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Omawiana pozycja jest twórczym głosem w dyskusji nad kondycją 
naszych czasów. Wnosi ona sporo inspiracji. Jej lektura pobudza do 
spojrzenia w innym świetle na szereg kwestii związanych z kryzysem 
nowożytnej cywilizacji.

Pomimo niepodważalnych walorów publikacja A. Kobylińskiego 
posiada drobną słabość, która rodzi jednak spory niedosyt. Tą słabo
ścią jest stosunkowo mało krytyczne podejście do poglądów Guardi- 
niego. Autor nie dostrzegał w badanych poglądach ani źródeł ich in
spiracji, ani też niejasności lub rodzących się wątpliwości co do kla
rowności niektórych idei oraz ich wzajemnej koherencji. W krytycznym 
ujęciu analizowanych poglądach należałoby też ustosunkować się do 
interpretatorów myśli Guardiniego. Braki w krytycznym podejściu do 
materiału źródłowego nie zostały uzupełnione także w ostatnim roz
dziale, który zgodnie z tytułem miał być również oceną.

Pewne zastrzeżenia może budzić brak krytyki literatury przedmiotu. 
Tymczasem myśl Guardiniego doczekała się już sporego opracowa
nia, aczkolwiek w stosunku do swej oryginalności i głębi wciąż niedo
statecznego. Również w spisie literatury autor nie wyróżnił publikacji 
o Guardinim w osobnym dziale, zwykle zatytułowanym „opracowa
nia”. W rezultacie czytelnik nie otrzymuje od autora informacji na te
mat oryginalności i nowości podjętego przez niego problemu.

Zbigniew Sareło 
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, ATK

E. Pöppel, A. L. Edingshaus, Mózg -  tajemniczy kosmos, tłum. M. 
Skalska, PIW, Warszawa 1998, ss. 255.

Książka Mózg -  tajemniczy kosmos napisana została przez neuro- 
psychologa i dziennikarkę. Profesor Ernst Pöppel kieruje Instytutem 
Psychologii Medycznej w Monachium i główny cel jego badań stano
wi rozszyfrowanie procesów nerwowych leżących u podłoża aktywnie 
pracującego mózgu. W Polsce ukazała się w 1987 roku jego książka 
Granice świadomości.

Mózg -  tajemniczy kosmos to publikacja, która w założeniu miała 
uzupełniać dokumentalny serial telewizyjny pod tym samym tytułem 
(tytuł niemiecki: Geheimnisvoller Kosmos Gehirn)\

' W Polsce serial emitowany był w 1997 roku.



Autorzy książki w trzynastu rozdziałach próbują pokazać, w jak róż
ne dziedziny życia wkraczają badania mózgu. Przeczytać tu można 
nawet o badaniach, które nie weszły jeszcze w sferę końcową.

Na pytanie, jak to możliwe, że widzimy, słyszymy, czujemy, mówi
my, zapamiętujemy, poruszamy się i jakie struktury w mózgu są za te 
czynności odpowiedzialne, autorzy próbują odpowiedzieć w pierwszych 
dwóch rozdziałach: Ewolucja -  uczłowieczenie mózgu (s. 15-33), oraz 
Budowa i funkcjonowanie: Mózg -  narząd szczególny? (s. 34-47).

Mówiąc o ewolucji, autorzy poszukują „molekularnej logiki życia” 
(s. 17). Ponieważ pierwsze formy życia powstały z materii nieożywio
nej, jako efekt spontanicznych reakcji chemicznych, podstawowym 
pytaniem jest: jak z materii nieożywionej mogła powstać materia oży
wiona? Czy filozoficzne teorie z okresu średniowiecza mówiące o ze
wnętrznej sile, która tchnęła życie w materię, mogą być prawdziwe? 
Łatwo się oprzeć na poglądzie szukającym przyczyny sprawczej ist
nienia świata poza nim samym, lecz autorzy stoją na stanowisku, że 
życie umożliwiają pewne określone reguły, które pozwoliły na utwo
rzenie 4 miliardy lat temu cząsteczek zdolnych gromadzić informacje 
(mowa o cząsteczkach DNA). To one warunkują egzystencję żywych 
stworzeń i ewolucję, w wyniku której wykształcił się mózg ludzki, 
najbardziej dotąd złożony system. Mózg właśnie kształtuje zachowa
nie, doznawanie nowych wrażeń, umożliwia człowiekowi świadomość 
własnego istnienia.

Ciekawie i przystępnie napisany rozdział drugi przybliża zwykłemu 
czytelnikowi budowę mózgu. Pozwala też na bliższe poznanie lokali
zacji funkcji psychicznych w tym skomplikowanym, aczkolwiek nie
wielkim (ok. 1400 cm3) narządzie.

Krótki rys historyczny zaś pozwala uświadomić sobie, od jak daw
na człowiek zainteresowany był działaniem tego „centrum dowodze
nia”. Pierwszy bezpośredni opis mózgu pochodzi z XVII wieku p.n.e. 
Możliwe jednak, że jest to jedynie odpis z o wiele starszego tekstu, 
z około 3000 roku p.n.e. (s. 3). Słowa sir John’a Eccles’a, na które 
powołują się autorzy mogą wyjaśnić ludzką ciekawość dotyczącą mó
zgu: „Odkąd człowiek pojął, że jest istotą myślącą, próbuje dociec, 
czym właściwie jest. To o wiele większy problem niż dociekanie, jak 
powstał wszechświat. Rzecz w tym, że bez ludzkiego mózgu ta kwe
stia w ogóle by się nie pojawiła. Gdyby nie mózg człowieka, cały dra
mat kosmosu odgrywałby się przed pustą widownią. O żadnej rzeczy 
nie byłoby wiadomo, że istnieje, gdyż nie byłaby możliwa obserwacja.



A zatem lepsze poznanie ludzkiego mózgu prowadzi prawdopodobnie 
zarówno do lepszego zrozumienia samego człowieka, jak i świata, 
w którym człowiek żyje” (s. 37).

W kolejnych rozdziałach autorzy przybliżają czytelnikowi, jakie 
struktury kierują ludzkimi zmysłami i działaniami oraz w jaki sposób 
odbywa się: widzenie (rozdział 4, s. 68-92), poznawanie i uczenie się 
(rozdział 5, s.92-112 i rozdział 6, s. 113-133), jakie procesy odpowie
dzialne są za odczuwanie przyjemności i bólu (rozdział 7, s. 134-149), 
dzięki czemu możliwy jest ruch (rozdział 8, s.150-166).

Rozpracowując kolejne aktywności człowieka, autorzy opisują naj
ciekawsze badania i ich wyniki, odkrywając przed czytelnikiem wiele 
tajemnic mózgu. Spotykamy się z nimi na co dzień, lecz dopiero czyta
jąc o nich, zdajemy sobie sprawę, ile czynności wykonujemy zupełnie 
automatycznie i jak duża musi być mobilizacja organizmu, aby doko
nać prostego procesu spostrzegania, mówienia, itd. Dzięki dokładne
mu opisowi każdego działania poznajemy kolejne etapy procesów po
znawczych.

Przy każdej funkcji Pöppel opisuje również zaburzenia, jakie mogą 
mieć miejsce w jej wykonywaniu, ich przyczyny i umiejscowienie 
w strukturach mózgu.

Dzięki bliskiej styczności z neurologią Poppel zna również choroby, 
które mają swoje źródło w mózgu i niezmiernie utrudniają życie chore
mu i jego bliskim. Są to znane „zmory” XX wieku, takie jak: choroba 
Alzheimera, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane (SM -  sclerosis 
multiplex), stwardnienie zanikowe boczne (zanikowe stwardnienie słu
pów bocznych rdzenia -  choroba Charcota2 i Duchenne’a3 -  sclerosis 
lateralis amyotrophica), epilepsja, a także AIDS, alkoholizm, depresja 
i schizofrenia. Choroba Alzheimera spowodowana jest degeneracją neu

2 Jean Martin Charcot (1825-1893) to naukowiec, który pozostawił po sobie wiele 
pierwszych obrazów chorób mózgu i rdzenia kręgowego. Pracował w Salpetriere. Zaj
mował się bardziej opisywaniem i porządkowaniem syndromów neurologicznych niż 
próbą ich leczenia. Był też pierwszym uczonym, który sporządził pełny obraz stward
nienia rozsianego (na podstawie: J. Thomwald, Kruchy dom duszy, Kraków 1994, 
146-150).

3 Armand Duchenne de Bologne (zmarły w 1875 roku) jako pierwszy zauważył 
objawy stwardnienia rozsianego w rdzeniu kręgowym. Duchenne przy pomocy aku
mulatorów Faraday’a i galwanicznych odnotowywał wszelkie drgawki, reakcje, drże
nia, aby na tej podstawie narysować obraz systemu nerwowego ( na podstawie: J.Thom- 
wald, dz. cyt., 146-155).



ronów w hipokampie i nadmiernym wydzielaniem glutaminianu -  neu- 
roprzekaźnika pobudzającego. W efekcie człowiek nią dotknięty niezdol
ny jest do procesów mentalnych, pojawiają się nasilające się zaburzenia 
pamięci aż do całkowitej jej utraty (s. 57). W chorobie Parkinsona wy
dzielany jest nadmiar dopaminy w zwojach podstawy, co powoduje drże
nie mięśni i w konsekwencji silne zaburzenia ruchowe (s.58). Stward
nienie rozsiane polega na zaburzeniu przekazywania impulsów i prze
twarzania informacji wskutek demielinizacji, co objawia się głównie 
w zaburzeniach koordynacji ruchowej, a często również w zaburzeniach 
wzroku (s. 55-56). W stwardnieniu zanikowym bocznym uszkodzone 
zostają neurony zawiadujące komórkami ruchowymi, co objawia się 
w niedowładach (s. 55). W przypadku epilepsji zaburzona jest równo
waga między pobudzaniem a hamowaniem (głównie w płatach skronio
wych i hipokampie), w wyniku czego niekontrolowanie rozprzestrzeniają 
się w mózgu pobudzenia nerwowe (s. 55). Wszystkie te choroby charak
teryzują się obumieraniem komórek nerwowych, co w efekcie powodu
je niezdolność kontroli własnego organizmu.

Autorzy zajmują się również, bardzo dziś popularnym, zagadnie
niem sztucznej inteligencji (rozdział 11, s.200-219). Przyznają, że kom
puter jako narzędzie w diagnozowaniu zaburzeń pracy mózgu jest bar
dzo pomocny. Wystarczy wspomnieć wykorzystywane współcześnie 
techniki obrazowego badania mózgu, takie jak: emisyjna tomografia 
pozytronowa (PET), magnetyczny rezonans jądrowy (NMR), czy en- 
cefalografia magnetyczna (MEG). Inne wykorzystanie komputera to 
pożyteczne symulacje, które pozwalają na komfort, jakiego nie mieli 
badacze, choćby z zeszłego stulecia: przy fiasku przeprowadzanego 
eksperymentu pacjent nie staje się jego ofiarą. Jednak dla Poppela kom
puter nadal pozostaje tylko narzędziem.

Warte polecenia są także rozdziały: dwunasty i trzynasty. Pierwszy 
z nich zatytułowany jest: Komunikacja: Wyrazić siebie, zrozumieć świat. 
Do porozumiewania się niezbędna jest współpraca obu półkul. Dzięki 
temu bowiem, w przypadku uszkodzenia jednej z półkul „sąsiadka” może, 
przynajmniej częściowo, przejąć jej funkcje. Z doświadczeń Rogera 
Sperry’ego, przedstawionych w książce wynika, że u kobiet ma miejsce 
lepsza współpraca obu półkul, ściślejsze są bowiem powiązania między 
funkcjami reprezentowanymi przez każdą z półkul. U dzieci natomiast 
może nawet dojść do całkowitego przejęcia funkcji uszkodzonej półkuli 
przez drugą. Eksperymenty tego samego naukowca wykazały, że u doro
słych praworęcznych mężczyzn lewa półkula dominuje w funkcjach ję



zykowych, zaś prawa organizuje wyobraźnię przestrzenną oraz odpo
wiada za ocenianie emocjonalne. Lepsza współpraca półkul u kobiet 
powoduje, że ich sprawność werbalna silniej powiązana jest z ocenia
niem emocjonalnym i orientacją w przestrzeni.

Następny rozdział zatytułowany Mózg i sztuka: człowiek jako twór
ca pokazuje, że lepsze zrozumienie działania mózgu pomoże też zgłę
bić twórcze zdolności człowieka. Obrazy i rysunki bazują na dostrze
ganiu wzrokowym, muzyka bazuje na procesach słyszenia, zaś sztuka 
poetycka wykorzystuje pierwotne doświadczenie mowy. Najgłębsze 
przeżycia estetyczne mają miejsce wtedy, gdy stymulowane jest jed
nocześnie wiele układów zmysłowych. Człowiek, w odróżnieniu od 
zwierząt, posiada zdolność oceniania przeżyć i zdarzeń, które postrze
ga. Wpływa to na twórczość ludzką, której tworzenie i ocenianie za
leżne jest od płatów czołowych. Pozwalają one również odróżnić do
bro od zła, co stanowi o tym, że jesteśmy ludźmi.

Książka przybliża w bardzo przystępny sposób „tajemniczy kosmos”, 
jakim jest mózg ludzki. Dzięki językowi, zrozumiałemu dla przeciętne
go czytelnika nie mającego na co dzień kontaktu z medycyną ten nie
wielki, lecz jakże ważny narząd, przestaje być tak tajemniczy, a staje się 
bliższy człowiekowi. Zaś wspaniale dobrane zdjęcia podnoszą atrakcyj
ność książki. Dla zainteresowanych najważniejsze pozycje literatury 
światowej uporządkowane tematycznie, podane zostają przez autorów 
na końcu książki. Praca ta stanowi wspaniałą pozycję zarówno dla la
ików, jak i dla osób interesujących się funkcjonowaniem mózgu.

Monika Paszowska 
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, ATK

Mirosław Mylik, Filozoficzne podstawy sportu. Podręcznik Ruchu 
Parafiadowego, Kolegium Pijarów, Warszawa 1997, ss 240.

Filozofia sportu nie posiada w zasadzie sprecyzowanego zakresu 
badań. Nie wypracowano też charakterystycznych dla tej nowo po
wstającej dziedziny podstawowych kategorii, pojęć, procedur badaw
czych. Niejasność właściwości, istoty, statusu merytorycznego i meto
dologicznego filozofii sportu jest pochodną a zarazem odzwierciedle
niem trudności w zakresie ustalenia własności nauk o kulturze fizycznej 
(do których filozofię sportu się zazwyczaj zalicza), a także ich miejsca 
w ogólnym systemie nauk. Wprawdzie próby filozoficznego czy qu-


