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Ludzki mózg to prawdopodobnie najbardziej
skomplikowany obiekt istniejàcy we wszech-
Êwiecie. Sk∏adajàca si´ z oko∏o 100 miliardów
komórek nerwowych minielektrownia fizyko-
chemiczna, niestrudzenie przetwarzajàca sy-
gna∏y zewn´trzne i sprawujàca kontrol´ nad
najwa˝niejszymi funkcjami ˝yciowymi, roz-
pocz´∏a swà ewolucyjnà w´drówk´ oko∏o 500
milionów lat temu. Wtedy to wykszta∏ci∏y si´
pierwsze, prymitywne mózgi ryb zajmujàce si´
koordynacjà zmys∏owo-ruchowà, jak˝e istotnà
w walce o przetrwanie. Mija∏y kolejne miliony
lat, a mózgi nowych gatunków zwierzàt zmie-
nia∏y swojà budow´, wielkoÊç i funkcje. Mózgi
pierwszych hominidów by∏y nieco wi´ksze od
mózgów szympansów i mia∏y oko∏o 400 cm3

obj´toÊci. Rozmiar dzisiejszy, to znaczy Êred-
nio 1350 cm3, osiàgn´∏y ju˝ oko∏o miliona lat
temu, na d∏ugo przed pojawieniem si´ Homo
sapiens sapiens. Neurobiologia funkcji po-
znawczych potwierdza zresztà, ˝e rozmiar to
nie wszystko. Neandertalczyk mia∏ mózg nieco
wi´kszy od mózgu dzisiejszego cz∏owieka,
a przegra∏ z nim w ewolucyjnej batalii. Gigan-
tyczny mózg kaszalota wa˝y z kolei oko∏o 8 kg,

lecz nie czyni to z niego intelektualisty na miar´
Einsteina. Nieg∏upi szczur natomiast posiada
mózg dwugramowy, zdolny zawstydziç wi´k-
szych konkurentów, lecz stanowiàcy przecie˝
1,5 procent masy jego cia∏a – kryterium znacz-
nie bardziej istotne od samej obj´toÊci. Mózgi
pierwszych hominidów mia∏y wprawdzie wi´-
cej neuronów od mózgów szympansów, lecz
jedynie proporcjonalnie do ich wielkoÊci, g´-
stoÊç zaÊ rozmieszczenia synaps przypadajà-
cych na neuron by∏a taka sama. Zdecydowanie
wi´ksza ni˝ u pozosta∏ych naczelnych by∏a za
to kora nowa mózgu oraz p∏aty skroniowe, od-
powiadajàce mi´dzy innymi – o zgrozo! – za
prze˝ycia duchowe. I wszystko to kosztem
wielkoÊci jelit! OczywiÊcie, zmiany te mia∏y
tak˝e swojà cen´, takà jak problem z utrzyma-
niem w∏aÊciwej temperatury czy trudnoÊci
zwiàzane z porodem i przeciÊni´ciem si´ przez
miednic´ matki, wymagajàce od p∏odu niema-
∏ej gimnastyki. Cena to jednak, przyznajmy,
niewielka za mo˝liwoÊç upodmiotowienia
ma∏py1.

Mózgi od zawsze by∏y wyjàtkowo spragnione
krwi i g∏odne energii. Mózg doros∏ego cz∏owieka,
zajmujàcy 2 procent wagi jego cia∏a, zu˝ywa 15
procent poda˝y krwi i poch∏ania co najmniej 23
procent zapotrzebowania na energi´, czyli oko∏o
300–400 kalorii dziennie. Uczeni, choç sprze-
czajà si´ co do szczegó∏ów, zgadzajà si´ w tym,
˝e w ewolucji ludzkiego mózgu decydujàce zna-
czenie odegra∏y zmiany w diecie pierwszych ho-
minidów, a w szczególnoÊci wprowadzenie wie-
lonienasyconych kwasów t∏uszczowych – takich
jak kwas dokoza- heksaenowy (DHA) i arachi-
donowy (AA) – oraz ˝elaza i jodu2. Najnowsze
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1 Na temat ewolucji ludzkiego mózgu zob. np.
Lieberman D.E., The Evolution of the Human Head,
Cambridge, London 2011, s. 182–223. 

2 Cunnane S.C., Stewart K.M. (red.), Human Brain
Evolution, The Influence of Freshwater and Marine
Food Resources, New Jersey 2010.
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badania wskazujà ponadto, ˝e kluczowe mo-
g∏o byç nie tyle zastàpienie diety roÊlinnej die-
tà mi´snà, ile wprowadzenie gotowanych po-
si∏ków, a w szczególnoÊci gotowanych bulw3.
Oko∏o 1,8 miliona lat temu okaza∏y si´ one
êród∏em ∏atwo przyswajalnej energii, znacznie
∏atwiejszej do zdobycia ni˝ zwierzyna, zdolnej
nap´dziç coraz wi´ksze i coraz bardziej wyma-
gajàce mózgi Homo erectus. A gdy ros∏y mó-
zgi, zmienia∏o si´ ca∏e cia∏o, mala∏y z´by, kur-
czy∏y si´ jelita. Sk∏adajàca si´ w blisko 80
procentach z wody galaretowata substancja
o konsystencji budyniu, która rozbryzguje si´
na lepkie kawa∏ki ju˝ przy upadku z wysoko-
Êci, na jakiej si´ zazwyczaj znajduje, potrzebo-
wa∏a prócz tego naturalnego he∏mu w postaci
czaszki o wyjàtkowo twardym sklepieniu.
Sklepienie to stawa∏o si´ jednoczeÊnie bardziej
okràg∏e, jego podstawa zaÊ d∏u˝sza i bardziej
rozciàgni´ta, wp∏ywajàc tym samym docelowo
na szerszy kszta∏t ludzkiej twarzy. W ten spo-
sób rozrastajàce si´ mózgi zadecydowa∏y tak˝e
poÊrednio o fizjonomii wspó∏czesnego cz∏o-
wieka. 

Ju˝ nie ewolucyjna, lecz tym razem roman-
tyczna historia ludzkiego mózgu rozpoczyna
si´ znacznie póêniej, choç jeszcze w epoce ka-
mienia, i to przy wydatnym udziale samego
bohatera tej opowieÊci. Decydujàce jest tutaj
pojawienie si´ nowego, tajemniczego czynnika
w postaci ÊwiadomoÊci ciekawej tego, co znaj-
duje si´ w najbardziej niedost´pnym zakamar-
ku ludzkiego cia∏a. Prawdopodobnie jeszcze
przed rewolucjà neolitycznà – sàdzàc przez
analogi´ do pierwotnych religii animistycz-
nych – wierzono w ducha niezale˝nego od cia-
∏a, aczkolwiek umiejscawiano go najprawdo-
podobniej w czaszce, jednym z najstarszych
przedmiotów kultu. Czy prehistoryczni ludzie
dokonujàcy pierwszych trepanacji czaszki –
najstarszych znanych operacji chirurgicznych,
wcià˝ zaskakujàcych nas swojà dok∏adnoÊcià –

chcieli tym samym obna˝yç i wydobyç na
Êwiat∏o dzienne ludzkà dusz´? Nigdy si´ tego
nie dowiemy. Mo˝emy si´ natomiast domy-
Êlaç, ˝e dla przeci´tnego cz∏owieka mózg by∏
nie tak rzadkim widokiem, z pewnoÊcià cz´st-
szym ni˝ obecnie. Widziano go jednak raczej
podczas bitwy bàdê igrzysk, gdy rozbryzgiwa∏
si´ na skutek uderzenia miecza, a póêniej kuli
czy od∏amka pocisku, ani˝eli sekcjonowany
w teatrze anatomicznym.

Wraz z narodzinami zachodniej medycyny po-
jawiajà si´ pierwsze opisy mózgu. Najstarszy
pochodzi z tak zwanego papirusu Edwina Smi-
tha i zadziwia swojà dok∏adnoÊcià. Ale choç
staro˝ytni Egipcjanie znali budow´ mózgu i le-
czyli urazy czaszki – nawet jeÊli tylko poprzez
u∏atwianie pracy vis medicatrix naturae – oraz
starali si´ leczyç naczyniaki mózgu, to jednak
êród∏em i w∏aÊciwym locum fenomenu ˝ycia
by∏o dla nich serce4. Mózg odpowiedzialny by∏
jedynie za wytwarzanie Êluzu i jako taki usu-
wany w trakcie mumifikacji, z niema∏à zresztà
zr´cznoÊcià, poprzez nozdrza. 

Humoralna teoria szko∏y Hipokratesa przypisy-
wa∏a mózgowi ju˝ bardziej wyrafinowane
funkcje, wskazujàc, ˝e jest on mi´dzy innymi
êród∏em emocji, przyjemnoÊci i przykroÊci,
oraz wià˝àc go z epilepsjà, której naturalistycz-
ne wyjaÊnienie sta∏o si´ póêniej wymownym
sygna∏em dokonujàcego si´ wówczas nauko-
wego przewartoÊciowania dotychczasowego
pojmowania choroby5. I tak za przyczyn´ epi-
lepsji uwa˝ano wype∏nienie dziury w mózgu
jednym z czterech p∏ynów czy humorów –
flegmà, bàdê te˝ jego zawilgocenie wynikajà-
ce z nieprzychylnej pogody. Mniej wi´cej
w tym samym czasie Platon umieÊci∏ w mózgu
najwa˝niejszà cz´Êç ludzkiej duszy, lecz mimo
to powszechne wyobra˝enia kszta∏towa∏ raczej
poglàd Arystotelesa, zdaniem którego siedzibà
duszy by∏o serce. To ono w koƒcu jako pierw-
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sze rozwija si´ w embrionie, nie da si´ te˝
ukryç, ˝e pozbawiony g∏owy kurczak wcià˝
˝yje i biega, czego nie mo˝na powiedzieç
o kurczaku, któremu wytnie si´ serce. Zdaniem
Stagiryty, funkcja mózgu polega∏a tymczasem
przede wszystkim na sch∏adzaniu krwi. 

Staro˝ytni generalnie s∏abo si´ znali na anato-
mii i, pomijajàc krótki epizod aleksandryjski
Herofilusa, pomimo wszechobecnej pogardy
dla ˝ycia ludzkiego nie dokonywali sekcji
zw∏ok. W ca∏ym Corpus Hippocraticum nie ma
ani jednej wzmianki o sekcji, a sam Hipokrates
nie wydawa∏ si´ zainteresowany wewn´trznà
budowà ludzkiego cia∏a. Wiedza Arystotelesa
pochodzi∏a g∏ównie z sekcji ptaków i gadów,
i nawet wielki Galen musia∏ si´ zadowoliç
otwieraniem wn´trznoÊci Êwiƒ i ma∏p, z któ-
rych czerpa∏ wiedz´ na temat ludzkiej anatomii.
Wyjàtek stanowi∏ wspomniany epizod zwià-
zany z dzia∏ajàcym w egipskiej Aleksandrii
Herofilusem z Chalkedonu (335–280 p.n.e.),
okreÊlanym czasem mianem pioniera neuro-
biologii i wyznaczajàcym poczàtek naukowej
anatomii. Poza dowiedzeniem, i˝ w t´tnicach
p∏ynie krew, a nie, jak wówczas powszechnie
sàdzono, powietrze, odkry∏ on tak˝e, ˝e o ruchu
decydujà prowadzàce od mózgu do koƒczyn
nerwy (a nie t´tnice), oraz opisa∏ kilka z 12 par
nerwów czaszkowych. Rozpozna∏ te˝ znajdu-
jàcy si´ w korze mózgu splot naczyniówkowy
oraz noszàcy po dziÊ dzieƒ jego imi´ sp∏yw
mózgowych zatok ˝ylnych – torcular Herophili6.
JeÊli wierzyç Celsusowi, rzymskiemu encyklo-

pedyÊcie ˝yjàcemu w I wieku n.e., to Herofilus –
wierny przekonaniu Arystotelesa, ˝e prawdzi-
wa wiedza dotyczàca cia∏a mo˝e byç uzyskana
jedynie przez badanie ˝ywych, a nie martwych
organizmów, dokona∏ kilkuset wiwisekcji na
wi´êniach, których niewyobra˝alne cierpienia
posz∏y jednak w znacznym stopniu na marne,
jako ˝e dokonania szko∏y Herofilusa zosta∏y
wkrótce zapomniane, stajàc si´ Êlepym zau∏-
kiem rozwoju anatomicznej wiedzy. Galen
(130–200 n.e.), najwi´kszy z lekarzy rzym-
skich i twórca obowiàzujàcego przez blisko
1500 lat systemu opartego na koncepcji medy-
cyny humoralnej Hipokratesa, krytykowa∏ ju˝
Herofilusa za to, ˝e zbytnio polega na empirii.
Hellenistyczny epizod naukowy dobieg∏ tym
samym koƒca. 

Choç o mózgu cz∏owieka Galen wiedzieç móg∏
tyle, ile mówi∏a mu anatomia ma∏py, to wpro-
wadzi∏ go na sta∏e do zachodniego dyskursu me-
dycznego jako jeden z trzech, obok wàtroby
i serca, najwa˝niejszych ludzkich organów.
W przepi´knym skàdinàd, choç bardzo uprosz-
czonym systemie fizjologii Galena mózg odgry-
wa niezwykle wa˝nà rol´ i jest odpowiedzialny
za funkcje duchowe. Podstawowà zasadà ˝ycia
sà w tej fizjologii tchnienia (gr. pneuma, ∏ac.
spiritus), przyjmujàce trzy zwiàzane z trzema
podstawowymi organami formy i przemiesz-
czajàce si´ trzema podstawowymi kana∏ami:
˝y∏ami, t´tnicami i nerwami. Krew, wytwarzana
przez odpowiedzialnà za funkcje wegetatywne
wàtrob´ i transportowana przez ˝y∏y do wszyst-
kich narzàdów, trafia tak˝e do serca, którego
lewa komora wytwarza tchnienia ˝yciowe. Jej
cz´Êç jest nast´pnie transportowana t´tnicami
do mózgu, gdzie tchnienia ˝yciowe prze-
kszta∏cajà si´ w tchnienia duchowe, wype∏-
niajàce nerwy. Tchnienia w ogóle sprawiajà,
˝e materia staje si´ ˝ywa, przechowywane zaÊ
w komorach mózgu tchnienia duchowe odpo-
wiedzialne sà za kontrol´ ruchów i odczuç
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3 Wrangham R., Walka o ogieƒ. Jak gotowanie
stworzy∏o cz∏owieka, Warszawa 2009. 

4 Majewski T., Nowak S., ˚ukiel R., Zarys historii,
diagnostyki i leczenia naczyniaków t´tniczo-˝ylnych
mózgu, „Neuroskop” 5/2003, s. 98–103. 

5 Nutton V., Ancient Medicine, London–New York 2004.
6 Zob. Russo L., Zapomniana rewolucja, Grecka myÊl

naukowa a nauka nowoczesna, przek∏. Kania I.,
Kraków 2005, s. 156–173.
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i stanowià niejako niematerialnà materi´ ludz-
kiego umys∏u. 
Nowy rozdzia∏ w historii badaƒ nad mózgiem
wià˝e si´ z powstaniem nowo˝ytnej anatomii,
której poczàtek wyznacza publikacja w 1543
roku De Humani Corporis Fabrica Andreasa
Vesaliusa. Jej siódma ksi´ga poÊwi´cona jest
budowie ludzkiego mózgu, a opisuje mi´dzy
innymi jego szarà i bia∏à substancj´ oraz pi´ç
komór. Okrzykni´ty szaleƒcem Vesalius mia∏
jako pierwszy odwag´ i czelnoÊç stwierdziç, ˝e
prace Galena nie stanowià ostatniego etapu
rozwoju anatomicznej wiedzy i ˝e tak jak i inni
staro˝ytni, rzymski anatom móg∏ si´ po prostu
myliç. Nie pomog∏y argumenty przeciwników
Vesaliusa mówiàce o tym, ˝e pewne fragmen-
ty ludzkiego cia∏a zanikajà po Êmierci
i w zwiàzku z tym nie mogà zostaç odkryte
w trakcie sekcji, bàdê te˝, ˝e cia∏o to zmieni∏o
si´ znacznie od czasów staro˝ytnych. Zasiane
zosta∏o ziarno wàtpliwoÊci wobec klasycznych
autorytetów, majàce zakwitnàç wkrótce rewo-
lucjà naukowà. 

Sto lat póêniej silnym bodêcem wp∏ywajàcym
na rozwój badaƒ anatomicznych sta∏a si´ no-
wa, mechanicystyczna filozofia Kartezjusza.
W swojej wydanej poÊmiertnie pracy Tractatus
de homine, stanowiàcej polemik´ z dzie∏em Ga-
lena, rozprawia∏ on o funkcjonowaniu ludzkiego
cia∏a na podobieƒstwo maszyny kierowanej
przez mózg kontrolowany przez szyszynk´ –
w∏aÊciwe siedlisko duszy – wcià˝ wierzàc jedno-
czeÊnie, jak wszyscy jemu wspó∏czeÊni, ̋ e mózg
zawiera w sobie tchnienia duchowe. Znacznie
wa˝niejsza dla historii anatomii by∏a opubliko-
wana w 1661 roku Anatomia mózgu angielskie-
go lekarza Thomasa Willisa. Odkry∏ on mi´dzy
innymi ko∏o t´tnicze mózgu (zwane odtàd ko∏em
Willisa) oraz opisa∏ krà˝enie krwi w mózgu.
W zgodzie z dogmatykà kartezjaƒskà dusza po-
zostawa∏a wprawdzie oddzielona od cia∏a, ale
komunikowa∏a si´ z nim w∏aÊnie poprzez mózg. 

Jednym z wielu niepokornych m∏odych anato-
mów dokonujàcych naukowej rewolucji by∏
Niels Stensen, duƒski uczony pracujàcy w Ni-
derlandach, wyst´pujàcy przeciwko wcià˝
uznawanej za obowiàzujàcà w kr´gach akade-
mickich màdroÊci staro˝ytnych i ma∏piej ana-
tomii Galena7. Walczàc o zwyci´stwo empirii
nad spekulacjà, krytykowa∏ on jednoczeÊnie
Kartezjusza i Willisa, wyra˝ajàc bolesnà praw-
d´, którà nie wszyscy zach∏yÊni´ci najnowszy-
mi osiàgni´ciami anatomii chcieli zaakcepto-
waç: o mózgu wiedziano wcià˝ niewiele. 

Kolejne lata by∏y okresem bezprecedensowego
wzrostu wiedzy opartej na nowych metafi-
zycznych i metodologicznych podstawach.
Odwieczny spór witalistów z mechanicystami
zosta∏ ostatecznie, w pierwszej po∏owie XIX
wieku, wygrany przez tych ostatnich. Mózg
okaza∏ si´ przede wszystkim niezwykle skom-
plikowanà, fizykochemicznà maszynà. Rozpo-
czyna∏a si´ epoka dominacji biomedycyny. 

Nie brakowa∏o, rzecz jasna, Êlepych zau∏ków
rozwoju nauki. W okresie rozkwitu medycy-
ny klinicznej i rodzenia si´ nowych medycz-
nych specjalnoÊci, poczàtkowo g∏ównie we
Francji, neuroanatom wiedeƒski Franz Jo-
seph Gall (1758–1828) postanowi∏ unauko-
wiç dawne intuicje fizjonomiczne, dà˝àc do
zlokalizowania funkcji umys∏owych bezpo-
Êrednio w mózgu. Wyró˝ni∏ on 27 ludzkich
zdolnoÊci zazwyczaj majàcych zwiàzek
z osobowoÊcià, reprezentowanych na ze-
wn´trznej pow∏oce czaszki i zwiàzanych z 27
organami mózgu. Posiadajàcy odpowiednià
wiedz´, w∏aÊciwà miar´ i wra˝liwe d∏onie
frenolog mia∏ odtàd byç w stanie czytaç oso-
bowoÊç i predyspozycje umys∏owe swoich

16 5

7 Kooijmans L., Niebezpieczna wiedza. Wizje i l´ki
w czasach Jana Swammerdama, przek∏. Pucek R.,
Warszawa 2010, s. 87–94. 
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pacjentów wy∏àcznie na podstawie ich fizjo-
nomii.

W 1811 roku Charles Bell opublikowa∏ prac´
Idea of a New Anatomy of the Brain, w któ-
rej postawi∏ tez´, ˝e kompleksowa budowa
mózgu jest odzwierciedleniem jego specjali-
zacji funkcjonalnej. Wyst´powa∏ tym samym
przeciwko koncepcji sensorium commune –
mózgu jako funkcjonalnej i niepodzielnej ca-
∏oÊci – dzi´ki czemu ustanowi∏ konceptualne
ramy dla póêniejszych badaƒ empirycznych.
Powoli odkrywano zwiàzki wyst´pujàce po-
mi´dzy poszczególnymi cz´Êciami mózgu
a konkretnymi funkcjami ludzkiego cia∏a.
Dzi´ki nowo zdobytej wiedzy na temat elek-
trycznej podstawy aktywnoÊci nerwowej roz-
pocz´to eksperymenty z nowymi technikami
stymulacji elektrycznej mózgu, które dawa∏y
zaskakujàce rezultaty8. W latach 70. XIX
wieku, dzi´ki wprowadzeniu nowych metod
barwienia preparatów, po raz pierwszy ujrza-
no komórki nerwowe, a wprowadzona przez
Heinricha Waldeyera w latach 90. doktryna
neuronu rozwiàza∏a problem budowy komórki
nerwowej. Rozpoczà∏ si´ trwajàcy do dzisiaj
proces mapowania mózgu. 

Ówczesna wizja – rewolucyjna jak na swoje
czasy – by∏a jednak wizjà czysto mechanicy-
stycznà, przynale˝àcà wcià˝ do epoki przemy-
s∏owej. Mózg jawi∏ si´ tutaj jako wielka elek-
trownia bàdê superkomputer, czy mo˝e lepiej:
jako odbicie w mikroskali nowoczesnej metro-
polii poprzecinanej tysiàcami dróg, torów i ka-
bli telefonicznych, a nie – jak sàdzilibyÊmy
dzisiaj – podlegajàca ciàg∏ej transformacji dy-
namiczna struktura, której komórki przecho-
dzà przez quasi-ewolucyjne procesy selekcji
i adaptacji i której poszczególne cz´Êci mogà
z powodzeniem kompensowaç braki wyst´pu-
jàce w innych. 

Wraz z bezprecedensowym rozwojem wiedzy
rozpocz´∏a si´ jednoczeÊnie nowa epoka w∏a-
dzy nad ludzkim mózgiem, w∏adzy objawiajà-
cej si´ poprzez bezpoÊrednià, dokonywanà pod
auspicjami nauk medycznych, weƒ ingerencj´.
Ju˝ w latach 80. XIX wieku chirurdzy, zach´-
ceni przede wszystkim rozwojem metod znie-
czulenia ogólnego, odwa˝yli si´ na wi´cej ni˝
dotychczas i zacz´li naruszaç czaszk´, operu-
jàc guzy mózgu. XVIII-wieczni rzeênicy wy-
suwali si´ powoli na czo∏o nowo powstajàcych
specjalnoÊci medycznych9. 

Choç liczne dane empiryczne ju˝ od czasów
rewolucji naukowej potwierdza∏y zwiàzki
wyst´pujàce pomi´dzy dysfunkcjami umys∏u
a uszkodzeniami mózgu, to spór somatycystów
z psychologistami i zwolennikami terapii mo-
ralnej nie znajdowa∏ rozstrzygajàcego rozwià-
zania. Niemiecki romantyzm przezwyci´˝any
by∏ stopniowo. Gdy Wilhelm Griesinger, nie ja-
ko pierwszy zresztà, og∏osi∏, ˝e wszystkie cho-
roby umys∏owe sà w istocie chorobami mózgu,
nastàpi∏ niebywa∏y rozwój psychiatrii akade-
mickiej oraz badaƒ nad patologià mózgu. By∏o
to mo˝liwe tak˝e dzi´ki temu, ˝e rozwiàzano
wczeÊniejsze problemy z preparowaniem tkan-
ki nerwowej, której delikatne i mi´kkie w∏ókna
by∏y szczególnie podatne na zniszczenie. 

Psychiatria wcià˝ pozbawiona by∏a jednak nie-
zwykle istotnego, konstytutywnego czynnika –
naukowej metody terapeutycznej, na którà mu-
sia∏a poczekaç jeszcze kolejne 100 lat. W latach
20. XX wieku, poczàwszy od acetylocholiny,
zacz´to odkrywaç pierwsze neuroprzekaêniki.
Otto Loewi potwierdzi∏ ponadto, i˝ neurony
komunikujà si´ chemicznie, podczas gdy do-
tychczas wierzono, ˝e komunikacja w synap-
sach zachodzi wy∏àcznie za poÊrednictwem
impulsu elektrycznego. Na poczàtku lat 30.
wprowadzono terapi´ elektrowstrzàsami
(ECT), zast´pujàcà u˝ywane dotychczas w tym
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samym celu insulin´ i metrazol. Terapia ta
stosowana by∏a powszechnie do lat 60. Uwal-
niajàc neuroprzekaêniki, prowadzi∏a ona do
niejakich sukcesów w leczeniu ci´˝kiej depre-
sji, choç efektem ubocznym okaza∏y si´ mi´-
dzy innymi zaburzenia pami´ci. 

Wàtpliwe sukcesy odnotowywaç zacz´∏a jed-
noczeÊnie nowa metoda wprowadzona po raz
pierwszy w 1935 roku przez Egasa Moniza, za
którà otrzyma∏ on póêniej Nagrod´ Nobla –
leukotomia. Polega∏a ona na niszczeniu tkanki
mózgowej w p∏atach czo∏owych bàdê mecha-
nicznie, bàdê to poprzez wstrzykiwanie alko-
holu. Metodà tà „leczono” mi´dzy innymi schi-
zofreni´ oraz psychozy. Pod nazwà lobotomii
zyska∏a ona licznych or´downików ju˝ po woj-
nie, przede wszystkim w Stanach Zjednoczo-
nych, gdzie jej g∏ówny propagator Walter J.
Freeman znacznie uproÊci∏ procedur´, opraco-
wujàc w∏asnà metod´ lobotomii oczodo∏o-
wej10. Polega∏a ona na wprowadzeniu szpikul-
ca do lodu przez oczodó∏ do mózgu i kr´ceniu
nim na wszystkie strony tak d∏ugo, a˝ nastàpi∏o
przeci´cie w∏ókien nerwowych ∏àczàcych p∏aty
czo∏owe z mi´dzymózgowiem. W Stanach
Zjednoczonych do lat 60. wykonano kilka-
dziesiàt tysi´cy tego rodzaju zabiegów, a sam
Freeman marzy∏, ˝e jego tania i skuteczna me-
toda stanie si´ prostym zabiegiem codzien-
nym. SkutecznoÊç operacji nie by∏a mierzona

kategoriami sensu stricto psychiatrycznymi,
gdy˝ emocjonalna i psychiczna kondycja pa-
cjenta stanowi∏a kryterium wtórne wobec jego
zdolnoÊci do pracy – liczy∏a si´ produktyw-
noÊç. Mózg, który zdolny by∏ kierowaç cia∏em
zarabiajàcym pieniàdze, uznawany by∏ za
mózg zdrowy11. 

W∏aÊciwa rewolucja, pozwalajàca odnaleêç
psychiatrii d∏ugo poszukiwanà to˝samoÊç,
rozpocz´∏a si´ wraz z rozwojem psychofar-
makologii w latach 50. Poczàwszy od litu
i chloropromazyny, coraz to nowe, najcz´-
Êciej przypadkowe odkrycia prowadzi∏y do
wytwarzania nowych leków i jednoczeÊnie
nowych stanów psychicznych. Co ciekawe,
leczenie poprzedza∏o zazwyczaj odkrycia do-
tyczàce zwiàzków wyst´pujàcych pomi´dzy
zaburzeniami psychicznymi a chemià mózgu.
O tym, ˝e chloropromazyna blokuje aktyw-
noÊç dopaminy, dowiedziano si´ dopiero po
tym, jak zacz´to jà stosowaç. Zwiàzki te wcià˝
sà zresztà najcz´Êciej niepewne, co nie prze-
szkadza wcale w masowym uskutecznianiu
nowych metod i ich wyjàtkowego produktu –
mózgu na dopalaczach12. 

Mózg zmienia∏ si´ nie tylko za sprawà nowych
leków, ale tak˝e trybu ˝ycia. Wychodzàc dzi´ki
post´powi medycyny z ery chorób zakaênych,
trwajàcej w Europie nieprzerwanie od XVI wie-
ku, ludzkoÊç wkroczy∏a jednoczeÊnie w epok´
chorób niezakaênych. O ile mózg by∏ systema-
tycznie niszczony ju˝ wczeÊniej, w szczegól-
noÊci przez wyjàtkowo paskudny syfilis, o tyle
teraz wzrost spo˝ycia alkoholu i innych Êrod-
ków zmieniajàcych ÊwiadomoÊç w zachodnich
spo∏eczeƒstwach w XX wieku doprowadzi∏ do
powstania nowej postaci mózgu – mózgu uza-
le˝nionego. Obecnie (dane WHO z 2005 r.)
spo∏eczeƒstwa zachodnie spo˝ywajà Êrednio
oko∏o 10 litrów czystego alkoholu na g∏ow´
rocznie, co obok zwi´kszonej konsumpcji nie-
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8 Na temat rozwoju neurologii i neuropatologii zob.
Porter R., The Greatest Benefit to Mankind,
A Medical History of Humanity from Antiquity to the
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New York 2008, s. 197–201. 
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Medicine” 1(23)/2010, s. 116–133.

12 Zob. Le Fanu J., The Rise and Fall of Modern
Medicine, London 1999, s. 60–71.
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zdrowej ˝ywnoÊci, palenia tytoniu i braku ruchu
jest g∏ównym czynnikiem ryzyka zachorowal-
noÊci na choroby niezakaêne. To w∏aÊnie one
stanowià niewidzialnà epidemi´ naszych cza-
sów i sà g∏ównà przyczynà Êmierci na Êwiecie
w krajach rozwini´tych. Choç apoplexia cere-
bri istnia∏a od zawsze, to obecnie udary sta-
nowià trzecià g∏ównà przyczyn´ Êmierci
w krajach rozwini´tych, depczàc po pi´tach
rakowi i chorobie wieƒcowej serca. Wed∏ug
danych WHO, w roku 2002 udar by∏ przyczy-
nà 5 milionów zgonów, czyli 10 procent
wszystkich zgonów na Êwiecie. W USA, na
przyk∏ad, co trzy minuty jeden mózg przestaje
funkcjonowaç i umiera, zostajàc bàdê to po-
zbawiony dop∏ywu krwi, bàdê zalany krwià, co
powoduje zgon. Nie liczàc oczywiÊcie tych,
którzy udar prze˝yli i doÊwiadczajà w jego
nast´pstwie parali˝u, utraty mowy czy wzro-
ku. JednoczeÊnie nie mo˝na zapominaç
o fakcie, ˝e rozpocz´ta w latach 60. – kiedy
to udowodniono, i˝ obni˝enie ciÊnienia krwi
redukuje ryzyko udaru – walka z nadciÊnie-
niem prowadzona na skal´ globalnà doprowa-
dzi∏a do powstania majàcej na koncie liczne
sukcesy medycyny prewencyjnej13. 

Jako ˝e pomin´liÊmy tutaj opowieÊç kulinarnà
zwiàzanà ze spo˝ywaniem mózgów – dla wie-
lu kultur pierwotnych wyjàtkowo cennego êró-
d∏a si∏y duchowej – wspomnijmy o jednym
z jej wàtków zwiàzanych bezpoÊrednio z histo-
rià neuropatologii14. Cz∏onkowie plemienia Fo-
re w Nowej Gwinei od lat umierali licznie na
straszliwà chorob´ kuru, która koƒczy∏a si´
zgonem w ciàgu kilku miesi´cy od wystàpienia
pierwszych objawów. W latach 50. Carleton
Gajdusek, jeden z badajàcych ich lekarzy, od-
notowa∏ zadziwiajàce podobieƒstwo kuru do
trz´sawki, neurologicznej choroby, która od
stuleci zabija∏a w Europie owce i kozy. Jedno-
czeÊnie patologowie badajàcy w laboratoriach
mózgi uszkodzone przez kuru – w szczególno-

Êci zaÊ ich zniszczone mó˝d˝ki – odkryli podo-
bieƒstwa wyst´pujàce pomi´dzy mózgami cho-
rych na kuru a mózgami chorych na Alzheimera
i chorob´ Creutzfeldta-Jacoba. Doprowadzi∏o
to ostatecznie do odkrycia w latach 80. prio-
nów, zakaênych bia∏ek pozbawionych DNA
i RNA, zazwyczaj niegroênych i wyst´pujà-
cych u licznych organizmów, potencjalnie jed-
nak wyjàtkowo niebezpiecznych. Odkrycie to
otworzy∏o zupe∏nie nowà dziedzin´ badaƒ w ob-
r´bie nauk medycznych. Okaza∏o si´ jednocze-
Ênie, ˝e zachorowalnoÊç Fore na kuru mia∏a
zwiàzek z ich kanibalizmem. Praktykowane
przez kobiety i dzieci zjadanie gotowanych pod-
czas uczty pogrzebowej przodków koƒczy∏o si´
zazwyczaj tragicznie, gdy˝ to w∏aÊnie tà drogà,
a w szczególnoÊci za poÊrednictwem szczegól-
nie cenionych w pogrzebowym menu mózgów,
przenosi∏y si´ niebezpieczne priony.

WartoÊç mózgu ros∏a wraz ze wzrostem wie-
dzy na jego temat. W rezultacie sta∏ si´ on nam
tak bliski, ˝e zmieniliÊmy stosowanà przez stu-
lecia definicj´ Êmierci ze Êmierci jako zaprze-
stania czynnoÊci oddechowej i krà˝enia na
Êmierç rozumianà jako ca∏kowite zaprzestanie
aktywnoÊci mózgu15. Skorzysta∏a na tym
przede wszystkim rozwijajàca si´ dynamicznie
od lat 50. transplantologia, prowadzàca wszak-
˝e jednoczeÊnie do nowych, bezprecedenso-
wych dylematów moralnych. Mniej wi´cej
w tym samym czasie, gdy Hilary Putnam speku-
lowa∏ na temat mózgu w naczyniu, Robert J.
White, amerykaƒski neurochirurg zwany cza-
sem wspó∏czesnym doktorem Frankensteinem,
mózg (zwierz´cy na szcz´Êcie) w naczyniu po
prostu umieÊci∏ i co wi´cej, utrzyma∏ przy ˝yciu,
próbujàc si´ z nim w dodatku komunikowaç.
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Marzy∏ jednoczeÊnie o przeprowadzeniu
przeszczepu mózgu, dzi´ki któremu jakiÊ
chory na nieuleczalnà chorob´ i jednoczeÊnie
sparali˝owany nieszcz´Ênik móg∏by przynaj-
mniej uratowaç swojà ÊwiadomoÊç, a mo˝e
i zapewniç sobie ˝ycie wieczne. Choç ze
wzgl´dów zarówno technicznych, jak i etycz-
nych przeprowadzenie podobnej operacji nie
by∏o mo˝liwe, to White’owi uda∏o si´ doko-
naç przeszczepu g∏owy u ma∏py, która pomi-
mo przerwania rdzenia kr´gowego zachowa∏a
„w g∏owie” swojà poprzednià ÊwiadomoÊç. 

W latach 70. XX wieku pojawi∏y si´ i rozwin´-
∏y takie narz´dzia, jak pozytronowa tomografia
emisyjna (PET) i obrazowanie metodà rezo-
nansu magnetycznego (MRI). Choç rewolucja
w diagnostyce obrazowej rozpocz´∏a si´ ju˝
w 1895 roku, wraz z odkryciem przez Roentge-
na promieni X, i choç trudno przeceniç znacze-
nie wprowadzonej w latach 20. nieinwazyjnej
metody elektroencefalografii, s∏u˝àcej do ba-
dania elektrycznej czynnoÊci mózgu, to jednak
dopiero teraz najbardziej tajemniczy organ
ludzkiego cia∏a zaczà∏ odkrywaç swoje najpil-
niej strze˝one tajemnice, w tym – zapoÊredni-
czone wprawdzie i uprzedmiotowione – emocje
i przekonania. Rozpocz´∏y si´ jednoczeÊnie
badania nad interfejsami pozwalajàcymi na
bezpoÊrednià komunikacj´ pomi´dzy móz-
giem a komputerem (BCI), a ludzkoÊç wkro-
czy∏a w er´ cyborgizacji, której osiàgni´cia sà
równie niewàtpliwe jak jej dylematy. Z∏y demon
Kartezjusza wydawa∏ si´ mieç postaç implantu
stymulujàcego ludzki mózg. Byç mo˝e oka˝e
si´ zresztà – na co wskazujà wyjàtkowe doko-
nania neuroprotetyki, pomagajàcej ˝yç godnie
osobom niepe∏nosprawnym zmys∏owo czy po-
zbawionym koƒczyn – ˝e ów z∏y demon nie
jest ostatecznie wcale taki z∏y. 

Publikacja powsta∏a przy wsparciu finansowym
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