następny, a obecna w domu córka dawała mu krzyżówki, 
które rozwiązywał, rano udawał się po mleko około 0,5 km 
od domu (i wracał). W południe rozgrywał kilka partii sza-
chów ze swoim przyjacielem, był dumny, bo kilka z nich 
wygrywał. W badaniu TK (jak zaznaczono, wykonanym 
3 tygodnie po epizodzie utraty kontaktu z otoczeniem) odna-
leziono powiększone ognisko udarowe (2 mm odnaleziono 
w TK wykonanym 3 lata wstecz) w okolicy skroniowej lewej 
półkuli, pola zanikowe podkorowe, w mózgu i móżdżku. 
Obecny zimowy czas był dla niego bardzo trudny. Spadki 
i wzrosty ciśnień atmosferycznych powodowały duże kło-
poty w systemie krążenia. Nasiliła się również depresja 

(był płaczliwy, drażliwy), niespokojny. Ta osoba, o której 
piszę, jest moim ojcem, jego życie, wędrówka na przekór 
przeciwnościom, chorobom, spowodowały, iż rozważam 
działanie Organizmu (systemu), który przy jego schorze-
niach zostaje pokonany przez siłę woli wyrażonej, wolą 
życia, wolą decydowania, wolą walki.

Rozważam zjawisko woli nie tylko w aspekcie neurobio-
logii, ale też jako proces psychiczny, nie wykluczam rów-
nież aspektów filozoficznych czy religijnych (odrzucanych 
przez behawiorystów na początku XX w. jako niebadalnych. 
Trudno zbadać naturę psychologiczną czy badać duszę).

Paul MacLeon opisuje mózg następującymi słowami 
„mamy mózg trójjedyny, który tworzą kolejno nadbudowane 
na siebie trzy mózgi. Najgłębsza i najstarsza, a także najbar-
dziej prymitywna struktura odpowiedzialna za zachowa-
nia instynktowne, to mózg gadzi. Na nim usadowiona jest 
struktura odpowiedzialna za emocje, szczególnie za agresję 
i seks – mózg starszych ssaków z układem limbicznym, zaś 
najwyżej położoną strukturą jest nowa kora, w niej zacho-
dzą procesy myślowe i nazywany jest mózgiem wyższych 
ssaków. (…) razem odpowiadają za sterownie wszystkimi 
najistotniejszymi procesami naszego życia, a także za naszą 
umysłowość” (Izdebski, s. 4826). Badający procesy dziejące 
się w naszym mózgu potrafią określić i pokazać obszary, 
w których odbywają się procesy odpowiedzialne za wolę. 
Kolumny korowe to neurony zgrupowane w korze w ilo-
ściach 10–100 tysięcy. Grupy kolumn tworzą sieci (mapy), 
w których odbywają się analizy informacji, które trafiają tam 
drogą nerwów z narządów zmysłów. Decyzje o działaniu 
podejmowane są według planów tworzonych przez mózg.

Co to jest wola?

„Wolna wola to zdolność podmiotu do samodzielnego 
wyboru oraz realizacji przez siebie celów” (Duch, s. 227). 
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Wolność znaczy, że możemy działać zgodnie z naszą wolą 
i nie działać, gdy tego nie chcemy. Kierując się tymi okre-
śleniami rozpoczynam poszukiwania, jak rodzi się świa-
domość wyboru. W pracy z 1983 r. Libelt opisał wykonany 
eksperyment, oparł się na badaniu wykonanym wcześniej 
przez Kornhubera i Deccke. Wniosek z ich badania był nastę-
pujący: aktywność elektryczna mózgu, podczas podejmo-
wania pewnego rodzaju świadomego działania wyprzedza 
to działanie o 0,8 s. Badanie dotyczyło aktu poruszania pal-
cem w wybranej przez nich chwili. Za pomocą EEG i EMG 
obserwowali aktywność elektryczną mózgu. Tę aktywność 
nazwali „potencjałem gotowości”. Kora ruchowa w pła-
cie czołowym inicjuje wykonanie działań przez człowieka, 
natomiast w tylnej korze ciemieniowej powstają wyobra-
żenia podejmowanych ruchów. Libelt z zespołem w swoim 
doświadczeniu chciał uściślić, kiedy następowało uświado-
mienie decyzji o działaniu, a pojawieniem się jego. Badani 
znów obserwowani EEG i EMG, i za pomocą oscyloskopu 
musieli okazać, gdzie na ekranie okazuje się punkt. Wniosek 
z doświadczenia brzmiał: uświadomienie chęci poruszenia 
palcem nastąpiło przed wykonaniem ruchu. Chęć poru-
szenia zaobserwowano w 331 ms przed uświadomieniem 
ruchu i 204 ms przed wykonaniem ruchu. Stąd „świadoma 
decyzja poprzedzona jest nieświadomą aktywnością mózgu 
przygotowującą do działania” (Duch, s. 229). Gdyby to wola 
inicjowała działanie, należałoby się spodziewać subiektyw-
nego poczucia intencji, a potem pojawienia się potencjałów 
gotowości i wykonania ruchu, okazało się jednak, ku wiel-
kiemu zaskoczeniu badaczy, że jest odwrotnie. Zewnętrzny 
obserwator może wiedzieć o ułamek sekundy wcześniej 
niż sam badany, czyli „obserwator wewnętrzny”, że decy-
zja została podjęta. Libelt (2000) miał nadzieję, że chociaż 
wola nie może inicjować intencji działania, to może je kon-
trolować blokując wykonanie działania, w okienku czaso-
wym 50–150 ms przed podjęciem działania. Badanie Brassa 
i Haggarda (2007) ujawniają trzy struktury zaangażowane 
w proces woli i zahamowania działania. Są to:

Przednie pole grzbietowo -czołowo -przyśrodkowe 1. 
(pole Brodmana BA9 d FMC).

Obustronne aktywacje przedniej brzusznej części 2. 
kory wyspy (avIns).

Prawostronnego górnego zakrętu skroniowego 3. 
(rSTS).

Pojawienie się woli działania wynika z aktywności 
neuronów w obszarze ciemieniowym, które pobudzają się 
w wyniku aktywności pól korowych w obszarach przed-
ruchowych przygotowujących mózg do podjęcia działa-
nia. Uwaga oznacza tu zsynchronizowaną aktywność, 
która wyhamowuje konkurencyjne pobudzenia i pozwala 
na dostęp do pamięci roboczej, a więc na bieżące działanie 
(Duch, s. 235). Aktywacja kory wyspy powoduje wyhamo-
wanie działania, czyli wybór, czy daną czynność wyko-
nać. Wegner przeczył istnieniu woli. Istnienie woli to iluzja. 

„Zwykle wydaje się, że świadomie chcemy dokonać naszych 
dobrowolnych działań, lecz jest to iluzja. (…) Świadoma 

wola powstaje z procesów, które są psychologiczne i ana-
tomicznie odrębne od procesów, za pomocą których umysł 
tworzy działanie” (Wegner, s. 13).

Proces podejmowania decyzji i wykonania 
ich jest procesem wieloetapowym, 

określił 3 aspekty

Ustalenie, jakie działanie, to proces uzależniony 1. 
od motywacji i oceny powodów działania.

Określenie czasu i kiedy rozpoczynamy.2. 
To decyzja ostateczna o wykonaniu pozwala ona 3. 

również wycofać się w „ostatniej chwili”.
Większość procesów zachodzących w mózgu przebiega 

w nieuświadomiony sposób, jedynie nieliczne końcowe 
rezultaty są uświadomione.

zakończenie

Człowiek jest niepowtarzalną całością, nauka „rozebrała” 
mózg i próbuje rozwiązać kolejne zagadki. John Searle 
w teorii świadomości nazywanej „biologicznym naturali-
zmem” stwierdza, iż przyczyną stanów świadomości są neu-
ronowe procesy zachodzące w mózgu. Znany psychiatra 
austriacki, Viktor Frankl, więzień Oświęcimia i Dachau, 
naucza, po wielu doznanych cierpieniach „człowiek jest 
bytem bogatym, jest bytem duchowym, a nie tylko produk-
tem i mechanizmem fizycznym, psychicznym lub socjalnym. 
Nie jest kłębowiskiem popędów ani piłką popychaną w grze 
sił społecznych. Człowiek jest zdolny do czegoś więcej niż 
samej walki o byt o przetrwanie fizyczne. Człowiek nasta-
wia się w życiu na sens i dąży ku wartościom” (Frankl, 
s. 164). Antoni Kępiński mówi z lękiem „coraz szybsza 
przemiana środowiska naturalnego w techniczne, jakiej 
jesteśmy świadkami w naszym stuleciu, sprzyja technicz-
nemu spojrzeniu na drugiego człowieka, to znaczy, że coraz 
słabiej widzi się w nim cechy ludzkie, a coraz wyraźniej 
atrybuty związane ze sprawnym funkcjonowaniem maszyny 
techniczno -społecznej. Spojrzenie takie jest może jednym 
z największych niebezpieczeństw współczesnej cywiliza-
cji” (Kępiński, s. 84).

Na przestrzeni wieków pojawiają się tak różne teorie, 
wprowadzane są nowe określenia, że posługując się słowami 
wspomnianego Searle, nie jest trudno zgubić się w tej „plą-
taninie pojęć”. Spostrzegam i obserwuję postępowanie taty 
i sądzę, że odpowiedzialność ze szczerą acz surową miłością 
determinują jego wolę. I jest to ta sama wola, której nauka 
nie potrafi zainstalować w naszym mózgu.

Isaac Singer, pisarz żydowski, powiedział „wolna wola, 
pokusy i samokontrola” Musimy wierzyć w to, że mamy 
wolną wolę, nie mamy wyboru.

Piśmiennictwo u Autora.
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Adenozynotrójfosforan (ATP) jest nośnikiem energii 
w komórkach, łączy procesy, w których energia jest wytwa-
rzana, z procesami takimi jak aktywny transport, skurcz 
mięśni, utrzymanie gradientu jonów, w których energia jest 
zużywana. Ponadto uczestniczy m.in. w regulacji aktyw-
ności enzymów, procesach fałdowania białek, transporcie 
pęcherzykowym czy plastyczności synaptycznej. Najmniej 
eksponowaną funkcją tego nukleotydu purynowego jest 
udział w przenoszeniu informacji w układzie nerwowym. 

Hipotezę o udziale pochodnych adenozyny (Ado) 
w przekazywaniu sygnałów przez neurony po raz pierw-
szy zaproponował Burnstock w latach 70. ubiegłego wieku. 
Stwierdził on, że w pewnych typach synaps ATP może być 
głównym neuroprzekaźnikiem oraz zasugerował istnienie 
specyficznych receptorów dla ATP i produktu jego degrada-
cji – adenozyny, proponując dla nich nazwę purynoreceptory 
(Burnstock 1998). Późniejsze badania potwierdziły obec-
ność ATP w dużych (milimolarnych) stężeniach w pęcherzy-
kach synaptycznych wielu komórek nerwowych. Wykazano 
ponadto, że ATP magazynowane jest wspólnie z acetylo-
choliną (Ach) lub noradrenaliną (NA). Pęcherzyki synap-
tyczne mogą zawierać także guanozynotrójfosforan (GTP), 
urydynotrójfosforan (UTP), adenozynodwufosforan (ADP) 
oraz polifosforany adenozyny (AP4A – diadenozyno -tetra-

 -fosforan i AP5A – diadenozyno -penta -fosforan), jednakże 
stężenie ATP jest wyższe od stężeń pozostałych nukleoty-
dów. Wykazano także, że neurony, które nie zostały rozpo-
znane jako cholinergiczne czy adrenergiczne, magazynują 
i uwalniają ATP (Edwards 1993). Dalsze badania wyka-
zały, że komórki układu nerwowego uwalniają ATP oraz 
potwierdziły udział zewnątrzkomórkowego ATP w szybkim 
przekaźnictwie nerwowym oraz komunikacji między neu-
ronami a komórkami glejowymi (Edwards 1994, Burnstock 
2007, Skaper i wsp. 2010, Fields 2011). 

Adenozynotrójfosforan spełnia wszystkie kryteria neuro-
przekaźników: jest syntezowany i magazynowany w zakoń-
czeniach presynaptycznych; jego uwalnianie do szczeliny 

synaptycznej następuje skutkiem stymulacji neuronów; 
uwolniony z komórki wyzwala odpowiedź postsynaptyczną 
neuronu; przerwanie stymulacji purynoreceptorów przez 
ATP następuje skutkiem działania specyficznych zewną-
trzkomórkowych enzymów. 

Jednakże wykazano, że ATP może być uwalniany także 
pozasynaptycznie przez neurony, a udział w puli zewną-
trzkomórkowego ATP mają przede wszystkim astrocyty 
i mikroglej (Fields i Stevens 2011). 

mechanizmy uwalniania aTP

W normalnych warunkach w przestrzeni zewnątrzko-
mórkowej ATP jest obecny w bardzo niskich stężeniach, 
natomiast w cytoplazmie komórek jego stężenie notowane 
jest w zakresie milimolowym (Traut 1994). W zdrowym 
mózgu ATP jest fizjologicznie uwalniany w bardzo niskich 
stężeniach przez neurony i astrocyty, jednakże w stanach 
patologicznych uwalnianie to się zwiększa (Volonte i wsp. 
2003). Wykazano, że stężenie zewnątrzkomórkowego 
ATP wzrasta znacząco w stanach zapalnych (Lazarowski 
i wsp. 2000) oraz w ischemii/hipoksji (Nieber i wsp. 1999). 
Uszkodzone neurony, aktywny mikroglej oligodendrocyty 
i komórki Schwanna, a przede wszystkim astrocyty mogą 
uwalniać ATP w wysokich stężeniach do przestrzeni mię-
dzykomórkowej (Ferrari i wsp. 1997, Fields i Stevens 2000, 
Franke i wsp. 2006). 

Rozważa się kilka możliwych mechanizmów prowadzą-
cych do uwalniania ATP z komórek. Jednym z nich jest sekre-
cja z pęcherzyków synaptycznych. Wykazano, że ATP może 
być uwalniany wspólnie z ACh i NA w obwodowych neuro-
nach (Zimmermann 1994) i z kwasem γ -aminomasłowym 
(GABA) z neuronów zwojów korzeni grzbietowych (Jo 
i Schlichter 1999). Dotychczasowe wyniki przeprowa-
dzone na synaptosomach wyizolowanych z całego mózgu, 
hipokampa i kory mózgowej wskazują, że uwalnianie ATP 
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do szczeliny synaptycznej zachodzi dzięki depolaryzacji 
wywołanej gwałtownym wzrostem przepuszczalności błony 
komórkowej dla K+, której efektem jest wzrost stężenia Ca2+ 
w komórce (Silinsky i wsp. 1999). Taki mechanizm uwalnia-
nia wykazano w kulturach neuronów siatkówki oka kurcząt 
(komórkach amakrynowych), w których sekrecja ATP była 
wywołana przez depolaryzację, zależną od zewnątrzkomórko-
wego stężenia Ca2+, aktywacji zależnych od napięcia kanałów 
wapniowych (VDCC) typu L i P/Q oraz białka pęcherzyków 
synaptycznych SNAP -25 (Santos i wsp. 1999). W obwodo-
wym układzie nerwowym, przy użyciu techniki patch ‑clamp, 
Silinsky i wsp. (1999) wykazali, że uwalnianie ATP z synapto-
somów nerwów ruchowych zachodzi w przeciągu milisekund 
po stymulacji neuronu i jest także zależne od stężenia Ca2+. 

Adenozynotrójfosforan może być uwalniany także poza-
synaptycznie, m.in. poprzez połączenia ścisłe (gap junc‑
tions) lub zbudowane z koneksyny półkanały (hemichannels) 
znajdujące się w błonie komórkowej oraz poprzez kanał 
receptora P2X7 w astrocytach (Hamilton i wsp. 2008; Par-
pura i wsp. 2004). Półkanały zawierające koneksynę mogą 
otwierać się w odpowiedzi na zmieniający się potencjał 
błonowy lub spadek zewnątrzkomórkowego stężenia Ca2+ 
(Trexler i wsp. 1996) powodując wypływ ATP. Wykazano 
także, że zwiększonej ekspresji koneksyny w astrocytach 
towarzyszy wzrost uwalniania ATP (Cortina i wsp. 2000). 
W proces ten wydają się być zaangażowane takie białka, 
jak cystic fibrosis transmembrane conductance regulator – 
CFTR (Reisin i wsp. 1994), glikoproteina P (Abraham i wsp. 
1993) oraz inne białka z rodziny transporterów ABC (ATP‑
 ‑Binding Cassette Transporters) (Fields i Stevens 2000). 

W ostatnich badaniach zwraca się uwagę na inny moż-
liwy mechanizm uwalniania ATP przez półkanały zawie-
rające koneksynę. Huckstepp i wsp. (2010) w badaniach 
astrocytów stwierdzili, że egzocytoza ATP jest odpowiedzią 
na obniżone pH komórki i otwarcie półkanałów w odpo-
wiedzi na wzrost pCO2. 

Po uwolnieniu ATP podlega szybkiej enzymatycznej 
degradacji przez ektonukleotydazy do ADP i AMP (ecto–
nucleoside triphosphate diphosphohydrolase, E -NTPDase 
i ecto ‑nucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase, 
E ‑NPP) oraz przez ekto -5 -nukleotydazę do adenozyny, która 
podlega degradacji przez deaminazę adenozyny lub jest 
metabolizowana przez fosforylazę nukleotydów purynowych 
(Yegutkin 2008). Podobnie do innych neurotransmiterów 
usunięcie ATP pomaga zakończyć działanie neuroprzekaź-
nika, jednakże pojawiająca się Ado może działać na presy-
naptyczne receptory adenozynowe, hamując uwalnianie neu-
rotransmiterów i transmisję synaptyczną (Zimmerman 1994). 

Wykazano także, że ATP uwalniany przez zaktywowane 
astrocyty generuje tzw. międzyastrocytarny sygnał wap-
niowy tzw. falę wapniową rozprzestrzeniającą się w sieci 
komórek glejowych (Newman i Zahs 1997). W ten sposób 
rozwiązano kontrowersje, że sygnał wapniowy w sieci astro-
cytów pojawia się dopiero jako odpowiedź na wcześniejszą 
stymulację astrocytów glutaminianem (Guthrie i wsp. 1999, 
Cornell -Bell i wsp. 1990). 

receptory nukleotydowe

Wspomniany już Burnstock (1998) wyodrębnił klasę 
receptorów purynergicznych i dokonał ich podziału na te, 
których głównym agonistą jest adenozyna (P1) w odróżnie-
niu od receptorów P2, które rozpoznają ADP i ATP. Weryfi-
kacji nazwy dla całej klasy receptorów dokonano po odkry-
ciu receptorów pirymidynowych (wrażliwych na UDP oraz 
UTP o charakterystyce farmakologicznej i molekularnej 
podobnej do poznanych wcześniej receptorów P2), stąd 
też obecnie tę klasę receptorów określa się receptorami 
nukleotydowymi (Fredholm i wsp. 1997). 

klasyfikacja receptorów P2 

Na podstawie badań nad mechanizmem przekazywania 
sygnałów oraz analizie sekwencji sklonowanych recepto-
rów P2, dokonano ich podziału na dwa podstawowe typy 
(Abbracchio i Burnstock 1994): 
P2X – receptory o charakterze kanałów jonowych
P2Y – receptory działające za pośrednictwem białek G. 

Ekspresję receptorów P2 dla zewnątrzkomórkowych 
nukleotydów wykazano we wszystkich typach komó-
rek (Skaper i wsp. 2010). W mózgu i rdzeniu kręgowym 
stwierdzono obecność obu typów receptorów P2, jednakże 
w komórkach ośrodkowego układu nerwowego najliczniej 
występują receptory P2X. Badania molekularne pozwoliły 
na dalsze wyodrębnienie siedmiu podtypów receptora P2X 
i ośmiu P2Y (Franke i wsp. 2006).

receptory p2X

Budowa molekularna
W ośrodkowym układzie nerwowym stwierdzono 

obecność wszystkich podtypów receptorów P2X (P2X1–7) 
w neuronach oraz komórkach glejowych (Burnstock 2007). 
Receptory mają budowę podjednostkową, na podstawie 
analizy cDNA stwierdzono, że pojedyncza podjednostka 
składa się z 379–595 reszt aminokwasowych (Surprenant 
i North 2009). Podjednostki receptorów P2X są zbudo-
wane z dwóch domen transmembranowych połączonych 
zewnątrzkomórkową pętlą, koniec –C oraz –N znajdują 
się po stronie cytoplazmatycznej. Zewnątrzkomórkowa 
pętla ma 10 zachowanych ewolucyjnie reszt cysteinowych 
mogących uczestniczyć w tworzeniu mostków siarczko-
wych, czternaście reszt glicynowych, a także 2–6 miejsc 
glikozylacji. Sekwencja aminokwasów fragmentu łańcucha 
białkowego pomiędzy końcem –N i końcem drugiej hydrofo-
bowej domeny każdego z podtypów receptora jest identyczna 
w 37–48%, natomiast końce –C różnych podtypów recep-
tora nie wykazują podobieństwa w sekwencji aminokwasów 
(Rassendren i wsp. 1997, North 2002, Gever i wsp. 2006). 

Funkcjonalny receptor jest złożony z trzech podjed-
nostek i występować może jako homo - lub heterotrimer 
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(Kawate i wsp. 2009). Różnice między poszczególnymi 
podtypami występują nie tylko na poziomie sekwencji, 
odmienne są także ich cechy farmakologiczne i bioche-
miczne – wrażliwość na analogi ATP, antagonistów (sura-
mię i 6 -azofenylo -2,4 -disulfonowy fosforan pirydoksalu) 
oraz podatność na desensytyzację. Większość podtypów 
receptora jest aktywowana ATP w niskim stężeniu 1–10 µM, 
natomiast podtyp P2X7 ulega aktywacji w wysokich stęże-
niach ATP 0,1–1 mM (Butt 2011). 

lokalizacja w układzie nerwowym 
W układzie nerwowym receptory P2X1 ulega ekspre-

sji w dużych neuronach ruchowych rdzenia kręgowego 
(Collo i wsp. 1996). Receptor P2X2 występuje w neuronach 
czuciowych, przysadce mózgowej, rogach grzbietowych 
i brzusznych rdzenia kręgowego, wzgórzu wzrokowym, 
podwzgórzu, polu przedwzrokowym, jądrze czerwonym, 
jądrze okołoruchowym oraz grzbietowym ruchowym jądrze 
błędnika, autonomicznych neuronach zwojowych i rdzeniu 
nadnerczy (Collo i wsp. 1996, Vulchanova i wsp. 1996). 
Receptor P2X3 jest znajdowany jedynie w niektórych ner-
wach czuciowych biorących udział w przewodzeniu bodź-
ców nocyceptywnych (Dunn i wsp. 2001). Receptory P2X4 
ulegają ekspresji w neuronach w różnych częściach mózgu 
(Burnstock, 2007). W hipokampie w neuronach pirami-
dalnych rejonu CA1 receptory P2X4 wykazują ekspresję 
postsynaptyczną (Rubio i Soto 2001) i ulegają aktywacji 
podczas stymulacji o wysokiej częstotliwości, stąd odgry-
wają rolę we wzmocnieniu synaptycznym (Sim i wsp. 2006). 
W badaniach immunohistochemicznych wykazano także 
ekspresję P2X4 w komórkach zaktywowanego mikrogleju 
w uszkodzeniu neuronów (Tsuda et al., 2003) Ponieważ 
jednak brak jest dotychczas wysoce specyficznych antago-
nistów P2X4, funkcjonalne znaczenie receptorów w komór-
kach mikrogleju pozostaje nadal niepoznane, jakkolwiek 
w badaniach myszy pozbawionych receptora wykazano rolę 
receptora w allodynii (Tsuda et al. 2003). Receptor P2X5 
występuje w obwodowym układzie nerwowym i rdzeniu 
kręgowym. Wykazano, że ekspresja ograniczona jest do ciał 
komórkowych neuronów proprioceptywnych w jądrach 
trójdzielnych śródmózgowia i zwojów czuciowych. Nie 
stwierdzono ekspresji tego receptora w mózgu (Collo 
i wsp. 1996). Rozmieszczenie receptora P2X6 jest podobne 
do P2X4 z wyjątkiem komórek wyściółki, gdzie występują 
jedynie receptory P2X6 (Collo i wsp. 1996). Funkcjonalne 
receptory P2X7 w ośrodkowym układzie nerwowym zna-
leziono w mikrogleju, komórkach Schwanna i astrocytach 
(Collo i wsp. 1997, Ferrari i wsp. 1996, Sim i wsp. 2004), 
aczkolwiek obecność receptorów P2X7 w obwodowym 
i ośrodkowym układzie nerwowym była kontrowersyjna 
z powodu słabej selektywności przeciwciał dla tego recep-
tora (Anderson i wsp. 2006). Ostatnie badania dostarczyły 
małocząsteczkowego antagonisty receptora, co znacząco 
poprawiło detekcję receptorów P2X7 (Furber i wsp. 2007, 
Nelson i wsp. 2008, Honore i wsp. 2006). W szczurzych 
obwodowych zwojach czuciowych receptory P2X7 wydają 

się selektywnie zlokalizowane tylko w komórkach glejo-
wych (Zhang i wsp. 2005).

mechanizm przekazywania sygnału i efekty fizjologiczne 
wywołane stymulacją receptorów P2X 

Receptory P2X funkcjonują jako bramkowane ATP 
nieselektywne kanały jonowe przepuszczalne dla Na+, 
K+ i Ca2+ (Khakh i North 2006). Sygnalizację z udzia-
łem receptorów P2X cechuje brak wtórnych przekaźni-
ków, wskutek czego czas przekazywania sygnału jest 
bardzo szybki (10–100 ms) (Ralevic, Burnstock 1998). 
Ta cecha sygnalizacji wydaje się być kluczowa dla szyb-
kiej transmisji informacji w neuronach, w połączeniach 
nerwowo -mięśniowych oraz między neuronami a komór-
kami glejowymi. Zdolność receptorów do działania jako 
bezpośredni kanał dla przepływu Ca2+ lub pośredni akty-
wator kanałów wapniowych bramkowanych napięciem 
(VDCC) leżą u podstawy ich złożonej roli w odpowiedzi 
komórek na sygnał wapniowy. Napływ kationów do wnę-
trza komórki powoduje depolaryzację błony komórkowej, 
a napływ Ca2+ powoduje skutkuje aktywacją receptorów 
rianodynowych i wyrzutem Ca2+ z magazynów siateczki 
śródplazmatycznej (Skaper i wsp. 2010). 

Specyficzny szlak przekazywania sygnału związany 
jest z aktywacją receptorów P2X7. Adenozynotrójfosfo-
ran jest jedynym znanym fizjologicznym aktywatorem 
tych receptorów (Chakfe i wsp. 2002, Ferrari i wsp. 1997). 
Przedłużająca się aktywacja receptora P2X7 przez wyso-
kie stężenie ATP prowadzi do powstania dużych porów 
w błonie komórkowej, przez które mogą przenikać nie 
tylko jony, ale także inne cząsteczki o masie 1 kDa. Może 
to wywoływać efekt cytotoksyczny i aktywować proces 
apoptozy w komórkach (Surprenant i wsp. 1996). Zmiany 
wewnątrzkomórkowego stężenia Ca2+ następujące po akty-
wacji receptora P2X7 uruchamiają szereg wtórnych prze-
kaźników i kaskad enzymatycznych. Jednym z kluczowych 
punktów jest aktywacja kinazy PYK2, która przekazuje 
dalej sygnał na kaskadę kinaz MAP, co w efekcie końco-
wym prowadzi do indukcji czynników transkrypcyjnych 
w jądrze. 

W mikrogleju oraz makrofagach/monocytach sty-
mulacja receptora P2X7 powoduje aktywację kinazy 
domeny N -końcowej białka Jun (c ‑Jun N ‑terminal kina‑
ses), ERK 1/2 – kinazy zależnej od sygnału zewnątrzko-
mórkowego 1/2 (extracellular signal ‑regulated kinases 
1/2) oraz p38 MAPK– kinazy białka aktywowanej mitoge-
nem (mitogen ‑activated protein kinase) (Humphreys i wsp. 
2000, Aga i wsp. 2000, Potucek i wsp. 2006). W mikrogleju 
wykazano także aktywację czynników transkrypcyjnych 
takich jak czynnik jądrowy kappaB (nuclear factor kap‑
paB), NFAT – czynnik transkrypcyjny zaktywowanych 
limfocytów T (nuclear factor of activated T cells) wią-
żących się z CREB – białkowym elementem odpowiedzi 
na cAMP (cAMP response element ‑binding protein) oraz 
AP -1 (activator protein 1), których aktywacja i transloka-
cja do jądra są związane z ekspresją genów prozapalnych 
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(Potucek i wsp. 2006, Ferrari i wsp. 1999). Stymulacja 
receptora P2X7 zwiększa także fosforylację białkowych 
fosfataz tyrozynowych (Adinolfi i wsp. 2003, Aga i wsp. 
2004) prowadząc do aktywacji szlaku MAPK kinaz. Recep-
tor P2X7 może indukować także aktywację innych mało-
cząsteczkowych białek G. Stymulacja szlaku sygnałowego 
zależnego od białka Rho jest zaangażowana w aktywację 
p38MAPK w makrofagach. Jako że szlak Rho/p38 może 
być zaangażowany w wydzielanie pęcherzyków zawiera-
jących IL -1β (Pfeiffer i wsp. 2004) poprzez reorganizację 
filamentów aktynowych i odpączkowywanie ciałek apopto-
tycznych (blebbing) (MacKenzie i wsp. 2001) może to być 
mechanizm, za pomocą którego MAPK kinazy pośredni-
czą we wzroście uwalniania prozapalnych cytokin przez 
mikroglej. 

receptory p2y

Budowa molekularna
Receptory P2Y stanowią całkowicie odmienną grupę 

od P2X, zarówno pod względem budowy molekularnej, jak 
i mechanizmu przekazywania sygnału. Wspólną cechą jest 
jedynie wrażliwość na zewnątrzkomórkowe nukleotydy. 
Receptory P2Y składają się z 308–377 reszt aminokwaso-
wych, które charakteryzuje 27% stopień identyczności i mają 
masę cząsteczkową 41–43 Da. Jak inne receptory metabo-
tropowe współdziałające z białkami G mają siedem domen 
transbłonowych o strukturze α -helisy (Czajkowski i wsp. 
2004). Trzy z nich TM III, TM VI i TM VII biorą udział 
w wiązaniu liganda. Koniec –C znajduje się po stronie cyto-
plazmatycznej błony, pierwsza i druga pętla zlokalizowane 
na zewnętrznej powierzchni błony zawierają po dwie konser-
watywne reszty cysteiny, natomiast w trzeciej cytoplazma-
tycznej pętli obecne są liczne miejsca fosforylacji dla kinazy 
białkowej C i kinazy zależnej od kalmoduliny (Ralevic 
i Burnstock 1998). Z komórek ssaków sklonowano dotych-
czas sześć podtypów receptora P2Y, różniących się wrażliwo-
ścią na agonistów i mechanizmem przekazywania sygnału. 

lokalizacja w układzie nerwowym
Szeroko rozpowszechnionym w tkance nerwowej podty-

pem receptora jest P2Y1 – wrażliwy głównie na zewnątrzko-
mórkowy ADP, a w mniejszym stopniu ATP. Receptor P2Y2 

jest wrażliwy w równym stopniu na ATP i UTP, inne nukle-
otydy działają na niego w minimalnym stopniu. Receptor ten 
występuje w układzie nerwowym równie powszechnie jak 
P2Y1, ale ich rozmieszczenie nie pokrywa się. Receptor P2Y6 

jest szeroko rozpowszechniony w mózgu i mikrogleju. Suge-
ruje się, że ten receptor jest odpowiedzialny także za przeka-
zywanie informacji przez zewnątrzkomórkowe nukleotydy 
pirymidynowe w mózgu (Ginsburg -Shmuel i wsp. 2012). 
Receptor P2Y8 selektywny zarówno dla ATP, UTP, GTP, 
CTP i inozynotrójfosforanu (ITP) został dotychczas sklono-
wany z zarodka żaby; wykazano, że bierze udział w rozwoju 
embrionalnym układu nerwowego (Czajkowski i wsp. 2004). 

mechanizm przekazywania sygnału i efekty fizjologiczne 
wywołane stymulacją receptorów p2y

Główny szlak przekazywania sygnału przez receptor 
P2Y zależy od jego podtypu. Jak dotąd wykazano, że akty-
wacja P2Y1 uruchamia szlak sygnałowy związany z fos-
folipazą C (PLC). W większości przypadków zachodzi 
on poprzez niewrażliwe na toksynę krztuśca (PTX) i tok-
synę cholery (CTX) białka z rodziny Gq. Aktywacja PLC 
prowadzi do powstania wtórnych przekaźników inozyto-
lotrifosforanu (IP3) i diacyloglicerolu (DAG). IP3 uwalnia 
Ca2+ z magazynów wewnątrzkomórkowych. Wzrost stężenia 
wapnia oraz stymulowana DAG kinaza białkowa C (PKC) 
aktywują kinazę tyrozynową (Pyk2). W efekcie następuje 
uruchomienie szlaku sygnałowego prowadzącego do akty-
wacji kinaz MAP (MAPK) (Lev i wsp. 1995). Receptor 
P2Y1 może aktywować też działanie kanałów potasowych 
w błonie komórkowej (Schicker i wsp. 2010). 

Stwierdzono, że aktywacja receptora P2Y2 prowadzi 
szlakami jak dla receptora P2Y1, jednakże może aktywować 
fosfolipazę A2 oraz wpływać na aktywację kanałów chlor-
kowych, jak również hamować lub aktywować (w zależ-
ności od typu komórki) cyklazę adenylanową i zwiększać 
stężenia cGMP w komórce. Podtyp receptora P2Y6 okazał 
się selektywnie wrażliwy na nukleotydy pirymidynowe: 
UTP i UDP i jak wykazano, wiąże się z białkami Gi lub 
gq aktywując PLC (Czajkowski i wsp. 2004). 

Udział zewnątrzkomórkowego aTP 
i purynoreceptorów w komunikacji 

międzykomórkowej 

Neurony i astrocyty
W istocie szarej rozrastające się astrocyty szczelnie 

otaczają synapsy wykazując ekspresję receptorów dla neu-
rotransmiterów, białek transportujących oraz kanałów jono-
wych. W istocie białej ich rozrost jest kierunkowy – tworząc 
punkty kontaktowe z przewężeniami Ranviera astrocyty 
wykazują ekspresję kanałów jonowych i białek transpor-
tujących (Butt 2011). Nie wykazano natomiast jak dotąd, 
że rozrost astrocytów wokół przewężeń wiąże się z ekspresją 
receptorów dla neurotransmiterów, aczkolwiek stwierdzono, 
że w czasie rozchodzenia się potencjału czynnościowego 
odpowiadają one na uwolniony przez aksony neuronów glu-
taminian i ATP (Fields i Ni 2010). Wykazano, że aktywność 
neuronów wyzwala falę wapniową w komórkach astrogleju, 
najczęściej poprzez sygnał pochodzący od glutaminianu 
(Wang i wsp. 2006). W odpowiedzi astrocyty uwalniają 
ATP, co powoduje nasilenie i propagację fali wapniowej 
w sieci komórek glejowych, angażując w ten proces, jak 
dotąd wykazano, receptory P2Y1 i P2X7 (Hamilton i wsp. 
2008, 2010). Adenozynotrójfosforan uwalniany z astrocytów 
i jego metabolit adenozyna mogą jednocześnie wpływać 
na przekaźnictwo synaptyczne (Newman 2003, Pascual 
i wsp. 2005, Gordon i wsp. 2009). Stwierdzono na przy-
kład, że fala wapniowa, w wywołaniu której pośredniczy 
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uwalniane z astrocytów ATP stymuluje sekrecję gluta-
minianu i D -seryny, które mogą działać przeciwstawnie 
do efektów wywoływanych przez ATP. W ten sposób astro-
cyty mogą wpływać na nasilenie lub osłabienie transmisji 
synaptycznej (Fellin i wsp. 2006, Koizumi i wsp. 2003). 
Rola, jaką ATP odgrywa w modulowaniu aktywności synap-
tycznej neuronów jest jednak nadal w trakcie intensywnych 
badań (Agulhon i wsp. 2010). 

Neuronalne synapsy purynergiczne występują relatyw-
nie rzadko w układzie nerwowym w porównaniu do wszech-
obecnej wśród komórek glejowych komunikacji za pośred-
nictwem zewnątrzkomórkowych puryn. Może to sugerować, 
że pozasynaptyczne uwalnianie ATP jest bardzo ważne dla 
funkcjonalnej integracji sieci komórek glejowych (Butt 2011). 
Wiadomo, że głównym źródłem ATP są astrocyty, które 
uwalniają neuroprzekaźnik w celu wzajemnej komunikacji 
oraz komunikacji z innymi komórkami glejowymi poprzez 
receptory purynowe (Hamilton i wsp. 2008). Jednakże nie 
wiadomo dotychczas, czy zachodząca przy udziale ATP 
komunikacja międzykomórkowa odbywa się w wyspecja-
lizowanych punktach kontaktowych oraz czy miejsce uwal-
niania i receptory mają tę samą lokalizację, co mogłoby 
precyzować szlaki komunikacyjne między komórkami gle-
jowymi, jak ma to miejsce w przypadku neuronów połą-
czonych w sieć przez synapsy (Butt 2011). Jak dotąd więk-
szość dowodów wskazuje, że sygnał w sieci astrocytów 
rozprzestrzenia się promieniście we wszystkich kierunkach 
od jego źródła poprzez połączenia ścisłe i uwalniany przez 
półkanały ATP, który aktywuje receptory na sąsiednich 
komórkach glejowych (Scemes i Giaume 2006).

 Nasze zrozumienie zjawiska komunikacji między 
komórkami glejowymi opiera się jednakże wciąż tylko 
na obserwacji fali wapniowej w mikroskopie konfokalnym 
lub fluorescencyjnym i jest wyznaczane przez czułość detek-
cji wapnia w komórkach (Butt 2011). Dodatkowo wyka-
zano, że astrocyty mogą wykazywać także spontaniczną falę 
wapniową zarówno w hodowlach (Shigetomi i wsp. 2008), 
jak i w warunkach in vivo (Hirase i wsp. 2004). Niewiele 
także wciąż wiadomo na temat fizjologicznych skutków 
komunikacji między komórkami glejowymi. Nie można 
jednak zapominać o znaczeniu pośredniczonej przez ATP 
komunikacji wapniowej w regulacji tych podstawowych 
funkcji jakie pełnią astrocyty, ponieważ są one absolutnie 
niezbędne do pełnienia normalnych czynności mózgu, a ich 
zaburzenia odgrywają kluczową rolę w epilepsji, neurode-
generacji czy demielinizacji. Główną funkcją astrocytów 
jest pobieranie K+ i glutaminianu uwalnianych podczas nor-
malnej neuronalnej aktywności, co wydaje się regulowane 
przez receptory purynowe. Wykazano bowiem, że recep-
tory P2Y i P2X7 są zaangażowane w regulację aktywno-
ści kanału potasowego, przez co kontrolują transport K+ 
w nabłonku (Leipziger 2003), a receptory P2Y1 mogą zwięk-
szać aktywność Na+/K+ ATPazy (Broch -Lips 2010). Recep-
tory P2X7 wydają się także uczestniczyć w spadku ekspresji 
akwaporyny, białka biorącego udział w transporcie jonów 
i wody w astrocytach (Lee i wsp. 2008) oraz w obniżeniu 

pobierania glutaminianu i ekspresji transportera dla glu-
taminianu (GLAST) (Liu i wsp. 2010). 

Wykazano, że sygnał wapniowy pośredniczony przez 
ATP dostarcza także mechanizmu, poprzez który neurony 
mogą stymulować tworzenie mieliny przez oligodendrocyty 
(Matute i wsp. 2007). Stwierdzono, że w okresie różnico-
wania się oligodendrocytów receptory adenozynowe pod-
legają wyciszeniu (down regulation), natomiast receptory 
P2Y1 i P2X7 ulegają ciągłej ekspresji zarówno w okresie 
rozwoju, jak i w dojrzałych oligodendrocytach. Aktywacja 
receptora P2X7 w warunkach patologicznych, takich jak 
ischemia i stwardnienie rozsiane skutkuje demielinizacją 
i utratą oligodendrocytów (Domercq i wsp. 2010). 

oligodendrocyty 
Wykazano, że komórki prekursorowe oligodendrocytów 

(w tym komórki NG2 – NG2 -proteoglycan -expressing cells) 
wchodzą w ścisły kontakt z synapsami lub przewężeniami 
Ranviera i odpowiadają na ATP i glutaminian uwalniane 
przez synapsy i aksony (Bergles i wsp. 2000). Ponadto ATP 
uwalniane przez astrocyty wywołuje szybki i przejściowy 
wzrost wewnątrzkomórkowego stężenia Ca2+ w komórkach 
prekursorowych oligodendrocytów, a w proces ten anga-
żuje receptory dla adenozyny oraz receptory P2Y1 i P2X7. 
Stąd pośredniczona przez ATP i adenozynę komunikacja 
pomiędzy neuronami, astrocytami i komórkami prekursoro-
wymi oligodendrocytów dostarcza mechanizmów mogących 
wpływać na regulację regeneracji oligodendrocytów. 

Mikroglej 
Wykazano, że fala wapniowa w astrocytach wyzwala 

wzrost stężenia wewnątrzkomórkowego Ca2+ w mikrogleju 
(Schipke i wsp. 2002). Komórki mikrogleju wykazują eks-
presję receptora P2X4 i P2Y12, a ich aktywacja przez ATP 
wydaje się być kluczową w bólu neuropatycznym i odpo-
wiedzi na uszkodzenie (Maeda i wsp. 2010). 

Podsumowanie 
Adenozynotrójfosforan jest cząsteczką sygnałową, która 

w układzie nerwowym pełni funkcję neuroprzekaźnika, 
bądź moduluje uwalnianie i funkcjonowanie innych neu-
roprzekaźników. Adenozynotrójfosforan uczestniczy nie 
tylko w szybkiej transmisji informacji, ale współdziała-
jąc z czynnikami wzrostowymi wpływa na długotrwałe 
zmiany trofizmu komórek w układzie nerwowym. Dzia-
łając za pośrednictwem receptorów P2Y i P2X pełni rolę 
kluczowego pośrednika w komunikacji między komórkami 
glejowymi – uwolnienie ATP przez astrocyty powoduje 
rozprzestrzenianie się fali wapniowej wśród komórek gle-
jowych. Ponadto sygnał wapniowy regulując uwalnianie 
neurotransmiterów przez astroglej wpływa na aktywność 
synaptyczną neuronów. W oligodendrocytach ATP reguluje 
różnicowanie się, mielinizację oraz pośredniczy w odpo-
wiedzi na uszkodzenia neuronów przez mikroglej. 

Piśmiennictwo u Autora.
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wPływ akTywnoŚCI FIzyCznEJ na FUnkCJE PoznawCzE*

Patrycja Wiktorczyk – magister inżynier fizyki technicznej 
* Praca pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Ireneusza Kojdera

1W dobie postępu medycyny zadziwiające i zarazem 
zachwycające w swojej prostocie wydają się być ostatnie 
doniesienia naukowe o zbawiennym wpływie wysiłku 
fizycznego na zdrowie człowieka, w tym, w szczególno-
ści na sprawność umysłową, sprawność procesów poznaw-
czych. Zadziwiające i zachwycające jest to szczególnie 
w czasach, w których jesteśmy bombardowani w prasie, 
telewizji i Internecie reklamami produktów i programów, 
które mają nam pomóc wzmocnić nasze zdrowie psychiczne 
i fizyczne, w stosunkowo bezbolesny i łatwy sposób poprzez 
magiczne eliksiry, treningi wspomagane komputerowo, gry 
lub krótkie programy ćwiczeń. Okazuje się, że zachowanie 
sprawności umysłowej i fizycznej przez długie lata, wymaga 
prostszych środków niż mogłoby się nam wydawać. 

Od wieków lekarze podejrzewali że ćwiczenia, aktywny 
tryb życia, może mieć korzystny wpływ na nasze zdrowie. 
Już Hipokrates mówił, że jeżeli moglibyśmy dać każdemu 
odpowiednią ilość pożywienia i ćwiczeń, to moglibyśmy 
znaleźć najbezpieczniejszą drogę do zdrowia. Dziś fak-
tycznie pojawia się coraz więcej wyników badań, które 
mówią o licznych długotrwałych korzyściach płynących 
z regularnej aktywności fizycznej. Aktywność fizyczna 
jest uznawana za najważniejszy czynnik podtrzymujący 
zdrowie i przeciwdziałający występowaniu chorób cywi-
lizacyjnych oraz ich czynników ryzyka takich jak: udary, 
choroby układu krążenia, nowotwory, otyłość czy hiper-
cholesterolemia. Badania wykazały odwrotną zależność 
między aktywnością fizyczną a ryzykiem cukrzycy typu II, 
choroby wieńcowej, osteoporozy, raka okrężnicy i piersi 
czy zaburzeniami psychicznymi. 

Niestety, pomimo zwiększającej się wiedzy dotyczącej 
relacji aktywności fizycznej do zdrowia stajemy się spo-
łeczeństwem prowadzącym coraz bardziej siedzący tryb 

1 (http://www.salk.edu/faculty/gage.html)

życia. Na podstawie badania Eurobarometr z 2009 r. wia-
domo, że minimum 5 razy w tygodniu ćwiczy zaledwie 9% 
mieszkańców UE, w wieku powyżej 15 lat, zaś 27% z nich 
podejmuje inne rekreacyjne formy aktywności (spacery, 
jazda na rowerze, taniec, prace ogrodnicze itp.). 

Polska należy do krajów o niskim odsetku osób syste-
matycznie ćwiczących (6), natomiast pod względem innych 
form aktywności fizycznej sytuacja jest korzystniejsza 
i zbliżona do średniej UE (regularnie podejmuje je 26% 
dorosłych). Również ogół młodzieży nie wypełnia prze-
widzianych dla wieku norm aktywności (co najmniej 60 
minut dziennie ćwiczeń o umiarkowanej lub wysokiej inten-
sywności), choć wśród chłopców i najmłodszych dziewcząt 
sytuacja w ostatnich latach się poprawia. Odsetek ćwiczą-
cych niestety zmniejsza się z wiekiem, szczególnie mocno 
wśród dziewcząt. W 2010 r. odpowiedni poziom aktywno-
ści zadeklarowało tylko 4% dziewcząt w najstarszej grupie 
wieku 17–18 lat. Jednocześnie aż 49% Polaków nie uprawia 
sportu w ogóle, zaś 17% nigdy nie podejmuje innych form 
rekreacji fizycznej (Wojtyniak, Goryński i Moskalewicz, 
2012). Już powyższe dane wskazują, że pole do działania, 
leczenia, zapobiegania za pomocą aktywności fizycznej 
jest olbrzymie.

Pierwszy empiryczny dowód potwierdzający potencjał 
wpływu aktywności fizycznej na funkcje neurokognitywne 
to badania Spirduso z 1975 r. Wykazał on, że starsi męż-
czyźni którzy regularnie uczestniczą w sporcie rakietowym 
mają szybsze czasy reakcji od mężczyzn sportowo nieaktyw-
nych (Spiduso, 1975). Od tego czasu przeprowadzono ponad 
200 badań w celu głębszego zrozumienia tej relacji. Badania 
te są prowadzone m.in. ze względu na starzejące się społe-
czeństwo. Z wiekiem struktury takie, jak: kora przedczołowa, 
części przyśrodkowe płata skroniowego, jądra podstawne, 
ulegają atrofii, a co za tym idzie znacząco zmniejszają się 
możliwości funkcji poznawczych człowieka. Jeszcze nie 

We’ve always known that our brains control our behavior but not that 
our behavior could control and change the structure of our brains

Fred H. Gage1
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znamy odpowiedzi na pytania dotyczące mechanizmów 
stojących za relacją wpływu aktywności na sprawność 
umysłową, jednak można sobie wyobrazić, że w przyszło-
ści ściśle określona aktywność fizyczna będzie przepisy-
wana na receptach w celu poprawny zdolności kognityw-
nych. Z drugiej strony wzrasta liczba badań prowadzonych 
u dzieci. Naukowcy starają się odpowiedzieć na pytania, 
czy możliwe jest, że istnieje „okienko czasowe”, w czasie 
rozwoju płatów czołowych, w którym aktywność fizyczna 
jest szczególnie istotna dla wydajności funkcji poznawczych, 
oraz czy aktywność w latach młodości i ta w wieku star-
szym różni się w swoim protekcyjnym działaniu przeciwko 
spadkowi funkcji kognitywnych czy dementi? 

Wiadomo, że wczesna stymulacja środowiskowa może 
przyspieszać rozwój ośrodków ruchowych w mózgu. 
W świetle wyników badań eksperymentalnych mózg szczu-
rów zachęcanych do aktywności fizycznej zyskuje nieco 
większą masę niż mózg zwierząt kontrolnych, które znają 
mniej ruchu. Znacznej aktywności ruchowej towarzyszą 
charakterystyczne zmiany w móżdżku, a w tym rozwój 
większych dendrytów. Na tej podstawie sądzi się, że aktyw-
ność ruchowa we wczesnym dzieciństwie może decydować 
o przyszłej sile fizycznej i sprawności ruchowej dziecka.

We wczesnych etapach życia można wskazać pewne kry-
tyczne okresy rozwoju układu nerwowego, kiedy to podniety 
środowiskowe mogą wpływać na dalszy rozwój aktywno-
ści intelektualnej i ruchowej. Na przykład od chwili, kiedy 
młoda mysz po raz pierwszy otwiera oczy neurony w ośrod-
kach wzrokowych kory mózgowej zaczynają wytwarzać 
liczne kolce dendrytyczne. Jeśli w tym okresie zwierzę 
przetrzymywane jest w ciemności i pozbawione bodźców 
wzrokowych, tworzy się tych kolców niewiele. O ile w póź-
niejszym etapie życia ta sama mysz zostanie przeniesiona 
do normalnych warunków świetlnych, powstanie pewna 
liczba nowych połączeń synaptycznych, lecz nigdy tak 
znaczna, jak u myszy od wczesnego dzieciństwa hodowa-
nej w normalnych warunkach świetlnych.

Te i podobne badania, wiążące rozwój mózgu z szeroko 
pojętym doświadczaniem środowiska, wspierają koncepcję, 
że wczesna stymulacja odgrywa ogromną rolę w nerwowym, 
intelektualnym i ruchowym rozwoju dziecka. Niewyklu-
czone, że ciągła stymulacja środowiskowa jest wymagana 
dla podtrzymania sprawności czynnościowej i prawidłowego 
funkcjonowania kory mózgowej w późniejszych okresach 
życia (Salomon, Berg, Martin i Villee, 2000).

aktywność fizyczna 

Aktywność fizyczną najczęściej definiuje się jako „każdy 
wysiłek angażujący mięśnie szkieletowe, który prowadzi 
do zwiększenia wydatku energetycznego powyżej poziomu 
spoczynkowego”. Umiarkowana aktywność fizyczna osią-
gana jest wtedy, gdy czynność serca jest przyspieszona, 
osoba ćwicząca odczuwa ciepło i niewielkie przyspiesze-
nie oddechu. Zgodnie z zaleceniami WHO osoby w wieku 

18–64 lat, w celu zachowania zdrowia powinny tygodniowo 
podejmować aktywność fizyczną o natężeniu umiarkowa-
nym, przez co najmniej 150 minut lub intensywnym przez 
co najmniej 75 minut (WHO, 2010). Odpowiada to aktyw-
ności o umiarkowanym natężeniu przez 30 minut 5 razy 
w tygodniu, bądź aktywności intensywnej podejmowanej 
3 razy w tygodniu przez 25 minut. W badaniach nad rela-
cjami poziomu sprawności krążeniowo -wydolnościowej 
a sprawnością procesów poznawczych u człowieka za miarę 
sprawności fizycznej przyjmuje się poziom pułapu tlenowego 
u badanych – VO2 max (Pontifex i wsp. 2011; Verstynen 
i wsp. 2012; Erickson K.I. 2011; inni, 2012. Pułap tlenowy 
definiuje się jako zdolność pochłaniania tlenu przez orga-
nizm. Jest jednym z najpopularniejszych wskaźników wydol-
ności fizycznej, szczególnie wydolności tlenowej. Wartość 
VO2 max wzrasta znacznie w okresie szkolnym, osiągając 
najwyższe wielkości u przedstawicieli obojga płci między 
18. a 20. rokiem życia. Przyczyną tego są zmiany maksy-
malnych prędkości skurczów serca, które wzrastają w wieku 
dziecięcym i około 10. roku życia osiągają poziom najwyż-
szy (ponad 200 uderzeń na minutę). W późniejszym okresie 
dorastania obniżają się stopniowo. Osoby 40 -letnie ozna-
czają się zmniejszeniem wydolności, mierzonej poziomem 
pułapu tlenowego do 80–90%, osoby 50 -letnie do 70–80%, 
60 -letnie do mniej niż 70%, a około 70 -letnie do 50–55%. 
Maksymalna wielkość VO2 max osiągana przez płeć żeńską 
w rozwoju osobniczym kształtuje się na mniejszym poziomie 
niż u płci męskiej. Za poziom VO2 max niezbędny do podoła-
nia codziennym obowiązkom i utrzymania pożądanej jakości 
życia przyjmuje się wartość 15–17 mL∙min–1∙kg–1 VO2 max. 
Wielkość tę osiąga się średnio w 74. roku życia, ale może 
być przesunięta do 88. roku i później przez systematyczną 
aktywność fizyczną. Do samodzielnego życia, tj. niewyma-
gającego pomocy fizycznej drugiej osoby, potrzebny jest 
poziom wydolności równy minimum 13 mL∙min–1∙kg–1 VO2 
max. O wydolności fizycznej i sprawności ludzi w starszym 
wieku decydują:

wydolność fizyczna osiągnięta do 25. roku życia; –
aktywność fizyczna w wieku dojrzałym; –
zmiany organiczne i czynnościowe powstałe w wy- –

niku przebytych chorób i  działających na ustrój ujemnych 
wpływów rozwoju cywilizacji.

Badanych na podstawie uzyskanych wartości klasyfikuje 
się do grupy o wysokim bądź niskim stopniu sprawności 
na podstawie danych normatywnych (Shvartz i Reibold, 
1990). 

o jakiej aktywności mowa?

Badania nad wpływem aktywności na funkcje poznaw-
cze można podzielić ze względu na rodzaj badanego tre-
ningu: na badania nad aktywnością jednorazową intensywną 
i regularną umiarkowaną. Poniżej przedstawione są dwie 
sesje treningowe z najświeższych badań przeprowadzanych 
w Stanach Zjednoczonych. 
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W badaniu z marca 2013 r. nad wpływem aktywności 
fizycznej u dzieci (Chaddock -Heyman i wsp. 2013) trening 
odbywał się 2 godziny po każdym dniu szkolnym, przez 
okres od września do maja, przez 150 dni. Dzienny trening 
trwał przeciętnie 76,8 minuty i obejmował umiarkowaną 
do intensywnej aktywność fizyczną (rejestrowaną przez 
pulsometry i krokomierze). Jest to rozszerzenie do zalecanej 
aktywności dziennej, która wynosi 60 minut. Dzieci kom-
pletowały stacje, które koncentrowały się na specyficznym 
komponencie sprawności (np. wytrzymałość krążeniowo-
 -oddechowa, siła mięśniowa, zdolność motoryczna) i uczest-
niczyły w grach. Aktywności były aerobowo wymagające, 
ale jednocześnie stwarzały możliwość doskonalenia umie-
jętności motorycznych. Plan treningu obejmował również 
spożycie zdrowych przekąsek i wprowadzanie edukacyjnych 
komponentów tematycznych powiązanych z promocją zdro-
wia (takich jak wyznaczanie sobie celi czy self -management). 
W weekendy dzieci były zachęcane to kontynuowania 
aktywności fizycznej razem z rodzinami. 

 W badaniu nad dorosłymi z końca 2012 r., przeprowa-
dzonym w stanie Illinois w USA, wzięło udział 70 uczest-
ników. Badanie dotyczyło neurobiologicznych markerów 
neuroplastyczności powiązanej z aktywnością fizyczną 
u osób starszych (Voss 2012). W badaniu wyodrębniono 
losowo dwie grupy uczestników, które uczestniczyły 
w programie skupiającym się na aerobowym chodzeniu 
i programie, który obejmował ćwiczenia nie aerobowe, 
a raczej ćwiczenia relaksujące i balansujące. Program 
ćwiczeń aerobowych zakładał spotkania 3 razy w tygo-
dniu. Uczestnicy rozpoczynali trening od spaceru, który 
trwał początkowo 10 minut i z każdym tygodniem wzra-
stał co 5 minut aż do osiągnięcia poziomu 40 minut w 7 
tygodniu programu. Czterdziestominutowy marsz został 
utrzymany do końca trwania programu. Każda sesja roz-
poczynała się i kończyła 5 -minutową rozgrzewką. Uczest-
nicy byli ubrani w pulsometry i byli zachęcani do spaceru 
w ich pożądanym przedziale tętna, które zostało obliczone 
w oparciu o spoczynkowy i maksymalny puls otrzymany 
podczas początkowego testu wysiłkowego. Pożądany puls 
to wartość 50–60% wartości maksymalnej w pierwszych 
7 tygodniach treningu i 60–70% dla pozostałych tygodni. 
Uczestnicy kompletowali dziennik ćwiczeń po każdej sesji. 
Co 4 tygodnie otrzymywali pisemne podsumowanie danych 
z dziennika i na tej podstawie byli zachęcani do osiągania 
lepszych wyników. W grupie kontrolnej ćwiczenia zaczy-
nały się i kończyły również rozgrzewką. Podczas każdych 
zajęć uczestnicy mieli wykonać 4 ćwiczenia mięśniowe 
z wykorzystaniem hantli lub opasek oporowych, 2 ćwi-
czenia usprawniające balans, jedną sekwencję jogi i jedno 
ćwiczenie własnego wyboru. W celu utrzymania poziomu 
zainteresowania nowa grupa ćwiczeń była przedstawiana 
co 3 tygodnie. Podczas pierwszego tygodnia uczestnicy 
zapoznawali się z nowymi ćwiczeniami, a podczas 2. i 3. – 
byli zachęcani do zwiększania intensywności oraz użycia 
większego obciążenia bądź zwiększenia ilości powtórzeń. 
Uczestnicy z tej grupy również prowadzili dziennik ćwiczeń 

i otrzymywali miesięczne podsumowanie. Byli zachęcani 
to ćwiczeń na odpowiednim poziomie i do uczestnictwa 
w zajęciach.

W opisanych badaniach nacisk został położony na regu-
larną i dobrowolną aktywność, która albo odpowiadała 
zaleceniom WHO albo nieznacznie te zalecenia przewyż-
szała. W przypadku dzieci aktywność fizyczna była połą-
czona z elementami zdrowego żywienia i komponentami 
edukacyjnymi.

Funkcje poznawcze

Procesy poznawcze służą do tworzenia i modyfikowa-
nia wiedzy o otoczeniu, są to procesy przetwarzania infor-
macji, jakie zachodzą w układzie nerwowym i polegają 
na odbieraniu informacji z otoczenia, ich przechowywaniu 
i przekształcaniu oraz wyprowadzaniu ich ponownie do oto-
czenia w postaci reakcji – zachowania. Wyrażenie „poznaw-
cze” odnosi się do filozoficznego pojęcia „poznanie”, które 
dotyczy zdolności do posiadania wiedzy przez człowieka, 
zdolności poznawania rzeczywistości. Do podstawowych 
procesów poznawczych należy percepcja, uwaga, pamięć 
i kontrola poznawcza/funkcje wykonawcze. Za złożone pro-
cesy poznawcze uznaje się zaś myślenie i język. 

Funkcje wykonawcze to aktywność umysłowa sterująca 
przebiegiem procesów poznawczych. Uwaga odpowiada za 
selekcjonowanie informacji. Jest nierozerwalnie związana 
z procesami percepcji, która odpowiada za odbieranie infor-
macji z otoczenia i jest związana z modalnościami zmysło-
wymi. Pamięć jest związana ze zdolnością do przechowywa-
nia i wydobywania informacji. W badaniach prowadzonych 
nad relacją pomiędzy aktywnością fizyczną a sprawnością 
procesów poznawczych, wykorzystywanych jest co najmniej 
100 behawioralnych miar sprawności kognitywnej. 

Ostatnie dowody sugerują, że rezultat wpływu regu-
larnej aktywności fizycznej zależy od wybranego zadania 
kognitywnego. Poniżej przedstawiono przykłady zadań, 
które wykonywane są przez uczestników badań prowadzo-
nych w ostatnich latach, oceniających wybraną sprawność 
kognitywną.

zadanie na przełączanie uwagi

To zadanie dostarcza miary funkcji wykonawczych 
przez testowanie u uczestników badania zdolności do ela-
stycznego przełączania uwagi pomiędzy wieloma zadaniami. 
W tym zadaniu uczestnicy muszą przełączać się pomiędzy 
rozstrzyganiem czy cyfra (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 bądź 9) jest 
parzysta czy nieparzysta a rozstrzyganiem czy jest mniej-
sza – większa (np. od 5). Cyfry prezentowane są pojedynczo 
przez 1500 ms na różowym bądź niebieskim tle na środku 
ekranu, z ograniczeniem, że ta sama cyfra nie jest wyświe-
tlana dwa razy z rzędu. Jeżeli cyfra zostanie wyświetlona 
na niebieskim tle, uczestnicy mają za pomocą jednej ręki 
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zgłosić najszybciej jak się da czy cyfra jest większa (kla-
wisz ‘X’), czy mniejsza (klawisz ‘Z’). Jeżeli tło jest różowe, 
należy drugą ręką zaznaczyć najszybciej jak się da czy 
cyfra jest parzysta (klawisz ‘N’), czy nieparzysta (klawisz 
‘M’). Uczestnicy przechodzą przez cztery pojedyncze bloki 
zadań (2 bloki parzyste/nieparzyste i 2 bloki większy/mniej-
szy), każdy blok składa się z 24 prób. W zadaniu badany 
jest lokalny koszt przełączania, czyli różnica w pomiarach 
czasów reakcji dla prób gdy nie było przełączenia zada-
nia i tych gdzie przełączanie następowało. Koszt ten jest 
miarą zbioru uważnej rekonfiguracji i hamowania, dwóch 
komponentów funkcji wykonawczych Oblicza się również 
stopień poprawności (procentową ilość poprawnych odpo-
wiedzi) i stopień kosztu poprawności, który odzwiercie-
dla różnice w trafności pomiędzy warunkami przełączenia 
i powtarzania.

zadanie otoczenia

Paradygmat Flankera wymaga od uczestników identy-
fikacji orientacji centralnej strzałki otoczonej przez strzałki 
w tej samej (np. >>>>>) bądź odmiennej (np. >><>>) orien-
tacji. Oblicza się czas reakcji dla obu warunków obok pro-
porcjonalnego kosztu. Koszt oblicza się przez odjęcie cza-
sów reakcji na zgodne próby od tych na niezgodne i dzieli 
się przez czas reakcji na zgodne próby. 

ocena pamięci przestrzennej 

Zadanie to dostarcza miary zdolności formowania 
i zatrzymywania pamięci o przestrzennych lokalizacjach. 
Ciągłe utrzymywanie i stała aktualizacja przestrzennych 
lokalizacji w czasie opóźnienia i odpowiedzi jest niezbędna 
do uzyskania dobrych wyników, dlatego zadanie to mie-
rzy możliwości pamięci operacyjnej. W zadaniu celownik 
pojawia się przez 1 s na ekranie i uczestnicy mają zatrzy-
mać na nim wzrok. Następnie jedna, dwie lub trzy czarne 
kropki wyświetlają się w losowych miejscach na ekranie 
przez 500 ms. Kropki znikają na 3 s. W tym czasie uczest-
nicy mają próbować zapamiętać zaprezentowaną lokaliza-
cję kropek. Następnie pojawia się czerwona kropka w jed-
nej z lokalizacji czarnych kropek bądź w innym miejscu. 
Uczestnicy mają 2 s na odpowiedź czy czerwona kropka 
pojawiła się w poprzedniej lokalizacji czarnej kropki czy 
też nie. Oceniana jest procentowa trafność poprawnych 
odpowiedzi u badanych. 

wpływ aktywności fizycznej  
na funkcje kognitywne 

Wyniki badań wykazują, że zarówno intensywne sesje 
treningowe, jak i regularne uczestnictwo w aktywności 
fizycznej pozwala osiągnąć lepsze rezultaty w różnych 

zadaniach kognitywnych. Poniżej przytoczone zostanie 
podsumowanie ok. badań przeprowadzonych w tym temacie, 
przygotowane w 2012 r. na Uniwersytecie w Oksfordzie.

W przypadku ćwiczeń o wysokim poziomie intensyw-
ności efekt ten jest niewielki, może być jednak większy 
kiedy intensywność ćwiczeń jest właściwa dla poszczegól-
nych typów kognitywnych zadań do wykonania. Uściślając, 
badania sugerują, że ćwiczenia o wysokiej intensywności 
pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w relatywnie prostych 
zadaniach kognitywnych, z kolei ćwiczenia o umiarkowanej 
intensywności są bardziej wskazane przy skomplikowanych 
zadaniach kognitywnych. Mechanizmy takiego działania nie 
są poznane. Nie wiemy jak długo powinny trwać ćwiczenia, 
żeby osiągnąć pożądany efekt? Dlaczego uzyskany efekt 
jest czasowy? Jakie zmienne mogą moderować efekt – typ 
zadań kognitywnych, poziom wytrenowania uczestników, 
pora dnia? Wydaje się jednak wiarygodnym stwierdze-
nie, że uczestnictwo w aktywności fizycznej ma potencjał 
do pozytywnego wpływu na możliwości kognitywne tego 
samego dnia. Implikacje tego stwierdzenia są odpowiednie 
w stosunku do promowania aktywności fizycznej – w szko-
łach, miejscach pracy czy w wieku emerytalnym. 

Regularna aktywność fizyczna jest moderowana przez 
wiek, gdzie umiarkowany do dużego efekt wzrostu moż-
liwości kognitywnych został udowodniony u osób doro-
słych – młodych i starszych, z niewielkim efektem udowod-
nionym u dzieci. Empiryczne rezultaty sugerują, że efekt 
regularnych ćwiczeń jest również różny dla różnych zadań 
kognitywnych, jak i że jest moderowany przez dodatkowe 
zmienne takie jak płeć, genotyp i stosowanie hormonalnej 
terapii zastępczej. Badania próbujące wyjaśnić mechani-
zmy takiego działania skupiają się na zmianach w struk-
turach mózgowych i zmianach w przepływie mózgowym 
krwi. Sugerują, że duży wpływ może odgrywać również 
stres oksydacyjny. Dalsze badania w tej dziedzinie będą 
najprawdopodobniej skupiać się nad znalezieniem drogi 
do zwiększania efektów aktywności fizycznej, m.in. przez 
szukanie złożonych interwencji, np. zrównoleglenie aktyw-
ności fizycznej z wyzwaniami kognitywnymi bądź zrówno-
leglenie aktywności z dietą, która jest bogata w antyoksy-
danty. Można wyobrazić sobie, że w niedalekiej przyszłości 
będzie nam przepisywana odpowiednia dawka aktywności 
fizycznej w celu działania protekcyjnego bądź wzmacnia-
jącego wydolność kognitywną (Acevedo, 2012).

wpływ aktywności fizycznej  
na struktury mózgu

Poza oceną funkcji kognitywnych wielu badaczy sku-
piło się nad badaniem wpływu aktywności na struktury 
mózgu. 

W ostatniej dekadzie badania nad ćwiczeniami aero-
bowymi dały obiecujące rezultaty mówiące, że ćwiczenia 
prowadzą do zwiększenia objętości struktur przedczołowych 
i hipokampa (Erickson, Voss i Prakash: Exercise training 
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increases size of hippocampus and improves memory, 2011; 
Erickson, Raji i Lopez: Physical activity predicts gray mat-
ter volume in late adulthood: the Cardiovascular Health 
Study, 2010; Royio, Spulber i Nieminen, 2010; Colcombe, 
Erickson i Raz: Aerobic fitnass reduces brain tissue loss 
in aging humans, 2003; Erikcson, Prakash i Voss, 2009; 
Weinstein, Voss i Prakash, 2012; Erickson, Miller i Roeck-
lein: The aging hippocampus: interactions between exercise, 
depression, and BDNF).

W 2006 r. 59 zdrowych, ale prowadzących siedzący tryb 
życia ochotników, w wieku 60–79 lat, wzięło udział w bada-
niu trwającym 6 miesięcy. Połowa uczestników została przy-
dzielona do grupy aerobowej, pozostali do grupy kontrolnej 
objętej programem ćwiczeń rozciągających. Dwudziestu 
młodych dorosłych służyło jako grupa kontrolna w bada-
niach obrazowych rezonansem magnetycznym i nie uczest-
niczyła w żadnym programie treningowym. Na początku 
i końcu badania zebrano wyniki VO2 maks. uczestników 
oraz pomierzono objętości struktur istoty białej i szarej za 
pomocą metod obrazowania, za pomocą rezonansu magne-
tycznego. W rezultacie, zaobserwowano znaczący wzrost 
objętości istoty szarej i białej jako funkcji treningu aero-
bowego (tylko). Program ćwiczeń aerobowych obejmował 
3 sesje trwające godzinę. Intensywność treningu dążyła 
do poziomu 60–70% HR (Colcombe, Erickson i Scalf: 
Aerobic exercise training increases brain volume in aging 
humans, 2006).

W innym badaniu z zeszłego roku, starano zbadać się 
relację pomiędzy rozmiarem jądra ogoniastego, jako linkiem 
pośredniczącym pomiędzy sprawnością wydolnościowo-

 -krążeniową a sprawnością funkcji poznawczych u osób 
starszych (Verstynen i inni, 2012). Jądra podstawy odgry-
wają kluczową rolę w regulacji zdolności wyboru, które 
są krytyczne dla umysłowej wszechstronności. W obsza-
rach kory nowej, wyższy poziom wydolności krążeniowo-

 -wydolnościowej jest powiązany ze zwiększeniem rozmiarów 
istoty szarej. Te różnice objętościowe pozostają w relacji 
ze zwiększonymi wynikami w różnych zadaniach oceniają-
cych zdolności poznawcze. W tym opracowaniu badano czy 
poziom wytrenowania koresponduje z objętością jąder pod-
korowych, które tworzą zwoje podstawy i czy ta relacja może 
być użyta w przewidywaniu możliwości, elastyczności funk-
cji poznawczych w starszym wieku. Do oceny objętości zwo-
jów podstawy użyto metod obrazowania metodą rezonansu 
magnetycznego. Badano grupę 179 zdrowych neurologicz-
nie osób, o średniej wieku 66. Miarą wydolności fizycznej/
tlenowej był pułap tlenowy VO2 max (zdolność pochłania-
nia tlenu przez organizm). Miarą elastyczności poznaw-
czej – zadanie przełączania, miarą uwagi zadanie Flankera.

Wyższa wydolność fizyczna została skorelowana 
z wyższymi wskaźnikami dokładności w zadaniu prze-
łączania. Dodatkowo, objętość jądra ogoniastego, skorupy 
i gałki bladej została pozytywnie skorelowana z trafno-
ścią wyników w zadaniu na przełączanie uwagi. Wyniki 
te wskazują, że wyższa wydolność fizyczna pozwala 
przewidzieć lepszy poziom funkcji poznawczych u osób 

starszych poprzez zwiększenie objętości istoty szarej 
w grzbietowej części prążkowia.

Neurogeneza

Idea, że ludzki mózg zachowuje zdolność do generowa-
nia nowych neuronów była przez ostatnie 50 lat proponowana 
kilkanaście razy, jednak w każdym wypadku koncepcyjne 
i techniczne ograniczenia doprowadzały do oporu środowi-
ska naukowego w jej przyjęciu. W latach 60. ubiegłego wieku 
jako pierwszy Joseph Altman zauważył z pomocą technik 
wykorzystujących radioznaczniki, że część dzielących się 
w mózgu komórek przeżywa i różnicuje się w inne komórki 
z morfologią podobną do neuronów. Przez następne lata wraz 
z współpracownikami potwierdził początkowe obserwacje 
i skupił się na kilku obszarach w mózgu, gdzie neuroge-
neza występowała u dorosłych, systematycznie dokumen-
tując daty narodzin neuronów w mózgu podczas rozwoju. 
Narzędziem, jakim się posługiwał był mikroskop świetlny. 
W połowie lat 70. i wczesnych latach 80. ubiegłego stule-
cia, Michael Kaplan ponownie zbadał zjawisko za pomocą 
mikroskopu elektronowego i dostarczył kolejnych dowodów 
nie tylko na to, że neurogeneza zdarza się po osiągnięciu 
przez organizm dojrzałości, ale również na to, że komórki 
wyglądają na ultrastrukturalne, podobne do siostrzanych 
komórek w zakręcie zębatym hipokampa. W połowie lat 80. 
XX w. Fernando Nottebohm i jego student – Steve Goldman 
pokazali, że kanarki doświadczają sezonowej śmierci i neu-
rogenezy komórek w regionach mózgu odpowiedzialnych 
za produkcję śpiewu. Pomimo tych obserwacji zamieszanie 
nad pochodzeniem mechanizmu genezy neuronów w doro-
słym mózgu utrzymywało się. Na początku lat 90. XX w. 
na podstawie serii artykułów wykazano, że komórki z wła-
ściwościami komórek macierzystych u dorosłych myszy 
i szczurów mogą być izolowane i rozbudowane w kultury. 
W różnorodnych warunkach hodowli pod wpływem róż-
nych czynników te wyizolowane komórki mogą być indu-
kowane do różnicowania w glej bądź neurony. Ta obserwa-
cja dostarczyła mechanizmu wyjaśniającego neurogenezę 
u dorosłych. Dojrzałe, w pełni funkcjonalne neurony nie 
dzielą się. Istnieje raczej populacja niedojrzałych komó-
rek podobnych do komórek macierzystych w mózgu i naj-
prawdopodobniej proliferacja i różnicowanie tej populacji 
daje efekt neurogenezy. Przy takim wyjaśnieniu mechani-
zmu neurogenezy stwierdzenie Ramona Cajal z początku 
XX w. „W dorosłych ośrodkach nerwowych szlaki nerwowe 
są ustalone, zakończone, nie do zmienienia. Wszystko może 
umrzeć, nic nie zregeneruje” pozostaje wciąż prawdziwe 
dla większości obszarów dorosłego mózgu. Istnieją jednak 
obszary, w których rozwój nigdy się nie zatrzymuje. 

Wydaje się, że istnieją tylko dwa obszary w mózgu 
gdzie znajdują się komórki macierzyste, które polife-
rują poprzedzając migrację i różnicowanie. Są to: strefa 
podkomorowa – w pobliżu światła komór mózgu (late‑
ral subventricular) i strefa podziarnista zakrętu zębatego 
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hipokampa (subgranular zones of the dentate gyrus). Z ner-
wowch komórek macierzystych w pobliżu komory bocz-
nej mózgu powstają neurony opuszki węchowej. Proces 
ten obserwowany jest w ciągu całego życia, jego znacze-
nie funkcjonalne nie jest jednak znane. Z kolei prekursory 
ze strefy podziarnistej wędrują wzdłuż włókien astrocytów 
do pobliskiej warstwy ziarnistej, gdzie przekształcają się 
w neurony i włączają do istniejących sieci. Funkcja tych 
nowych neuronów jest przedmiotem badań. 

Poza tymi dwoma głównymi, przekonywująco udo-
kumentowanymi, obszarami występowania neurogenezy 
w mózgach ssaków, nerwowe komórki macierzyste zostały 
wyodrębnione również w obszarach, które nie są neuro-
genne, takich jak przegroda (septum), prążkowie, rdzeń 
kręgowy, kora, ciało modzelowate, nerw wzrokowy czy 
oko. Takie komórki są multipotencjalne i mogą przekształcić 
się zarówno w neurony jak i w komórki glejowe. Wyma-
gają jednak wysokiego poziomu FGF -2 (fibroblast growth 
factor -2), żeby przekształcić się w neurony a nie komórki 
glejowe. Te odkrycia sugerują, że albo występują różne 
populacje komórek macierzystych w systemie nerwowym, 
albo że wymagają one wyjątkowych warunków, żeby zostać 
komórkami multipotencjalnymi. Alternatywnie, komórki 
wyizolowane z różnych regionów mogą już być zobowiązane 
wobec konkretnych linii. Mechanizmy, dzięki którym gene-
rowane są nowe komórki ziarniste w zakręcie zębatym hipo-
kampa są słabo poznane. Wiadomo, że neurogeneza może 
być regulowana przez różnorodne czynniki środowiskowe, 
behawioralne, genetyczne, neurochemiczne czy neuroendo-
krynne. Krytyczne procesy, które prowadzą do neurogenezy, 
czyli proliferacja komórki, jej różnicowanie i przeżywal-
ność nowego neuronu, może podlegać różnorodnej regulacji 
przez te czynniki (Gage i van Praag, 2002).

neurogeneza a aktywność fizyczna

Pod koniec ubiegłego wieku, w 1999 r., udokumento-
wano pozytywny wpływ biegania na proliferację komórek 
i neurogenezę u dorosłych myszy, jak i na procesy zwią-
zane z nauką i LTP (long ‑term potentiation). Udokumen-
towano wzrost poziomu takich neurotrofin, jak IGF -1, FGF 
mRNA i BDNF mRNA podczas ćwiczeń. Ekspresja BDNF 
i GDNF wzrasta poprzez wzbogacone środowisko (Neeper, 
Gomez -Pinila i Choi, 1995; Gomez -Pinilla, Dao i Vanna-
rith, 1997; Gomez -Pinilla, So i Kesslak: Spatial learning 
and physical activity contribute to the induction of fibro-
blast growth factor: neural substrates increased cognition 
associated with exercise, 1998; Carro, Nunez i Busiguina, 
2000; Falkenberg, Mohammed i Henriksson, 1992; Young, 
Lawlor i Leone, 1999; van Praag, Kempemrmann i Gage, 
1999; van Praag, Christie i Sejnowski: Running enhances 
neurogenesis, learning and long -term potentiation in mice, 
1999). Rolę w neurogenezie w obszarze zakrętu zębatego 
hipokampa odgrywają również neurotransmitery. Ogólno-
ustrojowe podanie substancji analogicznej do glutaminianu 

hamuje tworzenie się nowych komórek, podczas gdy anta-
gonista powoduje wzrost podziału komórek. Inna klasa 
neurotransmiterów – monaminy, również wydaje się odgry-
wać rolę w regulacji neurogenezy. Wyniki badań sugerują, 
że wyzwolenie proliferacji komórki jest zależne od chro-
nicznego podawania monamin, co jest zgodne z czasem, 
jaki jest potrzebny do osiągnięcia terapeutycznego efektu 
leczenia antydepresantami. W tym kontekście należy wspo-
mnieć, że dobrowolna aktywność fizyczna powoduje wzrost 
poziomu monamin i ma efekt antydepresyjny. Receptory 
i mechanizmy, które stoją za efektem monamin na neu-
rogenezę tak, jak i możliwe interakcje z innymi klasami 
neurotransmiterów czy czynników wzrostu pozostają nie-
znane (Chaouloff, 1989).

Wraz z wiekiem proces neurogenezy ulega naturalnemu 
spowolnieniu. Może jednak zostać wzmocniony poprzez 
interwencje środowiskowe i behawioralne. W 1997 r. bada-
nia Kempermanna i wsp. nad myszami wykazały, że tzw. 
wzbogacone środowisko życia (większe domy, zabawki, 
możliwość interakcji społecznych, aktywności fizycznej 
i nauki) powoduje znaczny wzrost neurogenezy, bez wpływu 
na proliferację komórek. Co więcej wykazano, że skład-
nikami wzbogaconego środowiska mającymi największy 
wpływ na wzrost neurogenezy są: zwiększona aktywność 
fizyczna i możliwość nauki. Podobne wyniki uzyskano 
badając dobrowolną możliwość samej tylko aktywności 
fizycznej. Jednak bieganie powodowało również wzrost 
proliferacji komórki w zakręcie zębatym hipokampa. Praw-
dopodobnie więc nie tylko czynniki genetyczne ale również 
różne środowiskowe i behawioralne czynniki mają wpływ 
na proliferację komórek i neurogenezę (Kemperman, Kuhn 
i Gage, 1997; Rosenzweig, Krech i Bennett, 1962; Nilsson, 
Perfilieva i Johansson, 1999; van Praag, Kempemrmann 
i Gage: Running increases cell proliferation and neuroge-
nesis in the adult mouse dentate gyrus, 1999).

znaczenie funkcjonalne neurogenezy

Funkcjonalna rola nowych komórek nie została jesz-
cze określona. Ze względu na fakt, iż hipokamp odgrywa 
istotną rolę w uczeniu i pamięci i powiązanych mecha-
nizmów plastyczności neuronalnej, takich jak LTP, wiele 
badań skupia się na znalezieniu relacji pomiędzy neuroge-
nezą a pamięcią. Udowodniono już, że przy wzroście neu-
rogenezy zwierzęta osiągają lepsze wyniki w zadaniach 
ukierunkowanych na pamięć właściwości przestrzennych, 
oraz, że można zapobiec spadkowi neurogenezy występu-
jącego wraz z wiekiem i co za tym idzie poprawić wynik 
w zadaniu polegającym na znalezieniu wyjścia z wodnego 
labiryntu u myszy, poprzez wzbogacenie środowiska życia. 
Pomimo że potrafimy zidentyfikować nowe komórki ziar-
niste za pomocą technik histologicznych i morfologicznych, 
pytanie czy są one w pełni funkcjonalne fizjologiczne i jak 
podobne, bądź różne są od istniejących komórek pozostaje 
wciąż aktualne. 
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Podsumowanie

Pojęcie procesów poznawczych jest pojęciem bar-
dzo szerokim, w zasadzie niemożliwym do dokładnego 
zdefiniowania, gdyż wiele stron umysłu ludzkiego pozo-
staje dla nas ciągle niezrozumiałych. O ile po udoku-
mentowaniu pozytywnego wpływu aktywności fizycznej 
na zdolności umysłowe człowieka, określenie dokład-
nie o jaką aktywność chodzi, wydaje się być zadaniem 
możliwym, to określenie na jaką konkretnie składową 
procesów poznawczych może mieć ona wpływ wydaje 
się być zadaniem niezwykle skomplikowanym. W niniej-
szej pracy duża uwaga została poświęcona metodologii 
prowadzonych badań. Zabrakło w niej na pewno próby 
odpowiedzi na pytania dlaczego tak się dzieje? Dlaczego 
podejmowana aktywność fizyczna ma wpływ na nasze 
zdolności poznawcze? Szczególnie intrygujące wydaje 
się być pytanie czy możliwe jest, że istnieje „okienko 
czasowe” w czasie rozwoju płatów czołowych, w którym 
aktywność fizyczna jest szczególnie istotna dla wydajności 
funkcji poznawczych? Obecnie, odpowiedzi na te pytania 
nauka wciąż nie zna. 

Z poprawą funkcji poznawczych wiążą się bezpośrednio 
odkrycia związane z neurogenezą. Są to odkrycia fascynu-
jące i dające dużą nadzieję dla osób cierpiących na scho-
rzenia objawiające się np. ubytkami pamięci. Ze względu 
na fakt, iż hipokamp odgrywa istotną rolę w uczeniu 
i pamięci i powiązanych mechanizmów plastyczności neuro-
nalnej, takich jak LTP, wiele badań skupia się na znalezieniu 
relacji pomiędzy neurogenezą a pamięcią. Udowodniono 
już, że przy wzroście neurogenezy zwierzęta osiągają lepsze 
wyniki w zadaniach ukierunkowanych na pamięć właści-
wości przestrzennych. Istotnym czynnikiem warunkującym 
wzrost neurogenezy, jest właśnie aktywność fizyczna.

Wyniki prowadzonych badań wskazują bezsprzecznie, 
że aktywność fizyczna powinna być bardzo ważnym ele-
mentem naszego życia. Wydaje się, że już w niedalekiej 
przyszłości ściśle określona aktywność fizyczna będzie 
przepisywana na receptach, w celu poprawy zdolności kogni-
tywnych. Co więcej, może być to działanie, za pomocą 
którego, świadomie będziemy czynić nasz mózg spraw-
niejszym narzędziem.

Piśmiennictwo u Autora.
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Złożoność umysłu jest trudna do wytłumaczenia. 
Na początek rodzi się pytanie: po co ewolucja „dała” nam 
mózg w tak zaawansowanym stadium? Mózg, który trudno 
poznać za pomocą takiego samego narządu badawczego. 
Kiedy poznamy całkowicie działanie mózgu? Patrząc na pro-
ces badań w zakresie poznania funkcjonowania tego jakże 
skomplikowanego narządu wydaje się to oddalone w czasie. 
Jednak rozwój ostatnich lat w dziedzinie neuronauk daje 
pewną nadzieję, że wizja ta nie będzie aż tak odległa.

Na użytek niniejszego opracowania przytoczę hipotezę 
budowania świadomego umysłu za Damasio (2011), według 
której „mózg tworzy świadomość, zapoczątkowując w przy-
tomnym umyśle proces jaźni”. W drugiej części swojej 
hipotezy przedstawia on trójstopniowy proces budowania 
jaźni. I tak, w kolejności jest to protojaźń, jaźń rdzenna 
i jaźń autobiograficzna. Anatomicznie najważniejszymi 
w tworzeniu świadomości są: pień mózgu, wzgórze i kora 
mózgowa. Te trzy „jednostki” odpowiadają poziomom 
wymienionych wcześniej składowych budowania jaźni.

Wszystkie trzy piętra, począwszy od pnia mózgu przez 
wzgórze, aż do kory mózgu są zaangażowane w proces two-
rzenia świadomego umysłu. W tym procesie każde z nich 
ma swoją ogromną rolę i nie można tu wyróżniać ani prze-
ceniać żadnego z nich. Świadomy umysł jest wynikiem 
współpracy wielu obszarów mózgu. Nie mieści się w jednym 
konkretnym miejscu, nie wyjaśni go jeden mechanizm, ani 
próba opisania go nawet kilkuzdaniową definicją. Istnienie 
umysłu jest wynikiem dość skomplikowanych procesów 
zachodzących w tkankach neuronowych mózgu. Badanie 
tych procesów nie pozwala w pełni zrozumieć specyfiki 
indywidualnego umysłu, którego istotą jest struktura rela-
cyjna przyjmowanych przez mózgi stanów. Relacji tych i ich 
sensu nie da się zrozumieć opierając tylko na procesach 
neurofizjologicznych. Trzeba jeszcze koniecznie uwzględ-
nić procesy, które są odpowiedzialne za stany mentalne. 
Aby zrozumieć wewnętrzną perspektywę trzeba odwołać 
się do indywidualnej historii poszczególnego człowieka, 

jednocześnie kojarząc w intencjonalny sposób stany mózgu 
z kontekstem środowiskowym, w którym mogły podobne 
stany występować wcześniej. Na przykład stan A może 
wiązać się ze wspomnieniem np. melodii, która wywołuje 
szereg skojarzeń: B, C, D…, a więc stanów mentalnych 
realizowanych przez kolejne pobudzenia w mózgu.

Świadomość jest efektem ewolucji. Tak jak jej mate-
rialna baza czyli mózg. Świadomość to kierowanie życiem 
i ochrona tego życia. U osób ze schorzeniami neurologicz-
nymi, u których świadomość jest zaburzona, niemożliwe 
jest samodzielne kierowanie swoim życiem, pomimo że ich 
podstawowe funkcje życiowe działają normalnie. W ewo-
lucji biologicznej mechanizmy podtrzymywania życia nie 
są nowością i nie wymagają istnienia świadomości. Są zako-
dowane w genomie i posiadają je nawet organizmy jednoko-
mórkowe. Mechanizmy te są powielane w nieświadomych 
obwodach neuronowych i część z nich jest zakorzeniona 
w ludzkim mózgu. W momencie, kiedy mózg zaczął gene-
rować uczucia pierwotne organizm zyskał formę zdolności 
odczuwania. Ewolucja trwa. Umysł staje się coraz bardziej 
złożony. Zdolności rozumowania są sprawniejsze, powiększa 
się i lepiej funkcjonuje pamięć, rozszerzają też swój zakres 
procesy jaźni. Jaźń autobiograficzna otacza coraz bardziej 
jaźń rdzenną, różniąc się od niej zarówno pod względem 
neuronalnym, jak i mentalnym. Ludzki umysł, świadomy 
dzięki jaźni, wzbogacony kognitywnie tworzy kulturę.

Świadomość kulturowa jest przyswojeniem zastanych 
reguł i wartości przez jednostkę. Człowiek tworzy i prze-
kształca rzeczywistość wykorzystując zdolność rozumo-
wania, język i pamięć. Kultura jest atrybutem ludzkości 
i czymś co wyróżnia człowieka w świecie. Kulturą jest też 
wszystko stworzone przez człowieka i nabywane przez niego 
w procesie uczenia się a także przekazywane innym ludziom, 
następnym pokoleniom. Człowiek jawi się w tym świetle 
jako gatunek dominujący, zawłaszczający. Należy podkreślić, 
iż oprócz wszystkiego tego co człowiek wytwarza kultura 
obejmuje też stany psychiczne człowieka a są to postawy, 
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dyspozycje i nawyki. Zaspokajanie potrzeb człowieka nie 
odbywa się w sposób naturalny lecz za pomocą kultury. 

Człowiek wszak nie samym żyje chlebem, ale przede 
wszystkim chlebem. 

Najpierw muszą być zaspokojone podstawowe biolo-
giczne potrzeby, a później potrzeby wyższego rzędu. Pod-
stawową potrzebą, która decyduje o przetrwaniu jest meta-
bolizm, reprodukcja gatunku i bezpieczeństwo. Następnie 
możemy mówić o potrzebach pochodnych – polegają one 
na funkcjonowaniu człowieka w danej grupie społecznej. 
Na szczycie tych potrzeb sytuują się potrzeby intelektu-
alne realizowane przez wiedzę, religię, moralność, etykę, 
sztukę i magię. Te potrzeby są uniwersalne i nieodzowne, 
i muszą być spełnione, żeby człowiek poprawnie się rozwijał. 
Od chwili narodzin, przez całe życie w naszym organizmie 
zachodzą bardzo złożone zmiany w funkcjonowaniu fizycz-
nym i psychicznym. Rozwój człowieka uwarunkowany jest 
wieloma czynnikami. Począwszy od genetycznych przez 
fizjologiczne – te związane są z dojrzewaniem całego orga-
nizmu i mózgu – kończąc na psychologicznych i środowisko-
wych. Najintensywniejsze zmiany zachodzą w pierwszych 
etapach życia, a obejmują motorykę, emocje oraz procesy 
poznawcze. Zmiany rozwojowe zachodzą w podobny sposób 
u wszystkich ludzi na świecie bez względu na kulturę, w któ-
rej żyją. Człowiek przechodzi przez kolejne zmiany w tej 
samej kolejności. Tylko u niektórych ludzi pewne zmiany 
mogą zachodzić wolniej niż u innych. Rozwój osobniczy 
jest indywidualny, chociaż podlega tym samym prawom. 
Człowiek jest reprezentantem ludzkości, będąc równocześnie 
jego indywidualnym i specyficznym przykładem. Ludzie 
mają cechy wspólne. Dysponują jednak przede wszystkim 
cechami indywidualnymi wyróżniającymi i decydującymi 
o wyjątkowości poszczególnego człowieka. Podobieństwo 
wśród ludzi wynika z tego, że ludzie są skazani na taką 
samą sytuację życiową, a wyróżnia ich sposób rozwiązy-
wania problemów. 

Czynnikami biologicznymi, które warunkują człowieka 
jest dziedzictwo genetyczne. Genotyp obejmuje geny dzie-
dziczone po rodzicach determinujące, jak rozwinie się czło-
wiek, kiedy to nastąpi, a także jakie będzie miał predyspo-
zycje do zapadania na niektóre choroby. Fenotyp natomiast 
określi właściwości takie, jak budowa ciała, kolor oczu, 
kolor włosów itp. Nadrzędną wartością dla organizmów 
jest przetrwanie w zdrowiu i osiągnięcie wieku reproduk-
cyjnego. Mózg oraz układ nerwowy rozwija się głównie 
w okresie prenatalnym. Proces powstawania komórek ner-
wowych, czyli neurogeneza, obejmuje zarówno okres pre-
natalny – jest to neurogeneza wieku embrionalnego, jak 
i postnatalny – mamy wtedy do czynienia z neurogenezą 
wieku dorosłego. Głównym komponentem tkanki nerwo-
wej są neurony. Neurony swój początek biorą z komórek 
płytki nerwowej formowanej z ektodermy w pierwszych 
fazach rozwoju. Od tych pierwszych momentów tworzenia 
się układu nerwowego organizm podatny jest na uszkodze-
nia. Podatność na czynniki uszkadzające zależą od okresu 
i stopnia rozwoju, w jakim znajduje się tkanka nerwowa. 

Okresem niezwykle krytycznym jest rozwój prenatalny. 
Głównym rezultatem zaburzeń jest zahamowana migracja 
młodych neuronów lub niemożność ich powstania. Efek-
tem jest niewłaściwe uformowanie się kory mózgowej oraz 
struktur podkorowych. Skrajnymi przypadkami są bezmó-
zgowie lub niewykształcenie większych partii całego mózgu. 
Zmiany mogą dotyczyć pojedynczych struktur mózgu – 
kory nowej lub móżdżku. Zmiany w postaci zmniejszonej 
liczby neuronów lub zmiany wielkości samej struktury mogą 
w mieć ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjono-
wania mózgu. Zmiany te są przyczyną późniejszych cho-
rób, wśród których znajdzie się między innymi epilepsja, 
autyzm czy schizofrenia. Choroby te w znaczący sposób 
upośledzają funkcje całego organizmu i wpływają na jakość 
życia. Neurony są komórkami z jednej strony takimi jak inne 
komórki organizmu, a z drugiej – są specyficzne. Neurony 
mają zdolność wytwarzania sygnału elektrochemicznego 
i używają go do wpływania na inne neurony, na komórki 
gruczołów dokrewnych i komórki włókien mięśniowych. 
Ten wpływ na stan innych komórek jest źródłem aktywności, 
która w pierwszej kolejności generuje i kontroluje zachowa-
nie, a w dalszej przyczynia się do tworzenia umysłu. Neu-
rony wytwarzają i przenoszą impulsy elektryczne wzdłuż 
aksonu. Aksony mają bardzo różną długość. Transmisja 
sygnałów odbywa się na różnych dystansach – na przykład 
z kory ruchowej do pnia mózgu, albo z rdzenia kręgowego 
do czubka kończyny górnej lub dolnej. Na końcu neuronu, 
gdy sygnał dociera do synapsy, następuje uwolnienie neuro-
przekaźnika, który oddziałuje na następną komórkę w łań-
cuchu. Jeśli komórką tą jest włókno mięśniowe, to efektem 
jest ruch. W rozbudowanej strukturze mózgowej, takiej jak 
u człowieka, poszczególne neurony gromadzą się w sieć. 
Sieć neuronowa może imitować – reprezentować strukturę 
części ciała, do której należy. Sieci neuronowe przedstawiają 
stan ciała, mapują organizm, opisują ciało, a następnie za 
pomocą ciała mózg mapuje świat zewnętrzny. Dzieje się 
tak gdy w narządach zmysłów – w oczach, uszach i skó-
rze następują zmiany. Mózg je mapuje i zapisuje w swoich 
strukturach. W mózgu, który jest zdolny do reprezento-
wania stanów wewnętrznych w postaci map oraz wypo-
sażony w umysł i świadomość, na pewnych poziomach 
są odczuwane ból i przyjemność. W mózgu wyposażo-
nym w język, doznania te mogą zyskać nazwy – przyjem-
ność, dobre samopoczucie, komfort, ból, nieprzyjemność, 
dyskomfort. Mózg człowieka podlega stopniowej ewolu-
cji. Usprawniło się odczuwanie, decydowanie i poruszanie 
się. Charakterystycznym aspektem naszych odczuć jest 
świadomy odczyt stanów ciała. Świadomość w ogromnym 
stopniu przyczyniła się do zwiększenia zdolności przysto-
sowawczej człowieka. Człowiek nie ma skrzydeł, ale zbu-
dował samolot. Przystosowuje otoczenie i stwarza warunki 
do życia tam gdzie chce. Od momentu pojawienia się świa-
domego umysłu nastąpił ogromny skok od prostych regu-
lacji do coraz bardziej przemyślanych. Umysł wyposażony 
w tożsamość i osobowość dąży nie tylko do zwykłego prze-
trwania, ale do osiągnięcia określonego poziomu dobrostanu. 
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Charakterystyczną cechą mózgu człowieka jest zdolność 
tworzenia map. Dzięki świadomości mapy postrzegamy jako 
obrazy. Mapy powstają zarówno gdy wchodzimy w inte-
rakcję z obiektem, a także gdy przywołujemy jakiś obiekt 
z pamięci. Ludzki mózg nieustannie mapuje, począwszy 
od własnego ciała po wszystko co znajduje się w otoczeniu. 
Całe zewnętrze – czy jest to chłód, czy w otoczeniu ktoś 
lub coś przebywa, dźwięki, smaki ciemność czy jasność – 
wszystko jest odzwierciedlone w obwodach mózgu. Mapy 
powstają w wyniku chwilowej aktywności jednych neuro-
nów i przy bezczynności innych. Jest to proces dynamiczny, 
ciągły. W wyniku tego ciągłego mapowania powstaje umysł. 
Obrazy są tworzonymi mapami wszystkiego co znajduje się 
w nas, i co znajduje się w otoczeniu naszego ciała. Co spra-
wia, że nie mamy natłoku obrazów w naszym mózgu? Otóż 
obrazom tym nadawana jest ważność. Steruje tym nasz sys-
tem wartości biologicznej. Zależny jest od swego rodzaju 
pierwotnego zestawu dyspozycji odziedziczonego po przod-
kach. Każdemu zestawowi świadomych obrazów dowolnego 
rodzaju i o dowolnej tematyce towarzyszą emocje i wyni-
kłe z nich uczucia. Wrażenie jest pierwotnym i najbardziej 
podstawowym procesem poznawczym człowieka. Wrażenie 
powstaje jako skutek bezpośredniego działania bodźców 
ze świata zewnętrznego lub z wnętrza organizmu na recep-
tory (zakończenia nerwowe) i wywołuje reakcję psychiczną. 
Jeden obiekt może równocześnie działać na kilka rodza-
jów narządów zmysłowych, przez co jednocześnie można 
odczuwać kilka rodzajów wrażeń. Podstawowymi cechami 
wrażenia jest ich charakter, jakość – czyli rodzaj wrażenia, 
i to na jaki narząd zmysłu oddziałuje, intensywność – czyli 
wartość natężenia oddziaływania danego bodźca na narząd 
zmysłu, czas trwania – uzależniony od czasu działania 
danego bodźca na narząd zmysłu. Człowiek może mieć 
wrażenia: smakowe, słuchowe, wzrokowe, węchowe, doty-
kowe, termiczne, stawowe, mięśniowe, płynące z narządu 
równowagi ciała oraz ustrojowe. 

Termin qualia jest znany wszystkim tym, którzy zgłę-
biają problematykę mózgu, interesują się filozofią umysłu, 
a w szczególności dotykają tzw. problemu umysł–ciało. Tym, 
którzy stykają się z tym słowem po raz pierwszy należy 
się wyjaśnienie. Otóż qualia są to jakości wrażeń. Słowo 
to pochodzi od łacińskiego qualis – cóż za…, jakiś…, jakiego 
rodzaju… – w znaczeniu – zadziwiające. Od wieków filozo-
fowie rozważali to zjawisko używając innych określeń: akt 
spostrzeżeniowy, wrażenie, jakości wtórne. Lewis w swojej 
książce „Umysł i porządek świata” w 1929 r. po raz pierw-
szy użył terminu qualia. Pisał on, że: Istnieją poznawalne 
jakościowe cechy tego co dane, które mogą się powtarzać 
w różnych doświadczeniach i dlatego są pewnym rodzajem 
uniwersaliów, nazywam je „qualia” (…). Quale jest bezpo‑
średnio oglądane, jest dane i nie jest przedmiotem błędu, 
ponieważ jest czysto subiektywne.

Obiegowy pogląd w filozofii określa cechy świadomego 
przeżycia, a są to: prywatność, bezpośrednia dostępność 
i nierelatywność. Życie psychiczne jest jednoosobowe. 
Przeżycia doświadcza tylko ten, kto je przeżywa. Ból jest 

najlepszym przykładem na prywatność przeżycia. Bezpo-
średnią dostępność najlepiej opisać za pomocą przykładu, 
np. smak banana, twardość kamienia. Nierelatywność 
(wewnętrzność) polega na tym, że o naturze przeżycia 
decydują te jego własności, które nie zależą od związków 
tego przeżycia z innymi przeżyciami. Qualia są szczegól-
nym typem przeżyć więc te trzy cechy są też ich cechami. 
Innymi cechami qualiów jest niewysławialność, perspek-
tywiczność, jakościowy charakter oraz stan określany „jak 
to jest mieć doznanie d”.

Nakłady, jakie organizm ponosi na to, aby być świa-
domym są zbyt wielkie, aby można było mówić że qualia 
są produktem ubocznym procesu ewolucji. Świadomość 
podwyższa zdolność przystosowawczą człowieka. Spośród 
różnych organizmów ten mający qualia byłby lepiej przy-
stosowany niż ten, który ich nie posiada. Brak qualiów 
jest brakiem zdolności do dokonywania wyborów. Należy 
poszukiwać obiektywnych źródeł qualiów. 

Wśród uczonych trwa dyskurs w obrębie uznania, nego-
wania bądź odrzucenia tej koncepcji świadomych wrażeń. 
Czasem jest to spór o słowa, jak w przypadku Searl’a, który 
odrzuca słowo qualia i przyjmuje założenie, że kiedy mówi 
o świadomości jako o stanie jest ono każdorazowo wyposa-
żone w charakter jakościowy. Do dyskusji na temat świado-
mości oprócz filozofów włączyli się również inni naukowcy. 
Zjawisko to nurtuje jednych i drugich. Wśród nich są zwo-
lennicy i krytycy koncepcji qualiów. Neurolog Ramachan-
dran pisze o nich, że są „najzupełniej realne i namacalne”. 
Niemożliwe na tym etapie badań naukowych jest wyjaśnie-
nie kwestii skąd się biorą qualia i dlaczego istnieją. Zdecy-
dowanym krytykiem qualiów jest Dennett reprezentujący 
w filozofii umysłu stanowisko redukcjonistyczne i ewolucjo-
nistyczne. Problem qualiów Dennett uznaje jako sztuczny. 
Qualia są trudne do zdefiniowania, ponieważ opierają się 
na intuicji, którą ciężko wyrazić językiem (jak możemy 
mówić o doświadczeniu wrażenia koloru czerwonego bez 
odwoływania się do terminu „czerwony”). Zdaniem Den-
nett’a pojęcie qualiów jest bezużyteczne, ponieważ z nauko-
wego punktu widzenia nie ma większego znaczenia. Z kolei 
Chalmers na nowo podchodzi do zjawiska świadomości 
i wyodrębnia w nim łatwy oraz trudny problem qualiów. 
Według Chalmersa łatwym problemem jest samo istnienie 
jakości wrażeń zmysłowych, a trudnym problemem jest ich 
zrozumienie i zrozumienie tego, że pewne bodźce wywo-
łują w nas wrażenia, a na inne bodźce reagujemy automa-
tycznie. Jest to duże uproszczenie, niemniej jednak filozo-
fowie zaczynają porzucać teoretyczne dywagacje – nie da 
się bowiem sensownie rozmawiać o naturze umysłu bez 
dogłębnej znajomości działania mózgu. Dlatego filozofowie 
sięgają do empirii, a naukowcy kierują się w stronę roz-
ważań filozoficznych. Badania neuroobrazowania pozwa-
lają na poznanie struktur mózgu zaangażowanych w teorię 
umysłu. Kolejny neurolog, Damasio, należy do zwolenni-
ków koncepcji qualiów, ujmując je jako qualia I i qualia 
II. Pierwsze odnoszą się do uczuć jako składowych każ-
dego subiektywnego doświadczenia, natomiast drugie, jak 
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sugeruje sam Damasio, to problem głębszej natury i doty-
czy powstawania stanów uczuciowych. Zastanawia się 
on „…dlaczego z mapami percepcyjnymi, które są fizycz-
nymi, neurochemicznymi zdarzeniami, miałyby wiązać 
się takie czy inne odczucia? Dlaczego w ogóle miałyby 
one być odczuwane”. Damasio proponuje też, aby qualia I, 
które są uznawane za problem świadomości zaliczyć raczej 
do działu umysłu, gdyż reakcje qualiów I są przetwarzane 
w umyśle i uzupełniają umysł. Przy wyjaśnianiu problemu 
qualiów II najpierw opisuje pochodzenie uczuć. I tak stany 
uczuciowe mają swój początek w działaniu kilku jąder pnia 
mózgu silnie połączonych siecią powiązań, które odbierają 
sygnały pochodzące z wnętrza organizmu. Sygnałów tych 
nie można oddzielić od stanów organizmu. Damasio stawia 
hipotezę o czynnościowej unifikacji stanów ciała ze sta-
nami percepcyjnymi, w której niemożliwe jest wyznaczenie 
granicy między jednymi a drugimi. Qualia są kwintesen-
cją doznań umysłowych, towarzyszą emocjom, percepcji, 
a nawet myślom i pragnieniom. Są zjawiskiem wyróżnia-
jącym indywidualny umysł i świadczą o jego unikalności. 
Weźmy na początek stymulację węchową, która wywołuje 
najintensywniejsze wrażenia – obrazy w naszym mózgu. 
Węch jest zmysłem niedocenionym. Spychanym w cień sty-
mulacji wzrokowej. W piśmiennictwie dużo jest opisów 
wrażeń płynących z doznań wzrokowych – doświadczanie 
czerwieni. Węch jest jedynym układem, w którym recepcja 
zewnętrzna łączy się z korą mózgu prawie z pominięciem 
wzgórza, bo przez jądro migdałowate. 

Nie wszystkie wrażenia płynące ze świata zewnętrznego 
są przez naszą świadomość rejestrowane, wychwytywane. 
Ogromna część percepcji działa na zasadzie automatyzmów. 
Niedostępność qualiów w doświadczeniu zmysłowym, wska-
zuje na ich odrębność kwalitatywną i jest najprawdopodob-
niej konsekwencją specyfiki jednostkowego lub gatunko-
wego rozwoju biologicznego (filogenezy lub ontogenezy) 
zawężającego zakres ich występowania do jednej osobniczej 
świadomości lub do repertuaru doznań określonego gatunku.

Przejdźmy do świata wrażeń, świata trudnego do opisa-
nia bo jakże indywidualnego dla każdego człowieka. Róż-
nimy się bardzo mocno. Wynika to z indywidualnej bio-
logicznej podstawy określonego genotypu. W literaturze 
tematu dotyczącej qualiów przedstawionych jest sporo eks-
perymentów myślowych potwierdzających lub zaprzeczają-
cych koncepcji świadomych doznań płynących ze zmysłów. 
Koniecznym jest wspomnienie o doświadczeniu „jak to jest 

być…” opisywanego przez Nagela w „Jak to jest być nieto-
perzem?”. Nagel nie użył słowa qualia, ale pisze o subiek-
tywnym aspekcie świadomości. Wydaje się, że nie ma nic 
oczywistszego, niż fakt, że mamy nowe doświadczenie, 
smak egzotycznego owocu, brzmienie głosu jakiegoś tenora, 
widok nieznanego krajobrazu – bo właśnie wyjechaliśmy 
na wycieczkę. Jak tworzą się wrażenia nowego bodźca? 
Czy możemy doznawać autentycznie nowych jakości zmy-
słowych? Zawodzą próby obiektywnego opisu mających 
subiektywny charakter qualiów. 

Problem świadomości jest jedną z największych zaga-
dek świata. Jest wiele definicji świadomości, wszystkie 
są z reguły niepełne. W ciągu ostatnich 30–40 lat powstało 
ich bardzo wiele. Z jednej strony inspirują się tradycją filozo-
ficzną, a z drugiej wynikami nauk kognitywnych. Tematyka 
świadomości jest dziedziną, w której trudno o jednoznaczne 
wyjaśnienia. Wynika to m.in. z faktu, że nawet samo pojęcie 
świadomości jest niedookreślone; różni badacze i teoretycy 
nadają jej odmienny sens. Sam Chalmers pisze o przeżyciu 
świadomym, że jest to coś najbardziej znajomego; a jedno-
cześnie najbardziej tajemniczego. Każdy człowiek posia-
dający umysł jest posiadaczem świadomości, która tak jak 
i jego ciało jest nieodłączna. Świadomość, gdy jest, jakże 
często jest „nieuświadomiona”. Bo przecież na co dzień nie 
wykonujemy wszystkiego świadomie. Weźmy chociażby 
funkcję oddychania; oddychamy z reguły automatycznie. 
Świadomości w zwykłym codziennym życiu przypatru-
jemy się dopiero wtedy, gdy pojawiają się trudności. Ma 
to miejsce w przypadku omdleń, wyłączenia świadomości 
w nagłej senności lub w przypadku poważnych chorób, np. 
w epilepsji. Świadomość jest więc stanem psychicznym, 
w którym zdajemy sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, 
takich jak własne procesy myślowe, oraz zjawisk zacho-
dzących na zewnątrz i jesteśmy w stanie reagować na nie. 
Świadomość to wiele stanów od zdawania sobie sprawy 
z istnienia otoczenia, istnienia samego siebie, poprzez świa-
domość istnienia swojego życia psychicznego, aż po świado-
mość świadomą samej siebie. Niczego nie doznajemy rów-
nie bezpośrednio jak świadomości, ale wciąż nie potrafimy 
wyjaśnić w jaki sposób powstaje. Próby ustalenia czym jest 
świadomość najlepiej sprowadzić do indywidualnych (intro-
spekcyjnych) przeżyć świadomych. Świadomość powoduje, 
że nasze życie jest cenne. 

Piśmiennictwo u Autora.
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wprowadzenie

Drugi i trzeci rok życia dziecka pod wieloma względami 
stanowią okres krytyczny, rozumiany jako czas szczególnej 
wrażliwości dziecka na doświadczenia jakie stają się jego 
udziałem, co ma istotny wpływ na kształtowanie się układu 
nerwowego i wzorców reakcji. Dziecko cechuje w tym czasie 
wyjątkowa szybkość uczenia się, zatem to wówczas formują 
się m.in.: względnie stałe wzorce afektywne jak również 
organizuje się architektura i systemy układu nerwowego, 
stanowiącego matrycę dla percepowania i interpretowa-
nia rzeczywistości. Okres ten wieńczy tak zwany kryzys 
trzeciego roku – pierwsze próby stanowczego wchodzenia 
w autonomię i niepewną jeszcze, acz kuszącą niezależność. 
Pomyślne przejście przez wspomniany kryzys jest warun-
kiem adaptacyjnego i „zdrowego” rozwoju dziecka. 

Co się jednak dzieje, gdy okres ten nie przebiega har-
monijnie w poczuciu miłości i bezpieczeństwa? Druga część 
pracy przedstawi najnowsze doniesienia z badań dotyczą-
cych wpływu psychoterapii na zmianę zachowania, funkcji 
poznawczych, przekonań i afektu, jak i struktur neuronal-
nych. Intensywny rozwój takich nauk jak neuropsychia-
tria, neuropsychologia, neurobiologia, a w szczególności 
nauka nazwana przez Gazzanigę kognitywną neuronauką 
(cognitive neuroscience) pozwala poszerzyć pojęcia zwią-
zane z tym jak mózg tworzy umysł o te związane z tym, 
jak umysł tworzy mózg.

Szczególnie istotną jest także próba zintegrowa-
nia języków kilku narracji o człowieku (biologicznej, 
społecznej, psychologicznej), w tak zwany paradygmat 

biopsychospołeczny, który zdaniem autorek pozwala 
na holistyczne ujęcia rozwoju i działania człowieka, a tym 
samym najpełniejszą deskrypcję mechanizmów i dynamiki 
jego funkcjonowania.

mózg rzeźbiony doświadczeniem – aktorzy

Aby uzasadnić postawioną we wstępie hipotezę przyj-
rzyjmy się obrazowi pewnej wyobrażonej rodziny. Opis ten 
pozwoli przedstawić ogromną chłonność – swego rodzaju 
doświadczeniowy imprinting, jaki ma miejsce w omawia-
nym okresie rozwojowym. 

Wyobraźmy sobie zatem trzyosobową rodzinę – pań-
stwo Z. Ojciec: pracoholik, typ osoby niezwykle zadaniowej, 
przywiązany do tradycji, archaicznej definicji ról rodziciel-
skich – konsekwentny, zdystansowany, stanowczy, dominu-
jący; matka: samotna w małżeństwie, sfrustrowana przedłu-
żającą się rolą „gospodyni domowej”, wypalona, pozostająca 
w poczuciu, że macierzyństwo spotkało ją zbyt wcześnie, 
„nie zrealizowana”; dziecko: 2,5 -letnia dziewczynka. 

Życie rodzinne państwa Z. przebiega w atmosferze 
napięć, dominującymi w domu emocjami są smutek, fru-
stracja i zdenerwowanie, podstawowym zaś, od pewnego 
czasu kierowanym do dziecka przez matkę komunikatem: 

„odejdź”. Wyczuwalne jest swoiste napięcie w relacji matka-
 -dziecko, potęgowane obniżonym progiem reaktywności 
matki na pojawiające się bodźce. Wszelka aktywność dziew-
czynki stanowi więc potencjalny stresor dla matki, jak i dla 
niej samej. Dziewczynka uczy się reakcji środowiska, powoli 
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zaczyna ją więc cechować czujność i bardzo wysoka wraż-
liwość na zmieniające się nastroje matki. 

W tej scenerii odbywa się dorastanie 2,5 -letniej dziew-
czynki – przyjmijmy: Anny. Przyjrzyjmy się zatem temu 
do jakich konsekwencji prowadzić mogą opisane emocjo-
nalne doświadczenia dziecka. 

scena pierwsza – odrzucenie i stres

Za pierwsze zagrażające rozwojowi Anny doświadcze-
nie można przyjąć frustrację jej matki i związaną z tym, 
być może nieuświadomioną, niechęć do dziewczynki, jak 
również chroniczne napięcie i stres, w jakim w konsekwen-
cji znajduje się dziecko. Zastanówmy się nad możliwymi 
skutkami tych doświadczeń dla rozwijającego się układu 
nerwowego dziewczynki.

 Mózg Anny znajduje się w okresie intensywnego wzro-
stu neuronów i ich połączeń. To właśnie teraz kształtuje się 
jego struktura i utrwalają pewne zachowania, dlatego też 
uczenie się w tym okresie ma ogromny wpływ na formujące 
się poczucie „ja”. W pierwszych latach życia bardzo dyna-
micznie rozwijają się obie półkule, jednak w pierwszych 
trzech latach zauważa się szybszy rozwój prawej półkuli 
(Cozolino, 2004, s. 71), która oprócz kontroli funkcji wizu-
alnych i przestrzennych w dużej mierze koordynuje także 
procesy emocjonalne jednostki (Moir, Jesser, 1993, s. 58). 
To właśnie poprzez bliski związek z opiekunem w mózgu 
kształtują się sieci związane z poczuciem bezpieczeństwa, 
przywiązaniem oraz pierwotną tożsamością. Wzrost neu-
ronów i ich organizacja są teraz tak nasilone, że wczesne 
doświadczenia interpersonalne wywierają na jednostkę 
znacznie większy wpływ niż jakiekolwiek późniejsze. Fakt, 
że są to głównie doznania trzewne i wciąż jeszcze przede 
wszystkim pozawerbalne zwiększa dodatkowo ich odpor-
ność na zmianę (Cozolino, 2004, s. 71). 

Prawa półkula odpowiada za jakość strategii radzenia 
sobie ze stresem, jakie rozwinie jednostka. Z uwagi na ich 
fundamentalne znaczenie dla przetrwania zaczynają one 
dojrzewać w okresie pre - i postnatalnym. Badania z użyciem 
rezonansu magnetycznego wykazały, że objętość mózgu 
szybko powiększa się w ciągu dwóch pierwszych lat życia 
i że wygląd mózgu dwulatka jest taki, jak osoby dorosłej, 
zaś przed upływem trzeciego roku życia można już ziden-
tyfikować wszystkie główne drogi nerwowe. Poniżej dru-
giego roku życia objętość prawej półkuli mózgu jest większa 
niż lewej. To, czego dziecko doświadczyło w pierwszych 
dwóch latach życia ma kluczowy wpływ na rozwój i doj-
rzewanie prawej półkuli (Schore, 2009, s. 74, w: Murawiec 
i Żechowski).

Organizacja sieci neuronalnych dorosłego mózgu 
zawiera struktury wczesnego doświadczenia „ja”. Jeżeli 
zatem Anna wzrasta w poczuciu bycia kimś, kto stanowi 
obciążenie, źródło frustracji matki, „pamięć utajona” (bar-
dzo sprawna od urodzenia, przechowująca przede wszystkim 

reakcje afektywne), kształtuje sieci neuronowe w pod-
stawy tożsamości „odrzuconej” – osoby, która wyczulona 
będzie na wszelkie sygnały związane z odrzuceniem. Anna 
w przyszłości reagować może nadmiernie postrzeganiem 
dystansu i niechęci tam, gdzie ich nie ma. Ponieważ zapis 
wspomnień o odrzuceniu dokonuje się wciąż jeszcze poza 
hipokampem (pamięcią jawną), który znajduje się dopiero 
w fazie rozwoju, lekcjom o przywiązaniu, jakie otrzymuje 
dziewczynka brakuje tak zwanej „atrybucji źródłowej”, tzn., 
że Anna nie będzie pamiętać, jak się tego nauczyła. Tym 
bardziej doświadczenia te stanowić będą dla niej rodzaj 
immanentnej, pewnej wiedzy, czegoś, o czym jest przeko-
nana i czego modyfikacja będzie zadaniem bardzo trudnym. 
Sytuację potęguje dodatkowo stres będący wyzwalaczem 
kortykoidów, które są zagrożeniem dla hipokampa. Mogą 
one powodować degenerację dendrytów, hamowanie czyn-
ności hipokampa oraz śmierć komórek. Hipokamp rozwija 
się intensywnie właśnie w okolicach trzeciego roku życia, 
a jego obwody współpracują z obwodami ciała migdało-
watego. Uszkodzenie hipokampa zwiększa wpływ ciała 
migdałowatego na pamięć, emocje i zachowania, powodu-
jąc rozregulowanie afektu (Cozolino, 2004, s. 82–83), tym 
samym niezdolność do właściwej, stabilnej oceny siebie 
i rzeczywistości. 

Scena druga – przywiązanie

Stres i napięcie matki mają kluczowy wpływ na jakość 
relacji przywiązania, jaka zachodzi pomiędzy nią i córką. 
Relacja ta, zdaniem twórcy koncepcji przywiązania Bowl-
by’ego (2007), ma ogromne znaczenie dla prawidłowego 
rozwoju dziecka. Warunkuje ona zdolność do radzenia 
sobie ze stresem, stanowi podstawowe wzorce dla two-
rzenia związków uczuciowych, umiejętności zyskiwania 
wsparcia w trudnych momentach i ułatwia rozwiązywa-
nie sytuacji trudnych emocjonalnie. Jest także, co istotne, 
warunkiem bezpiecznej eksploracji świata przyczyniając 
się tym samym do rozwoju intelektualnego (Bomba, 2008, 
s. 28, w: Józefik B., Iniewicz G.). Innymi słowy, wpływa 
na ontogenezę osi: układ limbiczny, podwzógrze, przy-
sadka, nadnercza.

 Jak wynika z badań, przywiązanie to jeden z kluczo-
wych czynników dla rozwoju struktur czynnościowych 
mózgu związanych z uczuciami, a także, w przypadku nie-
prawidłowości, możliwości wystąpienia zaburzeń psychicz-
nych. Na kształt relacji przywiązania wpływa dostrojenie 
matki do dziecka, w tym sposób dawania opieki i okazy-
wania miłości przez matkę, a także więź matki z jej własną 
matką we wczesnym okresie życia. Oznacza to, że doświad-
czenia Anny w kontakcie z matką mogą zostać „odziedzi-
czone” przez jej własne potomstwo (zarówno na poziomie 
biologicznym, jak i relacyjnym). 

W przypadku prawidłowego wzorca przywiązania 
między matką a dzieckiem dochodzi do komunikacji 
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emocjonalnej. Aby do tego doszło matka musi dostroić się 
psychobiologicznie do zachodzących u niemowlęcia wzro-
stów i spadków pobudzenia przez układ autonomiczny. Pobu-
dzenie to widoczne jest podczas sekwencyjnego sygnali-
zowania epizodów zabawy. Wówczas to matka i dziecko 
wykazują przyspieszenie akcji serca, a następnie w odpowie-
dzi na uśmiech partnera zabawy – zwolnienie jej. Można by 
rzec, iż język matki i dziecka składa się z sygnałów, którymi 
kieruje autonomiczny układ nerwowy, bez udziału woli. 
Komunikacja emocjonalna zachodząca w relacji przywią-
zania sprawia, że matka reguluje postnatalnie wegetatywny 
(autonomiczny) układ nerwowy dziecka. Podczas zabawy 
czy innej dostrojonej interakcji w diadzie matka -dziecko 
pojawia się swoisty rezonans emocjonalny, w którym może 
dojść do wzmocnienia stanów pozytywnych i emocji wital-
nych. Warunkiem tego jest właściwe psychobiologiczne 
dostrojenie sensorycznej stymulacji matki do genetycznie 
zakodowanych, endogennych rytmów dziecka. Dobra syn-
chronizacja wpływa pozytywnie na postnatalnie dojrzewa-
jący układ limbiczny przetwarzający i regulujący bodźce 
społeczno -emocjonalne i autonomiczny układ nerwowy 
odpowiadający za somatyczne aspekty emocji. Sprawne 
działanie obu układów pozwala na dostosowywanie się 
do szybko zmieniającego się środowiska oraz organizo-
wanie się uczenia nowego materiału (Schore, 2009, s. 79, 
w: Murawiec, Żechowski).

W przypadku Anny niewłaściwe, niedostrojone przy-
wiązanie może wyrzeźbić mózg przede wszystkim za 
pośrednictwem długotrwale utrzymującego się napięcia 
w diadzie. Fakt, iż jest to długotrwały kumulatywny stres, 
a nie jednorazowy epizod ostrego stresu, powoduje dużo 
trudniejsze do zmiany konsekwencje.

W przypadku stresu krótkotrwałego pojawiają się defi-
cyty o charakterze odwracalnym i czasowym, natomiast 
w sytuacji chronicznego napięcia pojawiają się długotrwałe 
wzory reaktywności układu autonomicznego przejawiające 
się w postacie zmian strukturalnych mogących prowadzić 
do trwałego uszkodzenia, ze zmianami ubytkowymi włącz-
nie. Sytuacja taka ma, wspomniany wcześniej, negatywny 
wpływ na zależne od doświadczenia, dojrzewanie prawej 
półkuli, która ma silne wzajemne połączenia z autonomicz-
nym układem nerwowym, układem limbicznym i układem 
pobudzenia. Jest kluczowa dla przetwarzania informacji 
o charakterze społeczno -emocjonalnym oraz informacji 
z ciała. Prócz odbioru, wyrażania i komunikowania emocji, 
jak dowodzą współczesne badania, prawa półkula dominuje 
w obszarze kontrolowania spontanicznych reakcji emocjo-
nalnych, modulowania emocji pierwotnych, a także ada-
ptacyjnej zdolności do regulacji emocji, zatem odpowiada 
w dużej mierze za tzw. inteligencję emocjonalną. Zatem 
u Anny może pojawić się brak zdolności do samoregulacji 
emocjonalnej – intensywność i czas trwania emocji oraz 
nieumiejętność trafnego odczytywania intencji innych osób 
prowadząca do postawy nadmiernie czujnej i agresywnej. 
Wiąże się to m.in. z niewłaściwą reakcją na stres w korze 

przedczołowej prawej (lecz nie lewej). Van der Kolk (1996) 
dowodzi, iż w wyniku stresu i nieregulowanego adekwatnie 
przez opiekuna pobudzenia może dochodzić do zwiększo-
nego uwalniania neurohormonów i nadmiernej stymulacji 
ciała migdałowatego, co w efekcie może skutkować zabu-
rzeniom funkcji hipokampa. Dziecko wówczas może być 
narażone na negatywne skutki na poziomie poznawczego 
przetwarzania informacji (obniżona zdolność kategoryza-
cji i zapamiętywania). Konsekwencją takiego stanu rze-
czy będzie zahamowanie nadawania przeżywanym sytu-
acjom i doświadczeniom znaczeń i późniejszą niezdolność 
do wyrażania ich w sposób symboliczny, co nasila patologię 
symptomów i ogranicza kontrolę impulsów. Brak zdolności 
do symbolicznej reprezentacji swych stanów wewnętrz-
nych mających korzenie w formułowaniu się niewłaściwego 
przywiązania powoduje natychmiastowe przechodzenie 
od impulsu do reakcji, a co za tym idzie – gwałtowne i nie-
zróżnicowane reagowanie na stres (Van der Kolk, 1996, za: 
Słaboń -Duda, 2011).

System nerwowy Anny kształtuje się więc w okolicz-
nościach nieprzychylnych dla budowania bezpiecznych, sta-
łych relacji. Rzeczywistość emocjonalna w jakiej wzrasta 
dziewczynka na stałe „wdrukuje się” w nią, kształtując jej 
sposób postrzegania siebie i świata, zatem stanowiąc pod-
waliny jej osobowości. Wynik badań na ssakach wykazują, 
że rodzaj środowiska w okresie wczesnodziecięcym może 
wpływać nawet na kolejne pokolenia. W oparciu o tego 
rodzaju wyniki neuropsychiatra Brizendine wyprowadza 
następującą konkluzję: „Ogólnie można stwierdzić, że zestre-
sowane matki są mniej opiekuńcze, a małe dziewczynki 
(i młode samice innych gatunków) przejmują matczyne 
zdenerwowanie, co kształtuje całe ich przyszłe życie. I nie 
jest to żaden proces świadomego uczenia się; to raczej zja-
wisko zachodzące na poziomie komórkowym, neurobiolo-
gicznym” (Brizendine, 2006, s. 19).

Scena trzecia – łamanie woli

Anna dorasta. Wraz z nabieraniem coraz większej 
samodzielności zbliża się do momentu przełomowego, 
szansy i ryzyka zarazem. Powoli wchodzi w tak zwany kry-
zys trzeciego roku. Moment ten Wygotski charakteryzuje 
jako czas, w którym dla dziecka typowe są negatywizm, 
krnąbrność i upór (Wygotski, 2002, s. 132). Zachowania 
te pełnią bardzo istotną dla Anny rolę: są krokiem ku 
autonomii, samostanowieniu, określeniu własnych granic. 
Dziecko uczy się zdobywać kontrole nad swoimi uczu-
ciami i nad swoim ciałem (czego wyrazem jest między 
innymi trening czystości). Pomyślnie przeprowadzony 
trening może wzmocnić w niej poczucie „pewności sie-
bie”, decyzyjności, autonomii (Erikson, 1968, za: Sękow-
ska 2000, s. 120).

Erikson zauważa ryzyko związane z tym okresem – 
nadmierna, zbyt sztywna kontrola rodziców, prowadząca 
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Ryc. 1. Kształtowanie się charakteru masochistycznego

Źródło: opracowanie własne na podstawie Johnson, 1998, s. 65

do uczucia zwątpienia i wstydu u dziecka. Jego zdaniem 
uczucia te mogą znajdować swój wyraz w paranoicznych 
lękach czy niepewności własnej przeszłości. Taka sytu-
acja może także doprowadzić jednostkę do pogłębiającej 
się izolacji, a w efekcie do tendencji neurotycznych czy 
psychotycznych, jak również do nerwicy kompulsywnej 
(Erikson, 1968, za: Sękowska 2000, s. 121).

System rodzinny Anny powoli nie wytrzymuje napięć 
związanych z wzajemną niechęcią, frustracją i złością. 
Matka Anny wyprowadza się, a dziewczynką zajmuje się 
zmęczony pracą, autorytarny ojciec. Reaguje on wściekło-
ścią na wyłaniającą się autonomię dziecka, nietolerując 
żadnych przejawów negatywizmu, krnąbrności czy uporu, 
konsekwentnie i uporczywie „łamiąc wolę” dziewczynki. 
Załóżmy też, że oczekuje od Anny perfekcyjnego i efek-
tywnego treningu czystości przekraczając i dominując led-
wie wyłaniające się granice osobowości dziecka. Johnson 
w takiej sytuacji upatruje przyczynę do rozwoju osobowo-
ści masochistycznej:

Dla zachowania kontaktu i uzyskania niezbędnego 
wsparcia jednostka zazwyczaj rozwija konformistyczną 
i służebną osobowość, która jednak często może zawie‑
rać elementy pasywnej agresywności, pozostające poza 
kontrolą świadomości (Johnson, 1998, s. 65) 
To jak w efekcie łamania woli, „pokonania” autonomii 

dziewczynki zanim zdążyła się ona ostatecznie rozwinąć 
może w przyszłości funkcjonować Anna, Johnson opisuje 
następująco:

Niekończące się cierpienie, samotorturowanie się, samo‑
deprecjacja i samoniszczące zachowania, często spra‑
wiające wrażenie „zapotrzebowania na cierpienie (…). 

Zduszeniu samoekspresji towarzyszy poczucie bezna‑
dziejności, brak zaufania i pasywno ‑agresywne zacho‑
wania (…) chroniczna lekka depresja (…) częste poczu‑
cie winy z powodu niewywiązywana się ze zobowiązań 
(Johnson, ibidem).
Taki efekt przynieść może nadmierna ingerencja i kon-

trola wyrażana najczęściej w nieudolnych, niedostosowa-
nych do dziecka, sztywnych i przekraczających próbach 
socjalizacji.

scena czwarta – rozstanie

Państwo Z. podejmują od dawna zapowiadającą się decy-
zję o rozwodzie. Jakie może to mieć konsekwencje dla Anny? 
Zdaniem Bee dziecko, które doświadcza rozwodu rodzi-
ców narażone jest na następujące sytuacje w przyszłości:

rezygnacja ze szkoły średniej, posiadanie dziecka  –
przed dwudziestym rokiem życia (statystyki amerykańskie 
wskazują na dwukrotnie częstsze występowanie opisanych 
zjawisk u dzieci z rodzin niepełnych w stosunku do dzieci 
wychowywanych przez oboje rodziców),

pogorszenie się w nauce, a także wzrost ilości za- –
chowań agresywnych, smutku i niesubordynowania,

większa szansa na rozstanie z własnym, przyszłym  –
małżonkiem,

znajdowanie się w grupie ryzyka wystąpienia cho- –
roby umysłowej w wieku dorosłym (Bee, 2004, s. 255).

Wszystkie te sytuacje stają się zrozumiałe, kiedy weź-
mie się pod uwagę psychobiologiczne wyposażenie dziecka 
doświadczającego stresu, napięcia i niepewności w najwcze-
śniejszych latach swojego rozwoju.



WPŁYW DOŚWIADCZEń ŻYCIOWYCH NA ROZWÓJ UKŁADU NERWOWEGO 139

Scena szósta – zmiana

„Aby zrozumieć rozwój neuropsychologiczny trzeba 
pogodzić się z faktem, iż mózg ulega takim przeobrażeniom, 
że jego organizacja strukturalna stanowi odzwierciedlenie 
historii organizmu” (Schore, s. 75). Aby zatem przeorgani-
zować mózg Anny na poziomie struktury i funkcji należy 
zapewnić jej doświadczenia o charakterze korekcyjnym, 
pozwalającym na inne jakościowo doświadczenie bliskiej 
i znaczącej relacji, tak aby powstały nowe sieci neuronalne 
pozwalające na inne niż dotychczas reakcje.

Taką możliwość daje relacja psychoterapeutyczna. Jed-
nak w jaki sposób w psychoterapii dochodzi do zmiany 
na poziomie neurobiologicznym?

Zasadniczo celem terapii jest połączenie obwodów jaw-
nych i utajonych, pobudzenie świadomości oraz hamowanie 
i kontrolowanie strachu i lęku, innymi słowy lepsze rozu-
mienie i wykorzystywanie własnego mózgu przez pacjenta 
(Cozolino, 2002, s. 215). Aby tego dokonać psychoterapeuci 
wykorzystują pewne określone narzędzia, korespondujące 
ze specyficznymi właściwościami mózgu. 

Zmiana w terapii nie byłaby możliwa, gdyby nie zja-
wisko neuroplastyczności. Jeszcze do niedawna sądzono, 
iż poza pewnymi okresami sensytywnymi, które pojawiają 
się na wczesnym etapie rozwoju, mózg nie jest w stanie 
wytwarzać nowych komórek nerwowych, a także połączeń 
między nimi. Dziś już wiemy, że podczas całego życia mózg 
jest w stanie reorganizować się strukturalnie i funkcjonalnie. 
Badania pokazują np. ciągły przyrost istoty białej w pła-
tach czołowych i skroniowych mężczyzn jeszcze w piątej 
dekadzie ich życia (Cozolino, 2002, s. 219).

Podstawą uczenia się mózgu są zmiany natężenia synap-
tycznego w odpowiedzi na określone sygnały zewnętrzne 

lub wewnętrzne. Długotrwałe wzmocnienie synaptyczne 
(LTP) przedłuża pobudzenie grup komórek zsynchroni-
zowanych ze sobą i połączonych we wzorce wyładowań 
(tamże). W efekcie tego i wielu innych złożonych interakcji 
możliwe jest połączenie, uporządkowanie w czasie i orga-
nizacja wyładowań w miliardach neuronów oraz pomiędzy 
nimi (tamże).

Neurony potrafią zmieniać sposób zachowania i wza-
jemne zależności pod wpływem wymagań środowisko-
wych i pewnych specyficznych warunków. Spośród nich 
psychoterapia wykorzystuje przede wszystkim: empatię, 
integracje emocji i poznania oraz ekspozycję na stres przy 
jednoczesnym wykorzystaniu interpretacji i/lub tworzeniu 
nowych narracji.

Empatia ma szczególne znaczenie w sytuacji aktywa-
cji neuronowych sieci emocji potrzebnych do rozpoznania 
uczuć i emocjonalnych wspomnień. Empatyczne reago-
wanie, odzwierciedlanie i parafrazowanie optymalizuje 
funkcje wykonawcze kory mózgowej w obliczu tych emocji. 
Jednoczesna aktywacja poznawcza i emocjonalna, zmiana 
perspektywy wraz z regulacją emocjonalną możliwą dzięki 
relacji z terapeutą, tworzą optymalne środowisko do zmian 
w układzie nerwowym, zachęcając do działania sieci wyko-
nawcze i funkcje autoregulacyjne (Cozolino, 2002, s. 51).

Relacja sieci afektu i sieci poznania stanowi chyba naj-
ważniejszy punkt integracji nerwowej wykorzystywanej 
w procesie psychoterapeutycznym, szczególnie w przypadku 
objawów dysocjacyjnych, pojawiających się często w następ-
stwie urazów, rozłączających sieci zachowania, emocji, wra-
żeń i poznania. Zmiany biochemiczne spowodowane wyso-
kim poziomem stresu upośledzają lub hamują zdolności 
integracyjne mózgu, powodując specyficzne doświadczenie 

„odłączenia”. Sieci korowe odpowiedzialne za pamięć, mowę 

Scena piąta – dorosłość

T a b e l a  1. możliwy negatywny wpływ doświadczeń dwu/trzylatka na funkcjonowanie w obszarach psyche, polis i soma

Doświadczenia Anny Psyche Polis Soma

Stres obniżenie progu reaktywności 
na bodźce, nieadekwatna ocena 
rzeczywistości oraz „ja”

utrudnione nawiązywanie 
bliskich kontaktów społecznych

Hipokamp: degeneracja 
dendrytów, wzmożona podatność 
na uszkodzenia neurologiczne, 
śmierć komórek, hamowanie 
czynności; rozregulowanie afektu 

Odrzucenie interpretowanie bodźców 
neutralnych jako zagrażających, 
„odrzucających”

utrudnione nawiązywanie 
bliskich kontaktów społecznych

zapis wczesnych reakcji 
afektywnych w „pamięci 
utajonej” układu limbicznego

Złamanie woli kształtowanie się jednostki 
masochistycznej

zachowania służalcze 
i konformistyczne

nadmierna kontrola ciała 
związana z przyjmowaniem 
i wydalaniem pokarmów

Zmiana struktury rodziny 
(rozwód)

agresja, smutek, niesubordynacja rezygnacja ze szkoły 
średniej, pierwsza ciąża przed 
ukończeniem 20. roku życia, 
zachowania antyspołeczne 

wystąpienie choroby umysłowej 
w wieku dorosłym

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bee, 2004, s. 225; Brzezinska, 2005, s. 9; Cozolino, 2004, s.70–83; Johnson, 1998, s. 65 
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i integracje w sytuacji dużego stresu wykazują zahamowanie 
i niedoczynność (Cozolino, 2002, s. 33). Zadaniem psychote-
rapii jest ponowna integracja tych obwodów, aby rozwiązać 
powstałe w efekcie traumy problemy psychiczne. Zmiany, 
jakie mogą pojawić się przy odpowiednim użyciu w terapii 
czynności poznawczych, mogą prowadzić do innych relacji 
między sieciami nauronowymi, oddziałując na poziom akty-
wacji i hamowania. Dążąc do uaktywnienia przetwarzania 
korowego poprzez uświadomienie sobie własnych myśli 
i uczuć, a także ich kontrolę, terapeuci pobudzają przetwa-
rzanie korowe lewej półkuli, hamując jednocześnie i regu-
lując aktywność prawej półkuli i ośrodków podkorowych. 
Powoduje to nasilenie się postaw pozytywnych, które prze-
ciwdziałają depresyjnym wpływom dominacji prawej półkuli.

Zmiana, a zatem uczenie się nie byłoby jednak moż-
liwe bez ekspozycji na optymalny poziom stresu. Wyniki 
badań wskazują, że odpowiednie pobudzenie emocjonalne 
i stres pobudzają środowisko biochemiczne, zwiększając 
plastyczność nerwową. Zwiększa się wydzielnictwo neuro-
przekaźników i hormonów przyczyniających się do rozwoju 
układu nerwowego i reorganizacji korowej (Cozolino, 2002, 
s. 216). Z tego powodu w psychoterapii często projektuje się 
działania mające na celu ekspozycję pacjenta na optymalny 
poziom stresu (określenie osoby korzystającej ze wsparcia 
terapeutycznego zależne jest od paradygmatu).

Język w psychoterapii jest tym, czym pigułka w farma-
koterapii. Jest on kluczem do przekształcania sieci neurono-
wych. Dzięki użyciu pamięci autobiograficznej jednostka 
tworzy narrację, która łączy wyniki przetwarzania róż-
nych sieci neuronowych w spójną historię „Ja”. Im więcej 
zawierają narracje, tym większa zdolność do dokonywania 
na bieżąco integracji różnorakich sieci neuronowych. Język, 
szczególnie refleksyjny, używany w procesie terapeutycz-
nym, pozwala nabywać perspektywę wobec reakcji odrucho-
wych, podejmować decyzję co i jak jednostka chce zmieniać 
(Cozolino, 2002, s. 217), wzbogaca i poszerza perspektywy 
myślenia, pozwala dostrzegać zjawiska, również te ze swo-
jej przeszłości, z metapoziomu, dzięki czemu możliwa jest 
ich reinterpretacja, a co za tym idzie – zmiana.

Zdaniem Cozolino, zmianę w psychoterapii wspomagają:
Nawiązanie bezpiecznej, empatycznej, wspierającej 1. 

relacji.
Zdobywanie nowych informacji i doświadczeń 2. 

na poziomie poznania, emocji, wrażeń i zachowania.
Jednoczesna lub naprzemienna aktywacja nieod-3. 

powiednio zintegrowanych lub rozszczepionych sieci neu-
ronalnych.

Umiarkowany poziom stresu i pobudzenia emo-4. 
cjonalnego na przemian z okresami spokoju i bezpieczeń-
stwa.

Integracja wiedzy pojęciowej z doświadczeniami 5. 
emocjonalnymi i cielesnymi poprzez wspólne z terapeutą 
konstruowanie narracji.

Rozwój metod przetwarzania nowych doświadczeń 6. 
w sposób umożliwiający zmianę i integrację po zakończe-
niu terapii.

Każda forma psychoterapii tworzy indywidualne 
doświadczenie służące analizowaniu świadomych oraz nie-
świadomych przekonań i założeń, poszerza świadomość, 
ułatwia sprawdzanie rzeczywistości oraz ośmiela do kon-
frontacji z doświadczeniami wywołującymi lęk. Do naj-
ważniejszych jej celów należy integracja afektu i poznania 
(Cozolino, 2002, s. 57).

kurtyna

W niniejszej pracy przyglądano się okolicznościom, 
w jakich rozwija się Anna oraz temu, jaki mogą mieć one 
wpływ na rozwój dziewczynki. Opisane doświadczenia, 
stanowiące potencjalne zagrożenia dla prawidłowego 
ukształtowania się mózgu i umysłu Anny, to: odrzucenie, 
pozabezpieczne przywiązanie, chroniczne napięcie, „zakaz 
na autonomię” oraz zmiana struktury rodziny (rozwód). 
Przyglądano się także temu, w jaki sposób psychoterapia 
„rzeźbi mózg” i zmienia umysł. Autorki pragną jednak sta-
nowczo podkreślić, że przedstawione, hipotetyczne sytuacje 
nie determinują w sposób prosty i bezwzględny opisanych 
konsekwencji. Rozwój człowieka jest bowiem procesem 
dynamicznym, wielopłaszczyznowym, będącym kompila-
cją nierozerwalnych i wzajemnie na siebie wpływających 
obszarów: doświadczeń środowiskowych – Polis, natury 
biologicznej jednostki –  Soma, jak i zasobów psychicz-
nych – Psyche (Brzezińska, 2005, s. 9). 

Przedstawionej narracji przyświecał paradygmat biop-
sychospołeczny, w myśl którego rozwój i funkcjonowanie 
jednostki jest wypadkową wielu oddziałujących na nią czyn-
ników, zarówno biologicznych, społecznych, jak i psycho-
logicznych, zdaniem autorek najpełniej wyjaśniający dyna-
mikę i złożoność funkcjonowania. Wiedzę tę warto brać 
pod uwagę zarówno poszukując etiologii, diagnozując, jak 
i projektując działania o charakterze pomocowym. 

Piśmiennictwo u Autorów.
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Czy PoTRzEBnE nam qualia?*

Marta Witkowska – magister biologii 
* Praca pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Ireneusza Kojdera

Rzecz niebieska wygląda czasem zielono, a może też stać 
się czerwona1.
Rzeczywistość nie jest po prostu identyczna z obiektywną 
rzeczywistością2 (…) jednym z najtrudniejszych problemów 
filozofii jest wyrażenie za pomocą języka nieuformowa‑
nych lecz intuicyjnie odczuwanych problemów, tak, aby 
nic na tym nie straciły3. 

Co czuje każdy z nas, patrząc na pustą kartkę papieru? 
Nie wiem. Wiem tylko to, co czuję ja. Owszem, pusta kartka 
prosi się o zapełnienie. Każdy opisałby inną myśl, ale nikomu 
nie udałoby się przelać swoich najbardziej subiektywnych 
doznań. Tym „niewysławialnym” są właśnie qualia – nie-
przedstawialne jakości subiektywnych przeżyć. Rozważe-
nie odpowiedzi na tytułowe pytanie – Czy potrzebne nam 
qualia? – wydaje się być jednoznacznym z przyjęciem sta-
nowiska, iż qualia naprawdę istnieją. 

„Tak, rzeczywiście trudno zaprzeczyć, że qualia ist-
nieją. Pracuję nad tym od lat, a postępy są znikome!”4 – 
powiada Daniel Dennett, jeden z największych oponentów 
teorii qualiów.

Termin qualia (l. mn), w l. poj. quale, pochodzi 
od łacińskiego qualitas, znaczącego jakość. Terminu 
quale po raz pierwszy użył Lewis w 1929 r., już wtedy 
bardzo trafnie budując ich charakterystykę, jako subiek-
tywnych przeżyć. „Mówi się, że to dzięki qualiom istnieje 
w ogóle coś takiego, jak posiadanie doświadczenia”5. Bez 
definicji nie wiemy jednak o czym mówimy, ale skoro 
nie doczekaliśmy się pełnej definicji stołu czy koncepcji 

1 Goodaman N.: Struktura zjawiska. PWN, Warszawa 2009, 145.
2 Nagel T.: Widok znikąd. Aletheia, Warszawa 1997, 36.
3 Tamże, 16.
4 Dennet D.: Słodkie Sny. Filozoficzne przeszkody na drodze do nauki o 
świadomości. Prószyński i S-ka, Warszawa 2007, 119.
5 O’Regan J.K., Noe A.: Sensomotoryczne ujęcie widzenia i świadomości 
wzrokowej. W: Formy aktywności umysłu. T.1. Emocje, percepcja, świado-
mość. Red. A. Klawiter. PWN, Warszawa 2008, 202.

czasu, to czy można zdefiniować coś, co jest indywidu-
alną częścią świadomości? Qualia, ze względu na swą 
nieuchwytną naturę, jaką jest próba przełożenia świado-
mości na materię, stanowią twardy orzech, zarówno dla 
filozofów umysłu, jak i dla kognitywistów, a nawet dla 
badaczy komuptacyjnych.

„(…) Od wojny nienawidzę czerwonego koloru!”6. 
To tylko słowny opis odczucia widzenia koloru czerwo-
nego, który faktycznie jest opisem uczucia kobiety walczą-
cej po stronie wschodniej podczas II wojny światowej. Nie 
jest to sposób na przekazanie realnych przeżyć – w istocie, 
podmiot pozostaje z nim sam. Zatem, jak opisać choćby wra-
żenie widzenia czerwonego koloru, tak często podawanego 
jako przykładowe proste quale? Należy raczej posłużyć się 
ogólnym schematem określającym naturę qualiów.

John Locke rozróżnił dwa pytania dotyczące budowania 
opisu pojęcia – ontologiczne i epistemologiczne. Pierwsze 
jest pytaniem o naturę bytu, a więc: Czym są qualia? Nato-
miast pytanie drugie, dotyczy sposobu poznania: Jak badać 
qualia? Zazwyczaj pytania ontologiczne są trudniejsze, ale 
czy tutaj nie jest odwrotnie?

Pytając: „czym są qualia?” dostajemy w odpowiedzi 
mnogość owych definicji. Zaznaczyć należy, iż ze względu 
na stanowisko rozważanej treści niniejszej pracy, dysku-
sję poprowadzę, głównie z gronem zwolenników qualiów, 
ze względu na to, iż to oni formułują ich cechy.

Przeżycia są określone, ale we właściwy dla siebie irre-
alny sposób. Tworzą specyficzną dziedzinę bytową, o okre-
ślonej naturze. Towarzysząc procesom psychicznym, przeży-
cia są zasadniczą częścią świadomości (co przeżywają więc 
ci, którzy negują ich istnienie?). Dla najpełniejszego ujęcia 
specyfiki pojęcia qualiów posłużę się wachlarzem przypi-

6 Aleksijewicz S.: Wojna nie ma w sobie nic z kobiety. Czarne, Wołowiec 
2010, 19.

Mojej córce – Maurze
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sywanych im własności, bowiem „cechy zjawiskowe mają 
przeżyciowy charakter, służący do ich identyfikacji”7.

Biorąc pod uwagę, że „życie psychiczne człowieka jest 
z istoty jednoosobowe”8 niewątpliwie, jako pierwsza, pod-
stawowa własność, wysuwa się prywatność wrażeń. Prze-
życie jest dostępne, tylko i wyłącznie, podmiotowi, który 
je przeżywa. Jest osobiste, a więc może być jedynie opi-
sywane z perspektywy pierwszoosobowej – „ja”, a „(…) 
znaczenie każdego doznania zależy od genomu danego 
osobnika, a także od jego wcześniejszych doświadczeń, 
historii życia”9. „Historia jest wielkim faktem absolutnego 
bytu”10 – stwierdza Husserl. Każde Ego posiada swoją histo-
rię, a przeżycie tworzone jest poprzez pryzmat wcześniej-
szych doświadczeń.

Nie mogę przekazać mojego odczucia widzenia danego 
koloru, mogę jedynie przybliżyć ten stan poprzez opisanie 
go pojęciami wspólnymi dla wszystkich. W ujęciu neurobio-
logicznej teorii neuronalnych korelatów świadomości (NCC), 
pierwotna informacja, z założenia wspólna dla wszystkich, 
np. percept danego koloru, zawiera się w węzłach zasadni-
czych, z których przywoływana zostaje na zasadzie sprzę-
żenia zwrotnego, podczas którego zmienia swoją postać, 
stając się właśnie osobistym wrażeniem. Dlatego też, próby 
intersubiektywizacji danego przeżycia, czyli opisy z per-
spektywy trzeciej osoby, skazane są na niepowodzenie, gdyż 
ze względu na powstały błąd metodyczny zostaje odebrany 
podstawowy aspekt przeżycia – jego subiektywność. Per-
spektywa trzeciej osoby nie opisze stanu mentalnego orga-
nizmu mówiącego, jak to jest być tym danym organizmem. 
Moje qualia nie mogą stać się publiczne. Shoemaker pisał, 
że w qualiach jest coś niepoznawalnego. „Pewność i jakość 
własnych doznań jest niepodważalna, zaś wybierając się 
w świat zewnętrzny – ku doznaniom innych osób, niż ja, 
wzrasta niepewność”11. „Istotą subiektywności ontologicz-
nej jest sposób istnienia”12. 

Kolejna własność – bezpośrednia dostępność, podaje, 
że quale to takie przeżycie, które jest aktualnie postrzegane 
percepcyjnie, ale nie jest przypominaniem ani też opisem 
wiedzy świata zewnętrznego z użyciem symboli i znaków 
językowych. Jest dostępne intuicyjnie.

Wrażenia przeżywane są „tu i teraz”, a więc teraźniej-
szość to ich kolejna własność. Podmiot doznaje czegoś aktu-
alnie, w tej chwili jest czegoś świadomy, a więc qualia 
pojawiają się w bieżącej pamięci roboczej. 

7 Bremer J.: Jak to jest być świadomym. Analityczne teorie umysłu a pro-
blem neuronalnych podstaw świadomości. IFiS PAN, Warszawa 2005, 25.
8 Klawiter A.: Podstawowe problemy kognitywistyki: świadomość. Qualia. 
http://www.staff.amu.edu.pl/~klawiter/wyklad3-sw-2011.pdf (18.04.2013).
9 Koch Ch.: Neurobiologia na tropach świadomości. WUW, Warszawa 2008, 
251.
10 Landgrebe L.: Medytacje na temat słów Husserla „Historia jest 
wielkim faktem absolutnego bytu”. W: Studia z filozofii niemiec-
kiej. T. 3. Współczesna fenomenologia niemiecka. Red. S. Czer-
niak, J. Rolewski. Wyd. Uniw. Mikołaja Kopernika, Toruń 1999, 12.
11 Wittgenstein L.: Miniatury filozoficzne. PWN, Warszawa 1998, 30.
12 Jonkisz J.: Świadomość i subiektywność w współczesnej filozofii umysłu. 
Razem czy oddzielnie? Analiza i Egzystencja. 2009, 9, 128, http://usfiles.
us.szc.pl/pliki/plik_1297872066.pdf (18.04.2013).

Jako że qualia są prywatne, dlatego są niewyrażalne 
i niewysławialne. To husserlowska niekomunikowalność 
wewnętrznego doświadczenia podmiotu. Oczywiście, mogę 
opisać słowami, co odczuwam, kiedy patrzę na dany kolor 
lub gdy wącham tulipany, ale mój odbiorca nie będzie w sta-
nie odczuć dokładnie tego, co ja. Może jedynie przypuszczać 
moje odczucie na podstawie mojego opisu i jego własnych 
doświadczeń oraz skojarzeń. Swoją radość mogę wyrazić 
jako „jestem radosna”, a on na podstawie własnego zbioru 
pojęć i doświadczeń wiązanych z własnym odczuwaniem 
radości będzie przypuszczał, co czuję, ale nie będzie wie-
dział, jak ja to czuję. „(…) doświadczenie samo w sobie jest 
zgubione w przekładzie”13. 

Wrażenie nierelatywności qualiów oznacza, że dana 
własność quale w żaden sposób nie odnosi się do innych, 
ani nie jest z nimi powiązane.

Wrażenia pojawiają się samoistnie, niezależnie od naszej 
woli, przekonań na ich temat lub postawy podmiotu. Roz-
różnić można tutaj qualia heterogenne z dwiema podgru-
pami. Pierwsza, kiedy funkcja fizjologiczna mózgu wpływa 
na psychiczną, tzw. bottom up, gdy bodziec dochodzi z dołu. 
Podgrupa druga funkcjonuje odwrotnie. To kontrola top-
 -down, gdy świadomość zmienia stan fizjologiczny mózgu. 
Drugą odrębną grupę stanowią qualia enterogenne – gdy 
niedoświadczone świadomie przeżycie, wcześniej niespre-
cyzowane, nagle pojawia się w świadomości, wpływając 
tym samym na stan fizjologiczny mózgu – spread down. 
To zalśnienie, gdy nagle, bez uświadomionego bodźca poja-
wia się w moim umyśle „coś”/obraz – doznanie, jak w sytu-
acji, gdy nagle „wpadamy na jakiś pomysł”.

„Subiektywne przeżycia są autentyczną emergencją, 
jedną z niewielu wartych tego miana”14, więc jako nowe 
jakościowe formy powstają z prostszych elementów, jed-
nak po zbudowaniu nowej formy jakościowej nie da się 
zjawiska emergentnego sprowadzić do mniejszych składo-
wych. „Wewnętrzność” (insideness) jest dla Nagela emergen-
cyjną cechą fizykalnej organizacji mózgu15, Chalmers taką 
zależność określa mianem silnej emergencji, kiedy zjawi-
sko wyższego rzędu nie może zostać zredukowane do zja-
wisk niższego rzędu, na bazie których powstało. Zaprzecza 
to fizykalizmowi. Nieredukowalność przeżyć silnie znaczy 
o niematerialistycznym pojmowaniu qualiów. 

Święty Augustyn mówił, że może się mylić co do tego, 
czy miód jest słodki, może być jednak absolutnie pewny, 
że czuje słodki smak miodu”16. Jakość odczucia słodko-
ści św. Augustyna nadal pozostaję dostępna tylko jemu, 
ale wskazuje to na rozróżnienie sądu i (ogólnego) opisu 
doznania. Ukazuje to dwie kolejne cechy – nieomylność 

13 Ramachandran V.S., Hirstein W.: Trzy prawa qualiów: co mówi nam 
neurologia o biologicznej funkcji świadomości, qualiów i własnego Ja. W: 
Formy aktywności umysłu. T.1. Emocje, percepcja, świadomość. Red. A. 
Klawiter. PWN, Warszawa 2008, 329.
14 Chmielecki A.: Między mózgiem i świadomością. Próba rozwiązania pro-
blemu psychofizycznego. IFiS PAN, Warszawa 2001, 195.
15 Bremer J.: dz. cyt., 210.
16 Kwiatek A., Worwąg M.: Podróż po historii filozofii. Dwa wieki krytyki. 
T. 3. Scholar, Warszawa 2002, 171.
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i niekorygowalność. „Mogę się mylić w swych sądach, lecz 
to, co czuję jest absolutnie pewne”17. Nieomylność oznacza 
bezdyskusyjną posiadalność, jeśli mówię, że odczuwam ból 
w kolanie albo, że odczuwam dany zapach, nie mogę się 
mylić odnośnie stwierdzenia doznawanego wrażenia. Mogę 
jedynie pomylić się w stwierdzeniu do czego się odnoszę, 
np. gdy powiem, że czuję krzesło, będzie to potocznym 
pojmowaniem rzeczywistości. To, co jawi mi się z rze-
czywistości, np. czarne krzesło, przyjmuję za jego cechę. 
Przyjmuję realizm naiwny. Nie mogę czuć jednocześnie tak 
samo swoim ciałem/umysłem całego krzesła. Pomyliłam się, 
bo to, co czuję, to twardość drewna, faktura powierzchni, 
temperatura, w odniesieniu do danego fragmentu krzesła, 
którego aktualnie dotykam. Niekorygowalność oznacza, 
że nie można zmienić, poprawić doznania, gdyż jawi się 
nam ono takim, jakim jest. Jeśli po chwili zmieniamy zdanie 
odnośnie względnie zbliżonego bodźca, oznacza to, że poja-
wia się nam nowe quale, na skutek zmiany informacji sen-
sorycznej zbieranej z receptorów.

Dziarnowska trafnie ujmuje określoność qualiów, przy-
porządkowując je do konkretnych modularności zmysło-
wych, somatycznych, emotywnych i wolitywnych, dając 
podział ilościowy. Dodatkowo, w obrębie każdej z nich 
następuje jakościowe zróżnicowanie ze względu na ich 
charakter. 

Pierwsza z tych modularności – sensoryczna – odpo-
wiada wąskiemu ujęciu qualiów, więc będą to wrażenia 
tworzone na bazie zmysłów: wzroku, słuchu, smaku, węchu 
oraz dotyku. Każda z modularności sensorycznych ma swoją 
strukturę, na którą składają się prostsze doznania do poje-
dynczej składowej jaką jest pojedyncze quale.

Już w 1860 r. niemiecki psycholog i filozof Fechner 
przedstawił ramy pojęciowe swojej „fizyki umysłu”, póź-
niej nazywanej psychofizyką. Przede wszystkim zwró-
cił uwagę na konieczność odróżnienia cechy fizycznej 
bodźca do jego subiektywnego odpowiednika. „Psycho-
fizyka zajmuje się pomiarem siły wrażeń wewnętrznych 
(…)”18, ale jego metoda upadła. Głównym kontynuatorem 
badań w XX w. był Stevens, który to zakwestionował prawo 
Fechnera, tworząc własne prawo potęg, dotyczące relacji 
wielkości bodźca fizycznego i wrażenia. Jego dokonania 
miały wpływ na wyjaśnianie zjawisk umysłowych, jak np. 
osądów sensorycznych. Ocena jakości hedonicznej, czyli 
ocena wrażenia zmysłowego, poprzez swoją subiektywną 
ocenę, jest dziś stosowana w przemyśle, głównie dla okre-
ślania preferencji konsumenckich. 

Ujęcie qualiów w sensie szerokim – najprościej przed-
stawić, zaliczając doń wszystkie pozostałe typy doświad-
czeń pierwszoosobowych, poza zmysłowymi, które tyczą 
się ujęcia wąskiego. Szerokie ujęcie zgłębia więc modu-
larności somatyczne – odczucia z ciała, np. skurcz łydki, 
emotywne – radość na widok przyjaciela i wolitywne – 
dotyczące podejmowania decyzji/zadania. 

17 Tamże, 171.
18 Czucie i percepcja. Red. A.M. Colman, R.L. Gregory. Zysk i S-ka, Poznań 
2002, 129.

Niektórzy filozofowie, jak Flanagan, rozszerzają to uję-
cie o wierzenie i nadzieję. Strawson idzie jeszcze dalej – 
do qualiów włącza myślenie, przypominanie aż po doznanie 
rozumienia zdania, więc włącza tu nawet struktury języka, 
które, wydawałoby się, leżą poza granicami qualiów. Postawy 
propozycjonalne, czyli stan oczekiwania na coś, stan pra-
gnienia czegoś, czy stan wierzenia w coś, stan przekonania 
o czymś, według Flanagana są jakieś. Stany te są od sie-
bie odróżnialne – takie założenie należy przyjąć. Poddaję 
to w lekką wątpliwość. Postawy propozycjonalne oraz rozu-
mienie języka opierają się jedynie na wyższych poziomach 
poznawczych, a nie na niższych sensorycznych. Muszą być 
rozpatrywane w dyskursie lingwistycznym uwzględniając 
fonologię, syntaktykę, nawet akcent i ton głosu. 

Już w 1936 r. Pierce qualia rozciągnął po doznanie całej 
świadomości i doznanie czasu. Czas jest drugim modułem 
odczuwania propozycjonalnego. Natomiast quale szerszej 
świadomości – całkowitego jej doświadczania – chyba są nie-
możliwe; doświadczamy w danym momencie, jej jednego 
stanu. „Wrażenia mają swój wymiar czasowy, są obecne, 
trwają, mają okres latencji (powstanie wrażenia wymaga 
kilkuset milisekund) i niepostrzeżenie przechodzą w inne”19.

Ujęcie qualiów jest tematem na długie dysputy filozo-
ficzne, które niekoniecznie muszą prowadzić do jednomyśl-
ności. Ot, co filozof, to teoria. Subiektywna, oczywiście. 

„Posługując się różnymi schematami kategoryzacji 
świata, tworzymy różne wersje świata, zawierające nie-
zgodne ze sobą prawdy”20. „Jeśli nie ma gotowego świata, 
powiada Goodman, to skonstruujmy światy. Jeśli nie ma 
obiektywnych standardów, to skonstruujmy standardy!”21. 
Tak Goodman zachęca do swej filozofii analitycznej, gdzie 
zaproponował przyjęcie matematycznych/logicznych pew-
ników, których prawdziwości nie można podważyć. Brzmi 
to dość sucho i technicznie, jednak jest niezwykle eteryczne.

Goodman budował swoją filozofię będąc pod wpływem 
inspiracji systemu „Aufbau” Carnapa, jednak zasadniczo 
go zmodyfikował. Carnap, jako bazę stosował przeżycia 
elementarne, na które m.in. składały się qualia. Natomiast 
Goodman stworzył własny system konstrukcyjny, w któ-
rym bazę stanowiły już tylko qualia. Traktowane tutaj, jako 
jakości, quazi -części przeżyć elementarnych, „(…) skoń-
czone jakościowe charakterystyki doświadczenia fenome-
nalnego”22. System Goodmana tworzony jest przez indywi-
dua, będące sumami mniejszych, indywiduów atomowych, 
czyli qualiów. Nieodłącznym elementem architektonicz-
nym systemu są procesy selekcji i konkretyzacji, bowiem 
nie ma danych zmysłowych wolnych od konkretyzacji. 
To „(…) przyporządkowanie qualiów do różnych katego-
rii, jak kolor, czas, miejsce itp.”23. Na drugim etapie zacho-

19 Duch W.: Świadomość i dynamiczne modele działania mózgu http://www.
fizyka.umk.pl/publications/kmk/00neurologia.pdf (18.04.2013).
20 Kawalec P.: Rekonceptualizacja zastanej mądrości. Wstęp do koncepcji 
i metody filozofii konstruktywnej Nelsona Goodmana. W: Goldman N.: 
Struktura zjawiska. PWN, Warszawa 2009, XIII.
21 Tamże, XX.
22 Tamże, XXVI.
23 Tamże, XXXII.
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dzi rekonstrukcja terminów dyspozycyjnych i odróżnienie 
praw od przypadkowych uogólnień.

Przedmiotem systemu Goodmana są systemy fenome-
nalistyczne, ale epistemologia nie kładzie wyraźnego naci-
sku na fenomenalizm. „Im prostsza baza, tym mocniejsze 
więzy systemowe i tym większa spójność całości”24. System 
taki rozwija się w konfrontacji z wiedzą przedsystemową 
(buduje definicje i twierdzenia), jak i z innymi systemami, 
ale dopuszczają elementy abstrakcyjności, bo nie ma abso-
lutnej pełności, nawet w systemie konstrukcyjnym.

Odpowiedzią jest uzyskana wersja, która formułuje nam 
świat. O świecie możemy mówić tylko w kontekście układu 
odniesień, więc wizja, aby była akceptowalna musi speł-
niać kryteria: niesprzeczności, spójności, celowości (pogłę-
bianie zrozumienia świata), zgodności z dotychczasowym 
postępowaniem. Oczywiście, spotykamy twierdzenia, które 
wykraczają, nie przynależą do żadnej wizji świata. Wie-
lość możliwych wizji, naturalnie, podważa jego wspólność, 
jako jednego przedmiotu, będącym układem odniesienia 
dla wszystkich wizji. Goodman twierdzi, ze zdobywanie 
wiedzy o świecie, to określanie, która wersja jest właściwa. 
Nasz świat jest opisywany przez wersje lub odwrotnie wer-
sje budują nasze światy.

Block wprowadził podział świadomości na zjawi-
skową – fenomenalną, a więc przeżyciową oraz na świa-
domość dostępu, czyli sprawozdawczą zawierającą w sobie 
element językowy. Świadomość dostępu jest racjonalnym 
przejawem działania podmiotu – mowa i argumentacja, nato-
miast świadomość zjawiskowa dotyczy jakościowych cech 
przeżyć i „nie wymaga posiadania języka i pojęciowego 
rozumienia przez podmiot samego siebie”25. Podobnego roz-
różnienia dokonał potem Chalmers. Świadomą dostępność 
nazwał świadomością psychologiczną, a fenomenalną okre-
ślił mianem trudnego problemu. Bayne i Chalmers twier-
dzą, że oba typy występują razem. (Oczywiście, szkoda 
tylko, że redukcjonistyczni badacze zauważyli to dość 
późno, bo zrodziło to jeszcze jeden problem – lukę ekspla-
nacyjną.). Chalmers i Nagel świadomy stan mentalny wiążą 
z pozycją „jak to jest być”, uznając bycie świadomym za 
posiadanie qualiów, ale Chalmers problem qualiów określa 
trudnym problemem świadomości (problem łatwy to psy-
chologiczne ujęcie świadomości). Pojęcie qualiów rozwija 
w koncepcję fenomenalną, a dalej próbuje nawet stworzyć 
fundamentalną teorię świadomości, która przede wszyst-
kim będzie uwzględniała istnienie qualiów. Ważnym zało-
żeniem, jakie stawia Chalmers, jest utrzymanie powagi dla 
dokonań nauki, ale także utrzymanie powagi dla wniosków 
filozofii. Teoria ta stoi w opozycji do fizykalizmu, a więc 
według niej świadomości nie można sprowadzić do tego 
co fizykalne, czyli odpowiadałaby szerokiemu ujęciu Teorii 
Wszystkiego, gdzie świadomość ma podstawowe – funda-
mentalne znaczenie.

24 Hellman G.: Wprowadzenie. W: Goldman N.: Struktura zjawiska. PWN, 
Warszawa 2009, LXIV–LXV.
25 Bremer J.: dz. cyt., 27.

Chalmers, mówiąc o świadomości związanej z qualiami, 
mówi o koncepcji superweniencji. Zgodnie z nią zbiór wła-
sności wysokiego poziomu B (biologicznego) superweniuje 
ze zbiorem własności bazowego poziomu A (fizykalnym), 
w sytuacji, gdy nie ma dwóch zbiorów identycznych pod 
względem własności typu A (fizykalnch), a które będą róż-
niły się od typu B (biologicznych). Stan niższy fizykalny A 
determinuje wyższy biologiczny B, czyli B superweniuje 
na A, jeśli nie ma identycznych stanów fizycznych. Tłuma-
czy to „naddatkowy charakter świadomych stanów men-
talnych względem fizykalnego uniwersum”26. Rozróżnia 
on w dodatku dwa rodzaje superweniencji – logiczną (SL) – 
niepodatną na prawa przyrody, polegającą na wyobrażeniu 
sobie czegoś. To pojmowalność tego, co nie podlega prawom 
przyrody – nie jest przez nie opisywane, np. jak podaje 
Chalmers – lisice rodzaju męskiego są logicznie niemożliwe 
(bo podlegają prawom przyrody), ale latające telefony już tak. 
Zatem SL wyjaśnia zjawiska redukcyjnie, ale tylko takie, 
które są niepodatne na prawa. Logiczne może być przyrod-
nicze, ale nie odwrotnie. Logiczne, bowiem, nie dotyczy 
qualiów, bo „(…) logicznie możliwe są identyczne pod wzglę-
dem fizycznym światy, które nie zawierają świadomości”27.

Drugi typ, superweniencja przyrodnicza – SP (lub 
nomologiczna od nomos – prawo) – jest zależna od, a nawet 
wynika z praw przyrody (fizyki itp.) – tutaj dwa zbiory fak-
tów są ze sobą powiązane prawami przyrody, obowiązu-
jącymi w danym świecie. Coś jest możliwe przyrodniczo 
na mocy praw przyrody. Jeśli nie jest, może być pojmo-
walne tylko logicznie. 

No więc tutaj Chmielecki idzie dalej. Odważnie odwraca 
teorię qualiów, Głosząc, że nie muszą być one uświadamiane, 
a nawet bardziej – nie mogą jako takie być świadome. „Dla 
podmiotu świadomości jakości psychiczne nie występują 
jako subiektywne przeżycia, lecz jako własności świata 
przedmiotowego”28. Takie podejście tłumaczy Zenon Pyly-
shyn. Mamy dostęp do treści naszych stanów mentalnych, 
czyli możemy powiedzieć o czym one są, o czym myślimy. 
Zatem, w umyśle bezpośrednio mamy reprezentacje tre-
ści mentalnych. Chmielecki mówi o izomorfizmie, jako 
najsilniejszemu odwzorowaniu wrażenia rzeczywistości. 
Aktywny jest podmiot a nie fenomenalny obraz (ten jest 
irrealny), ale właśnie ten obraz jest jawny dla podmiotu, 
dlatego twierdzimy, że jesteśmy zbiorem przeżyć. Jednak 
podmiot świadomości nie jest identyczny z treścią świa-
domości. On tylko zdaje sobie sprawę z treści. Ma charak-
ter transcendentalny. Tak więc idąc dalej za Chmieleckim, 
mówiąc o przeżyciach, mówimy jedynie o czymś co jest 
wzajemnie jednoznaczne, ale nie tożsame. Dla przykładu, 
własności danych doznań słuchowych będą izomorficzne 
do mózgowych reprezentacji psychicznych i odwrotnie.

26 Hohol M.: Czy potrzebna nam teoria fundamentalna? Refleksje na temat 
teorii świadomości Davida Chalmersa. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce. 
2011, 49, 10, http://usfiles.us.szc.pl/pliki/plik_1297872066.pdf (18.04.2013).
27 Tamże, 13.
28 Chmielecki A.: Między mózgiem i świadomością. Próba rozwiązania pro-
blemu psychofizycznego. IFiS PAN, Warszawa 2001, 199.
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Chmielecki proponuje też ujęcie ontyczne – obiek-
tywne – „(…) sposób przejawiania się jakichś zawiązków 
istotowych w bycie realnym”29. Muszą istnieć warunki, 
będące czynnikami realizacji tego co mentalne, które zostają 
spełnione do wywołania przeżycia, ale jest ono czynni-
kiem towarzyszącym jakiemuś procesowi zachodzącemu. 
Są jakby efektem ubocznym funkcjonalistycznego działania 
mózgu, będącego w stanie przytomności, nawet świado-
mości z nie tyle aktywnymi procesami kodowania infor-
macji, co aktywną pamięcią roboczą. Zjawisko w sensie 
ontycznym, nie potrzebuje obserwatora, aby dane prze-
życie stanowiło przejaw czegoś. Chmielecki zastanawia 
się też czy to powrót do przyczynowo -skutkowej kategorii 
qualiów. Owszem, wywołanie skutków ubocznych podlega 
pod tę kategorię, ale nadal wywołuje je coś mentalnego. 
Stąd mają charakter irrealny – są skutkiem, ale nie przy-
czyną – są epifenomenem, bez następstw. 

Nie zgodzę się z Chmieleckim. Doznaniowe jakości 
treści psychicznych są uświadamiane, więc aktywność 
psychiczna musi zależeć od przeżyć, a skoro zależy, może 
podlegać zmianom przezeń wywołanymi. Ba! Dalej Chmie-
lecki postuluje wręcz tezę, że przeżycia nie mogą być wręcz 
uświadamiane przeżywającemu je podmiotowi, ale przecież 
każdy z nas wie najlepiej, co czuje, kiedy patrzy na bia-
łego kota.

Dość wyjaśnieniom natury qualiów. Jak badać coś, 
co jest tak zawiłe? W myśl drugiego searle’owskiego pytania, 
epistemologicznego Brehmer pyta: „Kto posiada ostateczny 
autorytet, gdy chodzi o poznanie subiektywości świado-
mości zjawiskowej – przeżywający podmiot czy badający 
ją z zewnątrz filozof lub naukowiec?”30. Stąd wyłaniają się 
dwie odmienne analizy świadomości – pierwszo - i trze-
cioosobowa. 

Koncepcja pierwszoosobowej analizy świadomości 
oparta jest na patrzeniu introspektywnym podmiotu, jed-
nak takiemu podejściu zarzuca się, iż subiektywność prze-
życia wewnętrznego jest założeniem nie do utrzymania pod 
kątem empirycznym. Drugim zarzutem jest to, iż jakościo-
wych przeżyć nie da się weryfikować, jak i eliminować ich 
błędnych obserwacji.

Koncepcję trzecioosobowej analizy cechuje naturali-
styczny obiektywizm, który ogranicza się do danych pozy-
skanych z zewnątrz, przez obserwatora, na podstawie opisu 
dokonanego przez podmiot. Tam, gdzie upada perspek-
tywa pierwszej osoby, wzrasta obiektywizm. Ma on zbliżyć 
poznanie do uzyskania wyników z fizykalizmu, poprzez 
pominięcie cech indywidualnego postrzegania podmiotu, 
co jakby zaprzecza idei subiektywności.

Moim zdaniem, qualia będąc podstawowym elementem 
świadomości, tym, co indywidualnie mentalne, psychiczne 
a więc nieuchwytne, wymagają specyficznej, nieempirycznej 
metody badania. Oczywiście stanowi to pożywkę dla prze-
ciwników istnienia qualiów, gdyż dążą oni do naukowego 

29 Tamże, 196.
30 Bremer J.: dz. cyt., 194.

ich zbadania, co okazuje się być niemożliwym, stąd też 
odrzucają oni istnienie jakości przeżyć subiektywnych. 
Wydaje mi się być to nieco błędnym podejściem, dlatego, 
że chcą dowieść, że nawet świadomość musi być „czymś” 
namacalnym. 

Obiektywizm jest wskazany, ale nieco zawodzi 
w poznaniu tego, co subiektywne, filozofia umysłu korzy-
sta z pierwszo osobowej analizy świadomości i posługuje się 
metodą eksperymentów myślowych. Polegają one na stwo-
rzeniu w opisie fikcyjnej, acz możliwej sytuacji – scenariu-
sza i rozpatrzeniu jej logicznie – sprzeczne/niesprzeczne 
oraz metafizycznie – wyobrażeniowo. Przy czym sama owa 
wyobrażalność nie może podważyć badań empirycznych 
(jeśli nawet tutaj byłyby one możliwe). Krytycy istnienia 
jakości przeżyć subiektywnych, w swej negacji, także posłu-
gują się eksperymentami myślowymi. Zdaniem Dennetta, 
aby wyeliminować „wiarę” w używanie przedteoretycz-
nych czy intuicyjnych pojęć, należy się odwoływać właśnie 
do eksperymentów myślowych (tzw. dźwigni intuicji), a nie 
do formalnych dowodów31.

Zrodziło to powstanie dwóch szczególnych cech cha-
rakteryzujących kognitywistyczne badanie, mianowicie: 
ekspandowanie i multidyscyplinarność. „Ekspandowanie 
wiąże się z tym, że problem inicjujący kognitywistyczne 
zorientowane postępowanie badawcze okazuje się, przy 
bliższej analizie, złożonym kompleksem problemowym”32. 
Bazowy problem badawczy rozkładany podczas analizy 
rodzi kolejne problemy wymagające osobnego rozważe-
nia. Multidyscyplinarność wymaga, iż do badania danego 
problemu powinny włączać się różne dyscypliny naukowe, 
integrując się we wspólnym programie badawczym.

Różnorodne eksperymenty myślowe dają szerokie pole 
do rozpatrywania wszelkich zależności badanej sytuacji. 
Jak już wspomniałam, przeciwko fizykalizmowi i redukcjo-
nizmowi stoi Chalmers. Uważa on, że świadomość można 
wytłumaczyć tylko superweniencją przyrodniczą, gdyż tutaj 
zawsze podlega ona działaniu praw przyrody. Fakty doty-
czące świadomości nie superweniują w sensie logicznym 
na faktach fizykalnych, a więc podstawa fizyczna nie deter-
minuje świadomości. Świadomość jest naddatkiem. Zaprze-
czeniem fizykalizmu jest również wspomniana wyżej silna 
emergencja, w której zjawisko wyższego rzędu nie może 
zostać zredukowane do niższego rzędu zjawisk bazowych 
(w emergencji słabej jest to możliwe – fizyka, chemia, nauki 
społeczne). Chalmers uważa nawet, że najprawdopodob-
niej tylko świadomość może być określana tym mianem 
we Wszechświecie.

Aby dowieść tego stanowiska, należy pokazać, że „świa-
domość nie jest superwenientna logicznie na tym, co fizycz-
ne”33, dlatego też Chalmers buduje aprioryczne wersje 
konieczności logicznej. „Dopóki jakiś pozytywny fakt 

31 Tamże, 52.
32 Klawiter A.: Powab i moc wyjaśniająca konitywistyki. Nauka. 2004, 3, 11 
http://www.staff.amu.edu.pl/~klawiter/powab.pdf (18.04.2013).
33 Chalmers D.: Świadomy umysł. W poszukiwaniu teorii fundamentalnej. 
PWN, Warszawa 2010, 171.
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na temat przeżyć w naszym świecie nie zachodzi w świecie 
fizycznie identycznym, dopóty świadomość nie superwe-
niuje logicznie”34.

Chaalmers przedstawia szereg argumentów przeciwko 
fizykalizmowi, a więc będących za niefizycznym wyja-
śnieniem qualiów.

Argument logicznej możliwości zombie ma na celu 1. 
rozważenie tego świata. Zombie jest kimś lub czymś, 
co do cząsteczki, identycznym z człowiekiem, jednak 
pozbawionym świadomych przeżyć, a więc qualiów. Jest 
to campbell’owski „człowiek -atrapa”. Dostaje te same in-
formacje na wejściu, tak samo je przetwarza i percepuje, 
w odpowiedzi funkcjonalnie zachowuje się tak samo, ale 
nie ma świadomych przeżyć, wrażeń gdy spaceruje w par-
ku. Oczywiście, skupia on uwagę, jest świadomy faktów 
i zdarzeń, ale bez własnych jakości odczuć. Tu nawet nie 
można postawić retorycznego pytania „jak to jest być zom-
bie?”, bo zombie sam tego nie wie, nie czuje. Jest to zombie 
fenomenalne, odmienne od filmowego – hollywoodzkiego 
zombie psychicznego z zaburzoną motoryką i funkcjami 
poznawczymi, które powoli, pojękując, suną do przodu. Za-
łożeniem argumentu jest postawienie idei, iż logicznie może 
istnieć system, zbudowany jak człowiek, ale pozbawiony 
przeżyć świadomych. Zgodne z zasadą Leibniza, „jakieś 
X jest identyczne z jakimś Y, wtedy i tylko wtedy gdy 
X i Y posiadają te same własności”35. Nie odpowiada, czy 
powstaje świadomość, przez co wskazuje, iż świadomość 
nie może superweniować na tym, co fizykalne. „(…) Jeśli 
cała ta struktura nerwowa ma być istotna dla świadomo-
ści, musi być istotna na mocy jakichś własności wyższego 
poziomu, które umożliwia”36 (Chalmers, s. 179).

Argument odwróconego widma wykazuje możliwość 2. 
istnienia świata takiego jak nasz, który różni się jedynie 
faktami dotyczącymi przeżyć. Dwóch obserwatorów może 
zatem doznawać takiej samej percepcji danego koloru, np. 
czerwieni. Jeden z nich może mieć wrażenie czerwieni, 
ale drugi wrażenie niebieskiego. Drugi perceptron będzie 
tworzył, analogicznie, inne barwy niż ten z założenia po-
prawny. W rzeczywistym świecie takie postrzeganie wiąże 
się raczej ze zmianą procesów nerwowych mózgu, czyli 
praw przyrody, ale jest logicznie możliwe. 

Argument z asymetrii epistemicznej. Własne do-3. 
znania poznaje się introspektywnie (w głąb), z perspek-
tywy pierwszoosobowej. Stany innych można pośrednio 
wywnioskować empirycznie z własnej, ale już tutaj trzecio-
osobowej perspektywy. Nie można być pewnym czy ktoś 
nie jest pozbawionym przeżyć zombie. Gdyby świadomość 
fenomenalną można ocenić z perspektywy trzecioosobowej, 
czyli zbadać empirycznie, bez odwoływania się do per-
spektywy pierwszej osoby, wtedy można by powiedzieć, 
że superweniuje fizykalnie, ale jest przeciwnie.

34 Tamże, 181.
35 Bremer J.: Jak to jest być świadomym. Analityczne teorie umysłu a pro-
blem neuronalnych podstaw świadomości. IFiS PAN, Warszawa 2005, 79.
36 Chalmers D.: Świadomy umysł. W poszukiwaniu teorii fundamentalnej. 
PWN, Warszawa 2010, 179.

Argument z wiedzy dotyczy eksperymentu myślo-4. 
wego Franka Jacksona, który logicznie założył istnienie, 
w specyficznych warunkach, neurokognitywnej Mary. Mary 
od urodzenia żyje w pokoju pomalowanym na czarno -biało 
oraz w odcieniach szarości. Jej ciało również ma takie barwy. 
Mary nie zna innych kolorów, ale jako neuronaukowiec 
specjalizuje się w dziedzinie widzenia barwnego. Zaczem 
posiada też wiedzę dotyczącą koloru czerwonego oraz jego 
percepcji. Ma dokładne informacje z zakresu fizyki optycz-
nej, a więc m.in. zna długość fali świetlnej odpowiadającej 
czerwieni, zjawiska na receptorach, z neurofizjologii widze-
nia zna szlaki nerwowe i sposób przetwarzania informacji 
wzrokowej w korze mózgu. „Mary wie wszystko, co można 
wiedzieć o stanach mózgu i ich cechach”37. Pomimo posia-
dania tak dokładnych informacji nie wie, jak to jest widzieć 
kolor czerwony. Teoretycznie, Mary nie musi wiedzieć, jak 
to jest widzieć kolor czerwony, aby dalej specjalizować 
się w swojej dziedzinie. Wskazuje na to przypadek Knuta 
Nordby’iego, neuronaukowca cierpiącego na achromatopsję 
(całkowitą ślepotę barw), który pozyskał obustronny punkt 
widzenia w badaniach nad zaburzeniem widzenia barw. 
Jackson postawił pytanie: Czy Mary zdobędzie jakąś wiedzę, 
gdy zobaczy czerwonego pomidora? On, jak i Chalmers 
są zgodni: Tak, Mary zdobędzie wiedzę qualiów widzenia 
czerwieni. Eksperyment dowodzi, że wiedza o qualiach nie 
jest redukowalna do wiedzy dotyczącej fizyki i procesów 
poznawczych. 

Tu przypomina się problem Molyneuxa opisany przez 
Locke’a. Za pomocą eksperymentu myślowego rozważano 
czy osoba niewidoma, po uleczeniu ślepoty, będzie w stanie 
rozpoznać przedmioty wzrokiem, jeśli wcześniej posługi-
wała się jedynie dotykiem. Praktyka pokazała, że wyuczenie 
tej funkcji zajęło pacjentom jedynie tydzień. Czy jednak 
osoba niewidoma od urodzenia, która ma sprawną korę 
wzrokową a uszkodzenie na poprzedzającym odcinku drogi 
wzrokowej, tak, że nie odbiera impulsów wzrokowych, może 
doświadczyć qualiów wzrokowych? Ramachandran i Hir-
stein proponują to, co mnie nasuwa się na myśl – przezczasz-
kowa stymulację magnetyczną kory wzrokowej V1. Ekspe-
ryment ten przeprowadzony na grupie ochotników dałby 
odpowiedź, ale oczywiście wykracza poza bioetykę.

Argument z braku analizy. Aby redukcjoniści mogli 5. 
wykazać, że świadomość wynika ze zbioru faktów fizycz-
nych, musieliby przeprowadzić analizę pojęcia świadomości, 
ale takiej, której spełnienie byłoby prawdopodobne i mogło 
prowadzić do wnioskowania redukcyjnego „a takiej analizy 
nie można uzyskać”38. Qualiów nie można opisać za pomocą 
innych pojęć, niż dotychczasowe, nakreślone przeze mnie 
powyżej. Chalmers mówi o jedynym przybliżonym rodzaju 
analizy, tj. o analizie funkcjonalnej, polegającej na wer-
balizacji stanu świadomego. Przede wszystkim pomija się 
tutaj aspekt fenomenalny, który to właśnie jest podstawo-

37 Bremer J.: Jak to jest być świadomym. Analityczne teorie umysłu a pro-
blem neuronalnych podstaw świadomości. IFiS PAN, Warszawa 2005, 211.
38 Chalmers D.: Świadomy umysł. W poszukiwaniu teorii fundamentalnej. 
PWN, Warszawa 2010, 188.
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wym wyznacznikiem stanu świadomego odczuwania. Nie 
trzeba werbalizować, czyli używać języka by opisać stan 
świadomy. Ba! Niewysławialny stan fenomenalny, zdaje się 
być podstawą świadomości. Chalmers stanowczo twierdzi, 
że „świadomości po prostu nie da się w ogóle scharaktery-
zować jako własności funkcjonalnej. (…) własności struk-
turalnej lub analizy w innych kategoriach redukcyjnych”39. 
Nie wystarczy wyjaśnienie struktury lub funkcji odnośnie 
zjawisk wysokiego poziomu, który, oprócz wszechświa-
ta, życia czy latania reprezentuje także świadomość, lecz 
jej to nie dotyka. Rozdźwięk między faktami fizycznymi 
a faktami dotyczącymi świadomości, Levine nazwał luką 
eksplanacyjną. 

Jest to luka powstała w podejmowanych próbach wyja-
śnienia związku pomiędzy tym, co fizykalne a tym, co men-
talne. Mówiąc o wrażeniach, wychodzimy z dziedziny zmy-
słowej. „Quale jest technicznym terminem filozoficznym”40, 
dlatego też to filozofowie umysłu powinni go wyjaśniać, 
jednak problemu chwytają też inne dziedziny. Stany men-
talne są zasadniczo innego rodzaju niż stany fizyczne, stąd 
niezrozumienie i powstanie błędu wyjaśniania. Kitcher 
z pomocą rozwija teorię unifikującą. „Wyjaśnienie unifi-
kujące zostaje osiągnięte wówczas, gdy wykażemy, że zaj-
ście z jest jednostkowym przypadkiem pewnej generalnej 
prawidłowości, która tworzy spójną całość z koncepcjami 
i prawami dotyczącymi innych zdarzeń i zjawisk”41.

„Fizykalizm jest nie do przyjęcia, wyraża jednak w znie-
kształcony i nieadekwatny sposób pewną potężną potrzebę. 
Jest to potrzeba znalezienia sposobu myślenia o świecie, 
który pozwoliłby nam uznać każdy element rzeczywistości, 
a nie tylko atomy i planety, za tak samo realny (…)”42. „Wła-
śnie zjawisko świadomości rzuca najgroźniejsze wyzwanie 
poglądowi, zgodnie z którym fizykalna obiektywność opi-
suje ogólną formę rzeczywistości”43. Dążenie do uzyskania 
wiedzy obiektywnej stało się wspólnym celem wielu nauk. 
Obowiązek, że „musimy przekroczyć samych siebie i oglą-
dać świat z pozaświatowej perspektywy”44. „Aby otrzymać 
intersubiektywny świat, każdy z podmiotów konstytuuje 
świat innego podmiotu przez odwzorowanie go na prze-
strzeń fizyczną”45. „Według materialisty nie istnieją fakty 
dostępne tylko jednej osobie”46.

„Dla naszych celów najlepiej jest uznawać fizykę za 
naukę fundamentalną opracowaną w celu wyjaśnienia obser-
wacji świata zewnętrznego. Gdyby z tego rodzaju wynikały 

39 Tamże, 191.
40 O’Regan J.K., Noe A.: Sensomotoryczne ujęcie widzenia i świadomości 
wzrokowej. W: Formy aktywności umysłu T.1. Emocje, percepcja, świado-
mość. Red. A. Klawiter. PWN, Warszawa 2008, 202.
41 Schetz A.: Luka eksplanacyjna a pojęcie własności fenomenalnych. Stano-
wisko Josepha Levine’a. Analiza i Egzystencja. 2012, 17, 129, http://usfiles.
us.szc.pl/pliki/plik_1347739694.pdfs. (18.04.2013).
42 Nagel T.: Widok znikąd. Aletheia, Warszawa 1997, 32.
43 Tamże, 33.
44 Tamże, 3.
45 Kawalec P.: Rekonceptualizacja zastanej mądrości. Wstęp do koncepcji 
i metody filozofii konstruktywnej Nelsona Goodmana. W: Goldman N.: 
Struktura zjawiska. PWN, Warszawa 2009, XXVI. 
46 Dretske F.: Naturalizowanie Umysłu. WIFiS PAN, Warszawa 2004, 75.

fakty na temat świadomości bez odwoływania się do samej 
świadomości w sposób istotny, to świadomość byłaby rze-
czywiście wyjaśniona redukcyjnie”47. „Naturalne jest przy-
puszczenie, że świadomość powstaje na mocy organizacji 
funkcjonalnej mózgu. Z tego punktu widzenia chemiczny, 
a faktycznie też kwantowy substrat mózgu nie ma znaczenia 
dla powstania świadomości. Liczy się abstrakcyjna organi-
zacja przyczynowa w mózgu, organizacja, która może być 
realizowana w wielu różnych substratach fizycznych”48.

„Każda teoria wiedzy stanowi pewną reakcję na to zagad-
nienie. Można podzielić je na trzy rodzaje: sceptyczne, 
redukcyjne i heroiczne”49. Sceptycyzm jest odpowiedzią 
na niedające się wykluczyć wątpliwości związane z naszymi 
przekonaniami naukowymi, bądź nie. Nasze przekonanie 
staje się irracjonalne. Poniekąd na bazie takich argumentów 
rodzi się redukcjonizm, który pewne rzeczy wie i zmniej-
sza przepaść miedzy treścią a uzasadnieniem. Interpretuje 
on nasze przekonania o świecie, jako możliwe doświadcze-
nie, jakby porządkując wiedzę o stanach psychicznych pod-
miotów, a więc o zjawiskach a nie o samym sobie. W drugą 
stronę osi, jeśli przyjąć redukcjonizm za punkt 0, rozciągają 
się teorie heroiczne, które również zauważają i przyznają się 
do ogromnej przepaści miedzy treścią przekonań a ich uza-
sadnieniem, ale… próbują ją przeskoczyć, apriorycznie!

Według Nagela konieczność połączenia świadomo-
ści i fizykalizmu jest aprioryczna, ale prawa je wiążące, 
powinny zostać poparte aposteriorycznie.

Ogniwem pośrednim pomiędzy filozoficznym a fizykal-
nym wyjaśnieniem qualiów jest podejście ujmujące neurody-
namikę, czyli funkcjonalizm neuronów w oparciu o modele 
neuronowe. To teorie neuronalnych korelatów świadomości, 
czy bąbli aktywności Taylora.

Jednak najpierw zerknijmy do artilektów – sztucz-
nych umysłów. Czy poziom badań sztucznej inteligencji 
jest lustrzanym odbiciem tego, jak myślimy? Co sztuczna 
inteligencja mówi o świadomości fenomenalnej? W zasadzie 
zgodnie z założeniami fizykalizmu i redukcjonizmu oraz 
zgodnie z rozumowaniem Nagela, nic nie mówi. Świadomo-
ści fenomenalnej nie da się opisać pojęciami, którymi opi-
suje się świat fizyczny, leżący u jej podstaw. „Poszukiwany 
realistyczny opis świata musi dodatkowo ująć wewnętrzne 
stany innych rodzajów organizmów, bez ontologicznego 
redukowania ich do stanów funkcjonalnych lub behawio-
ralnych”50, w przeciwnym przypadku uzyskamy podejście, 
mówiące, że istnieje tylko to, co da się opisać fizycznie, 
zgodne z założeniem Berkeley’a – istnieje, to, co widzę.

Sztuczna inteligencja (SI) buduje, tworzy systemy 
mające działać analogicznie do mózgu, jednak wszelkie 
próby komputacyjne, czy robotyka nie osiągnęły jeszcze 
zadowalającej odpowiedzi. Tutaj Bremer nawet pyta, czy 

47 Chalmers D.: Świadomy umysł. W poszukiwaniu teorii fundamentalnej. 
PWN, Warszawa 2010, 210.
48 Tamże, 411.
49 Nagel T.: Widok znikąd. Aletheia, Warszawa 1997, 84.
50 Bremer J.: Jak to jest być świadomym. Analityczne teorie umysłu a pro-
blem neuronalnych podstaw świadomości. IFiS PAN, Warszawa 2005, 198.
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„jeżeli za pomocą jakiegoś spektakularnego postępowania 
genetycznego dałoby się zbudować mózg, który nigdy nie 
był częścią istoty żywej, to czy byłby on indywidualnym 
podmiotem?”51. Searle postuluje swoje podejście w sil-
nej SI, gdzie rozważa czy maszyny będą mogły kiedyś 
myśleć. Symbole, jakich używa maszyna stosując program 
do wykonania zadania mają znacznie syntaktyczne – dotyczą 
wzajemnej relacji znaków. „Jeżeli myśl jest zawsze myślą 
o czymś, przeto dany ciąg symboli musi mieć jakieś zna-
czenie, by stał się myślą”52. Jest to semantyka – treść, jaką 
oprócz syntaktyki posiada umysł, natomiast nie maszyna. 
Searle mówi wprost, że „(…) komputerowy program nie 
może być umysłem (…)”. Proponuje eksperyment myślowy 
z chińskim pokojem, w którym program komputerowy ma 
formalnie zdefiniowane symbole języka chińskiego – symu-
luje on jego rozumienie. Na zadane mu pytanie, porównuje 
je ze swoją bazą danych, dając odpowiedź. Nawet, jeśli 
te odpowiedzi byłyby tak trafne, jak odpowiedzi kogoś, 
dla kogo język chiński jest językiem ojczystym, nie ozna-
cza to, że komputer rozumie go tak samo, bo nadal nie zna 
znaczeń. Dalej Searle mówi o pokoju z koszami zawierają-
cymi znaki języka chińskiego. Wprowadza się tam osobę, 
która otrzymała syntaktyczny opis reguł manipulowania 
tymi znakami, ale nie semantyczny. Osoba ta radzi sobie 
bardzo dobrze, nieodróżnialnie od osoby, dla której chiń-
ski to język ojczysty, ale nie ma jednak możliwości rozu-
mienia, nauczenia się języka naturalnego. Zadania wyko-
nywane są w sposób poprawny, ale bez rozumienia przez 
wykonującego. Searle mówi, że skoro człowiek nie może 
uzyskać w takim przypadku zdolności rozumienia, to tym 
bardziej maszyna cyfrowa. „Syntaktyka nie wystarcza dla 
semantyki”53, a więc dla powstania umysłu, gdyż umysł 
to semantyka – treści psychiczne. Umysł, aby powstał, musi 
podlegać działaniu przyczynowo -skutkowym mózgu, co by 
się zgadzało, z biologicznym pochodzeniem umysłu. Wypę-
dzono więc ducha z maszyny.

Przywołując eksperyment z wiedzy, z neurobiolog Mary, 
można wnioskować o możliwości uczenia się. Mary prze-
bywając od urodzenia w pokoju czarno -białym, nie wie, jak 
to jest widzieć kolor czerwony, mimo, że ma do tego wszelką 
wiedzę i sprawną drogę wzrokową. Mary, której pokaże 
się czerwonego pomidora, nauczy się – pozyska wrażenie 
koloru czerwonego. Tutaj także nie wystarczy baza danych 
pojęć, by uzyskać treść odnoście wrażenia koloru.

Należy szukać takiego rozumienia mentalnych stanów 
psychicznych, aby nie pozbawiać ich subiektywności, ale 
także nie stanowić jednoznacznie o ich uprzywilejowaniu 
wobec jednostki. Obiektywna fenomenologia dystansuje się 
do subiektywnego opisu świata, dając nowe spojrzenie. 

Problem subiektywnych doznań Nagela, pokazuje 
inny aspekt ujęcia świadomości zjawiskowej, będący 
możliwym do oceny, przez kogoś, kto posiada właściwą 

51 Tamże, 205.
52 Searle J.: Umysł, mózg i nauka. PWN, Warszawa 1995, 28.
53 Tamże, 35.

perspektywę przeżyciową. Nikt poza mną nie może wie-
dzieć, jak to jest być mną. Tylko ja posiadam odpowiednią 
perspektywę. Organizm posiada perspektywę przeżyciową, 
jeśli domniemywa się, że może wiedzieć, jak to jest być 
tym danym organizmem. Nagel poszukuje takiego opisu 
subiektywnych doznań, który ustanowi odpowiedni opis dla 
kogoś, niezdolnego do przeżycia danego stanu. (ze względu 
na pierwszoosobowość lub ze względu na podstawy fizy-
kalne). Wittgenstein odnośnie stanów mentalnych nie mówi 
o logicznych aspektach tylko o indywidualnych punktach 
widzenia. Kornblith posługuje się holistycznym pojęciem 
świadomości, nie ograniczając się do samoświadomości.

Jednak, nie możemy przyjąć punktu widzenia innej 
istoty. Dodatkowo, odnośnie zwierząt – istot innych od ludzi 
– brakuje pojęć, które posiada człowiek, dlatego nawet nie 
ma możliwości, dowiedzenia się, jak one rozumieją własne 
przeżycia. Fakty fizyczne leżą w obiektywności, mogą być 
ujmowane nawet poprzez istoty odmienne percepcyjne (nie 
tylko zwierzęta, ale ludzie z nadmiarami, ubytkami per-
cepcji). Fakty subiektywne, holistycznego stanu „jak to jest 
być”, jeśli zostaną zredukowane do fizykalizmu, utracą daną/ 
przypisaną im subiektywność.

Okazuje się, że może nawet przyrodniczo możliwe 
są nieobecne qualia. Głównie takie argumenty wysuwa 
Ned Block, ale ich zasada jest podobna. Polegają na umiej-
scowieniu naszej organizacji funkcjonalnej w nieprawdo-
podobnym ośrodku. Rozpatrując przypadki, intuicyjnie 
wydaje się nam taki układ niemożliwym. „Gdyby każdy 
mieszkaniec Chin symulował neuron (…) i był wyposażony 
w łącza radiowe, symulujące połączenia synaptyczne, to ist-
niałaby tam organizacja funkcjonalna”54. Wydaje nam się 
to niemożliwym i właśnie to rozpatruje Block. Nie obdarza 
nas argumentem, że jest to niemożliwe, ale też mocno opiera 
się stwierdzeniu, że nie jest to niemożliwe. Stąd nadal nie 
wiemy, czy jest możliwy układ taki sam organizacyjnie, 
jak my, ale nieświadomy.

Chalmers tworzy krzemowy odpowiednik siebie, 
ale o świadomości zombie. Każdy neuron mózgu Chal-
mersa ma swój odpowiednik wejścia układu krzemowego 
– Robot. Układ scalony robi to samo, co układ neuronalny. 
Po chwili Chalmers zamienia jeden z neuronów na odpo-
wiednik z układu krzemowego. „Jeżeli lokalne oddziały-
wania są poprawne, to zastępnik nie zmieni wcale ogólnej 
funkcji systemu”55. Dalej proponuje on wymianę sąsiadu-
jącego neuronu i tak kolejno, aż do wymiany wszystkich, 
gdzie ostatecznie cały układ scalony zastąpi układ neu-
ronalny. W czasie zamiany będą pojawiały się sytuacje 
pośrednie. Świadomość będzie się zmieniała (przekonania 
także), wyczerpywała. Końcowy Robot przetwarza, ale nie 
przeżywa. Pytanie, czy jego świadomość zgasła nagle – zni-
kające qualia, czy stopniowo, w miarę zachodzenia sytuacji – 
blaknące qualia. Sugeruje, że koncepcja znikających qualiów 
jest niemożliwa do zaistnienia, gdyż wymiana jednego tylko 

54 Chalmers D.: Świadomy umysł. W poszukiwaniu teorii fundamentalnej. 
PWN, Warszawa 2010, 417.
55 Tamże, 422.
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neuronu na element układu krzemowego mogłaby zgasić 
liniowość przetwarzania w przyrodzie. Obserwacje pacjen-
tów z uszkodzonymi fragmentami struktury mózgu, dowo-
dzą, że może nie funkcjonować dość obszerny fragment 
strukturalny mózgu, przy jednoczesnym istnieniu stanu 
świadomego, zatem Chalmers akceptuje drugą możliwość. 
Pyta, jaki procent neuronów pozwoliłby zachować świa-
dome przeżycia tworzonego Robota. Razi mnie, że Chal-
mers porusza o ilościowym ujęciu, podczas gdy powinien 
raczej rozważyć ujęcia jakościowe – które neurony (lub 
grupy neuronalne) podtrzymują świadomość? 

Searle dość wymownie opisał podobny eksperyment. 
W miarę wymiany świadomość się kurczy. Kontrola nad 
zewnętrznymi zachowaniami powoli zatraca się. Obiekt 
mówi, ale ma wrażenie, że mówi ktoś za nim, inny głos. 
Nie ma mylnych przekonań. Końcowo nie posiada świa-
domości, ale zachowuje się tak samo. 

Gdyby, jako zapasowy, zainstalować dodatkowy układ 
krzemowy z przełącznikiem, który zmienia przeżycie z jed-
nego na drugie, jak proponuje Searle z czerwieni na niebieski, 
bez dostrzegania zmian, z wyjątkiem zmiany koloru. Nie 
zauważy się, że dzieje się coś niepokojącego. Organizacja 
funkcjonalna została niezmieniona jednak qualia są zmienne. 
Jeśli tańczące qualia byłyby możliwe, to fenomenologia 
i psychologia nie łączyłyby się.

Powyższych trzech przypadków qualiów: znikających, 
blaknących i tańczących, funkcjonalizm nie jest w stanie ująć 
w eksperymentach, ale istnieje kompromis miedzy subiek-
tywnością a obiektywnością – plamka ślepa. Plamka ślepa 
to ta część pola widzenia, która jest wiązana z miejscem 
opuszczania tyłu gałki ocznej przez nerw wzrokowy. 

Aby doświadczyć doznania plamki ślepej wystarczy 
kartka z narysowanym po lewej stronie, czarnym kołem 
o średnicy ok. 1 cm oraz oddalona o ok. 15 cm czarna, pię-
cioramienna gwiazda. Kartkę, należy trzymać w odległo-
ści 25 cm od oczu, po czym zamknąć prawe oko i patrzeć 
na gwiazdę. Kartkę zbliżać i oddalać do otwartego oka tak, 
aby znaleźć punkt odległości, w którym koło zanika. Staje 
się niewidoczne, bo zostaje wypełniony tłem. Jeśli dodat-
kowo w pole plamki wypełnienie wsuniemy środek palca 
wskazującego (drugi staw paliczków)… palec nie zniknie. 
Będziemy widzieć cały palec, gdyż brakujące pole zosta-
nie wypełnione tłem. (Gdy wysuniemy tylko czubek palca, 
jak byśmy chcieli dotknąć opuszkiem palca okręgu, czubek 
palca zniknie. Brakujące pole zostanie wypełnione tłem, 
którym w tym przypadku jest białe tło kartki).

Faktycznie jest tak, że „(…) mózg w rzeczywistości 
wypełnił twoją plamkę ślepą qualiami”56. Mózg nie widzi, 
że nie widzi. Ramachandran i Hirstein przypuszczają, że ist-
nieją qualia plamki ślepej, jak i również, „że mogą one dostar-
czać wsparcia sensorycznego”57 i dlatego są wypełniane 

56 Ramachandran V.S., Hirstein W.: Trzy prawa qualiów: co mówi nam 
neurologia o biologicznej funkcji świadomości, qualiów i własnego Ja. W: 
Formy aktywności umysłu. T.1. Emocje, percepcja, świadomość. Red. A. 
Klawiter. PWN, Warszawa 2008, 333.
57 Tamże, 333.

przeduwagowo, ale czy świadomie? W doświadczeniu tak, 
na co dzień raczej nie. Kora wzrokowa otrzymuje sygnały 
z obu oczu. Plamka ślepa to region, który nie wysyła rze-
czywistego sygnału odpowiedniego fragmentu pola wzro-
kowego, jednak kora wzrokowa zawiera w sobie fragment 
odpowiadający plamce ślepej każdego oka. Umysł na podsta-
wie takich sygnałów jest w stanie dobudować brakujący frag-
ment za pomocą qualiów. Wypełnienie, to dosłowne widze-
nie faktury tła – wzory, kolory, jako wywołane sygnałem, 
którego tak naprawdę nie ma. Tak postrzegany obiekt -obraz 
jest nieodwołalny. Inaczej niż w przypadku, gdy widzimy 
psa za drzewem (wystaje głowa i ogon). Wiemy, że jest 
on ciągły, ale równie dobrze ktoś mógłby wprowadzić nas 
w błąd budując atrapę psa. Taki obraz jest elastyczny, wypeł-
nieniony amodalnie, co jest pojęciowym dopowiadaniem 
sobie, na bazie wiedzy, ale nie na zasadzie pól modalnych. 
Część, której nie widzimy może być w rzeczywistości różna, 
a obraz uzyskany z wypełnieniem jakościowym – qualiami 
kształtu – jest nieodwołalny. Więcej, zdarza się, iż, w pew-
nych obrazach, jeśli uzyskamy dane wrażenie, nie jesteśmy 
w stanie się go pozbyć. Sprawdza się popularne: „What Has 
been seen cannot be unseen” (w dosł. tłum.: Co zostało 
zobaczone, nie może być odzobaczone), jak w obrazie 
z dalmatyńczykiem, przy dużym kontraście. Początkowo 
umysł widzi bezładnie rozrzucone czarne plamki, ale gdy 
zaskakuje i zauważa wszystkie elementy, a przede wszyst-
kim dalmatyńczyka, nie pozbędzie się tego doznania.

Przykład psa za drzewem przypomina sytuację odbioru 
luki za głową. Jest ona jakby formą pośrednią między wypeł-
nieniem plamki ślepej qualiami a psem za drzewem. Otóż, 
możemy się spodziewać, co kryje się za nami i wypełniać 
to poniekąd qualiami, ale równie dobrze może stać tam 
żyrafa lub po prostu listonosz. Podobnie jest w wypełnianiu 
kształtu figury. Raczej nie są to qualia tła. To wypełnianie 
amodalne za przeszkodą. W obu przypadkach interpolo-
wanie powierzchniowe zachodzi odmiennie, jednak wyka-
zuje aktywność tych samych grup neuronalnych pola V1 – 
pierwszorzędowej kory wzrokowej.

Inaczej jest w przypadku przedmiotów dwustabilnych – 
figur wieloznacznych (np. kaczka -królik). Tu powstają qualia 
dwuwarstwowe. Bodziec wywołuje dwa rodzaje qualiów, 
jednak w danej chwili odbieramy jeden rodzaj, fiksując 
na nim wzrok. Po chwili następuje wyczuwalny wzrokowy 
przeskok na drugą wersję tego samego obiektu – odwoła-
nie jednego zbioru qualiów kształtu, na rzecz drugiego. 
Widzimy kaczkę albo królika. Podobna zasada występuje 
w lustrzanym odbiciu obiektu – raz mamy qualia siebie, 
raz odbicia. Jeszcze ciekawiej jest patrząc w samocho-
dzie w lusterko wsteczne, co dotyczy qualiów lokalizacji. 
Sytuacja jest typową sytuacją panującą na drodze, gdy we 
wstecznym lusterku widzimy jadący za nami samochód. 
Wiemy, że jest on za nami, ale gdyby lusterko zamienić 
na dziurę w szybie przez którą widać jadący na nas samo-
chód? Oczywiście, zachowamy się inaczej, mimo, że obser-
wowany obraz będzie taki sam. Czy to już qualia czy jesz-
cze odruch unikania? 
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Co, jeśli system wzrokowy ulegnie zaburzeniu?
Pacjenci z zespołem Charlesa Bonneta, mając uszko-

dzony system wzrokowy: siatkówkę, nerw wzrokowy, pro-
mienistość wzrokową a nawet obszar V1, cierpią na śle-
potę, obejmującą nawet całe pole wzrokowe. Teoretycznie 
nie powinni widzieć, a praktycznie doświadczają bardzo 
wyraźnych halucynacji wzrokowych (zazwyczaj są to posta-
cie lub wzory). Wyobrażając sobie jakiś przedmiot uak-
tywnia się u takiego chorego, oprócz pól skroniowych 
skorelowanych z pamięcią, również pole V1 – przedmiot 
jest halucynowany. Być może dzieje się tak ze względu 
na nieaktywność systemu wzrokowego, a mózg chciałby 
wiedzieć co sobie wyobraża. Zdrowa osoba, mając zdrowe 
wejścia, nie musi halucynować przedmiotu. Zdrowa siat-
kówka, przy zamkniętych oczach wysyła sygnał zerowy 
o tym, że żadnego przedmiotu tu nie ma, zabezpiecza 
nas, przed zalewem halucynacji patologicznych. Osta-
teczny obraz jest może wynikiem sprzężenia zwrotnego 

„góra–dół”. 
Synestezja jest także zaburzeniem funkcji qualiów, 

gdzie wrażenie jednej modalności zmysłowej przenoszą 
się na drugą. „(…)Na przykład cyfra cztery to złoto, pięć 
to jasnozielony, dziewięć – cynober. Dni tygodnia i mie-
siące mają swoje barwy. Uporządkowałam je w formy 
geometryczne, wycinki koła, nieco, jak wykresy kołowe. 
Kiedy muszę przypomnieć, w który dzień coś się wyda-
rzyło, na moim wewnętrznym ekranie najpierw pojawia 
się barwa dnia, a następnie jego położenie w kole”58. Tutaj 
dana cyfra kojarzona jest zawsze z tym samym kolorem, 
ale równie dobrze kolory mogą pachnieć.

Może zaburzeniem funkcji qualiów a może ich odmianą, 
są qualia częściowe. Występują one u osób doświadczają-
cych bólów fantomowych. „Fantom (…) jest to obraz lub 
pamięć części ciała, zwykle kończyny, utrzymująca się upo-
rczywie przez miesiące albo lata po jej utracie”59. Pacjent nie 
widzi amputowanej kończyny lub jej części, ale czasem ma 
nieodparte bólowe wrażenie pochodzące nawet z najdalszych 
części amputowanej kończyny. Ból fantomowy związany 
jest zapewne z wypadkiem, kiedy nastąpiła utrata. Okazuje 
się jednak, że często właśnie zniknięcie uczucia posiadania 
fantomowej kończyny dla pacjenta jest tragedią, ponieważ 
dzięki odczuciu fantomowemu pacjenci mogą jakby akty-
wować protezę kończyny, tj. uzyskać takie umysłowe wra-
żenie zespolenia protezy z „duchem” fantomu, że dopiero 
wtedy mogą poruszać protezą. Qualia tego rodzaju zwią-
zane są z przekonaniami, tym wyższymi, im większe jest 
wsparcie sensoryczne, czego obrazem jest fakt, że „(…) 
udar części czuciowej mózgu może „wyleczyć” człowieka 
z fantomu”60. Tu, system sensoryczny zdaje się pracować 
na najwyższych obrotach, gdyż qualia eksplicytne, tj. poja-
wiające się w reakcji fantomowej, zdają się dorównywać 
tym związanym z rzeczywistym postrzeganiem obiektów. 

58 Sacks O.: Oko umysłu. Zysk i S-ka, Poznań 2010, 242.
59 Sacks O.: Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem. Zyski 
S-ka, Poznań 2008, 98.
60 Tamże, 99.

Czy wobec tego „(…) ukryte przekonania są całkowicie 
pozbawione qualiów”61?

Zatem, świadomość wzrokowa to widzenie czy złudze-
nie? Czy qualia wzrokowe, to realne doznania?

Enaktywiści, O’Reagan i Noe „słusznie podkreślają, 
że percepcja następuje zazwyczaj w związku z działaniem, 
ale nie do przyjęcia jest negowanie przez nich neuronal-
nego podłoża percepcji”62. Autorzy O’Regan i Noe tłuma-
czą, że qualia wynikają z doświadczenia lub wydarzeń, 
które nie są stanami a formą działania. Introspekcyjnie nie 
dostaniemy się do własności określającej doświadczany 
stan, bo według autorów, takie stany nie istnieją. Na tej 
podstawie O’Regan i Noe mówią, że nie istnieją qualia 
wzrokowe. Uznają je jako złudzenie, zatem według nich nie 
istnieje realna luka eksplanacyjna, bo qualia, jak mówią: 
„Są sposobami działania”63. Twierdzą raczej, że widze-
nie jest trybem sensomotorycznej zbieżności działania. 
O’Regan i Noe jako argument pierwszy podają przykład 
jak to jest prowadzić porsche. Zakładają, że prowadzenie 
pojazdu opiera się jedynie na wiedzy i działaniu pojazdu, nie 
dając w ten sposób quale. Nie zgodzę się, byśmy wszyscy 
odczuwali to samo prowadząc porsche. Argumentem dru-
gim na odczuwaną obecność jakości, jest zjawisko ślepoty 
na zmianę braku obrazu podczas mrugnięcia okiem. Brak 
dostrzegania zmiany bierze się według autorów z ukrytej 
wiedzy odnośnie mrugania okiem i ruchów głowy. Podob-
nie z patrzeniem na czerwień. Mamy do niej ciągły dostęp, 
stąd wydaje nam się, że mamy quale widzenia czerwieni. 

Dalej twierdzą, że „doświadczenia są ćwiczeniami skom-
plikowanych zdolności, nie zaś zdarzeniami trwającymi 
w umyśle albo mózgu”64(…) Po pierwsze, w widzeniu zobo-
wiązujemy siebie do braku przekonań co do tego, co dzieje 
się w naszej głowie. Widzenie jest skierowane na świat, nie 
na mózg. Po drugie, gdy widzimy, uznajemy postrzegany 
szczegół za znajdujący się w świecie, a nie w naszej gło-
wie65. Wydaje mi się, że patrząc na coś, oprócz zbieżności 
sensoryczno -motorycznej tego doświadczenia, w momen-
cie, w którym staję się świadoma postrzegania, doświad-
czam fenomenologicznej refleksji, tego, co widzę. Autorzy 
na podstawie powyższego twierdzą, że to, co filozofia mówi 
o qualiach to opowieść, która nie istnieje, bo nie ma qualiów 
– odczuć, a zamiast tego istnieje tylko informacja z wie-
dzy, odnośnie każdego zmysłu, „(…) uwzględniając inte-
rakcję postrzegającego z otoczeniem – proces zachodzący 
na zewnątrz jego organizmu”66. Przykładowo, trzymając 

61 Ramachandran V.S., Hirstein W.: Trzy prawa qualiów: co mówi nam neu-
rologia o biologicznej funkcji świadomości, qualiów i własnego Ja. W: For-
my aktywności umysłu T.1. Emocje, percepcja, świadomość. Red. A. Klawi-
ter. PWN, Warszawa 2008, 355.
62 Koch Ch.: Neurobiologia na tropie świadomości. WUW, Warszawa 2008, 23.
63 O’Regan J.K., Noe A.: Sensomotoryczne ujęcie widzenia i świadomości 
wzrokowej. W: Formy aktywności umysłu T.1. Emocje, percepcja, świado-
mość. Red. A. Klawiter. PWN, Warszawa 2008, 203.
64 Tamże, 208.
65 Tamże, 209.
66 Stone V.L.: „Jak to jest”. Czarna Skrzynia Bałki a zalety i wady rozwią-
zania sensomotorycznego: Wprowadzenie, „AVANT” 01/2010, s.302, www.
avant.umk.pl, (18.04.2013).
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butelkę, nie widząc jej, autor uważa, że bada to dotykiem, 
co daje odczucie trzymania butelki. Podstawą odczucia jest 
wiedza dotycząca trzymania i przeznaczenia tego przed-
miotu, ale dłońmi czujemy zawsze tylko część butelki i nie 
ma pewności czy to wiedza, czy qualia pozwalają nam 
dobudować jej resztę. Przecież zbieramy nie tylko doświad-
czenia percepcji zmysłowej, pochodzące z receptorów ale 
również fakty fenomenalne. Argument z wiedzy Franka 
Jacksona rzuca nowe światło na teorię sensomotoryczną. 
„(…) istnieje różnica pomiędzy wiedzą proceduralną, wie-
dzieć jak, a wiedzą teoretyczną, wiedzą, że”67. Posiadając 
wiedzę teoretyczną, typu „że”, można dowiedzieć się cze-
goś nowego, typu „jak”, co nie jest związane z interakcją 
między doświadczającym a otoczeniem, dotyczy to jedynie 
jego umysłu, więc jest fenomenalne.

Podsumowując, Noe i O’Regan traktują świadomość 
wzrokową jako przejściową (uświadamianą) i ogólną (nie-
uświadamianą). Zgodzę się, ale dalej autorzy utrzymują, 
że takie doświadczenia percepcyjne – widzenia są jedy-
nie efektem działania percepcji i dają złudzenie qualiów. 
Zatem, według nich, teoria fenomenologiczna świadomo-
ści nie istnieje, bo doznania, to nie zjawiska fenomenalne, 
tylko efekt zbieżności sensoryczno -motorycznej. Moim 
zdaniem, często tak, ale także często nie. Istnieją sytu-
acje, w których nie występuje działanie, a obserwuje się 
doznania fenomenalne np. paraliż w narkolepsji, czy zespół 
zamknięcia, „zastygli narkomani” dowodzą, że brak dzia-
łania – ruchu i języka, nie wyklucza istnienia świadomości, 
zatem qualiów. Jestem tutaj za Chalmersem, że świado-
mość to doświadczenie, także jakościowe, ale niekoniecznie 
związane z zachowaniem Oraz za podziałem świadomości 
Block’a, na operacyjną i doznaniową – tę, która tutaj nas 
stricte interesuje. „Mówiąc obrazowo, jeśli nie uwzględni 
się roli qualiów, to widzenie normalne przestaje się różnić 
od widzenia, jakie jest udziałem robota czy zombie”68.

Świadomość jest wynikiem działania komórek nerwo-
wych mózgu, z tego względu luka eksplanacyjna jednak 
istnieje. „Potrzebujemy teorii, która zasypie przepaść eks-
planacyjną i wyjaśni, dlaczego aktywność pewnej grupy 
komórek nerwowych stanowi podłoże określonego wraże-
nia (albo jest z nim identyczna)”69.

Autorzy, Crick i Koch, próbują dotrzeć do wyjaśnienia 
w jaki sposób czynności fenomenalne powstają z aktywności 
mózgu. Dlatego szuka się neuronalnych korelatów świado-
mości (NCC). „Mówiąc ogólnie przez NCC rozumiemy zbiór 
zdarzeń neuronalnych wywołujących specyficzny aspekt 
świadomego perceptu”70. Crick i Koch poszukują mecha-
nizmów neuronalnych, jednak koncentrują się na układzie 
wzrokowym, jak podają „z powodów taktycznych”71 co, 

67 Tamże, 304.
68 Klawiter A.: Powab i moc wyjaśniająca kognitywistyki. „Nauka”. 2004, 3, 
9, http://www.staff.amu.edu.pl/~klawiter/powab.pdf (18.04.2013).
69 Koch Ch.: Neurobiologia na tropie świadomości. WUW, Warszawa 2008, 31.
70 Crick F., Koch Ch.: Rama teoretyczna dla świadomości. W: Formy aktyw-
ności umysłu T.1. Emocje, percepcja, świadomość. Red. A. Klawiter. PWN, 
Warszawa 2008, 303.
71 Tamże, 303.

ze względu na powyższe, może być kontrowersyjne, ale 
zapewniają, że w zbudowaną ramę teoretyczną można wło-
żyć każdy zmysł i jego doznania. Pierwotnie jednak nie 
byli pozytywnie nastawieni do qualiów. 

Proponują program minimum – szukają mózgowego 
konkretnego miejsca świadomości. Stoją w opozycji do holi-
stycznego, czyli całościowego, pojmowania świadomo-
ści, która jest stanami osiąganymi wskutek współpracy 
ogromnych zespołów neuronalnych. Crick i Koch, idąc 
tropem, że nie każda aktywność dużych grup neuronów 
kory mózgowej prowadzi do uzyskania stanów świadomych, 
dążą do uzyskania precyzji świadomości.

Poszukiwania NCC opierają na analizowaniu klinicz-
nych przypadków umysłu postaci zombie. Nieistnienie 
qualiów w zaburzeniach funkcjonowania mózgu, daje pole 
do poszukiwań takich miejsc, które mogą przyczyniać się 
do ich powstawania. Mogłoby to faktycznie dać przypusz-
czenie, że qualia nie są holistyczną własnością mózgu a jedy-
nie efektem funkcji pewnych podgrup neuronów.

Agnozja – mówiąc ogólnie o pojęciu, jest to niemoż-
ność rozpoznawania. Najczęściej występującą agnozją, jest 
wzrokowa, opierająca się na niemożności rozpoznawania np. 
kolorów, twarzy, ruchu lub kształtu przedmiotów. Każdy 
rodzaj jest ściśle związany z lokalnym uszkodzeniem mózgu, 
a więc stosunkowo małej grupy neuronów, będących NCC 
dla konkretnych funkcji percepcyjnych. Badania Kocha 
i Cricka doprowadziły do wniosku, że NCC odpowia-
dają kolumnowemu poziomowi strukturyzacji reprezen-
tacji. Kolumna jest jednostką czynnościową kory nowej. 
Kolumny te są specyficzne względem konkretnych cech. 
(Dalej kolumny o zbliżonych parametrach cech składają się 
w dany moduł, np. węchowy). Badając objawy afazji, Mil-
ner i Goodale rozróżnili dwa szlaki wzrokowe: grzbietowy 
– widzenie „gdzie” (ruch itp.) oraz brzuszny – widzenie 
„co” (świadome określanie tożsamości obiektu) z użyciem 
percepcji zmysłowej – wzrokowej. 

Ślepowidzenie to wielce nieprawdopodobny stan, w któ-
rym pacjent potrafi określić kierunek, orientację, czy kolor, 
ale uparcie twierdzi, że nie odczuwa wrażeń wzrokowych. 

„Tacy pacjenci (…) nie mają zwykłego bezpośredniego 
dostępu do informacji wzrokowej”72. Informacja płynie 
zmienioną drogą, omijając uszkodzony fragment pierwszo-
rzędowej kory wzrokowej – V1. Odbywa się to na zasa-
dzie automatyzmu. Jednak opóźnienie oceny cechy bodźca 
o kilka sekund eliminuje cechy zombie i pacjent przy uży-
ciu pamięci roboczej nie jest w stanie wykonać zadania. 
Opóźnienie oceny cechy bodźca widoczne jest w bada-
niu Goodale’a, który zaobserwował, że zgaszenie światła 
takiemu pacjentowi na krótko przed próbą wrzucenia listu 
do skrzynki, uniemożliwi mu odczytanie orientacji otworu 
i dopasowania ustawienia koperty. Milner i Goodale zbu-
dowali koncepcję dwóch mózgów wzrokowych, opartych 
na dwóch szlakach neuronalnych. Strumień grzbietowy 
mózgowego układu wzrokowego, nie posiada qualiów, jak 

72 Chalmers D.: Świadomy Umysł. W poszukiwaniu teorii fundamentalnej. 
PWN, Warszawa 2010, 420.
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i pamięci. Działa on w czasie rzeczywistym, w ścisłych 
pętlach i nie potrzebuje qualiów. Strumień brzuszny, nato-
miast, działa w oparciu o qualia, zatem dysponuje jakąś 
pamięcią, co pozwala na działanie i dokonywanie wyborów. 
Neurony strumienia brzusznego, z płata skroniowego, pro-
jektują dalej do płata czołowego, stąd powszechne i potwier-
dzone przypuszczenie, że kora przedczołowa odpowiada za 
decyzyjność człowieka i przewidywanie konsekwencji.

Objawy częściowego napadu padaczkowego płata skro-
niowego manifestują się różnorako. Obserwuje się całkowitą 
lub częściowa utratę świadomości, ale obserwuje się też 
pewne zachowania zbliżone a nawet identyczne do realnych, 
np. śmiech, powtarzalność danej sceny. Domniemywa się, 
że tu znów działają automatyzmy przyrównywane do dzia-
łania nieświadomych „agentów zombie”, które włączają 
się podczas napadu, gdy świadomość zostaje wyłączona. 

„Aktywność neuronalna leżąca u podłoża zachowań zombie, 
jest bardziej odporna na taką interferencję”73.

Koch podejrzewa, że również podczas snów somnambu-
licznych (lunatyzm), działają automatyzmy. Świadczy o tym 
fakt, iż wykonywane czynności nie są wykonywane świado-
mie, nie w pamięci roboczej i nie są zapamiętywane. Zwrotna 
koalicja neuronów jest zbyt słaba, aby utrwalić aktyw-
ność, ale jest wystarczająca dla zadziałania automatyzmu.

Po krótkim opisie powyższych przypadków można 
wnioskować, że zachowania nieświadome, nie różnią się 
od świadomych. Automatyzmy, będące nieświadomymi, 
mogą mieć jednak wyodrębnione szlaki nerwowe, od szla-
ków aktywnych podczas stanów świadomych lub jest 
to ta sama sieć, działające w dwóch trybach.

Koch sugeruje, że metody podobne do założeń Testu 
Turinga można wykorzystać w próbie rozróżniania zachowań 
świadomych i nieświadomych. Również opracowanie testów 
dotyczących pamięci roboczej na przykładzie testu z opóź-
nienia, mogłoby dawać miarodajne wyniki. Niemożność 
wykonania przez pacjenta zadania, po wprowadzeniu opóź-
nienia, świadczy, iż za nie odpowiada agent zombie, a nie 
świadomość, czy uwaga. Najprawdopodobniej automatyzmy 
są zlokalizowane poza korą nową i poza strumieniem grzbie-
towym „gdzie”, który działa na zasadzie aktu wzrokowo-
 -ruchowego. Brzuszny strumień „co” działa na zasadzie aktu 
percepcyjnego, świadomie. W sytuacjach patologicznych 
kwestii funkcjonowania mózgu bez udziału świadomości, 
czyli faktycznego stanu bliskiego zombie szlaki te działają 
alternatywnie w dwóch trybach. Jeśli fala pobudzeń neu-
ronalnych biegnąca od receptorów do ostatnich elemen-
tów drogi jest krótkotrwała, przebiega tak szybko, że zdąży 
wygenerować niewielką ilość potencjałów czynnościowych, 
dlatego uruchamia tylko automatyzmy. Natomiast, gdy fala 
pobudzeń jest długotrwała, sieć połączeń błyskawicznie się 
rozszerza. Wzmacniana kontrolą top ‑down działa na zasadzie 
sprzężenia zwrotnego i „(…) jest na tyle silna, że wytwarza 
koalicje neuronów, będące podstawą świadomej percepcji”74. 

73 Koch Ch.: Neurobiologia na tropie świadomości. WUW, Warszawa 2008, 233.
74 Tamże, 236.

Koreluje to nieco z koncepcją „bąbli aktywności” Johna 
Tylora, który to owe bąble uważa za „(…) odpowiadające 
wrażeniom powstającym na najważniejszym poziomie hie-
rarchii modułów systemu. Takie bąble tworzą się w modelach 
traktujących tkankę neuronową jako ciągłą dwuwymiarową 
warstwę”75. Są pobudzeniami trwającymi nawet po usta-
niu sygnału, o danym okresie latencji, którego odpowied-
nia długość, jest zdolna wywołać wrażenie. Co ważne, nie 
da się prześledzić pochodzenia ciągu świadomych wrażeń. 
Tylor za decydujące w konkurencji impulsów, uważa jądro 
siatkowate wzgórza (NRT), jako, że „ma obustronne połą-
czenia ze wszystkimi obszarami kory oraz pozostałymi 
częściami wzgórza”76.

Znając nawet fizykalne podłoże procesów umysłowych 
nie można wytworzyć świadomości. Nadal nie jest jasne 
jak zradza się świadomość. Badania Gazzanigi i Sperry’ego 
obrazują tę tajemnicę. Dowiedli, że po komisurotomii – 
przecięciu wszystkich włókien spoidła wielkiego, łączą-
cego ze sobą obie półkule – nie następuje rozszczepienie 
świadomości. Sugerują, że percepcyjną półkulą jest półkula 
lewa, natomiast prawa działa automatycznie – bez qualiów. 
Pacjent po komisurotomii nie rejestruje bodźców z lewej 
części ciała, które w swej większości, dochodzą do pół-
kuli prawej. Nie widzą swojego lewostronnego zachowania, 
lewego pola widzenia – nie mają świadomości w prawej 
półkuli w ogóle, według definicji, że świadomość to wra-
żenie, jak i świadomość jego posiadania.

Ramachandrian i Hirstein „zaakceptowali dookreśloną 
ideę qualiów, czyli program minimum Cricka i Kocha doty-
czący szukania ścisłego miejsca świadomości i jej mechani-
zmów, to jednak poszerzają go o ustalenie ogólnych zasad 
występowania qualiów. Nie stawiają pytania ontologicz-
nego ani epistemologicznego, a pytają o funkcję qualiów 
w mózgu i formułują „Trzy prawa qualiów”. Koncepcja 
ta zrodziła się u progu zauważenia różnic funkcjonowa-
nia świadomości w zespołach neurologicznych, w których 
świadomość fenomenalna została zaburzona. 

Autorzy znoszą barierę epistemologiczną, twierdząc, 
że to typowa bariera tłumaczenia. Język mówiony, którym 
staramy się opisać wrażenia jest mediatorem. Uważają, 
że wrażenie pozostaje tak długo prywatne, jak długo się 
o tym mówi, czyli używa mediatora. Znów się nie zgo-
dzę, otóż mogę myśleć, bez wypowiadania, jednak nadal 
będę używać świadomie języka w pamięci roboczej. Sami 
trochę zapędzają się w róg epistemologii. Proponują eks-
peryment myślowy z kablowym połączeniem neuronal-
nym mózgu własnego z odpowiednim fragmentem kory 
drugiego mózgu, aby można odczuć qualia drugiej osoby. 
Rozważam, czy tym eksperymentem wpasowuje się w ideę 
eksperymentów myślowych, ale zupełnie to mnie nie prze-
konuje, przede wszystkim dlatego, że właśnie subiektyw-
ność uważam, za niezbywalną cechę qualiów. Jak zwery-
fikujemy, gdy na tak zbudowanym moście neuronalnym 

75 Duch W.: Świadomość i dynamiczne modele działania mózgu, http://
www.fizyka.umk.pl/publications/kmk/00neurologia.pdf (18.04.2013).
76 Tamże, s. 7.
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dojdzie do zaburzenia jakości impulsu? Wtedy otrzymamy 
inne quale.

Niemniej jednak Ramachandran i Histrein stworzyli 
„Trzy prawa qualiów”, jako podbudowę teoretyczną. 

„1. Qualia są nieodwołalne, czyli sztywne na wej-
ściu”77 – zostały wywołane przez bodziec i nie mogą zo-
stać zmienione.

„2. Qualia są źródłem zachowań nieodruchowych, czyli 
są elastyczne na wyjściu”78 – bodziec nie wywołuje reakcji 
automatycznej a otwiera furtkę do podjęcia decyzji, jako 
jednej z możliwych, co objawia się danym, także jednym 
z możliwych zachowań.

„3. Qualia nie są przetwarzane w czasie rzeczywistym, 
ale są przechowywane w pamięci krótkotrwałej (…)”79. De-
cyzja nie może zostać podjęta natychmiast, w momencie 
pojawienia się quale, a w trakcie jego istnienia w pamięci 
roboczej, przypominania sobie także. Mózg przechowu-
je qualia, więc reprezentacja musi trwać wystarczająco 
długo.

Czy na pewno? Funkcjonalizacja qualiów urąga czystym 
jej zwolennikom. Jak na podstawie tych praw udowodnić, 
że nie mówimy o zombie, że czujemy Ja? Ramachandran 
ujmuje qualia i Ja jako dwie strony tej samej monety, ale 
jak zwraca uwagę Klawiter „(…) w normalnym doświad-
czeniu dostępna jest zawsze tylko jedna strona monety”80. 
Autorzy pominęli takie rozważania a także to, że prawa 
te muszą działać razem, nie osobno, aby mogły stanowić 
o zaistnieniu qualiów. 

Badacze Ramachanrdan i Hirstein, zgodnie z hipotezą 
Cricka oraz wynikami swoich badań wysunęli przypusz-
czenie, że qualia są ściśle związane z płatami skroniowymi, 
a szczególnie z ciałem migdałowatym, jako ich elementem. 

„Bez tej struktury jesteśmy, jak chiński pokój Searle’a (…)”81, 
gdyż chiński pokój wygeneruje jedno wyjście na podstawie 
wymagania, jednak nie ma umiejętności poczucia znaczenia, 
czyli procesu myślowego podczas wykonywania zadania. 
Jest jak zombie.

Badacze zgadzają się także z drugą hipotezą Cricka, 
mówiącą że qualia nie są związane z pierwszymi etapami 
przetwarzania percepcyjnego – poziomu receptora, np. siat-
kówki, ani z końcowymi etapami percepcyjnego przetwarza-
nia, gdzie ostatecznym elementem jest planowanie zachowa-
nia. Są etapem pośrednim, między percepcją a działaniem. 
Ramachandran i Hirstein wnioskują tak również na podsta-
wie wyników badań (za Penfieldem i Pierotem, Gloorem, 
Bancaudem i in.) chorych na epilepsję skroniową. Wyłado-
wania neuronalne tej okolicy, uszkadzając ją, powodują naj-
większe ubytki świadomości. Jak i odwrotnie, pobudzanie 
u tych chorych tych okolic elektrowstrząsami, wywołuje 
najsilniejsze doznania świadome. Podają za Gloorem, iż sty-
mulacja ciała migdałowatego wywołuje „żywe”, powtórzone 

77 Ramachandran V.S., Hirstein W.: dz. cyt., 296.
78 Tamże, 296.
79 Tamże, 296.
80 Klawiter A.: Formy aktywności umysłu. PWN, Warszawa 2008, 298.
81 Ramachandran V.S., Hirstein W.: dz. cyt., 356.

przeżycia autobiograficzne. Podczas napadów chorzy prze-
żywają powtórnie pewne zdarzenia ich życia, doświadczają 
intensywnych stanów emocjonalnych lub silnych halucyna-
cji zapachowych, smakowych lub słuchowych. Płaty skro-
niowe są także lokalizacją językowo -semantyczną obiektu. 
Możemy obiekt nazwać, opisać jego przeznaczenie, mamy 
związane z nim odczucia. Napady obejmujące ciało migda-
łowate u chorych manifestują się wzmożeniem znaczenia 
wszystkiego, podczas gdy uszkodzenie jego wywołuje brak 
emocjonalności i empatii. Ta cześć mózgu, wraz z układem 
limbicznym otrzymuje ogromną ilość sygnałów z trzewi 
silnie przyczyniając się do budowania obrazu własnego 
ciała. To tutaj także zachodzi wnioskowanie o prawdzie 
lub fałszu stwierdzenia – z użyciem naszego przekona-
nia na podstawie qualiów przekonań i emocji. Także tutaj 
Ramachandran i Hirstein upatrują jedność świadomości, 
której rozszczepienie pojawia się podczas uszkodzeń pła-
tów skroniowych. Uszkodzenie zakrętu obręczy, struktury 
układu limbicznego, wywołuję utratę woli, a nie decyzyj-
ności i planowania płatów czołowych. Pobudzanie zakrętu 
obręczy wywołuje automatyzmy typu zombie.

Podsumowując, Ramachandran i Hirstein wnoszą, 
iż powstanie świadomego doświadczenia obejmuje powyż-
sze struktury. Qualia istnieją dla procesu wykonawczego 
opartego na powyższych strukturach. Po ich usunięciu – 
wyłączeniu uzyskalibyśmy zombie – postać pozbawioną 
połączenia motywacyjno -emocjonalnego wyboru, opartego 
na doświadczeniu, czyli zbiorze qualiów. „Ramachandran 
przyczynił się jednak do tego, że problem qualiów prze-
stał być czystą spekulacją filozoficzną, a stał się istotnym 
problemem dla badaczy zajmujących się widzeniem barw-
nym”82.

„Wprawdzie fizyka skorzystała, wyrzuciwszy umysł 
poza nawias swych zainteresowań, niemniej świat może 
być czymś więcej niż fizyka potrafi zrozumieć”83.

Michael Schmidt -Salomon określa człowieka, „(…) 
jako niezamierzony, kosmologicznie nieistotny, przejściowy 
fenomen uboczny w pozbawionym sensu kosmosie”84. Tak, 
ewolucja nie ma celu, zatem, czy jakościowa strona przeżyć 
szczególnie nas uczłowiecza? „Świadomość jest najważniej-
szym faktem specyficznie ludzkiego istnienia, gdyż bez niej 
byłyby niemożliwe różne inne aspekty ludzkiej egzystencji, 
jak język, miłość, humor i wiele innych”85. Usuwając z tego 
stwierdzenia „język” oraz to, co z nim związane, będące 
elementami świadomości dostępu, pozostanie już „tylko” 
to, co ma związek ze świadomością zjawiskową, która jest 
naszym osobistym charakterem. 

Merleau -Ponty w swojej filozofii proponuje inne ujęcie 
języka. Nie wyzbywa się go, ale traktuje jako odsyłacz, lecz 
nie do semantyki rzeczy a do „postrzeżeniowego ofiarowania 

82 Klawiter A.: Powab i moc wyjaśniająca konitywistyki. Nauka. 2004, 3, 
10–11. http://www.staff.amu.edu.pl/~klawiter/powab.pdf (18.04.2013).
83 Nagel T.: Co to wszystko znaczy. Aletheia, Warszawa 1998, 41.
84 Schmidt‑Salomon M.: Humanizm ewolucyjny. Dobra Literatura, Słupsk 
2012, 28.
85 Searle J.: Umysł, mózg i nauka. PWN, Warszawa 1995, 14.
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nam świata”86. Wskazuje na miejsce otwarcia doświadczenia, 
gdzie z pomocą przychodzi sztuka. Jego zdaniem to, co jawi 
nam sztuka, nie jest faktem – to nie kolor, plama, linia czy 
nawet słowo. Wcześniej, Husserl rozróżnił ukazywanie się 
rzeczy w przedstawieniu, jako obraz fizyczny, ale także jako 
postrzeżenie – obraz w umyśle. Merleau -Ponty utrzymuje, 
że wszystko to odsyła nas do czegoś, co jawi się wcześniej, 
zanim zostanie wypowiedziane, do czegoś, co jest ponad 
nami. To jest sedno sensu – qualia – coś, co zaistniało przed 
faktem. Doświadczenie estetyczne rodzi sens. Dopiero tutaj, 
w doświadczeniu, dany byt staje się widzialny.

„Spostrzegł (…), że człowiek potrzebuje uczucia, że życie 
bez tkliwości i bez miłości jest tylko bezdusznym, skrzy-
piącym i smutnym mechanizmem”87. Qualia, jako subiek-
tywne jakości doznań, ściśle skorelowane są z emocjami 
człowieka. To przekrojowa możliwość doznań, począwszy 
od najprostszych przeżyć, jak wrażenie czerwonego koloru 
lub zapachu spalin, poprzez uczucie wstydu, irytacji lub 
zdziwienia, skończywszy na najwyższych, jak miłość, niena-
wiść i cierpienie, stoi za społecznym charakterem człowieka. 
Qualia wpływają również na intencjonalność – nakierowanie 
na coś, ku czemuś/komuś. Stoję nawet za tezą, iż powinno 
się je wiązać z działaniem przyczynowo -skutkowym. 

Damasio badał pacjentów, których przypadek pozbawił 
emocji. Pacjenci byli osobami spokojnymi i inteligentnymi, 
jednak zdarzały się im zachowania impulsywne, ale co naj-
ważniejsze, zostali pozbawieni decyzyjności. Wskazuje 
to na duży udział kwestii poznawczych w procesach kontroli, 
planowania i podejmowania decyzji, umiejscowionych w pła-
tach czołowych. Przypadek Phineas’a Gage’a stał się punk-
tem zwrotnym w historii neurologii. Gage był robotnikiem 
linii kolejowej, gdzie podczas prac został dotkliwie zraniony 
metalowym prętem, który przebijając lewy policzek, wcho-
dząc w oczodół, uszkodził część płatów czołowych i cie-
mieniowych. Niewiele wiadomo o jego zachowaniu sprzed 
wypadku, ale Harlow, medyk, który opiekował się Gage’m 
po incydencie, stwierdził, że zasadniczo zmienił się jego 
charakter. Człowiek z pracowitego i inteligentnego, stał się 
kapryśny i wulgarny, niekonsekwentny w dążeniu do celu. 
Od tego momentu zaczęto wiązać aktywności płatów czo-
łowych z kontrolą emocji i podejmowaniem decyzji.

Damasio, w efekcie swych prac, zbudował teorię mar-
kerów somatycznych. Są to fizjologicznymi ślady, powstałe 
w mózgu, w pamięci, na skutek pierwszych sytuacji. Zada-
niem ich jest, informowanie umysłu o możliwych konse-
kwencjach wiązanych z podjęciem decyzji, w sytuacji zaist-
nienia wtórnych warunków, zbliżonych do pierwotnych, 
kiedy to właśnie wytworzyły się owe markery.

Dowodów związku płatów czołowych z emocjami i świa-
domością, dostarczają wyniki haniebnych i okrutnych zabie-
gów lobotomii wykonywanych przez człowieka o nazwisku, 
w tym aspekcie brzmiącym silnie paradoksalnie – Waltera 

86 Lorenc I.: Świadomośc i Obraz. Studia z filozofii przedstawienia. Scholar, 
Warszawa 2001, 151.
87 Hugo W.: Katedra Marii Panny w Paryżu. Biblioteka Gazety Wyborczej, 
Warszawa 2005, 153.

J. Freeman’a. Zabieg ten, niezwykle brutalny, nacechowany 
wysoką śmiertelnością pacjentów, miał ofiarować wolność 
od natrętnych myśli, wspomnień i halucynacji. Stosowany 
u osób chorych na schizofrenię, depresję lub cierpiących 
na histerię, miał redukować emocjonalność. Zabieg ten pole-
gał na przecięciu, ostrym szpikulcem, włókien łączących 
płaty czołowe ze sobą oraz ze wzgórzem. Jego częstym 
skutkiem ubocznym było zatracenie ciągłości „ja” pacjenta, 
utrata stałego poczucia własnej osobowości.

Paul Slovic rzuca inne światło na decyzyjność. Uważa, 
że człowiek, dokonując mentalnego wyboru opiera się, jed-
nak, częściej na afekcie, niż na emocjach. Emocje są przej-
ściowe, afekt może pozostawać nieskończenie. Podczas, 
gdy emocje to bardzo skomplikowane, złożone odczucia, 
afekt opiera się na prostym rozróżnieniu przeciwieństw; 
pozytywie i negatywie, czyli dobry – zły. Slovic ze swoim 
zespołem badawczym, prezentuje demonstrację dotyczącą 
zabezpieczeń na lotnisku. Proponowane jest kilka rozwiązań, 
ratujące różny procent grupy 150 osób. Wyniki są zadzi-
wiające. „System automatyczny po prostu dodaje warto-
ści afektywne: ratowanie życia jest dobre; 85% jest dobre; 
mamy zatem dwa plusy, natomiast uratowanie 150 osób 
to tylko jeden plus. Tylko system świadomy potrafi obliczyć, 
że ocalenie 85% ze 150 osób nie jest równie dobre jak ura-
towanie 150 osób”88. Slovic, zaobserwowany sposób zacho-
wania nazywa heurystyką afektu, czyli budowaniem oceny 
obiektu na podstawie ogólnych preferencji emocjonalnych, 
odbiegając od szczegółowego rozważania sytuacji. 

Przecież związane z tym wrażenia danej chwili, zmie-
niają nasze „ja”. Nasze „ja” jest nieprzerwanym procesem. 

„(…) stany mentalne {i towarzyszące im wrażenia – M.W.}, 
mają rację bytu tylko ze względu na istnienie umysłu wyni-
kającego z niepowtarzalnej historii jednostki”89. Qualia 
nacechowują nas, tworzą nas indywidualnymi jednostkami. 
Poczucie inności, wyjątkowości łechce ego, podnosząc naszą 
wartość i pewność siebie. Ktoś zapyta: po co nam pew-
ność siebie? Może po to, by nie zmiótł nas dobór naturalny. 

„Lubimy być świadomi na sposób fenomenalny. Lubimy 
świat, w którym jesteśmy świadomi na sposób fenomenalny. 
Lubimy nas samych za to, że mamy świadomość fenomenal-
ną”90 – odpowiada Nicolas Humphrey. Według niego qualia 
stanowią nowy instynkt, który pozwala człowiekowi zauwa-
żyć atrakcyjność świata. Mając tak silnie rozwiniętą świa-
domość, niewątpliwie, utrzymanie życiowego celu wydaje 
się być zbawienne do utrzymania gatunku. Umysł, który 
byłby tylko smutny, niezadowolony, nieustannie napędzałby 
w sobie ten stan i pogrążał się bardziej. Sensepcją nazywa 
to coś, co jeśli dane jest introspektywnie, staje się przed-
miotem fenomenalnym. Przekonuje do szukania sytuacji 
wywołujących qualia. Mówi o nich, że są iluzją realności. 

88 Baumeister R.F.: Zwierzę kulturowe. Między naturą a kulturą. PWN, War-
szawa 2011, 274. 
89 Duch W.: Reprezentacje umysłowe jako aproksymacje stanów mó-
zgu, 9, http://www.fizyka.umk.pl/publications/kmk/10-Reprezentacje.pdf 
(18.04.2013).
90 Klawiter A.: Podstawowe problemy kognitywistyki… dz. cyt., s. 19.



CZY POTRZEBNE NAM QUALIA? 155

Pozwalają na dostrzeżenie nierealnego, tego, co mogłoby 
zostać pominięte, jeśli człowiek nie rozwinąłby świadomości 
fenomenalnej. To sztuczka subiektywnego umysłu.

Zatem, qualia zwracają uwagę na swój ścisły związek 
z samoświadomością. Posiadamy pojecie siebie, potrafimy 
o sobie myśleć (czasem nawet za dużo). Posiadamy prze-
życia bycia sobą, poczucie umiejscowienia siebie w świe-
cie czy poczucie własnego ciała, jak i poczucie autorstwa 
działania.

Wydaje mi się, że nie można nie mieć qualiów. Nie-
ustanne podejmowanie wyborów w oparciu o nie: „Doko-
nujemy wyboru najlepszego doświadczenia przy założeniu 
pewnej hipotezy”91, a „(…) doświadczanie zjawisk percep-
cyjnych – wygląd, dźwięk, smak i czucie rzeczy – dominuje 
w naszym życiu mentalnym”92. Gdybyśmy stracili tę moż-
liwość, naprawdę stalibyśmy się emocjonalnie neutralnym, 
wyzerowanym zombie. Już zaburzenie zakresu tylko jed-
nego rodzaju, jak qualia kształtu u pacjentki D.F., silnie 
upośledzają funkcjonowanie.

Dokonanie wyboru z wykorzystaniem qualiów odbywa 
się także na zasadzie wypełniania luki, powstałej przy nie-
pełnej percepcji. Organizm musi wiedzieć: tak, to jest to. 
Niejednokrotnie nie ma czasu na zastanawianie się i roz-
ważanie znaczenia bodźca. Qualia pozwalają ocenić sytu-
ację poniekąd intuicyjnie, „(…) służą optymalizacji procesu 
alokacji zasobów”93. Zdarza się jednak, że umysł ulega 
iluzji wzrokowej, ale może złudzenie zwodzi tylko wzrok, 
a nie rękę.

Jeśli, w moim rozumieniu, na qualia składają się także 
wszelkie mechanizmy ewolucyjne, człowiek pozbawiony 
qualiów nie przetrwałby w środowisku, choćby dlatego, 
że nie nauczyłby się rozpoznawać zagrożenia. Ujmując 
rzecz o qualiach ewolucyjnie, mogły się one pojawić u orga-
nizmów wysokozorganizowanych, po to, aby możliwym 
stało się przetwarzanie olbrzymich pokładów informacyj-
nych w czasie realnym, gdy w celu podjęcia decyzji itp. nie 
wystarczyło bazowanie na automatyzmach agentów zombie. 
Jak człowiek odróżniałby bodźce? Człowiek pozbawiony 
qualiów byłby również niezdolny do miłości, czy gatunek 
przetrwałby, przecież u człowieka rozmnażanie nie jest 
zachowaniem czysto behawioralnym. Pomimo że człowiek 
zaprzestał stadnego życia, nadal jest jednostką społeczną, 
kształtowaną przez transcendentalne spotkania z innymi 
jednostkami. 

„Występujący w tradycji haitańskiej zombie to martwy 
człowiek, który pod wpływem magicznych praktyk cza-
rownika zachowuje się zgodnie z wolą osoby sprawującej 
nad nim kontrolę”94. „Wiele z tego, co składa się na prozę 
życia, dzieje się poza świadomością”95. Za wiele czynności 
i reakcji człowieka odpowiadają „agenci zombie”96. Dzia-

91 Wittgenstein L.: Miniatury filozoficzne. Amber, Warszawa 1998, 33.
92 Dretske F.: Naturalizowanie umysłu. WIFiS PAN, Warszawa 2004, 19.
93 Ramachandran V.S., Hirstein W.: dz. cyt., 352.
94 Koch Ch.: Neurobiologia na tropie świadomości. WUW, Warszawa 2008, 16.
95 Tamże, 17.
96 Tamże, 17.

łają odruchowo poza świadomością, więc, skoro pacjenci 
z neurologicznymi zaburzeniami funkcjonowania mózgu 
mają upośledzoną percepcję pewnych aspektów, a mimo 
to potrafią wykonać czynności (pozornie?) ściśle związane 
z posiadaniem zakresu wiedzy dotyczącej danej czynności, 
czy potrzebne nam qualia i świadomość zjawiskowa? 

Gdzie leży sedno ewolucyjnej przewagi świadomych 
mózgów? Rozpatrywany przeze mnie mózg, jest mózgiem 
w pełni i oficjalnie określonym, jako świadomy, na podsta-
wie deklaracji językowej jego podmiotu, opartej o założe-
nia teoretyczne. Innymi słowy, to taki mózg, który „zdaje 
sobie sprawę z…”, czyli zdrowy mózg człowieka w stanie 
świadomym.

Stuart Hameroff mówi: „Świadomość po prostu tra-
fia się”97. Nie! Nawet jeśli dowodzi się, że człowiek będąc 
w stanie nieświadomego zombie przejawia automatyzmy, 
niczym nieróżniące się od zachowań świadomych, to mimo 
tego, świadomość na pewno nie rozwinęła się przypadkowo. 
Jeśli qualia mają fundamentalne znaczenie dla świadomości 
człowieka, wydaję się logicznym, iż nie mogą być produk-
tem powstałym ubocznie. „W świecie zaciekłego współ-
zawodnictwa świadomość musiała zapewnić organizmom 
przewagę nad nieświadomymi zombie”98. Gdyby porównać 
dwa takie same organizmy, z których tylko jeden miałby 
qualia, to zapewne ten właśnie byłby lepiej przystosowany. 
Niewątpliwie świadomość zawiera w sobie niezwykle ważne 
i wyróżniające funkcje i możliwości człowieka, jak doko-
nywanie wyboru, planowanie, kategoryzacja, uczenie zło-
żonych czynności, kreatywność. Cała kultura jest wytwo-
rem człowieka, ale jaki udział ma w tym jakościowa strona 
przeżyć subiektywnych? 

Koch pisze, że „dobór naturalny faworyzował strate-
gię”99. Strategia ta opierała się, zarówno na świadomym, 
jak i nieświadomym gromadzeniu informacji, faktów 
opisu świata zewnętrznego, na podstawie których doko-
nywał się szybki wybór reakcji. Część z tych informacji 
i faktów, to qualia – jakościowe cechy przeżyć. W oparciu 
o nie dokonuje się wyboru, podjęcia decyzji dotyczącej 
przyszłej reakcji w postaci kierunku działania. Taka była 
pierwotna rola qualiów – „rola świadomej percepcji”100, ale 

„wyższe aspekty świadomości nie mogły być czynnikami 
decydującymi o rozwoju ewolucyjnym, zmierzającym ku 
świadomym fenotypom, a nie zombie”101. Nie mogły, ale 
automatyzmy zombie nie sprawdzały się w sytuacji nowej, 
stąd przy podejmowaniu decyzji musiało uczestniczyć coś 
jeszcze – świadomość, co zwiększa możliwość podjęcia wła-
ściwego wyboru, jednak wydłuża czas reakcji. Jednak wiele 
takich wypracowanych świadomie rodzajów reakcji, gdzie 
ważna jest powtarzalność (np. prowadzenie samochodu, 

97 Gabora L.: Mikrotubule, anestetyki i świadomość kwantowa: wywiad ze 
Stuartem Hameroffem. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce. 2001, XXVIII-
XXIX, s. 3, http://www.obi.opoka.org.pl/zfn/028/zfn02802911Gabora.pdf 
(18.04.2013).
98 Tamże, 239.
99 Tamże, 247.
100 Tamże, 242.
101 Tamże, 242.
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nawet przypominanie sobie po latach jazdy na rowerze, czy 
gry na instrumencie), „agenci zombie” są w stanie przejąć 
od świadomości do swojego udziału. Za wiele automaty-
zmów odpowiada móżdżek ze swoimi głównymi funkcjami 
– płynnością sekwencji, powtarzalnością ruchów. To tam 
decyzje zapadają na zasadzie odruchu, tam, gdzie mieszka 
część naszych zombie. Ba! Bywa, że ponowne włączenie 
świadomości do czynności nieświadomych zaburza płynność 
procesu ich wykonywania. Czasem, faktycznie, ze względu 
na oszczędność energetyczną, lepiej być zombie, ale dla-
czego na ogół lepiej doświadczać? Prawdopodobnie dlatego, 
że wytworzenie drogi zmysłowo -ruchowej dla każdej reakcji 
byłoby niemożliwe, gdyż zwiększyłoby to rozmiary układu 
nerwowego. Ewolucja pozostawiła nam w pewnych kwe-
stiach „wolną rękę”. Na szczęście! Mamy automatyzmy, jak 
i świadomą kontrolę, w tym moc niezwykłych doświadczeń, 
które, mimo że pojawiają się poza naszą kontrolą, bazują 
na doświadczeniu.

Czy jednak ta „niezwykła moc doznań” jest nam rze-
czywiście do czegoś potrzebna? Czy zmienia coś w naszym 
życiu, „poza tym”, że je ubogaca, ubarwia, pozwala na empa-
tię, na miłość. Właśnie – odnoszę wrażenie, że chyba tylko 
humanista potrafi docenić tę nieuchwytną rolę qualiów. 
Wielu badających qualia, pytanie o ich rolę, sprowadzają, 
do pytania o ich przyczynowość, uznając je wówczas za 
epifenomeny, coś bez mocy sprawczych, bez możliwości 
działania, których istnienie nie ma wpływy na zdarzenia. 
To dość radykalne podejście zwraca uwagę na niewła-
ściwe uchwycenie tematu, mianowicie mówi się, że qualia 
są tym, co fenomenalne, ale w oparciu o nie wkracza się 
w rejon świadomości doznaniowej, w którym to dokonuje 
się wyboru, używa języka, myśli. Rozumiem epifenomena-
lizm w imię oszczędności, no ale tak gruba kora mózgowa 
w której powstaje spora część świadomości, jaką są qualia 
nie wydaje się wskazywać na przypadek. 

Jackson na podstawie eksperymentu z wiedzy, wnio-
skuje, tak jak utrzymuje Chmielecki, że qualia są jednak 
epifenomenami – akceptuje jakości stanów mentalnych, ale 
uważa, „(…) że ich posiadanie lub nieposiadanie nie czyni 
różnicy w świecie fizycznym”102. W fizycznym nie – bo doty-
czą świata psychicznego, ale jak wiemy istnieje kontrola 
top ‑down, czyli wpływu stanu umysłu na stan fizjologiczny 
mózgu. Ramachandran i Hirstein mówią o sceptycyzmie epi-
fenomenalizmu. Chmielecki też uważa, że powstają na bazie 
reprezentacji informacji i znaczeń, ale nie mogą być postrze-
gane w kategorii przyczynowo -skutkowej, bowiem treści 
reprezentacji są irrealne, stąd Chmielecki pisze, „nie mogą 
więc działać”103. Qualia raczej powinny być traktowane, 
jako zjawiska epistemiczne, tj. subiektywne, prezentujące 
się danemu podmiotowi, który ich doświadcza. Natomiast 
Stroud uważa, że jeśli wykażemy, ze wyjaśnienie wiedzy 
ze strony zewnętrznej jest bezzasadne, pozbędziemy się 
idei sceptycyzmu.

102 Bremer J.: Jak to jest być świadomym. Analityczne teorie umysłu a pro-
blem neuronalnych podstaw świadomości. IFiS PAN, Warszawa 2005, 211.
103 Chmielecki A.: dz. cyt., 195.

Faktycznie do kompletnego opisu możemy nie potrzebo-
wać qualiów, jak sądzą Ramachandran i Hirstein. W zasadzie 
w opisie słownym nie przekazujemy qualiów, ale co ciekawe, 
qualia uczestniczą w przetwarzaniu języka. Prozodia – 
qualia znane w psycholingwistyce wiązane są w rozpo-
znawaniem tonu głosu, pauz, czy akcentowania wyrazów, 
co pozwala ocenić stan emocjonalny mówiącego.

Zważając na powyższe, uważam jednak, że można 
ze spokojem stwierdzić, iż qualia podlegają prawu 
przyczynowo -skutkowemu, gdy na skutek danego dozna-
nia, wpływają np. na naszą decyzję, ale także wywołują inny 
stan mózgu, dalej – mają nawet związek/odbicie ze zdol-
nościami. (Sacks 2003 – podaje przypadek matki anatoma, 
która po minutowym przyglądaniu się jaszczurce potra-
fiła odwzorować serię szczegółowych rysunków jaszczurki 
w różnych rzutach).

Koch proponuje trzy źródła znaczeń: „genetycznie uwa-
runkowane predyspozycje”, „oddziaływania zmysłowo-
 -ruchowe”104 oraz ostatnie, będące „efektem zlewania się 
ze sobą danych w obrębie modalności zmysłowych i miedzy 
nimi”105. Jeśli takie znaczenie jest uświadomione, na pewno 
ma swoje odwzorowanie w aktywności NCC. Dodatkowo, 
oprócz neuronów ściśle dotyczących NCC, występują rów-
nież komórki dodatkowe, towarzyszące, tworzące tzw. „pół-
cień NCC” – penumbra (za Kochem, 2008), będące jakby 
echem właściwej pracy węzła zasadniczego. Podaje, że „(…) 
mózg o większej liczbie bezpośrednich reprezentacji bodź-
ców zmysłowych lub pojęć ma również większy potencjał, 
umożliwiający tworzenie bogatszej sieci asocjacji i więk-
szej liczby cechujących się znaczeniem qualiów, niż mózg, 
w którym jest mniej reprezentacji bezpośrednich”106. Półcień 
ulega asocjacjom z NCC, sam izolowany nie tworzy świa-
domości, jednak wzbogaca ją i wspomaga – w koalicjach 
neuronalnych przechowuje percepty związane z opisem 
pewnej danej, które są ogromnymi zbiorami informacji – 
znaczeniem. Dane te nie muszą być aktywne, ale w celu 
ich wykorzystania mózg ujmuje je symbolicznie, właśnie 
w postaci qualiów. „Półcień dostarcza mózgowi znaczeń 
związanych z odpowiednimi węzłami zasadniczymi”107. 
Do konsolidacji zwycięskiej koalicji NCC niezbędne jest 
sprzężenie zwrotne z kory przedczołowej. Przypuszcza się 
też pośredni udział płata skroniowego. Na przykład, chcąc 
wyobrazić sobie twarz mojej córki, mój umysł/mózg sięga 
po różne aspekty tego wyobrażenia – oprócz obrazu, samej 
twarzy, przywołuje jej głos, emocje, skojarzenia sytuacyjne 
itp. – i przenosi je do czasu teraźniejszego, do pamięci robo-
czej. W ten sposób qualia stają się reprezentacjami symbo-
licznymi pakietu informacji. 

Każde przeżycie jest przeżyciem kogoś i czegoś. Subiek-
tywność jest podmiotową stroną – egomatem, wobec strony 
przedmiotowej – noematu. Między noematam a egoma-
tem leży skierowany na zewnątrz akt mentalny. Poemat 

104 Koch Ch.: Neurobiologia na tropie świadomości. WUW, Warszawa 2008, 247.
105 Tamże, 248.
106 Tamże, 249.
107 Tamże, 318.
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spostrzeżeniowy pozwala odnieść się najpierw „(…) do tego 
obiektu rzekomo rzeczywistego, a następnie do owego 
obiektu rzeczywiście rzeczywistego”108. Te pierwsze uję-
cia rzekomej rzeczywistości, nie zawsze są trafne. Pozwala 
to zauważać różnice między ich wyglądam a tym, co zostaje 
ukazane przez wygląd. „Fragmentaryczność wyglądów 
związana jest z przestrzennością i wielowymiarowością 
naszego świata: (…)”109. Ujęcie Manfreda Sommera utrzy-
muje fragmentaryczność dostępności świata przedstawio-
nego w umyśle – rzeczy zakrywają się. Przykładem mogą 
posłużyć zjawiska wypełniania plamki ślepej, czy wypeł-
niania qualiów kształtu figur geometrycznych. Zdarza się 
jednak, że nasz umysł popełnia błędy lub poddaje się ilu-
zji wzrokowej. Sommer wskazuje na to, iż nasze poczucie 
rzeczywistości pozyskiwane jest wtedy, kiedy „(…) wykra-
czamy poza to, co zmysły ofiarowują nam bezpośrednio”110.

Wiele z powyższych wskazuje na to, iż qualia mają 
ważny udział w procesie uczenia i zapamiętywania. Pro-
stym zarówno przykładem, jak i dowodem jest choćby fakt, 
że zmieniają się one pod wpływem treningu percepcyjnego, 
czy pod wpływem terapii psychologicznej. Każdy podmiot 
tworzy swoją wiedzę doświadczając świata, bowiem każdy 
z nas koduje informacje w sposób indywidualny dla siebie, 
zależny od własnych wcześniejszych doświadczeń. W zasa-
dzie, qualia towarzyszą nam od narodzin. „Zauważmy zatem, 
że jeśli wiedzę rozumiemy jako reprezentację świata zin-
terioryzowaną w umyśle podmiotu, to integralnym kom-
ponentem reprezentacji obiektów i zjawisk składających 
się na obraz świata są qualia”111. Uczymy się nieustannie. 
Poznajemy – kontynuujemy rozwój świadomości. Na prze-
kroju życia, to qualia kształtują nasz światopogląd, poddają 
obróbce ogólne schematy. „Możemy więc, dla potrzeb ana-
lizowania procesu uczenia się, mówić o qualiach rzeczy-
wistych – dostępnych tylko w poznawaniu bezpośrednim 
i qualiach komunikatów medialnych lub w skrócie qualiów 
medialnych, odnoszących się do medialnych reprezentacji 
obiektów i zjawisk”112.

Qualia medialne o określonej reprezentacji medialnej 
danego bodźca, jaką stanowi „wartość poznawcza samego 

108 Sommer M.: Wygląd. W: Studia z filozofii niemieckiej. T. 3: Współcze-
sna fenomenologia niemiecka. Red. S. Czerniak, J. Rolewski. Wyd. Uniw. 
Mikołaja Kopernika, Toruń 1999, 161.
109 Lorenc I.: Świadomość i obraz. Wydawnictwo Naukowe Scholar, War-
szawa 2001, 113.
110 Tamże, 114.
111 Kąkolewicz M.: Uczenie jako konstruowanie wiedzy. Świadomość, qu-
alia i technologie informacyjne. UAM, Poznań 2011, 145.
112 Kąkolewicz M.L.: Qualia a uczenie się i edukacja upozorowana, 1, http://
www.up.krakow.pl/ktime/ref2008/kokolew2.pdf (18.04.2013).

komunikatu”113, jest zależna od stopnia wielkości zbioru 
wartości reprezentowanego przez qualia. Mimo wszystko, 
znaczenie qualiów chyba nadal jest mocno niedoceniane, 
a przecież bodźce odbieramy nieustannie, szczególnie 
z tak wyraźnych komunikatów medialnych. Kąkolewicz 
wysnuwa własną teorię wpływu qualiów medialnych na pro-
ces poznawczy człowieka, a dalej na nauczanie i kształ-
towanie poznawcze dziecka. Jest to nieco zawoalowane, 
ujęcie wpływu mediów na rozwój osobowościowy. Wska-
zuje na korzyść posiadania wiedzy dotyczącej komunikatu 
medialnego, przed jego otrzymaniem, wówczas komuni-
kat medialny jest zrozumiały i zapamiętywany. Dziecko, 
poprzez zrozumienie komunikatu, jest motywowane do dal-
szej nauki, do poznawania. Przypadek, w którym dostajemy 
komunikat, wobec którego nie są znane nam znaczenia 
pojęć, nie uruchamia procesu odpamiętywania. Taki prze-
kaz nie jest funkcjonalny i nie zostanie utrwalony. Trak-
tuje nas, jako biernego konsumenta komunikatu, tworząc 
w nas wiedzę pozorną, gdzie wspomniana bierność ozna-
cza koniec rozwoju, bo to one – qualia – współtworzą nam 
obraz rzeczywistości, gdyż to my jesteśmy umiejscowieni 
w świecie, a nie świat w nas. 

„Dan, przecież to dzięki qualiom warto w ogóle żyć!”114 – 
powiedział Wilfried Sellars do Daniela Dennetta, tego 
samego przeciwnika istnienia qualiów z początku niniej-
szego eseju. Tak, doświadczanie jest siłą nośną człowieka, 
pomimo że przyczyna doznawania nadal pozostaje nie-
odkryta. To chyba dobrze, bo czym by się stały qualia, 
jak i człowiek, gdyby odebrać im spontaniczność a począć 
manipulowanie odczuciami? Póki co, mamy do tego jeszcze 
chwilę. „Nagi umysł ludzki (…) jest czymś, czego nikt nie 
widział”115. Być może problem świadomości przekracza 
nawet możliwości rozumienia. Nie wszystko leży w gra-
nicach explanandum. Filozofia, nauka, sztuka to sposoby 

„mowy bytu”, sposoby nieskończonego ustanawiania tajem-
nicy jego sensu i nigdy nie spełnionego odkrywania tajem-
nicy116. 

Piśmiennictwo u Autora.

113 Tamże, 1.
114 Dennett D.: Słodkie sny. Prószyński i S-ka, Warszawa 2007, 131.
115 Dennett D.: Natura umysłów. Cis, Warszawa 1997, 175.
116 Lorenc I.: Świadomość i obraz. Studia z filozofii przedstawienia. Scholar, 
Warszawa 2001, 153.
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wstęp

Uzależnienia stanowią ogromne obciążenie dla społe-
czeństwa, będąc przyczyną poważnych szkód społecznych 
i finansowych. Niestety, jak dotąd nie opracowano skutecz-
nych metod leczenia tych zaburzeń. Cechą uzależnień jest 
utrata kontroli nad zachowaniami popędowymi, co prowa-
dzi do kompulsywnego poszukiwania obiektu uzależnie-
nia. Wielu badaczy stara się znaleźć odpowiedź na pytanie: 
dlaczego i w jaki sposób stosowane substancji przechodzi 
w stan uzależnienia i przejmuje kontrolę nad zachowaniem. 
Wiemy już, że uzależnienia związane są z zaburzeniami 
w funkcjonowaniu układu nagrody. Poniższe opracowanie 
ma na celu przedstawić rolę układu dopaminergicznego 
i układu nagrody w modulacji zachowań motywacyjnych 
i powstawaniu uzależnień.

dopamina

Dopamina jest przekaźnikiem katecholaminowym. 
Jej prekursorem jest aminokwas – L -tyrozyna, hydroksy-
lowany przez hydroksylazę tyrozynową (TH), w wyniku 
czego powstaje L -3,4 -dihydroksyfenyloalanina (L -DOPA), 
która jest następnie dekarboksylowana przez dekarbok-
sylazę L -aminokwasów aromatycznych, w wyniku czego 
powstaje dopamina (Longstaff, 2006).

Istnieje kilka mechanizmów obniżających stężenie 
dopaminy uwolnionej do przestrzeni międzysynaptycznej. 
W wyniku dyfuzji dopamina rozprzestrzenia się z obszaru 
synaptycznego. Następnie pobierana jest z powrotem 
do aksonu przez transporter dopaminy o wysokim powino-
wactwie zależny od jonów Na+ i Cl−. Transporter ten jest kom-
petycyjnie hamowany przez amfetaminę i kokainę, co zwięk-
sza efekt działania dopaminy w synapsie. Wart zaznaczenia 
jest fakt, że neurony drogi guzkowo -lejkowej, uwalniające 

dopaminę do układu niskowzgórzowo -przysadkowego nie 
posiadają transportera dopaminy. 

W dysymilacji amin katecholowych biorą udział dwa 
enzymy: monoaminooksydaza (MAO) i katechol -O-
 -metylotransferaza (COMT). Pierwotne metabolity dopa-
miny w ośrodkowym układzie nerwowym to kwas homo-
waniliowy (HVA) i dihydroksyfenylooctowy (DOPAC). 
Dopamina, która nie została pobrana zwrotnie do aksonu 
przekształcana jest głównie do HVA, do czego potrzebne 
jest sekwencyjne działanie obu wymienionych powyżej 
enzymów znajdujących się w błonie neuronów. Dopa-
mina znajdująca się w cytoplazmie, pozostaje swobodna 
w aksonie i jest rozkładana przez MAO, która znajduje się 
w wewnętrznej błonie mitochondrialnej, a następnie przez 
dehydrogenazę aldehydową (rozpuszczalny enzym cytozo-
lowy) na DOPAC (Longstaff, 2006).

W pniu mózgu występują trzy układy dróg dopami-
nergicznych. Neurony dające początek tym drogom, znaj-
dują się w trzech jądrach oznaczonych symbolami A8, 
A9, A10. Aksony powyższych neuronów początkowo bie-
gną w pęczku przyśrodkowym przodomózgowia (MFB), 
a następnie rozdzielają się na trzy drogi – mezolimbiczną 
(śródmózgowiowo -limbiczną), nigrostriatalną (czarno-
 -prążkowiową) i mezokortykalną (śródmózgowiowo -korową). 
Droga mezolimbiczna rozpoczyna się w polu brzusznym 
nakrywki (w jądrze A10), dając projekcje do struktur lim-
bicznych: ciała migdałowatego, prążkowia i jądra półle-
żącego. Powyższy szlak związany jest z procesami moty-
wacyjnymi. W jądrze A10 rozpoczyna się również droga 
mezokortykalną, dając projekcje do okolicy przedczołowej, 
zakrętu obręczy, ciała migdałowatego i przegrody. Szlak 
nigrostriatalny rozpoczyna się w jądrze A9 – części zbitej 
istoty czarnej. Należy do niego również jądro A8 w obrębie 
tworu siatkowatego śródmózgowia. Celem tego szlaku jest 
ciało prążkowane (prążkowie), tj. jądro ogoniaste i skorupa. 
Droga nigrostriatalna uczestniczy w regulacji ruchu. 
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Drogę guzkowo -lejkową stanowi kilka grup komórek 
dopaminergicznych znajdujących się w podwzgórzu (grupy 
A11, A12, A13) dających projekcję do przysadki. Neurony 
tego szlaku zmniejszają wydzielanie prolaktyny i hormonu 
wzrostu (Longstaff, 2006; Sadowski, 2009).

Neurony dopaminergiczne mają 12–30 µm średnicy 
i trzy do sześciu dużych, długich dendrytów. Akson jest 
niemielinizowany, ma ok. 0,5 µm średnicy i liczne żylako-
watości na całej swojej długości. Potencjał czynnościowy 
komórek dopaminergicznych charakteryzuje się długim 
czasem trwania (2–5 ms) i małą prędkością propagacji 
(0,5 m × s−1) (Longstaff, 2006).

Receptory dopaminergiczne są receptorami sprzężo-
nymi z białkiem G i dzielą się na dwie grupy. Receptory 
rodziny D1 (receptory D1 i D5) są sprzężone z białkiem Gs, 
aktywują cyklazę adenylanową w celu zwiększenia syntezy 
cAMP (cykliczny 3’,5’ -adenozynomonofosforan). Rodzina 
D2 składa się z trzech receptorów: D2, D3 i D4, które 
są sprzężone z białkiem Gi i hamują cyklazę adenylanową, 
co zmniejsza syntezę cAMP. Wszystkie receptory dopami-
nergiczne są receptorami postsynaptycznymi. Receptory D2 
są dodatkowo autoreceptorami w neuronach dopaminer-
gicznych istoty czarnej i nakrywki brzusznej, gdzie biorą 
udział w regulacji syntezy dopaminy. Gdy powyższe recep-
tory zostaną pobudzone przez dopaminę, maleje stężenie 
cAMP co prowadzi do zmniejszenia fosforylacji hydrok-
sylazy tyrozynowej przez kinazę białkową A, w wyniku 
czego maleje synteza dopaminy. Presynaptyczne receptory 
D2 na zakończeniach neuronów korowo -prążkowiowych 
modulują uwalnianie glutaminianu. Receptory D3 są pre-
synaptycznymi autoreceptorami. Zamykając presynap-
tyczne kanały Ca2+ zmniejszają ilość uwalnianej dopa-
miny. Droga śródmózgowiowo -korowa różni się od drogi 
czarno -prążkowiowej obsadą receptorów dopaminergicz-
nych. Neurony drogi śródmózgowiowo -korowej nie mają 
autoreceptorów (brak regulacji syntezy i uwalniania dopa-
miny). Poza tym w korze występują receptory D4, których 
brak w prążkowiu (Longstaff, 2006). 

Uzależnienie

Zespół zależności psychicznej (DSM -IV -TR, Ameri-
can Psychiatric Association, 2000) przejawia się kilkoma 
grupami objawów: tolerancją, sensytyzacją, uzależnieniem 
i zespołami abstynencyjnymi. Tolerancja oznacza stopniowo 
słabnące działanie substancji chemicznej w wyniku wielo-
krotnej ekspozycji, co może prowadzić do wzrostu spożycia 
danej substancji. Sensytyzacja (tolerancja odwrócona) jest 
zjawiskiem odwrotnym, polega na rosnącej sile działania 
substancji w wyniku wielokrotnego narażenia. Tolerancja 
i jej odwrócenie mogą występować równocześnie, lecz odno-
sząc się do różnych aspektów działania wybranej substancji. 
Uzależnienie oznacza przymus kontynuacji przyjmowania 
substancji w celu uniknięcia objawów abstynencyjnych. 
Pojawiają się one po zaprzestaniu zażywania substancji 

i manifestują się jako objawy fizyczne oraz zaburzenia 
motywacji. Wymienione objawy zachodzą w odpowiedzi 
na powtarzane ekspozycje na działanie substancji, lecz nie 
są swoiste dla uzależnienia. Wiele leków nieuzależniających 
stosowanych w praktyce klinicznej (klonidyna, proprano-
lol) również je wywołuje. Środki uzależniające działają 
jako wzmocnienia. Wzmocnieniem jest substancja, której 
przyjmowanie wywołuje, podtrzymuje i wzmaga zacho-
wania mające na celu jej pozyskanie i zażycie. Większość 
nadużywanych substancji początkowo działa jako wzmoc-
nienie pozytywne, wywołując pożądane zmiany nastroju. 
Długotrwała ekspozycja na substancje może prowadzić 
do uzależnienia i pojawienia się zespołu abstynencyjnego. 
Przewlekle nadużywany środek uzależniający działa też 
jako wzmocnienie negatywne, kiedy przyjmowanie łagodzi 
dolegliwości związane z jego brakiem (Nestler i Self, 2012).

Głównym neuronalnym podłożem efektu wzmacniają-
cego opiatów, środków psychostymulujących, etanolu, niko-
tyny i kanabinoidów jest mezolimbiczny szlak dopaminy 
(Dworkin i Smith, 1993; Ikemoto i Wise, 2004; Koob i wsp, 
1998; Kuhar i wsp, 1991; Olds, 1982). Długotrwałe zmiany 
w obrębie powyższego szlaku, prawdopodobnie wywołują 
główne objawy uzależnienia odnoszące się do motywacji. 
Obejmują one zwiększenie spożycia substancji (tolerancję), 
intensywny głód substancji (sensytyzację) oraz dysforię 
w następstwie abstynencji (uzależnienie) (Nestler i Self, 2012).

Układ limbiczny a układ nagrody  
i procesy motywacyjne

Układ limbiczny należy do starych filogenetycznie 
struktur przodomózgowia. Główną jego funkcją jest kie-
rowanie zachowaniem popędowo -emocjonalnym, dlatego 
nazywany jest niekiedy analizatorem emocjonalnym. Poję-
cie układ limbiczny rozwijało się od chwili, gdy w XIX w. 
Paul Broca określił zakręt obręczy i zakręt przyhipokam-
powy „wielkim płatem limbicznym”. James Papez zaliczył 
do niego kolejne struktury i nazwał tzw. kręgiem emocjo-
nalnym. Paul MacLean stworzył pojęcie układ limbiczny, 
poszerzając znowu jego obszar. Obecnie pojęcie układ lim-
biczny wykracza poza ramy kręgu emocjonalnego Papeza 
i jego późniejsze modyfikacje. Aktualnie do powyższego 
układu zalicza się: ośrodki korowe (opuszka węchowa, guzek 
węchowy, pole okołomigdałowate, kora śródwęchowa, zakręt 
obręczy, zakręty oczodołowe, biegun płata skroniowego, 
hipokamp, zakręt hipokampa), ciało migdałowate, ośrodki 
przodomózgowia (podwzgórze, przegrodę, jądro półleżące, 
jądro podstawne i wychodzące z niego drogi cholinergiczne), 
ośrodki w pniu mózgu (pole brzuszne nakrywki, miejsce 
sinawe i istota szara okołowodociągowa śródmózgowia) 
(Konturek, 1998; Sadowski, 2009). 

Układ nagrody jest siecią neuronalną, obejmującą część 
układu limbicznego. Głównym ośrodkiem układu nagrody 
jest pole brzuszne nakrywki dające projekcje dopaminer-
giczne do jądra półleżącego, przegrody, guzka węchowego, 
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ciała migdałowatego, prążka węchowego bocznego i okolicy 
przedczołowej. Do pola brzusznego nakrywki dochodzą 
zwrotne połączenia z wymienionych struktur. Pole brzuszne 
nakrywki jest miejscem interakcji neuronów dopaminergicz-
nych i opioidergicznych. Nagradzające działanie morfiny 
związane jest z działaniem na ten właśnie obszar. Układ 
nagrody – związany z pozytywnymi emocjami, jakie towa-
rzyszą zaspokojeniu popędów apetytywnych i kary (prze-
kazujący pobudzenie za pomocą układu cholinergicznego) 
– związany z popędami awersyjnymi stanowią ważny ele-
ment kontrolujący zachowanie popędowo -motywacyjne 
(Konturek, 1998; Sadowski, 2009).

Teorie uzależnienia związane  
z przekaźnictwem dopaminergicznym

W 1954 r. odkryciem zjawiska samodrażnienia mózgu 
(intracranial self ‑stimulation – ICSS) rozpoczęły się bada-
nia nad układem nagrody (Olds i Milner, 1954). Odkryto 
też, że większość substancji uzależniających obniża próg 
ICSS. Znaczenie dopaminy w mechanizmie nagradzają-
cym ujawniły badania, wskazujące na podwyższenie progu 
samodrażnienia oraz blokowanie działania kokainy i mor-
finy przez antagonistów dopaminy (Koob, Ahmed, Bouterl 
i wsp., 2004). Co ciekawe odstawienie nikotyny po dłu-
gim jej stosowaniu powoduje wzrost progu ICSS (Epping-
 -Jordan, Watkins i Koob, 1998), co wskazuje na osłabie-
nie działania układu nagrody. Tłumaczy to pojawiające 
się w zespole odstawiennym dysforię i anhedonię (Markou 
i Koob, 1991). 

Układ nagrody zaangażowany jest we wszystkie ważne 
dla przeżycia organizmu zachowania: pobieranie pokarmu, 
przyjmowanie płynów, aktywność seksualną i zachowania 
agresywne. Podczas tych czynności wzrasta wydzielanie 
dopaminy, co odczuwane jest jako przyjemność, satysfak-
cja. Problem pojawia się gdy mechanizm rozregulowuje 
się na skutek przyjmowania substancji psychoaktywnych, 
które znacznie podnoszą poziom dopaminy i mechanizm 
pozytywnego wzmocnienia zaczyna działać w sposób nie-
kontrolowany. 

Wyróżniamy dwie fazy odczuwania przyjemności 
związanej z nagrodą: fazę przygotowawczą i fazę kon-
sumpcji. Często dużo więcej przyjemności odczuwa się 
w trakcie pierwszej fazy – oczekiwania na nagrodę, co jest 
związane z wydzielaniem dopaminy. Powtarzanie sytu-
acji wyzwalającej prowadzi w końcu do zmian adaptacyj-
nych i spadku poziomu dopaminy przy samej nagrodzie, 
lecz poziom ten nadal pozostaje wysoki w pierwszej fazie 
(Koob, 1996). Na bazie powyższej obserwacji powstało 
przypuszczenie, że dopamina związana jest z uczeniem 
asocjacyjnym. Kilka hipotez próbuje wyjaśnić działanie 
dopaminy w odpowiedzi na zadanie nagradzające. Schutlz 
(1997) na podstawie zależności opisanych powyżej i fak-
cie, że pominięcie oczekiwanej nagrody powoduje zmniej-
szenie wydzielanie dopaminy zasugerował, że odpowiedź 

neuronów dopaminowych śródmózgowia jest sygnałem 
uczenia się, kodującym przewidywany błąd w oczekiwaniu 
nagrody. Teoria Redgrave’a, Prescott’a i Gurney’a (1999) 
zakłada, że funkcją sygnału dopaminowego jest zwró-
cenie uwagi na znaczące efekty nieoczekiwane, również 
na nagrodę, lecz nie tylko. Układ dopaminowy miałby więc 
znaczenie w uczeniu asocjacyjnym, niekoniecznie zwią-
zanym z nagrodą. Wart podkreślenia jest fakt, że układ 
dopaminowy jądra półleżącego jest rzeczywiście pobu-
dzony w trakcie nauki (Young, Ahier, Upton i wsp., 1998). 
Di Chiara uważa, że uzależnienie należy traktować jako 
zaburzenie procesu asocjacyjnego ze względu na kompul-
sywną koncentrację zachowania na zdobyciu substancji 
psychoaktywnej, jego nawrotowość i trwałość (Di Chiara, 
1988, 1998, 1999). Analizując powyższe cechy autor wnio-
skuje, że nadmierna dominacja sygnałów pierwotnie obo-
jętnych, które nabrały cech wzmacniających przez koja-
rzenie z nagrodą (bodźcem bezwarunkowym) może być 
przyczyną uzależnienia. Szczególna rola dopaminy w tym 
mechanizmie związana jest z jej funkcją przenośnika pro-
cesów motywacyjnych i uczenia asocjacyjnego, prowadzą-
cego do powstawania wzmocnień wtórnych. 

Robert Cloninger – autor kolejnej teorii dotyczącej 
udziału układu dopaminergicznego w procesach motywa-
cyjnych bierze również pod uwagę czynniki genetyczne, 
które jak wynika z badań bliźniąt i rodzin, stanowią w około 
40–60% o wystąpieniu uzależnienia. Podstawą psychobiolo-
gicznego modelu osobowości Cloningera (Cloninger 1994a, 
1994b) jest założenie o modulującym wpływie systemów 
neurotransmisji na rozwinięcie się określonych cech osobo-
wości. Zgodnie z założeniami tego modelu osobowość składa 
się z genetycznie uwarunkowanego (ekspresja i budowa 
receptorów, transporterów i enzymów syntetyzujących i roz-
kładających neuroprzekaźniki) temperamentu i środowi-
skowo zdeterminowanego charakteru. Biologiczną bazą 
dla rozwoju osobowości jest temperament, rozumiany jako 
indywidualny wzorzec reakcji emocjonalnych na bodźce 
ze środowiska i umiejętności (Cloninger, Svrakic i Przybeck, 
1993). Osobnicze różnice w temperamencie są związane 
z różnicami w budowie i połączeniach w obrębie układu 
limbicznego. Poszukiwanie nowości (novelty seeking) jest 
wymiarem temperamentu oznaczającym tendencję do aktyw-
nego reagowania na nowe bodźce, a co najciekawsze, pozo-
staje on w relacji do układu dopaminergicznego. Za marker 
genetyczny poszukiwania nowości uważa się gen kodujący 
receptor dopaminy D4 – DRD4 (Noble, Ozkaragoz, Rit-
chie i wsp., 1998). Gen DRD4 (nazywany „genem ryzyka” 
lub „mocnych wrażeń”) ulega ekspresji w korze czołowej 
i przedczołowej, jądrze migdałowatym, podwzgórzu, wzgó-
rzu i hipokampie. Polimorfizm o szczególnym wpływie 
na omawianą cechę jest zmiennością typu VNTR (zmienna 
liczba powtórzeń tandemowych) 2–11 powtórzeń 48 par 
zasad (Van Tol, Bunzow, Guan i wsp., 1991). Wykazano aso-
cjację występowania wyższej liczby powtórzeń (powyżej 7) 
z wyższymi wartościami w skali poszukiwania nowości, 
co może być związane z predyspozycją do poszukiwania 
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nagrody, na przykład w postaci zwiększonego spożycia sub-
stancji uzależniającej (Laucht, Becker, El -Faddagh i wsp., 
2005; Sander, Harms, Duefu i wsp., 1997). Szczególnie 
istotny jest fakt, że obecność alleli zawierających ponad 
7 powtórzeń wiąże się ze spadkiem powinowactwa recep-
tora do cząsteczki dopaminy, więc zachowanie optymal-
nego samopoczucia wymaga uwolnienia większych ilości 
dopaminy (Benjamin, Li, Patterson i wsp., 1996; Ebstein, 
Novick, Umansky i wsp., 1996). 

U osób uzależnionych potrzeba poszukiwania silnych 
wrażeń może być silnym predykatorem uzależnień, co doty-
czy szczególnie osób, które uzależniają się w młodym wieku 
(Gabel, Stallings, Shmits i wsp., 1999; Galen, Henderson 
i Whitman, 1997). Co więcej, osoby poszukujące doznań 
częściej będą wykazywać zachowania nie akceptowane 
społecznie, ponieważ dostarczają one więcej stymulacji 
(Miklewska, 2000). 

Podsumowanie 

Uzależnienie (zespół zależności) jest złożoną chorobą 
OUN, którą charakteryzuje przymus poszukiwania i przyj-
mowania substancji psychoaktywnej. Jest to choroba prze-
wlekła, która charakteryzuje się nawrotami, występującymi 
nawet po długich okresach abstynencji. Uzależnienie zwią-
zane jest z zaburzeniami w funkcjonowaniu między innymi 
układu nagrody, który zaangażowany jest w regulację zacho-
wań apetytywnych. Szczególnie istotną rolę w funkcjono-
waniu układu nagrody pełni dopamina, a zwłaszcza neurony 
dopaminergiczne zlokalizowane w obrębie układu limbicz-
nego. Rola dopaminy w rozwijaniu się uzależnienia zwią-
zana jest z jej związkiem z uczeniem asocjacyjnym i kon-
trolą zachowań popędowo -motywacyjnych. 

Piśmiennictwo u Autora.
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Pojęcie świadomości jest trudne do zdefiniowania. 
Zasadniczo świadomość związana jest z uwagą, pamięcią 
roboczą i percepcją. Próbę jej definicji podjęło wielu badaczy. 
David Chalmers definiuje świadomość jako subiektywną 
jakość naszych doświadczeń, tj. postrzeżeń, myśli itd. Chri-
stof Koch uważa, że świadomość wymaga zazwyczaj pewnej 
formy selektywnej uwagi i krótkotrwałego przechowywania 
informacji. Skupia się na neuronalnych korelatach świado-
mości (NKŚ) – najmniejszym zespole mechanizmów lub 
zdarzeń neuronalnych, które łącznie wystarczają do tego, 
aby powstał określony percept albo doświadczenie [12].

Świadome przetwarzanie informacji jest wyjaśniane 
współcześnie przede wszystkim w kategoriach obliczenio-
wych. Jedną z teorii świadomości, która może odnieść się 
do świata roślin jest integracyjna teoria informacji Gulio 
Tononi, nazywana również matematyczną. Znajduje się ona 
na przecięciu informatyki, modelowania statystycznego 
i neurologii [15]. W jej świetle wyznacznikiem świadomości 
jest zdolność do wymiany i integracji informacji. Odbywa 
się ona na wszystkich poziomach organizacji od ekspresji 
genów, przebiegu reakcji biochemicznych do współdziała-
nia chloroplastów, mitochondriów i innych organelli oraz 
procesów, np. fotosyntezy i oddychania.

Od treści informacji uzależniona jest koordynacja prze-
biegu współzależnych od siebie procesów niekiedy przeciw-
stawnych, jak np. zwiększenie pobierania wody w czasie 
suszy lub zwiększenie intensywności transpiracji w cza-
sie zatopienia roślin, wzrost lub spoczynek, powstawanie 
nowych komórek lub programowana ich śmierć [18]. 

Do niedawna inteligencję przypisywano tylko niektórym 
zwierzętom (z człowiekiem na czele). Prawdopodobnym jest, 

że pewne gatunki zwierząt posiadają cechy świadomości. 
Dowodem na to jest fakt, iż widzą, słyszą, czują zapachy 
i na różne sposoby doświadczają świata oraz wykazują stany 
subiektywne. Każdy z gatunków posiada pewien zestaw 
zmysłów dopasowany do jego niszy ekologicznej. Małpy, 
małpy człekokształtne posiadają budowę mózgu bardzo 
podobną do ludzkiej. Na razie nie wiadomo, jak dalece świa-
doma percepcja jest wspólna dla wszystkich zwierząt. Ist-
nieje prawdopodobnie związek między świadomością a stop-
niem złożoności układu nerwowego organizmu. Wysoce 
rozwinięta kora nowa u słoni czyni je zdolnymi do empatii 
i altruizmu. Jak żadne inne zwierzęta wykazują zacho-
wania podobne do ludzkich, tj. rytuał pochówku, opieka 
nad potrzebującym współtowarzyszem. Całkiem złożone 
zachowania przedstawiają także inni przedstawiciele świata 
ożywionego: muszki owocowe, pszczoły, ośmiornice, nawet 
obleńce. Być może reprezentują jakiś poziom świadomości, 
a tym samym odczuwają ból, doświadczają przyjemności 
i widzą [12]. Dowodem na to może być lepiej niż u czło-
wieka rozwinięty zmysł smaku u ośmiornicy. W roztworze 
100 razy bardziej rozcieńczonym niż wyczuwalny przez 
człowieka, wykrywa ona obecność związków chemicz-
nych, takich jak chinina (gorzki smak), kwas solny (kwa-
śny), sacharyna i cukier (słodki). Nawet najbardziej prymi-
tywne formy życia potrafią zaskoczyć swoją „inteligencją”. 
Przykładem może być ameba, która w czasie zagrożenia 
z zewnątrz buduje rodzaj zapieczętowanej kapsuły, która 
pozwala jej długo przetrwać bez wody i pokarmu. Dla czło-
wieka taka zdolność pozostaje w sferze marzeń [7]. 

Umiejętność polowania jest jedną z cech łączącą 
świat roślin ze światem zwierząt. Rośliny posiadające 

Podróż nasza jest wspólna.
W czasie wspólnych podróży rozmawia się przecież,

wymienia się uwagi choćby o pogodzie
albo o stacjach mijanych w rozpędzie.

Milczenie roślin, Wisława Szymborska
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tę umiejętność to: muchołówka amerykańska (Dionaea 
muscipula), rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), 
wodna roślina z rodzaju Aldrovanda, pływacz z rodzaju 
Utricularia, tłustosz (rodzaj Pinguicula), dzbaneczniki 
z rodzaju Nepenthes. 

Mechanizm „polowania” u rośliny przedstawia się nastę-
pująco: wystarczająco silny ruch włosków wyzwala poten-
cjał receptorowy. Jeśli jest niski, nie powoduje żadnego 
skutku. Gdy jest odpowiednio wysoki, powstaje potencjał 
czynnościowy, który przechodzi przez otwartą pułapkę. 
Wysoki potencjał czynnościowy powoduje zamknięcie się 
pułapki [7]. Cały mechanizm odbywa się bez użycia mię-
śni, których roślina nie posiada. Ich rolę spełnia zmienia-
jący się różnicowo turgor w komórkach. Zapewne w efek-
cie przejścia fali AP (potencjał czynnościowy) następuje 
utrata turgoru komórek. W liściu pułapce występują bardzo 
duże naprężenia tkankowe między warstwą epidermy a war-
stwą komórek miękiszowych. Strumienie jonów związane 
z AP muszą wpływać na zmianę tych naprężeń tak, aby 
równowaga między naprężeniami utrzymującymi pułapkę 
w stanie otwartym została przesunięta w kierunku naprę-
żeń zamykających. W efekcie szybkiego wypływu jonów 
Cl− i K+ oraz rozluźnienia ściany komórkowej pułapka się 
zamyka [22]. Karpiński uważa, iż powyższy proces jest 
sekwencyjny, kierowany pewnym algorytmem, który jest 
modelem dynamicznego systemu dyskretnego w czasie 
i przestrzeni. W 2004 r. została opublikowana praca Picka, 
w której wykazał, że rośliny do rozwiązywania problemów 
takich jak: fotosynteza, transpiracja, przewodność szpar-
kowa, wzrost, plonowanie używają algorytmów matema-
tycznych opierających się na teorii gier stworzonej w 1944 r. 
przez Johna von Neumanna i Oskara Morgensterna.

Co to oznacza w świecie roślin? Podstawowym elemen-
tem komórkowego automatu jest regularna sieć komórek, 
tak jak np. w liściu. Ma on zdefiniowany sposób zacho-
wania komórek sąsiednich, tj. jeżeli jedna komórka przyj-
muje jakąś określoną wartość w czasie t, to w czasie t+1 
komórki sąsiadujące będą miały inną wartość. Na tej zasa-
dzie funkcjonują rośliny, czyli w sposób ciągły rozwiązują 
wiele matematycznych algorytmów jednocześnie, tak jak 
biologiczne kwantowe komputery.

W świecie nauki udało się znaleźć wiele wskazówek 
co do natury ruchów u roślin i stwierdzić ich podobieństwo 
do ruchu u zwierząt. W roślinach znajdują się długie i cien-
kie komórki, którymi przechodzi sok roślinny i które okre-
śla się jako „nerwy” czy „włókna nerwowe”. W komórkach 
tych odkryto garbnik (taminę), źródło skoncentrowanego 
potasu, który odgrywa rolę w ruchach u zwierząt [7]. 

Porównując przebieg procesów życiowych u roślin 
i zwierząt, należałoby zadać pytanie: w jaki sposób roślina, 
która nie ma systemu odpornościowego zabezpiecza się 
przed wirusami, bakteriami i innymi patogenami? [18]. 
Rośliny mają systemową, nabytą odporność, czyli odpor-
ność wrodzoną. Jest ona analogiczna do odporności zwierząt. 
Immunizacja u ludzi następuje poprzez podanie szczepionki 
lub zetknięcie się z danym patogenem, u roślin natomiast 

odbywa się to za pomocą światła. Światło jest w stanie zain-
dukować geny odporności wrodzonej, czyli następuje immu-
nizacja fotonami (za pośrednictwem chloroplastów). 

Czy rośliny „stresują się”? Owszem. Stresujące dla nich 
warunki, to: susza, chłód, przegrzanie, zatopienie, zaso-
lenie. W warunkach silnego stresu u roślin akumuluje się 
GABA -kwas γ -amino -masłowy. Aminokwas ten w fizjologii 
człowieka uczestniczy w procesach komórek mózgowych. 
U roślin reguluje pH w komórkach i uczestniczy w regulacji 
ekspresji szeregu genów. Deficyt GABA powoduje akumula-
cję reaktywnych form tlenu [18]. Przeprowadzono doświad-
czenie, w którym poddano naświetleniu 6 -tygodniową roze-
tkę Arabidopsis thaliana (rzodkiewnik pospolity – modelowa 
roślina doświadczalna biologów molekularnych). Naświe-
tlana część rozetki pokryła się pseudokolorami przedstawia-
jącymi poziom indukcji genu askorbinianowej peroksydazy 
II (białko katalizujące reakcję wit. C z nadtlenkiem wodoru). 

Gen ten nie indukuje się tylko w części naświetlonej, 
ale również w tej, która pozostaje w cieniu. Co to oznacza? 
Następuje przekaz informacji między naświetlaną i nie-
naświetlaną grupą liści z komunikatem „przygotujcie się 
na stres”, co związane jest z indukcją genu [11]. 

Rośliny całkiem dobrze radzą sobie z poznawaniem 
środowiska i przekazywaniem sygnałów między różnymi 
częściami swojego ciała, a nawet między różnymi osob-
nikami (komunikacja z innymi roślinami, roślinożercami, 
mutualistami) [10]. U roślin wyższych istnieją różne rodzaje 
komunikacji: wewnątrz - i międzygatunkowe systemy komu-
nikacji międzykomórkowej, komunikacja wewnątrzorga-
nowa (droga parakrynna przekazywania sygnałów), komu-
nikacja międzyorganowa (droga endokrynna przekazywania 
sygnałów), komunikacja między osobnikami tego samego 
gatunku, komunikacja międzygatunkowa [22]. 

Skomplikowana sieć neuronów u ludzi i zwierząt jest 
odpowiedzialna za procesy nauczania i pamięci. Systemowe 
sygnały elektro -fizjologiczne przewodzone i procesowane 
przez wyspecjalizowane komórki oraz procesy nauczania 
i zapamiętywania u roślin były do tej pory praktycznie nie-
znane. Rośliny są powszechnie uważne za pasywne i proste 
organizmy, które nie potrzebują skomplikowanego systemu 
nerwowego. Tymczasem badania Magdaleny Szechyńskiej-

 -Hebdy oraz Stanisława Karpińskiego diametralnie zmieniły 
te naukowe poglądy. Udowodnili, że fotoelektrofizjologiczne 
sygnały (ang. PEPS) u roślin są nowym elementem szlaków 
sygnalnych, które regulują aklimatyzację roślin do zmien-
nych warunków świetlnych i jednocześnie indukują świetlną 
(kwantową) pamięć niezbędną do optymalizacji aklimaty-
zacji i odporności na choroby całej rośliny.

Rośliny „myślą” ekonomicznie. Decydują o tym, ile ener-
gii świetlnej będzie zużytej na wzrost, ile odbitej z powro-
tem, a ile na ciepło. Tylko część tej energii zużywana jest 
na asymilację (fotochemię), pozostała energia tzw. energia 
w nadmiarze musi być rozpraszana przez wiele mecha-
nizmów takich jak: cykl woda -woda, niefotochemiczne 
wygaszanie, fotorespiracja. Część tej energii jest zużywana 
na procesy pamięci, na zapamiętywanie stresu [11].
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Czy można znaleźć analogie pomiędzy układem ner-
wowym człowieka a ich odpowiednikami w strukturach 
roślin? Na pytanie to można odpowiedzieć jedynie na pod-
stawie hipotez. 

Zgodnie z poglądami Darwina (1809–1882) roślina 
„posiada mózg” zlokalizowany w wierzchołku korzenia – 
tam też przypuszczalnie mieści się centrum inteligencji [18]. 
Po ponad 120 latach wrócono do tej koncepcji. Znajdowanie 
sposobów na jak najskuteczniejsze czerpanie z tego, co ofe-
ruje gleba, to najlepszy przykład roślinnej inteligencji – 
uważa prof. Frantisek Baluška z Universität Bonn, który 
od ponad 20 lat bada korzenie. W czasie wzrostu muszą 
one nieustannie rozwiązywać problemy: jak szybko dotrzeć 
do żyznego miejsca, jak uniknąć konkurencji lub ją poko-
nać. Jest wiele wierzchołków wzrostu korzenia. Zwykle 
otrzymują one jednocześnie kilka fizycznych i chemicznych 
sygnałów z gleby, które często są przeciwstawne. Po ode-
braniu wszystkich informacji roślina reaguje w taki sposób, 
aby zapewnić niezakłócone funkcjonowanie organizmu, 
a w przyszłości przetrwanie gatunku dzięki reprodukcji. 

Większość mechanizmów działających w roślinach 
zachodzi analogicznie do procesów życiowych u ludzi 
i zwierząt [18]. Podstawową reakcją podtrzymującą życie 
na naszej planecie jest fotosynteza. Ma ona wraz z mechani-
zmem widzenia u ssaków ewolucyjnie to samo pochodzenie. 
Wspólnym elementem jest witamina A oraz luteina, czyli 
karotenoidy, zabezpieczające zarówno nasze widzenie, jak 
i mechanizm fotosyntetyczny. Następnym ogniwem łączą-
cym oba te procesy jest prekursor podstawowego hormonu 
kwasu abscysynowego (ABA) -zeaksantyna. U człowieka 
ochrania plamkę żółtą, natomiast u roślin jest niezbędna 
do zaklimatyzowania się do warunków wysokiego natężenia 
światła i niskiej temperatury, bez niej roślina nie zniosłaby 
stresu suszy [11]. Darwin przypuszczał, że funkcje mózgu 
spełnia grupa komórek, które nie tylko otrzymują sygnał 
z komórek czuciowych, ale również potrafią przetwarzać je 
w informacje wysyłane do miejsc docelowych, gdzie powo-
dują określone reakcje organizmu [18]. Rośliny funkcjonują 
praktycznie na tym samym systemie przekazu jaki wystę-
puje u nas pomiędzy okiem, mózgiem, a generacją obrazu. 
U człowieka widzenie umożliwia droga wzrokowa przeka-
zująca informację do kory wzrokowej. U roślin proces ten 
zachodzi w sposób systemowy. Przewodzeniem sygnałów 
zajmują się głównie komórki tzw. wiązek okołopochwo-
wych. To komórki sąsiadujące z naczyniami liścia. Poprzez 
komórki wiązki przebiegają prawdziwe sygnały elektryczne. 

Pamięć powiązana jest z określonymi obszarami mózgu, 
ale ponieważ jest ona procesem a nie pojedynczą funkcją, 
wymaga współdziałania wielu struktur nerwowych w jed-
nym czasie. Jedną z tych struktur jest hipokamp. Odgrywa 
on podstawową rolę w budowaniu pamięci długotrwałej. Ste-
ruje on procesami zapisywania informacji w różnych obsza-
rach mózgu [9]. Natomiast u roślin zdaniem Karpińskiego 
za proces ten odpowiada system fotoelektrofizjologicznych 
sygnałów, o którym mowa była w kontekście fotosyntezy 
i wygaszania nadmiaru światła. Roślinna pamięć zdaniem 

Karpińskiego służy nie tylko obronie przed ewentualnymi 
wrogami, ale także do jak najlepszego przystosowania się 
np. do dłuższego okresu opadów czy zachmurzenia. Służy 
temu mechanizm świetlnej (kwantowej) pamięci komór-
kowej. Chloroplasty (tylakoidy – podstawowy element 
budowy chloroplastu) generują ładunek elektryczny, który 
jest przekazywaną z liścia na liść informacją. Rośliny ina-
czej reagują na światło niebieskie, inaczej na czerwone. Ma 
to swój biologiczny sens. Zapamiętana informacja o barwie 
światła wydaje się kluczowym czynnikiem zwiększającym 
szansę roślin na przetrwanie w wysoce zmiennym środo-
wisku. Pomimo że światło jest niezbędne dla fotosyntezy, 
nadmiar światła może uszkodzić aparat fotosyntetyczny 
i rozregulować metabolizm komórkowy a przez to ograni-
czyć wzrost i rozwój rośliny. Niektórzy biolodzy uważają, 
że adaptacja do regularnie zmieniających się warunków 
jest przejawem „długotrwałej pamięci” rośliny [18]. Spe-
cyficzne sygnały, takie jak niska temperatura czy skraca-
jące się dni są odbierane, a być może zapamiętywane przez 
organizm roślinny [1].

Można przyjąć hipotezę, że szlaki nerwowe u człowieka, 
którymi przebiega impulsacja być może mają swoją analogię 
u roślin w postaci naczyń i rurek sitowych, stanowiących 
tkankę przewodzącą rośliny. Tkankę tą można nazwać swego 
rodzaju magistralą informacji. Obecnie potwierdzono już 
transport wszystkich hormonów przez rurki sitowe, a także 
produktów ekspresji wielu genów. Sygnały są odbierane 
ze środowiska i przekazywane do receptorów przy udziale 
różnorodnych substancji sygnałowych. 

Neuron jest podstawowym elementem układu nerwo-
wego. Jego głównym zadaniem jest przyjmowanie, prze-
twarzanie i przekazywanie informacji w postaci bodź-
ców elektrycznych. Profesor biologii roślin, William John 
Lucas, z Uniwesytetu Califorania w Daves twierdzi, iż nie 
ma neuronów u roślin, są jednak inne komórki analogowe 
tworzące systemy komunikacji (sieć komunikacji), której 
my nie rozumiemy. U roślin przewodzeniem sygnałów zaj-
mują się głównie komórki tzw. wiązek okołopochwowych. 
To komórki sąsiadujące z naczyniami (popularnie nazywa-
nymi nerwami) liścia. Czy możemy zatem przypuszczać, 
że rośliny są wrażliwe np. na dotyk? Człowiek nie odczuwa 
dotyku pojedynczej nitki wełny, wąs rośliny przejawia 
natomiast wyraźną reakcję. Receptory czuciowe w skórze 
człowieka reagują na dotyk włosa o wadze 0,002 mg, wło-
ski rosiczki (Drosera) odpowiadają na bodziec 0,0008 mg, 
podczas gdy wąsy rośliny Sicyos reagują na dotyk włosa 
o ciężarze 0,00025 mg. W tym wypadku „zmysł” rośliny 
jest ośmiokrotnie czulszy niż u człowieka [7].

Funkcjonowanie roślin i zwierząt odbywa się z wyko-
rzystaniem podobnych „narzędzi”, którymi można nazwać 
neuroprzekaźniki. Jednym z nich jest acetylocholina, którą 
wykryto u ponad 50 gatunków roślin. Reguluje, podob-
nie jak w organizmach zwierząt, przepuszczalność błon 
między innymi dla jonów potasu, sodu i wapnia. GABA 
wykryto w roślinach w 1949 r. Akumuluje się w roślinie 
w warunkach stresu, reguluje w ich komórkach pH. Istnieje 
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związek wspólny dla wszystkich organizmów eukariotycz-
nych, regulujący wiele reakcji metabolicznych. Jest nim 
kalmodulina (CaM). Główną jej funkcją jest pochłanianie 
znacznej ilości jonów wapnia. Receptor tego związku znaj-
duje się w naszych mózgach. W związku z czym stajemy 
przed faktem, iż niemal identyczne cząsteczki związków 
chemicznych występują u roślin i zwierząt. Co prawda mogą 
one pełnić różne funkcje, ale ich wspólne pochodzenie zdaje 
się nie ulegać kwestii [7, 18].

Z powyższych rozważań, doniesień naukowych, wynika, 
że podstawowe znaczenie w regulacji procesów u roślin 
ma wymiana informacji. Dzięki coraz lepiej rozbudowa-
nym, nowoczesnym metodom badawczym, a w szczegól-
ności biologii molekularnej możemy lepiej poznać kunszt 
funkcjonowania roślin. W ostatnich latach powstała nowa 
dyscyplina poświęcona tej problematyce – neurobiologia 
roślin. Pierwsze Sympozjum Neurobiologów Roślin odbyło 

się w 2005 r. we Florencji. Neurobiolodzy traktują rośliny 
jako organizmy inteligentne, obdarzone pamięcią, pozwa-
lającą na proces uczenia się i wykorzystywania zapamięta-
nych faktów w realizacji „strategii życiowej”. Inteligencja 
to kompleks adaptacyjnych zachowań organizmu, wyko-
rzystywany w komunikacji międzyorganowej. Jest zatem 
cechą umysłu odpowiadającą za umiejętność rozwiązywania 
problemów, skuteczność poszukiwania trafnych rozwiązań 
oraz sprawność działania w trudnych sytuacjach. U roślin 
odbywa się to bez udziału umysłu (mindless mastery) [18]. 
Czym innym jest więc w tym ujęciu świadomość, jak nie 
integrowaniem rozmaitych informacji, stanem intencjo-
nalnym, planowaniem działań ukierunkowanych na prze-
trwanie. Być może biologicznie jesteśmy bliżej roślin, niż 
sądzimy i „podróż nasza jest wspólna”.

Piśmiennictwo u Autorów.
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Są pytania, które czekają na odpowiedź od początku 
istnienia, może odpowiedni czas, aby je postawić, by prze-
kroczyły barierę potencjału i wydostały się na zewnątrz 
w postaci… właśnie jakiej? Jaki to proces, ze zbioru myśli 
tworzenie jednej, zamiana w pytanie, zadanie go innym. 

Czy myśli to fale? Gdzie i jak powstają, kiedy uwalniają 
się od nas, wydostają w postaci ważnych i nieważnych pytań?

Co dzieje się z tymi tylko pomyślanymi, rozpadają się 
jak obiekt nieobserwowalny i jest tak jakby ich nie było? 
Jaka jest ich droga, jaki strumień, czy i jak przekazujemy 
te niewypowiedziane, jaki jest czas ich życia, gdzie się ukry-
wają? A może są cząstką i falą? Uderzają, gdy są cząstką, 
bijemy się z nimi, a potem jak fala uginają się na zakrętach, 
interferują, wzmacniają, wygaszają? Niosąc energię, im 
większą, tym w krótszym czasie, docierając do innych.

Jak napisać to, czego się nie wie? Co innego biolog, 
pisze biologię, fizyk – fizykę, ale napisać nastrój? Skąd brać 
wiedzę na temat czucia? Do jakich obszarów mózgu dotrzeć, 
gdzie są schowane wrażenia, gdzie atmosfera? Wszystkich 
zmysłów użyć, aby znaleźć to miejsce to jeszcze zbyt mało, 
skąd opisać co w powietrzu po skończonym dniu, gdzie 
miejsce inności naszego mózgu? 

Penrose twierdzi, że brakuje fizyki na te odpowiedzi. 
Potrzebna jest Teoria Wszystkiego, teoria Unifikacji, a więc 
połączenia fizyki kwantowej z teorią grawitacji Einsteina, 
coś, co nazywamy grawitacją kwantową. 

Jeśli jesteśmy częścią Wszechświata, a nasz świat 
wewnętrzny to mikrokosmos, to może połączenie dwóch 
teorii: mikro i kosmosu, aby wytłumaczyć Nas ma Jedyny 
Sens. Mózg i kosmos to byty tak samo nieskończone, jed-
nego i drugiego nie jesteśmy w stanie ogarnąć.

Staramy się poznać umysł, wymyślamy teorie, które 
niekiedy są pseudo, nie rezygnujemy jednak. Intuicja pod-
powiada, że mózg to kosmos i atom w jednym. Ale czy 
jesteśmy w stanie napisać równanie mózgu, tak, jak Ein-
stein napisał równanie grawitacji i stworzył wszechświat 

na papierze? Nawet jeśli spróbujemy stworzyć równanie, 
to skąd wiemy, że opisuje To co jest?

Dlatego Einsteinowi nie dawało spokoju pytanie 
o „zamysł Boga” w dziele stworzenia. Inny Wielki filo-
zof postawił pytanie, które wydaje się wyznacza granice 
poznania, to pytanie Leibniza: „Dlaczego istnieje raczej 
coś niż nic?”, na które filozof daje odpowiedź: „bo nic nie 
jest prostsze niż nic”. To pytanie zawiera w sobie metafi-
zyczną tajemnicę. 

Mózg jak wszechświat jest wielką strukturą złożoną 
z wielu struktur delikatnie ze sobą zestrojonych, pięknie 
skomponowanych, przecież słowo „kosmos” tłumaczymy 
z greckiego: piękny, harmonijny, „(…)W twoim wnętrzu 
otwiera się sklepienie za sklepieniem bez końca. Nigdy nie 
będziesz gotowy i tak jest słusznie” (T. Transtromer).

W chwili początkowej, w erze Plancka, 10 do minus 44 
sekundy po Wielkim Wybuchu, gdy załamuje się znajomość 
fizyki, są warunki do powstania gwiazd, galaktyk, a z cza-
sem… na jednej z planet przyjazne środowisko nie zadu-
siło życia w zarodku, narodził się człowiek. „Nasze ciało 
zbudowane jest z popiołów wygasłych gwiazd” (J. Jeans). 
Mamy jednak coś więcej niż bezwładna materia. Mamy 
świadomość, która podpowiada nam, ze nasze materialne 
istnienie jest tylko przejściowym epizodem w strukturze 
Wszechświata, masa powstała z energii i w energię się 
zamieni E równa się mckwadrat. 

Gdy rozpadł się atom pierwotny – twór kwantowy 
i nastąpił Wielki Wybuch, obie teorie były razem, kwanty 
połączone z grawitacją. Gdy się wszechświat zaczął rozsze-
rzać – rozdzieliły się. Może więc i początek zjawisk umy-
słowych jest kwantowograwitacyjny? A to, co dalej to już 
rola przypadku i praw fizyki? Jakby nie było, to i początek, 
i to co potem, są tak samo fascynujące. Parafrazując pewną 
myśl możemy stwierdzić, że cokolwiek byśmy o umyśle 
nie powiedzieli, to i tak jest inaczej, wszystko jest za mgłą, 
tylko my – po której stronie?
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Człowiek i jego umysł na zawsze chyba pozostaną tajem-
nicą dla… człowieka. Może należy wprowadzić zasadę lub 
teorię tajemnicy i nie starać się wszystkiego wyjaśniać, 
może kierować się zasadą refleksji i refleksyjnie stwierdzić, 
że jest Sens tej Tajemnicy, bo nic nie jest prostsze niż nic, 
a odpowiedź: „jeszcze nie wiem” przesuwa granice nie-
wiedzy, otwiera drogi do poszukiwania.

Są tacy, którzy tłumaczą umysł zjawiskami kwanto-
wymi. Należy do nich Henry Stapp. 

Zejdźmy więc z naszym umysłem na poziom kwantowy, 
poczujemy się przez chwilę jak Alicja po drugiej stronie 
lustra, wykorzystując jednak umysł Zofii, aby podjąć próbę 
odpowiedzi na postawione pytania. 

h równa się 6 przecinek 63 razy 10 do minus 34tej! 
Czy potrafimy wyobrazić sobie ten wymiar? Wszystko, 
co poniżej, ma stempel kwantowy stałej Plancka h. Wkra-
czamy w mikroświat za pomocą ludzkiego umysłu, umy-
słu Maxa Plancka, Alberta Einsteina, Louisa de Broglie’a, 
Nielsa Bohra, Erwina Schrodingera, Wernera Heisenberga 
i innych Wielkich.

…a wszystko zaczęło się od ciała doskonale czarnego, 
które spowodowało śmierć demona Laplase’a (jeśli będę 
znał położenie gwiazd to potrafię przewidzieć ewolucję 
wszechświata), zburzyło determinizm. Wkracza kwantowy, 
niedeterministyczny opis świata: przeszłość nie określa 
przyszłości, przyszłość jest probabilistyczna. To nie obser-
wator decyduje o obiekcie, natura sama wybiera własną 
drogę, wymykając się czujnemu „szkiełku i oku”, zabra-
nia nad sobą kontroli, łamie klasyczny porządek, wprowa-
dza nowy, kwantowy: choć biurko i szafa są zabałaganione, 
to pokój jest idealnie posprzątany! Czy nasza natura nie 
jest właśnie taka? 

Przyjrzyjmy się jej bliżej, choć wymyka się pozna-
niu, postarajmy się dotknąć obserwacją jej złożoności. My 
jesteśmy jej częścią, a więc, wydaje się nam całkowicie 
niepojęta, bo przecież w naszych przeżyciach gubimy się 
bardziej niż we wszechświecie.

Każdy obiekt fizyczny ma zdumiewające własności, nie 
jest ani cząstką ani falą. To czym właściwie jest?

Wszystkie obiekty, nawet makroskopowe, mają naturę 
podwójną: i falową, i korpuskularną. Jak to może być, aby 
były jednocześnie jednym i drugim? I to jest przykład źle 
postawionego pytania, kluczowe jest słowo „jednocześnie”, 
materia ujawnia nam oblicze falowe w innych doświad-
czeniach niż te, w których ujawnia oblicze korpuskularne. 
Kiedy pytamy się, wykonując doświadczenie, jak się poru-
sza, dostajemy odpowiedź, że jest falą, ilekroć interesuje 
nas, jak oddziałuje, tylekroć ukazuje się nam jako cząstka. 
A więc to, jak się nam przedstawi, zależy od postawionego 
przez obserwatora pytania.

Jeśli nawet przyjmiemy to i tak już skomplikowane 
wyjaśnienie, to nasuwa się nowe pytanie: jaka to jest fala? 
Zgodnie z hipotezą de Broglie’a jest to fala materii, fala przy-
pisana poruszającej się cząstce. Bo skoro światło, które jest 
falą elektromagnetyczną, można potraktować jako strumień 
cząstek -fotonów to może każdej cząstce można przypisać 

falę? Ta śmiała i szalona hipoteza została potwierdzona 
eksperymentalnie i dziś nikt już nie wątpi w słuszność tej 
kluczowej do poznania natury idei. Max Born podał pro-
babilistyczną interpretację fal materii, mianowicie: kwa-
drat amplitudy fali materii charakteryzuje prawdopodo-
bieństwo znalezienia w danym punkcie i w danej chwili 
tejże cząstki. Postarajmy się zrozumieć na przykładzie fali 
świetlnej tę hipotezę, innymi słowy: im większa amplituda, 
tym większą energię niesie fala, tym więcej fotonów znaj-
duje się w danym obszarze, tym większe jest prawdopo-
dobieństwo znalezienia w tymże obszarze i w tym czasie 
fotonu. Dopóki nie wykonamy doświadczenia polegają-
cego na skłonieniu cząstki do oddziaływania, dopóty nie 
wiemy nic o jej położeniu. Pytanie o to, gdzie znajduje się 
cząstka, kiedy jej położenia nie mierzymy, pozbawione 
jest sensu jak pytanie o to, w którym miejscu znajduje 
się światło lub dźwięk. A więc natura jest dualna, obiekt 
nazywamy falocząstką, o tym jak się przedstawia obserwa-
torowi, czy jako fala, czy cząstka, decyduje eksperyment. 
Ma dwa oblicza, które się uzupełniają, których nie ukazuje 
nigdy jednocześnie. 

Tę cechę Niels Bohr nazwał komplementarnością, oto 
jak ją sformułował: „Użycie pewnych pojęć fizyki klasycznej 
wyklucza jednocześnie użycie innych, które w innym kon-
tekście są równie potrzebne do wyjaśnienia zjawisk”. Uważał 
również, że w psychologii można ją zastosować, mianowicie, 
aby dowiedzieć się czegoś o zjawiskach psychicznych albo 
obserwujemy zachowanie człowieka, zmiany jego wyglądu, 
albo też koncentrujemy się na własnym życiu psychicznym. 
W doświadczeniach pierwszego rodzaju widzimy z zewnątrz 
organizm, drugiego: dostrzegamy własną psychikę. Obu 
nie możemy prowadzić równocześnie. Być może komple-
mentarność wykracza swoim znaczeniem poza fizykę i jest 
powszechną cechą przyrody. Cierpienie dopełnia szczęście, 
smutek radość, świadome nieświadomego… a razem stano-
wią o całości. Może kwiatów pęk, bukiet polnych wierszy, 
załata każdą dziurę?

Mikroświat stawia naszej wyobraźni wysokie wyma-
gania, ale… czy tylko on? Wyobraźnia ograniczona jest 
naszymi zmysłami. Kształtowała się przecież w świecie 
klasycznym, dlatego gdy przechodzimy do zjawisk będących 
poza zasięgiem codziennym, sprawa się komplikuje. Czy 
właśnie wyobraźnia stanowi przeszkodę? Jednoznacznie 
trudno odpowiedzieć, ale na pewno starając się zrozumieć 
zachowanie elektronu w atomie wykorzystujemy wyobraźnię 
stąd. Pewnie byłoby łatwiej, gdyby kształtowała się w świe-
cie falocząstek, ale byłby wtedy kłopot z wyobrażeniem 
sobie kolebiącej się truskawki w kieliszku z szampanem. 

To jak to jest niczego nie możemy być pewni, niczego 
przewidzieć? Kwantowe podejście wzbudza pewne wątpli-
wości. Żyjemy w świecie newtonowskim, deterministycz-
nym, co dnia doświadczamy, że każda przyczyna ma swój 
skutek i jeśli jest skutek to musiała być przyczyna, zawarli-
śmy nawet, nieświadomie znajomość z demonem Laplace’a, 
który mógłby te wszystkie przewidywania nieomylnie 
wykonywać, a może trudno nam się uwolnić od inteligencji 
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demona, może chcemy wszystko dokładnie przewidzieć, 
mieć pewność?: antycypować przyszłość a priori, tak jak 
szukamy przyczyn a posteriori.

Hipoteza de Broglie’a, według której długość fali materii 
jest odwrotnie proporcjonalna do pędu cząstki, prowadzi 
do zasady nieoznaczoności pomiędzy pędem cząstki i jej 
położeniem. Pokuszę się o skomentowanie tekstu Richarda 
Feynmana: „Najbardziej interesującą sprawą jest bez wątpie-
nia koncepcja zasady nieoznaczoności: dokonanie obserwacji 
zmienia samo zjawisko. O tym, że dokonywanie obserwacji 
ma wpływ na zjawisko wiedziano zawsze. Istotne jest jednak, 
że efektu tego nie można zminimalizować lub zmniejszyć 
w określony sposób zmieniając odpowiednio urządzenia”, 
mianowicie: wykonajmy doświadczenie pomyślane posługu-
jąc się wymyślonym mikroskopem Heisenberga. Na szkiełku 
tego mikroskopu umieszczamy elektron i chcemy go 
dostrzec. Nic nie widać? Nic dziwnego, nie oświetliliśmy 
jeszcze szkiełka, trzeba rzucić snop światła, aby cokolwiek 
zobaczyć. Jednakże wtedy światło ujawni swoje oblicze kor-
puskularne, w elektron zaczną uderzać pojedyncze fotony 
przekazując elektronowi swój pęd. Im krótszej fali użyjemy 
do oświetlenia, tym fala ma większą energię, a więc tym 
dokładniej określimy położenie elektronu, ale tym większą 
niepewność wprowadzimy w znajomość jego pędu (elek-
tron uzyska część pędu fotonu) i stąd iloczyn obu niepew-
ności pomiarowych położenia oraz pędu jest rzędu stałej 
Plancka h. Mówiąc innymi słowy, nie możemy dowolnie 
dokładnie dokonać pomiaru obu wielkości jednocześnie, 
oddzielnie; czy to położenie czy to pęd, bardzo proszę! 

Natura się przed nami ukrywa, chce zachować swoje 
tajemnice, to nie nasza nieudolność uniemożliwia nam 
dokładny pomiar, to konsekwencja dwoistej, falowo-

 -korpuskularnej natury, ujawnia nam jedno oblicze zacho-
wując dla siebie drugie: po trosze i niekiedy cząstka jest 
falą, po trosze i niekiedy fala cząstką.

A co zaobserwujemy, jeśli pod mikroskopem elektro-
nowym, właśnie takim, którego konstrukcja wykorzystuje 
fale materii przypisane poruszającym się elektronom, umie-
ścimy neuron? 

I tak oto nasza dumna klasyczna wyobraźnia nie 
wytrzymuje tego, zaczyna wierzgać, stawać dęba, napręża 
się gotowa do skoku… Buntuje się? Tak, zaczyna szukać 
klucza do drzwi rzeczywistości fizycznej, ale jak otworzy 
jedne to ukazują się następne i tak bez końca. Stoczy się 
czasem w desperacji w dół studni potencjalnej, ma zbyt 
mało energii aby się z niej wydostać, jest na dnie, i znowu 
natura przychodzi jej z pomocą, wydostaje się zupełnie tak 
jakby w studni wywiercony był tunel, tuneluje, wydostaje 
się na zewnątrz.

Świat kwantów jest dziwny, trudny, powabny, dołu-
jący ale też szczytujący (jak kwarki), przyciąga nas swoją 
tajemnicą daje świadectwo że kieruje nami to, co jest niewi-
dzialne i nawet nie starajmy się przewidzieć co będzie dalej 
bo naszym życiem rządzi indeterministyczny przypadek.

„Poszukując harmonii w życiu, nie należy nigdy 
zapominać, że w dramacie istnienia jesteśmy zarazem 

aktorami i widzami” – sentencję tę przywodzi na myśl 
teoria kwantów.

Świat kwantów wyłania problemy z teorii poznania – 
przypominam; żeby przedmiot zobaczyć trzeba go oświe-
tlić, gdy obiektem jest falocząstką sprawa się komplikuje. 
Oświetlona, czyli obserwowana, zachowuje się inaczej 
niż wtedy, gdy na nią nikt nie patrzy. Zaciera się granica 
między przyrządem pomiarowym a obiektem obserwowa-
nym. „Nie da się zaobserwować zjawiska, nie zaburzając 
go przy tym” – wyjaśnił Heisenberg – „wywołane naszą 
obserwacją efekty kwantowe wnoszą do zjawiska pewien 
stopień nieoznaczoności”. Cząstki, między którymi zaszło 
oddziaływanie, a następnie oddalają się od siebie są w stanie 
splątania. Po oddaleniu nie stanowią już dwóch układów 
pojedynczych cząstek, ale jeden układ dwóch cząstek, toteż 
niezależnie od dzielącej je odległości jakakolwiek zmiana 
jednej z nich powinna wywrzeć wpływ na drugą. „Jakiekol-
wiek splątanie przewidywań wynika z faktu, że dwa ciała 
tworzyły we wcześniejszym czasie jeden układ, podczas 
oddziaływania, i po, zostawiły na sobie nawzajem ślady” – 
pisał Schrodinger. 

A jak jest z nami? Czy nie jesteśmy układem kanonicz-
nie sprzężonym? My i ten drugi obok nas, obiekt obserwo-
wany i obserwator, bądź takim układem możemy być sami 
dla siebie, zagłębiając się swoją świadomością we własne 
Ja. Inaczej zachowujemy się w świetle ramp niż z głową 
wciśniętą między poduszki. Może istniejemy tylko wtedy, 
gdy jesteśmy postrzegani, miał rację filozof pisząc: „esse 
est percepi”? (G. Berkeley). Może czarny kot Schrodingera 
i cząstka, co są razem w jednym pudle, a on wykorzystując 
kwantową zasadę superpozycji stanów jest w zamkniętym 
pudle żywy i martwy jednocześnie, przeżyje, gdy otwo-
rzymy pudło, jednocześnie oświetlając cząstkę? Dajmy 
szansę kotu, nie zaglądajmy.

Z kotem żywym czy martwym, z zasady nieoznaczo-
ności Heisenberga wynika problem obiektywizmu badań. 
Stwierdza to również N. Bohr wyrażając myśl: „musimy 
więc pamiętać, że tym co obserwujemy nie jest przyroda 
sama w sobie, lecz przyroda, jaka nam się jawi, gdy zada-
jemy jej pytanie we właściwy nam sposób”. A wiec świat 
wokół nas jest taki, jakim go sami stworzymy, spostrze-
gamy, nasz świat mamy we własnym umyśle, mikroświat, 
nasz wewnętrzny mikrokosmos, nigdy obiektywny, zawsze 
subiektywny. Trudność w poznaniu polega na umiejętno-
ści stawiania pytań i nie dotyczy to tylko poznania świata 
mikro, trzeba ją mieć na uwadze poznając świat wokół, 
poznając siebie nawzajem i własne ja.

Niektóre rzeczy po prostu się dzieją i nigdy nie dowiemy 
się dlaczego. Tej pokory uczy nas fizyka kwantowa. Ona 
przytłacza nas swoją niewyobrażalnością, ale jednocześnie 
jest wyzwolicielką. Daje nam wiedzę o nas samych, pozwala 
wydostać się z uliczek, w które zaprowadza rozsądek, nasze 
postępowanie dzięki kwantom nie jest deterministyczne. 
Dzięki niej mamy wolną wolę, możemy dokonywać wyborów, 
to ona rozwija naszą zdolność do rozumowania w nieocze-
kiwany sposób, do kierowania się nie tylko racjonalizmem, 
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ale również irracjonalnie; bo pozorna irracjonalność ma 
sens. Nasze uczucia są ambiwalentne i warunkowane tym 
co myślą inni, rozpadamy się, gdy brakuje obserwatora, 
a tylko gdy zwiększymy rozdzielczość czasową obserwa-
cji, tak, że kolejne okresy pomiaru są mniejsze i mniejsze, 
to zatrzymujemy nas, osiągając Teraz. Superpozycja stanów 
kwantowych odzwierciedla zjawisko mieszanych uczuć, 
ponieważ jest probabilistyczna wystarczy ktoś, kogo widzi-
misię przeważy szalę, aby wydobyć określony stan. Myśląc 
życzeniowo, myślimy kwantowo; wyobrażamy sobie wybory 
innych kierując się własnym zamiarem. Ten kwantowy opty-
mizm otwiera drogę do korzystnych dla obojga rozwiązań.

Racjonalne i irracjonalne skłonności interferują ze sobą 
tworząc stany splątane, prawdopodobieństwa różnych wybo-
rów łączą się inaczej niż podpowiada intuicja, nasze zacho-
wania są nieprzewidywalne.

Funkcjonowanie naszej psychiki ma u podłoża nie-
liniowe procesy dynamiczne. Reakcja naszej psychiki 
na bodziec jest tak samo nieprzewidywalna jak zmiany 
pogody, wystarczy niekiedy ruch skrzydeł motyla by wywo-
łać huragan. Umysł nasz jest daleki od stanu równowagi, 
gotowy do rozwoju. Warunkiem koniecznym jednak jest 
jego otwartość na otoczenie, musi mieć możliwość wymiany 
energii, odbierać bodźce zdolne zaburzyć jego stan. Nie 
mogą być jednak zbyt duże, aby go nie zniszczyły, niewiel-
kie natomiast, delikatne fluktuacje odgrywają ważną rolę.

Najciekawsze efekty powstają w umysłach wrażliwych, 
gdy mały impuls powoduje dużą zmianę w rozwoju. Układ 
taki jest całkowicie nieprzewidywalny, jest to układ z cha-
osem dynamicznym. Dla rozwoju umysłu ważny jest punkt 
wyjścia, warunki brzegowe, ważne jest, w którym momencie 
bodziec zadziała, czy trafi w punkt niestabilności, w nich 
to układ jest szczególnie wrażliwy na bodziec. Punkt bifur-
kacji – niestabilności to jak skrzyżowanie dróg, jedną z nich 
wybierze umysł, ale po której pójdzie, o tym nie decyduje 
sam. Bodźce pochodzące z zewnątrz mogą być przypad-
kowe, nieprzewidywalne, natomiast prawo rządzące proce-
sem twórczym określone. To co powstaje jako wynik prawa 
i przypadku, na styku tych dwóch, to nowa jakość. Umysł 
jest twórczy poprzez swoją nieprzewidywalność, staje się 
otwarty na wszystkie możliwości. Potrafi skomponować 
Coś, czego w nim nigdy przedtem nie było.

Czy odpowiedź umysłu na odpowiedni bodziec we 
właściwym czasie, czy to plastyczność mózgu? Czy nasza 
wrażliwość daje szansę na nasz rozwój, zmienność, czy 
jesteśmy dalej sobą, czy tym innym, uczymy się siebie 
nowego, i tylko pytanie czy to wciąż Ja? Zaakceptować 
zmianę, nazwać ją swoim imieniem? „Czy człowiek, będąc 
dorosłym, może narodzić się na nowo?” (pytanie Niko-
dema). Stać się innym?

Tworzenie to całe nasze życie. Twórczość, to każda 
czynność, w którą wkładamy siebie, i to nie musi być nic 
wielkiego, największym twórcą jest małe dziecko, to Ono 
wszystko wyraża całym sobą, a największym dziełem sztuki 
jest Jego uśmiech. Swoiste studium przypadku wzrastania, 
które jest procesem i wymaga od nas cierpliwości, dobroci 

i zaufania każdego dnia bycia razem. Cieszyć się każdą 
wspólną chwilą, zapamiętać ją. Wydaje się, że małe dziecko 
nie rozumie, bo nie odpowiada, a ono chłonie całym sobą 
naszą obecność, głos, zapach, rytm naszych ruchów, zapa-
miętuje dotyk, znaczenie przedmiotów. Za jakiś czas, i to jest 
największa nagroda, gdy już będzie umiało wyrazić, okaże 
się, że było Obecne, zna każdą lekcję, wydobywa z sie-
bie obrazy przeszłości, wie, że kwiat pachnie i do czego 
służy nos, że na świeczkę się dmucha… Daje świadectwo 
wzajemnej obecności, znaczenia zmysłów w poznawaniu 
świata, komunikowaniu się, wyrażaniu siebie.

A my dorośli, wyrośliśmy z prawdy zachowań, zagubi-
liśmy autentyczność, zbyt intelektualni, robimy co należy, 
mówimy co wypada, zbyt współcześni, brak nam przezro-
czystości, lekkości, nie mamy czasu na czas przeszły, teraź-
niejszego nie zauważamy, a przyszły wydaje się odległy, 
tacy jesteśmy w międzyczasie, jesteśmy od … do, zbiór 
skończonych istnień, a nasze zmysły nie służą nam. Nie 
mamy czasu na refleksję, ma rację dziennikarz naukowy 
Winfried Gallagher pisząc: „Wspaniała umiejętność polega-
jąca na zatrzymaniu się i zastanowieniu nad istotą i sensem 
docierających do nas bodźców, zamiast natychmiastowego 
i bezpośredniego poddawania się ich wpływowi, leży u pod-
staw największych intelektualnych i artystycznych dokonań 
ludzkości”, i można tylko dodać: żal, że tej umiejętności 
coraz mniej i u nielicznych. 

A przecież jesteśmy częścią natury, podlegamy tym 
samym prawom i zjawiskom. Absorpcja, emisja, nieoznaczo-
ność, względność… dotyczą również naszego życia. Rezo-
nansowo emitujemy i wtedy powstaje skupiona wiązka myśli, 
komplementarnie poznajemy człowieka, nasza natura ma 
charakter dualny, dusza i rozum idą w parze, mniej lub 
bardziej nieoznaczone są nasze słowa i myśli, im więcej 
słów tym myśl bardziej schowana. Jeden stan równoważny 
innemu, a tamten już zajęty. Teoria chaosu daje o sobie 
znać każdego dnia, szukamy w nim swojego porządku. 
Strzałka czasu wyznacza kierunek działania, entropia rośnie, 
a wiele układów już zamkniętych. Rezonansowa absorpcja 
jednego kwantu o odpowiedniej częstości wystarcza, aby 
zaczęła się wymuszona emisja z metatrwałego ukrytego 
poziomu. Teoria względności życia w biegu z prędkością 
światła zatrzymuje zegary, a prawdopodobieństwo znale-
zienia się w danym miejscu wyliczone z równania Schro-
dingera nazywamy przypadkiem. Deficyt masy uwalnia 
energię w niej zamkniętą, dając nam do zamyślenia, że naj-
większej tajemnicy istnienia doświadczamy w procesie roz-
szczepienia lub syntezy życia. 

„Obmyślam świat” – pisała poetka, „rozwiązuję świat” – 
pisze fizyk, tłumaczy używając metafizyki. Fizyka to zbyt 
mało, trzymając się zasady tajemnicy i refleksji transcen-
duje neurokognitywnie poza bezpośredniość… „można 
bowiem zużyć życie, nie wykraczając poza bezpośredniość” 
(L. Kołakowski, „Obecność mitu”).

Człowiek i jego umysł zdolny jest do wykraczania poza 
samego siebie, do wznoszenia się ku pięknu (Platon) i światłu 
(Augustyn), do otwierania się na to, co jest Jednym (Jaspers), 
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ale jest równocześnie rozpięty nad przepaścią (Nietzsche) 
i gubi się poza sobą (Sartre). To wszystko możemy nazwać 
transcendencją w człowieku, doświadczamy jej, czujemy 
własne ograniczenia, ale mamy nieściśniętą wewnętrzną 
przestrzeń wolności, a w niej rozum i wolną wolę. Nasze 
myśli tworzą świat wartości, a każdy błysk świadomości 
to doświadczanie własnej duszy. Jesteśmy zanurzeni w war-
tościach (Heller).

Myśl kształtuje, rzeźbi umysł, a umysły rządzą ludźmi. 
To ludzie, a nie aprioryczne prawa tworzą historię. Myśl 
i wolna wola, myślę i chcę, jedno bez drugiego niemożliwe. 
Świat myśli i chcenia, dwa potężne światy, wola bardziej 
zachłanna niż myśl, nieupokorzona wola, nienaruszona inte-
gralność ciała i duszy, unoszą w sobie niepokój dążenia 
i są najpotężniejszą siłą.

Gdzie jest źródło myśli, naszej zachłanności, jaką wie-
dzę daje neurobiologia? Czy odpowiada na pytania powyż-
sze (te zadane?). 

Do XX w. hipoteza wyprowadzona na podstawie 
badań nad elektrycznością i nad komórkami zakładała, 
ze ciało komórki nerwowej odpowiedzialne jest w zasa-
dzie za wszystko. Skoro wiedziano, że przesyłanie impulsów 
odbywa się elektrycznie, panowało przekonanie, że myśli 
zgromadzone w naszym mózgu rodzą się w wyniku impulsu 
elektrycznego pochodzącego z nerwów obwodowych. Okre-
ślono przewodność elektryczną w aksonach. Sherrigton 
wprowadził pojęcie synapsy znajdującej się na końcu aksonu, 
służącej do komunikacji pomiędzy błoną kończącą akson 
a błoną neuronu.

Pierwszą odkrytą cząsteczką, która przenosiła impuls 
nerwowy przez synapsę była obecna w mięśniach ace-
tylocholina (główny neurotransmiter w autonomicznym 
układzie nerwowym). Określono mechanizm transmisji 
sygnałów przez neuron: po pobudzeniu nerwów jony sodu 
wnikają przez kanały jonowe w błonie komórkowej do wnę-
trza komórki. Spoczynkowy potencjał elektryczny neuronu 
ma wartość −70 mV. Z chwilą, gdy do wnętrza komórki 
przeniknie wystarczająca ilość jonów sodu i jej potencjał 
zmieni się osiągając wartość progową, potencjał spoczyn-
kowy osiąga wartość +50 mV powodując otwarcie bramek 
między błonami komórkowymi i wniknięcie do niej dużej 
liczby jonów sodu wypychających jony potasu. Następnie 
potencjał spoczynkowy spada ponownie do wartości podpro-
gowej. Podczas tego okresu refrakcji, czyli niewrażliwości 
na bodźce, nie może dojść do wyładowania neuronu, dopóki 
ponownie nie osiągnie on normalnej wartości potencjału 
spoczynkowego, czyli −70 mV. 

Właśnie dzięki nieustannym wyładowaniom neuronal-
nym w naszym mózgu zachodzą procesy myślowe. Ale czym 
jest myśl? Badania nad neuronem, służące zrozumieniu jego 
własności elektrycznych okazały się niewystarczające dla 
wyjaśnienia procesów myślowych zachodzących w naszym 
mózgu! Może istota problemu ukryta jest w istocie białej? 
Komórki glejowe obecne w mózgu przejawiają aktywność, 
korzystając z mechanizmów, które są bardziej subtelne i ele-
ganckie niż depolaryzacja elektryczna neuronów. Doktryna 

neuronalna Santiago Ramona y Cajala zastopowała prace 
badawcze nad nimi. Dopóki badano komórki glejowe za 
pomocą tych samych elektrod, które stosowano do neuro-
nów, wysiłki zmierzające do odkrycia ich funkcji, odnosiły 
porażkę. Ponieważ glej nie wytwarza impulsów elektrycz-
nych potrzebna była nowa metoda: obrazowanie wapniowe. 
Cajal nie dysponował taką aparaturą badawczą. Okazuje się, 
że właściwości tych komórek czynią z nich prawdopodobnie 
lepsze źródło aktywności nerwowej niż neurony.

Do komórek glejowych zaliczamy komórki Schwanna, 
komórki Mullera, komórki nabłonkowe, komórki wyściółki, 
oligodendrocyty, tanycyty, mikroglej oraz astrocyty - wszyst-
kie te komórki funkcjonują w odmienny sposób, podob-
nie jak odmiennie funkcjonują neurony od komórek gle-
jowych.

Pierwszą osobą, która opisała komórkę glejową siat-
kówki oka był w 1851 r. H. Muller, komórki te modulują 
sygnalizację komórkową w siatkówce. Do stworzenia ter-
minu „komórka glejowa” przyczynił się R. Virchow. Kolejne 
ważne komórki glejowe: komórki Schwanna, owijając się 
wokół aksonów, tworzą osłonkę mielinową, która umożli-
wia neuronom w obwodowym układzie nerwowym szybkie 
przewodzenie impulsów nerwowych, podobną role speł-
niają oligodendrocyty w ośrodkowym układzie nerwowym, 
występują w dużych ilościach w istocie białej mózgu. Inne 
komórki glejowe, wyściełające komory mózgowe i naczynia 
krwionośne mózgu, nazywane są komórkami wyściółki, 
sródbłonka, tanycytami, wspomagają przepływ płynu 
mózgowo -rdzeniowego. Komórki mikrogleju reagują 
na urazy oraz infekcje w całym obszarze mózgu. Najlicz-
niejszymi komórkami kory mózgowej są astrocyty.

Astrocyty różnią się funkcjonalnie od innych komó-
rek glejowych. Kształtem przypominają gwiazdę i stąd ich 
nazwa (gr. Astra – gwiazda). Komórki glejowe stanowią 
90% mózgu, a na każdy neuron kory mózgowej przypada 
1,65 astrocyta. Astrocyt jest samowystarczalną, samorepli-
kującą się komórką przesyłającą sobie sygnały. Dojrzałe 
neurony nie mogą funkcjonować bez astrocytów, astrocyty 
mogą istnieć bez neuronów. 

Gdzie leży istota naszej kreatywności i wyobraźni? 
W jaki sposób w naszym umyśle rodzą się myśli, z którymi 
nigdy wcześniej się nie zetknęliśmy? Pytania te w dalszym 
ciągu czekały na odpowiedź.

Czy uzyskamy zaspokojenie swojej chęci poznania 
wszystkiego? Czy kiedyś dowiemy się jak to się dzieje, 
że myślimy?, gdzie jest źródło naszych myśli?, czym jest 
myśl pierwotna?, jaki schemat jej powstawania?… Pytania 
się mnożą. 

Jeśli tak, to będziemy mogli je zaprogramować, napi-
sać równanie na kartce papieru, co dzieje się w mózgu. 
I dalej…

Istnieją koncepcje różne, próbujące wytłumaczyć jak 
to się dzieje, że myślimy, i wydaje się, że żadnej nie możemy 
wykluczyć. Przy tworzeniu ich dominuje trójstopniowy, 
heglowski, schemat powstawania: najpierw teza, do niej 
antyteza, a z nich synteza i nowa hipoteza, co hipertezą jest. 
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Dodać można, aby czwarty stopień tworzenia tez, a miano-
wicie po syntezie tezy i antytezy w nową hipotezę, powstaje: 
proteza; dobra, dopóki nosi, po czasie wymieniana się ją 
na inną. Czy hipotezy myślenia nie są tylko protezami syn-
tez tez i antytez myślenia? 

Chcemy za wszelką cenę odkryć tajemnicę ludzkiego 
umysłu, pojąć wszystko, a więc także zrozumieć mózg. 
Wydaje się, że w tym dążeniu tkwi logiczny paradoks. Czy 
mózg może poznać sam siebie? Liczba połączeń między 
komórkami w mózgu jest większa niż liczba gwiazd we 
Wszechświecie, złożoność mózgu jest większa niż złożoność 
całego wszechświata, jest to kolejne ograniczenie naszych 
możliwości i to takie, jak nie wiadomo jakie! Możemy nato-
miast, i nawet powinniśmy, szukać odpowiedzi na nurtujące 
pytania, doceniając jednak rolę przypadku w działaniu praw 
przyrody oraz probabilistyczny charakter natury.

I tak: nie możemy wykluczyć, że źródłem wyobraźni, 
kreatywności, inteligencji jest aktywność jonów wapnio-
wych w astrocytach, a jedynym powodem naszego istnie-
nia jest posiadana przez nas zdolność kontrolowania jonów 
wapnia. Być może to astrocyty… 

Astrocyty tworzą nasz umysł, dzięki nim doświadczamy 
piękna życia i możemy spróbować pojąć otaczający nas świat, 
są podstawą życia mózgu. Wapń uwalniany jest z wewnętrz-
nych magazynów, znajdujących się w astrocytach. Po uwol-
nieniu jony wapnia wydostają się w formie fal do innych 
astrocytów, dzięki międzykomórkowym złączom szczeli-
nowym, które umożliwiają komunikację pomiędzy astro-
cytami. Oddziaływanie transmiterów na astrocyty może 
spowodować pojawienie się fali wapniowej. Glutaminian, 
podstawowy neurotransmiter pobudzający w korze mózgo-
wej, …nie tylko neuro -, ale też astrotransmiter?

Nowe astrocyty powstają w korze mózgowej w całym 
okresie naszego dorosłego życia, a więc proces ten musi 
mieć wpływ na procesy myślowe. Idea to w połączeniu 
z wiedzą na temat komunikacji międzykomórkowej opartej 
na falach wapniowych i regulacji transmiterów w astrocy-
tach, prowadzi do teorii, że właśnie astrocyty są źródłem 
naszych myśli, oraz że dzięki zdolności do ciągłej rege-
neracji mogą utrzymywać mózg w najwyższej sprawno-
ści. Astrocyty wciąż dzielą się tworząc nową przestrzeń 
do przechowywania informacji i powiększania zdolności 
myślenia. Neurony zaś, niemające zdolności do regenera-
cji, służą do przewodzenia impulsów, długodystansowej 
komunikacji, tworzą sieć połączeń, przyjmują nowe infor-
macje z ośrodków komórek glejowych i wysyłają je do nich. 
Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że inteli-
gencja przechowywana jest w astrocytach. 

Astrocyty determinują synaptogenezę. Większa liczba 
połączeń synaptycznych równa się wyższej inteligencji, aby 
więc u dziecka rozwinęło się ich jak najwięcej, należy malca 
bombardować maksymalnie dużą liczbą bodźców. Ważne 
jest dla rozwoju dziecka manipulowanie ręczne, ponieważ 
ręce mają swoją największą reprezentację w mózgu, i to mię-
dzy innymi ręce poprzez to, co tworzą uzewnętrzniają nasze 
myślenie, czucie, wyobraźnię, inteligencję, talent, …wszystko 

to, co wyróżnia i definiuje człowieka, to ręce poprzez swoje 
artefakty… Dzieci muszą więc bawić się zabawkami. 

Synonimem inteligencji jest Albert Einstein. To jego 
kojarzymy z ciągłym wysiłkiem umysłowym prowadzą-
cym do nowych idei opartych na wyobraźni. Einstein pro-
wadził swoje rozważania ogarnięty napadem twórczego 
szału, a o swoim mózgu mówił, że jest „jego laboratorium”, 
a „wyobraźnia jest wszystkim”. Ale która część mózgu? 
Z której części mózgu wyłonił się tak wspaniały umysł. 
Umysł, który zakrzywił przestrzeń, zagiął i dylatował czas, 
którego wyobraźnia potrafiła pędzić na wiązce światła i któ-
rego jedyną siłą była siła jego myśli. 

Analiza stereologiczna wykazała, że mózg Einsteina 
posiadał wyższy stosunek komórek glejowych do neuro-
nów w obszarze w korze płata ciemieniowego lewej pół-
kuli mózgu. „Różnica była na tyle duża, że musiała coś 
oznaczać”.

A więc Einstein miał więcej astrocytów. Czy ponow-
nie Einstein, ale tym razem Jego mózg, odsłania tajemnicę, 
odpowiada na pytanie? Geniusz, którego bycie tu na ziemi, 
jego istnienie, było „zamysłem Boga”, który za życia wyko-
rzystuje potęgę umysł, a po śmierci daje swój mózg innym 
umysłom, aby poznały tajemnicę ludzkiego geniuszu.

Wysilmy swój mózg!. Nie używajmy zwrotu: „nie wiem”, 
podejmujmy wysiłek, aby szukać odpowiedzi na posta-
wione pytania, wzbogacajmy odbierane bodźce ze środo-
wiska zewnętrznego, tak, by doprowadzić do zwiększonego 
napływu krwi do mózgu i aktywować astrocyty. Nasz mózg 
wymaga ćwiczeń, wzrasta wtedy liczba tych komórek, które 
z dużym prawdopodobieństwem mogą być podstawą geniu-
szu, komórek, które „pod mikroskopem wyglądają jak dziura 
po kuli w szklanej tafli: okrągły środek z cienkimi, przy-
pominającymi pęknięcia wypustkami, rozchodzącymi się 
promieniście na kształt aureoli” (D. Fields, „Drugi mózg”). 
Niewykluczone, że artystą nauki jest ten z einsteinowską 
liczbą tych właśnie komórek mózgowych. Czy astrocyty 
to najjaśniejsza gwiazda w układzie jakim jest mózg? 

Wszystko co proste, jest genialne. Einstein odkrył 
kwantową naturę światła, nie wykorzystując ani metody 
Plancka, ani jego prawa promieniowania ciała doskonale 
czarnego. Zachowując dystans wobec Plancka, kwanto-
wał promieniowanie elektromagnetyczne, a więc i świa-
tło. Postulował: energia jest skwantowana! Tak brzmiał 
prosty, genialny przekaz Einsteina. Natura ludzka chce 
zrozumieć, i pomimo że pomiędzy mikro - a makroświa-
tem istnieje szczelina, którą teraz nie wiemy czym wypeł-
nić, może pewnego zwyczajnego dnia jak co dzień, ktoś 
taki… jak Einstein, co to z powierzchowności – niczym się 
nie wyróżniał, „na otwartej przestrzeni potykał i powłó-
czył nogami… ale istota jego jestestwa gnała niczym olim-
pijczyk”, wypełni tę szczelinę, sklei… glejem. Być może 
okaże się, że neurony istnieją tylko dlatego, że potrzebne 
są innym komórkom… a to, kim jesteśmy, zawdzięczamy 
po prostu astrocytom…

Piśmiennictwo u Autora.
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Cokolwiek powstało z myśli człowieka 
nie zasługuje na lekceważenie1

Żywię zatem nadzieję, że i te poniższe rozważania 
przydać się mogą Komuś. Jednak świadomość ograniczeń 
zasobów własnych posiadanej wiedzy jest drastycznie boląca. 
Pragnąc, aby ten esej godny był poziomu oczekiwanego przez 
Czytelnika, przedstawiam moje spojrzenie na świat rela-
cji międzyludzkich, dostrzeżonych przez pryzmat studiów 
neuro kognitywistyki, wyrażając myśl swą słowami lektorów 
oraz innych autorów, bezczelnie wyrwanymi z kontekstu cało-
ści wykładu czy publikacji na użytek własnej wypowiedzi. 

Tak więc:
O POCIESZENIU, JAKIE DAJE  
NEUROKOgNITYWISTYKA.

Nim się wkroczy w neurokognitywistykę, ten zagad-
kowo brzmiący świat nauk o budowie i funkcjonowaniu 
mózgu, ma się mnóstwo osobistych, mocno ugruntowanych 
sądów na różne tematy. Mogłam i sama kiedyś wyrazić 
wiele własnych opinii i wypowiedzieć słów tyle, co patycz-
kiem wypisane na Matce–Ziemi, leżącej płasko pod moimi 
stopami, zajęłyby całą szeroką równinę, rozpościerającą 
się wszędzie dookoła aż pod sam widnokrąg gdzie tylko 
okiem sięgnąć. Wciąż jednak czułam niedosyt i dałam się 
zabrać w podróż po neurokognitywistyce, interdyscypli-
narnej nauce o człowieku, a dokładniej o mózgu i tym, jak 
on poznaje sam siebie, czyli „Czym jestem?”, oraz świat 
jego otaczający – „W czym jestem?”. 

Wychodząc naprzeciw odwiecznej potrzebie człowieka 
w dążeniu do zrozumienia własnego istnienia, poszczególne 
nauki na przestrzeni dziejów ludzkości ściśle wyspecjalizo-
wały się i oddaliły od siebie w różne strony tak, jak płyty 
litosfery powstałe po pęknięciach i odsuwające się pod dzia-
łaniem prądów konwekcyjnych, zachodzących w górnym 
płaszczu Ziemi. Każda na swój sposób opisywały organ, 

1 Wykład M. Jaworskiej-Witkowskiej „Od psychologii głębi do psychoana-
lizy” (17.03.2012).

jakim jest mózg. Od zarania dziejów, nauki te, szukając 
odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób powstaje coś, co enig-
matycznie w aspekcie filozofii nazywane jest umysłem 
oraz jego wytworami, wspinały się na najwyższe szczyty 
wiedzy o mózgu w ujęciu neurobiologicznym. Zaczynały 
od opisu wyglądu, konsystencji i budowy w wymiarze 
molekularnym oraz funkcjonalnego podziału jego różnych 
części na poszczególne ośrodki. Doszukiwały się zasad 
ich współdziałania między sobą i wykrywały mechani-
zmy funkcjonowania połączeń między częściami, zagłę-
biając się w tajemnice uwarunkowań biochemicznych, jak 
również biorąc pod uwagę ich elektrofizjologiczne aspekty. 
Podejmowały próby określenia granic jego poprawnego 
funkcjonowania, zarówno pod kątem psychiatrycznym, jak 
i rozwojowym. W oparciu o badania instrumentalne oraz 
neuropsychologiczne analizowały wpływ poszczególnych 
substancji i czynników zewnętrznych na zmiany struktu-
ralne i czynnościowe, zachodzące w mózgu. 

Mózg, wzbudzając wielkie zainteresowanie nie tylko 
badaczy, będących biologami, psychologami czy leka-
rzami, lecz także ludźmi matematycznie widzącymi świat, 
był w kategoriach redukcjonistycznych przyrównywany 
do modeli zwanych sieciami neuronowymi i parainforma-
tycznymi systemami oraz poddawany analizowaniu przez 
to przyrównanie. W związku z tymi wielokierunkowymi 
działaniami wiedza onegdaj uznawana często za aksjomat 
w dzisiejszych czasach ulega obalaniu i jej zasób, który 
teraz posiadamy, jest znacznie szerszy niż ten, z którym 
spotykaliśmy się na początku poprzedniego stulecia.

Wiele dziedzin korzystało z odkryć dotyczących układu 
nerwowego, nawzajem wspierając je własnymi osiągnięciami 
i co raz bardziej się ze sobą przeplatając. Ostatnia dekada 
to tryumfalna parada nauk z cząstką neuro -, stanowiących 
z jednej strony podstawę wiedzy o budowie, funkcji i pato-
logii układu nerwowego, z drugiej strony wzbogaconych 
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w wiedzę, płynącą z odkryć innych nauk. Co raz też zwyczaj-
niej brzmią już nazwy takich dziedzin jak neurofizjologia, 
neurobiochemia, neurologia, neurologopedia, neurolingwi-
styka, neuropsychologia czy też wspomniane sieci neuronowe. 

W ciągu ostatnich lat pojawiły się nowe odkrycia, 
na podstawie których powstały koncepcje, zmieniające 
spojrzenie tak w szczegółach, jak i w zakresie uogólnienia, 
na wytłumaczenie biologiczne poszczególnych zjawisk umy-
słowych. Wiedza, którą dają połączone osiągnięcia wielu 
dziedzin, dążących do wyjaśnienia istoty człowieka, przy-
nosi pocieszenie. Wypływa ono z rozumienia procesów, 
toczących się w ciele fizycznym, oraz ich wpływu na życie 
duchowe, wykraczające poza materię, których to razem 
wziętych żadna nauka specjalistyczna osobno do tej pory 
w pełni nie wyjaśniła. Udostępnienie zdobytej wiedzy przed-
stawionej kompleksowo umożliwia podtrzymanie zainte-
resowania tematyką zgłębiania tajników ludzkiego umysłu 
i lepszego rozumienia zasad jego funkcjonowania nie tylko 
ludzi zajmujących się ściśle nauką, ale i dostarcza szerszym 
kręgom zainteresowanych tę odrobinę narzędzi, którymi 
mogą się posługiwać dalej czytając i konfrontując nową 
wiedzę z tą, którą dysponowali sami przedtem, oraz konsu-
mować wiedzę opisywaną w najtrudniejszych i najbardziej 
specjalistycznych czasopismach, zaznajamiając się z kolej-
nymi doniesieniami świata nauki we własnym zakresie2. 

*
I teraz nawet takie zwykłe „Dzień dobry, Państwu. 

Osobą, która w dniu dzisiejszym zaprezentuje swój wykład, 
jest…” przez pryzmat neurokognitywistycznego spojrzenia 
na świat może mieć już różnoraki ogląd. Czerpiąc infor-
macje z danych etymologicznych, nauki, będącej częścią 
językoznawstwa i zajmującej się badaniem pochodzenia 
wyrazów, wyjaśnimy rozwój semantyczny i strukturę mor-
fologiczną danego zwrotu, odnajdziemy przypuszczalne 
pierwotne jego znaczenie oraz formy i zmiany w nich zacho-
dzące w miarę upływu czasu3.

Zagłębiając się w historię zrodzenia codziennego powi-
tania, jako symbolu życzenia sobie dóbr wszelakich w for-
mie zwrotu grzecznościowego lub gestu wykonywanego 
podczas inicjowania kontaktu z inną osobą, odnajdziemy 
porównanie do innych języków oraz tradycji poszczególnych 
krajów. Dowiemy się jak poprzez wiele rodzajów istnieją-
cych powitań lub charakterystycznych zwrotów stosowanych 
w różnych sytuacjach ludzie wyrażali swój stosunek wobec 
spotkanej osoby w zależności od pory dnia, okoliczności 
spotkania, stopnia zażyłości witających się osób, mody, kul-
tury czy epoki lub mogli okazać przynależność do określo-
nej grupy społecznej, zawodowej czy wyznaniowej.

Jednak, żeby zrozumieć, dlaczego tak ważnym momen-
tem jest pierwsze spotkanie i ten mały gest czyniony często, 
czasem automatycznie, nawet bez namysłu, odwołajmy się 
do innych dziedzin teraz już nam dostępnych. Rozpatrzmy 
powitanie, jako otworzenie się na przyjęcie innego świata, 

2 Wykład I. Kojdera „Miłość” (5.02.2013 r.).
3 Uniwersalny słownik języka polskiego, red. B. Dunaj. PWN, Warszawa 
2007, 242.

jako wyjście naprzeciw drugiej osobie i obok własnego 
bytu zauważenie odrębnego istnienia. 

Każdy nowy lektor, przedstawiany był słuchaczom 
z wymienieniem jego zasług i osiągnięć, ze wszelkimi moż-
liwymi honorami. Jawił się wartościowym darem, czło-
wiekiem wyjątkowym i nadzwyczajnym. W jakim celu 
celebrowano tę pierwszą chwilę z taką wzniosłością? Pra-
gnąc zrozumieć podłoże działań i intencji przedstawiającej 
osoby sięgniemy do teorii umysłu, stanowiącej podstawę 
przystosowawczych zachowań społecznych człowieka, 
pozwalających na przewidywanie i wyjaśnianie czynów 
innych ludzi. Jest to system pojęć umożliwiający czło-
wiekowi na podstawie mimiki, gestykulacji, wypowiedzi, 
zachowania, uświadamiania sobie własnych stanów umy-
słu i doświadczeń wynikających z kontaktów społecznych 
wyciąganie wniosków o stanach mentalnych innych istot, 
gdyż procesy zachodzące w umyśle drugiego człowieka 
są nieobserwowalne.

Skąd mamy pewność, że dysponujemy daną wiedzą 
i w jaki sposób wchodzimy w posiadanie tych umiejętno-
ści? Po części wiedza, pozwalająca odczytywać intencje 
drugiej osoby, jest ukryta głęboko w nas. Przekazywana 
z pokolenia na pokolenie od naszych dalekich przodków, 
jako system najlepszych rozwiązań przystosowawczych, 
została zakodowana w pewne programy. Zbieżność sche-
matu zachowania, leżącego u podłoża spotkania z drugim 
człowiekiem, oceniania „przeciwnika” i tzw. mierzenia się 
z nim siłami, możemy prześledzić w świecie zwierzęcym, 
obserwując mocno zrytualizowane witanie się dwóch osob-
ników. Do dobrego tonu należy wzajemne obwąchiwanie 
się z drugim w kilku miejscach zgodnie z pewną kolejno-
ścią, odpowiednią dla danego gatunku zwierząt, najczęściej 
nazo -nazalnie lub nazo -analnie. Program instynktownych 
zachowań przekazywany genetycznie pozwala na rozpo-
znawanie cech gatunkowych spotkanego zwierzęcia, dodat-
kowo wzbogacanych o informacje dotyczące płci, wieku 
i gotowości do rozmnażania się. Przodkowie człowieka, 
przypuszczalnie z powodu pionizacji, wzrastającego zna-
czenia mimiki i gestykulacji oraz ogromnej roli komunikacji 
dźwiękowej, od pewnego czasu pozostali tylko przy nazo-

 -nazalnym powitaniu, spotykając się z drugą osobą twarzą 
w twarz. Jednak atawistycznego nazo -analnego obwąchi-
wania się przodków nadal można się doszukać w postaci 
mimowolnego zerknięcia mężczyzny na pośladki kobiety.

Natomiast ten, kto nie zna lub nie przestrzega ustalonego 
rytuału, jest klasyfikowany jako obcy i wywołuje natych-
miastowe uczucia strachu i agresji jednocześnie. Dochodzi 
do konfrontacji w walce o przetrwanie jednostki, podejmu-
jącej w tym momencie ważną życiową decyzję „walczyć, 
albo uciekać”. Ewolucyjnie jednak agresja u zwierząt jako 
natychmiastowy atak na obiekt ustąpiła miejsce konfron-
tacji psychicznej popartej prezentacją siły. Walka fizyczna 
została zastąpiona demonstracją możliwości owej defensywy. 
Z uwagi na to, że narzędzia ataku i obrony u gadów, ptaków 
i ssaków najczęściej znajdują się w szczękach, zwierzęta 
ustawiają się do siebie przodem otwierając paszcze, wydając 
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dźwięki i zmieniając zewnętrzny wygląd głowy oraz całego 
ciała, przekazując tym samym cały szereg sygnałów o swo-
ich zamiarach tak rzeczywistych, jak i udawanych. Taka 
manifestacja jest zrozumiała również dla innych gatunków. 
Człowiek też podczas konfliktu uważnie obserwuje nie tylko 
oczy, ale i usta współrozmówcy, który swoje informacje 
mimiczne wzbogaca mową. 

Niektóre zwierzęta posiadają broń na tyle zabójczą, 
a metody zastosowania tak błyskawiczne, że prawdziwe 
zetknięcie się rywali zakończyłoby się śmiercią jednego 
z nich, a nawet obojga. Z uwagi na to w procesie natural-
nej selekcji został wypracowany system instynktownych 
zakazów używania broni w walkach wewnątrzgatunko-
wych, nazywany przez etologów naturalną moralnością. 
Im bardziej śmiercionośnym narzędziem walki jest obda-
rzony gatunek, tym siła tej moralności jest wyższa. Na przy-
kład, jadowite węże podczas podziału terytorium wyciągają 
się jak najwyżej i popychają się wzajemnie do momentu, 
póki słabszy z nich nie upadnie i w ten sposób zostanie 
pokonany. Natomiast nigdy nie tylko się nie kąsają, ale 
nawet nie demonstrują swojej broni, a niektóre gatunki 
grożą sobie w ogóle odwróciwszy głowy. Słabo uzbrojone 
zwierzęta natomiast często mają moralność słabą i w ślad 
za nią idzie przyzwolenie na używanie broni w szerszym 
zakresie, zbieranie się w grupy słabszych osobników w opo-
zycji do silniejszego, szykowanie podstępów oraz podkra-
danie jedzenia czy kopulacja z samicą w tajemnicy i pod 
nieuwagę samca -alfy. Instynktowna moralność człowieka 
odpowiada temu stanowi rzeczy. Tworząc broń za pomocą 
rozumu, mającego zdolność intensywnej progresji, czło-
wiek stał się najbardziej uzbrojonym gatunkiem na Ziemi 
przy prawie niezmiennej moralności, której doskonalenie 
warunkuje selekcja naturalna postępująca niewymiernie 
wolniej, niż postęp rozwoju mózgu.

 Podczas takiej próby na wytrzymałość zwierzę podda-
jące się przede wszystkim „składa broń” – kolce, zęby, pazury, 
rogi, chowając je i zmniejszając w miarę możliwości swoje 
rozmiary, a nawet padając i odwracając się brzuchem do góry. 
Postępuje tak, by nie straszyć zwycięzcy, a tym samym zre-
dukować stopień jego agresji w stosunku do siebie, bowiem 
strach i agresja są ze sobą mocno powiązane. Człowiek 
podobnie wyrażając różny stopień podporządkowania się 
opuszcza głowę, kłania się, zmienia ton głosu i wyraz twarzy4. 

Z drugiej strony umiejętność odczytywania innych umy-
słów nabywamy po urodzeniu z obserwacji najbliższego 
nam środowiska, korzystając z dobrodziejstwa neuronów 
lustrzanych. Są to komórki nerwowe, ulegające aktywacji 
podczas obserwacji czynności ruchowej u innego osob-
nika, przy jednoczesnym planowaniu wykonania tego ruchu. 
Ludzki system neuronów lustrzanych (mirror neuron sys‑
tem – MNS) obejmuje m.in. bruzdę skroniową górną, jako 
nadrzędny analizator wzrokowy naśladowanej czynności, 
doogonową część zakrętu czołowego dolnego, kodującego 
cel imitowanego ruchu w określonym kontekście, obszary 

4 Дольник B.P.: Непослушное дитя биосферы. Москва 2007, 137–140, 
197–206.

wokół bruzdy śródciemieniowej i płacika ciemieniowego 
dolnego, które zgodnie z organizacją somatotopową kory 
przedruchowej odpowiadają za dokładny schemat moto-
ryczny, oraz część limbiczną, reprezentowaną przez przednią 
część medialnej kory czołowej i wyspę, stanowiącej anali-
zator emocjonalny zachowań i nadającej obserwowanym 
czynnościom ruchowym barwy emocjonalnej, tworząc tym 
samym podstawy do empatii, umożliwiające nawiązywanie 
relacji społecznych5. Młode pokolenie przyjmuje pewne 
wzorce zachowania zupełnie bezwiednie i pomimo że nie 
były one tłumaczone uprzednio w sposób jawny przez osoby 
dorosłe. Nabywamy umiejętności kontaktów międzyludz-
kich poprzez mentalne naśladownictwo i dostosowywanie 
się do sytuacji. Następnie zachowania innych osób interpre-
tujemy zgodnie z własnym postrzeganiem świata opartym 
na indywidualnym doświadczeniu. 

Rytuał witania się jest tak dawny i tak powszechnie 
używany, że pewna część wiedzy dotyczącej powitania 
w relacjach z najbliższymi, jak również w szerszym kręgu 
społeczno -kulturowym, funkcjonuje już w każdym z nas 
na poziomie podświadomym i automatycznie. Wchodzimy 
do domu i zamiast zwyczajnego uśmiechu partnerki oraz 

„Cześć, kochanie” spotyka nas cisza i tylko jej spojrzenie. 
Nie padło jeszcze ani jedno słowo przecież, a już potrafimy 
z przekazu pozawerbalnego odczytać, że sytuacja jest nieco-
dzienna. Robimy błyskawicznie rachunek sumienia, z któ-
rego nic nie wynika poza myślą „Może teściowa…” i wtedy 
troskliwie pytamy: „Co się stało, Myszko?”. Albo wynika 

„Aha, chyba już wie. Co wie? Ile? Od kogo?” i szykujemy 
się do obrony. Lub też inaczej, po powrocie z pracy sły-
szymy z drugiego pokoju ciepłym głosem z nutką tajemnicy 
wypowiedziane „Tylko jeszcze nie wchodź przez chwilkę!” 
i rysuje się w wyobraźni miła niespodzianka. Na podsta-
wie tych kilku słów pojawia się oczekiwanie, że za moment 
spotka nas coś przyjemnego.

Te kilka słów to bodziec dźwiękowy, docierający 
w postaci fali przez środowisko powietrzne do przewodu 
słuchowego. Tam jest przenoszony na drgania mechaniczne 
błony bębenkowej, która wprawia w ruch kostki słuchowe. 
Ostatnia z nich, strzemiączko, przekazuje informacje o czę-
stotliwości i sile drgań do środowiska płynowego ślimaka. 
Narząd Cortiego ślimaka przekształca pobudzenie mecha-
niczne w elektryczne, przekazywane dalej drogą nerwową. 
Aksony dośrodkowe komórek zwoju spiralnego, biegnąc 
najpierw we wrzecionku a następnie jako nerw ślimakowy, 
wnikają w kącie mostowo -móżdżkowym do pnia mózgo-
wia i docierają do jąder ślimakowych, leżących na pogra-
niczu rdzenia przedłużonego i mostu. Następnie część 
aksonów wychodzących z tych jąder ulega skrzyżowaniu 
i między innymi poprzez jądra górne przyśrodkowe oliwki 
przekazuje informacje wstęgą boczną do jąder wzgórka 
dolnego i dalej do ciała kolankowatego przyśrodkowego. 
Dalej promienistością słuchową, przechodzącą przez część 

5 Turowska‑Kowalska J.: Neurony lustrzane a efekt Zeno. Ann Acad Med 
Stetin. 2011 Sympozja 1. Neurokognitywistyka w patologii i zdrowiu, 
2009–2011, 7–9.
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podsoczewkową torebki wewnętrznej, bodziec dźwiękowy 
dociera do zakrętów skroniowych poprzecznych, kończąc 
swoją wędrówkę w znajdującej się tu pierwszorzędowej 
korze słuchowej6. Odbierane przez ucho fale dźwiękowe 
mowy w postaci milionów drgań i ich niezliczonych kom-
binacji po drodze docierania do kory słuchowej przez szlaki 
wielokrotnie skrzyżowane są już wstępnie przetwarzane 
i analizowane przez mózg. Wypowiedź jest oceniana pod 
kątem semantycznym, brany pod uwagę jest jej ton i tembr 
oraz okoliczności, w jakich się pojawia. Następnie jest ona 
wzbogacana w informacje, płynące z ulegającej współpobu-
dzeniu kory słuchowej asocjacyjnej. Dołączają się sygnały 
dostarczane przez inne receptory sensoryczne, na przykład 
węchowe, rejestrujące roztaczającą się wokół mieszaninę 
aromatów perfum i innych kosmetyków bądź wzrokowe, 
przesyłające obrazy pudełek i toreb po zakupach, bezładnie 
rozrzuconych przed lustrem. Ulegają aktywacji również 
zasoby pamięciowe, zachodzi porównywane do bodźców 
wcześniej zaistniałych. Pojawiają się skojarzenia, przywołu-
jące w powyższym przypadku pamiętaną scenerię sypialni 
i wcześniejsze doświadczenia z tym miejscem związane. 

Cały proceder, odbywający się z niezwykłą prędkością, 
powoduje, że w ułamek sekundy na tej podstawie wytwa-
rzane są qualia7. Inaczej mówiąc, powstają pewne wraże-
nia, pozwalające nam na oczekiwanie wyżej wspomnianej 
zbliżającej się przyjemności. Na podstawie samego tylko 
wyobrażenia już zachodzą pewne zmiany fizyczne w orga-
nizmie. Poprawia się nastrój, zmienia się oddech, po ciele 
rozlewa się błoga fala rozluźnienia. Po chwili pojawia się 
ukochana i z zachwytem w oczach niewinnie pyta „Podoba 
Ci się?” demonstrując długie futro, sukienkę z rozcięciem 
do połowy uda oraz zdobiącą duży dekolt kolię, mieniącą 
się tysiącem odbitych promieni światła – wszystko świeżo 
nabyte w trakcie przygotowań, jak się okazuje, na imprezę 
u Kaśki. A do tego różowy krawat we wzorki, zakupiony 
z myślą specjalnie dla niego, pasujący swoim wymyślnym 
deseniem do całokształtu kreacji. 

Mając w posiadaniu określone programy zachowania 
w różnych sytuacjach i dysponując pewną wiedzą, funk-
cjonującą w nas „od zawsze”, jednocześnie znajdujemy się 
w procesie ciągłych zmian i dostosowań do zmieniających 
się okoliczności, które stwarza nam życie. I choć kolejne 

„Poczekaj chwilkę” na dzień dobry, ubogacone w nowe 
doświadczenie, rozważane będzie już z większą ostroż-
nością, to nadal po pierwszym „Sie ma” bądź „Dzień dobry 
Państwu” intuicyjnie wyciągniemy wnioski, dotyczące choć 
bardzo ogólnego, nie mniej jednak wstępnego zarysu osoby, 
z którą mamy do czynienia. Z formy przywitania bowiem 
możemy otrzymać pierwsze wskazówki dotyczące środo-
wiska, z którego pochodzi spotkany człowiek, jego tem-
peramentu czy nastroju w danej chwili. Na podstawie tych 
informacji sklasyfikujemy i przydzielimy osobę do konkret-
nej szufladki, a sami ustawimy się do niego w odpowiedniej 

6 Narkiewicz O., Moryś J.: Neuroanatomia czynnościowa i kliniczna. PZWL, 
Warszawa 2003, 278–284.
7 Wykład I. Kojdera „Mowa” (7.12.2012 r.).

pozycji, podświadomie odczuwając jaki rodzaj relacji się 
zaczyna. 

Taka szybka ocena nazywana jest niekiedy reakcją 
stresową. Bodziec sensoryczny poprzez wzgórze trafia 
do jądra migdałowatego mózgu. Mechanizm szybkiego 
przekazywania surowej, niemal archetypowej informacji 
został nam w spadku od naszych przodków. Dostarczony 
bodziec, choć bardzo powierzchownie i nieprecyzyjnie prze-
tworzony, pozwala na błyskawiczna reakcje ciała poza ana-
lizą umysłową, a w związku z tym na przetrwanie w sytu-
acjach zagrażających życiu. Inna część wzgórza, posiadająca 
większą zdolność rozszyfrowywania szczegółów bodźca, 
przekazuje sygnał do kory mózgu, gdzie zostaje on dokład-
nie przeanalizowany. Sprecyzowany obraz bodźca rów-
nież jest wysyłany do ciała migdałowatego. Przekaz drogą 
korową zajmuje więcej czasu. W pierwszej chwili reagujemy 
na bodziec, przekazany ze wzgórza bezpośrednio do ciała 
migdałowatego, tzw. drogą „na skróty”. Potem dochodzi 
analiza bodźca z kory i korygujemy swoje zachowanie. Roz-
poczęcie reagowania na podstawie informacji uzyskanych 
bezpośrednio ze wzgórza stanowi w niektórych przypad-
kach decydujący element przetrwania jednostki8.

Zdarza się i po dziś dzień, że początkowo przez jakiś 
czas reagujemy bezwiednie na napływające informacje 
w sposób, który nie potrafimy logicznie wyjaśnić, nie 
umiejąc wytłumaczyć nawet sobie samemu, co nami kie-
ruje. Dopiero po chwili namysłu zdajemy sobie sprawę, 
że mamy pewny nastrój lub zostaliśmy owładnięci jakąś 
emocją, wywołaną czasami przypadkowo towarzyszącym 
bodźcem, zupełnie nie związanym ze sprawą. Nazywamy 
siebie Człowiekiem Rozumnym i szczycimy się posiadaniem 
największego mózgu wśród wszystkich gatunków zwierząt 
na Ziemi. Mózgu, który nie tylko zbiera i przetwarza infor-
macje sensoryczne o świecie zewnętrznym oraz daje moż-
liwość żywienia subtelnych i złożonych uczuć, ale jeszcze 
dodaje do odczucia to, co myślimy o nim, pozwala na pla-
nowanie naszego zachowania i rozwijania długookresowej 
strategii działań. Mózgu, który jest siedliskiem myśli oraz 
napędza tworzenie sztuki, cywilizacji i kultury. A mimo 
to nadal ulegamy mocnym wpływom pierwszych reakcji 
na bodziec i prezentujemy zachowania uważane za „niższe” 
i niegodne miana Człowieka. To emocje, samopoczucia 
psychiczne i rekcje fizyczne, zachodzące dzięki połącze-
niom w obrębie ciała migdałowatego i pamięci z tym zwią-
zanej. Mają one nad umysłem myślącym potężną władzę9. 
Wcześniej potrzebne były, żeby przeżyć. Organizmy, które 
potrafiły dostosować swoje ciała do ekstremalnej sytuacji 
bezpośredniego zagrożenia, najwyraźniej były w stanie 
przetrwać10. Teraz już nie ma tak znaczącego niebezpie-
czeństwa. Dlaczego więc nadal reagujemy w ten sam spo-
sób? Czasami działamy wręcz wbrew logice i odnosimy 
wrażenie, jakby uczucia i zdrowy rozsądek toczyły między 

8 LeDoux J.: Mózg emocjonalny. Media Rodzina, Poznań 2000, 194.
9 Goleman D.: Inteligencja emocjonalna. Jak rósł mózg. Media Rodzina, Po-
znań 1995, 33–35.
10 Spitzer M.: Jak uczy się mózg. PWN, Warszawa 2008, 129. 
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sobą ciągłą walkę. Zastanawiamy się, skąd się biorą te emo-
cje, dlaczego tak silny wpływ maja na nasze zachowanie 
i podejmowane decyzje oraz jaka jest przyczyna tego, że tak 
trudno je opanować. Szukając odpowiedzi na te i podobne 
pytania znów udamy się do świata zwierzęcego, zagłębiając 
się w procesy rozwoju mózgu na drodze ewolucji11. 

Wszystkie zwierzęta, włącznie z ludźmi, muszą speł‑
niać pewne warunki, aby przetrwać i spełnić imperatyw 
biologiczny przekazania swych genów potomstwu. Muszą 
[…] zdobywać pożywienie i mieć schronienie, wystrzegać 
się uszkodzeń ciała i rozmnażać się. Dotyczy to w równym 
stopniu owadów i robaków, jak też ryb, żab, szczurów i ludzi. 
Każda z tych różnych grup zwierząt ma układy nerwowe, 
które pozwalają osiągnąć te cele12. 

Kiedy przyglądamy się poszczególnym szczeblom dra‑
biny filogenetycznej, […] widzimy jak wzrasta masa nowej 
kory mózgowej. […] Rozwój mózgu embriona ludzkiego 
[również] odzwierciedla z grubsza ten proces ewolucyjny. 
Najstarszą i najbardziej prymitywną częścią mózgu […] 
jest pień mózgowy, otaczający szczyt rdzenia kręgowego. 
Ta pierwotna część mózgu reguluje podstawowe czynno‑
ści życiowe […]. Mózg ten rządził wszechwładnie w epoce 
gadów. […] Najważniejszą jego częścią zapewniającą prze‑
życie był zmysł powonienia, a dokładniej mówiąc komórki 
znajdujące się w płacie węchowym. […] W początkowych 
stadiach ośrodek powonienia składał się jedynie z cien‑
kich warstw neuronów skupionych razem dla analizowania 
zapachów. Jedna warstwa odbierała sygnały zapachowe 
od wąchanego przedmiotu i przydzielała je do odpowiedniej 
kategorii: jadalny albo trujący, nadający się do odbycia 
stosunku seksualnego albo nie, wróg albo źródło pożywie‑
nia. Druga warstwa wysyłała poprzez system nerwowy 
polecenie nakazujące ciału określony, odruchowy sposób: 
gryźć, wypluwać, zbliżać się, uciekać lub gonić. W wyniku 
postępującej ewolucji z płata węchowego zaczęły się wyła‑
niać pierwotne ośrodki emocji, które ostatecznie rozrosły 
się do tego stopnia, że otoczyły zwartą masą zakończenia 
pnia mózgu. […] Wytworzyły się najważniejsze warstwy 
mózgu emocjonalnego, obejmujące pień mózgowy niczym 
pierścień i obrębiające go, zwane […] układem limbicznym 
lub rąbkowym (łac. limbus – pierścień). To nowe terytorium 
neuronów wzbogaciło pierwotny repertuar mózgu o emocje 
właściwe. […] W trakcie dalszego rozwoju wytworzyły się 
kolejne dwa narzędzia: uczenie się i pamięć, pozwalające 
na dokonywanie o wiele doskonalszych wyborów sposo‑
bów przetrwania oraz na dostosowanie reakcji do zmien‑
nych potrzeb. […] Jeśli jakiś pokarm wywoływał chorobę, 
następnym razem można go było unikać. […] Pomimo 
że w dalszym ciągu na podejmowanie decyzji wpływał 
w wielkim stopniu lęk, jednak połączenia między płatem 
węchowym a układem limbicznym wzięły na siebie zada‑
nie rozróżniania i rozpoznawania zapachów, porównując 
zapach wyczuwany w danej chwili z zapachami odebranymi 

11 Goleman D.: dz. cyt., 33.
12 LeDoux J.: dz. cyt., 18–19.

poprzednio i zapamiętanymi i odróżniając w ten sposób 
dobre od złego. Dokonywało to węchomózgowie, część 
układu limbicznego, będące elementarną podstawą […] 
mózgu myślącego13. 

W procesie ewolucji, dostosowując się do okoliczności 
życia i walcząc o przetrwanie, mózg, dla potrzeby maga-
zynowania co raz większych ilości informacji i doświad-
czenia, nadbudowywał nad pierwotną dwuwarstwową korą 
mózgową nowe komórki, które ostatecznie utworzyły nową 
korę mózgową z niezwykłymi możliwościami intelektual-
nymi. Wiele z wyższych ośrodków mózgowych wyrosło 
z układu limbicznego, albo stało się jego przedłużeniem. 
Okolice „emocjonalne”, łącząc się „niezliczonym mnó-
stwem obwodów ze wszystkimi częściami nowej kory, mają 
wielką moc oddziaływania na funkcjonowanie reszty mózgu, 
z jego ośrodkami myśli włącznie, i odgrywają kluczową 
rolę w architekturze całego układu nerwowego”14.

I choć od tamtego okresu dzieli nas dużo czasu, zmysł 
powonienia nadal ma ogromną siłę oddziaływania na reakcje 
człowieka. Określony zapach, a nawet samo wspomnienie 
tylko o nim, może wywołać błyskawiczne pojawienie się 
szeregu emocji i towarzyszących im reakcji wegetatywnych. 
Uruchomienie procesu przypominania sytuacji związanych 
z danym zapachem potrafi wprowadzić różne osoby w inny 
nastrój w zależności od posiadanego doświadczenia. 

Na przykład, ten sam zapach dymu tytoniowego wywoła 
poczucie osamotnienia i braku pewności siebie u małego 
chłopca, obudzonego zapachem papierosów roztaczającym 
się z przesiąkniętych nim włosów i ubrania młodej matki 
schylającej się nad łóżkiem synka po powrocie nad ranem 
z kolejnej imprezy. Mamusia będzie teraz spać do południa 
i trzeba być cicho. Może coś tam sam znajdzie w lodówce, 
byleby nie krzyczała. 

Podobne doświadczenia powtórzone wielokrotnie 
i trwale zapisane w pamięci nawet później w wieku doro-
słym będą w stanie całkowicie odmienić samopoczucie mło-
dego człowieka w sposób irracjonalny. Widok żony palącej 
towarzysko na imprezie wywoła natychmiastowe zupełnie 
nieadekwatne do sytuacji pogorszenie się nastroju. Sam 
zapach nawet tytoniu od ukochanej zainicjuje lawinę wspo-
mnień, zaczynając od siwego dymu wiszącego w powietrzu 
zasmrodzonego papierosami mieszkania, upijającego się 
i wrzeszczącego ojczyma, niezliczone noclegi po sąsiadach 
z matką i młodszym bratem, któremu trzeba zastępować 
ojca, mając nie wiele więcej odeń lat. Zamiast przyjemnie 
spędzonego wieczoru wśród przyjaciół i kontynuacji go 
we własnym towarzystwie z żoną po powrocie do domu 
nastąpi cofnięcie się do czasów dzieciństwa, doświadczo-
nego drastycznymi przeżyciami. 

A czasem nawet po jednorazowym zdarzeniu, wywo-
łującym silny wstrząs emocjonalny, pojedynczy bodziec 
może okazać się wystarczającym do mocnego utrwalenia 
w pamięci. Ten sam zapach wywoła potem przyspieszone 

13 Goleman D.: dz. cyt., 35, 37.
14 Tamże, 33–37.
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bicie serca, spłycenie oddechu, uderzenie gorąca i poce-
nie się w momencie przypomnienia swojego zaskoczenia 
połączonego z obrzydzeniem na konsultacjach z wiedzy 
o społeczeństwie. Mądre wywody nauczyciela o prawach 
człowieka, niepokojąco zbyt blisko wydmuchiwane nad 
uchem wraz ze smrodem papierosów i jego rękę sięgającą 
nagle pod spódniczkę. 

Albo zupełnie inaczej, wspomnienia kojarzące się 
z chwilą odpoczynku. Przerwa na papieroska podczas cięż-
kiej pracy fizycznej, kiedy to jeszcze tyle wagonów pozostaje 
do rozładowania, szemranie żwiru osypującego się gdzie 
niegdzie pod stopami, łyk gorącej kawy zaparzonej tro-
skliwą ręką ukochanej żony czule żegnającej w progu domu, 
parę żartów wymienionych z kolegami, ostatniego macha 
i lot niedopałka czerwoną kometą zakreślającego swój tor 
w mroku nocy. Dobrze. I można brać się do roboty znowu.

Jednocześnie ten sam zapach wywoła u kobiety, 
co zazwyczaj pierwsza ze wszystkich domowników budzi 
się przed świtem, uczucie błogiego spokoju, przywołując 
z pamięci szczebiotanie ptaków przy karmniku na ogródku 
w promieniach wschodzącego słońca, rześkie poranne 
powietrze i lekką bryzę gdzieś z oddali donoszącą dźwięki 
rzadko jeszcze przejeżdżających samochodów. Ostatnie 
chwile kojące zmysły przed rozpoczynającym się pędem 
codzienności – śniadanie, dzieci do szkoły, praca, zakupy, 
obiad, sprawdzenie lekcji, kolacja… i ostatni papierosek 
na pożegnanie odchodzącego na spoczynek dnia w cichym 
szeleście drzew zamierającego ogrodu. Spokój i rozluź-
nienie. 

Odmienność powstających u różnych osób wrażeń jest 
zależna od posiadanego wcześniejszego doświadczenia oraz 
uaktywnionych zasobów pamięciowych i skojarzeń przywo-
łanych na drodze przetwarzania sygnału, choć wywołujący 
te qualia bodziec w postaci zapachu tytoniowego jest taki sam. 

Za te stany psychiczne w dużej mierze odpowiedzialny 
jest układ limbiczny, uważany za zespół ośrodków kontrolu-
jących zachowania emocjonalne. Znajduje się on po obu stro-
nach przyśrodkowych powierzchni półkul mózgu. Funkcje 
układu limbicznego są różnorodne, a znaczne jego obszary 
mają także decydujące znaczenie dla mechanizmów pamięci. 
Z uwagi na brak ścisłych kryteriów umożliwiających jed-
noznaczne określenie, które obszary korowe i podkorowe 
do niego należą, wszelkie próby ich klasyfikacji są dość 
subiektywne. Niemniej jednak obecnie do omawianego 
układu najczęściej zalicza się struktury korowe płata lim-
bicznego, otaczające łukowato szczelinę naczyniówkową 
i ciało modzelowate, obejmujące zakręt obręczy, zakręt 
przyhipokampowy i hipokamp wraz z korą śródwęchową 
oraz zakręty oczodołowe. Do układu limbicznego włącza 
się również niektóre struktury podkorowe, a mianowicie 
część brzuszną gałki bladej i prążkowia wraz z jądrem pół-
leżącym, obszar przegrody, jądra uzdeczki i jądro między-
konarowe, jądra przednie i część jądra przyśrodkowego 
wzgórza oraz ciało migdałowate będące strukturą korowo-
 -podkorową. Struktury limbiczne charakteryzują się rów-
nież licznymi wzajemnymi połączeniami z podwzgórzem, 

na który wywierają bezpośredni wpływ15. Ciało migdało-
wate jest ściśle powiązane z układem wegetatywnym i sta-
nowi podłoże przygotowania reakcji jednostki na bodziec. 
Jest ono ważnym ogniwem przodomózgowym, a zwłaszcza 
jego jądro środkowe, w procesie kontrolowania przez pień 
mózgu takich reakcji jak zastyganie w bezruchu, stłumie-
nie wrażliwości na ból, wydzielanie hormonów stresowych 
i wzmożenie odruchów bezwarunkowych oraz ma połącze-
nie z okolicami pnia mózgu biorącymi udział w kierowa-
niu rytmem serca i innymi reakcjami regulowanymi przez 
autonomiczny układ nerwowy16. 

Opisane ośrodki emocjonalne, odgrywając kluczową 
rolę w funkcjonowaniu mózgu, mają znaczący wpływ rów-
nież i na procesy uczenia się. Emocjonalna reakcja słucha-
czy, wywołana od samego „Dzień dobry Państwu”, rozpo-
czyna cały szereg sekwencji, sprzyjających przetwarzaniu 
treści wykładu. 

Uwypuklenie ważności osoby lektora i celebrowanie 
pierwszej chwili przedstawiania go podczas powitania wpro-
wadza słuchaczy w stan łagodnego stresu, wpływając tym 
samym na aktywizację ich odbioru. Emocjonalne zabarwie-
nie zdarzenia potęguje uważność i wpływa na zwiększenie 
możliwości poznawczych. Krótkotrwały stres w pewnym 
stopniu prowadzi do poprawy efektywności kodowania 
informacji i ułatwia zapamiętywanie treści, w których 
pośredniczy m.in. ciało migdałowate. 

Reakcja stresowa jednak za pośrednictwem glikokor-
tykosteroidów, zwłaszcza kortyzolu, poprzez uruchomienie 
glukozy w wyniku hamowania jej wchłaniania do komórek, 
jest uzasadniona wyłącznie w warunkach ekstremalnych. 
Zbędne wówczas dla przeżycia jednostki procesy trawienia, 
rozmnażania, wzrostu oraz funkcjonowanie układu odpor-
nościowego zostają spowolnione. Natomiast przedłużający 
się stres ma niekorzystne działanie na neurony. Wywołując 
zwiększone zapotrzebowanie tkanek mięśni na energię, jed-
nocześnie zmniejsza dostępność tej energii dla neuronów. 
Hamowanie wchłaniania glukozy przez mózg oraz zwięk-
szenie się toksyczności neuroprzekaźnika – glutaminianu 
ujemnie wpływa na hipokamp, który ulega uszkodzeniom 
i silnie się obkurcza. Następstwem tego są niemożliwość 
połączenia nowych treści z treściami już znanymi i zastoso-
wanie tego, czego się nauczyło w wielu sytuacjach i na wielu 
przykładach, niszczenie pamięci wyraźnej oraz osłabie-
nie pamięci przy zachowaniu ilorazu inteligencji i innych 
funkcji kognitywnych.

Z drugiej strony wysoka wartość przekazu osoby 
prowadzącej wykład rekompensuje ujemne skutki stresu 
poprzez uruchomienie mechanizmu układu nagrody. Bar-
dzo upraszczając, można powiedzieć, że wygląda to nastę-
pująco: sygnał dopaminowy neuronów pola A10 prowadzi 
do aktywacji prążkowia brzusz nego, co z kolei wywołuje 
uwalnianie endogennych opiatów w płacie czołowym, stwa-
rzając subiektywny efekt nagrody. Wywołuje on zwiększenie 

15 Narkiewicz O., Moryś J.: Neuroanatomia czynnościowa i kliniczna. 
PZWL, Warszawa 2003, 310.
16 LeDoux J.: dz. cyt., 183–185.
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jasności myślenia poprzez uwalnianie dopaminy w obsza-
rach kory czołowej oraz zwiększa poczucie przyjemności 
i dobrego nastroju poprzez produkcje endogennych sub-
stancji opioidowych. 

Mózg jest bombardowany zewsząd niezliczoną ilością 
bodźców, które nieustannie porządkuje. Próbuje również 
przewidywać nadchodzące zdarzenia. Procesy przebiega-
jące zgodnie z założeniem jednak są klasyfikowane jako bez 
znaczenia i nie zostają zachowane w pamięci. Dopiero sytu-
acje, które dają efekt lepszy niż się spodziewano, są prze-
twarzane dalej i magazynowane. Zapisywanie informacji 
w kontekście neutralnym pobudza korę dolnej części płata 
czołowego. Pozytywny kontekst emocjonalny aktywuje 
obszar tylnego i przedniego zakrętu hipokampa i zakrętu 
przyhipokampowego. Uruchamia to proces zapamiętywa-
nia. Nagroda jest ważnym elementem tej sekwencji. Przy 
czym sama wartość nagrody nie jest tak znacząca, jak to, 
że jest niespodziewana. 

Nagrodą może być wszystko, co przynosi satysfak-
cję. Człowiek czerpie ową radość z zaspokajania różnych 
swoich potrzeb, zaczynając od podstawowych fizjologicz-
nych typu pokarm, woda, schronienie, sen, prokreacja 
etc., po wyższe uczuciowo -mentalne i najbardziej nawet 
wymyślne. Na przykład, sprawia przyjemność myślenie 
o tym, że ktoś wartościowy i ważny pod pewnym wzglę-
dem dla mnie, postrzega mnie jako osobę również bar-
dzo wartościową. Odczuwamy przyjemność z pochwały, 
pozytywnej oceny, dowartościowania. Czekolada, dobra 
muzyka, a nawet kontakt wzrokowy z atrakcyjnym dla nas 
pod określonym względem człowiekiem także pobudzają 
układ nagrody. Jednym słowem to wszystko, co przynosi 
nam zadowolenie, ma to samo podłoże neurofizjologiczne 
działającego w tych przypadkach układu nagrody17.

Pochwała jest istotną nagrodą dla optymalnego uczenia 
się. Także słuchacze podczas krótkiego przywitania, rów-
nież przedstawiani z dużym docenieniem jako unikalna 
grupa społeczna, niespodziewanie stawali się sami tym kimś 
wyjątkowym. Byli zaanonsowani jako ludzie, posiadając 
z jednej strony szerokie i różnokierunkowe zainteresowa-
nia, jak też osoby niezwykłe z uwagi na fakt, że profitu 
egzystencjalnego czy materialnego z tej wiedzy w sensie 
administracyjnym nie ma żadnego, a mimo to żywiąc zain-
teresowanie18. I podziw temu wykładowcy niejednokrotnie 
osobiście wyrażali. Biorąc pod uwagę każdego ze słuchaczy 
z osobna – czy wiedzieli o sobie, że zostaną tak wyróżnieni? 
Byli ciekawi świata, przyszli, siedzieli, słuchali i nagle stali 
się kimś wyjątkowym. Skoro doświadczanie czegoś pozy-
tywnego jest dla mechanizmów uczenia się bardzo ważnym 
elementem całego procesu, a dla człowieka jako istoty spo-
łecznej doświadczeniem pozytywnym są relacje w gronie 
sobie podobnych, to teraz staje się zrozumiałym, dlaczego 
tak prosta rzecz, jaką jest dobre słowo o innym, ma tak 
ważne znaczenie i tak dużą siłę oddziaływania.

17 Spitzer M.: dz. cyt., 127, 134–148.
18 Wykład I. Kojdera „Miłość” (5.02.2013 r.).

Czyżby chodziło w życiu zawsze o zwykłe dostarcze-
nie przyjemności? Ciało migdałowate z pamięcią emocjo-
nalną oraz układ nagrody – to są mechanizmy, wbudowane 
w nas od dawnych czasów, jako tzw. gadzi mózg, służące 
przetrwaniu i rozwojowi gatunku. Służy to unikaniu nie-
bezpieczeństwa i uczeniu się rzeczy dla nas korzystnych. 
Lekki stres, pobudzający ciało migdałowate i włączający 
do pracy pamięć o nieprzyjemnych zdarzeniach, oraz akty-
wizacja układu nagrody oddziaływujące w tym samym 
czasie, pozwalają na realizacje tych założeń. 

Miło jest dostawać prezenty. Sprawia nam przyjem-
ność obcowanie z czymś wartościowym. Pewną formą pre-
zentu jest możliwość spotkania i poznania czegoś lub kogoś 

„dobrego” w postaci jak fizycznej, tak również i niematerial-
nej. I większe znaczenie tu ma własne zdanie danej osoby, 
czy uważa kogoś za osobę wartościową. Budowanie więc 
w świadomości jednego człowieka wizerunku innego, jako 
osoby wyjątkowej, sprawia, że obie strony otrzymują pew-
nego rodzaju dar i siebie nawzajem w najlepszej z możliwych 
postaci. Uwypuklenie walorów lektora oraz przedstawie-
nie słuchaczy, jako unikalnej grupy społecznej stworzyło 
razem tę niespodziewaną nagrodę z rezultatem lepszym, niż 
się spodziewało. W efekcie każdy się wzbogacił. Okazało 
się bowiem, że wszyscy obecni są wyjątkowi. A zazwy-
czaj lubimy myśleć o sobie, że jesteśmy dobrzy. To kolejną 
wewnętrzną motywacją stało się utrzymanie tego stanu. 
Pochwała, występująca nawet awansem, jako źródło nie-
spodziewanej przyjemności, najpierw nagradza, a następnie 
również pobudza do dążenia potwierdzenia przedstawio-
nego wizerunku celem przedłużenia nagrody. 

Niestety, na co dzień chwalenie drugiego człowieka 
jest rzadkością (nie mylić z „podlizywaniem się”) przy 
jednoczesnej co raz większej promocji chwalenia siebie: 
własnych wyrobów, talentów, osiągnięć etc. Jest to pewna 
cecha kultur zachodnich, nastawionych na reklamę swo-
jej firmy i autopromocję w celu zwiększenia rozpozna-
walności towarów i usług. Prezentacja własnych dosto-
jeństw i walorów co raz częściej wpływa na wypieranie 
z rynku produktu niekiedy bardziej wartościowego, ale 
niepotrafiącego się dobrze zareklamować i sprzedać, 
a wraz z tym skromności, wpisanej w tradycje, charak-
terystyczne wschodnim kulturom. Budowanie wielko-
ści własnego wizerunku i obniżanie wartości innych 
idzie ze sobą w parze. Umniejszanie wartości innych 
osób doraźnie sprzyja podwyższeniu własnej wielkości 
i znaczenia, pozwala przez chwilę zaistnieć i utrzymać 
się w wybranym obszarze. W związku z tym szerzy się 
w społeczeństwie i występuje w każdym środowisku. Prze-
jawia się w przeróżnych formach i może być publicznym 
poniżeniem, „pstryczkiem w nos”, znaczącym westchnie-
niem, przewracaniem oczyma, „celną” uwagą w odpo-
wiednim momencie. Fizyczny cios jest jawnym atakiem, 
może zostać oddany i odreagowany goi się najczęściej bez 
śladu. Ale podstępnie zadane rany psychiczne, zakamu-
flowane dewaluowanie, zachwianie samooceny, zniszcze-
nie zdolności bycia szczęśliwym często są niezauważane, 
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a pozostawiają ślady niekiedy na całe życie i pozwala 
manipulować atakowanym19. 

Przy takim nasileniu umniejszania wartości innego 
człowieka, martwienia się o siebie, rozpychania łokciami, 
chwalenie drugiego, uwypuklenie zdolności innej osoby, 
jego umiejętności, zasobu wiedzy i osiągnięć jest niecodzien-
nym zjawiskiem! Jest zupełnie przeciwnym zachowaniem, 
występującym wręcz wbrew powszechności współczesnej 
świata. I jeśli zostaje zauważone, samo również staje się 
dodatkową wartością, wzbogacającą duchowo, i przez to jest 
wysoce cenione. W efekcie honory czynione podczas przed-
stawiania i takie zwyczajne zdawałoby się „Dzień dobry”, 
rutynowe powitanie, drobnostka, krótka chwila w życiu 
każdego z nas, mają neurobiologiczne uzasadnienie i mają 
bardzo duże znaczenie, są ważnym elementem spotkania 
z drugim człowiekiem, modelującym dalszy przebieg relacji, 
wyznaczającym kierunek i jakość kontaktów.

Poza tym neurokognitywistyka jest pomocna w rozu-
mieniu różnych sytuacji życiowych, przytrafiających się 
codziennie każdemu z nas, niosąc ze sobą radość rozumienia 
drugiego człowieka poprzez zaznajamianie się z podstawami 
leżącymi u podłoża różnych zachowań. Wiele codziennych, 
zwyczajnych i męczących sytuacji, jak choćby procesy sta-
rzenia się rodziców i powolne ubywanie ich sprawności, 
utrudniające odwiecznie i bez tego skomplikowane rela-
cje międzypokoleniowe, rozjaśniają się w świetle nowych 
informacji. Obkurczenie się neuronów układu ośrodkowego 
i ubytek wypustek, zmniejszenie liczby synaps, patologia 
naczyń tętniczych, niedotlenienie hipokampa i stopniowo 
mózg zaczyna odmawiać posłuszeństwa. Świadomość prze-
mijania i nieuniknioność odejścia stają się być namacalne 
z każdym zapomnianym wyrazem, co się kręci na końcu 
języka pozostawiając niejasny ślad. I zaczynam inaczej 
postrzegać to, co jeszcze wczoraj wprawiało mnie w irytację. 
Cieszę się, że jeszcze dbają o siebie i mają własne zaintereso-
wania, pamiętają o wyłączeniu żelazka i zamknięciu miesz-
kania, więc mogą pomóc w prasowaniu czy wyprowadzić 
psa na spacer. Jeszcze mogą zrelacjonować wspomnienia 
o swojej młodości rzucając światło na okres przypadający 
na moje narodziny. Mamy szansę zanurzyć się razem w świat 
dawno minionych lat i zauważyć pewne wzorce rodzinne. 
Przez pryzmat zdobytego własnego doświadczenia prze-
myśleć je raz jeszcze i odszukać zbieżność w archetypach 
Junga. Rozumiejąc, że moja nerwica wcale nie pochodzi 
od matki, bo tak naprawdę jej nie znałam, tylko od mojego 
własnego widzenia swojej matki20, przyznać, że pewne rze-
czy bezwzględnie musiały się wydarzyć i niczyja to wina. 
A kiedy dziadek zaczyna krzątać się bez celu po domu, 
sporządzam listę zakupów i pozwalam, by męsko ulżył 
mi w obowiązkach i poczuł się nadal rodzinie potrzebny. 
Proszę mamę o zaopiekowanie się wnuczką, dopóki młoda 
się nie żali, by babci do pilnowania nie zamawiać, ponie-
waż sama sobie w domu na pewno poradzi. Bo babcia jej 

19 Carter J.: Wredni ludzie. Jacek Santorki & Co., Warszawa 1993, 6.
20 Wykład M. Jaworskiej-Witkowskiej „Od psychologii głębi do psychoana-
lizy” (17.03.2012).

zawsze każe jeść i trzeba się z babcią ciągle bawić, a ona 
ma dużo lekcji do odrobienia. 

Jeżeli chodzi o odwieczną walkę płci, zagłębiając się 
w tematykę różnic w budowie mózgu kobiety i mężczy-
zny, wywodzące się ewolucyjnie z różnych ról społecz-
nych, stwierdzam, że odmienne widzenie świata przez 
mężczyzn nie jest wcale wynikiem ich złośliwości w sto-
sunku do kobiet. Mężczyzna nastawiony na zdobywanie 
pożywienia wykształcił w sobie cechy do pracy specjali-
stycznej, ukierunkowanej na obserwację, podążanie, zdo-
bywanie, efektywność. A kobieta, pozostająca w miejscu, 
przy ognisku, koncentruje się wokół najbliższego otoczenia 
– odgłosy dziecka, kolor roślinki. I choć czasy się od dawna 
zmieniły, małżeństwo wracające z tego samego pogrzebu 
zabiera ze sobą różne wspomnienia: ona rozprawia o ubiorze 
i wyglądzie wdowy, a on, przytakując, ściska w kieszeni 
łuskę po naboju z salwy wojskowej na pamiątkę dla wnuka21. 
Zamyślę się na chwilę o przyszłości i decyzji o połącze-
niu swego życia z wybranym mężczyzną. Uprzejmy, miły 
w obyciu, kulturalny, inteligentny, starający się zaimponować 
na różne możliwe sposoby, pomocny w wielu sprawach. Nie-
świadomie jednak się waham. Wątpliwości zaczynają się tuż 
zaraz za pęknięciem, tuż za tym, co już nie potrafię wysło-
wić, wyrozumieć… a najbliżej nieświadomości jest ciało, 
w które wchodzi przemoc symboliczna”22. Za wskazówką 
wyniesioną z wykładu, że „podświadomość kontaktuje się 
ze świadomością poprzez ciało” zagłębiam się we własne 
odczucia fizyczne i ku wielkiemu zdumieniu oraz zupełnie 
wbrew logice czuję w przełyku odruch wymiotny. I odrzu-
cam bez żalu kuszącą propozycję małżeństwa. Zwrócę się 
ku innemu, co metaforycznie ujmując będzie zdolny zapłod-
nić nie tylko ciało, ale i umysł napełnić pęcznieniem23.

Póki co, dam się porwać publikacjom o mechanizmach 
generowania baśni i mitów, by z większą rozważnością 
dobierać literaturę dla dzieci i w odpowiedni sposób je 
interpretować. Rozliczyłam się z przeszłością, zaakceptowa-
łam siebie jako dziecko swojego rodzica. Dojrzałam do roli 
osoby dorosłej i zdolnej do związku partnerskiego. Teraz 
czas by zaistnieć jako rodzic własnego dziecka, pamiętając 
o rodzinnym obciążeniu z babki -prababki stereotypowym 
zachowaniem „nadmiernej troskliwości i nadopiekuńczości, 
co wywołuje poczucie niższości u dzieci”24. Nie wstydzę 
się przyznać do błędów. Podziwiam odwagę dorastającej 
córki w poruszaniu się po świecie i zachęcam ją do reali-
zacji własnych marzeń. „Wyważając kwadrat Wagnera 
między obciążeniem i oparciem w pionie a zabezpiecze-
niem otoczenia i ryzykiem perspektyw poziomo” staram 
się stać „glebą, po której pójdzie moje dziecko”25. Szukam 
możliwości stawania się lepszym rodzicem. Zapoznaję się 

21 Wykład I. Kojdera „Różnice mózgu płci” (30.03.2012 r.).
22 Wykład M. Jaworskiej-Witkowskiej „Paradoksy obupłciowego poznania” 
(31.03.2012 r.).
23 Wykład M. Jaworskiej-Witkowskiej „Od psychologii głębi do psychoana-
lizy” (17.03.2012 r.).
24 ibidem
25 Wykład L. Witkowskiego „Autorytet” (3.03.2012 r.).
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z wrodzonymi deformacjami w budowie tętnic podstawnych 
tzw. koła Willisa, analizuję sytuację rodzinną pod kontem 
psychologicznym, przywołuję w pamięci przebieg szlaku 
dopaminergicznego i układ nagrody. Torbiel na szyszynce 
w połączeniu z nieodpartą chęcią na słodycze i marudzeniu 
przy obiedzie dopełniają obraz choroby własnego dziecka, 
mającego migrenopodobne jednostronne napady bólu głowy. 
Układam wszystko w całość i już wiem, co mam zrobić. 
Nie narzekam, kiedy nie posprzątane, tylko wołam by zro-
bić to razem. Rezygnuję z intratnej propozycji wyjazdu za 
granicę. Popołudniu idziemy na spacer z psem, oglądamy 
film wieczorami. A latem przygarniemy kociaka. Czyżby 
miało to pomóc? Okaże się. Póki co, kardiolog orzeka 
o tym, że nie ma żadnych zastrzeżeń do rytmu zatoko-
wego serca i mamy się zgłosić, kiedy się będzie coś działo. 
Jeśli będzie się działo… Kolejna bitwa za nami – wygrana. 
Trudna walka, ciernista droga i końca tych zmagań nie 
widać. A jednak nagle, słuchając o próbach odtworzenia 
choćby kilku rzędów komórek nerwowych, ogarnia zdu-
mienie, jakiż to dar, że mam dzieci! Coś małego, zrodzo-
nego z ciała, potrafi funkcjonować zupełnie autonomicznie, 
potrafi samodzielnie przeżyć w odróżnieniu od sztucznych 
sieci neuronalnych. Patrząc z tej perspektywy wydaje się 

„łatwiej” urodzić i „samo” rośnie, nabiera doświadczenia, 
zawiązuje przyjaźnie. 

Zawsze w grupie rówieśniczej znajdzie się dziecko, nie-
przystające do pozostałych, pomimo iż samo tego bardzo 
pragnie. Zwłaszcza wyraźnie to widać w grupie integra-
cyjnej. Zadziwiającym jest jednak fakt, że czasami dziecko, 
choroba którego jest prawie niezauważalna, jest odrzucane 
przy jednoczesnej przeogromnej tolerancji tejże samej grupy 
dzieciaków bardziej widocznej odmienności. Odwołując 
się do przeprowadzonych w Japonii badań Masahiro Mori 
w celu określenia stopnia zbliżenia w wyglądzie konstruowa-
nego robota społecznego do człowieka (w oparciu między 
innymi o doświadczenia producentów filmów animowa-
nych) zaobserwowano bardzo ciekawe zjawisko nazwane 

„Doliną niesamowitości”. Okazało się, że im stopień podo-
bieństwa robota do człowieka jest większy, tym większy 
komfort psychiczny odczuwa człowiek. Ale do pewnego 
momentu. W miarę wzrostu podobieństwa do człowieka ten 
komfort psychiczny nagle gwałtownie maleje, a człowiek 
może odczuwać strach. Przy czym dla robotów wykonują-
cych ruchy „Dolina niesamowitości” jest znacznie głębsza. 
I dopiero później, gdy już jest właściwie idealne podobień-
stwo robota do człowieka komfort psychiczny człowieka 
znowu bardzo wyraźnie wzrasta. Z tego powodu nie dąży 
się, by ten robot był bardzo zbliżony do człowieka26. Czyżby 
to ten strach powodował odsuwanie chorego dziecka przez 
rówieśników, pomimo że ono stara się ze wszystkich sił 
zaistnieć w swoim świecie i tak samo jak inni szuka praw-
dziwej przyjaźni i bratniej duszy. 

I tak oto nawet najzwyczajniejsze powitanie może być 
rozważane w różnych aspektach. Ostatecznie liczy się to, 

26 Wykład J. Honczarenko „Roboty społeczne” (10.11.2013 r.).

żeby nie zobojętnieć na wydarzenia dnia codziennego 
i zauważać w wielu zdawałoby się pospolitych zjawiskach 
elementy wyjątku, zjawiskowości oraz percypować ten ota-
czający nas świat w całej jego okazałej odmienności. Żeby 
zastanawiać się, a potem rozważać. Starożytni Grecy zbu-
dowali naszą cywilizację właśnie poprzez zastanawianie się 
i rozprawianie, aktywność wcale nie zasługującą na okre-
ślenie zwane „tylko” myśleniem i „tylko” rozważaniem. 
Przecież takie greckie rozprawianie, będąc podstawowym 
zajęciem wolnych ludzi, dało podstawę do zbudowania tego, 
czym jesteśmy teraz włącznie z lotami na Księżyc27. I ważną 
rzeczą jest widzieć obok siebie innego człowieka. 

 Stajemy się kimś dopiero odbijając się w jego umyśle. 
Kobieta myśli o sobie zapamiętanymi z dzieciństwa okre-
śleniami swojego ojca i przypominająca jego spojrzenie 
w okresie swojego dorastania. Syn zaczyna cytować rodzica, 
pożegnanego już na wieczny spokój, za życia zdawałoby 
się przez niego niesłuchanego, a teraz stanowiącego punkt 
odniesienia. I dopóki światło słoneczne rozpoczynającego 
dnia nie odbije się od gór i nie dojdzie do naszego wzroku 
wiązką załamanych na ich powierzchni fal, tak nie widzimy 
w ciemności ich piękna. A te góry i doliny nowopowstałych 
lądów stają się nadzwyczajne dopiero odbijając się w każ-
dym z nas na wiele różnych sposobów. I my stajemy się 
kimś poprzez odbiór innych osób widząc siebie poprzez ich 
ocenę niejako w lustrze. A tych luster w życiu spotykamy 
bardzo dużo i we wszystkich widzimy się inaczej, najchętniej 
jednak zaglądając do tych ładniejszych. I nawet z takiego 
zwykłego powitania słuchaczy i krótkiego anonsowania 
kolejnego lektora można uczynić nie tylko proceder dowar-
tościowujący obie strony, ale poprzez wstępne podniesienie 
wartości wzbudzić ciekawość i wywołać chęć przyjrzenia 
się nowej osobie, zainicjować możliwość zauważenia dru-
giego człowieka. Można jeszcze dodać szczyptę oddzia-
ływania terapeutycznego poprzez duszę na ciało, przecież 
dowodów na to, że ciało ma wpływ na stan psychiczny, 
a funkcjonowanie systemów fizjologicznych może być uza-
leżnione od nastroju w danej chwili, dostarczają różne rów-
nież naukowe badania, w tym już wspomniane. 

Tymczasem pomimo zwiększenia się obserwalności, 
szerokich możliwości kontaktu na odległość, człowiek 
przestał widzieć drugiego człowieka. Generalnie żyjemy 
w czasach fast foodów, załatwiania chorego, sporządzania 
notatki z rozmowy odbytej z rodzicem ucznia… A wino, 
cygaro, zmysłowa miłość, a nawet kiszenie kapusty – potrze-
bują czasu, by dojrzeć, kontemplacji, samotności kwalifi-
kowanej. Drobna przekąska może i jest dobra, jako reme-
dium na spadek energii, a doraźne zaspokojenie potrzeby 
seksualnej zaprowadza w organizmie chwilowy porządek 
hormonalny. Ale czy nie ten pośpiech właśnie sprawia, 
że rzeczy tymczasowe, zastępcze wypełniają niepostrze-
żenie nasze życie co raz bardziej i zostają w nim na stałe? 
Że przez to upraszczanie życie zaczyna tracić głębię? Jedze-
nie w stresie powoduje niestrawność i wywołuje wrzody. 

27 Wykład I. Kojdera „Miłość” (5.02.2013 r.).
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Konsumowanie innych przyjemności prowadzi do utrace-
nia walorów i sprowadzania bycia z drugim człowiekiem 
do relacji używania i załatwiania spraw.

Po pewnym wykładzie jedna z uczestniczek podzieliła 
się refleksją, że ma wrażenie, iż ten cały wykład był zrobiony 
specjalnie dla niej, pod nią indywidualnie. Podobnie myśla-
łam i ja w tamtym momencie. Jak to możliwe, żeby zwra-
cając się do kilkudziesięciu osób prowadzić dialog z każ-
dym z osobna, docierać do świadomości pojedynczej istoty, 
rozmawiać z każdym człowiekiem? Czyżby tematy poru-
szane były tak uniwersalne, że każdy w pewnym momencie 
odnajduje cząsteczkę dla siebie? Czy omawiane zagadnie-
nia są tak powszechne, że znajdują zastosowanie w życiu 
wielu osób? Jak to się dzieje, że jeden wykład jednocześnie 
ubogaca kilkadziesiąt osób w podobne doznania?

A z drugiej strony ten sam wykład, jedno słowo nawet 
potrafi wywołać u różnych ludzi odmienne wrażenia. 
Bodziec przebiegając z podwzgórza do ciała migdałowa-
tego w sąsiedztwie hipokampa ubogacając się po drodze 
w wyciągnięte z pamięci obrazy wywołuje osobliwe, u każ-
dego inne emocje, odczucia i skojarzenia. 

Wszystko między sobą się przeplata. Powiększone 
wielokrotnie zdjęcie neuronu swoim wyglądem przypo-
mina galaktykę. Pojedynczy bodziec wywołuje odmienne 
qualia w poszczególnych umysłach a różnorodność wra-
żeń składa się na określony stan psychiczny. Jednopunk-
towe drażnienie części ciała pobudza dużą część móżdżku 
w sposób rozsiany, czyli wywołuje objawy aktywności 
w bardzo wielu punktach. w móżdżku rozsiane jarzenie 
się, a pobudzenia jednoczasowe w różnych częściach ciała 
ludzkiego wywołują często pojedynczy punkt pobudze-
niowy wzmożonej aktywności w móżdżku28. Jedno słowo 
odbija się w każdym z nas na swój sposób i wywołuje inne 
wrażenia. Jednocześnie pewne tematy są uniwersalne dla 
całej społeczności ludzkiej i archetypy wszędzie są roz-
poznawalne. Trzeba użyć wiele słów oraz muszą zaistnieć 
wiele złożonych i powiązanych ze sobą okoliczności, by 
jedno przesłanie dotarło z podobnym sensem do różnych 
ludzi. Pobudzenia wielozmysłowe przechodzą przez jeden 
ośrodek systemu nagrody, ale każdego z nas do odczuwa-
nia przyjemności doprowadzają różne bodźce. Bodziec 
fizyczny wywołuje pewne psychiczne wrażenia, a myśli 
i stany emocjonalne maja wielki wpływ na funkcjono-
wanie ciała. 

Tak też różne nauki rozchodzą się jak płyty tektoniczne 
tworząc głębię oceanów i piętrzą się doświadczeniami się-
gając co raz wyżej. Nadal jednak pozostają częścią tej samej 
Ziemi. Wszystko się między sobą przeplata. I podstawo-
wym zagadnieniem pozostaje rozumienie drugiego czło-
wieka. Poznając zagadnienia neurokognitywistyki, obcują 
z doświadczeniami i osiągnięciami badań naukowych z róż-
nych dziedzin „na co dzień”, otrzymujemy możliwość 

28 Wykład I. Kojdera „Móżdżek” (23.22.2012 r.).

tłumaczenia sobie świata wokół na poziomie własnego 
bytowania i zastanawiania się nad nim. I tym sposobem 
osiągnięcia wysokiej nauki służą każdemu z nas.

*
Zanim wkroczyłam w ten zagadkowo brzmiący świat 

miałam mnóstwo osobistych sądów na wiele tematów. 
Mogłam wyrazić wiele własnych opinii i wypowiedzieć 
słów tyle, co patyczkiem napisane na Matce–Ziemi leżącej 
płasko pod moimi stopami zajęłyby szeroką równinę roz-
pościerającą się wszędzie dookoła aż pod sam widnokrąg 
gdzie okiem sięgnąć. I dałam się zabrać w podróż po neuro-
kognitywistyce. Praląd stanowiący jednolitą, solidną i nie-
podważalną podstawę moich sądów pękł ukazując krajobraz 
dookoła różnorodny i bogaty w swojej niepowtarzalności 
od najgłębszej szczeliny rowu Mariańskiego do najwyż-
szych szczytów Himalajskich ośmiotysięczników. Dałam 
się wziąć za rękę i oprowadzić po całym świecie, przecią-
gnąć się po przestworzach neurokognitywistyki od głębi 
metafory i korzeni filozofii zaczynając, podążając poprzez 
doliny językoznawstwa i sieci neuronowych, aż na neurobio-
logii mózgu i szczytach świadomości kończąc. Długa lista 
nazwisk i pozycji niezmiernie ciekawych lektur i publikacji 
naukowych do zgłębiania wije się serpentyną dróg uchodzą-
cych za horyzont. Migają z lekkością dobierane i zestawiane 
ze sobą w odpowiedniej kolejności fakty, doświadczenia, 
miejscowości, kraje, języki… A ja oto stoję na granito-
wym szczycie. Wiatr śmiało przebiera w myślach. Ubra-
nia jak rozprostowane skrzydła łopoczą za plecami. Świat 
nowych informacji wiruje z zawrotną prędkością. I widok 
na ten olbrzymi świat w całej jego okazałości – przepiękny! 
A słów własnych w głowie pozostało tyle, co zmieści się 
na tym kawałku małej twardej płyty pod stopami. Wydaje 
się, że wszystko co było mi wcześniej znane, już dawno 
przede mną zostało wynaleziono, odkryto i powiedziano. 
Jakbym spotkała się z Platonem głoszącym, że „zdobywa-
jąc wiedzę o tym świecie jedynie przypominamy sobie 
to, co dusza wiedziała już uprzednio”29. A jednocześnie 
ciśnie się na usta słynne „Wiem, że nic nie wiem”. Liczy 
się drugi człowiek, stojący obok, istniejący w niezliczo-
nych wariantach swojej odmienności bytów, kultur, trady-
cji, ustrojów, budowy, płci, światopoglądów. Może nie jest 
ważne tak bardzo „Czym jestem?” ani „W Czym jestem?” 
Tylko cenniejszym jest zauważenie obok siebie innego czło-
wieka i odkrywanie tego, jakim on jest – pojedynczy każdy 
człowiek, ułomny i słaby, z trudnościami własnego losu 
się borykający, a mimo to pnący się w górę i po drodze 
znajdujący jeszcze w sobie chęć i czasu własnego życia 
nie szczędzi innym pomagać się wspinać.

I to jemu na spotkanie należałoby wyjść mówiąc proza-
iczne, a jednocześnie ponadczasowe „Dzień dobry!”.

Piśmiennictwo u Autora.

29 Wykład A. Żukrowskiej „Historia psychologii” (16.02.2013 r.).
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wPływ Pola magnETyCznEgo I komóREk glEJowyCh 
na FUnkCJE PoznawCzE. PaRTnERSTwo Czy RywalIzaCJa?*

Beata Szuflitowska – magister fizyki 
* Praca pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Ireneusza Kojdera

Człowiek żyje w świecie materialnym – w świecie, który 
wywiera wpływ na jego rozwój, kształtowanie cech osobo-
wości. Człowiek buduje i zmienia materializm tego świata: 
ogromny postęp techniczny, rozwój urbanistyczny, wyty-
czanie granic parków narodowych i pomników przyrody – 
wszystko to jest jego dziełem. Miejscem integrującym świat 
zewnętrzny z wewnętrznym jest ludzki mózg. 

„Poznawanie niepoznanego”, jak określam próby wyja-
śnienia fenomenu umysłu, mają długą historię. Jednym 
z najważniejszych przełomów było rozpoczęcie prac nad 
wyjaśnieniem funkcji komórek glejowych w mechanizmach 
powstawania chorób i zaburzeń Ośrodkowego Układu Ner-
wowego (OUN) oraz ich znaczenia w wyższych czynno-
ściach umysłowych1. Drugi ważny przełom może wią-
zać się z wyjaśnieniem procesów elektromagnetycznych 
zachodzących w mózgu oraz wpływem pola magnetycz-
nego (magnetic field – PM) na funkcje poznawcze. Ważne 
jest znalezienie odpowiedniego „ogniwa” łączącego wpływ 
gleju (świata wewnętrznego mózgu) z polem magnetycz-
nym (światem wewnętrznym i zewnętrznym) na funkcje 
poznawcze. Dopiero spójne poznanie i powiązanie pro-
cesów zachodzących w mózgu pozwoli na kompleksowe 
leczenie chorób OUN.

Pola magnetyczne…  
„magnetyzm zewnętrzny i wewnętrzny”…

Powszechnie uważa się, że kosmiczne pole magne-
tyczne ukształtowało życie na Ziemi i jest podstawowym 

1 Fakty z historii badań nad glejem: Komórki glejowe odkrył w 1856 r. Ru-
dolf Virchow, które nazwał Nervenkitt; 1873: Camillo Golgi ogłosił teorię 
o odżywczej, służebnej względem neuronu roli gwiaździstej komórki gle-
jowej; 1898: Lenhoss’ek wprowadził nazwę astrocyt i astroblast (komórka 
prekursowa astrocytu); 1920: Rio -Hortega przeprowadził prace nad mi-
kroglejem i oligodnerodytami; 1890: Karl Schleich odkrył związek gleju 
z czyn nościami wyższymi [2].

warunkiem jego trwania – magnetyczną siłą formującą 
materię ożywioną, jej mechanizmy bio -fizyczno -chemiczne. 
Z drugiej strony coraz częściej powstają tezy, głoszące, 
że pola magnetyczne działają destruktywnie na organizmy 
żywe, doprowadzając do poważnych chorób nawet śmierci. 
Skąd takie rozbieżności?

Pole magnetyczne jak każdy czynnik fizyczny wywiera 
wpływ na materię ożywioną; oddziaływanie zależy od spo-
sobu jego generowania (sztuczne i naturalne) oraz parame-
trów je opisujących. Pole magnetyczne powstaje między 
innymi dzięki zmiennemu w czasie polu elektrycznemu. 
Analizie naukowej najczęściej podlegają pola elektroma-
gnetyczne (electromagnetic field – PEM) w postaci prze-
nikających się zmiennych pól elektrycznych i magnetycz-
nych [1]. Stanowi to analogię do pracy mózgu, jako wyniku 
nakładania, swoistego przenikania procesów chemicznych 
i fizycznych. Wielkościami opisującymi PM są wartości 
indukcji magnetycznej B oraz natężenia pola magnetycz-
nego H2.

Źródłami naturalnego pola magnetycznego są: 
Pole geomagnetyczne Ziemi (obecnie magnetyczny 1. 

biegun południowy znajduje się ok. 7,3° od północnego 
bieguna ziemskiego, a magnetyczny biegun południowy 
ok. 27° od północnego bieguna ziemskiego). 

Zjawiska atmosferyczne (np. wyładowanie elektrycz-2. 
nego w czasie burzy). 

Pola pochodzące z przestrzeni kosmicznej (najsil-3. 
niejszym źródłem planetarnym PM jest Jowisz, promie-
niowanie słoneczne). 

Przepływy i odpływy morskie [3, 4].4. 

2 Indukcję magnetyczną definiujemy poprzez siłę magnetyczną Fm działającą 
na cząsteczkę o ładunku elektrycznym q poruszającą się w polu z prędkością 
V (widzę tutaj analogię do przepływu jonów poprzez błony komórkowe): 
B = Fm/q ∙ V. Jednostką B jest Tesla (T) [1].
Natężenie pola magnetyczne H – stosunek indukcji magnetycznej B0 w próż-
ni do przenikalności magnetycznej próżni µ0: H = B0/m0 [A/m] [1]

Magnetyzm to wszechobejmująca siła.  
Jego działanie jest uniwersalne. 

Johan Wolfgang goethe
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Naturalne pola magnetyczne są swoistym buforem, chro-
niącym i zapewniającym homeostazę organizmów. Odwra-
canie się ziemskich biegunów magnetycznych powoduje sko-
kowy zanik pola do ok. 20% wartości wyjściowych (obecnie 
wartość indukcji wynosi od 0,3 µT na małych szerokościach 
geograficznych do 0,6 µT w okolicach biegunów), któremu 
na przestrzeni 1000 lat (w ostatnich 76 mln lat takich zmian 
było ok. 170) towarzyszą duże zmiany ewolucyjne, kata-
strofy, wymieranie pewnych gatunków3 [5].

Największy strach budzą sztuczne źródła pola magne-
tycznego, które charakteryzują się wyższymi wartościami 
parametrów niż naturalnie generowane pola4. Pomimo 
że problem wpływu PEM na organizm człowieka jest znany 
od dawna, to trudno mówić o stuprocentowo potwierdzo-
nych rezultatach5 [6, 7].

Mózg człowieka jest nie tylko swoistym odbiorcą zja-
wisk fizykochemicznych zachodzących w świecie zewnętrz-
nym ale posiada własny „magnetyzm wewnętrzny”, który 
jest wynikiem mechanizmów bioelektrycznych i na stan 
którego ma wpływ magnetyzm zewnętrzny. 

Źródłem pierwotnych zjawisk bioelektrycznych są błony 
komórkowe. Z biofizycznego punktu widzenia można je 
przyrównać do baterii sodowych i potasowych połączo-
nych szeregowo z opornikiem dla przewodzenia prądów 
jonowych. Płyn zewnątrz - i wewnątrzkomórkowy stanowi 
stosunkowo dobry przewodnik; jego opór elektryczny jest 
niewielki w porównaniu z oporem samej błony komórkowej. 
Przyjmuje się, że opór elektryczny powierzchni błony w sta-
nie spoczynku wynosi ok. 0,1–0,2 Ω/m2 i jest 1000–2000 
razy większy od oporu płynu zewnątrz - i wewnątrzkomór-
kowego. 

Neuron6 podlega mechanizmom, które utrzymują różnicę 
potencjałów między jego wnętrzem a otoczeniem. Potencjał 
spoczynkowy (membrane potential – MP), będący poten-
cjałem wnętrza neuronu po przyjęciu poziomu zerowego 
na granicy neuronu z otoczeniem, wynosi – 70 mV (potencjał 
związany jest z równomiernie rozmieszczonymi kanałami 
potasowymi). Neuron może ulec pobudzeniu w wyniku 
dużej depolaryzacji jego błony komórkowej i osiągnięciu 
poziomu zerowego (ok. 50 mV) [2]. Następuje wówczas 

3 O znaczeniu naturalnego PM na mózg będzie mowa w dalszej części pracy
4 Należy pamiętać, że np. gwiazda neutronowa jest źródłem PM o indukcji 
108 T. W takim rozumowaniu chodzi o wartości indukcji przenikające orga-
nizm człowieka (wartość indukcji pola magnetycznego maleje gwałtownie 
wraz ze wzrostem odległości od źródła, przyjęto że odwrotnie proporcjo-
nalnie do kwadratu odległości; jednakże niektóre wyniki pomiarów przy to-
mografach MR wskazują, że zależność ta może zmieniać się ≈ 1/r5

 – dane 
podane podczas sympozjum naukowego „Radiologia – wspólna sprawa”, 
Kraków 2012.
5 O wpływie PM na organizmy dowiadujemy się na podstawie: a) badań 
laboratoryjnych, polegających na umieszczaniu różnych preparatów biolo-
gicznych lub organizmów w dobrze kontrolowanych polach i po określonym 
czasie bada się ewentualne zmiany w ich funkcjonowaniu; b) badań me-
dycznych i laboratoryjnych ludzi pracujących w zasięgu silnych pól oraz 
obserwując zdrowych ochotników poddanych ich działaniu; c) badań epi-
demiologicznych w dużych grupach populacji. Istotne ograniczenie stanowi 
duża zmienność PM, nie udaje się wygenerować takiego samego pola w nie-
zmienionych warunkach środowiskowych [6, 7, 8].
6 Ciała komórek nerwowych (somy) mają liczne bieguny czyli kąty biegu-
nowe. Z każdego bieguna z wyjątkiem jednego (dającemu początek aksono-
wi) odchodzą dendryty. Kora mózgowa człowieka zawiera ok. 20 miliardów 
neuronów rozmieszczonych na powierzchni 2,5 m2.

otwarcie kanałów jonowych błony, prowadzące do jej gwał-
townej depolaryzacji (+30 mV) i powstania potencjału czyn-
nościowego (action potential – AP), za który odpowiadają 
kanały sodowe [9].

T a b e l a  1. Stężenie jonów w cytoplazmie i płynie 
zewnątrzkomórkowym*

Jon Stężenie Zakładany potencjał 
mV

Cytoplazma
K+ 100 −90
Na+ 15 +60
Cl− 13 −70

* zestawienie własne

Ruch jonów poprzez błony komórkowe tworzy tzw. 
prądy pierwotne (imperesed currents). Prądy pierwotne 
wywołują ruch jonów na zewnątrz Izewn  , jak i wewnątrz 
komórki Iwewn. Prądy wtórne zgodnie z prawem Ohma 
są wywołane prądami pierwotnymi7. 

Miejsce, w którym przekazywana jest informacja mię-
dzy neuronami nazywa się synapsą. Synapsy międzyneu-
ronalne są zwykle stykiem między rozgałęzieniem den-
drytu jednego neuronu a zakończeniem aksonu drugiego. 
Błona plazmatyczna zakończenia aksonu nazywa się błoną 
prestsynaptyczną, a błona dendrytu (lub ciała neuronu) – 
błoną postsynaptyczną; synapsy akso -dendryczne działają 
zazwyczaj pobudzająco na docelowe neurony, a synapsy 
akso -somatyczne wywierają wpływ hamujący. Ze względu 
na sposób przekazywania impulsu nerwowego wyróżnia się 
synapsy chemiczne i elektryczne. W synapsie chemicznej 
występuje wąska szczelina synaptyczna, a przewodzenie 
impulsów jest jednokierunkowe (od aksonu do komórki 
postsynaptycznej). Synapsy te odgrywają rolę podobną 
do diody półprzewodnikowej i wpływają na uporządko-
wany przepływ informacji w układzie nerwowym. Zawierają 
neuroprzekaźniki (neurotransmitery) mogące dawać efekt 
pobudzający w postaci potencjałów pobudzających (Exica‑
tory PSP) powstający w wyniku depolaryzacji błony sprzy-
jającej aktywacji neuronu postsynaptycznego lub hamujący 
(Inhibilatory PSP), hiperpolaryzacja błony zmniejszająca 
pobudliwość neuronu postsynaptycznego. Efekt działania 
neuroprzekaźnika zależy przede wszystkim od jego recep-
toru. Zazwyczaj jeden neuroprzekaźnik ma wiele receptorów 
o różnej specyfice działania. Najważniejszy neuroprzekaźnik 
pobudzeniowy mózgu kwas glutaminiowy (glutaminian) 
ma cztery główne typy receptorów: receptor typu AMPA 
(α -amino -3 -hydroksy -5 -metylo -4 -izoxazolepropiopan) – 
jonodropowy otwierający kanał sodowo -wapniowy, który 
stanowi źródło szybkiej neurotransmisji w mózgu, receptor 
kainianowy otwierający kanał sodowo -potasowy, recep-
tor NMDA (n -metylo -d -asparaginian) będącym najwięk-
szym kanałem wapniowym mózgu oraz receptory meta-
botropowe (pod wpływem przekaźnika aktywujące układ 

7 Dokładnie z ruchem jonów
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białek błonowych i wtórny przekaźnik wewnątrz neuronu). 
Synapsy elektryczne (złącza szczelinowe) występują dość 
obficie w rozwijającym się mózgu, później występują pomię-
dzy interneuronami hamującymi obok synaps chemicz-
nych, od których są szybsze. Dzięki temu sieci połączo-
nych ze sobą interneuronów hamujących mogą sterować 
rytmami oscylacyjnymi mózgu [2, 10]. Za główne źródło 
sygnału elektroencefalograficznego (EEG) przyjmuje się 
komórki piramidowe8 ze względu na ich wzajemnie rów-
noległe ułożenie, często prostopadłe do powierzchni kory. 
Makroskopowy sygnał EEG związany jest z istnieniem prą-
dów synaptycznych9. Na sumaryczny potencjał rejestrowany 
przez elektrody wpływ ma między innymi synchroniczna 
aktywność poszczególnych neuronów.

Największe średnie pole można uzyskać od dipoli syn-
chronizowanych i ustawionych równolegle. Dla synchro-
nizowanie działających generatorów potencjał jest propor-
cjonalny do ich ilości: Φp ≈ m [11].

Obraz fal mózgowych ukazuje aktualny stan świa-
domości badanego. W fazie pobudzenia częstotliwość fal 
mózgowych rośnie, a impulsy maleją. Wraz z wyciszeniem 
i rozluźnieniem fale mózgowe stają się wolniejsze a impulsy 
nabierają na sile. Po uspokojeniu myśli, komórki w różnych 
obszarach mózgu zaczynają działać synchronicznie w jed-
nym tempie. W związku z tym impulsy są rzadsze, ale dzięki 
sumowaniu ich napięcia posiadają większą siłę [10]. 

W 1953 r. Garsche podzielił zjawisko elektrogenezy 
na trzy okresy rozwojowe:

Od urodzenia do 18. miesiąca życia – okres domi-1. 
nacji fal δ.

Od 18. miesiąca życia do 5. roku życia okres domi-2. 
nacji czynności θ.

Od 6. do 10. roku życia okres dominacji czynności 3. 
α (faza stabilna). 

Cały proces kształtowania się prawidłowego zapisu 
EEG trwa do 21.–24. roku życia. Podobnie sytuacja wygląda 
w procesie mielinizacyjnym, za który odpowiadają oligoden-
drocyty. Rozwój istoty białej, jak i zmiany rytmów mózgo-
wych uważa się za najbardziej podatny grunt dla neurore-
habilitacji/zwiększania procesów plastyczności10 [12].

Sama czynność bioelektryczna nie wystarczy dla prawi-
dłowej pracy mózgu. Zgodnie z prawem Faradaya zmienne 
cykle fal mózgowych powodują powstawanie pola magne-
tycznego i na odwrót. Do niedawna uwagę większości świata 
naukowego przykuwały zjawiska bioeletryczne, a zjawi-
ska magnetyczne pozostawały jakby w cieniu11 (analogia 

8 Każda komórka piramidowa kory jest dipolem elektrycznym (układem 
dwóch różnie naładowanych ładunków elektrycznych znajdujących się 
w dużej odległości od siebie).
9 Prądy płynące w środowisku zewnątrzkomórkowym pod wpływem jedno-
czesnej aktywności synaptycznej różnych grup komórek kory. 
10 Plastyczność mózgu – wzajemna współzależność neuronalnej aktywności 
oraz wydzielania neurohormonów, transmiterów i neuronalnej morfogenezy 
(kształtowanie się sieci neuronalnej - tworzenie lub rozpadanie się połączeń 
synaptycznych; zmiany szlaków rozgałęzień aksonów w rozwijającym i do-
rosłym mózgu).
11 Ważne jest podkreślenie słowa „w większości”. W Niemczech i USA 
na przełomie XIX i XX wieku na uniwersytetach wspominano o działaniu 
leczniczym elektryczności i magnetyzmu.

neurony – komórki glejowe). Wartość indukcji pracującego 
pola magnetycznego szacuje się na ok. 10−13 T zaś samych 
fal α 10−11 T. Tak słaby sygnał udało się zarejestrować za 
pomocą wzmacniaczy wykorzystujących właściwości nad-
przewodników12. Dokonał tego Cohen w 1968 r. [13].

Neurony w mózgu reagują nawet na bardzo małe (rzędu 
1 mV) impulsy PEM13. Mechanizm ten jest bardzo podobny 
do reakcji wywołanej impulsem przekazywanym poprzez 
połączenie fizyczne. Tłumaczy to bardzo dobrze zagadkę 
różnicy pomiędzy prędkością myśli a powolnością mózgu 
w przekazywaniu sygnałów chemicznych lub elektrycznych 
za pomocą łączy fizycznych [14]. 

„glejowy kompas mózgu”… 
kompasem naszej niewiedzy o umyśle?

Choć istota biała przewyższa ilościowo istotę szarą 
(w różnych obszarach mózgu stosunek kształtuje się 5–9 : 1, 
w płatach czołowych 4 : 1) wiedza o niej jest znikoma… [15].

Tradycyjny podział wyróżnia makroglej (astrocyty – 
komórki gwiaździste i oligodendrocyty – komórki skąpo-
wypustkowe) oraz mikrogej. Najliczniejszą grupą komórek 
glejowych stanowią astrocyty, charakteryzujące się małym 
ciałem komórkowym i długimi wypustkami oraz różno-
rodnością kształtów. Bogactwo form pozwala wyróżnić 
astrocyty protoplazmatyczne (ang. protoplasmic) wystę-
pujące w istocie szarej i włókniste (fibrous) w istocie bia-
łej [2].W samym hipokampie znajduje się sześć ich rodza-
jów [15]. Astrocyty są najbardziej zbadanymi komórkami 
glejowymi, choć nie oznacza to, że wiemy o nich już 
wszystko. Uważam, że dopiero uczymy się rozumieć ich 
znaczenie w kształtowaniu naszej osoby. 

Najmniejsze komórki mikroglej reprezentują szereg 
typów morfologicznych. Za biegun północny14 tych komó-
rek uważam formy ameboidalne, reaktywne, obserwowane 
fizjologicznie w mózgu prenatalnym oraz w stanach choro-
bowych. Biegun południowy – formy rozgałęzione, mikro-
glej spoczynkowy o długich wypustkach i rzadkich cyto-
plazmach. 

Wielkością pośrednią charakteryzują się oligodendro-
cyty, najbardziej tajemnicze komórki glejowe. Obrazowo 
można rzec, że przychodzą na świat razem z nami i podle-
gają podobnym cyklom rozwojowym – w młodości inten-
sywnie „rosną”, namnażają się, przy czym charakteryzująca 
jest odwrotna chronologia mielinizacji różnych struktur 
mózgu (fala mielinizacyjna rozchodzi się od tyłu ku przo-
dowi mózgowia), w okresie dorosłym stabilizują, w starości 

12 W magnetoencefalografii (MEG, ang. Magnetoencephalography) – stosu-
je się chłodzone ciekłym helem czujniki wykorzystujące nadprzewodnictwo 
w warunkach bliskich zeru bezwzględnego (−273°C). Czujnik mierzy pole 
skierowane prostopadle do powierzchni czaszki, a zatem generowane przez 
komórki z aksonami leżącymi równolegle do tej powierzchni. MEG jest naj-
bardziej wrażliwa na aktywność komórek w obszarze bruzd.
13 Wynik uzyskany w badaniach na szczurach laboratoryjnych, którym 
w mózgach instalowano mikroskopijnej wielkości elektrody.
14 Linie pola magnetycznego wychodzą z bieguna północnego.
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obumierają. Może z tego powodu oligodendrocyty często 
określa się mianem „klucza człowieczeństwa”? [2, 10, 11]. 
Ten rodzaj gleju wytwarza mielinę – prostą substancję 
tłuszczową, wysoko uorganizowaną. Jeden oligodendro-
cyt może otaczać kilkanaście (średnio 15) aksonów. Eks-
presja genów kodujących białka mieliny (rodzina białek 
zasadowych mieliny, MBP) wydaje się zależeć od kon-
taktu z astrocytami. Sam neuron jest niewystarczający 
do generowania i propagowania impulsu elektrycznego. 
Gdzie znajdzie partnera? Wśród gleju. Hans Berger, czło-
wiek, który jako pierwszy w 1924 r. udokumentował reje-
strację czynności bioeletrycznej mózgu, mógł wykonać 
pomiar u pacjentów powyżej 2. miesiąca, kiedy to więk-
szość obszarów mózgu jest stopniowo zmienielizowana [15]. 
Pierwsze badanie EEG u noworodka zostało wykonane 
w 1937 r., pierwsze publikacje pochodzą z 1948 r. [16]. 
Obecnie w badaniu EEG u noworodków duże znaczenie 
przypisuje się zaburzeniom czynności podstawowej, sta-
nowiącym wykładnik zaburzeń funkcji mózgu. Do zabu-
rzeń czynności podstawowej występujących u badanych 
pacjentów należą: 

niskonapięciowa, słabo zróżnicowana czynność  –
podstawowa; 

niskonapięciowa czynność podstawowa;  –
przyspieszona czynność podstawowa.  –

Do zaburzeń czynności podstawowej świadczących 
o istotnym uszkodzeniu mózgu należą zapis „wyładowa-
nie − cisza” oraz asymetria zapisu [17]. Prawidłowy zapis 
EEG u noworodka składa się z fal o różnym zakresie czę-
stotliwości od 0,5 do 10–12 Hz, amplitudzie 20–50 µV 
i jest niereaktywny na zamknięcie oraz otwarcie oczu [18]. 
W 1960 r. Maynard dokonał zapisu EEG monitorującego 
funkcje mózgu (Cerebral Function Monitor – CFM), 
w neonatologii po raz pierwszy zastosowany 20 lat póź-
niej [16]. Służy do monitorowania elektrycznej funkcji 
mózgu na tle zdarzeń klinicznych [19]. Zintegrowane 
EEg (color cerebral function monitor – CCFM) wpro-
wadzono później.

W zapisie tym dominuje depresja poniżej 5 µV 
z falami δ o częstotliwość 1 Hz, przerywana zapi-
sem prawidłowym o amplitudzie 5–25 µV z przewagą 
rytmu θ o częstotliwości 5,9 Hz. Wystąpił również 
8 -minutowy epizod w prawej półkuli wyładowania depre-
sje o amplitudzie 250 µV z dominacją fal α o częstotli-
wości 12,7 Hz. W 2. dobie życia wykonano klasyczne 
10 -oprowadzeniowe EEG. W wyniku można przeczytać 
między innymi „Amplituda zapisu w tylnych okolicach 
do 200 µV, w okresach IBI zapis prawie płaski o obni-
żonej amplitudzie do 5 µV, zmienność (+), reaktywność 
– brak, zróżnicowanie stadiów snu – brak. Fale odpowied-
nie dla wieku: w okolicach potylicznych i skroniowych 
fale θ o częstotliwości 406 Hz i amplitudzie do 100 µV, 
bardzo wolne fale δ 0,5 Hz z założonymi falami β/α 
o amplitudzie do 200 µV [1]. 

Astrocyty pełnią kluczową rolę w zachowaniu odpo-
wiedniej równowagi w przestrzeni międzykomórkowej 

mózgu, usuwają między innymi nadmiar jonów potasowych 
umożliwiając tym samym dalsze wytwarzanie potencjału 
czynnościowego. Komórki te stanowią w dużym uprosz-
czeniu „katharsis” dla neuronów. Z kolei mielina izoluje 
włókna neuronowe chroniąc przed „wyciekaniem” poten-
cjału oddziaływując przez to na swoistą równowagę oraz 
dbając o dokładność przesyłanego impulsu. Powierzch-
nia mieliny podzielona jest małymi przerwami przewęże-
niami Ranviera15, przez które impuls przeskakuje i znacząco 
zwiększa się szybkość przekazu informacji. Jest to niezbędny 
czynnik ułatwiający sprawną pracę tak skomplikowanego 
organu – mózgu.

Człowieczeństwo kształtuje się zatem poprzez symbiozę 
fizyki z chemią, zjawisk elektrycznych i magnetycznych 
oraz istoty szarej z istotą białą.

Funkcje poznawcze…  
„Jak mózg poznaje świat  

zewnętrzny i wewnętrzny?”

Funkcje poznawcze to procesy umysłowe służące 
przetwarzaniu informacji płynących ze środowiska 
zewnętrznego i wewnętrznego umysłu służące zdo-
bywaniu wiedzy (interpretowaniu środowiska) oraz 
stanowiące podstawę działania jednostki. Do podsta-
wowych funkcji poznawczych należą: uwaga, funkcje 
językowe, pamięć, funkcje wzrokowo -przestrzenne, 
myślenie oraz funkcje wykonawcze [10, 11, 20]. Przyj-
muje się, że w określony proces poznawczych angażuje 
dużą grupę leżących blisko siebie neuronów i otaczają-
cego go gleju aktywnych w czasie tzw. obróbki poznaw-
czej bodźca16: sieć wokół bruzdy bocznej odpowiada za 
mowę17, sieć ciemieniowo -czołowa za funkcje orientacji 
w przestrzeni18, sieć potyliczno -skroniowa związana jest 
z rozpoznawaniem twarzy i przedmiotów19, sieć lim-

15 Określenie gdzie powstanie węzeł odbyła się dwojako: I – uwalnianie 
substancji chemicznych, instruujących akson by utworzył węzeł albo mię-
dzywęzłowy typ błony komórkowej. II – fizyczne przesunięcie kanałów so-
dowych z tworzeniem klasterów w węzłach, gdy komórki glejowe owijają 
nagi akson i zaczynają pokrywać go mieliną.
16 90% powierzchni kory mózgowej to tzw. kora asocjacyjna z obszarami 
uni -, hetero - i paramodalnymi. Pośredniczy w procesach intergracyjnych. 
Wielkie sieci neuronalne wzajemnie się przenikają, powiązane są składowy-
mi korowymi i podkorowymi.
17 Obszary korowe odpowiedzialne za mowę znajdują się w obu półkulach 
mózgowych. Ośrodek korowy rozumienia mowy – ośrodek Wernickiego 
mieszczący się w tylnej części płatów skroniowych ma ścisłe połączenia 
z sąsiadującą korą słuchową. Obszar ruchowy mowy – pole Brocki, zloka-
lizowane jest w korze czołowej do przodu od kory przedruchowej i odpo-
wiada za koordynację ruchową mięśni krtani, warg, języka, niezbędnych 
w tworzeniu dźwięków mowy.
18 Funkcje analizy wzrokowo -przestrzennej na podstawie badań czynno-
ściowym rezonansem magnetycznym (fMRI): płat potyliczny (kora prążko-
wana – BA 17), tylne części płatów ciemieniowych, wzgórze jądra, pod-
wzgórza.
19 Na podstawie fMRI: przyśrodkowa część płatów skroniowych (przednia 
część hipokampa, zakręt wrzecioniowaty), płat potyliczny (kra prążkowana – 
BA 17), kora przedczołowa.
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biczna – pamięć20, a sieć przeczołowa – uwagę21 i zacho-
wanie [21]. Sieć przedczołowa określana jest często jako 
biegun człowieczeństwa, jednakże uważam, że składają 
się na nie wszystkie wymienione obszary. A może tak 
wychwalany płat czołowy dokonuje przede wszystkim 
analizy poszczególnych składowych, a prawdziwe źró-
dło człowieczeństwa rozpoczynające wszelkie procesy 
kognitywne bije gdzieś głębiej, tak mocno chronione 
i skrywane przed światem? Może powinniśmy się zwró-
cić ku wzgórzu i podwzgórzu, „wrót mózgu” łączących 
świat zewnętrzny ze światem wewnętrznym, świadomość 
z nieświadomością. Od lat obserwuje się silny wpływ 
i symbiozę gleju z podwzgórzem...[15].

mechanizm przenikania pola magnetycznego 
oraz glejoprzekaźnictwo

Mózg i układ nerwowy należą do paramagnetyków 
posiadających zdolność słabej koncentracji pola magne-
tycznego, a indukcja ich wewnętrznego pola jest większa 
niż pola zewnętrznego.

 Działanie pola magnetycznego zależy od zawarto-
ści jonów pierwiastków magnetycznych: żelaza (Fe), mie-
dzi (Cu), kobaltu (Co), chromu (Cr), niklu (Ni), manganu 
(Mn) [1, 22]. Przewodność tkanek osiąga wartości wielo-
krotnie wyższe niż przewodność komórek. Spowodowane 
jest to znacznie mniejszą przewodnością błon komórkowych, 
co sprawia że grupa komórek może mieć 12–18 razy więk-
szą przewodność elektryczną niż pojedyncza komórka [23]. 
Według danych z piśmiennictwa [24, 25] wartość przewod-
ności mózgu wynosi 0,06 S/m. Najbardziej wrażliwą częścią 
mózgowia na działania PM jest szyszynka22. Wolnozmienne 
pole magnetyczne na poziomie molekularnym, subkomór-
kowym i komórkowym oddziaływuje na m.in.:

strukturę ciekłych kryształów tworzonych przez  –
cholesterol i jego pochodne zwłaszcza w błonie komórkowej 
(najbardziej wrażliwej na PEM);

20 Strukturą odpowiedzialną za pamięć i uczenie jest hipokamp – część kory 
skroniowej zlokalizowana w pobliżu kory węchowej, składająca się z dwóch 
warstw neuronów wokół siebie, co daje jedyny w swoim rodzaju obwód 
synaptyczny. W obrębie hipokampa pamięć świeża ulega przetworzeniu 
w trwałe ślady pamięci („drukarka mózgu”). Potencjał czynnościowy w tej 
strefie powoduje uwolnienie wtórnego przekaźnika i modyfikację białek sy-
naptycznych (fosforyzacja), które prowadzi do utrwalenia śladu pamięci.
21 Uwaga – aktywna kontrola środowiska przez organizm; stan podtrzymy-
wanej receptywności o różnym natężeniu, w zależności od stanu czuwania. 
Umożliwia precyzyjne myślenie i wpływa na jego kierunek. Nie ma jedne-
go ośrodka uwagi. Istnieje sieć obejmująca różne struktury i pełniąca różne 
funkcje: I część przednia obejmująca powierzchnie przyśrodkowe biegunów 
czołowych zaangażowana w koncentrację i selektywność uwagi; II część tyl-
na zlokalizowana obustronnie na zewnętrznej powierzchni tylnych obszarów 
płatów ciemieniowych połączona czynnościowo ze wzgórzem odpowiada za 
zmienność uwagi i zdolność zaangażowania się w nową aktywność Poziom 
czujności zależy głównie od prawej półkuli. Układ noradrenargiczny miej-
sca sinawego prawdopodobnie odgrywa główną rolę w podtrzymywaniu 
wysokiego poziomu uwagi. 
22 Glandula pineale – pojedynczy narząd, składający się z grupy komórek 
wydzielniczych (pinealocytów), komórek glejowych i bogatej siatki naczy-
niowej. Wydziela hormon, pochodną seratoniny -melatoninę. Brak precyzyj-
nych informacji dotyczących wychodzących z niej dróg nerwowych. Po 17. 
roku życia gromadzą się w niej złogi soli wapniowych.

właściwości fizykochemiczne wody, będącej wy- –
pełniaczem tkankowym;

depolaryzację komórek posiadających zdolność  –
samoistnej depolaryzacji;

szybkość wiązania jonów (np. wapnia) do struktur  –
biologicznych i przepływu tych jonów przez błony biolo-
giczne;

upośledzenie procesu łączenia się niektórych hor- –
monów komórkowych z ich receptorami znajdującymi się 
na błonie komórkowej.

Skutek i sposób oddziaływania PEM na organizm czło-
wieka są w bardzo dużym stopniu zależne od częstotliwości 
pola (promieniowania), jego natężenia oraz czasu ekspo-
zycji23. Pole może oddziaływać:

bezpośrednio (oddziaływanie energii pierwotnych  –
źródeł pól);

pośrednio (oddziaływanie energii wtórnych źródeł  –
pól, tj. energii zgromadzonych w obiektach eksponowanych 
na dane pola) [6, 7, 26, 27].

Należy pamiętać, że fale elektromagnetyczne nakładają 
się na siebie, interferują ze sobą, załamują na przeszkodach 
(np. tkanki, struktury anatomiczne) lub odbijają od nich, 
wzmacniają przy niektórych przedmiotach tworząc skom-
plikowany rozkład energii w przestrzeni, który może ulec 
nagłym, nieprzewidywalnym zmianom [1].

Pola o częstotliwości poniżej 100 kHz wywołują efekty 
nietermiczne, a przy częstotliwościach powyżej 100 kHz 
rozważamy efekty termiczne. Fale długie o niskiej często-
tliwości wnikają głęboko do wnętrza organizmu praktycz-
nie bez strat, z kolei mikrofale wytrącają większość swo-
jej energii na tkankach powierzchniowych. Ziemskie pole 
magnetyczne powoduje powstanie prądów w organizmach 
przemieszczających się24: przy wolnym biegu w mózgu pły-
nie prąd 0,5 µA/m2 przy szybkim – 3 µA/m2 [28].

Interesujące wnioski płyną z obserwacji i badań osób, 
które pracują w warunkach niedostatecznej ekspozycji 
na naturalne pola magnetyczne25 (załogi statków podwod-
nych) bądź ochotników. Warunki hypomagnetyczne działają 
niekorzystnie na układ nerwowy, powodując zmęczenie, 
nerwice, bóle głowy, bezsenność, depresje, zaburzenie pracy 
układu wegetatywnego. Takie same objawy zaobserwowano 
podczas pierwszych długotrwałych lotów kosmicznych.

Do czynników zakłócających działanie naturalnego 
pola magnetycznego Ziemi należą:

23 Ekspozycja na pole występuje, gdy człowiek jest poddawany oddziały-
waniu pola oraz prądom kontaktowym różnym od wynikających z proce-
sów fizjologicznych w organizmie lub innych zjawisk naturalnych. W celu 
określenia wpływu pól na organizm wprowadzono pojęcie – dopuszczalny 
poziom narażenia (the exposure limit values), tzw. miary wewnętrzne, sto-
sowane w badaniach laboratoryjnych jako parametry wyznaczane na drodze 
obliczeń modelowych i z zastosowaniem fantomów: gęstość prądu induko-
wanego, szybkość pochłaniania właściwego energii w organizmie (SAR) 
i energia pochłonięta w organizmie (SA).
24 Konsekwencja zaburzeń stałego PM spowodowanych infrastrukturą, li-
niami kolejowymi.
25 „Syndrom braku pola magnetycznego” został opisany przez K. Nikigawa 
w 1976 r.
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życie w budynkach z betonu i stali – 26;
długie przebywanie w samochodzie, pociągu, sa- –

molocie, windzie;
przebywanie w pobliżu urządzeń emitujących róż- –

nego rodzaju zmienne pole magnetyczne [3, 5].
Wszystkie komórki glejowe mogą odbierać i odpowiadać 

za aktywność elektryczną neuronów. Bez mieliny impuls 
nerwowy nie może dotrzeć do celu, a obwody w mózgu 
tracą moc. Astrocyty zawierają na swojej błonie komórko-
wej takie same receptory białkowe dla neuroprzekaźników 
jak dendryty neuronów. Są wrażliwe na strumienie jonowe 
pojawiające się wraz z przepływem informacji przez obwody 
neuronalne oraz na inne cząsteczki27 o potencjalnych wła-
snościach aktywacji receptorów komórkowych, poprzez 
które mogą nadzorować pracę neuronów. Astrocyty wyko-
rzystują również przekaźnik uniwersalny adenozynotrifos-
foran (ATP)28. Receptory ATP wywołują napływ jonów 
wapnia do komórki czemu towarzyszy uwalnianie większej 
ilości pęcherzyków synaptycznych z astrocytów, szerze-
nie się sygnału na zasadzie reakcji łańcuchowej w popula-
cji astrocytów. Sygnały wapniowe są podstawowym łącz-
nikiem świata zewnętrznego i wewnętrznego komórki29. 
Dla prawidłowego funkcjonowania mózgu niezbędna jest 
umiejętność dostosowywania się astrocytów do zmieniają-
cych się wymagań neuronów. Funkcje poznawcze są proce-
sami niezwykle dynamicznymi. Czy wobec tego astrocyty 
nadzorują je a oligodendrotyty są niezbędnym paliwem 
do ich zainicjowania i doprowadzającego do szczęśliwego 
zakończenia? Czy neurony są tylko „podwładnymi gleju”? 
Procesów umysłowych nie można przypisać jedynie isto-
cie szarej lub białej. Uważam, że niezbędny jest dualizm 
glejowo -neuronowy. Bez neuronów glej byłby „marnym 
pyłem” i vice versa30. Fale glutaminianu rozprzestrzeniają 
się z prędkością 26 µm/s [2, 15]. 

Tak sytuacja przedstawia się  
w zdrowym mózgu. Jak jest w patologiach? 

mechanizmy patofizjologii
Choć mogłoby się wydawać, że pole magnetyczne 

i komórki glejowe łączą dwa odmienne światy – fizyczny 
i chemiczny, istnieją pewne analogie w patogenezie OUN. 
Wcześniej wspominany wapń może być największym wro-

26 Chronią one jednocześnie przed promieniowaniem jonizującym typu 
gamma
27 Tauryna, najliczniejszy aminokwas astrocytów. Działa jako neuromodula-
tor hamujący, posiada również właściowości osmoregulacyjne.
28 ATP: źródło energii dla wszystkich żyjących komórek występujący obfi-
cie w ich wnętrzu lub rzadko poza nimi.
29 Jony wapnia są środkiem przekazywania informacji ze świata zewnętrz-
nego do komórki. Błony komórkowe nieustannie wypompowują wapń. Jego 
poziom na zewnątrz jest ok. 10 milionów razy wyższy niż we wnętrzu. 
Propagacja sygnału wapniowego w sieci komórek astrocytarnych wynika 
z otwarcia kanałów jonowych przez glutaminian.
30 Oczywiście istnieją sieci neuronalne i glejowe o dużym znaczeniu, jed-
nakże koordynatorem procesów umysłowych są sieci glejowo -neuronalne.

giem zdrowia i życia komórki31. Aktywacji stymulowanej 
przez pole magnetyczne i glej ulega receptor NMDA, który 
zwiększa napływ jonów wapnia i sodu do wnętrza komórki. 
Napływ wapnia rozpoczyna kaskadę reakcji biochemicznych 
wewnątrz neuronów (stres oksydacyjny, rozkład cytoszkie-
letu, dysfunkcja mikrotubul, agregacja białek komórkowych) 
prowadzących do ich śmierci. Nie zapominajmy, że podobne 
właściwości mogą wykazywać aminokwasy pobudzające32 
w czasie ostrego niedotlenienia całego mózgowia lub jego 
poszczególnych części [2, 15].

Pole magnetyczne bez ograniczeń przenika ciało czło-
wieka. Tkanki o dużym uwodnieniu przejmują energię 
znacznie silniej niż tkanki o małej zawartości wody33. Proces 
ten praktycznie nie jest rejestrowany przez nasze zmysły34. 
Zagrożenia związane są z rosnącą liczbą sztucznych emite-
rów pól. W latach 70. ubiegłego wieku Światowa Organizacja 
Zdrowia (World Health Organization – WHO) informowała, 
że średnia gęstość mocy kosmicznego PEM docierającego 
do powierzchni Ziemi wynosiła 1,4 × 10–7 W/m2, natomiast 
poziom tła elektromagnetycznego pochodzącego ze źródeł 
sztucznych wynosiła 10−2 W/m2 35. Nasze mieszkania, domy, 
miejsca pracy stanowią swoistą dżunglę pól magnetycz-
nych [7, 26, 30, 31].

W tabeli 2 zebrano dane o wartościach natężeń pól elek-
trycznych generowanych w codziennym otoczeniu.

„W żadnym punkcie przestrzeni natężenie fal elektro-
magnetycznych nie sumuje się do wartości niebezpiecznej” 
uważa J. Bushberg z University of California w Davis, kie-
rujący programami wpływu czynników fizycznych na zdro-
wie [35]. Powinno nas to zatem uspokoić, ale…

Niskonapięciowe wyposażenie elektromagnetyczne 
stacji transformatorowych, przez które przepływa całko-
wity prąd zasilający eksploatowane aktualnie urządzenia 
elektryczne jest źródłem najsilniejszego pola magnetycz-
nego w życiu codziennym. Do 1995 r. możliwe było w Pol-
sce lokalizowanie stacji transformatorowych w budynkach 
z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi. 
W pomieszczeniach takich indukcja pola wynosi najczęściej 
od kilku do kilkunastu µT i charakteryzuje się znacznymi 
zmianami w ciągu doby lub pór roku36. Z kolei sąsiedztwo 
elektroenergetycznych linii przesyłowych wysokiego napię-
cia wiąże się z narażeniem na pole magnetyczne o średniej 

31 Naukowo określa się go mianem „głównego mediatora cytotoksycznego 
uszkodzenia neuronów prowadzących do jego śmierci”.
32 Zależność między uwalnianiem kwasu glutaminowego i jonów wapnia 
działa na zasadzie dodatniej pętli sprzężenia zwrotnego.
33 Procentowa zawartość wody: istota szara (84%), istota biała (71%), płyn 
mózgowo -rdzeniowy (97%) [29].
34 Istnieje pewna grupa populacji (1–3%) z nadwrażliwością na pole magne-
tyczne, którą można powiązać ze zmianami w płatach skroniowych i na po-
graniczu skroniowo -potylicznym. W pewnych sytuacjach możliwe jest bez-
pośrednie odczuwanie pól elektromagnetycznych. Przykładowo w silnych 
polach magnetycznych lub elektrycznych małych częstotliwości (kilkanaście 
do kilkudziesięciu Hz) człowiek może odczuwać wrażenia wzrokowe, tzw. 
magnetofosfeny i elektrofosfeny. W impulsowych polach mikrofalowych 
możliwe jest odczuwania wrażeń słuchowych, tzw. zjawisko Frey’a [32, 33].
35 Zwiększenie zachorowalności na białaczki i guzy mózgowia u dzieci.
36 W zależności od obciążenia instalacji elektrycznej.
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T a b e l a  2. Emitery pól codziennego użytku

Źródło pola elektromagnetycznego Natężenie pola elektrycznego 
(kV/m)

Natężenie pola magnetycznego 
(A/m)

Pod liniami najwyższych napięć (220–400 kV) 1–10 0,8–40
Pod liniami najwyższych napięć (400 kV) w odległości 150 m poniżej 0,5 poniżej 4
Pod liniami wysokiego napięcia (110 kV) 0,5–4 poniżej 16
Pod liniami średniego napięcia poniżej 0,3 0,8–16
Na zewnątrz stacji wysokiego napięcia 0,1–0,3 poniżej 0,2
Pralka automatyczna (w odległości 30 cm) 0,13 0,2
Żelazko (w odległości 10 cm) 0,12 0,3
Monitor komputerowy (w odległości 30 cm) 0,2 0,1
Odkurzacz (w odległości 5 cm) 0,13 5
Maszynka do golenia (w odległości 3 cm) 0,7 12–1200
Suszarka do włosów (w odległości 10 cm) 0,8 4
Stacja bazowa telefonii komórkowej poniżej 0,007* poniżej 0,014*

*na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów – w miejscach dostępnych dla ludności [34]

indukcji 0,4–0,5 µT i natężenie kilku kV/m37. W większości 
biur poziom indukcji wynosi 0,2 µT w transporcie kolejo-
wym dochodzi do 10 µT. U ochotników poddanych bada-
niom przy ekspozycji na pola o wartości indukcji 20 µT, 
natężenia pola elektrycznego 9 kV/m oraz częstotliwości 
60 Hz obserwowano opóźnienie czasu reakcji [10, 36, 37]. 
Pola powyżej 10 µT może wywoływać zaburzenia widze-
nia: błyski, zaburzenia kształtów38 [33].

Długotrwałe narażenie na sztuczne pola narusza granice 
tolerancji organizmu. Zagadnienie jest niezwykle istotne 
w aspekcie rozwijającego się mózgu, który wydaje się być 
najbardziej wrażliwy na wpływ pól. Iloczyn natężenia pola 
i czasu w nim przebywania (tzw. doza eskpozycyjna) wydaje 
się dobrą miarą przy szacowaniu efektów biologicznych 
czy skutków zdrowotnych.

Badania przeprowadzone na grupie pracowników obsłu-
gujących terminale lotnicze39 (znacznie przekroczone gra-
nice dozy) wykazały:

obniżenie aktywności kory mózgowej, –
zaniki pamięci, –
szybkie męczenie się czynnościami umysłowymi, –
stany neurosteniczne, –
nerwice. –

Zaobserwowano również negatywne zmiany w zapi-
sach słuchowych potencjałach wywołanych [38]. Z dużą 
ostrożnością należy traktować wyniki badań wskazu-
jące na wzrost zachorowania na chorobę Alzheimera40 

37 Pole elektryczne pod linią wysokiego napięcia na wysokość 2 m nad po-
wierzchnią ziemi przekracza wartości dopuszczalne.
38 Badania wykluczyły powstawanie tych wrażeń na skutek pobudzenia cen-
trów wzrokowych w płatach potylicznych.
39 Pracujących w miejscach silnej ekspozycji na PEM wysokich częstotli-
wości.
40 Istotą choroby Alzheimera jest powstawanie blaszek beta -amyloidu (któ-
ry w warunkach fizjologicznych usuwane są przez mikroglej) co prowadzi 
do niszczenia neuronów i dróg łączności w mózgu. Występuje zaburzenie 
transmisji cholinergicznej ze zmniejszeniem liczby neuronów cholinergicz-
nych, serotoninergicznego, dopaminergicznego oraz glutaminergiczne.

(Alzheimer Disease – AD) u osób eksponowanych na sie-
ciowe pola magnetyczne; w niektórych zaobserwowano 
wzrost ryzyka zachorowania na AD u mężczyzn, których 
praca związana była z ekspozycją PEM, nie wykazano 
tego u kobiet pracujących w takich samych warunkach 
(podobna sytuacja miała miejsce w przypadku analizy 
w oparciu o średnią życiową dawkę sieciowego pola magne-
tycznego). W niektórych badaniach nie zaobserwowano 
wzrostu ryzyka [33, 39]. W chorobie Alzheimera najwięk-
sza patologia dotyczy funkcjonowania komórek glejowych. 
Uszkodzenie neuronów jest wynikiem ataku mikrogleju 
i astrocytu w odpowiedzi na stan zapalny. Jako pierwsze 
zanikają neurony płata limbicznego z hipokampem, oko-
lica okołowęchowa z korą śródwęchową, płaty potyliczne 
i ciemieniowe, jądra podstawy. Występuje przewaga astrofii 
półkuli dominującej. wpływa nie tylko na zaniki pamięci 
ale również na inne funkcje kognitywne. W terminalnym 
stadium choroby występują zaniki istoty białej [40, 41]. 
W stanie fizjologicznym wytwarzane są białka prekurso-
rowe amyloidu (APP). Co przekształca je w tokstyczne pep-
tydy beta -amyloidu? Między innymi enzymy astrocytów. 
Astrocyty zaangażowane w te procesy mają mniejszą zdol-
ność ochrony przed oksydacją pozwalają zatem na uwal-
nianie tlenku azotowego [15]. Uwzględniając zależności 
ilościowe astrocyty – neurony nie dziwi duża „agresyw-
ność” patomechanizmów choroby Alzheimera oraz stan 
chorych w jej zaawansowanych stadiach. 

Choroba Alzheimera dotyczy w większości osób 
w wieku podeszłym. Nie oznacza to, że astrocyty nie mogą 
przekształcić się w „mordercę” w młodych mózgach. Zespół 
Downa (trisomia 21) obrazuje przyspieszony proces sta-
rzenia mózgu ze zmianami typowymi dla AD. Mózg osób 
z zespołem Downa jest mniejszy od mózgu ludzi zdrowych, 
różnice te wzrastają podczas wieku niemowlęcego i wcze-
snego dzieciństwa. W mózgu zdrowo rozwijających się 
dzieci tendencja jest odwrotna – intensywna glejogeneza 
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z mienielizacją aksonów41. Jeżeli rozrost gleju jest zabu-
rzony, swój „wilczy głód” musi on skierować na neurony. 
Badania MRI u pacjentów z trisomią 21 wykazały między 
innymi:

zmniejszenie objętości istoty szarej – 42 w płatach czo-
łowych, ciemieniowych i potylicznych;

redukcję objętości ciała modzelowatego i hipokam- –
pów;

substancję szarą dobrze rozwiniętą w jądrach pod- –
korowych, zmniejszoną w móżdżku.

Zaniki istoty szarej stwierdzono przed wystąpieniem 
objawów otępienia [42].

Astrocyty wykazują podobne właściwości w chorobie 
Parkinsona43, z tym że uszkodzeniu ulegają głównie neurony 
w okolicy istoty czarnej (substantia nigra)44 [41, 43].

Leukodystrofie najczęściej występują w neuropediatrii. 
Najbardziej znana jednostka chorobowa, zespół Alexan-
dra, odkryta w 1947 r. charakteryzuje się gromadzeniem 
włókien Rosenthala szczególnie okołokomorowo, okołona-
czyniowo i pod oponą miękką. Makroskopowo występuje 
rozmiękanie substancji białej, jest ona krucha i cechuje ją 
rozległa demienilizacja, obustronne rozrzedzenie w płatach 
czołowych. Głównymi objawami są pogorszenie czynności 
intelektualnej, wielkogłowie, drgawki. Choroba najczęściej 
pojawia się w pierwszym roku życia i bardzo szybko pro-
wadzi do zgonu [15, 44]. Zwyrodnienie gąbczaste układu 
nerwowego (choroba Canavana) rozpoczyna się w 2.–4. 
miesiącu życia i w krótkim czasie prowadzi do zaburze-
nia rozwoju umysłowego. Charakterystyczną zmianą jest 
podkorowe zwyrodnienie gąbczaste istoty białej mózgu 
i móżdżku z obrzękiem osłonek mielinowych. Pacjenci doży-
wają najdłuższej 5 lat [44]. Wśród dorosłych dość ciekawym 
i dopiero poznawanym (do tej pory opisano ponad 100 przy-
padków) schorzeniem jest choroba Marchiafavy–Bigna-
miego. Schorzenie to jest niezwykle skryte, pierwsze objawy 
są niecharakterystyczne, zarówno ogniskowe, jak i rozlanego 
uszkodzenia mózgu. Obrazowanie MRI wykazuje zmiany 
w ciele modzelowatym oraz symetryczne ogniska demie-
linizacji w podkorowej istocie białej. Ciało modzelowate 
pośredniczy w komunikacji obupółkulowej, nie dziwi więc 
jego powiązanie z wyższymi czynnościami umysłowymi. 
Obserwuje się zaburzenia pamięci, orientacji przestrzennej 
oraz psychiczne w postaci manii, urojeń, zespołów para-
noidalnych. Choroba kończy się zgonem średnio 3–6 lat 
od rozpoznania. Przykładem postępującej lecz nieśmiertel-
nej choroby jest stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex – 
SM) oraz rozlane stwardnienie mózgu (choroba Schildera). 
W pierwszej następuje zniszczenie osłonki mieliniowej, two-
rzenie płytek diemielizacyjnych z rozplemem gleju. Ist-
nieją zmiany w EEG – rozsiane lub ogniskowe zwolnienie 

41 W trakcie badań gęstości synaptycznej stwierdzono, że jest ona najwięk-
sza ok. 8 miesiąca życia i stopniowo obniża się w ciągu 9 lat.
42 Zmniejszona jest również gęstość neuronalna czyli liczby neuronów na mm2

43 W Parkinsonie występuje zbyt mała ilość neuroprzekaźnika dopaminy. 
Acetylocholina – stymuluje ruch, dopamina – hamuje.
44 Proces ten obrazowo określa się jako „obumieranie istoty czarnej”.

czynności, zaburzenia we wzrokowych, somatosensorycz-
nych i słuchowych potencjałach wywołanych. W drugim 
schorzeniu histopatologicznie stwierdza się rozległe two-
rzenie płytek diemielizacyjnych w półkulach z oszczędze-
niem podkorowej istoty białej, któremu towarzyszy postę-
pująca degradacja neurologiczna u początkowo zdrowego 
dziecka, upośledzenie funkcji umysłowych. Do bardziej 
znanych schorzeń należą leukodystrofia metachromatyczna 
z uwstecznieniem intelektualnym i zmniejszeniem szyb-
kości przewodzenia nerwowego czy andrenoleukodystrofia 
(zespół objawów ze strony układu nerwowego i hormonal-
nego występujący u chłopców) z pogorszeniem zdolności 
intelektualnych, deficytami korowymi wzrokowymi i słucho-
wymi [45, 46]. Ogniskowa dysplazja korowa (Focal Cortical 
Dysplasia – FCD) stanowi istotną przyczynę lekoopornych 
padaczek o początku ogniskowym, zazwyczaj pojawiających 
się w dzieciństwie45. Kolejną chorobą istoty białej w której 
występują nawracające udary niedokrwienne, prowadzące 
do zespołu rzekomoopuszkowego i otępienia przebiegają-
cego często z manią/depresją jest CADASIL46 (cerebral 
autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts 
and leucoencephalopathy) [47]. W praktyce diagnostycz-
nej analizowałam widma spektroskopowe47 chorej na ten 
zespół metaboliczny. Zauważono znaczne podwyższenie 
pików mleczanów (Lac) i lipidów (Lp) przy prawidłowym 
poziomie Choliny (Cho) i N -acetyloasparaginian (NAA). 
Zmiany w istocie białej powodują zmiany w metabolizmie 
tkanki mózgowej i mogą pobudzać anomalie w mechani-
zmach biochemicznych. 

Coraz częściej dysleksję jak i ciężkie zaburzenie cho-
robę dwubiegunową48 utożsamia się z niedorozwojem istoty 
białej. Nadmiar gleju również bywa szkodliwy. Sztandaro-
wym przykładem jest autyzm, w którym występuje zbyt 
duża liczba mieliny [15].

Czy wzbudzoną i rozpędzającą się patofizjologię komó-
rek glejowych można pokonać? 

Najbardziej niebezpieczny dla organizmu człowieka 
wydaje się być synergizm pomiędzy oddziaływaniami 
magnetycznymi bardzo niskich częstotliwości (ELF) 
i bardzo wysokimi (SHM). Następstwem nakładania się 
pól o różnych częstotliwościach jest zjawisko tzw. smogu 

45 Cechy charakterystyczne w MRI: ogniskowe pogrubienie kory, zatarcie 
granicy między istotą szarą i białą, zwiększenie intensywności sygnału ota-
czającego istotę białą.
46 MR wskazuje na: liczne obszary o dużej intensywności sygnału w podko-
rowej istocie białej, również w przedniej części płata czołowego.
47 Spektroskopia MR (Magnetic Resonance Spectroskopy – MRS) metoda 
bezpośredniego badania występowania związków chemicznych in vitro 
oraz in vivo. Ocenia procesy metaboliczne w mózgu. Rutynowo ocenie 
podlegają: NAA: marker komórek nerwowych, uważa się że jego stężenie 
jest proporcjonalne do ilości neuronów. W prawidłowym spektrum mózgu 
pik NAA jest najwyższym pikiem; Cho – wykładnik procesów metabolicz-
nych w obrębie błon komórkowych; Kreatyna (Cr) i fosfokreatyna (t -Cr) 
odzwierdziedla stan energetyczny [48]. Stężenie Lac i Lip w prawidłowej 
tkance jest tak niskie, że praktycznie się go nie rejestruje. Ujawnia się 
w guzach (wraz ze spadkiem NAA i wzrostem Cho) lub w niedotlenie-
niach.
48 Mniej gleju w obszarach odpowiedzialnych za uczucia.
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elektromagnetycznego49. Szacuje się, że dorównuje ono 
sumie wszystkich czynników powodujących degradację 
środowiska i nas samych, a zatem toksyn, chemizacji życia, 
hałasu i stresu, stając się główną przyczyną większości 
chorób cywilizacyjnych i przyspieszanie procesów karci-
nogenezy50. 

Z medycznego punktu widzenia najistotniejszy wydaje 
się problem wpływu PEM na rozwój procesów rozrostowych. 
Największym podejrzanym jest telefon komórkowy51. 

Choć wiele prac neguje taką zależność uważam, że sama 
natura PEM może wskazywać na jego działanie rakotwór-
cze52. Nie jest to mój odosobniony pogląd. W maju 2011 r. 
International Agency for Research on Center ogłosiła, 
że długotrwałe korzystanie z telefonu komórkowego „być 
może wywołuje guzy złośliwe”. Co może na to wpływać? 
W sytuacji, gdy rozmiary obiektu są porównywalne z dłu-
gością padającej fali elektromagnetyczne, pada ona w głąb 
obszaru ze wszystkich stron powodując większą koncentra-
cję energii w małej objętości obiektu, powstaje tzw. zjawi-
sko „hot spot” związane z rezonansowym pochłanianiem 
energii. Dla głowy zjawiska rezonansowe zachodzą przy 
częstotliwościach 350–400 Hz. Gdy spełnione są warunki 
brzegowe powstające pola rezonansowe generują wtórne 
PEM, co prowadzi do przekroczenia dopuszczalnych war-

49 Pole o najmniejszej wartości częstotliwości generują najstarsze urządze-
nia elektroniczne np. nadajnik AM 0,16 Hz, nadajnik FM 87,5–108 Hz; naj-
wyższe najnowsze zdobycze techniki np. tablet z kartą WI -FI 2400–2480 Hz, 
Nadajnik Bluetooth 2402–2480 Hz, kuchenka mirofalowa 2450 Hz. Telefon 
komórkowy może pracować na trzech pasmach częstotliwości 900, 1800, 
2000 Hz, telefon bezprzewodowy 1880–1900 Hz. Dziedziczona autosomal-
nie recesywnie lipidoza spowodowana niedoborem arylosulfatazy. Cechy 
charakterystyczne w MRI: ogniskowe pogrubienie kory, zatarcie granicy 
między istotą szarą i białą, zwiększenie intensywności sygnału otaczającego 
istotę białą. MR wskazuje na: liczne obszary o dużej intensywności sygnału 
w podkorowej istocie białej, również w przedniej części płata czołowego. 
Spektroskopia MR (Magnetic Resonance Spectroskopy – MRS) metoda bez-
pośredniego badania występowania związków chemicznych in vitro oraz in 
vivo. Ocenia procesy metaboliczne w mózgu. Rutynowo ocenie podlegają: 
NAA: marker komórek nerwowych, uważa się że jego stężenie jest propor-
cjonalne do ilości neuronów. W prawidłowym spektrum mózgu pik NAA jest 
najwyższym pikiem; Cho – wykładnik procesów metabolicznych w obrębie 
błon komórkowych; Kreatyna (Cr) i fosfokreatyna (t -Cr) odzwierciedla stan 
energetyczny. Stężenie Lac i Lip w prawidłowej tkance jest tak niskie, że prak-
tycznie się go nie rejestruje. Ujawnia się w guzach (wraz ze spadkiem NAA 
i wzrostem Cho) lub w niedotlenieniach [48]. Mniej gleju w obszarach odpo-
wiedzialnych za uczucia. Pole o najmniejszej wartości częstotliwości gene-
rują najstarsze urządzenia elektroniczne np. nadajnik AM 0,16 Hz, nadajnik 
FM 87,5 – 108 Hz; najwyższe najnowsze zdobycze techniki np. tablet z kartą 
WI -FI 2400–2480 Hz, Nadajnik Bluetooth 2402–2480 Hz, kuchenka mikro-
falowa 2450 Hz. Telefon komórkowy może pracować na trzech pasmach 
częstotliwości 900, 1800, 2000 Hz, telefon bezprzewodowy 1880–1900 Hz.
50 Zwiększenie zachorowalności na białaczki i guzy mózgowia u dzieci.
51 Duża grupa użytkowników telefonii i komórkowej skarży się na chronicz-
ne bóle głowy, przewlekłe, złe samopoczucie oraz brak koncentracji [65].
52 Szczególnie u osób obciążonych genetycznie. 

tości ekspozycji. Potwierdzają to wyniki długotrwałych 
badań laboratoryjnych przy wykorzystaniu komputerowych 
modeli głowy, ręki, telefonu i ich rozmaitej wzajemnej geo-
metrii [1, 28, 49]. 

Badania zespołu Leiff’a Salford’a ze szwedzkiego uni-
werystetu w Lund przeprowadzone na szczurach w 2003 r. 
wykazały, że promieniowanie emitowane przez telefony 
komórkowe otwierają barierę „krew–płyn mózgowo-
 -rdzeniowy”53 [50]. Następstwa otwarcia „granicy” dla 
drobnoustrojów, substancji toksycznych i lekarstw mogą 
być śmiertelne [51]. 

Z części badań wynika, że używanie telefonów prze-
nośnych dłużej niż 10 lat powoduje zwiększone ryzyko 
wystąpienia glejaka (glioma), zespół Lenner’a Hardell’a 
ze szpitala uniwersyteckiego w Orebro w Szwecji wykazał 
pięciokrotny wzrost zachorowalności u osób, które zaczęły 
korzystać z telefonu komórkowego przed 20. rokiem życia 
oraz wzrost zachorowalności na nerwiaka nerwu54. Istnieje 
zależność pomiędzy stroną w której rozwinął się guz a pre-
ferowaną stroną do której użytkownik przykładała tele-
fon. Stopień złośliwości nowotworu również pozytywnie 
korelował z czasem trwania rozmów. Opierając się na tych 
danych niemieckie Ministerstwo Ochrony Środowiska orze-
kło, że dzieci do 5. roku życia bezwzględnie nie powinny 
korzystać z telefonów komórkowych. Wykazano również, 
że przerzuty nowotworowe mają tendencję do nasilania się 
pod wpływem promieniowania emitowanego przez telefon 
komórkowy [53, 54].

Do czynników możliwie rakotwórczych należą pola 
emitowanie przez linie energetyczne55 stacji transformato-
rowych. W odległości do 50 m od źródeł je wytwarzających 
przenikają większość materiałów wzmacniając wszechota-
czający smog elektromagnetyczny. U dzieci mieszkających 
w sąsiedztwie linii obserwuje się wzrost zachorowalności 
na guzy wewnątrzczaszkowe [31, 52, 55]. Guzy te w zależ-
ności od tego w jakim obszarze mózgu występują mogą 
powodować zaburzenia funkcji poznawczych i zmiany 
w osobowości chorego. 

Czy sama ekspozycja na pola elektromagnetyczne jest 
czynnikiem wywołującym proces nowotworzenia komórek? 
Najbardziej wrażliwa jest błona komórkowa. Najnowsze 
badania z zakresu onkologii również skupiają się na błonie 

53 W skrócie nazywaną barierą krew–mózg
54 Uważany często za guza „sygnalizującego” zwiększone ryzyko pojawie-
nia się nowotworów mózgowia.
55 Linie niskiego napięcia generują pola o częstotliwości 50–60 Hz.

T a b e l a  3. analiza porównawcza wyniku badań wpływu PEm na indukowanie nowotworów [52]

Nazwa grupy (rok) Ryzyko związane z zachorowaniem na glejaka przy 
regularnym okresie użytkowania poniżej 10 lat

Ryzyko związane z zachorowaniem na glejaka przy 
regularnym okresie użytkowania powyżej 10 lat

Lönn i wsp. [2005] brak brak

Christensen i wsp. [2005] brak brak

Hepworth i wsp. [2006] brak brak

Schüz i wsp. [2006] brak wzrost
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komórkowej. Uważa się, że wszystkie procesy zmian cha-
rakteru komórek zaczynają się właśnie na jej styku ze śro-
dowiskiem zewnętrznym. Takie działanie posiada PEM. 
Ale czy jest na tyle silne? Czy mając na myśli siłę, chodzi 
o duże wartości czy sprawne i szybkie działanie (łatwe 
przenikanie, zaburzenie procesów na poziomie subkomór-
kowym, możliwe przekazywanie informacji z szybkością 
światła, wówczas wszystkie procesy naprawcze i adaptacyjne 
byłyby zbyt wolne)? Czy nie taki jest mechanizm powsta-
wania nowotworów? W końcu – jakie komórki są wrażliwe 
na nowotworzenie? Komórki glejowe, które również posia-
dają zdolność wnikania w głąb tkanki mózgowej swymi 
palczystymi zakończeniami? Ich transformacja nowotwo-
rowa jest jak reakcja rozszczepienia jąder atomów ciężkich, 
która wymyka się spod jakiejkolwiek kontroli i która trwa 
i trwa… Wobec tego oczywistym wydaje się fakt wpływu 
pola magnetycznego na istotę białą. A jak sytuacja przedsta-
wia się u wcześniaków, które czasami miesiącami przeby-
wają w inkubatorach? Są to ich pierwsze domy, bezpieczne 
schronienie, w którym nabierają sił do dalszej egzystencji. 
Czy naprawdę są takie bezpieczne? Inkubator generuje pola 
o częstotliwości 50 Hz i średniej indukcji 0,325 µT z warto-
ścią maksymalną 2,050 µT i minimalna 0,05 µT. Noworo-
dek przebyła 24 godziny na dobę w inkubatorze [56]. Jaki 
to ma wpływ na rozwój mózgu i czy nie jest potencjalną 
przyczyną nowotworów? 

Warto zbadać wszystkie możliwe czynniki wywołu-
jące procesy karcinogezy. Nowotwory OUN należą do naj-
częściej występujących u dzieci, niektóre dane wskazują 
że stanowią 30% wszystkich nowotworów, średnio 20%. 
Szczyt zachorowania przypada na wiek 4–8 lat, przyczym 
te występujące przed 2. rokiem życia są najbardziej zło-
śliwe, również pod względem poznawczym.

Coraz bardziej poznajemy potencjalne 
zagrożenie. Jak więc możemy się  

przed nim ochronić?

Czy jest to walka dawida z goliatem?
Pole magnetyczne przenika prawie wszystko… Krotność 

osłabienia PM o częstotliwości 50 Hz przy użyciu mate-
riałów takich jak blacha aluminiowa lub stalowa wynosi 
co najwyżej kilka razy56. Do ekranowania pola magnetycz-
nego należy stosować materiały, których względna przeni-
kalność magnetyczna jest duża (co najmniej kilka tysięcy) 
i nie występuje zjawisko nasycenia. Najlepsze rezultaty 
przynosi stosowanie ekranów wielowarstwowych. Jest 
to jednak działanie uzupełniające [57].

Człowiek tworzy przepisy… Regulacje krajowe: 
Indukcja magnetyczna w miejscach dostępnych dla lud-
ności powinna wynosić do 75 µT natężenie pola elek-

56 Największą skutecznością charakteryzują się materiały Round Table of 
Magnetic Field Mitagation Techniques.

trycznego dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
1000 V/m57.

Nieobligatoryjna Rekomendacja UE: dopuszczalna 
dawka indukcji magnetycznej 100 µT, dopuszczalne natę-
żenie pola elektrycznego 5000 V/m58 [4].

Ze względu na częste wykazywanie w badaniach nega-
tywnego oddziaływania PEM dodatkowe ustalenia mają 
na celu zmniejszenie poziomu pola magnetycznego o czę-
stotliwości 50 Hz do wartości 0,4–10 µT.

Najefektywniejszą ochronę stanowi rozsądkowe korzy-
stanie z dobrodziejstw technologicznych.

W przypadku komórek glejowych nie możemy napisać 
żadnego nakazu czy zakazu. Próbujemy walczyć z nimi 
farmakologicznie, co czasami przynosi pożądane efekty, 
np. suplementacja cyklofasfamidem powoduje złagodzenie 
objawów w chorobie Schildera.

Oddziaływanie pola magnetycznego na organizm czło-
wieka jest niezwykłym zjawiskiem. Z jednej strony wiąże 
się z niebezpieczeństwem powstawania poważnych chorób, 
z drugiej od lat wykorzystywane jest jako skuteczne lekarstwo.

Komórki glejowe „odnawialne źródło energii” mózgu 
ciężko pracują by zapewnić „sprzyjające wiatry” dla morza 
neuronów. Jeżeli neurony metaforycznie porównałam 
do morza, to glej mogę określić jako mózgową sferę nie-
biańską, która otacza i jednoczy wszystko. Nieboskłon sięga 
mórz i gór, rozciąga się z jednego bieguna na drugi. Taką 
moc w utrzymaniu homeostazy mózgu wykazuje istota biała.

w służbie zdrowiu…
„Na nic zda się nasza wiedza teoretyczna skoro nie potra-

fimy przekształcić jej w czyn” Mikołaj Gogol. 
Właściwie dozowane pola magnetyczne wykazują wła-

ściwości lecznicze, również w chorobach, które same mogą 
wywoływać. Umysł może przekształcać „wroga” w „sojusz-
nika”. W umyśle takim udział prądów glejowych w falach 
mózgowych wzrasta proporcjonalnie. Reakcje komórek gle-
jowych na wytwarzanie impulsów elektrycznych w neu-
ronach uwydatniają się w okresie wytężonej aktywności 
mózgu, co ma miejsce między innymi w chwilach olśnienia, 
tworzenia. Kreatywność ma wiele wspólnego z glejem…

Parametry pola oraz wartości indukcji pozwalają na roz-
dzielenie i wyróżnienie dwóch metod:

Magnetoterapię, charakteryzującą się częstotliwo-1. 
ścią mniejszą od 100 Hz (z reguły 10–20 Hz) i indukcją 

57 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14.06.2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych oraz spo-
sobów sprawdzania utrzymania tych rygorów oraz Mazur I., Wyjaśnienia 
do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające‑
go rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko DzU Nr 158, poz. 1105
58 Dyrektywa 2008/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
kwietnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2004/40/WE w sprawie minimal-
nych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących 
narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi 
(polami elektromagnetycznymi), (osiemnasta dyrektywa szczegółowa w ro-
zumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).
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rzędu mT dokładnie 0,1–20 mT, tj. 2–3 razy rzędy większą 
od indukcji PM Ziemi59.

Magnetostymulację2. 60 o częstotliwości 2–3 kHz i in-
dukcji 1 pT–100 µT [58, 59].

Urządzenia emitujące PEM składają się z części gene-
rującej oraz aplikatorów o charakterze solenoidu lub apli-
katorów płaskich61. Wyróżnia się dwie grupy parametrów 
mających wpływ na wartości prądów wirowych induko-
wanych w mózgu:

Wartości typowo elektryczne, zmieniane przy po-1. 
mocy zasilacza sterowanego, do których należy amplituda 
impulsu elektrycznego i czas jego narastania.

Wartości związane z geometrycznym wymiarami 2. 
układu: rozmiary cewek62, liczba zwojów cewki oraz jej 
położenie względem głowy pacjenta. Przypuszczalnie w nie-
których schorzeniach (np. w depresji) kluczowe znaczenie 
terapeutyczne ma wytworzenie jak największego natężenia 
pola elektrycznego wewnątrz mózgu63 (krótkotrwałe prze-
ciążenie układu) [4, 60, 61, 62].

W przypadku leczenia farmakologicznego działaniu 
chemicznemu leków podlega nie tylko mózg lecz całe ciało. 
Metody fizykalne jawią się pod tym względem „czyst-
sze”64.

Oddziaływanie pól niskiej indukcji wpływa na aktyw-
ność wielu zmiennych fizjologicznych mózgu, niejedno-
krotnie dochodzi do aktywacji procesów psychicznych 
odpowiedzialnych za świadomą percepcję, zwiększenie 
koncentracji uwagi oraz czasu jej trwania65. Pod ich wpły-
wem dochodzi do zmienności niezależnych rytmów fal β 
oraz skokowych zmian synchronizacji aktywności neuro-
nów66. Powodują zmianę przepuszczalności błony komór-
kowej w kierunku wartości prawidłowych, a wytworzona 
różnica potencjałów umożliwia dalszą wymianę jonów; 
wspomagają naturalną zdolność organizmu do regenera-
cji (zmniejszenie skutków zaburzeń związanych ze stre-
sem, stylem bycia czy szukaniem sposobów radzenia sobie 

59 Efekt  terapeutyczny wywołany jest również przez prądy płynące w tkankach.
60 Termin „magnetostymulacja” jest określeniem funkcjonującym w Pol-
sce (wprowadzone w 1999 r. przez Aleksandra Sieronia i przyjęta w 2000 r. 
przez uczestników Ogólnopolskiego Sympozjum Lekarzy i Fizykoterapeu-
tów w Warszawie). W literaturze światowej zmienne pola elektromagnetycz-
ne o skrajnie małej częstotliwości określane są jako ELF -MF (Extremely 
Low Frequency–Magnetic Field).
61 Przy zasilaniu prądem wyprostowanym w otoczeniu aplikatorów wystę-
puje pole magnetostatyczne (statyczne - stałe w czasie).
62 Promienie wewnętrzne, zewnętrzne i wysokość
63 Próg normy 0,1 A/m2

64 Przy zachowaniu odpowiedniej wartości prądów wirowych w części 
ciała poddanej leczeniu na odpowiednim z medycznego punktu poziomie 
zarówno w obszarze uszkodzonym (wartości prądów zapewniające efekt te-
rapeutyczny) jak i w obszarach sąsiadujących eksponowanych zmiennym 
polem magnetycznym (wartości prądów, które nie przekraczają poziomów 
dopuszczalnych).
65 Głębokość penetracji maleje wraz ze zmniejszeniem się indukcji strumie-
nia magnetycznego.
66 tzw. efekt placebo. Uważa się, że czasowa synchronizacja małych po-
pulacji lokalnych sieci neuronowych stanowi fizjologiczną bazę dla obser-
wowanych funkcji integracyjnych. Ich realizacja pozwala na elastyczne do-
stosowanie się do zmieniającego się środowiska oraz umożliwia realizację 
zachowania nastawionego na cel. Zmiany fazy sygnałów EEG i potencjałów 
wywołanych (dyskretne, nieciągłe wartości) wskazują na deterministyczny 
charakter procesów mózgowych.

w trudnych sytuacjach). Ponadto regulują procesy psy-
chofizjologiczne funkcjonowania organizmu i ułatwiają 
utrzymanie właściwej homeostazy w warunkach zmian 
środowiskowych [13]. 

Bardzo ważny jest wpływ stymulacji magnetycznej 
na układy neuroprzekaźnikowe i ich wzajemne interak-
cje; dochodzi do wzrostu uwalniania endorfin z równole-
głym podwyższeniem progu bólowego oraz wzmocnienia 
synaptycznej transmisji serotoniny [8, 64]. Instytut Badań 
Fizykochemicznych, pod kierownictwem Feliksa Jaroszyka, 
od ponad 20 lat zajmuje się optymalizacją niejednorodnego 
stałego pola magnetycznego (NSPM) w celu uzyskania 
najlepszych efektów terapeutycznych – czasami bardzo 
praktycznych jak zmniejszenie liczby popełnianych przez 
kierowców błędów [8, 65]. 

Wykazano zwiększenie oporności wejściowej oraz 
znaczne ok. 50% zmniejszenie częstotliwości spontanicznej 
neuronów o dużej aktywności. Następuje istotny wzrost 
wychwytu choliny w korze płatów czołowych i hipokampa67. 
Poprzez zmniejszenie tonusu naczyń mózgowych polepszył 
się metabolizm tkanki mózgowej. Wyraźnej poprawie ulega 
hemodynamika tętnicy środkowej mózgu [62, 63].

Korelacja pola magnetyczne – komórki glejowe jest 
dopiero poznawana. Pod wpływem magnetoterapii zwiększa 
się ich liczba oraz zmianie ulega synteza białek w komór-
kach glejowych – wzrost w neuronach asocjacyjnych oraz 
zmniejszenie w neuronach efferentnych. Magnetostymu-
lacja sprzyja wzrostowi mikropęcherzyków w hodowlach 
astrocytów68.

Szkodliwe działanie PEM jest najwyraźniej widoczne 
w intensywnie rozwijających się w mózgach dzieci. Poprawa 
funkcji poznawczych również powinna u nich zachodzić 
szybciej i efektywniej. Czy tak jest w rzeczywistości?

Jedną z największych zagadek neuropediatri wciąż sta-
nowi autyzm69 określany jako ślepota (daltonizm) psychiczny. 
W trakcie monitorowania i rejestracji fal mózgowych dzie-
ciom pokazywano twarz matki i obcej osoby. Nie zareje-
strowano żadnego sygnału wskazującego na rozpoznanie 
mamy. Spontaniczna zmiana w zapisie pojawiła się przy 
patrzeniu na ulubioną maskotkę. Dzieci z cechami auty-
stycznymi widzą twarze innych ludzi jako zbiory obojęt-
nych emocjonalnie części, które nie tworzą uporządkowa-
nych emocji. Występuje tzw. triada zaburzeń myślowych, 
wyobraźni oraz komunikacji.

Już po pierwszym zastosowaniu pól magnetycznych 
nastąpił wzrost stopnia koncentracji uwagi i pojemno-
ści pamięciowej. Wyzwalały one w świadomości dzieci 
uczucie ogólnego rozluźnienia warunkowanego stopnio-
wym zmniejszaniem aktywności układu sympatycznego, 
równowagi emocjonalnej oraz wzrost dojrzałości komórek 

67 Uaktywnienie syntezy acetycholiny i pobudzenie ośrodków układu przy-
współczulnego. 
68 Tym samym do pobudzenia transportu wewnątrzkomórkowego.
69 Szacuje się, że 2–9/10000 dzieci rodzi się z diagnozowanym autyzmem 
w tym ok. 75% powikłanych z różny, stopniem dysfunkcji umysłowych. 
W regionie o zwiększonym zanieczyszczeniu środowiska (smog elektroma-
gnetyczny?) schorzenie występuje u 1 na 500 urodzonych dzieci.
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nerwowych70. Pozytywne zmiany zachodzą szybciej w gru-
pie dzieci młodszych (3–5 lat) – fale α i θ niż w starszej 
(10–12 lat) – α, β i SMR71. 

Zespół psychohiperaktywny (zespół psychohiperkine-
tyczny) oraz jego głębsza postać – zespół nadpobudliwości 
psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (Atten‑
tion Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD) charakteryzują 
się nadwrażliwością emocjonalną72 i wybitną chwiejnością 
strefy intelektualnej73. Ludzki mózg jest systemem o ogra-
niczonych możliwościach a jego optymalnie wykorzysta-
nie związane jest z właściwym ukierunkowaniem uwagi. 
Komórki mikrogleju pomagają przebudowywać obwody 
w mózgu by umożliwić uczenie się. 

Leczenia polega na zmniejszeniu nadmiernej aktywno-
ści rytmów θ na korzyść aktywności szybkich rytmów fal β 
(15–20 Hz) i SMR. Magnetoterapia okazała się wyjątkowo 
skuteczna w zespole porażenia mózgowego74. 

Należy pamiętać, że skuteczność terapii polem magne-
tycznym w każdym przypadku jest indywidualna, a przed-
stawiane rezultaty uśredniane. Wpływ mają różnice płciowe 
oraz cechy osobowości. Organizmy kobiet z silnym Ego 
i jego samokontrolą, wysoką inteligencją i samodzielnością 
w myśleniu najefektywniej reagowały na PM75. Kobiety 
i mężczyźni z zaburzeniami nerwicowymi i depresyjnymi 
reagowali oporniej. Młodsze osoby były bardziej wrażliwe 
na działanie pól niż starsze76. Niektórzy autorzy badań 
dopatrują się wrodzonej korelacji pomiędzy wrażliwością 
na PM z wrażliwością psychiczną (skłonność do wzru-
szeń) [13]. Pole magnetyczne jest równie skuteczne w zabu-
rzeniach mózgu starzejącego się, jak choroba Alzheimera 
czy Parkinsona. Wyniki badań zespołu Arendash’a z Flo‑
rida Alzheimer’s Disease wskazują, że promieniowanie 
emitowane przez telefony komórkowe może chronić przed 
rozwojem choroby Alzheimera [66]. Myszy w większości 
zmodyfikowane genetycznie (by w ich mózgach powstały 
płytki β -amyloidowe) napromieniowano i nie zaobser-
wawano zaburzeń pamięci. Komórki glejowe segregują 
i kontrolują obwody neuronalne w hipokampie, następują 

70 Na co wskazuje znaczący spadek mikrowoltowego poziomu rytmów fal θ i δ.
71 Wzrost złożoności stopnia zachodzących procesów umysłowych oraz 
elektrogeneza wymaga dłuższego czasu działania (?).
72 Łatwe powstawanie reakcji uczuciowych o dużej sile, która może być 
bierna lub czynna i dotykać głównie strefy poznawczej.
73 Poważne trudności z hamowaniem układu nerwowego i kontrolowaniem 
nadmiaru nieistotnych bodźców zewnętrznych i wewnętrznych. Zburzenia 
uwagi i niedostrzegania bezpośredniej korzyści z działania. Przyczyna: 
zmniejszenie aktywności noradrenergtycznej, wzrost aktywności rytmów 
fal θ w czołowych i centralnych regionach kory mózgowej oraz zmniejszony 
metabolizm glukozy głównie w płatach czołowych.
74 Objawy: upośledzenie koordynacji ruchów, zaburzenia mowy, wzroku, 
u 20% dysfunkcja intelektualna. Ich częstość i intensywność zależą od umiej-
scowienia, rozległości i głębokości uszkodzenia tkanki mózgowej. Zabu-
rzenia poznawcze występują głównie w postaci deorientacji topograficznej 
w zakresie czynności konstrukcyjnych (zwłaszcza w rozpoznawaniu relacji 
i zależności przestrzeni ciała i odzieży), co negatywnie wpływa na percepcję, 
rozwój umiejętności czytania i pisania, rozróżnianie stron prawa -lewa. Wy-
nik terapi PM był podobny jak w ADHD.
75 Badania przeprowadzono w zbliżonej grupie wiekowej kobiet i mężczyzn. 
Stosowane dawki PM były we wszystkich przypadkach takie same. 
76 Być może związane jest z większą intensywnością procesów kognityw-
nych i ekspansywnością.

wolno ewolujące zmiany przetwarzania informacji. Astro-
cyty regulują liczbę synaps, te o prawidłowym działaniu 
receptorów glutaminian skłania do ciasnego upakowa-
nia synaps, te zmodyfikowane wycofują się z otoczenia 
neuronów i odswaniają synapsy. Ten rodzaj komórek gle-
jowych komunikuje się za pomocą sygnalizacji wapnio-
wej [67]. W 2002 r. naukowcy intensywnie badali korelację 
glej -pamięć. Usunięcie genu kodującego GFAP strocytu 
u myszy powoduje upośledzenie LTP i zaburzenia pamięci, 
z kolei wzmocnienie LTP można powiązać z defektem genu 
S100 [15].

Pola o częstotliwości 900 MHz emitowane przez telefon 
komórkowy mają pozytywny wpływ na funkcje poznaw-
cze i pamięć operacyjną [68]. Stwierdzono przyspieszenie 
czasu reakcji prostej i w zadaniach mierzących czujność 
oraz skrócenie czasu potrzebnego do wykonania zadań 
arytmetycznych. Badania sekcyjne nie wykazały zmian 
w mózgowiu pod wpływem PM. Heinnebrg, dyrektor kli-
niki w Neuheim w książce „Nieuleczalne choroby” napisał, 
że „Terapia magnetyczna u ⅓ pacjentów z Parkinsonem 
zmniejsza ograniczenia ruchowe, co w znacznym stopniu 
zwiększa zdolność koncentracji”.

Pole magnetyczne stanowi filar zabiegów rehabilita-
cyjnych u chorych na stwardnienie rozsiane [69]. Przez-
czaszkowa stymulacja (Transcranial Magnetic Stimu‑
lation – TMS) pozwala na aplikację 30 impulsów pola 
magnetycznego w ciągu sekundy, przy czym sam impuls 
trwa ok. 30 µs. Ten zmienny impuls generuje w tkance 
mózgowej prąd kołowy77. Za pomocą TMS na mózg można 
oddziaływać dwojako:

Stosując pojedyncze impulsy i pytając badanego 1. 
o odczucia lub obserwując jego reakcje. Podczas stymulacji78 
w różnych miejscach pola widzenia pojawiały się parestezje 
wzrokowe (phosphenes)79.

Poprzez wielokrotną stymulację2. 80 (repetive trans‑
cranial magnetic stimulation – rTMS) można zablokować 
działanie jakiegoś obszaru mózgu, co wytwarza przejściową 
sytuację odpowiadającą uszkodzenie tego regionu. Stymu-
lacja obszaru mowy Brocki spowodowała zaburzenia mowy, 

77 Przełom w TMS wiąże się ze skonstruowaniem elektromagnesu w kształ-
cie ósemki. W jednej części prąd płynie zgodnie ze wskazówkami zegara, 
w drugiej przeciwnie; największe natężenie generowanego pola przypada 
w miejscu styku kół. Obie części ósemki powinny być umieszczone syme-
trycznie względem powierzchni czaszki. Jeżeli jedna jest dalej od czaszki niż 
druga wytwarza znacznie słabszy prąd. Stymulować można powierzchnię 
kory, chociaż pobudzenie może rozejść się do innych struktur.
78 TMS wydaje się być metodą bezpieczną, do tej pory nie stwierdzono 
poważnych negatywnych konsekwencji. Niektóre źródła podają zaburzenia 
pamięci jako możliwe późne powikłania TMS.
79 Przy polu magnetycznym aplikowanym na lewo od linii środkowej (szcze-
liny podłużnej) fotomy pojawiały się w prawym polu widzenia. Po zwięk-
szeniu odległości od bieguna potylicznego, którego kora odpowiada dołkowi 
środkowemu fotomy przemieszczały się od środka pola widzenia ku bardziej 
obwodowym miejscom przy czym rosła ich wielkość. Podobna stymulacja 
kory ruchomej w płacie czołowym prowadzi do pojawienia się spontanicz-
nych ruchów kończyn.
80 rTMS sporadycznie wywołuje napady padaczkowego bez żadnych póź-
niejszych skutków.
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podobne do wywołanych przy stymulacji elektrycznej81. 
Podczas stymulacji lewej półkuli mózgu w obszarze Brocki 
badani posiadali wyraźny problem z liczeniem 1–10 (spo-
radycznie dochodziło do całkowitego zatrzymania mowy). 
Nie dotyczyło ono śpiewu. Podobnie jak stymulacja homo-
logicznego obszaru prawej półkuli82. 

Silne osłabienie pola (mające wpływ na efekt terapeu-
tyczny) następuje przy oddalaniu głowy od cewki. Odsu-
nięcie głowy o 1 cm to spadek pola w mózgu o ponad 15%, 
odsunięcie o 5 cm – o ponad 50% [5].

Pole magnetyczne uważa się za czynnik wiążący rela-
cje somy i psyche; podczas sesji terapeutycznej można 
podziwiać obraz rzeczywistej jedności psychosomatycz-
nej człowieka83 [13]. Potrzebujemy zewnętrznej stymula-
cji, aby uzyskać stan stabilizacji wewnętrznej? Czy ta jed-
ność na dłuższą metę jest korzystna, czy może ograniczać 
możliwości mobilizacyjne organizmu na co dzień? Pozorny 
fizjologiczny chaos w pracy mózgu zapewnia optymalne 
dopasowanie do zmieniających się sytuacji, często przy-
padkowe ale skuteczne. Czy przyzwyczajeni do warunków 
sprzyjających jedności potrafilibyśmy skutecznie egzysten-
cjować i dokonywać prawidłowych wyborów w nieznanych, 
ekstremalnych sytuacjach84? Czy mamy prawo ingerować 
w psychikę (poza wskazaniami klinicznymi) tak głęboko? 
Czy mielibyśmy wolną wolę?

Wyniki badań Karton i Bachmann’a z Uniwersytetu 
w Tartu wskazują, że pole magnetyczne może do pew-
nego stopnia zablokować mówienie prawdy lub kłamstwa. 
Szesnastu dorosłym ochotnikom rozdano kolorowe płytki, 
a następnie stymulowano korę przedczołową – ośmiu lewą 
jej stronę, reszcie prawą. Następnie poproszono każdego 
z nich o powiedzenie jakiego koloru płytkę otrzymał. 
Osoby, którym stymulowano lewą stronę wykazywały 
większą tendencję do kłamstwa. Przy stymulacji ciemie-
niowej kory mózgowej nie zaobserwowano takich rezulta-
tów [69]. Zespół Young’a z Massachusetts Institute of Tech‑
nology poszedł o krok dalej – stymulował cały mózg. Przy 
ocenie moralnych bądź niemoralnych zachowań innych 
osób postawionych w fikcyjnych sytuacjach. Uzyskano 
dużą elastyczność w ocenach85. „Panuje powszechne prze-
konanie, że podstawy moralne są zachowaniami w najwyż-
szym stopniu wyuczonymi. Tymczasem wystarczy oddzia-
ływać na płat skroniowy aby zmieniać podstawę moralną. 
Jesteśmy tym zdumienie. Ludzkie poczucie dobra i zła 
nie wynika wyłącznie z edukacji, religii czy filozofii, ale 
w pewnym stopniu także z biologii mózgu” podsumowuje 

81 W innym badaniu przy użyciu cewki powietrznej uzyskano maksymalną 
gęstość prądu 320 A/m2 występującą w zewnętrznych warstwach skóry przy 
największej wartości w mózgu 180 A/m2.
82 Generowanie mowy ma zlokalizowane obwody neuronalne, śpiewanie – nie.
83 „Rezonans” potencjałów mięśniowych (EMG), relacji skórno -galwa-
nicznych (Skin Conductance/Galvanie Skin Response – SC/GSR), częstość 
rytmów oddychania (Breathe Per Minute – BPM), zmiany kardiowaskularne 
(Heart Rate – HR) ze stanami aktywności mózgowej.
84 Zdrowie to nie tylko brak chorób i prawidłowe funkcjonowanie wszystkich 
układów fizjologicznych, ale również brak nadmiernych obciążeń psychicz-
nych i stresów, zdolność do aktualnych warunków środowiska pracy i życia.
85 Dokonywanie oceny – aktywacja prawego płata skroniowego.

koordynatorka [70]. Badania MRI u pacjentów z pseudo-
logią wykazują wzrost liczby oligonendrocytów [15]. 

w czym tkwi siła mózgu?

Astrocyty i mikroglej uwalniają czynniki wzrostu 
w odpowiedzi na stres lub uraz mózgu. Pomagają neuro-
nom przetrwać warunki neurotoksyczne, w których nor-
malnie by umarły, a w zdrowym mózgu promują wzrost 
neuronów. By procesy te zachodziły w sposób niezaburzony 
potrzebne jest spójne spoidło, w aspekcie fizycznym jest 
to mielina, chemicznie – jony wapnia [71].

Jaki jest kod łączący promieniowanie magnetyczne 
z komórkami glejowymi?

W przełożeniu zmian poziomów wapnia na czynność 
neuronów pośredniczą białka sensorowe (neuronal calcium 
sensor – NCS), zdolne do selektywnej odpowiedzi na okre-
ślony sygnał związany z Ca2 i …

Podsumowanie

Natura pola elektromagnetycznego jest niezwykle złożona. 
Jeszcze bardziej złożona jest próba określenia jego oddzia-
ływania na organizm człowieka, w szczególności na procesy 
kształtujące nasze człowieczeństwo – funkcje poznawcze…

Czy dzieło (sztuczne PEM) pokona mistrza (człowieka – 
konstruktora)? Kto jest Mistrzem? Czy nienaturalne, ziem-
skie PEM? Czy człowiek nie przeciwstawia się Jemu, nisz-
cząc warunki niezbędne do swojego przeżycia? Dlaczego 
ludzki mózg może jednocześnie budować i niszczyć? Czy 
nasza natura jest równie nieokiełznana, jak natura pól 
magnetycznych? Czy Mistrzem jest glej? 

Mistrzem jest każdy z Nas:
Żądza wiedzy, wspólna wszystkim ludziom
jest chorobą, której nie można uleczyć,
ponieważ ciekawość wzrasta wraz z wiedzą.

R. Descartes
Esej ten celowo miejscami napisano w sposób pozor-

nie nieuporządkowany i prosty, taki, w jaki świat poznają 
dzieci, bo żaden umysł nie jest tak otwarty i kreatywny jak 
ich. Zwracając się ku polu magnetycznemu i komórkom 
glejowym musimy myśleć o nich jak o czynniku możliwie 
patogennym nie tracąc z oczu właściwości leczniczych, które 
mogą okazać się największym skarbem medycyny XXI w. 

Wracając do postawionego w tytule pytania –   
Partnerstwo z domieszką rywalizacji…
A może…
Rywalizacja z domieszką partnerstwa?…

Piśmiennictwo u Autora.
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BIoFEEdBaCk Jako EFEkTywna mEToda w TERaPII dEFICyTów 
PoznawCzyCh w UJęCIU TEoRII UmySłU*

Anna Okupińska – magister pedagogiki, Andrzej Krzywowiąza – licencjat pedagogiki 
* Praca pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Ireneusza Kojdera

Hipoteza:
Biofeedback jako terapia usprawnia funkcje poznawcze, 
a tym samym wpływa na funkcje umysłowe i szeroko poj-
mowaną teorię umysłu.

Pojęcie teorii umysłu

Przez szereg dziejów układ nerwowy człowieka nabrał 
cech układu myślącego. Jest to proces nieznany i niewytłu-
maczalny. Świat prehistoryczny, dotychczas poznany był 
początkowo pozbawiony życia i myśli. Jak pisze A. Smith 
w książce „Umysł”, Sir Karl Popper sformułował twier-
dzenie, że „nie mamy najmniejszego pojęcia, na którym 
poziomie ewolucji pojawiła się myśl”. Profesor Steven Rose 
stawia z kolei pytanie „W jakim stadium ewolucji rozwija 
się w żywym ustroju zachowanie, dające się poznać jako 
sterowane przez mózg i kiedy pojawia się świadomość?”. 
Zadajemy więc pytanie „czym jest umysł?”.

Słowo pochodzi od prasłowiańskiego rzeczownika 
dewerbalnego umъ1 (od uměti2) zaświadczonego we  

1 Wg Maksa Vasmera oumъ/оумъ, zobacz: Max Vasmer, Этимологический 
словарь русского языка, hasło: ум, (ros.)
2 Wg Izabeli Malmor odwrotnie, to uměti jest czasownikiem odrzeczowni-
kowym i pochodzi od umъ: Malmor I.: Słownik etymologiczny języka pol-
skiego. ParkEdukacja, Warszawa 2009, hasło: umieć.

wszystkich językach słowiańskich: scs. umъ „rozum, umysł, 
zmysł, myśl”, ros. um/ум m.in. „rozum, intelekt”, cz. um 

„rozum, myśl”, schorw. um „umysł, rozum, pamięć, zmysł”, 
bułg. um/ум „myśl”, ukr. um/ум „umysł”, dumku/думку 

„myśl, opinia”, w języku polskim zachował się m.in. w wyra-
zach: umysł, rozum, umiejętność, dumać, choć w staro-
polszczyźnie używany w formie podstawowej. 

Adam Czartoryski w dziele „Myśli o pismach polskich”3 
pisał: „Słowo Um jest to w słowiańskim języku radix, czyli 
korzeń, który z siebie wypuszcza rozliczne modyfikacye; 
z niego pochodzą rozum, umysł, umiejętność etc., jest (że tak 
rzeknę) pierworodną w człeku władzą rozpoznawania rze-
czy, czyli macica idei porządnych”4.

Według Kartezjusza w zakres pojęcia „umysł” wcho-
dzą głównie zdolności poznawcze i wolitywne, zaś wra-
żenia są zaliczane do kategorii cielesnych. Konsekwencją 
takiego rozumienia umysłu jest często mechanicystyczne 
rozumienie ciała, z którego to rozumienia z kolei wynika 
tzw. zwierzęcy automatyzm (…). Osoba wg Kartezjusza, 
jest połączeniem umysłu i odrębnego od niego ciała.

3 Czartoryski A.K.: Myśli o pismach polskich, z uwagami nad sposobem pi-
sania w rozmaitych materyach. Kraków 1860.
4 Skubalanka T.: Ze studiów nad dawną i współczesną polszczyzną. Wyd. 
Uniw. Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin 1997, 111.

Macie do wyboru: albo panować nad swoim umysłem, 
albo pozwolić, by on zapanował nad wami

Paulo Coelho, „Weronika postanawia umrzeć”

Nie ma nic w umyśle, czego nie byłoby przedtem w zmysłach
łac. Nihil est in intellectu, quod non sit prius in sensu

św. Tomasz z Akwinu

Pozornie niedające się pogodzić dychotomie i paradoksy występujące dawniej  
w wyjaśnieniach relacji pomiędzy umysłem a materią (…)  

można dzisiaj pogodzić w jednym zrozumiałym i spójnym ujęciu  
umysłu, mózgu i człowieka w przyrodzie

Sperry, „Changing priorities”
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W dostępnym piśmiennictwie możemy znaleźć definicję 
umysłu jako ogółu aktywności ludzkiego mózgu, przede 
wszystkim takich, których posiadania człowiek jest świa-
domy. Zalicza się do nich: spostrzeganie, myślenie, zapa-
miętywanie, uczenie się, regulowanie uwagi i odczuwanie 
emocji. 

Definicja umysłu była definiowana przez różne nauki. 
We współczesnych naukach poznawczych umysł jest z kolei 
definiowany jako ośrodek całej, świadomej i nieświadomej 
psychiki człowieka i jego myślenia. Paradygmat przyrodo-
znawstwa umysł definiuje jako wynik struktury biologicznej, 
procesów chemicznych zachodzących w naszym mózgu 
i jego interakcji ze światem zewnętrznym człowieka. Zło-
żoność zachodzących procesów powoduje że proces ten jest 
bardzo skomplikowany. Odzwierciedleniem paradygmatu 
przyrodoznawstwa jest Manifest Kandela opublikowany 
w 1998 r. w American Journal of Psychiatry5 zawierający 
założenia na jakich opiera się współczesna psychiatria.

Zupełnie inne podejście do definicji umysłu przedsta-
wia paradygmat religijny. Wiele religii uznaje umysł i duszę 
ludzką za terminy opisujące ten sam byt. Chrześcijaństwo 
i islam dzielą człowieka na materialne i śmiertelne ciało 
oraz na nieśmiertelną i niematerialną duszę. Z kolei teozo-
fia6 uznaje duszę i umysł jako dwa odrębne pojęcia. Według 
tegoż paradygmatu człowiek składa się z eterycznej duszy, 
materialnego ciała, która służy za tymczasową „powłokę” 
do śmierci i umysłu – esencji ludzkiej świadomości, który 
jest najpierw własnością ciała, a później już tylko duszy. 
W zależności od orientacji teoretycznej, specjalizacji, języka 
wypowiadającego się w tym samym co „umysł” zakresie, 

5 Opublikowany w 1998 roku w American Journal of Psychiatry arty-
kuł A New Intellectual Framework for Psychiatry zawierający propozycje 
założeń, na których opierać się ma współczesna psychiatria: wszystkie czyn-
ności umysłu stanowią odzwierciedlenie czynności mózgu; czynniki gene-
tyczne mają znaczenie w determinacji czynności umysłu i zaburzeniach psy-
chicznych; czynniki zewnętrzne poprzez wpływ na procesy uczenia się mogą 
modyfikować ekspresję genów; zmiany w ekspresji genów pod wpływem 
uczenia się powodują modyfikację połączeń synaptycznych; ma to związek 
z kształtowaniem się osobowości oraz powstawaniem zaburzeń psychicz-
nych; psychoterapia powoduje zmiany przez wpływ na procesy uczenia się.
6 Teozofia – światopogląd religijno-filozoficzny o charakterze panteistycz-
nym głoszony przez Towarzystwo Teozoficzne założone w 1875 roku 
przez Helenę Bławatską w Nowym Jorku. Teozofia bazuje w znacznej mierze 
na neoplatonizmie i buddyzmie. Mottem teozofii jest „Nie ma religii wyższej 
niż prawda”. Według Bławatskieaj, teozofia nie jest religią lecz systemem 
myślowym możliwym do pogodzenia z niektórymi zorganizowanymi wy-
znaniami takimi jak buddyzm czy hinduizm. Termin „teozofia” wywodzi się 
z z greckich wyrazów θεóς „bóg” i σοφία „mądrość”. Według Bławatskiej, 
oznacza dosłownie „mądrość bogów” i został po raz pierwszy użyty przez 
neoplatonika Amoniusza Sakkasa w III wieku n.e. na oznaczenie wiecznego 
systemu etyki godzącego wszystkie religie. Pod koniec XIX wieku silnie 
wpłynęła na wolnomularstwo, zwłaszcza loże Le Droit Humain. Ze sprze-
ciwu wobec teozofii Rudolf Steiner stworzył antropozofię. W uproszczonej 
wersji idee teozoficzne przeniknęły do masowej świadomości, dając począ-
tek ruchom New Age. idee: wiara w bezosobowy Absolut i wszechobecną 
świadomość, wieczność kosmosu i natury jako emanacji absolutu, reinkarna-
cja – każda dusza przechodzi przez stadia roślinne, zwierzęce, zanim wcieli 
się w ciało ludzki, karma - odpowiedzialność każdej istoty za własne czyny, 
ewolucja – cały wszechświat, od ludzi po gwiazdy, dąży do doskonałości 
i zjednoczenia z Absolutem; uniwersalne braterstwo ludzkości. Według teo-
zofii, człowiek jest istotą zawierającą w sobie 7 form istnienia, różniących 
się trwałością i doskonałością; ciało fizyczne (sthula‑sarira); prana (ener-
gia życiowa); ciało eteryczne (linga‑sarira; tzw. sobowtór); dusza zwierzę-
ca (kamarupa; siedziba namiętności); intelekt (manas); jaźń (buddhi; dusza 
duchowa); duch (atma; emanacja absolutu). Tylko trzy ostatnie elementy są 
nieśmiertelne i tworzą razem duszę. Po śmierci dusza jednoczy się z Absolu-
tem, wchodząc w stan niczym nie zmąconego szczęścia, zwany dewachanem.

pojęcia używa się do innych terminów zachodzących znacze-
niowo na siebie w mniejszym lub większym stopniu. Do ter-
minów tych zaliczyć można: rozum, inteligencję, przytom-
ność, świadomość, orientację. Wielu autorów posługuje się 
różnymi znaczeniami zakresowymi tych pojęć, a dodatkowo 
pojęcia są też różnie rozumiane w różnych językach.

W jaki sposób zatem „mózg tworzy umysł?”. W którym 
miejscu spotykają się mózg i umysł i w jaki sposób ze sobą 
współdziałają? Są to trudne pytania, na które trudno jest 
znaleźć odpowiedź. Wielu bowiem naukowców zajmujących 
się badaniami zajmuje się albo jednym albo drugim zagad-
nieniem. Rozdzielne podejście utrudnia jednak zrozumienie 
czegoś, co w zasadzie jest procesem jednolitym. Współ-
cześnie jednym z najważniejszych programów badawczych 
w ramach nauk kognitywnych jest psychologia ewolucyjna, 
która oprócz tzw. twardego rdzenia jakim jest darwinowska 
teoria ewolucji, przyjmuje szereg założeń filozoficznych.

W celu odnalezienia adekwatnej teorii konieczna jest 
odpowiedź na pytania takie, jak: co to jest moduł umy-
słu? Jakie związki zachodzą pomiędzy modułami umysłu 
a mózgiem? 

Jedną z najciekawszych teorii umysłu wyjaśniających 
powstawanie i rozwój umysłowej reprezentacji świata jest 
koncepcja dziecięcej teorii umysłu. Dotyczy ona tworze-
nia i posługiwania się teorią pozwalającą na odczytywanie 
stanów umysłu innych ludzi oraz na ich podstawie przewi-
dywania zachowania. To, co dzieje się w umyśle drugiego 
człowieka jest oczywiście nieobserwowalne. Jednakże 
można o tym wnioskować na podstawie jego zachowania, 
wyglądu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, a także 
doświadczeń dotyczących własnych stanów umysłu oraz 
kontaktów z innymi ludźmi7.

Robert Poczobut8 zwraca uwagę, że modularna teoria 
umysłu jest jednym z podstawowych założeń neuropsycho-
logii poznawczej, która materiał badawczy czerpie głównie 
z przypadków uszkodzeń tkanki mózgu. W takim ujęciu 
zjawiska mentalne powodowane są częściowo niezależnym 
od siebie działaniem licznych modułów obliczeniowych. Za 
Springerem i Deutschem wymienia on trzy podstawowe 
założenia tej dyscypliny9. Po pierwsze – należy przyjąć 
ścisłą zależność między architekturą mózgu, a architekturą 
umysłu. Po drugie – przyjmuje się, że zaburzenia pewnych 
funkcji kognitywnych powiązane są ściśle z uszkodzeniami 
mózgu. Badania dysfunkcji pozwalają na identyfikację 
modułów, których działanie jest zaburzone. Inne założe-
nie, odwołuje się do zjawiska neuroplastyczności. W roz-
winiętym mózgu nie powstają nowe moduły, ale nieuszko-
dzone części mózgu mogą przejmować funkcje modułów, 
które uległy uszkodzeniu Założenia te zdradzają pewne 
trudności w poznaniu modułów umysłu. Jest ono bowiem 

7 Wilczura B.: Dziecko z autyzmem. Terapia deficytów poznawczych a teo-
ria umysłu. Impuls, Kraków 2008.
8 Poczobut R.: Między redukcją a emergencją. Spór o miejsce umysłu 
w świecie fizycznym. Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 414. 
9 Fodor J.: The Modularity Mind. An Essay of Faculty Psychology. MIT 
Press, Cambridge 1883.
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niedostępne z „pierwszoosobowego” punktu widzenia, 
czyli dzięki introspekcji, jak i za pomocą badań zdrowego 
mózgu. Identyfikacja modułów możliwa jest wówczas, gdy 
układ nerwowy ulegnie uszkodzeniu. Samo pojęcie modułu 
umysłu domaga się lepszego niż dotychczas zdefiniowana. 
Poszczególni kognitywiści i psychologowie ewolucyjni 
nadają pojęciu temu różny sens i różnie rozumieją powią-
zania pomiędzy modułami umysłu. Spośród wielu bada-
czy warto scharakteryzować koncepcje modularności jakie 
występują w pracach Jerry’ego Fodora oraz Stevena Pin-
kera. Fodor przyjmując paradygmat komputacjonistyczny10 
przedstawił w 1983 r. w książce The Modularity of Mind 
pierwszą modularną teorię umysłu. W systemie umysłu 
wyróżnił on dwa podsystemy: wyspecjalizowane moduły 
obliczeniowe oraz układ centralny wyższego rzędu, który nie 
posiada specyfiki modularnej. Pojęcie modułu definiowane 
jest przez Fodora poprzez wymienienie specyficznych cech. 
Moduły przetwarzają określony typ informacji pobieranych 
ze środowiska. Ich działanie jest automatyczne i niepodle-
gające świadomej kontroli. Moduły te przetwarzają tylko 
informacje, które pojawiają się „na wejściu” (input) dzięki 
systemom niższego rzędu. Związane jest to z tzw. infor-
macyjnym zamknięciem, co zobrazować można za pomocą 
metafory „czarnej skrzynki”. Układ centralny może opero-
wać jedynie na danych pojawiających się „na wyjściu” (out-
put) poszczególnych modułów. Interakcja pomiędzy układem 
centralnym a wyspecjalizowanymi modułami odbywa się za 
pośrednictwem odpowiednich sterowników (interface’ów). 
Każdy moduł związany jest z określoną (lokalną lub sie-
ciową) strukturą układu nerwowego. Określony moduł może 
ulec uszkodzeniu, ale nie wpływa ono w sposób konieczny 
na działanie innych modułów. Moduły są zatem względnie 
izolowane. Jeśli chodzi natomiast o niemodularny układ 
centralny, odpowiada on za procesy związane z wniosko-
waniami, przekonaniami oraz podejmowaniem decyzji. 
W późniejszych publikacjach Fodor11 odszedł od radykal-
nego komputacjonizmu. Jeśli chodzi zaś o system centralny, 
wydaje się, że wiązał z nim pojęcie osoby. Warto obecnie 
przejść do koncepcji modularności, jaką w książce Jak działa 
umysł przedstawił Steven Pinker12. Moduł jest, jego zdaniem, 
raczej jednostką funkcjonalną, a nie anatomiczną. Co warte 
podkreślenia przyjmuje on, że umysł jest funkcją mózgu. 
Zdaniem Pinkera wyższe funkcje kognitywne wymagają 
współpracy wielu modułów. Zwraca on uwagę na hierar-
chiczność i synchronizację pracy poszczególnych modułów. 
Mimo deklarowanego funkcjonalizmu, Pinker woli używać 
za Noamem Chomskym terminu „narząd umysłu”, a nie 

„moduł”, gdyż umysł przypomina jego zdaniem organizm 
nieredukowalny w prosty sposób do swoich części. Jak pisze 
Pinker: „Twierdzę, że umysł nie jest jednym narządem, ale 
systemem narządów, o których możemy myśleć jako o zdol-
nościach psychicznych lub modułach umysłowych”. Idee, 

10 Tamże.
11 Fodor J.: In Crytical Condition. The MIT Press, Cambridge 1998, s. 207.
12 Pinker S.: Jak działa umysł, tłum. M. Koraszewska. Świat Książki, War-
szawa 2002.

za pomocą których wyjaśnia się teraz działanie umysłu – 
takie jak ogólna inteligencja, zdolność tworzenia kultury 
i uniwersalne strategie uczenia się – z pewnością odejdą 
do lamusa, podobnie jak protoplazma w biologii oraz 
idea czterech elementów: ziemi, powietrza, ognia i wody, 
w fizyce. Pinker napisał: „Twierdzę, że myślenie polega 
na komputacji, ale to nie znaczy, że komputer jest wła-
ściwą metaforą umysłu. Umysł jest zestawem modułów, ale 
te moduły nie są obudowanymi i ograniczonymi pudełkami”. 
Warto obecnie zidentyfikować najważniejsze moduły umy-
słu, które wymieniają kognitywiści. Przykładowo, Pinker 
w swojej książce opisuje moduły odpowiedzialne za widze-
nie, postrzeganie ciał w ruchu, uznawanie istnienia stanów 
mentalnych innych osób (w EP moduł ten nazywany jest 
nieco myląco „teorią umysłu”). Inni uczeni szczegółowo 
opisują ponadto moduły odpowiedzialne za zdolności języ-
kowe, rozpoznawanie twarzy, wykrywanie oszustw czy też 
moralność, o czym pisze między innymi Daniel Dennett.

Żegleń napisał: „w podejściu kognitywistycznym filo-
zoficzna kategoria umysłu została wyeliminowana, zastąpił 
ja najpierw program komputerowy, a potem mózg. A zatem 
w tym podejściu pytanie czym jest umysł?” nie budzi spe-
cjalnego zainteresowania, bo odpowiada się na nie po pro-
stu „jest tym, czym jest mózg” lub „jest częścią mózgu”. 
Niektórzy nawet różnicowania umysł/mózg traktują jako 
mit, skoro umysł jest zawarty w mózgu13. Trudno jednak 
zadowolić się taką odpowiedzią z filozoficznego punktu 
widzenia. Mózg jest organem biologicznym, filozof umysłu 
zaś, jak i psycholog poznania jest zainteresowany procesami 
poznawczymi (szerzej – mentalnymi). A jeśli już chce brać 
pod uwagę mózg, to przede wszystkim ze względu na jego 
funkcjonowanie, którego rezultatem są procesy poznawcze 
(czy w ogóle mentalne) i tym najwyżej można tłumaczyć 
utożsamianie umysłu z mózgiem, a ściślej z jego funk-
cjami14. 

Jak napisał w dalszej rozprawie (…) „umysł” nie ozna-
cza w sensie dosłownym organu biologicznego (…). Spotyka 
się tezę utożsamiającą umysł z organem mentalnym (Noam 
Chomsky, 1979 – modularna koncepcja umysłu)15. 

Z naturalizmu biologicznego (…) przyjmuje się twier-
dzenie, zgodnie z którym umysł jest wygenerowany przez 
mózg i w tym sensie jest ściśle powiązany z mózgiem, 
w świecie fizycznym nie ma umysłu bez mózgu. Ale czy 
mózg wystarcza do (wytworzenia) umysłu? Od strony bio-
logicznej widać, że za nasze życie psychiczne jest odpowie-
dzialny mózg, a różne jego uszkodzenia powodują utratę lub 
ograniczenie naszych funkcji poznawczych czy zachwianie 
naszego życia psychicznego, aż do chorób psychicznych 
włącznie. Mózg stanowi biologiczne podłoże, w którym 
są wytwarzane i realizowane procesy mentalne16. 

13 Damasio A.: Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum, ludzki mózg. Rebis, Po-
znań 1999, s. 141.
14 Żegleń U.: Refleksja metodologiczna nad kategorią umysłu. W: Studia 
z kognitywistyki i filozofii umysłu. Mózg i jego umysły. Red. W. Dziarnow-
ska, A. Klawiter. Zysk i s-ka, Poznań 2006, s. 137–138.
15 Tamże, s. 138.
16 Tamże, s. 138–139.



198 ANNA OKUPIńSKA, ANDRZEJ KRZYWOWIąZA

Przyjmujemy tu, że procesy poznawcze są procesami 
mentalnymi, choć nie wszystkie procesy mentalne są proce-
sami poznawczymi. Nie są, na przykład, nimi nasze dozna-
nia, uczucia, pragnienia, które należą do procesów men-
talnych. Nie znaczy to jednak, że nie odgrywają one roli 
w procesach poznawczych17. Jeśli weźmiemy pod uwagę 
nasze procesy mentalne, włączając w nie procesy poznaw-
cze, to możemy powiedzieć, że ich realizatorem jest mózg. 
Mówiąc zaś o funkcjonowaniu mózgu, nie sposób pominąć 
tu faktu, że mózg jest ośrodkiem sterującym, do którego 
docierają sygnały z receptorów znajdujących się w naszym 
ciele. Widzimy, słyszymy, odczuwamy twardość dotyka-
nej powierzchni na skutek odpowiednio skoordynowanej 
pracy naszych zmysłów z centralnym układem nerwowym. 
Podkreśla się to w dzisiejszym podejściu kognitywistycz-
nym opartym na badaniach neurobiologii i psychobiolo-
gii, gdzie się pokazuje, jak interakcje organizmu ze środo-
wiskiem uwzględniają zarówno rolę mózgu/umysłu, jak 
i ciała. Rolę ciała w kształtowaniu umysłu w sposób rady-
kalny potwierdza (…) Damasio, wg którego „umysł musi 
przede wszystkim troszczyć się o ciało – inaczej mógłby 
przestać istnieć”18. Konsekwencja ta może się wydawać 
zbyt mocna, jeżeli weźmie się pod uwagę osoby sparali-
żowane. (…) z dużym uproszczeniem można powiedzieć, 
że w mózgu osób sparaliżowanych dokonują się nadal pro-
cesy neuronalne w jakiś sposób związane z posiadaniem 
reprezentacji ciała.

Powstanie reprezentacji można traktować jako warunek 
konieczny do powstania umysłu. Jak pisze Damasio: „posia-
dać umysł, znaczy być zdolnym do tworzenia neuronalnych 
reprezentacji mogących stać się obrazami, które z kolei mogą 
podlegać manipulacjom określanych mianem myślenia, by 
w końcu wpływać na zachowanie poprzez przewidywanie 
przyszłości, układanie zgodnych z tym przewidywaniem 
planów i decydowanie o kolejnych działaniach”19. 

Spośród używanych w filozofii określeń umysłu 
na szczególną uwagę zasługują następujące pojęcia umysłu:

substancja poznająca, a) 
system kontrolny,b) 
system poznawczy,c) 
wewnętrzny mechanizm,d) 
organ mentalny,e) 
część mózgu,f) 
zdolności,g) 
procesy mentalne.h) 

W innej z rozpraw Daniel J. Siegel napisał: „Umysł 
wyłania się z aktywności mózgu, którego strukturę i funkcję 
bezpośrednio kształtują doświadczenia interpersonalne20.

 Umysł stanowi ciągle jeszcze jedną z największych 
zagadek filozoficznych i naukowych. Ale czym jest umysł? 
Czy pojęcie umysłu ma jakiś status naukowy? Problematyka 

17 Tamże, s. 141.
18 Damasio A.: dz. cyt., s. 13.
19 Tamże, s. 110.
20 Siegel D.J.: Rozwój umysłu. Jak stajemy się tym, kim jesteśmy. Wyd. 
Uniw. Jagiellońskiego, Krakow 2009, s. 1.

umysłu ma głębokie korzenie w klasycznej filozofii Sokra-
tesa, Platona i Arystotelesa, gdzie koncentrowała się wokół 
zagadnień związanych z psyché, tj. duszą. Problematyka 
umysłu w różnym stopniu przewijała się przez całe dzieje 
filozofii, pomimo że nie była wyodrębniana w osobnej 
dyscyplinie badawczej. Występowała przede wszystkim 
w epistemologii, gdzie dotyczyła charakterystyki poznania 
i świadomości. Do nowego przełomu w podejściu do pro-
blematyki umysłu i poznania doszło w XVIII w. za sprawą 
epistemologii Kanta. 

Funkcje wykonawcze (executive functions, executive 
control, cognitive control) oznaczają system, którego zada-
niem jest kontrolowanie procesów poznawczych. Oznacza 
to, że ma on dostęp do wewnętrznych reprezentacji i może 
– w sposób celowy – na nich operować.

Procesy poznawcze są regulowane i nadzorowane przez 
procesy wyższego rządu, zwane wykonawczymi lub nadzor-
czymi. Mówiąc o procesach lub funkcjach wykonawczych 
zwykle mamy na myśli planowanie, stawianie sobie celów, 
inicjowanie i ustalanie kolejności czynności zmierzających 
do ich realizacji, a także podejmowanie decyzji i monito-
rowanie wykonania podjętych działań. 

Pojęcie i mechanizm – Biofeedback

krótka historia EEg Biofeedback
Pierwsze pomiary aktywności elektrycznej mózgu prze-

prowadzono na zwierzętach pod koniec XIX w. Wyniki 
tych badań, opublikował w 1875 r. Richard Caton. W latach 
dwudziestych XX w. niemiecki Hans Berger po obserwacji 
syna wykonał szczegółowy zapis elektrycznej aktywno-
ści mózgu. Wzorzec jednolitych fal elektrycznych określił 
jako fale pierwszej kolejności. Wzorzec ten znamy dziś 
jako rytm alfa21.

Berger zaobserwował okresy, w których fale alfa nie 
występowały wcale. Obserwowane fale były mniejsze 
i desynchroniczne. Nazwano ten wzorzec rytmem beta. Ber-
ger wskazuje, że przy zamkniętych oczach dominuje rytm 
alfa, a przy oczach otwartych jest on zredukowany. Rytm 
alfa wiążemy z aktywnością mózgu w stanie spoczynku. 
Obserwacje Bergera są aktualne do dzisiaj. Wprowadził 
on obowiązujące w tej dziedzinie nazewnictwo, oraz stwo-
rzył nazwę elektroencefalogram (EEG). Jego badania zostały 
powtórzone w 1934 r. przez Adriana i Matthewsa22.

W 1958 r. japoński psycholog Joe Kamiya zastosował 
pierwszy raz EEG Biofeedback. Używał ściśle naukowych 
metod. Udowodnił, że człowiek jest w stanie wskazać, kiedy 
jego mózg produkuje fale alfa. Te odkrycia są istotne dla 
metody EEG Biofeedback. Wymagana jest tu zmiana stanu 
psychicznego zgodnie z otrzymywanymi informacjami 
zwrotnymi, opartymi na generowanych fala mózgowych. 
Czynność bioelektryczna mózgu EEG może być zmieniona 

21 Rowan A.J., Tolunsky E.: Podstawy EEG z miniatlasem. Urban & Partner, 
Wrocław 2004, s. 14.
22 Tamże, s. 14.
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za pomocą sprzężenia zwrotnego wysyłaniem informacji 
do osoby trenowanej23.

Zależnością między zapisem EEG a świadomością 
i przytomnością badane są już prawie od pół wieku.

Autorem nieinwazyjnej metody Biofeedback założo-
nej na wykorzystaniu instrumentalnego uwarunkowania 
w samoregulacji napięcia mięśniowego (EMG Biofeedback) 
jest profesor psychologii Tadeusz Budzyński. Przy końcu lat 
60. ubiegłego stulecia ojcem metody EEG Biofeedback stał 
się profesor psychologii M. Barry Sterman24. W latach 60. 
XX w. prowadził na Uniwersytecie Kalifornijskim badania 
na kotach. Udowodnił, że – dzięki zastosowaniu metody 
warunkowania instrumentalnego – można zwiększyć ampli-
tudy charakterystycznych wrzecionowatych fal mózgowych 
o częstotliwościach z zakresu 12–19 Hz. Falom mózgowym 
o częstotliwościach między 12 a 15 Hz, nadał nazwę rytmu 
sensomotorycznego (SMR)25.

Zaobserwował on, że koty, u których wzrosła aktyw-
ność SMR, były odporne na ataki padaczkowe. Tej samej 
metody warunkowania instrumentalnego Sterman użył 
do zwiększania rytmu SMR u ludzi z epilepsją. Zmniej-
szyło to częstotliwość, długość oraz siłę napadów. Czasami 
pozwalało je w pełni kontrolować.

Innym psychofizjologiem pracującym z EEG był Joel 
Lubar. Wraz ze Stermanem zaobserwowali oni, ze wielu 
pacjentów z napadami padaczkowymi jest równocześnie 
nadpobudliwa, a po treningu SMR stali się wyciszeni. Czy 
trening SMR mógłby być korzystny dla dzieci nadpobu-
dliwych. 

W 1976 i 1979 r. pojawiła sie praca Margareth Shouse 
i Joel Lubar na temat leczenia dzieci z ADHD26. Lubar 
odkrył także, że pomiar współczynnika theta/beta jest 
ważny przy odróżnianiu osób zdrowych od osób z ADHD. 
Joel Lubar, Judith Lubar przeprowadzili wiele badań w tej 
dziedzinie, głównie nad zastosowaniem metody neurofe-
edbacku u osób z ADD27.

EEG Biofeedback jest to samoregulująca metoda nor-
malizacji fal EEG. Pozwala na świadomą i dowolną zmianę 
stanu psychofizjologicznego (przez zmiany wzorca fal 
mózgowych)28. 

To również neurologiczna i psychiatryczna metoda dia-
gnostyki i monitorowania pracy mózgu w przebiegu lecze-
nia. W tej metodzie, w precyzyjnie określonych miejscach 
na głowie za pomocą czujników (elektrod), są odbierane 
sygnały bioelektryczne. Są one wzmacnianie w głowicy 
EEG. Z głowicy przechodzą do komputera. Ulegają tu dal-
szej obróbce i wzmocnieniu. Można je dalej zarejestrować 

23 Pakszys M.: Kompendium dla neuropsychoterapeutów EEG Biofeedback. 
ImiDz, Warszawa 2010, s. 2.
24 Tamże, s. 3.
25 Thompson M., Thompson L.: Neurofeedback. Wprowadzenie do podsta-
wowych koncepcji psychofizjologii stosowanej. Wyd. Biomed Neurotechno-
logie, Wrocław 2012, s. 41–42.
26 Tamże, s. 42.
27 Tamże, s. 42–43.
28 Smyk K.K.: Terapia Neurofeedback. Kurs dla zaawansowanych neurotera-
peutów. Lublin 2008, s. 9.

w postaci krzywej i sklasyfikować statystycznie w poszcze-
gólne pasma częstotliwości. W systemie EEG Biofeedback 
do uproszczonego EEG jest dołączona przystawka do sprzę-
żenia zwrotnego, która pozwala trenowanemu w prostej 
formie wideogry przedstawić stałą informację o stanie jego 
czynności bioelektrycznej mózgu. W ten sposób może on się 
wyuczyć ją regulować29.

Metoda EEG Biofeedback należy do instrumentalnej 
psychoterapii. Wykorzystuje operatywne uwarunkowanie 
parametrów EEG. Za pomocą treningu można wzmac-
niać lub hamować niektóre zakresy fal30. EEg Biofeed-
back pomaga, na zasadzie sprzężenia zwrotnego, uczyć 
się kierować swoją czynnością bioelektryczną mózgu tak, 
że zwiększa się występowanie pożądanych i hamuje wystę-
powanie niepożądanych fal mózgu. Łączą się one z różnymi 
stanami pracy mózgu. Treningi prowadzą do harmonizacji 
i większej stabilizacji czynności mózgu. Szybsze są zmiany 
wzbudzania mózgu i poprawia się wzorzec bioelektryczny 
mózgu w przypadku jego zaburzenia31.

Neuroplastyczność – to zdolność układu nerwowego 
do zmian adaptacyjnych i kompensacyjnych. Zarówno jeśli 
chodzi o funkcje, jak i struktury neuronów. Poprzez reor-
ganizację – tworzenie i obumieranie – połączeń synaptycz-
nych między neuronami układ nerwowy posiada zdolność 
do zmienności, przystosowania, samonaprawy, uczenia się 
i pamięci. Neuroplastyczność zachodzi w każdym wieku 
człowieka32. Neurobiolog J. Vetulani „plastyczność mózgu 
definiuje jako zdolność do modyfikacji organizacji połączeń 
neuronalnych pod wpływem bodźców. Efektami zmian pla-
stycznych jest wymieranie lub tworzenie nowych neuronów, 
rozrost lub regresja ich wypustek oraz powstawanie lub 
zanik elementów aparatu przekazywania sygnału – kol-
ców synaptycznych i synaps. Rezultatami funkcjonalnymi 
plastyczności będzie na przykład przebudowa pól recepto-
rowych w mózgu”33.

W treningach EEG Biofeedback wykorzystywane 
są sposoby warunkowania operatywnego (instrumental-
nego) i warunkowania klasycznego.

Warunkowanie instrumentalne jest procesem. Treno-
wany uczy się powtarzać sposoby zachowań, przynoszących 
pozytywny wynik lub pozwalających unikać zachowań, 
niosących wynik negatywny.

W EEG Biofeedback trenowany wytwarza określone 
wzorce fal mózgowych. Powtarza on takie pozytywne zacho-
wania, które pozwalają na otrzymywanie nagród wizual-
nych, dźwiękowych, świadczących o skuteczności sprzęże-
nia zwrotnego. Wzmocniony dźwiękami pozytywny obraz 
wideogry stanowi nagrodę za dobre wykonanie zadania. 
Stanowi o pozytywnym wzmocnieniu34. 

29 Pakszys M.: Repetytorium, Warszawa 2010, s. 5.
30 Tamże, s. 5.
31 Pakszys M.: Repetytorium. Warszawa 2010, s. 6.
32 Tamże, s.5.
33 Vetulani J.: Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice. Homini, Kraków 
2011, s. 87–88.
34 Pakszys M.: Repetytorium II. Warszawa 2010, s. 7.
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Warunkowanie klasyczne uczy wytwarzania połączeń 
asocjacyjnych. Nowe bodźce łączą się z wrodzonymi ciele-
snymi odruchami. Technika ta potrzebna jest aby trenowany 
przeniósł wyuczone zachowania z treningów do innych 
miejsc i zadań poza gabinet EEG. Znajduje zastosowanie 
w obniżeniu nasilenia strachu w fobiach czy zespole stresu 
pourazowego35. 

Pasma częstotliwości
Poszczególne częstotliwości nie są z natury ani dobre 

ani złe. Są one prawidłowe w określonym czasie lub pod-
czas wykonywania określonych zadań umysłowych.

Wyróżniamy częstotliwości:
Delta (0,5–3 Hz) – fala wolna, która dominuje u niemow-

ląt i podczas snu. W czwartej fazie snu stanowią one 50% 
czynności mózgu. Obserwujemy je u niemowląt w stanie 
czuwania, u dzieci mających problemy z uczeniem się i osób 
z uszkodzeniem mózgu. Czynność ta dominuje u niemow-
ląt aż do 6. miesiąca życia. Powstaje w korze mózgowej 
w warstwie V36.

Theta (3–8 Hz) – fala wolna, rytm ten powstaje we wzgó-
rzu i układzie limbicznym. Theta związana jest z wydoby-
waniem informacji z pamięci oraz ze zdolnością do kontroli 
reakcji na bodźce. Dominuje od 6. miesiąca życia do 6–7 
lat. U dorosłych dominacja tych fal związana jest z senno-
ścią. Wiąże się z wyłączeniem się z dyskusji i świadomej 
obserwacji otoczenia. Theta powstaje w jadrach wzgórza. 
W stanie theta mogą powstawać bardzo kreatywne myśli. 
Nadmierne ilości thety są typowe dla osób z zespołem zabu-
rzeń uwagi37.

Alfa (8–12 Hz) – fala wolna, te symetryczne fale 
widoczne są u około 90% osób podczas zamkniętych oczu. 
Od 9. do 11. roku życia jest ona dominującą częstotliwo-
ścią przy oczach zamkniętych. Stan alfa często towarzy-
szy rozmyślaniu nad problemem. Może to być stan bardzo 
kreatywny. Alfa dominuje w miejscu centralnym podczas 
fantazjowania i medytacji38.

SMR (12–15 Hz) – fala szybka, powstaje w jadrze 
brzusznym podstawy wzgórza. Wytwarzany jest podczas 
odpoczynku, spadku aktywności dróg sensomotorycznych 
i motorycznych. Związany jest ze stanem psychicznego 
spokoju, z namysłem poprzedzającym działanie. Ważne 
jest trenowanie tego rytmu u osób, które mają problemy 
z nadpobudliwością lub impulsywnością39.

Beta 1 (15–20 Hz) – fala szybka, związana z rozwiązy-
waniem problemów (np. zadań matematycznych)40. Potrzebna 
jest przy aktywności, działaniu, myśleniu, tempie pracy, 
precyzji wykonania41.

35 Tamże, s. 8.
36 Thompson M., Thompson L.: dz. cyt., s. 72.
37 Tamże, s. 72.
38 Tamże, s. 72.
39 Tamże, s. 73–74.
40 Tamże, s. 74.
41 Pakszys M.: Repetytorium… dz. cyt., s. 9.

Beta 2 (20–34 Hz) – fala szybka, występuje u osób 
lękowych, może korelować z intensywnością przeżyć emo-
cjonalnych. Występuje u osób, którzy martwią się. Czują 
oni duże napięcie. Mogą też być nadmiernie czujni42. Rytm 
ten także występuje przy nadmiernym pobudzeniu mię-
śniowym – stres, strach43.

Gamma (powyżej 35 Hz)44 – rytm Sheera, powiązany 
ze stanem szczytowej sprawności45. Występuje w czasie 
skrajnych wrażeń, przeżyć46. 

Przedmiotem pracy terapeutycznej są fale wolne delta, 
theta i alpha oraz fale szybkie SMR i beta, beta2 i ich wza-
jemne proporcje. Duży udział fal wolnych oznacza nie-
dopobudzenie kory mózgowej, a w praktyce – taki układ 
nerwowy, który aby dobrze funkcjonować – wymaga dużej 
dawki bodźców. Na przykład, wysoki poziom fal alpha 
świadczy o niedopobudzeniu danych obszarów mózgu. 
Powoduje on powstanie objawów charakterystycznych dla 
osób z ADD i ADHD, które wydają się słuchać – ale nie 
słyszą, patrzą – ale nie widzą, są jakby nieobecne47. Dzieci 
diagnozowane są ze względu na hiperaktywność ruchową, 
hałasowanie, przekraczanie norm zachowania.

Wysoki poziom fal beta w obszarach czołowo-
 -centralnych powoduje ciągłą nadaktywność kory mózgo-
wej. W sytuacjach niewymagających pobudzenia, kora 
mózgowa funkcjonuje tak, jakby były one w stanie silnego 
stresu i wykonywania wymagającego zadania. To dzieci, 
które nie potrafią czekać na swoją kolej, pierwsze zabierają 
głos, udzielają odpowiedzi zanim usłyszą pytanie, szybko 
się nudzą, wszystko jest ciekawe, nie potrafią segregować 
docierających do nich bodźców. Dzieci o podtypie alpha – 
wymagają podwyższenia aktywności poprzez stymulanty. 
Dzieci o podtypie beta – będą zyskały przy obniżeniu aktyw-
ności kory i opanowaniu technik relaksacji48.

Podstawowa zasada neurofeebacku (Biofeedbacku) 
to hamowanie nadmiaru i wzmacnianie niedoboru poziomu 
fal. Ważne jest wzmacnianie typowych lub zaburzonych 
częstotliwości dla danego obszaru. Badania takich autorów, 
jak Lubar czy Tansey wykazują, iż efekty terapeutyczne 
u pacjentów z ADHD utrzymują się przez okres 10 lat. 

modulacja funkcji poznawczych  
za pomocą EEg Biofeedback

Pomoc ludziom w dążeniu do tego, by ich mózg stał 
się bardziej elastyczny pracował efektywniej i potrafił 
wytwarzać stan spokoju i skupienia, to umiejętność, którą 

42 Thompson M., Thompson L.: dz. cyt., s. 74.
43 Pakszysz M.: dz. cyt., s. 9.
44 Thompson M., Thompson L.: dz. cyt., s. 44.
45 Tamże, s. 74.
46 Pakszys M.: Neurotechnologia i EEG Biofeedback, Materiały szkolenio-
we, Warszawa 2010, s. 2.
47 Postępy w neuroterapii. Red. M. Ziółkowska. Fundacja „Promyk Słońca”, 
Wrocław 2010, s. 11.
48 Tamże, s. 12.
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stara się osiągać terapeuta pracujący metodą Biofeedback. 
Za pomocą sprzężenia zwrotnego pacjent uzupełnia swój 
„wachlarz” umiejętności samoregulacji. Lista zastosowań 
popartych licznymi badaniami jest długa. Istotne jest 
odróżnienie zastosowania metody Biofeedbacku w świe-
cie nauki od zastosowań akceptowanych przez część bada-
czy i od zastosowań eksperymentalnych49. Pierwszą grupę 
zastosowań stanowią zaburzenia napadowe i zespół zabu-
rzeń uwagi (ADD). W drugiej grupie znajdują się: lecze-
nia nastrojów depresyjnych, leczenie uzależnień (np. alko-
holizmu), pomoc osobom z zamkniętymi urazami głowy 
i urazowymi uszkodzeniami mózgu, oraz praca z dziećmi 
mającymi trudności w uczeniu się.

Trzecią grupę stanowią zastosowania, które wyglą-
dają obiecująco ze względu na doniesienia poprawie kli-
nicznej, ale których jeszcze nie zweryfikowano. Grupa 
ta obejmuje: zespół Tourette’a i i inne zaburzenia ruchu 
(choroba Parkinsona, dystonia), zespół Aspergera i autyzm, 
autyzm wysokofunkcjonujący, „rozjaśnianie umysłu” 
u osób w wieku podeszłym, zaburzenia obsesyjno-
 -kompulsywne i zespół lęku uogólnionego. Kiedy lęk jest 
jednym z objawów, włączenie Biofeedbacku do terapii 
wydaje się zasadne.

Neurofeedback może, a w zasadzie powinien być wyko-
rzystywany jako procedura wspomagająca psychoterapię. 
Trening, który łączy w sobie neurofeedback i Biofeed-
back pozwala uczestniczącemu w nim pacjentowi osią-
gnąć elastyczność umysłu, np. umożliwiając osiągnięcie 
stanu relaksu i czujności ze skupioną uwagą i działaniem 
poprzedzonym odpowiednim namysłem. Trening ten jest 
zalecany różnym osobom, ponieważ trudności ze skupie-
niem uwagi, koncentracją czy nadmierną impulsywnością, 
nadmierny i długotrwały stres utrudniają wykorzystanie 
przez uczniów całego potencjału intelektualnego, obniżają 
wydajność u menadżerów i kadry kierowniczej oraz formę 
i osiągane wyniki przez sportowców. Optymalizacja spraw-
ności przez zastosowanie metody Biofeedback poprawia 
zatem koncentrację, uwagę, obniża poziom stresu i uczy 
osiągania stanu relaksu.

Treningi Biofeedback przeznaczone są więc dla tych, 
którzy chcą:

polepszyć potencjał umysłowy, –
poprawić szybkość uczenia się i zapamiętywania, –
poprawić koncentrację uwagi i jej utrzymywanie, –
zwiększyć kreatywność i odporność na stres,  –
poprawić pamięć (przydatne przy nauce języków  –

obcych i nie tylko),
doskonalić wyniki sportowe, muzyczne lub arty- –

styczne,
rozwijać prawidłowe relacje interpersonalne z ludźmi, –
leczyć zaburzenia nerwicowe i różnego rodzaju  –

stany lękowe, 
zwiększyć możliwości umysłowe, –
poprawić kreatywność,  –

49 Michael T., Thompson L.: dz. cyt.

poprawić pamięć z 5% nawet do 30%, –
poprawić nastrój i samoocenę, –
poprawić sen i jego efektywność. –

W treningu najważniejsze są obrazy i dźwięki. Mają 
one ma na celu stymulowanie pracy mózgu w określony 
przez protokół treningu sposób. W zależności od sytuacji 
mamy do czynienia z innym protokołem, stymulującym inne 
obszary mózgu. Pacjent, obserwując pracę własnego mózgu 
(za pośrednictwem obrazu i dźwięku), siłą woli nakłania 
swój umysł do produkcji najbardziej pożądanego typu fal. 
Osobom zdrowym wystarczy 10 treningów, aby mogły mieć 
lepsze wyniki w szkole, szybciej uczyły się języków obcych, 
lepiej radziły sobie z sytuacjami stresogennymi. Trening 
Biofeedback polega na inicjalizowaniu takiego rodzaju fal 
mózgowych, który najbardziej sprzyja relaksacji, koncen-
tracji umysłu i procesom samoleczenia (w przypadku zdia-
gnozowania u pacjenta określonej choroby). W zależności 
od typu schorzenia czy zapotrzebowania pacjenta, używa 
się protokółów treningu, które wzmacniają ten rodzaj reakcji 
mózgu, który jest najbardziej pożądany dla prawidłowego 
funkcjonowania umysłu i całego organizmu.

wnioski

Odnosząc się do pierwszego modułu założonej na wstę-
pie tezy, że „Biofeedback jako terapia usprawnia funkcje 
poznawcze” należy wspomnieć, iż w 2001 r. z inicjatywy 
dwóch instytucji Association for Applied Psychofizjology 
and Biofeedback oraz The International Society for Neu-
ronal Regulation stworzono pięciostopniowy system kla-
syfikacji badań naukowych, za pomocą którego ocenia się 
efektywność terapii Biofeedback w odniesieniu do danego 
zaburzenia. W świetle tej klasyfikacji efektywność terapii 
Biofeedback można określić w następujących poziomach:

POZIOM 1 – skuteczność nie jest poparta empirycznie – 
w przypadku autyzmu, zaburzeń odżywiania.

POZIOM 2 – terapia przypuszczalnie skuteczna – 
w przypadku astmy, udarów, depresji, redukowania stresu 
posttraumatycznego, szumów usznych.

POZIOM 3 – terapia prawdopodobnie skuteczna – 
w przypadku zmniejszenia symptomów uzależnień (np. 
od alkoholu), bólu chronicznego, epilepsji, migreny u dzieci, 
bezsenności.

POZIOM 4 – terapia zdecydowanie skuteczna – w przy-
padku zmniejszania lęku, zmniejszenia objawów migreny 
u dorosłych (zwłaszcza w bólach głowy spowodowanych 
napięciem mięśniowym), w leczeniu nadciśnienia.

POZIOM 5 – terapia skuteczna i specyficzna – w przy-
padku ADHD, ADD (deficytów uwagi, koncentracji, nad-
miernej pobudliwości) oraz moczenia nocnego. 

Oceniając skuteczność terapii Biofeedback zawsze 
należy wziąć pod uwagę kilka czynników, mianowicie:

Biofeedback jest terapią wspomagającą i w wielu 1. 
przypadkach nie może być stosowany jako jedyna forma 
oddziaływań.
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Biofeedback jest formą uczenia się, więc wymaga 2. 
określonej liczby powtórzeń w odpowiednich odstępach 
czasowych.

Jakość terapii uzależniona jest od jakości sprzętu, 3. 
oprogramowania, a przede wszystkim kompetencji i do-
świadczenia terapeuty.

Z kolei odpowiadając na pytanie „Czy i jak Biofeedback 
wpływa na teorię umysłu?”, biorąc pod uwagę definicję 
teorii umysłu oraz efekty stosowania metody Biofeedback 
w terapii deficytów poznawczych – również musimy udzie-
lić odpowiedzi twierdzącej. Uzasadnia ją fakt, iż określone 
protokoły terapeutyczne ukierunkowane są na doskonalenie 
możliwości samoregulacji psychofizjologicznej, co bezpo-
średni wpływa na stan ogólnego funkcjonowania człowieka, 
m.in., poziom samopoczucia, regulację procesów uczenia 
się (pamięć, szybkość kojarzenia, zapamiętywanie), poziom 
koncentracji uwagi itp.

Dlaczego warto zainteresować się metodą EEG Biofeed-
back i wykorzystywać ją w terapii deficytów poznawczych? 
Otóż dlatego, że uświadomienie sobie swoich czterech dłu-
gości fal mózgowych uczy pacjenta, jak wykorzystywać 
podświadomość, pomaga w walce z codziennymi stresami, 
poprawia sen, pamięć i koncentrację uwagi i zwiększa moż-
liwości uczenia się.

Terapia Biofeedback jest obecnie coraz bardzo popularną 
formą terapii, z której korzystają ludzie zdrowi: ucznio-
wie, studenci, sportowcy, menadżerowie, ale również osoby 
z poważniejszymi deficytami i problemami np. z bezsenno-
ścią, stanami lękowymi i depresją oraz problemami neuro-
logicznymi (epilepsja, udary, choroby neurodegeneracyjne). 
Pierwsza grupa pacjentów to osoby, u których występują 
problemy z koncentracja uwagi, uczeniem się i zapamięty-
waniem, nadmierny stres i lęki o różnym podłożu, głównie 
egzystencjalne. Decydując się na terapię chcą pozbyć się 

problemów, które niejednokrotnie dezorganizują i utrud-
niają codzienne funkcjonowanie.

Bazując na posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu 
terapii Biofeedback należy jednoznacznie stwierdzić, że jej 
zastosowanie w przypadku wyżej wymienionych deficy-
tów jest wysoce skuteczne. Pacjenci korzystający z terapii 
obserwują u siebie poprawę samopoczucia, zwiększenie 
wydajności w pracy umysłowej, poprawę szybkości myślenia 
i wydłużenie czasu koncentracji. Badanie diagnostyczne 
przeprowadzone na początku, w trakcie i po zakończeniu 
terapii jednoznacznie wskazuje, że wskutek jej stosowa-
nia zmianie ulega poziom poszczególnych fal w różnych 
obszarach mózgu i ich zależność względem siebie w danym 
obszarze.

Tak więc możemy przyjąć, że ustalając nowy porzą-
dek i harmonię w czynności fal mózgowych wpływamy 
na poprawę stanu funkcjonowania człowieka i jego umy-
słu.

Biofeedback pozwala na ustalenie harmonii czynno-
ści fal mózgowych na zasadzie bioregulacji i samoucze-
nia się mózgu poprzez formę treningowej wideo zabawy. 
Neurofeedback sprawia, że mózg się uczy, i jeśli prowadzi 
to do powstania nowego porządku, mózg będzie wyko-
rzystywał nowe umiejętności – w ten sposób zostaną one 
wzmocnione. Pozostaje do rozstrzygniecie kilka dylematów 
dotyczących wpływu terapii Biofeedback na ogół funk-
cjonowania człowieka. Pojawiają się pytania: Czy zasto-
sowanie tej terapii nie jest sprzeczne moralnie? Czy jej 
zastosowanie nie zmieni osobowości człowieka? Czy tego 
typu terapie nie zostaną wykorzystane przeciwko człowie-
kowi, skoro istnieje tutaj możliwość wpływanie również 
na funkcje psychiczne?

Piśmiennictwo u Autorów.
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