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Wstęp

Książka ta dotyczy sumienia. W przeżyciach ludzi jest ono obecne od najdawniejszych czasów, prawdopodobnie od momentu, w którym człowiek stał się zdolny do
refleksji nad swoim kontaktem z innym człowiekiem lub inną żywą istotą. Mimo
że treść psychologiczna tych przeżyć, a także znaczenia różnych określeń zjawiska
zmieniały się w dziejach ludzkości na przykład za sprawą ogólnego rozwoju moralnego ludzi, sumienie nadal nam towarzyszy. Wśród współcześnie żyjących ludzi zdecydowany wyjątek stanowią ci, którzy nie doświadczyli na sobie skutków działania
sumienia. Język potoczny jest tego widocznym dowodem. Któż z nas nie odczuwał
tak zwanych wyrzutów sumienia, kogo z nas nie dręczyło sumienie wówczas, gdy
zachowaliśmy się niezgodnie z naszymi przekonaniami – tym, jak powinniśmy się
zachować – a wynikiem tego zachowania była krzywda innych ludzi. Kogóż z nas
właśnie sumienie nie powstrzymało przed zrobieniem czegoś, co innym sprawiłoby przykrość lub cierpienie. Stała i, jak się wydaje, powszechna obecność sumienia
w życiu ludzi nie zwalnia autora od podjęcia próby określenia, czym ono jest, co to
za zjawisko.
Jednym z głównych celów tej książki jest wykazanie tego, że o sumieniu można
myśleć, można je rozumieć jako psychiczny mechanizm adaptacyjny, (samo)nagradzający lub (samo)karzący, polegający na tym, że oceny skutków własnych zachowań
w wymiarach „dobre – złe uczynki” bądź „przyzwoitość – nieprzyzwoitość” wpływają lub mogą wpływać na obraz własnej osoby, a powstałe emocje pozytywne (na przykład satysfakcja, zadowolenie z siebie) lub emocje negatywne (na przykład poczucie
winy, wstyd) motywują lub demotywują do rozmaitych zachowań, działań i uczynków. A zatem skutkiem oceny własnego zachowania są: albo subiektywne poczucie
zadowolenia, satysfakcji, albo poczucie dyskomfortu psychicznego, czyli emocjonalne składniki sumienia.
Innym, równie ważnym składnikiem sumienia jest indywidualny system oceniania, wartościowania zdarzeń, sytuacji i zachowań. Przez „dobre uczynki” rozumiem
zachowania, które ze względu na pozytywne konsekwencje dla innych osób są zgodne ze społecznymi i/lub indywidualnymi standardami moralnymi i które przyczyniają się do pomnożenia dobrostanu tych osób. Przez „złe uczynki” rozumiem zachowania, które ze względu na negatywne konsekwencje dla innych osób są sprzeczne
ze społecznymi i/lub indywidualnymi standardami moralnymi oraz powodują pomniejszenie dobrostanu tych osób. Pisząc o zachowaniach, mam na myśli te, które są
intencjonalne, wokół których – albo samych zachowań, albo ich skutków – dokonała
się bodaj najskromniejsza refleksja, oraz te nieintencjonalne, których konsekwencją
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jednakże były cierpienie i krzywda innych osób. Bywa bowiem tak, że nawet jeżeli nie było naszym zamiarem sprawienie komuś przykrości, a sprawiliśmy ją, odczuwamy dyskomfort psychiczny i pojawia się potrzeba zadośćuczynienia. A zatem
przedmiotem badań, analiz i rozważań w niniejszym opracowaniu będzie sumienie
indywidualne, czyli takie, dla którego nagrody i kary są ostatecznie pochodzenia wewnętrznego.
Adaptacyjny charakter sumienia przejawia się na obu płaszczyznach funkcjonowania człowieka – na tej społecznej i na tej psychicznej. Zapobiegając zachowaniom
aspołecznym, demotywując ludzi do nich oraz motywując do zachowań prospołecznych, sumienie przyczynia się, czyni możliwymi przyjazne kontakty między ludźmi,
na przykład satysfakcjonującą współpracę.
Sumienie także – poprzez zapobieganie popełnieniu „złych uczynków” – chroni
jednostkę od przeżywania poczucia dyskomfortu psychicznego, na przykład poczucia winy lub poczucia zagrożenia dobrej samooceny, i ten skutek jego działania określa się jako realizację funkcji adaptacyjnej na poziomie psychicznym.
W przeciwieństwie do języka potocznego w języku naukowym psychologii określenie „sumienie” nie jest używane zbyt często. Być może wynika to z trudności
zdefiniowania wieloaspektowego zjawiska, jakim jest sumienie, albo przyczyną jest
znaczny „ładunek” subiektywności, może nawet mistycyzmu (na przykład mówi się
o „głosie sumienia”), jaki jest zawarty w potocznym myśleniu o nim. Pewna tradycja
kulturowa, w której sumienie kojarzone bywa z życiem religijnym, być może również
nie sprzyja naukowym badaniom tego zjawiska.
Nie oznacza to, że zagadnienia mniej lub bardziej bezpośrednio odnoszące się do
sumienia nie są przedmiotem badań psychologów. Są. Jednakże w znacznej ich części
sumienie pozostaje gdzieś w tle (na przykład badania dotyczące poczucia winy odnoszą się bezpośrednio do sumienia, mimo to takie określenie nie pojawia się). Jeżeli
sumienie jest obecne w badaniach, to rzadko jako główny ich przedmiot.
Dobrą ilustracją takiego stanu rzeczy jest lektura jednego z rozdziałów monografii Dobro i Zło. W rozdziale zatytułowanym Cztery korzenie zła R.F. Baumeister
i K.D. Vohs szczegółowo analizują źródłowe przyczyny złych uczynków. Wymieniają
cztery, nazywając je pośrednimi. Złe czyny i przemoc są stosowane: 1) jako środek do
celu, 2) w odpowiedzi na zagrożenie ego, 3) jako błędne staranie o osiągnięcie dobra
i 4) jako środek do osiągnięcia sadystycznej przyjemności. Autorzy wymieniają także
piąte źródło, nazywając je bezpośrednim. Piszą oni:
W pewnym sensie jednak najważniejszą przyczyną nie jest żadne z tych (czterech)
źródeł, ale to, co znajduje się na drugim końcu łańcucha przyczynowego, tuż przed aktem przemocy. W wielu przypadkach, w tym ostatnim ogniwie łańcucha w grę wchodzi
załamanie samokontroli (Baumeister, Vohs 2008).

Załamanie samokontroli jest tym piątym, bezpośrednim źródłem. Utrata samokontroli jest zatem najważniejszą, bezpośrednią przyczyną złych czynów, przemocy, agresji i wyrządzania krzywdy innym. Jest bardzo prawdopodobne, że głównym
narzędziem tej samokontroli, sposobem jej sprawowania jest właśnie sumienie. Ale
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wyżej cytowani Baumeister i Vohs nie posługują się tym pojęciem. W przytoczonej
monografii Dobro i Zło, liczącej 605 stron, w której prace opublikowało 36 autorek
i autorów, pojęcie „sumienie” pojawiło się zaledwie kilka razy.
Jednym z nielicznych wyjątków są badania S. Miligrama i powstałe na ich podstawie
dzieło Posłuszeństwo wobec autorytetu. Bodaj najsławniejszy eksperyment w psychologii jest zarazem jednym z niewielu wybitnych badań w zakresie psychologii moralności. Istota eksperymentu została opisana następująco:
osoba przychodziła do laboratorium psychologicznego i była proszona o wykonanie serii czynności, które wchodzą w coraz większy konflikt z sumieniem. Głównym pytaniem
było, jak długo osoba badana będzie się stosować do poleceń eksperymentatora, zanim
odmówi podjęcia wymaganych od niej działań (Miligram 2008, s. 20).

W wersji podstawowej eksperymentu 65% badanych osób („nauczycieli”) zastosowało wobec „ucznia” – pomocnika eksperymentatora – najwyższą wartość
prądową szoku elektrycznego (450 V), czyli do końca spełniało polecenia eksperymentatora, mimo pełnej świadomości tego, iż działania takie powodują cierpienia „ucznia”, mimo że doświadczało ogromnego dyskomfortu psychicznego łącznie
z zewnętrznymi objawami ciężkiego stresu, mimo że nie znajdowały żadnego – poza
poleceniami eksperymentatora – racjonalnego uzasadnienia swojego działania.
Zdaniem Miligrama, powodem takiego zachowania jest posłuszeństwo badanych
osób wobec autorytetu i/lub władzy, które to posłuszeństwo uwalnia od odpowiedzialności za popełnione czyny. Włączenie jednostki do hierarchicznej struktury
społecznej, w której jest podwładną, pozbawia ją autonomii, zwalniając tym samym
od odpowiedzialności. Na pytanie: „jak to się dzieje, że osoba, która zwykle jest
przyzwoita i uprzejma, podczas eksperymentu zachowuje się tak bezwzględnie wobec innej osoby?” Milgram odpowiada: „robi to, ponieważ sumienie, które kontroluje impulsywne, agresywne działania, zostaje z konieczności osłabione w momencie włączenia do hierarchicznej struktury (Miligram 2008, s. 148). Do interpretacji
autora powrócę jeszcze w tym momencie, w którym przedstawię inne powody osłabienia lub wyłączenia sumienia.
Uległość wobec autorytetu lub władzy nie jest jednak jedynym powodem osłabienia czy wyłączenia sumienia i między innymi dlatego sumienie – ten złożony konglomerat emocji moralnych i ocen poznawczych – stanie się głównym przedmiotem
rozważań i analiz tej książki.
Osiągnięcia neuronauk ostatniego ćwierćwiecza zachęcają do podjęcia próby
uczynienia z sumienia psychologicznej kategorii eksperymentalnej. Celem niniejszego opracowania jest także uporządkowanie dotychczas zgromadzonej wiedzy dotyczącej sumienia, emocji i zachowań moralnych, a tym samym stworzenie teoretycznych ram dla wszechstronnych działań zmierzających do „wzmocnienia” sumienia,
uczynienie go bardziej skutecznym mechanizmem zapobiegającym pojawianiu się
złych uczynków. Troska o poprawę jakości życia ludzi zdecydowanie tego wymaga.
Nie jest bowiem wykluczone, że już teraz albo w niedalekiej przyszłości znajdziemy
się w sytuacji, w której zachowania mające złe konsekwencje dla innych – i to nie
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tylko te powodujące wielkie dramaty ludzkie – będą musiały być leczone tak, jak
obecnie leczy się napady lęku czy wybuchy zachowań agresywnych.
Potrzeba zrozumienia mechanizmów działania sumienia – wynikająca zarówno
z chęci poznania, jak i z konieczności ustanowienia owych ram teoretycznych, podstawy działań wzmacniających sumienie – skłania do podjęcia próby poszukiwania
biologicznego (mózgowego) substratu sumienia. Innymi słowy, podjęta zostanie
próba odpowiedzi na pytanie o to, jakie procesy neurofizjologiczne i neurochemiczne, w jakich obszarach mózgu współwarunkują istnienie i funkcjonowanie sumienia.
Właśnie współwarunkują, ponieważ funkcjonowanie sumienia – tak wynika
z jego definicji podanej uprzednio – zależy również od oceny przez jednostkę jej
własnych zachowań, pragnień, wyobrażeń w wymiarach „dobre uczynki – złe uczynki”, „przyzwoitość – nieprzyzwoitość”. Sposoby dokonywania tej oceny, jej psychiczne, społeczne i moralne uwarunkowania także będą przedmiotem dociekań i analiz,
choć nie one stanowią główny temat rozważań.
Najogólniej rzecz biorąc, sumienie funkcjonuje na dwa, nieco odmienne, choć
z sobą powiązane, sposoby. Po pierwsze, jest swego rodzaju „recenzentem” lub częściej „sędzią” już zaistniałych zachowań. Poprzez ocenę skutków tych zachowań, posługując się powyżej przedstawionymi wymiarami („dobre uczynki – złe uczynki”,
„przyzwoitość – nieprzyzwoitość”), dzięki uruchomieniu określonych mechanizmów
neurofizjologicznych następuje aktywacja sumienia owocująca pojawieniem się stanów emocjonalnych – bądź to poczucia zadowolenia, satysfakcji, a nawet niekiedy
dumy z siebie, bądź poczucia dyskomfortu psychicznego, na przykład zakłopotania,
zażenowania, poczucia winy lub wstydu, lęku moralnego czy nawet wstrętu, czyli
– posługując się językiem potocznym – tak zwanych wyrzutów sumienia.
Drugą funkcją sumienia jest zapobieganie, niedopuszczanie do pojawienia się
zachowań niemoralnych, mających złe konsekwencje dla innych, nieprzyzwoitych,
bądź też stymulowanie, wzmacnianie i motywowanie do zachowań o dobrych konsekwencjach dla innych, przyzwoitych. Okolicznością umożliwiającą zaistnienie tej
drugiej funkcji sumienia jest antycypacja silnych stanów emocjonalnych, tych, których jednostka doświadczyła wówczas, gdy sumienie pełniło swoją pierwszą, karzącą
lub nagradzającą funkcję. Jeżeli poprzednio po określonym zachowaniu jednostka
doświadczyła dyskomfortu psychicznego, to teraz, antycypując ów nieprzyjemny dyskomfort, będzie motywowana do uniknięcia owego dyskomfortu i powstrzyma się
od tego zachowania.
„Karząca” część sumienia wynikająca z pełnienia funkcji sędziego wykazuje bardzo istotną właściwość, tę mianowicie, że negatywne emocje powodujące dyskomfort psychiczny nie podlegają „spontanicznej”, mimowolnej habituacji lub podlegają
jej w niewielkim stopniu. W doznaniach ludzkich oznacza to, że cały czas doświadczamy owego dyskomfortu, a język potoczny opisuje tę sytuacje jako taką, w której
sumienie nadal „gryzie” nas i nie przestaje gryźć samo z siebie. Dyskomfort utrzymujący się cały czas silnie motywuje jednostkę do rozmaitych działań mających
„uciszyć”, „zagłuszyć” sumienie. Można wymienić kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt sposobów uciszania lub wyłączania sumienia. Podstawowym celem tych sposo-
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bów jest unikanie lub łagodzenie kar ze strony sumienia, a istota tych kar polega na
podaniu w wątpliwość lub nawet zanegowaniu pozytywnego obrazu własnej osoby.
Sposobom uciszania i wyłączania sumienia oraz psychicznym i społecznym konsekwencjom tego poświęcona będzie spora część tej książki.
W tym miejscu należy także określić, jaka jest relacja tak pojmowanego sumienia
do potocznie, a także naukowo rozumianej moralności. Otóż sumienie jako kategoria psychologiczna jest jednym z „narzędzi” moralności, ale nią nie jest. Rozważania
i badania sumienia, tego „narzędzia” moralności, wpisują się w krąg problematyki moralności i psychologii moralności, jednakże w niniejszym opracowaniu tylko
w niewielkim stopniu będę się zajmować innymi zagadnieniami tych dziedzin nauki,
na przykład sądami moralnymi dotyczącymi zachowań innych ludzi. Takie samoograniczenie tematyczne będzie sprzyjać klarowności prezentacji. I dalej, ponieważ
głównym przedmiotem moich zainteresowań jest sumienie rozumiane jako kategoria psychologiczna, to historycznym rozważaniom filozofów, moralistów, teologów
i pisarzy, którzy wypowiadali się w sprawach sumienia, poświęcę niewiele uwagi.
Czytelnika zainteresowanego tą problematyką zachęcam do sięgnięcia po monografię W. Szewczuka poświęconą sumieniu (Szewczuk 1988).
Podsumowując, książka ta jest próbą nieco innego niż tradycyjne spojrzenia na
sumienie, uczynienia z niego kategorii psychologicznej o biologicznym i społecznym
podłożu, co być może umożliwi podjęcie starań o „wzmocnienie” sumienia, czyli
udoskonalenie mechanizmów demotywujących w stosunku do pewnych zachowań,
tych mianowicie, których konsekwencjami są lub mogą być cierpienia, utrata zdrowia lub życia innych ludzi. Zgodnie bowiem z wyjściową tezą ogólną – przesłaniem
tego opracowania – zachowania sprawiające ból i cierpienie innym ludziom, zachowania niemoralne pojawiają się między innymi dlatego, że sumienie krzywdzicieli
(sprawców tych zachowań) nie potrafi temu zapobiec, nie eliminuje zachowań tego
typu. Kluczowe pytanie brzmi zatem: co sprawia, że karząca funkcja sumienia nie jest
wystarczająco skuteczna, aby zapobiegać zachowaniom niemoralnym?
Oczywiście można postępować moralnie, kierując się na przykład tym, co A. Blasi nazywa pragnieniem moralnym, i nie korzystać z „pomocy sumienia” (Blasi 1980).
W takich przypadkach sumienie powinno jednak stać na straży, być swego rodzaju
zabezpieczeniem, gdyby motywująca siła pragnienia moralnego z jakichś powodów
osłabła lub zanikła.
Sumienie nie jest jedynym regulatorem zachowań moralnych. Oprócz wewnętrznej regulacji tych zachowań istnieje cały szereg społecznych (zewnętrznych) regulatorów. Ich opis, analiza mechanizmów ich działania wykracza poza ramy tego opracowania. O relacjach wewnętrznych i społecznych sposobach regulowania zachowań
moralnych napiszę w rozdziale 6, kiedy to przedstawię metody łagodzenia lub wyłączania kar ze strony sumienia.

Rozdział 1

Czym jest sumienie

Jak to już stwierdziłem we wstępie, w przeżyciach zdecydowanej większości ludzi
sumienie było i jest obecne od najdawniejszych czasów. Obecność, o której piszę, nie
oznacza wszakże permanentnej obecności w naszej świadomości, sumienie aktywizuje się, dochodzi do głosu najczęściej wówczas, gdy oceniamy skutki naszych działań, głównie naszych interakcji z innymi ludźmi, lub gdy zamierzamy podjąć jakieś
działanie, w którym będą uczestniczyć inni ludzie, a my wyobrażamy sobie, jakie
mogą być dla nich konsekwencje tych działań. Owo ocenianie odbywa się na wymiarach „dobre uczynki – złe uczynki” i/lub „przyzwoitość – nieprzyzwoitość”. W zależności od wyniku tej oceny albo odczuwamy zadowolenie, przyjemność lub satysfakcję, albo mamy poczucie dyskomfortu psychicznego wyrażającego się na przykład
poczuciem zakłopotania, zażenowania, wstydu, poczuciem winy czy wstrętu.
Niezależnie od subiektywnej jakości (treści) przeżycia, sumienie pojawia się
w wyniku interakcji społecznej.
Prapoczątków pojawiania się sumienia można upatrywać w sytuacji, kiedy człowiek, świadom swojej odrębności od innych, jednocześnie zdał sobie sprawę ze swojego podobieństwa do nich i zaakceptował je oraz gdy wykształcił w sobie zdolność
przeżywania emocji podobnych do tych, które przeżywa drugi uczestnik ich wzajemnej interakcji.
Nabyte zdolności empatyczne i wynikająca z nich możliwość uświadomienia sobie położenia innego człowieka stanowiły być może swego rodzaju pierwotny punkt
odniesienia dla oceny skutków własnego zachowania wobec innego człowieka. Sentencja „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe” mogła być pierwszą normą moralną
zrodzoną w wyniku bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Być może
naruszenie tej normy było pierwszą okazją do ujawnienia się istnienia i działania
sumienia. Sprawienie drugiej osobie cierpienia „bolało” tak, jakby cierpienie było
udziałem naruszającego normę. Doświadczenia ludzi wskazywały powód, dla którego nie należy czynić drugiemu tego, co dla nas niemiłe, dopisywały niejako drugą
część sentencji: „Nie czyń tego, bo dla ciebie także to będzie niemiłe”. W czasach
walki o przetrwanie obowiązywanie tej „pierwszej normy” musiało być bardzo ograniczone. Tymi drugimi, którym nie należało robić tego, co nam niemiłe, mogli być
tylko nieliczni, bardzo do nas podobni, związani z nami rodzinnie, bliscy nam emocjonalnie. Tym, co dla nas było niemiłe i czego nie powinniśmy czynić drugiemu
– w tamtych odległych czasach – był zapewne ból fizyczny wynikający z pobudzenia
nocyceptywnego.
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Można sobie wyobrazić, że postulat moralny „Czyń drugiemu to, co dla ciebie
miłe” pojawił się równocześnie, chociaż koncentrowanie się na walce o przetrwanie,
borykanie się z zagrożeniami, które były wówczas najistotniejsze, mogło to opóźnić.
Pierwsza norma moralna i wyżej wspomniany postulat zapewne były swego
rodzaju ludzkim odpowiednikiem zachowań uspokajających, które współcześnie
u zwierząt obserwował K. Lorenz. Jeżeli walka, na przykład o samice lub terytorium,
u osobników tego samego gatunku zaczyna być zagrażająca dla zdrowia lub życia
walczących, wówczas słabsza z walczących stron przejawia zachowania polegające
na wycofywaniu się z pola walki z opuszczoną głową i ogonem lub kładzie się na
grzbiecie, odsłaniając miękkie części swego ciała albo zaczyna wydziobywać z ziemi nieistniejące ziarna. Zachowania te uspokajają silniejszego walczącego na tyle,
że rezygnuje z kontynuowania walki. Celem i ogólnym sensem tych zachowań jest
ochrona stanu liczebnego populacji, niedopuszczenie do osłabienia czy wyginięcia
gatunku w walkach bratobójczych (Lorenz 1996).
Jest bardzo prawdopodobne, że „prasumienie”, czyli doświadczenie negatywnej
emocji, na przykład żalu, nie tylko zapobiegało uszczupleniu stanu liczebnego populacji ludzi żyjących blisko siebie i współpracujących z sobą, ale także polepszało tę
współpracę.
W czasach późniejszych, kiedy to pojawiły się normy regulujące sposoby funkcjonowania społecznego oraz reguły wzajemnego odnoszenia się ludzi do siebie, sumienie znalazło wsparcie w postaci sankcji społecznych dołączonych do tych norm
i reguł. Od teraz czegoś nie powinno się robić nie tylko dlatego, że zrobienie tego
powodowało karę ze strony sumienia w postaci negatywnych emocji, ale także i dlatego, że groziła sankcja społeczna. Złe uczynki były karane podwójnie. Podobnie
rzecz się ma z uczynkami dobrymi. Dokonywanie ich nie tylko powodowało pojawienie się nagrody wewnętrznej ze strony sumienia, ale także mogła się pojawić
nagroda zewnętrzna ze strony otoczenia społecznego. Normy społeczne, później nazwane „moralnymi”, wyznaczały również zakres działania sumienia, stały się obok
zdolności współodczuwania bólu i cierpienia innych osób niejako drugą podstawą,
wyznacznikiem oceny tego, co dobre, a co złe, ustanawiając tym samym to, jak postępować nie wolno oraz jak postępować należy.
Można sformułować spekulatywne przypuszczenie, że już w tamtych czasach ludzie podejmowali różnorodne wysiłki, aby ograniczyć lub nawet wyeliminować działanie sumienia, głównie jego karzącej funkcji. Chcąc uzyskać nienależne im korzyści,
dopuszczali się krzywdzenia innych i wówczas doświadczali nieprzyjemnych emocji,
cierpiał na tym pozytywny obraz ich osoby. Aby się od nich uwolnić lub aby zapobiegać pojawieniu się tych emocji, zaczęli stosować rozmaite sposoby, które w języku współczesnym w przybliżeniu można nazwać „relatywizmem moralnym”. Ocena
tego, czy jakieś zachowanie jest złe, czy dobre, straciła swój bezwzględny charakter, stała się względna, zależna od sytuacji lub okoliczności. W jednej sytuacji jakiś
uczynek był złym, ale w innej sytuacji już taki nie był. Był może nawet dobrym, bo
skutecznym sposobem uwalniającym od nagany ze strony sumienia było dokonanie
podziału ludzi na „swoich” i „obcych”, zastosowanie podziału „my” i „oni”.
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Sprawienie cierpienia komuś z członków rodziny lub bliskiego otoczenia było
oceniane jako czyn naganny, na przykład ze względu na podobieństwo krzywdzonego do krzywdziciela lub ze względu na wspólnotę interesów, natomiast spowodowanie cierpienia komuś obcemu już takim czynem nie było.
Pojawiły się także swego rodzaju „instytucjonalne” sposoby neutralizowania działań sumienia. Do nich można zaliczyć powstałe obyczaje, mniej lub bardziej oficjalne normy społeczne oraz doktryny ideologiczne. Do tych pierwszych należy prawo,
a nawet obowiązek pomszczenia krzywdy doznanej od osoby obcej przez członka
rodziny osoby pokrzywdzonej. Dokonanie zemsty zawsze wiązało się ze sprawieniem cierpienia, a często nawet pozbawieniem życia krzywdziciela, ale czyn ten nie
był oceniany jako zły i nie powodował negatywnej reakcji ze strony sumienia. Nie
miał też znaczenia fakt, że rozmiar i wielkość zemsty mogły być niewspółmierne do
winy. Co więcej, poniechanie zemsty mogło powodować wyrzuty sumienia jako czyn
sprzeczny z „normą”, społecznym nakazem mszczenia się.
Do drugiej grupy sposobów neutralizowania działania sumienia można zaliczyć
rozmaite pseudoteorie głoszące wyższość jednej grupy ludzi czy rasy nad inną grupą
czy rasą, deprecjonowanie jej. W postępowaniu wobec członków grupy deprecjonowanej nie obowiązywały już te same kryteria oceny tego, co dobre, a co złe.
Do obu tych sposobów neutralizowania sumienia wrócę na dalszych stronach
niniejszego opracowania.
Wszystko, co napisano powyżej, w tym rozdziale należy odczytać jako domysły,
przypuszczenia, może nawet – w niektórych kwestiach – hipotezy. Nie są to jednak
wyłącznie czcze spekulacje, ponieważ na podstawie tego, co jest obecnie, możemy się
pokusić o supozycje dotyczące tego, jak było lub mogło być kiedyś.
Nie ulega natomiast wątpliwości, że w ciągu wieków zmieniały się kryteria oceny tego, co dobre, a co złe, co jest dobrym, a co złym uczynkiem. Dowodów przemawiających za prawdziwością tej tezy dostarcza historia ludzkości. Obecnie nie
istnieją już systemy prawne dopuszczające niewolenie ludzi, pozbawiające ich prawa decydowania o własnym losie. Także zdecydowana większość współczesnych
mieszkańców Ziemi uznaje, że praktyki niewolnicze są czymś złym. Ale jeszcze nie
tak dawno praktyki takie były stosowane. Wystarczy przypomnieć, że niewolnictwo i handel niewolnikami w Anglii zniesiono oficjalnie w 1807 roku, w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej – w 1863 roku, a w Arabii Saudyjskiej dopiero
w 1962 roku.
Oczywiście nie ma pełnej zgodności między tym, co za złe uznaje system prawny
lub powszechny zbiór norm zwyczajowych, a tym, co za złe uznaje jednostka lub określona grupa społeczna. Niemniej nie ma większych wątpliwości, że oba te „ośrodki
ocen moralnych” – normy prawne oraz sumienie indywidualne i grupowe – w niemałym stopniu są od siebie zależne, wzajemnie się przenikają, współtworząc się.
Zmieniające się kryteria oceny tego, co dobre, i tego, co złe, sprawiły, że zmieniały
się obszar i zakres działania sumienia. Jeżeli niewolenie ludzi oficjalnie uznano za
czyn niezgodny z prawem, to praktyki tego rodzaju stały się obszarem, który z pewnym opóźnieniem czasowym także podlegał osądowi sumienia.
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O stałej i częstej obecności sumienia w przeżywaniu i doświadczeniach ludzi najdobitniej świadczy język, którym się posługujemy w życiu codziennym, jak również
język sztuki, literatury, teatru i filmu. Szewczuk, autor wspomnianej już monografii poświęconej sumieniu, doliczył się ponad 300 zwrotów językowych, przysłów i sentencji,
których podmiotem jest „sumienie”. Część z tych zwrotów to wyrażenia, pojęcia metaforyczne i nie ma w tym niczego nadzwyczajnego. Jeżeli bowiem mówimy o rzeczach,
których nie doświadczamy za pomocą zmysłów, musimy się odwołać do języka metaforycznego (a efektów działania sumienia nie doświadczamy za pomocą zmysłów).
Za G. Lakoffem i M. Johnsonem przyjmuję, że istotą metafory jest rozumienie
i doświadczanie pewnego rodzaju rzeczy w kategoriach innej rzeczy (Lakoff, Johnson 1988). Zgodnie z tym określeniem w zwrotach językowych dotyczących sumienia znajdziemy między innymi metaforę „Sumienie to groźne zwierzę”. W języku
potocznym używamy niekiedy takich oto zwrotów, chcąc przybliżyć, czym jest sumienie i jak ono funkcjonuje. Mówimy: „Gryzie mnie sumienie”, „Sumienie go szarpało”, ale także „Udało się mu uspokoić sumienie” lub „Niektórzy ludzie potrafią obłaskawić swoje sumienie”, mimo że sumienie nie posiada zębów, które są konieczne
do tego, aby gryźć. Posługujemy się metaforami, ponieważ ułatwiają one, a w wielu przypadkach umożliwiają zrozumienie tego, do czego się odnoszą. Metafory są
swego rodzaju uogólnieniem ludzkiego doświadczenia. Polega ono na rejestracji
i nadawaniu bardziej ogólnego znaczenia obserwacji dotyczącej tego, że rozumienie
i doświadczanie określonej rzeczy jest możliwe i sensowne w terminach nie wszystkich, ale tylko określonych innych rzeczy. Metafora „Sumienie to pędzący pojazd”
jest w mniejszym stopniu (jeżeli w ogóle) przydatna do przybliżenia tego, czym jest
sumienie i jak ono funkcjonuje, ponieważ w doświadczaniu pędzącego pojazdu niewiele jest takich jakości, które można odnieść do doświadczania sumienia.
Przywołano metaforę „Sumienie to groźne zwierzę”, aby uwypuklić dwie główne właściwości sumienia. Pierwsza z nich wskazuje, że sumienie może być źródłem
bólu i cierpienia. Szarpanie i gryzienie są bez wątpienia związane z bólem. Druga
właściwość sumienia ukazywana przez metaforę „Sumienie to groźne zwierzę” to
możliwość jego zneutralizowania – osłabienia lub wyłączenia negatywnych emocji
stanowiących składową sumienia. Temu zagadnieniu zostanie poświęcony odrębny
rozdział.
Metafora wskazana powyżej nie jest oczywiście jedyną, jakiej można się doszukać
w wielkiej liczbie wyrażeń językowych odnoszących się do sumienia. Przykładowo
inną jeszcze może być „Sumienie to głos”. Mówiąc o sumieniu: „Udało się mu uciszyć
sumienie”, „Nie posłuchał głosu sumienia” lub „Gdyby posłuchał sumienia”, myślimy
o nim tak, jakby było ono głosem, który można nasilić lub osłabić, myślimy o nim jak
o głosie coś radzącym, czyli przenoszącym jakieś treści, komunikującym się z nami,
czegoś nam zabraniającym, do czegoś innego nas zachęcającym. Myślimy też o negatywnych konsekwencjach tego, że nie posłuchaliśmy sumienia, domyślamy się, że nie
byłoby ich, gdybyśmy „Poszli za głosem sumienia”.
Opisane metafory umożliwiają zrozumienie, czym jest sumienie, jak ono funkcjonuje, ułatwiają komunikowanie się z innymi ludźmi w sprawach dotyczących su-
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mienia, a także w pewien sposób instruują nas, co możemy robić, a czego robić nie
powinniśmy.
W psychologii naukowej sumienie nie jest zbyt często eksplorowanym obszarem
badań. Ta sytuacja ma kilka powodów, z których wymienię tylko kilka, moim zdaniem najważniejszych. Po pierwsze, psychologia swój byt w świecie nauki rozpoczęła
od radykalnego obiektywizmu. Głosi on, że świat jest zbiorem rzeczy i wydarzeń,
które wykazują określone właściwości, są obdarzone pewnymi cechami. Właściwości
te są niezależne od ludzi w tym sensie, że istnieją obiektywnie bez względu na to, czy
są spostrzegane przez kogoś, czy też nie. Człowiek poznaje świat poprzez kontakt
z jego obiektami, doświadczając ich cech i związków zachodzących między nimi.
Poznanie świata odbywa się za pomocą kategorii i pojęć. Odzwierciedlają one
cechy i właściwości obiektów tego świata, a także relacji między obiektami.
Poznanie nie jest jednakże wolne od błędów wynikających ze sposobów funkcjonowania ludzkiego aparatu poznawczego. Ulegamy złudzeniom, popełniamy
błędy w ocenach, błędy wynikające z emocji, uprzedzeń, niewłaściwych nawyków
umysłowych – nasze poznanie staje się subiektywne. Nauka wyposaża nas jednak
w metodologię poznania, dzięki której możemy się uwolnić od subiektywizmu, uniknąć popełniania błędów. Dzięki metodologii poznania nauka może dać obiektywny
i prawdziwy opis rzeczywistości.
Obiektywizm połączony z zasadą determinizmu zachowań ludzkich jest szczególnie wyraźnie widoczny w klasycznej koncepcji behawiorystycznej. Zachowania ludzkie są wyznaczane przez strukturę bodźców zewnętrznych, a wyjaśnianie zachowań
za pomocą hipotetycznych czynników wewnętrznych niepodlegających bezpośredniej obserwacji jest błędem. Behawiorystom sumienie jawiło się właśnie jako hipotetyczny czynnik wewnętrzny niepodlegający bezpośredniej obserwacji, dodatkowo
przesycony znacznym subiektywizmem, dla badacza dostępny tylko przy użyciu metod introspekcyjnych. Wszystko to sprawiało, że sumienie nie mogło być i nie było
przedmiotem intensywnych badań psychologicznych.
Fakt, że sumienie stanowiło ważny obszar zainteresowań katolickiej teologii moralnej, również nie był czynnikiem motywującym do prowadzenia intensywnych badań
psychologicznych nad nim. Istotną częścią katolickiej teologii moralnej jest dogmat
o boskim pochodzeniu ludzkiego sumienia. To Bóg obdarzył człowieka sumieniem,
nakłaniając go w pośredni sposób do określonych zachowań lub zabraniając innych.
Ostatecznie sumienie podlega osądowi boskiemu. Według Starego Testamentu – człowiek został obdarzony zdolnością odróżnienia dobra od zła, a według Nowego Testamentu – świadomość moralna jest głęboko zakorzeniona w naturze ludzkiej.
Inną, trzecią okolicznością niesprzyjającą intensywnym badaniom psychologicznym sumienia było pojawienie się Freudowskiej koncepcji osobowości. Zdaniem
Freuda, na osobowość składają się trzy elementy strukturalne, jej poziomy. Najniżej
usytuowana jest struktura zwana id. W niej to są umiejscowione nieświadome (podświadome) instynkty i popędy: seksualny i agresji oraz wyparte do podświadomości
pragnienia i skłonności nieakceptowane społecznie. Id jest wyposażone w energię
potrzebną do realizacji popędów, energię, która musi zostać rozładowana.
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Najwyżej zlokalizowana jest struktura zwana superego. Stanowi ona zbiór norm,
zakazów i nakazów przyjętych od rodziców oraz główne zasady moralne poznane
i zaakceptowane w okresie dorastania. Pomiędzy id a superego znajduje się środkowy
element struktury osobowości – ego. Jego główną funkcją jest czuwanie nad bezpieczeństwem jednostki oraz zapewnienie jej warunków do przetrwania. Skuteczne
pełnienie tej funkcji jest możliwe dzięki swego rodzaju mediacji pomiędzy tym, co
nadchodzi z id, czyli przymusem realizowania instynktów, popędów, pragnień i fantazji, a tym, co pochodzi z superego, czyli normami, nakazami, zakazami, których
głównym jest „Nie wolno ci”.
Te uzgodnienia ego odbywają się także na podstawie rozeznania w zewnętrznej
rzeczywistości, określenia tego, co jest możliwe.
Popularność, jaką zyskały koncepcje psychoanalityczne, spowodowała, że pojęcie
„sumienie” w publikacjach naukowych zaczęto zastępować koncepcją superego. Sumienie w tej koncepcji jest określane jako zbiór norm i zakazów odnoszących się do
zachowań niepożądanych, nieakceptowanych przez społeczeństwo.
O relacji sumienia – w znaczeniu, w jakim będzie opisywane w niniejszym opracowaniu – z superego w rozumieniu psychoanalitycznym napiszę na dalszych stronach.
Pomimo okoliczności opisanych powyżej, pojęcie sumienia nie zostało całkowicie zapomniane w naukowym piśmiennictwie. Świadczy o tym fakt, że nadal jest
ono hasłem w encyklopediach i słownikach specjalistycznych. Przytoczę kilka takich
haseł, traktując to jako wstęp do formułowania definicji sumienia, jaką będę się posługiwał w dalszym ciągu rozważań i analiz.
Pierwszym z tych haseł będzie zamieszczone w Encyklopedia of Psychology:
Sumienie (conscience) to: 1) Świadomość moralnych i społecznych konsekwencji indywidualnych zachowań. 2) Indywidualny wzorzec wartości moralnych oraz poczucie
dobra i zła doświadczanego w terminach sądów wartościujących. 3) W teorii psychoanalitycznej, superego lub etyczny komponent osobowości, który działa jako sędzia
i krytyk indywidualnych działań i postaw (Encyclopedia of Psychology 1972).

Podobnie sumienie definiuje Słownik języka polskiego:
Sumienie to właściwość psychiczna, zdolność pozwalająca odpowiednio ocenić
własne postępowanie jako zgodne lub niezgodne z przyjętymi normami etycznymi,
świadomość odpowiedzialności moralnej za swoje czyny, własne postępowanie (Uniwersalny słownik języka polskiego, Dubisz 2006).

Bardziej obszerne hasło dotyczące sumienia zamieścił The Dictionary of Psychology:
„Sumienie” to termin stosowany w kilku odmiennych, ale związanych z sobą znaczeniach. Odnosi się on do indywidualnej odpowiedzialności wobec zasad moralnych
i norm zachowań grup społecznych, których jesteśmy uczestnikami. Termin ten szczególnie powiązany jest z poznawczymi i afektywnymi procesami tworzącymi zinternalizowany moralny regulator indywidualnych zachowań. Oznacza to zatem, że mówiąc
o sumieniu, możemy wyróżnić procesy poznawcze – świadomość istoty i genezy reguł
postępowania i dalej, zdolność do oceny własnych działań i intencji. Możemy mówić
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także o aspekcie behawioralnym, czyli unikaniu zachowań zakazanych oraz tendencji
do działań uchodzących za chwalebne w sytuacji braku zagrożenia karą zewnętrzną lub
braku wzmocnienia zewnętrznego (Dictionary of Psychology, 2002).

Występują także afektywne składniki moralności, czyli poczucie obowiązku, poczucie winy oraz tak zwane wyrzuty sumienia. G.B. Trasler – autor hasła – odwołując
się do ustaleń J. Aronfreeda, sugeruje, że:
pojęcie „sumienie” może być ograniczone do tych obszarów postępowania, w których
poważne zmiany stanów emocjonalnych są związane albo z działaniami ludzi, albo
z poznawczymi ich reprezentacjami. We współczesnej kulturze zachodniej odnosi się
to szczególnie do zachowań seksualnych, uczciwości i prawości oraz do szacunku dla
autorytetów (Aronfreed 1968).

Dalsza część omawianego hasła jest poświęcona rozwojowi wartości moralnych.
Istotne w tym obszarze są ustalenia J. Piageta, który badał postawy dzieci wobec zasad
gry z kamienną kulką, a także warunki potrzebne do formułowania ocen moralnych
dotyczących sytuacji społecznych prezentowanych dzieciom w opowiadaniach. Jego
zdaniem, rozwój wartości moralnych ma charakter procesu rozwojowego i odnosi
się głównie do rozumienia podstawowych pojęć moralnych. W procesie tym można
jednak wyróżnić (tak czynią propagatorzy i komentatorzy idei Piageta) pewne stadia.
Przyswajanie sobie wartości moralnych jest poprzedzone anomią moralną, czyli takim okresem, w którym nie występuje jakakolwiek świadomość moralna. Okres ten
kończy się mniej więcej w siódmym, ósmym roku życia i w tym też czasie rozpoczyna
się stadium heteronomii moralnej. Dziecko nabywa świadomości istnienia norm
moralnych. Spostrzega je nie tylko jako obligatoryjne, ale także jako nienaruszalne.
Zaczyna także dostrzegać to, że normy zostały ustanowione przez dorosłych i choć
nie bardzo rozumie, jaki jest sens ich istnienia, to jednak stara się ich przestrzegać,
chcąc uniknąć kary ze strony dorosłych.
W miarę rozwoju – głównie poznawczego – heteronomia przekształca się w socjonomię moralną, a ta w autonomię moralną, czyli drugie stadium rozwoju moralnego. Stopniowo następuje uznanie, że istnienie norm moralnych jest obopólnie
korzystne dla członków grup społecznych, a ci wyrażają zgodę na ich istnienie. Powoduje to, że normy stają się jakby bardziej wewnątrzpochodne. Kary zaczynają być
postrzegane nie jako sposoby represji, ale raczej jako sposoby przywrócenia zakłóconego porządku. Czyny zaczyna się oceniać nie tylko ze względu na ich konsekwencje,
ale także poprzez intencje, które powodowały sprawcą (Trasler 2002).
Hasłem encyklopedycznym treściowo najbardziej zbliżonym do definicji sumienia, którą przedstawię, jest to zamieszczone w Nowej encyklopedii powszechnej PWN.
Przytaczam to hasło z niewielkimi skrótami.
Sumienie to zdolność do moralnej oceny czynów, zwłaszcza własnego postępowania,
oraz zdolność do odczuwania uczuć z tym ocenianiem związanych; wewnętrzny nakaz
moralny; jeden z czynników regulujących ludzkie zachowanie. Sumienie pełni funkcje
karzące (poczucie winy, tak zwane wyrzuty sumienia) lub nagradzające (uczucie zado-
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wolenia z siebie, poczucie spełnionego obowiązku). W zależności od ujęcia sumieniu
przypisuje się bądź charakter pierwotny (naturalny, etyka chrześcijańska), bądź pochodny (jako następstwo internalizacji i socjalizacji).
Pojęcie sumienia i związana z nim problematyka stanowiła od starożytności przedmiot rozważań filozofii i religii, a także socjologii i psychologii; we współczesnych poglądach na temat struktury osobowości nie używa się na ogół pojęcia „sumienie”, zastępując je terminem superego.
Według katolickiej teologii moralnej wyróżnia się: sumienie dobre, czyli czyste
(człowiek jest wierny dobru, które realizuje), oraz sumienie przewrotne (człowiek uprawiający zło). Mówi się także o sumieniu błędnym (człowiek niezdolny do dokonania
właściwej oceny sytuacji). Dawniej używano również określenia „sumienie faryzejskie”
(człowiek o osłabionym widzeniu spraw ważnych, a ukierunkowany na sprawy drugorzędne). Teologia katolicka głosi, że dawcą sumienia jest sam Bóg i ostatecznie podlega
ono – choć jest „sędzią” czynów człowieka – osądowi Bożemu; sumienie pełni funkcję
sytuacyjną (ocenia elementy sytuacyjne, wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania, by
dokonać oceny, a następnie wydać zakaz lub nakaz – „to czyń, a tego unikaj”).
Sumienie nie jest dyspozycją doskonałą, idealną i bezwzględnie nieomylną, stąd uzasadniony jest proces jego kształtowania; do prawidłowgo funkcjonowania sumienia jest
konieczne zaakceptowanie obiektywnej normy moralnej, rozumianej jako integralnie
pojęte moralne prawa Boga (przykazania Boga). Na błędne funkcjonowanie sumienia
ma wpływ między innymi brak wystarczającej wiedzy utrudniający rozeznanie dobra
i zła, niewłaściwe metody wychowania, którym był poddany człowiek w okresie dzieciństwa, przyjęcie niewłaściwej hierarchii wartości, manipulacyjne oddziaływanie środków masowego przekazu (sumienie błędnie funkcjonujące opowiada się za moralnym
relatywizmem i skrajnym indywidualizmem). Tak zwane sumienie chrześcijańskie nie
akceptuje etyki sytuacyjnej (gdzie determinantem jest dany moment sytuacyjny, niewiążący się w ogóle z obiektywnymi normami moralnymi); decyzja sumienia nie jest zatem
uwolniona od powszechnie obowiązujących zasad moralnych (Nowa encyklopedia powszechna PWN 2004, t. 6, s. 115).

Wnikliwego rozważenia wymaga w tym miejscu studium psychologiczne dotyczące sumienia autorstwa Szewczuka. Autor określa sumienie jako:
nazwę zbiorczą określonej kategorii zachowań pojawiającą się w sytuacjach, kiedy jednostka w swoim rzeczywistym lub zamierzonym działaniu wchodzi w konflikt z akceptowanymi przez nią – formalnie lub rzeczywiście – zasadami moralnymi funkcjonującymi w jej osobowości (Szewczuk 1988).

Zgodnie z tym określeniem sumienie jest dla Szewczuka równoznaczne z zachowaniami, które określa jako „zachowania sumieniowe”. Definiuje je w następujący sposób:
Zachowanie sumieniowe jest całokształtem reakcji wewnętrznych (emocjonalno-myślowych) i zewnętrznych (ruchowo-wyrazowych) jednostki, która swoim działaniem
zamierzonym lub dokonanym weszła w konflikt z zasadami moralnymi (Szewczuk 1988).

Zachowania sumieniowe ujawniają się w sytuacji sumieniowej, czyli takiej, w której pojawia się wyżej wspomniany konflikt. Sytuacje sumieniowe autor dzieli na dwie
kategorie. Pierwsza z nich dotyczy „sumienia przeduczynkowego” – gdy konflikt po-
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jawia się przed dokonaniem czynu niemoralnego. Druga kategoria dotyczy „sumienia pouczynkowego” – czyli takiego, w którym konflikt pojawia się w trakcie dokonywania uczynku lub po jego zaistnieniu.
Na podstawie analizy materiałów ankietowych autor wyróżnia osiem klas „reakcji rumieniowych”, czyli reakcji sumienia na pojawienie się konfliktu pomiędzy działaniem jednostki a zasadami moralnymi. Reakcje te pojawiają się zarówno w przypadku sumienia przeduczynkowego, jak i pouczynkowego. Każda klasa zawiera kilka
lub kilkanaście odmian reakcji sumienia. Przytaczam je dokładnie w taki sposób, jak
sformułował je autor, czyli podaję nazwę klasy reakcji i jej odmiany.
I. Myślenie o sprawstwie czynu i winie:
– poczucie winy,
– roztrząsanie dokonanego czynu,
– wracanie myślą do dokonanego czynu.
II. Negatywny stan emocjonalny:
– niezadowolenie,
– smutek,
– uczucie ciężaru, przygnębienia,
– apatia,
– niesmak,
– zobojętnienie,
– uczucie przytłoczenia,
– czucie się nieszczęśliwym,
– gorycz,
– niezdolność do radości,
– wszystko na czarno,
– poczucie prześladowania.
III. Negatywna ocena siebie:
– gardzenie sobą,
– złość na siebie,
– wstyd,
– poczucie niższości,
– poczucie małej wartości,
– wstręt do siebie,
– niepewność siebie.
IV. Stan lękowy:
– niepokój wewnętrzny,
– niepokój przed opinią,
– strach wewnętrzny,
– przerażenie,
– lęk metafizyczny.
V. Rozdrażnienie z elementami agresji:
– niespokojne zachowanie,
– rozdrażnienie,
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– złość na wszystko,
– chęć zbicia czegoś,
– podniecenie,
– przesadne zachowanie.
VI. Chęć uwolnienia się od otoczenia, siebie:
– unikanie ludzi,
– chęć szaleństwa,
– chęć zniknięcia,
– niechęć do rozmów.
VII. Potrzeba odzyskania utraconego poczucia własnej wartości:
– postanowienie poprawy,
– potrzeba usprawiedliwiania,
– potrzeba kary,
– potrzeba zrozumienia,
– chęć do zwierzeń.
VIII. Dolegliwości ogólne:
– płaczliwość,
– bezsenność,
– duszność.
Należy dodać, że kolejność pojawienia się poszczególnych odmian w określonej
klasie reakcji sumienia wynika z częstotliwości wystąpienia odmian w badaniach autora przeprowadzonych z 837 badanymi osobami. Autor zauważa, że podana przez
niego klasyfikacja odmian reakcji sumienia nie zawsze precyzyjne spełnia postulat
rozłączności, ale znajduje argumenty poznawcze przemawiające za taką klasyfikacją
(Szewczuk 1988).
Nawet pobieżna analiza psychologiczna odmian reakcji sumienia, czyli jego działania, prowadzi do konstatacji, że reakcje te w zdecydowanej większości mają charakter reakcji emocjonalnych, na przykład poczucia winy, niezadowolenia, smutku,
niesmaku, niepokoju wewnętrznego. Na gruncie szeroko rozumianej psychologii poznawczej można przyjąć, że są one konsekwencjami ocen poznawczych dotyczących
własnej osoby także pojawiających się wśród odmian reakcji sumienia, na przykład
poczucia małej wartości czy poczucia niższości. Zarówno oceny poznawcze, jak i stany emocjonalne są przeżyciami wewnętrznymi, a zatem określenie sumienia jako
„nazwy zbiorczej określonej kategorii zachowań” jest trudne do zaakceptowania.
Co więcej, najbardziej istotną społecznie i osobiście pożądaną funkcją sumienia jest
właśnie niedopuszczanie, blokowanie, demotywowanie do przejawiania zachowań
naruszających normy moralne – uczynków moralnie nagannych. Łatwo też można
zauważyć, że emocjonalne reakcje sumienia są wyłącznie emocjami negatywnymi,
w przeżyciach ludzi stanowiącymi karę. Szewczuk sprowadza zatem sumienie do
tego wyłącznie karzącego, pomija jego funkcje nagradzające, motywujące do działań
o pozytywnych skutkach.
Wyróżnienie sumienia „przeduczynkowego” i „pouczynkowego” wydaje się natomiast przekonujące i inspirujące. Podobnie wartościowa wydaje się klasyfikacja
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reakcji sumienia. Ponieważ dotyczy ona głównie reakcji emocjonalnych negatywnych, można myśleć o niej jako swego rodzaju zbiorze „objawów działania” sumienia
karzącego. Podsumowując komentarz do monografii Szewczuka, o sumieniu skłonny byłbym myśleć raczej jako o stanie (stanach) wewnętrznym, motywującym lub
demotywującym do określonych zachowań, niż jako o zbiorczej kategorii zachowań.
W przytoczonych powyżej definicjach i koncepcjach sumienia oraz hasłach do
niego się odnoszących jest zgromadzona wiedza, a także mitologia dotycząca wielu
aspektów zjawiska. Obok prób fenomenologicznego definiowania sumienia pojawiają się także wypowiedzi odnoszące się między innymi do jego genezy, sposobów
funkcjonowania, a także nieprawidłowości tego funkcjonowania oraz deformacji
rozwoju moralnego i tym podobne. Wszystkie te aspekty są istotne i ważne, odzwierciedlając fakt, że sumienie było i jest przedmiotem zainteresowań i dociekań wielu
dyscyplin naukowych.
Ponieważ celem niniejszego opracowania jest naszkicowanie sumienia jako kategorii, zmiennej psychologicznej, część z tych informacji zostanie obecnie pominięta po to, aby do nich wrócić na dalszych stronach. Sumienie definiuję zatem jako:
psychologiczny mechanizm adaptacyjny (samo)nagradzający lub (samo)karzący, charakteryzujący się tym, że oceny skutków własnych zachowań, pragnień
i wyobrażeń w wymiarach „ dobre – złe uczynki” bądź „przyzwoitość – nieprzyzwoitość” wpływają lub mogą wpływać na obraz własnej osoby, a skutki tego
wpływu, rzeczywistego lub antycypowanego, wywołują emocje pozytywne (na
przykład satysfakcję z siebie, zadowolenie z wypełnionego obowiązku) lub emocje
negatywne (na przykład poczucie winy, niezadowolenie z siebie), które to emocje
mogą motywować lub demotywować do rozmaitych zachowań, działań, poczynań i uczynków bądź to potęgujących, bądź pomniejszających dobrostan innych.
Komentarza wymaga użycie w definicji przedrostka „samo” wtedy, gdy określa się
sumienie jako mechanizm nagradzający lub karzący. Obecność tego przedrostka ma
sygnalizować, informować o tym, że występuje tutaj pewien stopień zautomatyzowania: jeżeli pojawił się zły uczynek, to automatycznie pojawia się kara.
Definicja ta obejmuje dwa aspekty funkcjonowania sumienia: ten podmiotowy –
dokonywanie ocen, a także doświadczanie określonych emocji, w istocie nagród lub
kar, oraz ten interpersonalny – motywowanie do działań wpływających na dobrostan innych. Relacji tych dwóch aspektów funkcjonowania sumienia i jej znaczenia
dla postępowania ludzi będzie poświęcona dalsza część opracowania, szczególnie ta
dotycząca psychologicznych sposobów „wyłączania” sumienia, czyli między innymi
takiej sytuacji, w której mimo doświadczania negatywnych emocji moralnych nie
powstrzymujemy się od działań moralnie nagannych, usiłując zredukować karzące
działania emocji.
W rozważaniach dotyczących sumienia można spotkać takie jego określenie, które redukuje sumienie do podmiotowego aspektu. Nawet jeżeli jest to uwypuklenie
istoty zjawiska, to niewątpliwie jest to także znaczne jego uproszczenie. Sumienie
wówczas jest określane jako: odczuwanie, zdolność do odczuwania emocji pozytywnych lub negatywnych, emocji pojawiających się jako rezultat oceny skutków

24

Sumienie i mózg. O wewnętrznym regulatorze zachowań moralnych

własnych zachowań w wymiarze „pomnożenie – uszczuplenie” dobrostanu otoczenia zewnętrznego, głównie innych ludzi. W określeniach tych niesłusznie pomija
się funkcję regulującą zachowania. Definicja zaproponowana powyżej odnosi się do
„prawidłowo”1 funkcjonującego sumienia, czyli takiego, które może być realnym,
wewnętrznym regulatorem ludzkich zachowań, takiego, z jakim często spotykamy
się w życiu codziennym bardzo wielu ludzi. Przykładów tak funkcjonującego sumienia można przytoczyć wiele, ograniczę się do dwóch.
Oto pan A, nie zachowując odpowiedniej ostrożności w czasie jazdy samochodem,
ochlapał przechodnia brudną wodą. Uznał, że postąpił źle, że powinien bardziej uważać. W jego umyśle pojawiła się myśl: „Chyba zaczynam jeździć zbyt nonszalancko,
gdzie podział się ten uważny kierowca”, poczuł się zakłopotany – wysoka samoocena
jako kierowcy została zagrożona, zatrzymał auto i przeprosił poszkodowanego.
Inny przykład: pan B planuje wziąć udział w przetargu na budowę obiektu użyteczności publicznej. Dowiedział się, że do przetargu zamierza przystąpić jeszcze
kilka innych firm; wie, że aby mieć pewność wygranej, musiałby podać nieprawdziwe informacje. Gdyby je podał, musiałby przyznać się przed sobą, że jest kłamcą –
to, że inni posługują się nieprawdą, nie stanowiło dla niego wystarczającego usprawiedliwienia – uznał, że gra nie jest warta świeczki i nie posłużył się nieprawdziwą
informacją.
Przy okazji zaprezentowana powyżej definicja lub mechanizm ukazuje dwa różne
sposoby funkcjonowania sumienia, dwie jego ogólne funkcje. Pierwsza z nich to ta
oceniająca, recenzująca już zaistniałe zachowania i czyny. Dzięki tej funkcji możliwe jest korygowanie repertuaru zachowań w taki sposób, aby w przyszłości nie pojawiały się te, które zostały ocenione negatywnie i które spowodowały wystąpienie
dyskomfortu psychicznego wywołanego negatywnymi emocjami.
Drugą funkcję nazywam kontrolno-antycypacyjną, zapobiegającą, ponieważ dotyczy przyszłych, zamierzonych zachowań lub działań – sumienie może do nich nie
dopuścić. Szczegółowemu omówieniu tych dwóch funkcji sumienia poświęcę osobny podrozdział.
Wróćmy do poprzedniej myśli, czyli do „prawidłowego” funkcjonowania sumienia. Nie zawsze jest tak, że sumienie funkcjonuje w sposób, który umownie
nazywam prawidłowym. Aż nazbyt często jesteśmy świadkami złych uczynków,
powodujących cierpienia ludzi, w tym także działań niemoralnych o niewyobrażalnym stopniu okrucieństwa. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest zapewne kilka, jedną z nich, może najważniejszą, jest fakt, że sumienie złoczyńców straciło zdolność
zapobiegania działaniom niemoralnym, przestało być skutecznym, wewnętrznym
regulatorem zachowania.

1
Przez określnie „prawidłowo” należy rozumieć „adaptacyjne”, zarówno z jednostkowego, jak
i społecznego punktu widzenia, czyli takie, które uwalnia jednostkę od dyskomfortu psychicznego
(wyrzutów sumienia) oraz przyczynia się do satysfakcjonującej współpracy z innymi. Zagadnieniu
temu poświęcę więcej miejsca na dalszych stronach.
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Dlaczego tak się dzieje, co może być przyczyną tego, że sumienie przestaje być
skutecznym wewnętrznym regulatorem zachowań ludzkich? Odnosząc się do powyższej definicji sumienia, analizując jej poszczególne składniki, można się pokusić
o sformułowanie hipotez, których pozytywna weryfikacja dostarczy odpowiedzi na
to podstawowe pytanie.
Hipotezy takie będą formułowane na dalszych stronach tego opracowania.
Tym, co szczególnie ważne dla zrozumienia istoty sumienia, są owe emocje pozytywne lub negatywne będące reakcją na wyżej wspomniane oceny. W rzeczywistości
stanowią one albo nagrodę (wzmocnienie pozytywne) lub zapowiedź nagrody, albo
karę (wzmocnienie negatywne) lub zapowiedź kary.
Sumienie i jego funkcjonowanie będę zatem rozpatrywać w paradygmacie układów nagrody i kary.
Komentarza wymaga stosowanie określeń: „nagroda”, „nagradzanie”, „nagradzający” oraz „kara”, „karanie”, „karzący”. Ponieważ źródłem nagród i nagradzania, kar
i karania jest/może być także sumienie, to ani nagrody, ani kary nie mają postaci
przedmiotowej, nie mogą być rozpatrywane wyłącznie na tej płaszczyźnie. Materialne korzyści lub straty mogą być ewentualnie skojarzone z nagrodami lub karami ze
strony sumienia, ale istotą tych ostatnich jest ich subiektywny charakter. Istotą wszelkiej nagrody lub kary jest subiektywny stan emocjonalny, odpowiednio: zadowolenia, przyjemności, rozkoszy lub przykrości, cierpienia. Przedmiotem badań, analiz
i rozważań niniejszego opracowania będzie zatem sumienie indywidualne, czyli takie, dla którego nagrody i kary są ostatecznie pochodzenia wewnętrznego i nie można ich utożsamiać z jakąś formą materialnego nagradzania lub karania.
Mechanizmy nagrody i kary w początkowym, umownie tutaj nazywanym przedspołecznym, okresie rozwoju ewolucyjnego były tymi mechanizmami, które mobilizowały do zdobywania pokarmu, poszukiwania bezpiecznej kryjówki, motywowały
do poszukiwania partnera do prokreacji, czyli „zabezpieczały” korzyści indywidualne
jednostki, nierzadko kosztem innych jednostek. W czasach, kiedy współpraca jednostek stawała się koniecznością, mechanizm nagrody i kary podjął nową funkcję –
nagradzanie zachowań przyczyniających się do korzyści innych – nawet kosztem
korzyści indywidualnych – oraz karanie tych zachowań, które powodowały ból, cierpienie i straty innych jednostek lub grup społecznych. Obie te funkcje: 1) nagradzanie indywidualnych korzyści, karanie braku tych korzyści 2) oraz nagradzanie zachowań przyczyniających się do korzyści innych i karanie tych zachowań, które skutkują
uszczerbkiem tych korzyści u innych, pozostają z sobą w swego rodzaju konflikcie.
Zadaniem sumienia jest łagodzenie tego konfliktu, godzenie tych dwóch sprzecznych
z sobą tendencji w taki sposób, aby uzyskiwanie korzyści indywidualnych nie odbywało się kosztem strat i krzywd innych.
Nagrody i kary sumienia odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio do indywidualnej lub zinternalizowanej koncepcji własnego „ja”, samooceny ogólnej lub samoocen
szczegółowych, poczucia tożsamości. W tym kontekście nagrodami są wszystkie te
odczucia, które poprzez ugruntowanie pozytywnej samooceny (samoocen) lub dzięki jej podniesieniu utrzymują dobre samopoczucie (nastrój) lub poprawiają je, kara-
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mi zaś są wszystkie te odczucia, które na skutek obniżenia samooceny (samoocen)
lub poprzez ugruntowanie samooceny negatywnej podtrzymują złe samopoczucie
(nastrój) lub pogarszają je.
Rozpatrywanie moralności, jej rozwoju, myślenie o sumieniu w kategoriach nagród i kar nie jest nowością, takie podejście do tego zagadnienia charakteryzowało
na przykład zwolenników teorii społecznego uczenia się. W niniejszym opracowaniu
szczególny nacisk będzie położony na rozumienie nagród i kar jako subiektywnych
procesów emocjonalnych oraz na poszukiwanie neuronalnych, mózgowych substratów tych procesów.
Istotną korzyścią odniesienia funkcjonowania sumienia do biologicznych mechanizmów nagrody i kary jest możliwość zrozumienia i badania sumienia także i na
podstawie bogatej wiedzy o mózgowych układach nagrody i kary, bowiem „uczynić
coś zrozumiałym” znaczy „pomóc zobaczyć, jak może to funkcjonować, pokazując,
że jest to pokrewne czemuś, co już rozumiemy”.
Odniesienie funkcjonowania sumienia do mózgowych mechanizmów kary i nagrody stanowi ważną przesłankę obiektywizacji badań sumienia oraz dopuszcza,
a nawet zobowiązuje do myślenia o nim w kategoriach ogólnobiologicznych.
Zanim jednak przystąpię do prezentacji rozważań o sumieniu w kategoriach mechanizmów kary i nagrody, zanim odwołam się do istotnych ustaleń dotyczących
tych mechanizmów oraz przedstawię koncepcję ich wykorzystania do rozumienia
tego, czym jest sumienie i jak ono funkcjonuje, należy ukazać zależności formalne
i treściowe pomiędzy moralnością, psychologią moralności a sumieniem.
Ukazanie tych relacji wskaże miejsce szkicowanej koncepcji sumienia w obszarze
wiedzy dotyczącej mechanizmów regulujących ludzkie zachowania.

Rozdział 2

Moralność, psychologia moralności, sumienie

Zgodnie z zapowiedzią, w niniejszym rozdziale zostaną ukazane relacje pomiędzy
etyką, moralnością, psychologią moralności a sumieniem. Podjęcie próby ustalenia
tych zależności powinno się przyczynić do wskazania nie tylko tego, co wspólne,
takie samo, podobne w tych dziedzinach, ale także tego, co dla tych dziedzin różne.
Umysł ludzki wykazuje silną skłonność do ustanawiania ładu i porządku w obrębie swojego poznania, dokonując na przykład rozmaitych podziałów, klasyfikacji.
Niektóre fakty umysłowe łączy z sobą, inne starannie od siebie oddziela, posługując
się przy tym rozmaitymi kryteriami. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że podziały,
klasyfikacje i inne wytwory umysłu są najczęściej dziełem jednego umysłu lub kilku
umysłów różnych w różnym stopniu od innych umysłów oraz jeżeli będziemy pamiętać, że język jako między innymi narzędzie pracy umysłu niecałkowicie pokrywa
się z tak zwaną obiektywną rzeczywistością (na przykład na mocy zasady niewszechstronności słowo (pojęcie) oddaje tylko niektóre właściwości obiektu) – to wówczas
trudno się dziwić, że owe podziały i klasyfikacje nie zawsze bywają precyzyjne i jednoznaczne. Nieuchronną tego konsekwencją jest brak powszechnej zgody w sprawie
ich doskonałości z wszystkimi jej następstwami.
Nie inaczej rzecz się ma w przypadku interesujących nas dziedzin. Jeżeli podejmiemy problematykę moralności, to nieuchronnie spotkamy się z trudnościami
precyzyjnego oddzielenia tego, co jest domeną moralności, od tego, co jest obszarem zainteresowań etyki. Czy zatem podział na to, co należy do moralności, na to
co należy do etyki, jest u wszystkich autorów całkowicie rozłączny? I dalej: czy jest
usprawiedliwione włączanie psychologii moralności do moralności, czy może są to
zupełnie odrębne, choć bliskie sobie dziedziny?
Jeżeli nawet nie jest możliwa powszechna zgoda na określone ustalenia, to zapewne warto dołożyć starań o uzyskanie zadowalającego stopnia klarowności jednego,
choćby bardzo długiego, wywodu.

2.1. Moralność
Zagadnienia, które dzisiaj są przedmiotem dociekań nauki o moralności, na przykład geneza moralności i zachowań moralnych, charakter moralności, jej funkcje
w życiu ludzi, szczęście i sposoby jego osiągania – także kiedyś, w starożytnej Grecji,
były tematem dysput filozofów. Niektórzy z nich problemy ludzkiej egzystencji uczy-
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nili centrum swoich zainteresowań. Jednym z pierwszych był Sokrates, nawołujący
do wysiłków w dążeniu do doskonałości (cnoty). Droga do niej wiedzie przez wiedzę,
w szczególności zaś samowiedzę („poznaj samego siebie”).
Pierwszy systematyczny wykład z etyki potraktowanej jako odrębna gałąź filozofii jest dziełem Arystotelesa. W rzeczywistości są to trzy wykłady znane jako Etyka
Wielka, Eudemejska oraz Nikomachejska. Arystoteles stwierdza, że szczególnie cenną
wartością jest umiar, czyli postępowanie z umiarem (zasada złotego środka). Gdyby odnieść to do ludzkich zachowań, ani osoba przesadnie oszczędna, ani trwoniąca
dobra nie zasługują na pochwałę, a wręcz przeciwnie. Pochwały godzien jest człowiek gospodarny, tam, gdzie trzeba, oszczędny, tam, gdzie trzeba, pozbywający się
dóbr. Umiar i trzymanie się środka pomiędzy skrajnościami jest dzielnością etyczną,
ponieważ prowadzi do równowagi i pogody ducha.
Świadectwem tego, że i starożytni Grecy nie byli wolni od braku konsekwencji,
może być fakt, że Arystoteles akceptował niewolnictwo, czyli dramatyczne naruszenie
podstawowego prawa ludzi do bycia wolnymi. Co prawda – jak podaje T. Kotarbiński –
Arystoteles rozumiał niewolnictwo w sposób szczególny: niewolnikiem z natury jest
ktoś, kto nie jest zdolny do pełnienia funkcji intelektualno-kierowniczych i potrzebuje
kierownictwa. Kierownictwo to Arystoteles rozpostarł na wszystkie sfery życia, nie
ograniczając go na przykład do sfery wytwórczej i/lub politycznej. Stosunek filozofa
do problemu niewolnictwa jest także dobrym przykładem historycznych zmian zasad
etycznych. W czasach współczesnych żadną miarą nie możemy uznać za moralnego
człowieka akceptującego niewolnictwo (Słownik Filozofów 1966). Kiedy pokusimy się
o próbę umiejscowienia działalności naukowej Arystotelesa w obecnie uznawanych
podziałach, to usprawiedliwione byłoby zaliczenie jego dzieła do etyki normatywnej,
ponieważ filozof „ustanawia”, jaka norma postępowania jest słuszna i uzasadnia to.
Przegląd stanowisk i teorii w dziedzinie etyki i moralności byłby zapewne niezwykle interesujący i pouczający. Wymagałby jednak większych kompetencji piszącego
te słowa oraz oddalałby nieco od głównego tematu rozważań. Jest wszakże w historii
filozofii postać, której nie sposób pominąć, gdy rozważa się problemy etyczne czy
moralne. Tą postacią jest Immanuel Kant (1724–1804). Z wielu zasług dla filozofii
i ogólniej – dla ludzkości, jakie należy przypisać filozofowi, z punktu widzenia tematu tego opracowania najważniejsze są te dotyczące moralności. Podwaliną doktryny moralnej jest założenie o istnieniu „dobrej woli”, czyli woli czynienia dobrze
bez względu na interes osobisty. Moralność zaczyna się wtedy, gdy motywem postępowania jest wola spełniania obowiązku. To, co jest obowiązkiem, zostało zawarte
w postaci imperatywu kategorycznego: postępuj zawsze tak, aby zasada twojego
postępowania mogła stanowić podstawę zasad postępowania wszystkich ludzi,
była prawem powszechnym. Innymi słowy: postępuj wobec innych zawsze tak, jak
byś chciał, aby wobec ciebie postępowano. Wypełnianie tego nakazu powoduje, że
drugi człowiek w każdej relacji z innym zawsze jest celem, nigdy zaś środkiem. Człowiek jest, staje się wartością nadrzędną.
Imperatyw kategoryczny zawiera w sobie, uzasadnia znaną w psychologii społecznej, a nade wszystko powszechnie stosowaną regułę wzajemności. Reguła ta
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odnosi się do relacji międzyludzkich, a można ją tak oto sformułować: ludzie są silnie zmotywowani, starają się odpowiednio odwdzięczyć osobie, która im dostarczyła jakieś dobro, wyświadczyła im przysługę. Jeżeli otrzymamy od kogoś prezent, na
przykład urodzinowy, to czujemy się zobowiązani również obdarować tę osobę przy
jakiejś okazji. Co więcej, zadajemy sobie niemało trudu, aby ustalić wartość otrzymanego prezentu po to, aby podobną wartością się odwzajemnić. Ofiarowanie w rewanżu czegoś mniej wartościowego najczęściej wywołuje pewien rodzaj dyskomfortu
psychicznego, którego staramy się uniknąć.
Z imperatywu kategorycznego można także wywieść moralny postulat lub zakaz
czynienia innym tego, co nam jest niemiłe.
Przesłankami sprawczymi realizowania imperatywu kategorycznego są wolność
i rozumność człowieka. Wolność umożliwia mu wyswobodzenie się od zdeterminowania przez jego przeszłość i przyszłość, a także od bieżących interesów. Rozumność
pozwala człowiekowi dostrzec siebie jako „rzecz samą w sobie”, a to z kolei umożliwia doświadczenie przeżycia zawartego w sławnej sentencji Kanta: „Dwie rzeczy
napełniają moje serce wciąż nowym i wciąż rosnącym podziwem i szacunkiem:
niebo gwieździste nade mną i prawo moralne we mnie”. Skoro prawo moralne jest
w człowieku, to on właśnie w ostatecznym rachunku jest odpowiedzialny za swoje
poczynania, on może sprawić, że będą one moralne lub nie (Słownik Filozofów 1966).
Z punktu widzenia tematu tego opracowania, czyli badania sposobów funkcjonowania sumienia, ważnym wydaje się komentarz do sformułowania, jakim posłużył się Kant w swojej sławnej sentencji: „prawo moralne we mnie”. Nie wiemy z całą
pewnością, jakie znaczenie chciał filozof nadać pojęciu „prawo”, nie wiemy, dlaczego
zastosował to właśnie pojęcie, a nie na przykład „zasady”, „przekonanie”, czy „postulaty”. Dzisiejsze rozumienie pojęcia „prawo” jako zewnętrznego (spisanego na przykład w postaci prawa rodzinnego) regulatora zachowań ludzkich jest nierozerwalnie
związane z sankcjami, które grożą wszystkim niestosującym się do prawa.
Nawet rozumienie prawa jako udokumentowanego naukowo opisu jakiegoś fragmentu rzeczywistości także zawiera swego rodzaju sankcję, która pojawia się wówczas, gdy próbujemy ignorować to prawo, na przykład prawo powszechnej grawitacji.
Jeżeli Kant posłużył się pojęciem „prawo” w znaczeniu zbliżonym do współczesnego,
a wtedy zawarł w nim jakiś rodzaj sankcji, to biorąc pod uwagę, że „prawo jest we
mnie”, sankcją mogłoby być cierpienie, przykrość, a nawet udręka, czyli to, co potocznie określamy mianem „wyrzutów sumienia”, które pojawiają się jako kara za
niestosowanie się do wymogów prawa. Te negatywne emocje są wyrazem funkcjonowania karzącej składowej sumienia.
Będziemy poszukiwać biologicznego substratu dla prawa moralnego w nas,
czyli zasad i sposobów funkcjonowania naszego mózgu i umysłu, które warunkują
działanie sumienia, czynią możliwe lub nawet konieczne stosowanie owego prawa
moralnego.
Rozpatrywanie sumienia w kategoriach nagrody i kary – co już zapowiedziałem – jest swego rodzaju nawiązaniem do Kantowskiego „prawa moralnego we
mnie”. Mechanizm nagrody i kary jest bowiem najbardziej podstawowym mecha-
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nizmem adaptacyjnym, najbardziej podstawowym prawem życia. To dzięki niemu
jesteśmy motywowani do zaspokajania wszelkich potrzeb, to dzięki niemu jesteśmy
motywowani do unikania niebezpieczeństw. Tak ważny mechanizm musi posiadać
trwałe podłoże biologiczne. Jest nim mózgowy układ nagrody i kary, będę go prezentował i analizował w dalszej części niniejszego opracowania.
Upływający czas, zmieniająca się rzeczywistość, chociażby od czasów Kanta, wcale nie przyczyniły się w znacznym stopniu do wykrystalizowania się poglądów na
to, czym są etyka i moralność. Ten stan rzeczy dobrze ilustrują próby definiowania
czy doprecyzowania, czym są interesujące nas dziedziny, które zostaną przytoczone.
Encyklopedia powszechna PWN taką oto treść zawarła w haśle „etyka”:
1) ogół ocen i norm moralnych przyjętych w danej zbiorowości społecznej (społeczeństwie, klasie lub grupie społecznej, środowisku) w określonej epoce historycznej; synonim
moralności; 2) nauka o moralności, wg. tradycji filozoficznej dyscyplina naukowa rozpatrywana w aspekcie normatywnym (tzw. etyka normatywna lub właściwa) i opisowo-wyjaśniającym (tzw. etyka opisowa lub etologia). Etyka w aspekcie normatywnym zajmuje się ustalaniem, co jest moralnie dobre, a co złe, oraz – na podstawie przyjętych
ocen i związanych z nimi powinności – wytyczaniem dyrektyw, to jest norm moralnie
pozytywnego postępowania, i wskazywaniem sposobów takiego przekształcenia obiegowej moralności, by dostosować ją do przyjętego ideału moralnego. Zakres badań etyki
pojętej normatywnie dzieli się zwykle na: aksjologię, to jest teorię wartości, oraz tzw.
deontologię, to jest naukę o powinnościach. Etyka w aspekcie opisowym zajmuje się
analizą i wyjaśnianiem moralności rzeczywiście przyjmowanej (obiegowej) w różnych
epokach i środowiskach społecznych, wskazywaniem źródeł, struktury, funkcji moralności jako formy świadomości społecznej i wykrywaniem prawidłowości jej rozwoju;
w tym rozumieniu etyka obejmuje socjologię moralności, psychologię moralności oraz
metaetykę (Encyklopedia powszechna PWN 1983).

Wskazanie miejsca tematu tego opracowania – badanie mechanizmów funkcjonowania sumienia – w tak zdefiniowanej etyce nastręcza pewnych trudności. Sumienie rozumiane jako psychologiczny mechanizm adaptacyjny działa w obrębie tego,
co z punktu widzenia systematyki nauk zostało nazwane moralnością, a ściślej: w obrębie odczuć i zachowań moralnych. Tak rozumiane sumienie wpasowuje się – choć
nie bez reszty – w ten aspekt etyki, który nazywa się „etyką opisową”. Oznajmia nam
ono (sumienie) coś o sposobach funkcjonowania moralności, a nawet częściowo odnosi się do źródeł zachowań moralnych.
W tym opracowaniu zmianie ulegnie pole badań sumienia, a przez to także moralności. Nie będzie to poznanie rozumowe, nie będą to analizy historyczne czy nawet socjologiczne, nie będą to również dociekania introspekcyjne. Sumienie będzie
badane w kategoriach mechanizmów psychofizjologicznych. Zostaną podjęte próby
wyjaśniania funkcjonowania sumienia w języku neuronauk. Dla całkowitej jasności,
nie można wszakże stawiać znaku równości pomiędzy moralnością a sumieniem, nie
jest ono moralnością, ale służy moralności, jest jednym z mechanizmów, dzięki któremu moralność jest realizowana w życiu praktycznym.
Określenie moralności zaproponowane przez H. Muszyńskiego przybliża do codziennego rozumienia tej sfery ludzkiego funkcjonowania. Autor napisał: „przez

Moralność, psychologia moralności, sumienie

31

moralność rozumieć będziemy ogół powszechnie obowiązujących w danym społeczeństwie norm i wzorców zachowań odnoszących się tylko do tych czynów,
które mogą być rozpatrywane jako dobre lub złe (Muszyński 1983).
Tak zdefiniowana moralność zbliża się do etyki normatywnej, a nawet utożsamia
się z nią. Zachowania moralne, czyli realizowanie lub nie norm i wzorców zachowań, pozostają poza zasięgiem tak określonej moralności. Istotne w tym określeniu
jest ukazanie zakresu badań moralnych w odniesieniu do procesów wartościowania.
Wszystko, co jest wartościowane, interesuje moralność, wszystko, w co nie angażujemy wartościowania, do moralności nie przynależy; zdania opisujące, twierdzenia
wyjaśniające, sprawozdania o faktach pozostają poza moralnością. Takie rozróżnienie wprowadza względny porządek w zakresie obszarów badania, choć pojawiają się
sytuacje problematyczne. Zdanie „A jest dobrym człowiekiem” jest tego przykładem,
nastręcza bowiem pewnych trudności w klasyfikacji. Jest ono opisem czy może oceną A. Skłonni jesteśmy przyjąć, że to ocena, ale drobne wątpliwości pozostają. Na
szczęście takich kłopotliwych sytuacji jest stosunkowo niewiele i można je rozwiązać,
wprowadzając dodatkowe kryterium różnicowania.
Pytanie o relację między definicją moralności zaproponowaną przez Muszyńskiego i określanym przeze mnie sumieniem nie pozostanie bez odpowiedzi. Otóż
tak zdefiniowana moralność dostarcza sumieniu kryterium oceny tego, co jest dobrym, a co złym uczynkiem, co jest przyzwoite, a co przyzwoite nie jest. O tym mogą
decydować normy i wzorce zachowań obowiązujące w określonym społeczeństwie.
Tutaj pojawia się jednak problem stopnia autonomiczności sumienia, czyli tego, jak
bardzo oceny sumienia mogą się różnić od norm i wzorców zachowań ogólnie obowiązujących, aby nie zasłużyć na miano godnych dezaprobaty. Problemem jest także
klasyfikowanie tych ocen, co do których nie mamy wątpliwości, że są naganne. Czy
wystarczy nazwanie ich niemoralnymi, czy też konieczne jest posłużenie się innym
określeniem. Problemy te zostaną podjęte w dalszej części opracowania.
Niekwestionowany autorytet w dziedzinie badań nad moralnością – M. Ossowska –
nie definiuje wprost moralności, utrzymuje, że uprawia naukę o moralności i na niej
koncentruje swoje zainteresowania naukowe. Nauka o moralności nie ocenia (taka
jest właściwość wszelakiej nauki), ale analizuje zjawiska moralne w trzech działach.
Po pierwsze, nauka o moralności analizuje oceny i normy moralne, aby móc odpowiedzieć na pytanie: „Czym jest, a czym nie jest moralność”. Dla całkowitej jasności nauka o moralności nie ocenia, ale analizuje oceny i normy moralne.
Drugi dział nauki o moralności to, zdaniem autorki, psychologia moralności.
Psychologia moralności podejmuje następujące problemy:
a) psychologia oceniania moralnego, czyli między innymi powody i skutki łagodności versus surowości ocen moralnych;
b) psychologia postępowania badająca, jakie motywy dominują w postępowaniu
ludzi, czy są to motywy egoistyczne, czy może altruistyczne;
c) przeżycia moralne i dyspozycje specyficzne dla sfery moralnej – tutaj bada się
takie zjawiska, jak na przykład zmysł moralny, ślepota moralna, poczucie powinności oraz wyrzuty sumienia;
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d) przeżycia i dyspozycje pośrednio związane z moralnością, na przykład miłość,
zawiść, zazdrość czy współczucie;
e) psychogeneza moralności, czyli rozwój zdolności oceniania moralnego i rozwój
reakcji moralnych;
f) typologia moralna badająca ludzkie typy postępowań moralnych;
g) patologia moralności, czyli drastyczne naruszenie norm moralnych.
Po trzecie, działem nauki o moralności jest socjologia moralności zajmująca się
między innymi:
a) środowiskowo-społecznym zróżnicowaniem moralności;
b) społecznymi reakcjami moralnymi;
c) społecznymi uwarunkowaniami dewiacji zachowań moralnych (Ossowska
1994).
Obszar badania, któremu poświęcono to opracowanie – sumienie i sposoby jego
funkcjonowania – w przytoczonym powyżej spisie problemów psychologii moralności znalazł odzwierciedlenie w punkcie dotyczącym przeżyć i dyspozycji moralnych specyficznych dla sfery moralnej (punkt 2, podpunkt c). Ossowska ograniczyła
rolę sumienia do jego funkcji karzącej – wyrzuty sumienia należy bowiem traktować
jako przejaw pełnienia przez sumienie tej właśnie funkcji. Na dalszych stronach tego
opracowania zostanie podjęta próba wykazania tego, że sumienie pełni także funkcję nagradzającą oraz że nie tylko ocenia zachowania pod kątem ich zgodności lub
jej braku z normami moralnymi, ale może pełnić rolę wewnętrznego regulatora zachowań, do jednych demotywując (przez uruchomienie funkcji karzącej), do innych
przeciwnie – motywując (przez uruchomienie funkcji nagradzającej).
J. Kagan, teoretyk problematyki moralności, swoją koncepcję moralności przedstawia jako swego rodzaju kaskadę rozwojowo uwarunkowanych zjawisk, które można scharakteryzować jako: (a) hamowanie zachowań, które są karane; (b) poznawczą reprezentację zachowań zakazanych; (c) emocje niepewności, empatię, poczucie
winy i wstyd; (d) etyczną (semantyczną) koncepcję dobra i zła; (e) akceptację moralnej powinności zawartej w kategoriach (normach) społecznych; (f) koncepcję uczciwości, sprawiedliwości i doskonałości (Kagan 2005).

2.2. Psychologia moralności
W poprzednim podrozdziale przytoczyłem jeden ze sposobów nakreślenia przedmiotu badań psychologii moralności. Teraz kolej na inne propozycje czy dezyderaty.
Wcześniej jednak warto podjąć próbę zaprezentowania określenia wprost tego, czym
jest ten dział psychologii.
J. Mariański podaje takie oto określenie psychologii moralności. Pisze on:
psychologia moralności dotyczy faktu przeżywania moralności, tego, jak jawi się on
w świadomości indywidualnej. Zajmuje się więc podmiotową stroną moralności, przejawiającą się w aktach i procesach psychicznych (Mariański 1989).
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Jak zauważa P. Żylicz, jest to określenie podobne do tego, które zaproponowała Ossowska. Według niej, przedmiotem zainteresowań psychologii moralności jest
rozpatrywanie moralności z punktu widzenia wewnętrznego doświadczania jej przez
ludzi (Ossowska 1994). Można by jednak się zastanowić, czy przedmiotu psychologii
moralności nie powinno się rozszerzyć i na przykład do podejmowania decyzji moralnych (wewnętrzne doświadczenie ludzi) dołączyć realizowanie tych decyzji, czyli
zachowania moralne. Oto posiadając informacje dotyczące funkcjonowania pani A
– urzędnika państwowego – zastanawiam się, czy nie wystąpić z wnioskiem o przyznanie jej nagrody. Przed podjęciem tej decyzji rozważałem argumenty „za” i „przeciw”. Wśród nich bez wątpienia były i takie, które miały charakter moralny: czy pani
A rzeczywiście zasługuje na nagrodę, czy sformułowanie takiego wniosku będzie
zgodne z regułą moralną „za dobre nagradzać, za złe karać” i dalej, czy nagrodzenie
pani A nie będzie powodowało poczucia niesprawiedliwości u innych urzędników.
Formułuję wniosek, prezentuję go publicznie, dyskutuję jego zasadność i tak dalej.
Są to różnorodne działania, także przeżycia odnoszące się sfery moralności i z nią
bezpośrednio związane. Wydaje się, że takie zachowania, jak zadośćuczynienie osobie (osobom) pokrzywdzonej także mogą się stać przedmiotem badań psychologii
moralności. Inną propozycją nakreślenia przedmiotu badań psychologii moralności
w sposób ogólny jest ta sformułowana przez Żylicza. Badania w obrębie tej dyscypliny naukowej autor dzieli na następujące działy:
1. Metapsychologia moralności, czyli rozważania i ustalenia dotyczące systemu
etycznego, który jest (bywa) fundamentem badań psychologii moralności.
2. Psychologia rozwoju moralnego, czyli integracja badań i ustaleń w obszarze nabywania zdolności moralnych.
3. Patologia rozwoju moralnego – badania deformacji rozwoju moralnego, które
ujemnie wpływają na funkcjonowanie moralne. W tym dziale mieszczą się także próby określenia, gdzie przebiega granica między „normalnym” zachowaniem
niemoralnym a zaburzeniami na przykład osobowości, które skutkują poważnym
naruszaniem zasad moralnych.
4. Edukacja moralna – to głównie refleksja nad trybem nabywania wiedzy i kompetencji moralnych.
5. Orientacja moralna, czyli opis i badanie ogólnych postaw wobec ludzi, uznawanych systemów wartości oraz predyspozycji osobowościowych, które mogą stanowić swego rodzaju ogólny fundament zachowań moralnych.
6. Przekonania moralne oraz dokonywanie ocen i rozumowań moralnych – dział
dotyczący świadomości moralnej, przekonań i sądów moralnych jednostek,
a także ich zgodności lub nie z tymi akceptowanymi w grupach społecznych, do
których jednostka należy.
7. Postępowanie moralne – dział dotyczący takich zagadnień, jak wpływ kultur
(niekiedy lokalnych) na zachowania moralne, jak również motywów do zachowań w sferze moralności.
8. Reakcje podmiotu w kontekście funkcjonowania moralnego – przedmiotem badań w tym dziale są reakcje – głównie emocjonalne – na szeroko rozumiane po-
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stępowanie zgodne lub nie z normami moralnymi. To, co najczęściej jest przedmiotem badań w tym obszarze, to poczucie winy, wstyd oraz wyrzuty sumienia
(Żylicz 2010).
Przedmiot rozważań i analiz tej publikacji, czyli funkcjonowanie sumienia, zawiera się głównie w działach 6 i 8, a częściowo także w działach 3 i 5. Przekonania
moralne, a zwłaszcza dokonywanie ocen moralnych, to domena sumienia oceniającego. Emocje moralne: poczucie winy i wstyd, czyli to, co w przybliżeniu określa się
mianem wyrzutów sumienia, to domena sumienia karzącego.
W dorobku psychologii moralności znajduje się cały szereg badań podejmujących
konkretne, mniej lub bardziej szczegółowe, zagadnienia funkcjonowania moralnego
ludzi, w tym także próby znalezienia odpowiedzi na pytanie o to, co motywuje ludzi
do zachowań moralnych, czyli jakie są źródła motywacji moralnych.
Ponieważ jest to obszar zagadnień szczególnie interesujący i ważny zarówno z punktu widzenia funkcjonowania jednostki, jak i funkcjonowania społeczeństw, źródłom
motywacji do zachowań moralnych zostanie poświęcony kolejny podrozdział.

2.2.1. Źródła motywacji do zachowań moralnych
Wyniki wieloletnich poszukiwań pozwalają na wyodrębnienie trzech źródeł motywacji do zachowań moralnych. Pierwsze z nich to rozumowanie moralne, drugie
to emocje moralne, a trzecie to tożsamość moralna. Wszystkie one odnoszą się
bezpośrednio do funkcjonowania sumienia, w pewnym sensie opisują sposoby jego
działania. Sumienie „dokonuje” moralnej oceny zamiaru lub czynu. Wynik tej oceny,
czyli konfrontacji zamiaru lub czynu z normami moralnymi, zrazu zewnętrznymi,
a potem także stanowiącymi składową koncepcji własnej osoby oraz tożsamości,
powoduje pojawienie się emocji moralnych (zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych). One zaś – wpływając na zachowania – przyczyniają się lub nie do podtrzymania dobrego mniemania o sobie, stabilizują poczucie tożsamości w kształcie
akceptowalnym przez jednostkę. Kolejno przedstawione zostaną wyniki rozważań,
badań, a także tezy i teorie odnoszące się do tych trzech źródeł motywacji do zachowań moralnych.
2.2.1.1. Rozumowanie moralne

Pierwszym źródłem motywacji do zachowań moralnych jest rozumowanie moralne (moral reasoning). Najprościej rzecz ujmując, zasady moralne, kiedy zostaną
przyswojone i zrozumiane, mogą motywować do działań moralnych. Rozumienie
zasad moralnych dokonuje się w procesie rozwoju zdolności poznawczych w okresie
dzieciństwa i dojrzewania. Rozwój ten, zdaniem Kohlberga, można podzielić na trzy
poziomy rozumowania moralnego.
Pierwszy poziom – przedkonwencjonalny – charakteryzuje się egocentrycznym
oraz konkretnym rozumieniem relacji międzyludzkich. Dla dziecka ono samo stanowi punkt odniesienia jego działań. Rzeczą właściwą jest dbanie o zaspokojenie
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własnych potrzeb, a jeżeli to spotyka się z dezaprobatą dorosłych, nie jest niczym
nagannym unikanie kar z ich strony.
Drugi poziom – konwencjonalny – wyraża się akceptowaniem przez dziecko
powinności wynikających z pełnienia określonych ról społecznych, na przykład
rodzinnych. W zamian oczekuje ono stosowania podobnych reguł wobec siebie.
W tym okresie jednostka uwalnia się spod dominującego wpływu egocentryzmu,
akceptując działania prowadzące do pomnażania pomyślności grupy społecznej, do
której przynależy.
Trzeci poziom – pokonwencjonalny – to dalszy postęp w rozwoju moralnym. Jednostka dostrzega, że zasady moralne, którymi się kieruje, swego rodzaju umowy społeczne są wyznaczane przez grupę lub grupy społeczne, do których należy. Jednakże
inne grupy mogą wyznaczać inne zasady i postępować zgodnie z nimi. Szczególne
podkreślanie przebiegu i prawidłowości rozwoju rozumowania moralnego wynika
z podstawowego założenia tego nurtu (poznawczo-rozwojowego) badań nad moralnością. Otóż aby rozumowanie moralne stanowiło rzeczywiste źródło motywacji do
zachowań moralnych, aby ludzie postępowali moralnie, konieczne jest rozumienie
zasad i norm moralnych, a to z kolei jest uwarunkowane rozwojem możliwości poznawczych – intelektualnych jednostki. Istotny jest sposób myślenia o problemach
moralnych, jakie napotykamy w życiu.
Niezależnie od tego istnieją zasady moralne, które odnoszą się do uniwersalnych
wartości, takich jak prawo do życia, wolność czy sprawiedliwość, a które obowiązują
wszystkich ludzi. Naruszenie tych zasad jest uznawane za niemoralne i opatrzone
jest szczególnie dolegliwymi sankcjami. Doskonali się także zdolność formułowania
sądów o tym, co dobre, a co złe, co moralne, a co niemoralne. Przestrzeganie zasad
etycznych, postępowanie moralne nie tylko zaczyna być rozumiane jako osobista powinność, ale może być postrzegane jako wartość sama w sobie (Kohlberg 1969).
W literaturze dotyczącej psychologii moralności można napotkać dwa rodzaje
pojmowania rozumowania moralnego: ten odwołujący się do etyki lub sprawiedliwości, a odnoszący się do stanowienia uczciwości, równości i sprawiedliwości, oraz
ten dotyczący prospołeczności i udzielania pomocy w sytuacjach, w których własne
potrzeby i pragnienia mogą pozostawać w konflikcie z pomyślnością innych. Zarówno rozumienie moralności jako sprawiedliwości, jak i prospołeczności jest źródłem
różnych działań moralnych (Blasi 1980; Thoma 1994, Carlo 2005).
Jednakże zależność pomiędzy rozumieniem moralności w kategoriach etyki
i sprawiedliwości oraz prospołeczności a działaniami moralnymi jest umiarkowana,
czyli, innymi słowy, rozumienie zasad moralnych tylko w umiarkowanym stopniu
przekłada się na czyny, które moglibyśmy nazwać pozytywnie moralnymi. Fakt ten
sugeruje, że istnieje jeszcze jakieś inne źródło lub źródła, inne przyczyny zachowań
moralnych (Hardy 2006).
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2.2.1.2. Emocje moralne

Drugim źródłem motywującym do zachowań moralnych są emocje moralne (moral
emotion).
M. Hoffman, zwolennik koncepcji znaczącej roli emocji moralnych w motywowaniu do zachowań moralnych, jest przekonany, że:
abstrakcyjnym zasadom moralnym, których uczymy się w „chłodnym” kontekście spotkań z wychowawcą lub kaznodzieją, właściwie brak siły motywacyjnej. Zasługa empatii,
forma jej współdziałania z zasadami moralnymi polega na transformacji ich (zasad moralnych) do prospołecznego „gorącego” poznania. Nasycenie poznania emocjami wynikającymi z empatii przydaje mu siły motywacyjnej (Hoffman 2000).

Innymi słowy, rozumowanie moralne pomaga zogniskować i ukierunkować emocje moralne, i to one stanowią o motywacji do działań moralnych.
Znaczenie empatii dla funkcjonowania sumienia jest fundamentalne. Jest rzeczą
wielce prawdopodobną, choć cały czas hipotetyczną, że to rozwój empatii w najdawniejszych czasach warunkował pojawienie się prasumienia, o czym wspomniałem
poprzednio. Dzisiejszy stan wiedzy pozwala na stwierdzenie, że zdolności empatyczne stanowią jeden z niezbywalnych warunków funkcjonowania sumienia. To właśnie, jak również wielki postęp w badaniach empatii, jaki dokonał się w ostatnim dziesięcioleciu, sprawia, że empatii i jej znaczeniu dla funkcjonowania sumienia zostanie
poświęcony odrębny rozdział.
Innymi emocjami powszechnie uznanymi za moralne są wstyd i poczucie winy.
Zaliczenie ich do kategorii emocji moralnych wynika z tego, że stanowią one czynnik
demotywujący niemoralnych poczynań i zachowań. Są to jedne z tych emocji, na
które wskazano, definiując pojęcie sumienia w rozdziale 1, i z tego powodu warto
nieco bliżej się im przyjrzeć. Na początek należy odnotować, że wstyd i poczucie
winy zarówno w rzeczywistych przeżyciach ludzi, jak i w języku codziennym, nie
zawsze są od siebie wyraźnie odróżniane. Trudność ta może wynikać stąd, że emocje
te często występują w czasowej bliskości, jedna z nich następuje bezpośrednio po tej
poprzedniej albo też jedna z nich wyzwala drugą. Poczucie winy może współwystępować z poczuciem wstydu lub może je generować, ale także doświadczenie wstydu
może powodować, choć rzadziej, poczucie winy. Niewiele jest także takich sytuacji
społecznych, które powodują tylko jedną z tych emocji. Jest też i tak – jak wykazały
badania J. Tangney, że te same wydarzenia, na przykład kłamstwo, u jednych ludzi
powodują wystąpienie poczucia winy, a u innych – wstydu (Tangney 1992). W tym
kontekście ważną dla zróżnicowania tych emocji może być koncepcja H. Lewisa,
zgodnie z którą wstyd pojawia się wówczas, gdy następuje negatywna ocena własnego „ja”, podczas gdy poczucie winy jest związane z negatywną oceną jakiegoś konkretnego zachowania. Innymi słowy, wstydzimy się tego, jacy jesteśmy lub jakimi się
oceniamy, natomiast doświadczamy poczucia winy ze względu na to, co zrobiliśmy.
Wstyd jest negatywną, bolesną emocją, odpowiedzią na ujawnienie ułomności
lub nikczemności własnego „ja”, co najczęściej prowadzi do negatywnej weryfikacji
obrazu własnej osoby. Poczucie winy jest natomiast emocją mniej dolegliwą, ponie-
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waż nie odnosi się do podstawowego zakresu tożsamości, a tylko do konkretnego
zachowania, i na nim skoncentrowana jest uwaga „winnej” jednostki.
Jeżeli to rozróżnienie uznamy za oddające rzeczywistość psychologiczną ludzkiego przeżywania, wówczas pojawia się pytanie o znaczenie tych emocji dla motywacji
moralnych, dla funkcjonowania sumienia i w tym kontekście pytanie o właściwości
adaptacyjne obu emocji. Odpowiedź mogą stanowić wyniki wielu badań i analiz,
które podsumowują J. Tangney i J. Stuewig w swoim opracowaniu.
To poczucie winy bardziej niż wstyd jest emocją adaptacyjną przynoszącą jednostce więcej korzyści, zarówno tych osobistych, jak i tych społecznych. Zdaniem
wyżej wymienionych autorów wynika to z trzech odkrytych prawidłowości.
Po pierwsze, wstyd i poczucie winy wywołują inne tendencje motywacyjne, wstyd
najczęściej generuje próby zaprzeczania, ukrycia się lub ucieczki, które co prawda
przynoszą pewne, doraźne korzyści z punktu widzenia obrazu własnej osoby („Nie
jestem taki okropny”), ale oddalają jednostkę od rzeczywistości i utrudniają kontakty
społeczne. W przeciwieństwie do tego poczucie winy najczęściej wiąże się z motywacją do działań zmierzających do naprawy skutków złego zachowania, a także może
motywować do wyeliminowania w przyszłości zachowań, których konsekwencje są
przykre dla innych. A zatem istotny składnik sumienia – czynnik motywujący do
zadośćuczynienia oraz demotywujący do zachowań niemoralnych – może być konsekwencją poczucia winy.
Po drugie, bardziej adaptacyjny charakter poczucia winy w porównaniu ze wstydem wynika z powiązań poczucia winy z empatią. Stwierdzono, że osoby charakteryzujące się skłonnością do odczuwania winy wykazują wysoki stopień empatii. Korelacja pomiędzy poczuciem winy a zdolnością współodczuwania z innymi jest faktem.
W przeciwieństwie do tego doświadczenie wstydu zmniejsza zdolności empatyczne
także i dlatego, że doznający wstydu koncentruje się na osobistym cierpieniu i wysiłkach zmierzających do jego złagodzenia.
Po trzecie, za bardziej adaptacyjnym charakterem poczucia winy w porównaniu ze wstydem przemawiają obserwacje zależności pomiędzy gniewem i agresją
z jednej strony a doświadczaniem wstydu z drugiej. Wykazano bowiem, że skłonność do reagowania wstydem jest skorelowana z wrogimi intencjami oraz tendencją do zachowań agresywnych zarówno w stosunku do otoczenia społecznego, jak
i wobec siebie. Przeżywanie wstydu może owocować także pojawieniem się dwóch
okoliczności istotnych z punktu widzenia „zagłuszania” lub „wyłączania” sumienia,
czyli manipulowania emocjami, składowymi sumienia. Są to: tendencja do eksternalizacji winy za jakieś konkretne wydarzenie oraz skłonność do karania innych
w związku z doświadczaniem wstydu. Manipulowaniu sumieniem poświęcę osobny
rozdział.
Jest oczywiste, że wybuchy gniewu, zachowania agresywne, obwinianie oraz przesadne karanie innych to zachowania utrudniające – niekiedy w poważnym stopniu –
kontakty społeczne także z osobami znaczącymi dla nas.
W przeciwieństwie do tego, reagowanie poczuciem winy jest bardziej adaptacyjnym sposobem radzenia sobie z gniewem i motywacją do zachowań agresywnych. Do-
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świadczanie poczucia winy jest dodatnio skorelowane z pozytywnymi, konstruktywnymi intencjami oraz ujemnie z agresją bezpośrednią, pośrednią lub przemieszczoną.
Podsumowując swoje opracowanie, autorka i autor zaznaczają z naciskiem, że
wstyd, mimo iż jest emocją moralną słabszą od poczucia winy, to jednak nie przestaje być emocją moralną.
Doświadczanie wstydu jest sytuacją indywidualnie i społecznie bardziej korzystną w porównaniu z brakiem jakichkolwiek emocji moralnych, a to jest cechą charakterystyczną notorycznych przestępców (Tangney, Stuewig 2008).
Odnośnie do emocji wstydu – w formie dyskusji – uprawnione jest przypuszczenie, że znaczenie tej emocji jako motywatora do zachowań moralnych zależy od kilku
czynników, które prawdopodobnie w dostatecznym stopniu nie zostały uwzględnione w badaniach. Niektóre właściwości jednostki, takie jak wysoki stopień samoświadomości, autorefleksyjność, samokontrola, potrzeba doskonalenia się (transgresji),
ambicja i inne, mogą motywować do pozytywnych zmian własnej osoby w obliczu
stwierdzenia, że oto w jakimś obszarze funkcjonowania odbiega ona od powszechnych standardów, jest na przykład złośliwa. Doświadczenie wstydu z powodu własnej
złośliwości może się stać przyczyną starań o zmianę tej cechy i dzięki temu doświadczony wstyd nabiera znaczenia jako emocja moralna.
2.2.1.3. Tożsamość moralna

Trzecim, istotnym źródłem motywacji do zachowań moralnych jest tożsamość moralna (moral identity). Koncepcja tożsamości moralnej jako źródła motywacji moralnych jest także próbą poszukiwania odpowiedzi na pytanie o to, co sprawia, że ludzie
postępują moralnie. W zamyśle jej twórców i zwolenników stanowi ona swego rodzaju uzupełnienie dwóch powyżej naszkicowanych źródeł motywacji do zachowań
moralnych (Blasi 1983, Colby, Damon 1992, Hart 2005, Aquino, Freeman, Reed II,
Lim, Felps 2009, Hardy, Carlo 2005).
Przed zaprezentowaniem istotnych tez zawartych w koncepcji tożsamości moralnej, a także wyników badań przeprowadzonych na jej gruncie, korzystne dla zrozumienia tej koncepcji będzie odwołanie się do niektórych ogólnych ustaleń dotyczących tożsamości jako zjawiska psychicznego.
Zakres znaczeniowy pojęcia „tożsamość” jest trudny do precyzyjnego ustalenia
w tym sensie, że wiele różnorodnych kwestii, właściwości psychicznych, wydarzeń
czy okoliczności stanowi o tożsamości albo mając istotne znaczenie przy jej powstawaniu, albo mając znaczenie dla jej przejawiania się. Tożsamość to doświadczanie
własnej odrębności od innych, poczucie podmiotowej ciągłości, poczucie własnej wartościowości psychicznej i fizycznej, ale także zbiór wyznawanych wartości,
postawy, nawyki myślowe i motoryczne, uczestnictwo w subiektywnie ważnych
wydarzeniach i znaczące kontakty z innymi ludźmi, nie mówiąc już o symbolach
i przedmiotach. Wspominam o trudnościach po to, aby uczynić z nich swego rodzaju
usprawiedliwienie dla tylko fragmentarycznego opisu tego, czym jest tożsamość.
Znawca problematyki tożsamości P. Oleś ujmuje tożsamość jako odpowiedź na
pytanie: „Kim jestem i dokąd zmierzam?”. Aby odpowiedzieć na to pytanie, jed-
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nostka posiłkuje się subiektywnie ważnymi dla siebie treściami zawartymi w koncepcji własnej osoby (siebie), tymi, które badacz nazywa identyfikatorami „ja” (na
przykład „jestem przesadnie oszczędny” lub „nie jest mi obojętne cierpienie innych
ludzi”). To one właśnie sprawiają, że osoba czuje się sobą. Należy jeszcze dodać, że
ważnym „składnikiem” tożsamości jest „ja” intencjonalne, czyli preferowane wartości i ideały, realizowane cele, dążenia oraz poczucie własnej skuteczności i sprawstwa
(w tym miejscu dopowiem jeszcze od siebie – marzenia). A zatem tożsamość jest
czymś innym, czymś więcej niż koncepcją siebie, choć z „ustaleń” koncepcji własnej
osoby korzysta (Oleś 2008). Z punktu widzenia głównego tematu tego opracowania,
czyli funkcjonowania sumienia, taka definicja tożsamości jest bardzo użyteczna, pozwala bowiem określić, kto (kim jestem) co robi (dokąd zmierzam) oraz jak to robi.
Z innych ważnych ustaleń dotyczących tożsamości, o których pisze Oleś, warto
podkreślić następujące:
– wiele wskazuje na to, że tożsamość ma charakter relacyjny, przez co należy rozumieć, że tworzy się i wyraża w relacjach ze światem i innymi ludźmi. Jest tak,
ponieważ:
– tożsamość powstaje w wyniku kontaktów z innymi ludźmi i wytworami szeroko
rozumianej kultury;
– przekonania, emocje i zachowania jednostki podlegają porównaniom społecznym i dopiero wynik tych porównań stanowi treść podmiotową tożsamości;
– to życie społeczne stanowi praźródło indywidualnych wartości, idei i preferencji, a także swoistą weryfikację tych uznanych za własne;
– tożsamość może się pojawić w wyniku wewnętrznego dialogu, w którym uczestniczą różne, niekiedy sprzeczne z sobą części „ja”, na przykład ta część, dzięki
której jesteśmy tolerancyjni wobec innych religii, oraz ta, która nakazuje nam
być nieufnymi wobec fanatyzmu religijnego;
– nierozstrzygnięty do końca pozostaje spór o to, czy tożsamość ma charakter
jednolity i spójny, czy też może jest zjawiskiem płynnym, zmiennym, wieloczłonowym, a upraszczając – czy dysponujemy jedną tożsamością, czy też może są
dwie lub kilka (Oleś 2008).
M. Jarymowicz – także autorytet w dziedzinie badań nad tożsamością – podaje,
że w psychologii tożsamość jest definiowana „jako rodzaj poczuć bądź wiedzy na
swój temat”. I dalej wśród fundamentalnych poczuć na temat własnej osoby wymienia: poczucie ciągłości (dziecko, student i ojciec rodziny to cały czas ta sama osoba
mimo wielu istotnych zmian w przebiegu jej życia), poczucie spójności (mimo pełnienia różnych ról społecznych, obcowania z różnymi ludźmi, przebywania w różnych sytuacjach życiowych) oraz poczucie unikalności i swoistości. Wiedza na swój
temat to zbiór informacji wykorzystywany przy formułowaniu i podtrzymywaniu
tożsamości. Dzięki funkcjonowaniu „ja” przedmiotowego i „ja” podmiotowego możliwe stają się samoobserwacje i samooceny oraz autorefleksje sprzyjające rozwojowi
motywacji i samokontroli.
Postęp w badaniach nad tożsamością skłania jednakże – zdaniem autorki – do
rewizji definiowania, a także i badań zjawiska. W poczynaniach tych rysuje się po-
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trzeba uwzględnienia trzech okoliczności, które mogą w sposób istotny wpłynąć na
temat i konstrukcje badań nad tożsamością. Pierwsza z nich odnosi się do obserwacji
wskazujących, że zarówno wiedza na własny temat, jak i ustosunkowanie się do siebie mogą mieć także postać utajoną, czyli nie do końca uświadomioną. Jeżeli tak jest,
to łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której pewne obszary tożsamości mogą także
być nie w pełni dostępne podmiotowi.
Druga okoliczność to fakt, że samowiedza stanowiąca niejako jeden z substratów
tożsamości wykazuje duże zróżnicowanie i zmienność, także i tę powodowaną przez
zmienność sytuacji życiowych. Zapewne wpływa to na „kształt” tożsamości.
Trzecia okoliczność – wielowątkowość wiedzy o sobie wynikająca z poznawania
siebie z różnych perspektyw – sprawia, że możemy mówić o tożsamości indywidualnej, wynikającej z doświadczania siebie jako pojedynczej osoby, oraz o tożsamości
społecznej, ukształtowanej przez postrzeganie i przeżywanie siebie jako części zbiorowości społecznej (Jarymowicz 2008).
Wracając wszakże do głównego nurtu rozważań dotyczących źródeł motywacji
do zachowań moralnych, postawmy pytanie: czym jest tożsamość moralna jako motywacja do zachowań moralnych?
Otóż wśród badaczy panuje zgodność, że tożsamość moralna to zmagazynowany
w pamięci kompleks strukturalnej wiedzy składający się z wartości moralnych, celów,
przymiotów i cech, a także skryptów behawioralnych jednostki, tworzący osobistą
koncepcję moralną siebie. Ponieważ koncepcja ta jest nabywana dzięki doświadczeniom życiowym, a te są różne u różnych osób, ważność i centralność tożsamości
moralnej w ramach ogólnej koncepcji siebie także jest różna u różnych osób.
Ludzie, u których tożsamość moralna zajmuje centralne miejsce w ich ogólnym
poczuciu tożsamości, w ich koncepcji siebie mogą odczuwać – i najczęściej tak się
dzieje – że bycie moralnym jest tym, co najlepiej ich charakteryzuje, lepiej niż inne
obszary tożsamości. Konsekwentnie, tożsamość moralna może wywierać silniejszy
wpływ na procesy, które u jednostek wyznaczają poznanie, emocje i zachowanie, silniejsze niż inne aspekty tożsamości. Schematy lub skrypty moralne „ja” osoby, której
tożsamość moralna zajmuje centralne miejsce w ich poczuciu tożsamości, są aktywowane częściej i silniej w porównaniu z innymi schematami tożsamości. Gdy schematy moralne są aktywizowane, powoduje to zwiększenie ich wpływu na zachowania,
czyniąc je moralnymi.
Aby pojawiła się motywacja do zachowań moralnych, niezbędny jest jeszcze jeden ważny element – jest to potrzeba, a nawet konieczność utrzymania wewnętrznej
zgodności (spójności). Poczucie zobligowania lub powinności do działań moralnych
jest związane z tożsamością moralną właśnie poprzez silną tendencję do zachowania
wewnętrznej zgodności – zachowuję się zgodnie ze swoimi przekonaniami i ideałami, zgodnie z tym, czego od siebie oczekuję. Osoba wysoko ceniąca centralne umiejscowienie tożsamości moralnej odczuwa zobowiązanie do przestrzegania w zachowaniach nakazów wynikających z moralnych schematów koncepcji „ja” i przez to
unika samopotępienia.
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Koncepcja siebie – ważna składowa tożsamości moralnej – jest definiowana
zgodnie z teorią społeczno-poznawczą jako sieć schematów, reprezentacji poznawczych różnych obiektów, z których tylko kilka jest dostępnych w świadomym przeżywaniu w określonym czasie. Wpływ poszczególnych składowych tożsamości, na
przykład „Uważam, że uzyskiwanie własnych korzyści kosztem cierpienia innych
nie jest w porządku”, zawartych w koncepcji siebie zależy od, jest funkcją tego, na
ile określona składowa jest dostępna („przywołana” do świadomości) w określonej
sytuacji. Zdefiniowanie siebie jako osoby moralnej powoduje pojawienie się motywacji do zachowań moralnych w sytuacjach, gdy tożsamość moralna, jej centralne
zlokalizowanie, jest na bieżąco dostępna. Podobnie kiedy inne składowe tożsamości są dostępne (aktywizowane), na przykład „Dorosłym nie należy pomagać, jeżeli
o to nie proszą” lub „Podstawową powinnością człowieka jest powiększanie własnych zasobów niezależnie od okoliczności”, ludzie będą motywowani do zachowań
zgodnych z wartościami i celami tych składowych (Aquino, Reed II 2002, Aquino,
Freeman i wsp. 2009).
S. Hardy i G. Carlo określają tożsamość moralną jako indywidualne zróżnicowanie w obszarze tożsamości, w którym moralność jest centralną lub esencjalną charakterystyką poczucia własnego „ja”. Centralne umiejscowienie tożsamości moralnej
powoduje, że jednostka aspiruje do bycia moralną bardziej niż inni ludzie i preferuje
te wartości, które zaspokajają tę potrzebę. Ponieważ – zdaniem autorów – u ludzi
naturalną tendencją jest potrzeba działania (życia) zgodnie z poczuciem tożsamości,
jednostki z centralnie umiejscowioną tożsamością moralną są bardziej skłonne do
działania zgodnego z ich sądami moralnymi, preferują zachowania moralne. Ogólnie
tożsamość moralną można rozumieć jako rodzaj samoregulującego się mechanizmu
motywującego do działania moralnego (Hardy, Carlo 2005).
Tak rozumiana tożsamość moralna, pełniąca takie funkcje regulacyjne, nie jest
– moim zdaniem – zbyt odległa od rozumienia i funkcjonowania sumienia. W tej
samej publikacji, będącej obszernym przeglądem literatury dotyczącej problematyki tożsamości moralnej, autorzy odnotowują, że koncepcja tożsamości moralnej
jako źródła motywacji do zachowań moralnych stanowi obietnicę zaawansowanych
badań, prezentując sposób rozumienia funkcjonowania moralnego, ale wiele fundamentalnych pytań pozostaje bez odpowiedzi. Do takich należy pytanie o mechanizm, dzięki któremu tożsamość moralna wpływa na zachowania moralne. Podkreśla
się także niewystarczającą liczbę badań eksperymentalnych dotyczących potencjalnych czynników pośredniczących pomiędzy tożsamością moralną a zachowaniami
moralnymi (Hardy, Carlo 2005).
Istnieją powody, aby mieć nadzieję, że uda się wykazać, iż sumienie funkcjonujące także na bazie mózgowych układów nagrody i kary stanowi jeden z takich mechanizmów.
Spośród badań tożsamości moralnej jako źródła motywacji do zachowań moralnych przytoczone zostaną tylko wybrane, te mianowicie, które stanowią istotny
postęp w rozumieniu przyczyn zachowań moralnych.
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Cytowany powyżej Hardy w badaniach eksperymentalnych (typu papier–ołówek)
poszukiwał odpowiedzi na pytanie o znaczenie poczucia tożsamości prospołecznej, empatii oraz prospołecznego rozumowania moralnego jako czynników motywujących do zachowań. Zachowania te były oceniane za pomocą 25-punktowego
kwestionariusza Prosocial Tendencies Measure (PTM), który mierzy tendencje do
zachowań prospołecznych w sześciu różnych obszarach, na przykład udzielanie pomocy w sytuacjach nagłego wypadku, altruizm. Tożsamość prospołeczną (moralną)
badano na podstawie wyników uzyskanych w metodzie The Adapted Good – Self
Assessment. Osoby badane oceniały, jak ważnych jest dla nich 16 cnót, w tym cztery
cnoty moralne (delikatność społeczna, życzliwość, współczucie i hojność). Rozumowanie moralne określano, posługując się metodą PROM, w której osoba badana – po
zapoznaniu się z pięcioma dylematami moralnymi odnoszącymi się do poczucia troski – miała podjąć decyzję o własnym zachowaniu – udzielenie pomocy lub nie. Poziom empatii mierzono za pomocą Interpersonal Reactivity Index Davisa, w której
badani określali stopień, w jakim pozycja metody (krótki opis właściwości empatycznych lub ich przeciwieństwa) opisuje ich właśnie. Analiza statystyczna uzyskanych
wyników upoważnia do stwierdzenia, że tożsamość prospołeczna i empatia są związane z ogólnymi zachowaniami prospołecznymi. Ogólny wynik w PTM korelował
dodatnio z wynikami uzyskanymi przy badaniu empatii i tożsamości moralnej. Nie
zanotowano takiej relacji w przypadku rozumowania moralnego. Także w poszczególnych obszarach zachowań prospołecznych rola badanych zmiennych była różna
(Hardy 2006).
Systematyczne badania tożsamości moralnej dla funkcjonowania moralnego
w życiu znajdziemy w pracy J. Grube i J. Piliavin. Badały one zachowania altruistyczne krwiodawców i wykazały, że oddawanie krwi i znaczenie, jakie temu przypisywali
krwiodawcy, może się stać składnikiem ich tożsamości (jestem krwiodawcą – jestem
altruistą), który motywuje ich do regularnego oddawania krwi przez dłuższy czas.
Ludzie ci wierzą, że oddawanie krwi jest bardzo ważne społecznie, czują dumę, ponieważ są krwiodawcami. Ich zachowania, przekonania i emocje są zogniskowane
wokół dość specyficznego i ograniczonego altruizmu, co powoduje, że w innych obszarach życia ich altruizm jest już niewielki (Grube, Piliavin 2000). Reed II i współpracownicy badali wpływ poczucia tożsamości moralnej na zachowania dobroczynne
przyczyniające się do poprawy dobrostanu innych. Osoby badane, które charakteryzują się rozbudowaną tożsamością moralną, podkreślając jej ważność dla koncepcji
siebie, wykazują tendencję bardziej do poświęcania swojego czasu niż do ofiarowania
pieniędzy innym osobom potrzebującym pomocy. Takie działanie uznają za bardziej
moralne w porównaniu z ofiarowaniem pieniędzy.
Osoby zajmujące wysokie stanowiska w życiu zawodowym lub społecznym są
bardziej skłonne do ofiarowania pieniędzy niż swojego czasu. Skłonność ta jest jednak wyraźnie słabsza u tych badanych, którzy nadają swojej tożsamości moralnej
ważne znaczenie, u których tożsamość moralna stanowi centralną część ich tożsamości. Osoby te częściej decydują się na ofiarowanie swojego czasu innym, potrzebującym wsparcia (Reed II, Aquino, Levi 2007).
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Interesującą obserwacją jest ta dotycząca znaczenia płci (gender) z punktu widzenia umiejscowienia i treści tożsamości moralnej. Podobnie jak w innych obszarach
prospołeczności (empatii, rozumowania moralnego, zachowań prospołecznych),
tożsamość moralna u kobiet i dziewcząt jest bardziej rozbudowana i bardziej centralnie zlokalizowana w porównaniu do mężczyzn i chłopców (Arnold 1993).
Badania znaczenia aktywizacji tożsamości moralnej jako źródła decyzji moralnych prowadziła B. Słoniewska w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Interesowało ją, czy aktywizacja tożsamości moralnej (sumienia) wpływa na decyzje moralne badanych osób. Plan eksperymentu badaczki był następujący: w jego
części pierwszej badani określali (podejmowali decyzję), czy określona sytuacja, powszechnie uznawana jako rodzaj naruszenia norm moralnych i/lub obyczajowych,
swego rodzaju dylemat moralny (na przykład próba przekupienia kontrolera biletów
w tramwaju), jest do zaakceptowania z moralnego punktu widzenia, czy też nie. Do
każdej z sześciu sytuacji mogli się ustosunkować (wybrać), mając do dyspozycji następujące możliwości: sytuacja jest dopuszczalna (a), jest dopuszczalna w pewnych
okolicznościach (b), raczej nie powinna mieć miejsca (c), zdecydowanie nie powinna mieć miejsca (d). Po dwutygodniowej przerwie badanym eksponowano jedną
z dwóch scenek: albo tę pokazującą zachowanie moralnie chwalebne, albo moralnie
naganne. To był sposób aktywizowania tożsamości moralnej. Następnie, podobnie
jak w części pierwszej, proszono badanych o dokonanie oceny stopnia dopuszczalności zaistnienia także sześciu, ale treściowo innych sytuacji – dylematów moralnych. Okazało się, że aktywizowanie sumienia powoduje statystycznie istotny spadek
akceptowania zachowań powszechnie uznawanych za niewłaściwe. Spadek ten był
widoczny zarówno wtedy, gdy tożsamość moralną aktywizowano, prezentując zachowania „dobre”, jak i wtedy, gdy były one „złe” (Słoniewska 2010).
Prezentowane powyżej wyniki stanowią także potwierdzenie przytoczonej wcześniej tezy Aquina i współpracowników, którzy podkreślali ważne znaczenie – z punktu
widzenia motywowania do zachowań moralnych – aktywizacji tożsamości moralnej.
Na zakończenie tego podrozdziału zostanie przedstawione swego rodzaju podsumowanie rozważań i badań koncentrujących się wokół problematyki tożsamości
moralnej i jej wpływu na motywowanie do zachowań moralnych.
Zdecydowaną większość rozważań i ustaleń w omawianym obszarze zagadnień
można zawrzeć w dwóch głównych nurtach teoretycznych. Pierwszy z nich nazwano
umownie modelem self i jest on kojarzony z osobą A. Blasiego. Zakłada on, że obok
formułowania osądu moralnego, który decyduje o tym, co jest moralne, a co moralne
nie jest, ludzie formułują także osąd odpowiedzialności, który określa stopień odpowiedzialności za postępowanie zgodne z tym, co zostało uznane za właściwe (moralne). Kryteria sądu tego, co jest moralne, a co nie, pochodzą z obszaru tożsamości
moralnej, czyli miejsca i znaczenia bycia moralnym w koncepcji własnej osoby (self).
W tym względzie istnieją wyraźne różnice indywidualne pomiędzy ludźmi. Można
wskazać osoby, dla których moralność, czyli na przykład uczciwość, szczerość, słowność, są umiejscowione centralnie w ich poczuciu tożsamości, czyli są ich właściwoś-
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ciami, które najpełniej opisują ich osobę. Są też takie osoby, u których bycie moralnym nie jest centralnym, ważnym składnikiem ich tożsamości, dla nich priorytetowe
są inne ich właściwości, na przykład bycie podziwianym społecznie czy zapewnienie
sobie życia w dobrobycie materialnym. Aby osąd moralny i towarzyszący mu osąd
odpowiedzialności stały się skutecznymi czynnikami motywującymi do zachowań
moralnych, konieczna jest jeszcze silnie odczuwana potrzeba bycia konsekwentnym
i spójnym. To ta potrzeba stanowi swego rodzaju „energię” konieczną do realizowania zachowań moralnych, w praktycznym działaniu.
Wzmocnienie motywacji do zachowań moralnych – swego rodzaju gwarancję
tego, że tożsamość moralna będzie rzeczywiście wyznaczać te zachowania – stanowią trzy cnoty moralne: siła woli, integralność oraz pragnienie moralne. Siła woli
to zdolność do samokontroli, konieczna, aby zapanować nad rozmaitymi pokusami.
Integralność to realizowanie spójności i zgodności wewnętrznej w obrębie własnego
„ja”. Pragnienie moralne to potrzeba realizowania wartości stanowiących istotę moralności, a więc: szczerości, uczciwości, prawdomówności, życzliwości, współczucia
i tym podobnych. Zgodnie z tym modelem, czyny moralne są zatem rezultatem rozważań moralnych i pragnienia moralnego, ale model ten pozostawia poza obszarem
wyjaśnień na przykład tak zwane odruchy moralne, czyli zachowania moralne przebiegające w znacznym stopniu w sposób automatyczny.
Drugim nurtem teoretycznych rozważań w ramach koncepcji tożsamości moralnej jest podejście społeczno-poznawcze. Jak już stwierdzono, ujmuje ono tożsamość
moralną jako poznawczą reprezentację wartości moralnych, celów, cech oraz nabytych skryptów zachowań, odwołując się przy tym do ustaleń teorii poznania społecznego, procesów pamięci, sposobów przetwarzania informacji oraz dostępności
przekonań i wiedzy.
Motywacji do zachowań moralnych należy upatrywać w funkcjonowaniu tożsamości moralnej, na którą wszakże mogą wpływać rozmaite, zewnętrzne konteksty
sytuacyjne. To one mogą zwiększyć lub zmniejszyć regulacyjną rolę tożsamości
moralnej, mogą niejako przesuwać jej centralność i ważność. Jakaś konkretna sytuacja, na przykład wysoka nagroda, może spowodować, że czasowo „bycie skutecznym” zajmie miejsce centralne „bycia moralnym”, stanie się ważniejsze. I odwrotnie, obserwacja – czasami przypadkowa – zachowań moralnych innych ludzi
może przesunąć tożsamość moralną ze strefy peryferycznej koncepcji „ja” do
strefy centralnej, ważnej, powodując zachowania moralne niekiedy nie do końca
wyrozumowane, w niemałym stopniu automatyczne. Tym mechanizmem można
próbować wyjaśnić udzielanie pomocy innym przez wielu członków społeczeństwa w dramatycznych sytuacjach nieszczęść (na przykład powodzi) nagłaśnianych
w tej społeczności.
W dalszych dociekaniach na temat sumienia i jego funkcjonowania podjęta
zostanie próba połączenia tych trzech źródeł motywacji do zachowań moralnych
w jeden ważny mechanizm adaptacyjny – sumienie właśnie. Podjęta zostanie także
próba wskazania przesłanek neuroanatomicznych i neurofizjologicznych zezwalających na takie połączenie.
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2.3. Sumienie
Zgodnie z definicją sumienia przedstawioną na zakończenie rozdziału 1, jawi się ono
jako skomplikowany mechanizm adaptacyjny realizujący swoje zadania adaptacyjne
przy udziale wielu procesów psychicznych. We wstępie oraz rozdziale 1 sygnalizowano zaledwie istotne właściwości sumienia dotyczące jego struktury, funkcji, jakie
sprawuje, oraz mechanizmów wypełniania tych funkcji. Struktura, funkcje oraz mechanizmy warunkują skuteczność sumienia jako wewnętrznego regulatora poczynań
ludzkich. Zanim nastąpi bardziej szczegółowe omówienie tych właściwości, niezbędne staje się przedstawienie procesu kształtowanie się sumienia, bowiem jak większość skomplikowanych mechanizmów psychicznych, sumienie kształtuje się i jest
kształtowane zarówno przez osobniczy rozwój mózgu, jak i przez doświadczenie indywidualne i społeczne. Niezbędność, o której piszę powyżej, wynika co najmniej
z dwóch powodów. Po pierwsze, zrozumienie psychologicznych mechanizmów
funkcjonowania sumienia, a także jego dysfunkcji, będzie pełniejsze po zapoznaniu
się z procesem jego kształtowania. Po drugie, opisywane w dalszej kolejności właściwości sumienia będą się odnosić do sumienia już ukształtowanego i warto opisać,
co prowadzi do ukształtowania sumienia oraz czym charakteryzuje się sumienie już
ukształtowane.

2.3.1. Kształtowanie sumienia
W prześledzeniu procesu kształtowania sumienia ważną rolę odgrywają ustalenia dotyczące rozwoju moralnego sformułowane przez J. Piageta i L. Kohlbergera. Pomijając
szczegóły, które podano poprzednio, zgodnie z ustaleniami tych autorów istnieje taki
etap rozwoju moralnego, w którym jednostka – dziecko lub młoda osoba – zapoznała
się z normami moralnymi postępowania obowiązującymi w określonym społeczeństwie, czyli wie, jakie zachowania są uznawane za dobre, a jakie za złe. Rozumie także, dlaczego ma postępować dobrze. Najczęściej dzieje się tak w stadium socjonomii
lub autonomii według Piageta oraz na poziomie pokonwencjonalnym rozwoju moralnego według Kohlberga. Osiągnięcie takiego rozwoju moralnego oraz zabiegi wychowawcze dorosłych – na przykład nagradzanie za dobre postępowanie, a karanie
za złe – sprawiają, że jednostka chce postępować zgodnie z normami moralnymi, jest
zmotywowana do tego, aby być dobrą, chce oceniać się pozytywnie. Potrzeba posiadania pozytywnego wizerunku własnej osoby jest jedną z najważniejszych adaptacyjnych potrzeb. Mamy zatem do czynienia z taką oto sytuacją: dziecko lub młoda
osoba wie, jakie postępowanie jest dobre, jakie jest złe, oraz jest silnie zmotywowana,
aby posiadać pozytywny obraz własnej osoby.
Powyższe zdanie należy rozumieć także jako istotne założenie, które pozwala
traktować zachowania moralne – dobre uczynki, oraz zachowania niemoralne – złe
uczynki, z perspektywy podmiotowej. Oznacza to, że „ostateczną instancją decydującą” o tym, co jest dobrym, a co złym uczynkiem, w jego własnym zachowaniu jest
podmiot. Ogólne, społeczne normy i standardy moralne istnieją i mają znaczący
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wpływ na oceny i decyzje moralne jednostki, ale to ona jest ostatecznym „decydentem”. Warunkiem regulacyjnej funkcji sumienia konkretnej osoby jest jej bodaj najskromniejsza, świadoma podmiotowość moralna. Innymi słowy, jeżeli podmiot nie
uzna jakiegoś zachowania za niemoralne – choć za takie uznaliby je obserwatorzy
lub obserwator – to sumienie nie podejmie swojej funkcji regulacyjnej, będzie milczało. Nauczycieli nie powinien już dziwić brak skuteczności ich apelu moralnego
do uczniów (także studentów) o to, aby w czasie sprawdzianów lub egzaminów nie
korzystali z pomocy innych. Apel jest nieskuteczny, sumienie nie eliminuje odpisywania, ponieważ zdecydowana większość uczniów nie uznaje odpisywania za czyn
niemoralny albo wyraźnie osłabia jego negatywny charakter.
Na mocy poprzednio podanej definicji, zgodnie z rzeczywistymi doświadczeniami ludzi, swoją funkcję sumienie pełni na dwa różne sposoby. Po pierwsze, może nagradzać – wtedy, gdy oceniamy własne zachowanie jako dobre, zgodne z akceptowanymi normami. Po drugie, może także karać, jeżeli postąpiliśmy niezgodnie z tymi
normami. Analizę procesu kształtowania się sumienia rozpocznę od odniesienia się
do każącego sposobu działania sumienia.
Jednostka popełnia jakiś zły uczynek, na przykład ulega pokusie przywłaszczenia
sobie jakiejś rzeczy. Zły uczynek został popełniony i nie da się go pogodzić z normami moralnymi, uczynek ten sprzeciwia się im. Nie da się także pogodzić z pragnieniem i potrzebą bycia dobrym – „To, że postąpiłem źle, sprawia, że nie mogę myśleć
o sobie jako człowieku dobrym”.
Ponieważ zdecydowana większość ludzi odczuwa silną potrzebę, aby ich myśli
i przekonania oraz zachowania były spójne, logicznie zgodne z sobą, to w przypadku braku takiej zgodności pojawia się silny wewnętrzny dyskomfort nazwany przez
L. Festingera dysonansem poznawczym. W przykładzie wyżej przedstawionym,
czyli wobec braku zgodności pomiędzy tym, co zrobiono, a tym, co się myśli o sobie,
dyskomfort taki się pojawi i nazwiemy go dysonansem moralnym.
Przerwiemy teraz rozważania dotyczące procesu kształtowania sumienia, a uwaga czytelnika skierowana zostanie na teorię dysonansu poznawczego Festingera, ponieważ niektóre jej konkretne ustalenia są ważne dla zrozumienia przebiegu kształtowania sumienia. Autor teorii na wstępie poczynił dwa podstawowe założenia. To
pierwsze w wersji ogólnej głosi, że umysł ludzki dąży do ustalenia i utrzymania wewnętrznej spójności i zgodności opinii, postaw, wartości, wiedzy i zachowań.
Drugie założenie w wersji szczegółowej podkreśla fakt, że ludzie wykazują silną
tendencję do ustanowienia i podtrzymania pozytywnego obrazu własnej osoby (samooceny).
Dalej autor wprowadza pojęcie „elementu poznawczego”, tak go definiując:
Elementy te (poznawcze) odnoszą się do tego, co nazywamy poznaniem, czyli do
tego, co osoba wie o sobie, swoim zachowaniu i otoczeniu. Te elementy to „wiedze”, jeśli
mogę stworzyć liczbę mnogą tego rzeczownika. Niektóre z tych elementów prezentują
wiedzę o sobie samym: o tym, co ktoś robi, czuje, chce lub pragnie, o tym, kim ten ktoś
jest i tym podobne. Pozostałe elementy dotyczą świata, w którym żyjemy: co gdzieś się
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znajduje, co z czego wynika, które rzeczy są satysfakcjonujące lub bolesne albo błahe lub
ważne itp. (Festinger 2007).

Dysonans poznawczy zachodzi pomiędzy dwoma elementami poznawczymi,
a jego istotę Festinger określa następująco:
Dwa elementy poznawcze są w relacji dysonansu wtedy, kiedy biorąc pod uwagę
tylko te elementy, stwierdzamy, że przeciwieństwo jednego z nich wypływa z drugiego.
Ujmując to bardziej formalnie: element x oraz element y są w relacji dysonansu, kiedy
z y wynika nie x (Festinger 2007).

Od strony subiektywnej doznań doświadczającego dysonansu jest to poczucie
dyskomfortu psychicznego, w którym zawierają się negatywne emocje, takie jak: zażenowanie, niesmak, obawa, niepokój, lęk, zawód wobec własnej osoby, złość, a także
poczucie winy, wstydu, czyli między innymi te emocje, które w języku potocznym
nazywamy „wyrzutami sumienia”, a które w istocie są karą ze strony sumienia.
W naszym przykładzie występują dwa elementy poznawcze: „Jestem dobrym
człowiekiem” oraz „Popełniłem zły uczynek”. Pozostają one w relacji dysonansu, ponieważ z tego, że popełniłem zły uczynek, wynika, że nie jestem dobrym człowiekiem, dobrzy ludzie nie popełniają złych uczynków. Subiektywne komponenty dysonansu poznawczego zapewne wystąpią. Nasilenie tych komponentów, czyli wielkość
dysonansu poznawczego, wzrasta wraz z ważnością lub wartością wywołujących go
elementów poznawczych, a całkowita wielkość dysonansu między dwoma zbiorami
elementów poznawczych jest funkcją ważonej proporcji wszystkich znaczących relacji między dwoma zbiorami pozostającymi w relacji dysonansu.
Dalej Festinger wskazuje na dwie niezwykle ważne konsekwencje doświadczania
dysonansu:
1. Istnienie niewygodnego psychologicznie dysonansu motywuje osobę do prób
jego zredukowania i osiągnięcia konsonansu, czyli zgodności pomiędzy dwoma
elementami.
2. W sytuacji wystąpienia dysonansu osoba będzie nie tylko próbowała go zredukować, ale będzie również w sposób aktywny unikała sytuacji oraz informacji, które
mogą go zwiększyć.
Z punktu widzenia funkcjonowania sumienia to niezwykle ważna właściwość dysonansu poznawczego, do której powrócę, gdy będę analizował sposoby redukowania lub eliminowania kar ze strony sumienia.
Ważne są także ustalenia dotyczące maksymalnego natężenia dysonansu poznawczego.
Otóż: „maksymalny dysonans, jaki może istnieć między dwoma elementami, jest
równy całkowitemu oporowi na zmianę mniej opornego elementu” (Festinger 2007).
Festinger pokazuje także kilka różnych sytuacji, w których prawie zawsze pojawia
się dysonans poznawczy. Pierwszą z nich jest ta, gdy nowo pojawiające się elementy
pozostają w relacji dysonansu z już posiadanymi elementami poznawczymi. Przykładem może być sytuacja osoby A, która jest przekonana, że jej przyjaciel jest przy-
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zwoitym człowiekiem (posiadany element poznawczy), i dowiaduje się, że przyjaciel
oszukał inną osobę (nowy element poznawczy). Drugą sytuacją generującą dysonans
poznawczy jest ta, w której dokonano wyboru pomiędzy dwiema możliwościami
(podjęto decyzję). Pojawiający się prawie zawsze dysonans podecyzyjny jest szczególnie dotkliwy, kiedy musimy dokonać wyboru pomiędzy dwiema pozytywnymi
możliwościami o zbliżonych do siebie wartościach; problemem staje się wówczas konieczność rezygnacji z pozytywnych właściwości odrzuconej możliwości.
Trzeci rodzaj sytuacji, w której prawie zawsze pojawia się dysonans poznawczy, to
sytuacja charakteryzująca się tym, że za pomocą obietnicy nagrody lub zagrożenia karą
wymuszono uległość w postaci zachowań lub wygłaszania opinii niezgodnych z przekonaniami i opinią osoby podlegającej naciskowi. Dla pełnej jasności, Festinger mówił
o zachowaniu, „publicznym uleganiu bez towarzyszącej mu zmiany prywatnych przekonań” oraz publicznym wygłaszaniu opinii bez zmiany prywatnej opinii. Przykładem
ilustrującym ten rodzaj dysonansu poznawczego jest sytuacja osoby, którą „zmuszono”
do przekazywania informacji o zachowaniach i poglądach współtowarzyszy w miejscu
pracy, grożąc jej zwolnieniem, gdyby odmówiła udzielania takich informacji. W relacji
dysonansu pozostają dwa elementy poznawcze: z jednej strony przekonanie o tym, że
donosicielstwo jest czynem moralnie nagannym (prywatne przekonanie), a z drugiej
własne zachowanie będące przejawem donosicielstwa właśnie.
Innymi słowy, opisana sytuacja powoduje dysonans poznawczy, ponieważ zachowanie – donoszenie na współtowarzyszy – nie wynika z przekonania, jak należy zachowywać się wobec współtowarzyszy pracy i wobec propozycji donoszenia na nich
(Festinger 2007, Madsen 1980).
Ten wymieniony jako ostatni rodzaj dysonansu poznawczego jest szczególnie
ważny z punktu widzenia funkcjonowania sumienia, i to jest powód, aby podjąć próbę bardziej szczegółowej analizy tego, co zawiera opis tego dysonansu. Użytego przez
Festingera określenia „wymuszono” nie należy rozumieć jako bezwzględnego wymuszenia, czyli takiego, przy którym nie pozostawiono wyboru. W życiu codziennym
takie sytuacje – patrząc na nie obiektywnie – zdarzają się nie często. Nie musimy
przecież otrzymywać nagród, z wyjątkiem tych, od których bezpośrednio zależy nasze życie. Także spotykające nas kary niezwykle rzadko dotyczą wartości ostatecznych: zdrowia i życia. A zatem „wymuszanie” należy rozumieć bardziej jako „wywieranie presji” niż stawianie kogoś w sytuacji z jednym tylko wyjściem – uleganiem.
Uszczegółowienia wymaga również to, kto wywiera presję. Festinger nie formułuje tego wprost, ale z tekstu jego książki wynika, że albo jest to inna osoba, albo grupa
osób, a także jakaś sytuacja zewnętrzna, na przykład powódź. Do pomyślenia jest
również przyjęcie, że czynnikiem wywierającym presje mogą być impulsy, motywy
pochodzące z wewnątrz, z psychiki. Ambicje niepozostające w żadnej relacji z możliwościami mogą być takim impulsem. Przekonanie, że trzeba „odpłacać pięknym za
nadobne”, także może być takim motywem.
Sam Festinger nie rozpatruje zjawiska dysonansu poznawczego w odniesieniu do
zachowań moralnych, ale kontynuatorzy badań nad dysonansem poznawczym oraz
komentatorzy to robią. Za przykład może służyć stwierdzenie Aronsona i współ-
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pracowników, którzy udokumentowałi następującą tezę: „Mówiąc krótko, dysonans
poznawczy wystąpi wtedy, gdy czujemy się niemądrzy lub niemoralni” (Aronson,
Wilson, Akert 1997).
W pełnej zgodzie z powyżej przytoczoną opinią można stwierdzić, że ten rodzaj
dysonansu poznawczego, który występuje wówczas, gdy w sytuacji zagrożenia karą
lub w sytuacji obietnicy uzyskania nagrody jednostka zachowała się w sposób niezgodny z jej przekonaniami lub opinią, jest jednym z podstawowych mechanizmów
psychologicznych warunkujących i wyznaczających funkcjonowanie sumienia.
Pojawia się ważne pytanie: czy ten rodzaj dysonansu jest jedynym mechanizmem
warunkującym funkcjonowanie sumienia?, lub inaczej: czy istnieją takie przejawy
działania sumienia, które nie są bezpośrednio związane z wystąpieniem dysonansu
poznawczego?
Dla funkcji regulacyjnej sumienia szczególne znaczenie ma występowanie silnej
motywacji do redukcji dysonansu, czyli doświadczanie dyskomfortu psychicznego
w momencie, gdy on się pojawi. Zagadnieniu temu więcej miejsca poświęcę na dalszych stronach, ale już teraz warto zauważyć, a właściwie przypomnieć, że w sytuacji
zaistnienia dysonansu doświadczający go będzie aktywnie unikał sytuacji i informacji, które go zwiększają, oraz że jednym ze sposobów redukcji dysonansu jest zmiana
zachowania w taki sposób, aby było ono zgodne z dysonansowym elementem poznawczym, na przykład „Jestem uczciwym człowiekiem”.
Po wyjaśnieniach znaczenia i roli dysonansu poznawczego dla funkcjonowania
sumienia konieczne wydaje się kontynuowanie analizy procesu kształtowania się sumienia. Na wstępie przypomnę, że analiza ta odnosi się do tego sposobu działania,
który określiłem jako sposób karzący.
Po pierwszym doświadczeniu, a może pierwszych doświadczeniach z reakcjami sumienia na dokonane już złe uczynki, czyli zachowania niemoralne, jednostka
często dopuszcza się następnych, które znowu skutkują pojawieniem się dysonansu
poznawczego, czyli kary ze strony sumienia. Po kilku, kilkunastu takich doświadczeniach, w których odczuwany był dyskomfort psychiczny, na przykład niezadowolenie z siebie, poczucie winy lub lęk, zaczyna się kształtować przekonanie, że zły uczynek pociąga za sobą pojawienie się kar ze strony sumienia. Stąd już bardzo blisko do
antycypacji tej kary, zrazu antycypacji poznawczej – swego rodzaju przeczucia, a nawet przekonania – pojawiającego się jeszcze przed dopuszczeniem się złego uczynku:
„Jeżeli dopuszczę się złego uczynku, to zapewne pojawi się dyskomfort psychiczny w postaci wyrzutów sumienia”. Następnie lub nawet równolegle z tą antycypacją
może – i często tak się dzieje – się pojawić swego rodzaju antycypacja emocjonalna,
czyli przewidywanie i doświadczanie negatywnych emocji zagrożenia, obawy czy
lęku, które w subiektywnym odczuciu podobne są do emocji pojawiających się już
po dokonaniu uczynku. Jest to rodzaj upomnienia ze strony sumienia: „Nie rób tego,
bo czeka cię kara ze strony sumienia, czyli wyrzuty sumienia”.
Prawdopodobnie następuje też wzrost „czujności”, wrażliwości sumienia, tej jego
części (struktury), której zadaniem jest ocena zamierzanego zachowania z punktu

50

Sumienie i mózg. O wewnętrznym regulatorze zachowań moralnych

widzenia możliwych negatywnych konsekwencji: „Ten postępek spowoduje, może
spowodować cierpienie, krzywdę innych ludzi”.
W bardzo podobny sposób odbywa się kształtowanie nagradzającego sposobu działania sumienia. Własne doświadczenia uczą ludzi tego, że spełnianie obowiązków, wywiązywanie się z obietnic, pomaganie innym, a także sprawianie im
przyjemności spotyka się z nagrodą ze strony sumienia. Tą nagrodą może być potwierdzenie własnej wartości, powód do odbudowywania pozytywnej oceny siebie,
zadowolenie ze swojej dzielności etycznej, a także zwykła radość i przyjemność
z czynienia dobrze. Także własne doświadczenia uczą ludzi tego, że pozytywne
emocje mogą się pojawić jeszcze przed dokonaniem dobrego uczynku, zaistnienie
nagrody może być antycypowane. Któż z nas nie doświadczył zadowolenia wtedy,
kiedy „dopiero pomyślał”, że sprawi drugiemu przyjemność lub udzieli pomocy.
Nagrody antycypowane oraz te pojawiające się już po dokonaniu czegoś dobrego
nierzadko wykazują silną zdolność motywowania do chwalebnego postępowania,
a także, zgodnie z prawem efektu – zachowania nagradzane wykazują silną tendencję do bycia powtarzanymi – są rzeczywiście powtarzane. Odnośnie do silnej
zdolności do motywowania, ileż to czasu poświęcają ludzie na poszukiwanie nawet
drobiazgu, który innym sprawi radość, ileż to wkładają starań, wysiłku i dóbr materialnych, aby wspomóc innych, na jakie to niewygody i zagrożenia się narażają,
stając po stronie pokrzywdzonego.
Dzięki tak ukształtowanym właściwościom możliwe staje się pełnienie dwóch
funkcji przez sumienie: tej oceniającej już zaistniałe zachowania i zmierzającej albo
do powtarzania tych zachowań, albo do ich eliminacji – funkcja regulacyjna korygująca, oraz tej kontrolno-antycypacyjnej, ukierunkowanej albo na motywowanie
do tych zachowań, których skutki będą pozytywne, albo na zapobieganie tym zachowaniom, których skutki będą negatywne – funkcja regulacyjna antycypacyjna.
Dopiero możliwość pełnienia obu tych funkcji jest oznaką w pełni ukształtowanego
sumienia.
W tym miejscu warto przypomnieć to, co o istocie nagród i kar ze strony sumienia napisałem poprzednio. Nagrody, nagradzanie, a także kary i karanie przez
sumienie odnoszą się bezpośrednio do koncepcji własnej osoby, do indywidualnej
lub zinternalizowanej teorii „ja” i poczucia tożsamości. W takim kontekście nagrodami są wszystkie te odczucia, które poprzez ugruntowanie pozytywnej samooceny
lub dzięki jej podniesieniu utrzymują dobre samopoczucie lub je poprawiają. Karami
zaś są wszystkie te odczucia, które na skutek obniżenia samooceny lub potwierdzenia samooceny negatywnej podtrzymują złe samopoczucie lub pogarszają je. Dodam
jeszcze, że ogólnie rzecz ujmując, za nagrody uznaje się: otrzymanie nagrody, zakończenie kary i uniknięcie oczekiwanej kary, zaś za karę uznaje się: otrzymanie kary,
wygaśnięcie nagrody i uniknięcie oczekiwanej nagrody.
Zaprezentowana koncepcja procesu kształtowania się sumienia, pokazująca także
sposoby jego działania, nie aspiruje do tego, aby nazywać ją odkrywczą czy zupełnie
nową. P. Oleś, analizując koncepcję motywacji poznawczej opierającej się na rozpoznawanych celach, oczekiwaniach rezultatów i atrybucji przyczyn autorstwa A. Ban-
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dery, ilustruje procesy samokontroli zawarte w tej koncepcji przykładem zachowań
moralnych. Stwierdza istnienie dwóch rodzajów standardów regulujących wybór
zachowań moralnych. Po pierwsze, są to standardy zewnętrzne, społeczne – wiemy,
co jest społecznie akceptowane, a co spotyka się z dezaprobatą ze strony społeczeństwa, wiemy także, jakie są sankcje nieprzestrzegania standardów. Po drugie, istnieją
własne, osobnicze lub wewnętrzne zinterioryzowane reguły postępowania. Mamy
świadomość tego, że przestrzegając ich, odczuwamy satysfakcję i zadowolenie, a nie
stosując się do nich, narażamy się na obniżenie samooceny i wyrzuty sumienia. Standardy wewnętrzne odgrywają znaczącą rolę w procesie samoregulacji.
Dalej Oleś stwierdza:
Antycypowanie reakcji zadowolenia z siebie i dumy albo niezadowolenia z siebie
i samokrytyki – stosownie do tego, czy zachowanie jest zgodne ze standardem czy nie
– wpływa na regulację zachowania. W ten sposób standard kontroluje postępowanie.
Ogólnie mówiąc, ludzie robią to, co daje im poczucie satysfakcji i umacnia poczucie
własnej wartości, natomiast stronią od robienia rzeczy, które naruszają ich standardy moralne, ponieważ prowadzi to niezadowolenia z siebie i negatywnej samooceny
(Oleś 2003).

Bez większego trudu można zauważyć wyraźną zbieżność w postrzeganiu i rozumieniu procesu samokontroli w obu koncepcjach, tej zawartej w rozważaniach Olesia i tej zaprezentowanej jako proces kształtowania się sumienia, mimo że pojawiły
się różnice w zakresie obszaru działania sumienia. W swoim opisie kształtowania
sumienia uznałem za ważne odwołać się do mechanizmów nagrody i kary, chcąc
działanie sumienia odnieść do najbardziej podstawowych motywów – unikania
przykrości i zapewnienia sobie przyjemności.
Przedstawiony przebieg procesu kształtowania się sumienia jest opisem bardzo
uproszczonym, nieuwzględniającym wielu rozmaitych okoliczności, które mogą tak
zarysowany przebieg opóźnić, zmodyfikować, zaburzyć. Jest to wyidealizowany opis
tego, co w rzeczywistości przebiega w sposób dużo bardziej skomplikowany. Nie
uwzględniono na przykład wpływu nagród lub kar zewnętrznych – szeroko rozumianych nagród i kar społecznych, które mogą oddziaływać na nagrody i kary ze strony
sumienia. Mogą je wzmacniać lub osłabiać, mogą je – w mniejszym czy większym
stopniu – zastępować, mogą konkurować z nimi. Nie poświęcono należytej uwagi
sprawie indywidualnej oceny tego, co dobre, a co złe; właśnie ta indywidualność może
być przyczyną rozmaitych zniekształceń procesu kształtowania sumienia – tym zajmę
się na dalszych stronach. Postulowane antycypowanie nagrody i kary, a w szczególności właśnie kary, nie zawsze musi się pojawić – jeżeli tak jest, to trudno mówić
o sumieniu w pełni ukształtowanym.
Tworzywem do opisu procesu kształtowania się sumienia – swego rodzaju modelu tego kształtowania – są w niemałym stopniu dane introspekcyjne, zarówno te
stanowiące bezpośrednie relacje introspekcyjne, jak i te pochodzące z badań odwołujących się do introspekcji. Pojawia się zatem ważne pytanie: czy istnieją dane nieodwołujące się do introspekcji, teorie oparte na empirii, wyniki badań eksperymen-
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talnych, wyniki obserwacji, które mogłyby potwierdzić, uwiarygodnić opis procesu
kształtowania się sumienia?
Argumentów uwiarygodniających opis procesu kształtowania i zarazem funkcjonowania sumienia dostarczają między innymi badania M. Matsumoto i O. Hikosaka. Eksperymenty przeprowadzono z małpami rezusami (Macaca mulatta). Były to
zwierzęta czuwające z przewlekle implantowanymi mikroelektrodami do rejestracji
aktywności bioelektrycznej pojedynczych neuronów. Zwierzęta poddano procedurze klasycznego warunkowania pawłowowskiego. Bodźcami bezwarunkowymi były:
słodki płyn – powodujący odczuwanie nagrody, oraz silny strumień zimnego powietrza skierowany na twarz zwierzęcia – powodujący odczuwanie przykrości, kary.
Bodźcami warunkowymi, zarówno w procedurze nagrody, jak i kary, były kształty
geometryczne eksponowane jedną sekundę przed bodźcem bezwarunkowym. Po
stosownej liczbie skojarzeń bodźca warunkowego z bezwarunkowym rejestrowano
aktywność pojedynczych neuronów jądra bocznego uzdeczki (nucleus habenulae lateralis). Okazało się, że w jądrze tym znajduje się duża populacja neuronów wykazujących wzrost aktywności bioelektrycznej w odpowiedzi na eksponowany kształt
geometryczny – bodziec warunkowy skojarzony w procedurze warunkowania z silnym strumieniem zimnego powietrza skierowanego na twarz zwierzęcia – bodźcem
bezwarunkowym. Te same neurony także reagowały wzrostem aktywności w odpowiedzi na bodziec bezwarunkowy (strumień powietrza). Efektu tego nie obserwowano w sytuacji ekspozycji bodźców związanych z nagrodą. Co więcej, wzrost aktywności neuronów po ekspozycji bodźca warunkowego zapowiadającego karę był
hamowany przez pojawienie się bodźców związanych z nagrodą. Wykazano również,
że neurony jądra bocznego uzdeczki są bardziej związane z wydarzeniami nieprzyjemnymi niż przyjemnymi i kontrolują zachowania polegające na unikaniu.
Boczne jądro uzdeczki jest częścią niskowzgórza (epithalamus) i otrzymuje stymulację z limbicznych części przodomózgowia oraz przekazuje impulsy do struktur śródmózgowania określanych jako dopaminergiczne, czyli do substancji czarnej
(substantia nigra pars compacta), do części brzusznej nakrywki (ventral tegmental
area) oraz do struktur określanych jako serotoninergiczne, czyli do jąder szwu (nucleus raphe).
Odwołując się do wyników innych badań, Matsumoto i Hikosaka sugerują, że
wpływ aktywacji neuronów jądra bocznego uzdeczki na system dopaminowy struktur śródmózgowia (głównie substancji czarnej) w wyniku antycypacji kary może być
zaangażowany w sekwencję zachowań, których celem jest unikanie kary, czyli aktywacja neuronów jądra bocznego uzdeczki przyczynia się do unikania kary (Matsumoto, Hikosaka 2009).
Wyniki eksperymentu przedstawionego powyżej pokazują prawdopodobny,
neuronalny mechanizm leżący u podstawy antycypowania kary i łączą go z rzeczywistym doświadczaniem kary w przeszłości. W nawiązaniu do procedury eksperymentalnej cytowanych powyżej badań można natomiast sugerować, że kształtowanie się, a także funkcjonowanie sumienia można próbować wyjaśnić, odwołując się
do teorii uczenia się, w tym także do teorii odruchów warunkowych. Istnieją dane
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eksperymentalne i obserwacje wskazujące na to, że sumienie nie jest mechanizmem
„otrzymanym”, ale w trakcie doświadczeń życiowych uczymy się „mieć sumienie”
dzięki mechanizmom neurofizjologicznym, a jednym z nich – prawdopodobnie najważniejszym – jest mechanizm nagrody i kary. Szczegółowe omówienie takiego rozumienia sumienia nastąpi w kolejnym rozdziale.

2.3.2. Struktura psychologiczna sumienia
Pisząc o strukturze psychologicznej sumienia, mam na myśli wszystkie te procesy
i treści psychiczne, które odgrywają istotną rolę w jego funkcjonowaniu. Zgodnie
z wieloletnią tradycją myśli psychologicznej wszystkie te procesy podzielę na trzy
grupy – składowe: te poznawcze, te emocjonalne i te odnoszące się do motywowania
do zachowań. Taki podział nie powinien jednak sugerować znaczącego, bezpośredniego powiązania sumienia z postawami.
A. Poznawcza składowa sumienia
W składowej tej można wyróżnić następujące elementy zależne od wychowania,
przekazu kulturowego oraz własnej aktywności poznawczej:
1. Treści norm i standardów moralnych postępowania:
a) standardy społeczne, czyli te akceptowane przez grupę społeczną, w której żyje
jednostka. Warunkiem, aby spełniały swoją rolę w regulowaniu zachowań jednostki, jest to, że nie mogą być odrzucone przez nią, w skrajnych sytuacjach,
nawet jeżeli ma ona wątpliwości, czy powinna się tym standardom podporządkować, to jednak nie znajduje wystarczająco silnych powodów, aby je odrzucić.
Sankcje za nieprzestrzeganie tych standardów są głównie – choć nie jedynie –
zewnątrzpochodne: „jak na takie postępowanie zareagują inni”;
b) standardy indywidualne, czyli te, które są bardzo głęboko zinterioryzowanymi
standardami społecznymi, i w ten sposób stają się własnymi, albo są indywidualnym
wytworem świadomości jednostki, niespotykanym do tej pory wśród innych, na
przykład nie powinniśmy ofiarowywać w prezencie zwierząt domowych, chociażby
psów, bo to czyni z nich przedmioty, a one przedmiotami nie są.
2. Ocena skutków własnych działań w kategoriach moralnych (dobre uczynki – złe
uczynki, dobro – zło, przyzwoitość – nieprzyzwoitość) przez zestawienie i porównanie ze standardami moralnymi.
3. Porównanie własnych ocen i standardów je wyznaczających z ocenami dokonywanymi przez innych ludzi w podobnych sytuacjach (porównania społeczne).
Porównania te mogą modyfikować oceny własnych zachowań, a przez to wpływać
na znak i intensywność emocji – następstw ocen.
4. Ewentualna zmiana przekonań na swój temat, zmiana obrazu własnej osoby, samooceny, koncepcji siebie pod wpływem dokonanych ocen.
5. Antycypacja wpływu ocen moralnych własnych uczynków na treść tożsamości
moralnej, na koncepcję własnej osoby, samoocenę, mniemanie o sobie i obraz
własnej osoby – kim jestem jako podmiot moralny.
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B. Emocjonalna składowa sumienia
1. Doświadczanie emocji jako wyniku moralnej oceny już zaistniałych postępowań.
W zależności od ocen mogą to być albo emocje pozytywne: zadowolenie z siebie, satysfakcja, poczucie dumy, a nawet poczucie szczęścia, czyli nagrody, albo
emocje negatywne: poczucie wstydu i/lub winy, złość na siebie, poczucie zawodu
na samym sobie, lęk i inne negatywne emocje określane potocznie jako wyrzuty
sumienia, czyli kary.
2. Antycypacja emocji w reakcji na antycypowaną ocenę moralną pragnienia, zamysłu, zamiaru, wyobrażenia uczynku jeszcze przed podjęciem decyzji o jego
zrealizowaniu (tak zwane sumienie przeddecyzyjne). Mogą to być emocje pozytywne – jeżeli antycypujemy potwierdzenie dobrego mniemania o sobie lub gdy
spodziewamy się poprawy tego mniemania, a tym samym podniesienia samopoczucia, czyli zapowiedź nagrody.
Mogą to być emocje negatywne, jeżeli antycypujemy pogorszenie sądów i przekonań na swój temat i związane z tym obniżenie samopoczucia, czyli zapowiedź kary.
Obie te składowe sumienia stanowią swego rodzaju poznawczo-afektywny mechanizm antycypacji, który jest ważną częścią wewnętrznego regulatora zachowań
moralnych.
C. Składowa motywacyjno-behawioralna
Regulacyjne funkcje poprzednich dwóch składowych sumienia mają sens adaptacyjny o tyle, o ile mogą wpływać na zachowania jednostki. Najogólniej, wpływ
ten może polegać albo na motywowaniu, powtarzaniu rozmaitych zachowań – jeżeli
jednostka uzyskała nagrodę za już zaistniałe zachowanie lub antycypowała nagrodę przed zamierzonym zachowaniem, albo na osłabieniu motywacji lub demotywowaniu do zachowań, jeżeli za już zaistniałe zachowanie (uczynek) jednostka została
ukarana przez sumienie, bądź gdy nastąpiła antycypacja, zapowiedź kary zachowania
zamierzonego, pragnienia, zamiaru. Bardziej szczegółowo mechanizm obu rodzajów
wpływu zostanie omówiony w następnym rozdziale, kiedy to będą prezentowane
wyniki badań dotyczących układów nagrody i kary. Teraz chciałbym przywołać teorię behawioralnego systemu hamowania (Behavioural Inhibition System – BIS), aby
podjąć próbę zastosowania jej do zrozumienia działania składowej sumienia odnoszącej się do motywowania i zachowania.
BIS stanowi swego rodzaju rozwinięcie bardziej ogólnej koncepcji osobowości
opierającej się na indywidualnej wrażliwości na wzmocnienia (Reinforcement Sensitivity Theory – RST). Podstawowym założeniem teoretycznym RST jest to, że zwierzęta (także i ludzie) są silnie motywowani do podążania w kierunku nagród oraz
unikania wydarzeń skutkujących karaniem. Bodźce warunkowe skojarzone ze zdarzeniami nagradzającymi lub karzącymi nabywają ich emocjonalnych i motywacyjnych właściwości (Corr 2009). Teoria behawioralnego systemu hamowania odnosi
się głównie do genezy lęku, a jej twórca, J. Gray, twierdzi, że pojawienie się lęku jest
wynikiem działania wrodzonego systemu regulującego zachowania w sytuacji poja-
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wienia się niebezpieczeństwa, a jeszcze bardziej precyzyjnie: lęk jest powodowany
przez aktywność behawioralnego systemu hamowania napędzaną przez określoną
klasę bodźców karzących.
W obliczu zagrożenia możliwe są dwa rodzaje reakcji: te, które polegają na zbliżeniu się do obiektu zagrożenia, oraz te, które są unikaniem lub ucieczką. Rozróżnienie
to pozwala na wprowadzenie do teorii kategorii „kierunek obrony”; uruchomienie
jednej z dwóch reakcji podanych powyżej wyznacza ten kierunek. Przykładem może
być sytuacja, w której osoba A została agresywnie popchnięta przez osobę B. W takich okolicznościach A może albo również popchnąć lub inaczej obronić się, zbliżając się do B, albo może wycofać się, na przykład odejść lub uciec.
Reakcjami zbliżania się lub ucieczki zawiadują dwa oddzielne układy neuronalne. BIS jest odpowiedzialny za reakcje na warunkowe bodźce awersyjne, wrodzone
bodźce lękowe oraz inne sygnały kary dowolnego typu w obrębie reakcji polegających na zbliżaniu się do obiektu zagrożenia. Zachowania polegające na obronnym
zbliżaniu się do źródła zagrożenia zawierają jednak w sobie konflikt celów uwarunkowany między innymi tym, że nie ma pewności co do skuteczności obrony poprzez
zbliżanie się. W przykładzie podanym powyżej – scysja pomiędzy osobami A i B –
może lepszym rozwiązaniem niż zbliżenie (popchnięcie przez osobę A) byłoby oddalenie się, czyli rodzaj ucieczki. Konflikt celów może się pojawić także w sytuacji typu
dążenie/dążenie, na przykład, którą ofertę wybrać z dwóch przedstawionych, a także
w sytuacji unikanie/unikanie, czyli klasycznej sytuacji dylematu moralnego – które
z dwóch złych rozwiązań wybrać. Zadaniem BIS jest rozwiązywanie tych konfliktów.
BIS wywołuje lęk, uruchamia lub ponownie uruchamia ocenę ryzyka, powoduje luminację, sprawdza otoczenie pod kątem potencjalnej kary. Następuje, może nastąpić
kluczowy moment w działaniu BIS, jego główna funkcja motywacyjna, czyli hamowanie sprzecznych tendencji w zachowaniu, co stwarza dobrą okazję do poznawczej
oceny sytuacji, do „przeglądania” pamięci i analizy sytuacji. Jeszcze raz podkreślę:
BIS hamuje sprzeczne tendencje w zachowaniu, stwarzając sposobność do refleksji.
Na przebieg zachowania w sytuacji uruchomienia systemu BIS wpływa także zmienna nazwana „odległością obronną” lub „intensywnością obronną”. W przybliżeniu
jest ona równa rzeczywistej odległości fizycznej podmiotu od obiektu zagrożenia,
ale wzrost intensywności zagrożenia subiektywnie zmniejsza odległość obronną.
Indywidualna zmienność wrażliwości na działanie bodźców karzących wpływa na
ocenę odległości obronnej. Osoby wrażliwe na karanie niejako skracają tę odległość
(McNaughton, Corr 2008; Corr 2009).
Zastosowanie teorii BIS do próby wyjaśnienia działania motywacyjno-behawioralnej składowej sumienia tylko wówczas będzie satysfakcjonujące, jeżeli można
będzie wskazać, że sytuacja psychologiczna osoby dopuszczającej się uczynku niemoralnego lub osoby mogącej dopuścić się takiego uczynku wykazuje istotne podobieństwo do tej sytuacji, którą przedstawia teoria BIS. Innymi słowy, pytamy, czy jest
możliwy opis rzeczywistych zachowań niemoralnych i/lub potencjalnych zachowań
niemoralnych w kategoriach pojęciowych teorii BIS. Aby odpowiedzieć na to pytanie, konieczna jest bodaj pobieżna analiza sytuacji osoby, która zachowała się nie-
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moralnie lub ma świadomość, swego rodzaju przeczucie, że jej przyszłe zachowanie
może się okazać niemoralne.
Analizę należy rozpocząć od określenia, czym jest zachowanie niemoralne, na
czym polega to, że jakiś uczynek jest zły. Otóż zachowania niemoralne, złe uczynki
są takie, ponieważ ich intencją jest chęć uzyskania korzyści nienależnych osobie oraz
wiąże się to ze stratą, krzywdą lub cierpieniem innych osób (zwierząt, przyrody). To,
jakie korzyści przysługują nam w określonych sytuacjach, w jaki sposób mamy o nie
zabiegać, jak mamy traktować innych ludzi – także w sytuacjach spornych – określają
normy i standardy moralne zarówno te społeczne, jak i indywidualne. A zatem zły
uczynek to taki, który sprzeniewierza się tym normom i standardom. Należy dodać,
że określeniu „korzyści” nadaję możliwie szerokie znaczenie, czyli obok korzyści materialnych, przedmiotowych włączam do tej kategorii także korzyści społeczne, na
przykład uznanie społeczne, oraz korzyści psychiczne, na przykład poczucie satysfakcji z jakiegoś powodu. O tym, co jest korzystne dla osoby, przesądza ona sama,
a sąd ten niekoniecznie musi być zgodny z opinią innych.
Dopuszczenie się złego uczynku, zachowania niemoralnego prawie zawsze powoduje wystąpienie konfliktu wewnętrznego. W konflikcie tym zazwyczaj pozostają:
z jednej strony osiągnięta korzyść lub korzyści, a z drugiej strony ocena własnego
zachowania jako naruszającego standardy moralne, te indywidualne i/lub te społeczne. Przeżywany konflikt ma wiele wspólnego z dysonansem poznawczym – często po
prostu nim jest lub stanowi jego zapowiedź – tutaj przybierającym postać dysonansu moralnego. Przykładem może być sytuacja, w której osoba A, sprzedając samochód, zataiła ukrytą wadę pojazdu i dzięki temu uzyskała wyższą cenę (korzyść), ale
przemilczenie usterki narusza normę „Bądź uczciwy, nie oszukuj”. Ten sam rodzaj
konfliktu występuje wówczas, gdy dopiero zamierzane zachowanie poddane zostanie
osądowi ze strony sumienia pod kątem antycypowanych, negatywnych ocen konsekwencji zamierzanego czynu oraz możliwych, a często nawet pewnych następstw
tych ocen w postaci kary ze strony sumienia przeddecyzyjnego – „Jeżeli zrobię to, co
zamierzam, to będzie to niezgodne z zasadami i będzie to wielki wstyd”. W obu tych
sytuacjach, czyli zarówno po dokonaniu niemoralnego uczynku, jak i w wypadku zamiaru takiego uczynku, pojawiający się konflikt można zaliczyć do konfliktu typu:
dążenie/unikanie. Podmiot konfliktu dąży do zapewnienia sobie nienależnych mu
korzyści – w takim rozumieniu, jak to określono poprzednio – ale chciałby uniknąć
kary bądź ze strony własnego sumienia, bądź ze strony otoczenia społecznego. Przeżywanie konfliktu uruchomi mechanizm BIS, którego zadaniem jest „poszukiwanie
rozwiązania konfliktu”. Zgodnie z tym, co napisano o sposobach funkcjonowania
tego mechanizmu, teraz powinno nastąpić – i najczęściej następuje – hamowanie
zachowania po to, aby umożliwić ponowną ocenę sytuacji. W sposób szczególnie wyrazisty działanie BIS jest widoczne w sytuacji, kiedy zły uczynek nie jest jeszcze faktem,
a tylko zamiarem. Perspektywa uzyskania korzyści, ale także przypuszczenie, że zamierzany czyn może być złym uczynkiem, powodują – mogą powodować – wystąpienie
konfliktu celów. Taki konflikt rodzi lęk i związane z nim hamowanie zachowania. To
z kolei staje się – o czym już wspominałem – dobrą okazją do zastanowienia się nad
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sytuacją, ponownej jej analizy, niejako zestawienia możliwych korzyści i ich kosztów.
Jeżeli w wyniku tej analizy nie nastąpi zmiana przypuszczenia, że zamierzany czyn
jest sprzeczny z normami moralnymi, czyli nie nastąpi „uspokojenie sumienia” na
przykład przez powołanie się na powszechne praktykowanie tego typu zachowań,
a zapadnie decyzja o realizacji zamierzenia i czyn stanie się faktem, wówczas zapewne pojawi się dysonans moralny, który będzie motywował osobę do jego redukcji,
czyli do „uspokojenia sumienia”. W całej sekwencji procesów psychicznych: od zamysłu jakiegoś zachowania do jego realizacji i oceny konsekwencji, BIS zatem może
włączyć się w tę sekwencję w dwóch istotnych momentach. Ilustruje to schemat 1.
Oczywiście można podać przykłady zachowań, w których powyżej podany schemat się nie ujawni. Są to dla przykładu niektóre działania impulsywne powodowane
przez bardzo silne bodźce afektywne, przy których nie tylko może się nie pojawić
ocena antycypowanych skutków realizacji zamiaru, ale także nie wystąpi sama an-

Schemat 1. Uproszczony schemat udziału mechanizmu BIS w sekwencji procesów psychicznych
prowadzących do realizacji zamiaru (działania)
Źródło: opracowanie własne.
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tycypacja. Zdarza się także, że antycypowana ocena moralnych skutków realizacji
zamiaru jest ułomna, zautomatyzowana, praktycznie nie występuje. Dzieje się tak
zazwyczaj wówczas, gdy wartości moralne zostały wyrugowane przez inne wartości,
na przykład chęć bycia skutecznym, tak jak to się dzieje w przypadku, gdy imperatyw
„cel uświęca środki” jest dominującą przesłanką działania. W tych okolicznościach
konflikt celów nie pojawi się, nie uwidoczni się także działanie systemu BIS. System
ten może także zostać zablokowany lub wyłączony przez poznawcze „opracowanie”
konfliktu celów. Jednostka może znaleźć argumenty, które ją samą przekonają do
tego, że czyn, który zamierza wykonać, nie łamie standardów, jest moralny. Obie te
okoliczności na schemacie 1 zostały zasygnalizowane przez dopisek „ewentualny”
w pozycji 4 „Konflikt celów”.
Zdarza się i tak, że w obliczu nierozwiązanego konfliktu celów – przy udziale
mechanizmu BIS – nadal aktualna będzie negatywna ocena moralnych konsekwencji zamierzonego działania lub, w związku z centralnym umiejscowieniu tożsamości
moralnej, jednostka nie podejmie decyzji o wprowadzeniu zamiaru w czyn. Będzie
to realizacja regulacyjnej funkcji antycypacyjnej sumienia. Okoliczność tę na
schemacie sygnalizuje pozioma linia umieszczona po pozycji 5. BIS.
Przechodząc dalej, jeżeli moralne konsekwencje zrealizowania zamiaru nie zostały ocenione wystarczająco negatywnie, nie zaktywizował się system BIS, sumienie
wystarczająco silnie nie sprzeciwiło się realizacji zamiaru lub gdy ocena zamiaru była
pozytywna, jednostka podejmuje decyzje o realizacji zamiaru. Rozpoczyna się działanie, a po nim ocena jego skutków. Jeżeli okaże się, że uzyskane korzyści pociągają
za sobą także koszt moralny w postaci kary ze strony sumienia, wówczas zapewne
pojawi się konflikt efektów (pozycja 9). To najczęściej powoduje uruchomienie mechanizmu BIS.
Działanie tego mechanizmu w sytuacji, gdy zły uczynek stał się już faktem, jest
trudniejsze do wskazania, bardziej hipotetyczne. Jest tak dlatego, że w sytuacji, gdy
ocena antycypowanych skutków działania była moralnie negatywna, gdy pojawił się
konflikt celów, BIS, wspierając sumienie, mógł się przyczynić do wycofania się jednostki z realizacji zamiaru, mógł ją uchronić przed karą ze strony sumienia i karą ze
strony otoczenia społecznego.
A jaką funkcję BIS pełni teraz, gdy zły uczynek stał się faktem? Na czym polega
jego adaptacyjne działanie w takiej sytuacji?
Z kilku możliwych odpowiedzi na te pytania wybrano dwie, najbardziej prawdopodobne. Po pierwsze, doświadczenie konfliktu efektów (pozycja 9) i aktywizowanie
BIS (pozycja 10) polegające na hamowaniu zachowania mogą stanowić okazję, a nawet warunkować refleksję nad przyszłymi zachowaniami i być swego rodzaju przestrogą – „w przyszłości tego nie rób”. Może stanowić także sposobność do rozważenia
możliwości i zakresu zadośćuczynienia osobie, której wyrządzono krzywdę.
Po drugie, hamowanie zachowania stwarza także okazję do koncentracji na próbach redukcji dysonansu moralnego pojawiającego się wówczas, gdy jednostka dopuściła się zachowania niezgodnego z jej przekonaniami o tym, co przyzwoite, a co
nie. Aktywizuje się proces przeszukiwania pamięci, aby odnaleźć informacje, które
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mogą ten dysonans zmniejszyć lub wyeliminować. Może nastąpić także poszukiwanie
informacji na zewnątrz w tym samym celu. Gdyby tak się działo, to można uznać, że
nastąpił proces adaptacji podmiotowej, mechanizm BIS przyczynił się do podtrzymania poczucia własnej wartości, pozytywnego sądu na temat własnej osoby, odczuwany
dyskomfort i zagrożenie spowodowane dysonansem moralnym zmniejszyły się.
Behawioralny System Hamowania nie jest jedynym mechanizmem, który można próbować zastosować do pełniejszego zrozumienia funkcjonowania sumienia.
J. Gray i N.McNaughton są także autorami koncepcji behawioralnego systemu aktywacyjnego (Behavioral Approach System – BAS). System ten reaguje na bezwarunkowe bodźce nagradzające (apetytywne) oraz warunkowe bodźce zapowiadające
nagrodę i jest uruchamiany przez te bodźce lub przez bodźce znoszące bądź zapowiadające zniesienie kary. BAS generuje emocje pozytywne i oczekiwanie przyjemności.
Emocjom tym towarzyszą wzrost aktywności motorycznej, wzmożona eksploracja
i zbliżanie się do bodźców apetytywnych (Corr 2009).
BAS, podobnie jak poprzednio omawiany system, może oddziaływać na sekwencje procesów psychicznych związanych z funkcjonowaniem sumienia. W przeciwieństwie do BIS, który byłbym skłonny wiązać z zapowiedziami kar i karami, czyli
z sumieniem karzącym, system BAS należy wiązać z zapowiedziami nagród i nagrodami, czyli z działaniem sumienia nagradzającego.
Ilustruje to schemat 2.
Pierwsze dwa procesy schematu 2, czyli zamiar, zamysł, motyw chęci (pozycja 1),
oraz antycypacja skutków realizacji zamiaru (pozycja 2) są identyczne jak w schemacie 1. Jest oczywiste, że punkt 1 w obu schematach należy rozumieć szeroko, czyli
zamiar może dotyczyć nie tylko jakiegoś prostego, pojedynczego działania, na przykład doraźnego udzielenia komuś pomocy, ale także spraw o donioślejszym znaczeniu – części planu życiowego, na przykład podjęcia starań o uzyskanie pracy przy
braku części niezbędnych kompetencji do jej wykonywania lub zamiar umieszczenia
starego rodzica w domu pomocy społecznej.
W schemacie 2 ocena antycypowanych skutków realizacji zamiaru (pozycja 3)
jest pozytywna, co zapewne spowoduje aktywację mechanizmu BAS, a to z kolei zaowocuje nasileniem oczekiwania nagrody i wzrostem motywacji. Wydaje się prawdopodobne, że ten wzrost motywacji jest potrzebny do tego, aby przed podjęciem
realizacji zamiaru i podczas samej realizacji, czyli podczas działania, przeciwstawić
się tendencji do niedziałania, na którą zwracają uwagę J.W. Atkinson i D. Birch w ich
teorii motywacji (Madsen 1980, s. 401).
Niezależnie od mechanizmu, dzięki któremu BAS wspiera zarówno podjęcie decyzji o realizacji zamiaru, jak i samą realizację, owo wspieranie wydaje się bardzo
prawdopodobne. Pozytywna ocena skutków realizacji zamiaru przedłuża aktywność
systemu BAS i wraz z nagrodą ze strony sumienia może stanowić okoliczność sprzyjającą procesowi włączania działań, za pomocą których realizowano zamiar, do stałego repertuaru zachowań jednostki.
Możliwa jest także i taka sekwencja wydarzeń, w której, mimo pozytywnej oceny
antycypowanych skutków realizacji zamiaru, wynik rzeczywistej realizacji nie będzie
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Schemat 2. Uproszczony schemat udziału mechanizmu BAS w sekwencji procesów psychicznych
prowadzących do realizacji zamiaru (działania)
Źródło: opracowanie własne.

jednak – z jakichkolwiek powodów – pozytywny. Wówczas to system BAS prawdopodobnie zostanie zastąpiony przez system BIS z wszystkimi tego konsekwencjami. Możliwość takiej zamienności wynika z właściwości BIS i BAS, zgodnie z którą
zarówno behawioralny system hamowania, jak i behawioralny system aktywacyjny
mają możliwość wpływania na zachowania motywowane karą i na te motywowane nagrodą. Właściwość tę dokumentują wyniki badań przeprowadzonych w grach
ekonomicznych, w których zmiennymi są „strata” i „korzyść” pieniężna, jak również
badania neurofizjologiczne z wykorzystaniem odpowiedzi wywołanych (De Pascalis,
Varriale, D’Antuono 2010).
Na zakończenie tego podrozdziału warto się zastanowić i sformułować pytanie
o to, czy behawioralny system hamowania oraz behawioralny system aktywacyjny
stanowią integralną część struktury sumienia, czy może są odrębnymi mechanizmami o wielu różnych funkcjach, wśród których jest także wspomaganie sumienia.
Odpowiedź na to pytanie jest trudna, jeżeli – przy obecnym stanie wiedzy – w ogóle możliwa. Pewną nadzieję pozwala żywić fakt, że zgromadzono już sporą ilość
danych dotyczących mózgowych uwarunkowań funkcjonowania tych systemów.
Zostaną one przytoczone w dalszych częściach tego opracowania, kiedy to skon-
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centruję się na poszukiwaniach biologicznych uwarunkowań działania sumienia.
Zestawienie z sobą danych dotyczących sumienia z danymi odnoszącymi się do systemów BIS i BAS być może pozwoli na podjęcie próby odpowiedzi na wyżej postawione pytanie.

2.3.3. Funkcje sumienia i sposoby ich pełnienia
O funkcjach sumienia pisano już poprzednio, szczególnie w części dotyczącej jego
struktury psychologicznej. Niniejszy podrozdział będzie poświęcony próbie uporządkowania tej wiedzy oraz próbie sformułowania swego rodzaju schematu czy nawet modelu funkcji sumienia.
Najbardziej podstawową, kardynalną funkcją sumienia jest ta adaptacyjna.
Zadaniem sumienia jest przystosowanie jednostki do życia w społeczeństwie i życia z sobą.
Realizując tę adaptacyjną funkcję, sumienie przyczynia się do zaspokojenia
dwóch niezbywalnych potrzeb ludzkich: po pierwsze, potrzeby akceptacji i uznania społecznego, oraz, po drugie, potrzeby postrzegania siebie jako osoby rozsądnej
i przyzwoitej. Potrzeba akceptacji lub w najgorszym wypadku brak ostracyzmu społecznego odwołuje się bezpośrednio do najbardziej podstawowej potrzeby, mianowicie potrzeby bezpieczeństwa.
Akceptacja społeczna jest zazwyczaj konieczną przesłanką twórczej współpracy
z innymi ludźmi, a ta z kolei jest niezbędna przy zaspokajaniu podstawowych potrzeb. Przy jej braku trudno liczyć na pomoc innych w sytuacjach, gdy ta pomoc jest
konieczna. Przyczyn akceptacji społecznej jest zapewne kilka. Jakaś jej część wynika
z samego faktu przynależności do człowieczego gatunku, życie ludzkie powszechnie jest uznawane za wartość, a to na ogół implikuje jakąś formę akceptacji jednostki przez innych. Zyskujemy akceptację społeczną głównie dzięki pracy, staraniom
i wysiłkom włożonym w realizacje rozmaitych celów, od tych prostych, codziennych
począwszy, na dalekosiężnych, heroicznych kończąc. Realizując cele, stajemy się
sprawcami wydarzeń pozytywnych wokół siebie i to przyczynia się do zyskiwania
akceptacji społecznej. Akceptację społeczną możemy uzyskać także, posługując się
rozmaitymi sposobami – można by powiedzieć – zastępczymi. Podręczniki i monografie psychologiczne opisują wiele rozmaitych zachowań, których celem jest wkradanie się w łaski innych osób, czyli zyskiwanie akceptacji społecznej. Do nich należą
między innymi zachowania ingracjacyjne rozumiane jako sposoby przypodobania
się innym, aby uzyskać korzyści większe niż te, które się należą jednostce. S. Mika
wyróżnia trzy podstawowe techniki ingracjacyjne. Są nimi: konformizm, podnoszenie wartości partnera oraz prezentacja samego siebie.
Konformizm to zmiana zachowania w wyniku wpływu innych ludzi po to, aby się
im przypodobać lub uniknąć konfliktu z nimi. Przejawiamy zachowania konformistyczne także wówczas, gdy nie wiedząc, jak powinniśmy się zachować w określonej
sytuacji, zachowujemy się tak, jak zachowują się inni, uznając, że to jest właściwe.
Zachowania konformistyczne jako sposób zapewnienia sobie przychylności innych

62

Sumienie i mózg. O wewnętrznym regulatorze zachowań moralnych

są skuteczne wówczas, gdy pozycje społeczne partnerów ingracjacji są zbliżone, a zachowania dotyczą spraw ważnych.
Podnoszenie wartości partnera to pozytywne ocenianie go nawet w sytuacji,
gdy są to oceny nieco na wyrost. Technika ta jest szczególnie skuteczna wówczas,
gdy ingracjator przedstawia ocenę, którą podzielają także inne osoby, na przykład
„Wszyscy podziwiamy Twoją inteligencję”, oraz gdy ocena dotyczy ważnych cech
tego, komu się ją komunikuje.
Prezentacja samego siebie może obejmować dwie formy autoprezentacji. Pierwszą z nich jest autoprezentacja pozytywna, czyli podkreślanie swoich zalet, które
mogą być użyteczne dla osoby podlegającej ingracjacji. Drugą formą jest autodeprecjacja, czyli przedstawianie siebie w negatywnym świetle w taki sposób, aby zaskarbić
sobie przychylność jako osoba wymagająca wsparcia, pomocy i opieki (Mika 1981).
Pojawia się jednak pytanie, jaka jest relacja sumienia do zyskiwania i podtrzymywania aprobaty społecznej?
Otóż sumienie, nagradzając zachowania moralnie pozytywne, przyzwoite, motywując jednostkę do ich przejawiania, przyczynia się do zyskiwania aprobaty społecznej, ponieważ bycie przyzwoitym, wypełnianie norm społecznych i etycznych
jest ważną, w niektórych okolicznościach najważniejszą, charakterystyką, cnotą
osoby. Taką jest z tej racji, że stanowi ona dla innych swego rodzaju rękojmię ich
bezpieczeństwa i obietnicę współpracy w kontaktach z osobą charakteryzowaną
jako przyzwoita.
Dzięki motywowaniu sumienia do dobrych uczynków wzrasta poziom akceptacji
społecznej, poprawia się jakość i satysfakcja z funkcjonowania w społeczeństwie.
Nade wszystko jednak dzięki karzącej funkcji sumienia, co demotywuje jednostkę do popełniania złych uczynków zagrożonych właśnie karą, sumienie zapobiega
utracie już posiadanej akceptacji społecznej.
Tak się dzieje w przypadku, kiedy decyzja o realizacji jakiegoś zamiaru („złego”)
została zablokowana przez antycypowaną karę ze strony sumienia. Podobnie, adaptacyjne znaczenie może mieć kara pojawiająca się już po dokonaniu złego uczynku.
Kara ta może bowiem motywować do działań prowadzących do zadośćuczynienia
oraz może nasilać obawę przed zwiększoną karą w wypadku dopuszczenia się następnego złego uczynku. A zatem może stanowić przesłankę do przyszłego modyfikowania zachowania, które w języku potocznym nazywa się „poprawą”. Zadośćuczynienie pokrzywdzonemu oraz eliminacja zachowań niemoralnych na ogół zyskują
aprobatę społeczną. Konkludując, adaptacyjna funkcja sumienia w odniesieniu do
ludzkiej potrzeby akceptacji społecznej jest realizowana poprzez nagradzanie lub karanie. Jeszcze inaczej, sposobem pełnienia funkcji adaptacyjnej przez sumienie jest
jego zdolność do nagradzania lub karania jednostki.
Psychologiczną treścią nagradzania w obszarze aprobaty społecznej jest poczucie zadowolenia płynące z wypełniania powinności i zobowiązań społecznych, satysfakcja dokonywania dobrych uczynków, a także duma wynikająca z przezwyciężania własnych słabości. Wszystko to przyczynia się do utwierdzenia i ewentualnie
wzrostu poczucia przynależności do określonej grupy społecznej i zapowiada lub
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rzeczywiście stanowi wzrost aprobaty społecznej, pośrednio zwiększając poczucie
bezpieczeństwa.
Psychologiczną treścią karania związaną z potrzebą akceptacji społecznej jest
poczucie dyskomfortu (na przykład winy lub wstydu, w języku potocznym często
używamy określenia „wyrzuty sumienia”), jakie pojawia się wówczas, gdy osoba
uświadomi sobie, iż spowodowała czyjąś krzywdę. Dyskomfort ten pojawia się nawet wtedy, gdy wyrządzenie krzywdy nie było działaniem intencjonalnym. Innym
źródłem dyskomfortu psychicznego jest poczucie, że pogwałciliśmy normy społeczne, które tak naprawdę uznajemy za słuszne, że oto zawiedliśmy czyjeś zaufanie, nie
spełniliśmy pokładanych w nas nadziei. Jeszcze innym źródłem dyskomfortu – złożonego konglomeratu wielu różnorodnych emocji negatywnych – może być obawa,
a może nawet lęk przed odwetem bądź ze strony pokrzywdzonego, bądź ze strony
otoczenia społecznego. Wymienione powyżej okoliczności, i zapewne jeszcze inne,
najczęściej mogą prowadzić do obaw i strachu przed utratą akceptacji społecznej,
wyobcowaniem społecznym, co może mieć negatywne konsekwencje dla poczucia
bezpieczeństwa.
Drugim obszarem życia psychicznego, w którym sumienie pełni ważną rolę adaptacyjną, jest silna, niezbywalna potrzeba postrzegania siebie jako osoby ogólnie
dobrej – inteligentnej, rozsądnej, przyzwoitej. Na początku tego podrozdziału napisałem o tym, że zadaniem sumienia jest przystosowanie jednostki do życia z samą
sobą i o tym właśnie będą traktować następne zdania. Istota tego procesu polega na
tym, aby jednostka sama dla siebie stanowiła gwarancję własnego bezpieczeństwa, aby
w obliczu różnorodnych wyzwań, jakie przed każdym z nas się pojawiają w życiu codziennym, mogła żywić przekonanie, że „da radę”, potrafi sprostać tym wymaganiom.
Niezbędnym, choć niekiedy niewystarczającym warunkiem zapewnienia sobie
szeroko rozumianego bezpieczeństwa, możliwości unikania cierpień i przykrości
oraz doznawania przyjemności jest posiadanie całego szeregu cech, właściwości,
umiejętności i sprawności, a także nieposiadanie innych, negatywnych cech i właściwości. Te pozytywne to między innymi: dobre zdrowie, inteligencja (inteligencje),
niektóre cechy osobowości, na przykład sumienność i ugodowość, rozmaite umiejętności, w tym te psychospołeczne, akceptowany przez siebie i realizowany zbiór
reguł i zasad postępowania dotyczący sfery moralności, a także nawyki umysłowe
i motoryczne. Wszystko to oraz inne jeszcze właściwości jednostki sprawiają, że ma
ona poczucie sprawstwa i efektywności, że jest przekonana o tym, iż to ona właśnie,
jej działania głównie decydują o powodzeniu lub nie.
Ocena cech, właściwości i umiejętności jest zawarta „operacyjnie” – jeżeli można
użyć takiego określenia – w samoocenach cząstkowych – dotyczących jakiegoś przymiotu osoby, i samoocenie ogólnej, a także w ich charakterze – stabilnym bądź nie.
Przy planowaniu działań, w trakcie podejmowanie decyzji, podczas jej realizacji
treści samoocen są istotnymi przesłankami właśnie planowania, decydowania i realizacji celów. Są one brane pod uwagę jako argumenty „za” lub „przeciw”, podobnie
jak przesłanki zewnętrzne, na przykład warunki klimatyczne, dostępność środków
materialnych czy możliwość skorzystania z pomocy innych ludzi. System poznaw-
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czy ludzi analizuje i rozważa zarówno okoliczności zewnętrzne, jak i przesłanki wewnętrzne (osobowe), a ponieważ ludzki umysł dąży do ustalenia i utrzymania wewnętrznej spójności i zgodności przekonań, opinii, postaw, wartości i wiedzy, a bycie
przyzwoitym i postępowanie zgodne z zasadami moralnymi dla większości ludzi stanowi, jeżeli nie centralny, to zapewne ważny składnik ich tożsamości, to ustanowienie i podtrzymanie zgodności pomiędzy przekonaniem na przykład – „jestem mądry, skuteczny i przedsiębiorczy” a przekonaniem „postępuję moralnie” jest bardzo
ważne. Zgodność ocen tych dwóch wymiarów funkcjonowania chroni ludzi przed
przykrym dysonansem poznawczym.
Innymi słowy, do satysfakcjonującego i twórczego życia najczęściej nie wystarczy
przekonanie, że oto jestem osobą kompetentną i sprawczą, konieczna jest także opinia o sobie jako jednostce przyzwoitej, dobrej w moralnym sensie tego określenia.
Wobec tego adaptacyjna rola sumienia w obszarze koncepcji samego siebie polega na podtrzymaniu, wzmacnianiu i potwierdzaniu tego przekonania. Sumienie
służy poczuciu własnej wartości, podtrzymaniu dobrego sądu na swój temat w sferze
moralnej.
Sposób, w jaki sumienie pełni swoją adaptacyjną funkcję w obszarze pozytywnego oceniania siebie, jest identyczny jak w obszarze dbałości o akceptację społeczną.
Z jednej strony antycypując karę ze strony sumienia – jeszcze przed podjęciem decyzji
o działaniu, którego skutki nie byłyby zgodne z normami moralnymi – karę, która
w tym wypadku byłaby zagrożeniem poczucia własnej wartości moralnej i związanym
z tym poczuciem winy, wstydu i tym podobnych, jednostka może się uchronić przed
tymi konsekwencjami złego uczynku, rezygnując z działania, nie podejmując decyzji.
A zatem sumienie, demotywując do działania, które mogłoby się okazać złym uczynkiem, zapobiega obniżeniu samooceny w obszarze zachowań moralnych, zapobiega
poczuciu niechęci, dezaprobaty, wstrętu, a nawet niekiedy nienawiści do siebie.
Z drugiej strony, antycypując nagrodę ze strony sumienia, nagrodę w postaci potwierdzenia przekonania o swojej wartości lub wzmocnienia i rozszerzenia własnej
pozytywności, jednostka jest silnie motywowana do działania, które w jej przekonaniu będzie dobrym uczynkiem.
Kiedy ten dobry uczynek stanie się faktem, pojawi się nagroda, czyli wyżej wspomniane potwierdzenie, wzmocnienie i poszerzenie pozytywnego obrazu własnej osoby.
Ten sposób działania sumienia już poprzednio nazwałem „sumieniem przeddecyzyjnym”.
W sytuacji kiedy sumienie przeddecyzyjne z jakichś powodów nie ostrzegło
przed grożącym niebezpieczeństwem kary, kiedy jednostka nie przypuszczała, że jej
działanie może się okazać szkodliwe, i działanie nastąpiło, okazując się rzeczywiście
złym uczynkiem, aktywuje się bezpośrednio karząca funkcja sumienia, czyli potocznie mówiąc „wyrzuty sumienia”. Stanowi je cała gama negatywnych emocji, od tych
słabych, niemal niezauważalnych począwszy, a na tych ekstremalnie silnych, niekiedy nie do wytrzymania, kończąc.
Może to być zatem: zakłopotanie, zażenowanie, poczucie zawodu wobec własnej
osoby, poczucie winy, wstyd, utrata szacunku do siebie, niechęć do siebie, potępienie
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siebie, obrzydzenie wobec siebie, nienawiść do siebie, a także: obawa, poczucie zagrożenia, lęk – niekiedy paniczny, również: złość na siebie i gniew.
Pisząc o kształtowaniu się sumienia, wyraziłem przekonanie, że emocje te i odczucia można niemal utożsamić z subiektywną składową jednego z rodzajów dysonansu poznawczego, tego mianowicie, który pojawia się wówczas, gdy za pomocą
obietnicy nagrody lub zagrożenia karą zostało wymuszone zachowanie niezgodne
z przekonaniami i opiniami osoby podlegającej naciskowi. Ten rodzaj dysonansu poznawczego nazwałem „dysonansem moralnym”.
W piśmiennictwie dotyczącym zachowań moralnych panuje względna zgodność
co do tego, że głównymi emocjami moralnymi związanymi z karzącą składową sumienia są poczucie winy i wstyd. Niektórzy autorzy w tym kontekście piszą także
o empatii. Zaliczenie empatii do głównych emocji moralnych wydaje się jednak dyskusyjne, choć nie ulega wątpliwości, że jest ona ściśle związana z sumieniem. Na
czym polega ów związek, postaram się pokazać na dalszych stronach.
Wymienione powyżej emocje – składowe sumienia – pojawiają się u poszczególnych osób w rozmaitym nasileniu i w rozmaitych konstelacjach, co czyni wyrzuty sumienia doznaniami bardzo różnorodnymi, silnie zindywidualizowanymi. Być może
fakt ten jest powodem wielu trudności w porozumiewaniu się na temat sumienia,
określaniu i precyzowaniu subiektywnych przejawów działania sumienia.
Niektóre emocje związane z sumieniem są dla niego specyficzne, to znaczy nie
pojawiają się nigdzie indziej. Przykładem może być potępienie siebie lub obrzydzenie
wobec siebie. Inne emocje, na przykład gniew i lęk, nie są już tak specyficzne dla karzącej składowej sumienia i występują – w nieco innych odcieniach – także w innych
obszarach życia. I jedne, i drugie są uwarunkowane przez te funkcje mózgu, które
zawiadują życiem emocjonalnym. Będę o tym pisał w podrozdziale 3.1.
O sile dolegliwości karzącej składowej sumienia decyduje nie tylko powaga,
skutki zewnętrzne zachowania niemoralnego, ale także następujące okoliczności,
właściwości sumienia. Po pierwsze, pojawiające się – niekiedy skrajnie negatywne
– oceny własnych zachowań, których konsekwencją jest poważne obniżenie samooceny – a bywa że nawet zanegowanie własnej wartości („jestem bezwartościowy”)
– powoduje wystąpienie bardzo silnych emocji negatywnych, na przykład nienawiści do siebie.
Po drugie, część negatywnych ocen i emocji odnosi się do przeszłości (na przykład potępienie siebie), inne dotyczą teraźniejszości (na przykład poczucie wstydu),
a jeszcze inne wybiegają w przyszłość (na przykład obawa). W sumie obejmują swym
zasięgiem wszystkie trzy wymiary temporalne: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Swoją negatywnością rozprzestrzeniają się na cały zakres przeżywania czasu
jako zmiennej psychologicznej.
Po trzecie, silne emocje negatywne – efekt karzącej funkcji sumienia – nie wykazują samoistnej habituacji. Być może ta właściwość sumienia jest swego rodzaju „pozostałością” po protoplaście sumienia, jakim wydaje się zdolność odczuwania bólu
fizycznego. Jak wiadomo, doznania bólowe nie podlegają habituacji lub podlegają jej
w niewielkim stopniu.
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Istnieją warte analizy wyniki badań, które dopuszczają możliwość łączenia działania sumienia ze zdolnością do doświadczania bólu fizycznego.
Hipoteza sugerująca brak możliwości samoistnej habituacji do karzącej składowej sumienia nie wyklucza możliwości intencjonalnego wpływania – dzięki rozmaitym zabiegom o charakterze mentalnym – na obecność i/lub surowość kar ze strony
sumienia. Zabiegom tym, ich mechanizmom zostanie poświęcony osobny rozdział.
Sumienie posiada także nagradzającą składową. Ujawnia się ona wówczas, gdy jednostka postąpiła zgodnie z zasadami moralnymi, a w wyniku jej działania inne osoby
uzyskały jakieś korzyści lub uniknęły strat. W aktualnie rozważanym obszarze działania sumienia, czyli jego znaczenia dla treści koncepcji własnej osoby, nagradzająca
składowa skutkuje albo potwierdzeniem już pozytywnej samooceny („Mimo przejściowych trudności nadal wspieram uboższych ode mnie”), albo jej wzrostem („Nawet
w tej bardzo trudnej sytuacji nie skłamałem, potrafiłem się przyznać do błędu”), albo
zmianą negatywnej samooceny cząstkowej na pozytywną („Do tej pory nigdy nie potrafiłem powstrzymać się od dokuczania osobom, które nie zgadzały się ze mną”).
Pozytywne zmiany w samoocenie lub samoocenach cząstkowych mogą, ale nie
muszą wpływać na wzrost samooceny ogólnej. Wydaje się jednak, że na ogół bardziej
cenne są te nagrody, które wpływają pozytywnie na samoocenę ogólną.
Korzyści, jakie osiąga jednostka, postępując moralnie, „zasługując” w ten sposób
na nagrodę ze strony sumienia, są co najmniej dwojakie. Po pierwsze, nagroda motywuje – zgodnie z prawem efektu – do następnych zachowań moralnych, poszerzając
w ten sposób możliwości jednostki, oraz, po drugie, nagroda w takiej postaci (wzrost
poczucia własnej wartości) poprawia pozytywnie nastrój, zapobiega pojawieniu się
dysonansu poznawczego – zwiększa zadowolenie i satysfakcję z życia.
Można się zastanowić nad tym, jakie jeszcze inne znaczenie funkcjonalne posiada wzrost poczucia własnej wartości w obszarze zachowań moralnych, czyli w jaki
jeszcze inny sposób wzrost ten przyczynia się do poprawy ogólnego funkcjonowania.
Albo, jeszcze inaczej, pojawia się pytanie: dlaczego ludziom nie wystarcza przekonanie, że są rozsądni, inteligentni, skuteczni w działaniu i tak dalej, dlaczego zabiegają
jeszcze (najczęściej) o to, aby być przyzwoitymi, dobrymi w sensie moralnym lub
zabiegają o to, aby przekonać otoczenie społeczne, że takimi są?
Odpowiedź na to pytanie może być następująca: prawdopodobnie jest tak, że
istotną wartością posiadania pozytywnej samooceny jest jej odniesienie do społecznego sposobu funkcjonowania ludzi. Posiadanie pozytywnej samooceny, zwłaszcza
w obszarze zachowań moralnych, stanowi dla jej posiadacza swego rodzaju obietnicę,
a może nawet gwarancję możliwości współpracy z innymi oraz swoiste uzasadnienie
oczekiwania pomocy ze strony innych w sytuacjach, gdy pomoc taka okaże się niezbędna. A zatem ocena samego siebie jako osoby moralnej, przyzwoitej przyczynia
się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa dzięki przekonaniu, że otoczenie społeczne jest nastawione do jednostki pozytywnie, chce z nią współpracować, a jednostka
może liczyć na pomoc z jego strony.
Swego rodzaju podsumowaniem tego, co napisano powyżej o funkcjach sumienia
i sposobach ich pełnienia, może być schemat 3.
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Istotną funkcją każdego schematu jest upraszczanie tego, co jest jego treścią. Nie
inaczej rzecz ma się w tym przypadku. Schemat 3 przedstawia w sposób uproszczony – w porównaniu z tym, co napisano – funkcje sumienia i sposoby ich pełnienia,
ułatwiając w zamian ogarnięcie całości oraz dokonanie porównań.
Na podkreślenie – jeszcze raz – zasługuje ta funkcja sumienia, która demotywuje
do przejawiania zachowań moralnie nagannych. Inaczej można nazwać ją „zapobiegającą” lub „profilaktyczną”. To ona powinna być ważnym przedmiotem oddziaływań wszystkich tych, którym zależy na ograniczeniu lub nawet wyeliminowaniu
zachowań niemoralnych.
To do niej głównie będę się odwoływał wówczas, gdy skoncentruję się na mechanizmach osłabiających lub wyłączających działanie sumienia.
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Schemat 3. Funkcje adaptacyjne sumienia i sposoby ich pełnienia
Źródło: opracowanie własne.

Rozdział 3

Biologiczne uwarunkowania funkcjonowania sumienia
W rozdziale 1 określono sumienie jako odczuwanie, zdolność do odczuwania emocji pozytywnych lub negatywnych pojawiających się w następstwie oceny własnych
zachowań i/lub ich skutków w kategoriach „pomnażanie – uszczuplanie dobrostanu”
otoczenia zewnętrznego, głównie innych ludzi.
Określenie to ukazuje dwie różne składowe sumienia mające swoje źródła
w dwóch różnych, ogólnych właściwościach psychicznych. Pierwsza z nich to zdolność odczuwania emocji zakotwiczona w emocjonalności ludzi. Druga to zdolność
dokonywania oceny własnych zachowań, zdolność odwołująca się do procesów poznawczych. Mimo że obie te składowe sumienia pozostają z sobą w ścisłym związku,
będą rozpatrywane – ze względu na przejrzystość wywodu – osobno.
Niniejszy rozdział, dotyczący biologicznych uwarunkowań funkcjonowania sumienia, rozpocznę od rozważenia kwestii składowej emocjonalnej także dlatego, że
w dotychczasowej tradycji analiz i badań nad sumieniem składowa ta nie była wystarczająco akcentowana.
Pytanie o biologiczne uwarunkowania funkcjonowania sumienia, podobnie jak
pytanie o mózgowe uwarunkowania odczuć i reakcji emocjonalnych, jest w istocie
pytaniem o to, czy i w jaki sposób wiedza o mechanizmach mózgowych może być
przydatna do wyjaśnienia interesujących nas zjawisk, czyli funkcjonowania sumienia
oraz reakcji emocjonalnych.
Wyjaśnianie to może się odnosić do różnych poziomów ich działania. W tym
miejscu, prezentując ogólną wiedzę o mózgowych mechanizmach emocji, główny
akcent zostanie położony bardziej na regulacyjno-adaptacyjne aspekty emocji niż na
odczucia stanowiące subiektywny, jakościowy ich wymiar.

3.1. Emocje – systemy emocjonalne mózgu
Treścią tego podrozdziału będzie organizacja neuroanatomiczna i fizjologiczna aktywności mózgu związanej z emocjami. We wstępnej próbie określenia, czym są
emocje, skoncentruję się na dwóch aspektach emocji, tym fenomenologicznym i tym
funkcjonalnym. Najogólniej rzecz ujmując, od strony fenomenologicznej – emocje
są to odczucia, jakich doświadcza jednostka, wówczas gdy działają na nią albo bodźce dla niej korzystne, podtrzymujące lub pomnażające jej potencjał życiowy, albo
bodźce dla niej niekorzystne, zagrażające jej potencjałowi życiowemu lub obniżające go. Ponieważ doświadczamy wielu, przeżyciowo bardzo różnorodnych, emocji,
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bardziej szczegółowe określenie tych odczuć wymagałoby opisu kolejnych rodzajów
emocji, na przykład gniewu, radości czy smutku. W dalszej części zostaną przytoczone próby takich opisów.
Drugi aspekt emocji, który zostanie teraz naszkicowany, dotyczy funkcji, jakie
emocje pełnią w życiu ludzi. I znowu – najbardziej ogólnie – emocje pełnią niezwykle ważne funkcje adaptacyjne. W odpowiedzi na sygnały o bezpośrednim zagrożeniu i emocjami z tym sygnałem związanymi uruchamiany zostaje „program ratunkowy”, który ma charakter odruchu bezwarunkowego, jest szybki, z ewolucyjnie
„gwarantowaną” skutecznością.
W sytuacjach, gdy nie występuje bezpośrednie zagrożenie, emocje mogą stanowić swego rodzaju „dodatkowe zabezpieczenie” realizacji ważnych życiowo funkcji.
Obok przesłanek natury poznawczej – rozum nakazuje, aby to uczynić – emocje lub
ich antycypowanie stanowią ważny czynnik motywacyjny. P. Ekman ujmuje to w taki
sposób: „pojawiają się takie sytuacje w życiu, w których reakcja organizmu nie może
być pozostawiona samemu rozumowi, musi zostać włączony dodatkowy silny impuls motywacyjny. Tym motywem są, bywają emocje” (Ekman 1992, Ekman, Davidson 1998). Ogólnie funkcją tak rozumianych emocji jest motywowanie do działań,
których celem jest uchronienie jednostki przed obniżeniem dobrostanu, doświadczaniem przykrości lub cierpienia, w istocie uchronienie przed przeżywaniem kary.
Emocje służą jednak także motywowaniu do działań zapewniających uzyskanie nagród, a dzieje się to dzięki powodowaniu pojawiania się emocji pozytywnych – lub
ich antycypacji – warunkujących doświadczanie nagrody.
Istotnymi czynnikami emocjogennymi u ssaków są bodźce natury społecznej.
U ludzi pojawienie się emocji, ich nasilenie i czas trwania są nierozerwalnie związane
ze zjawiskami natury poznawczej. Owe bodźce natury społecznej oraz wszelkie inne
są przez jednostkę oceniane na przykład pod kątem dolegliwości, a wynik tej oceny
ma znaczenie dla procesu emocjonalnego (Lazarus 1984). Dwuczynnikowa teoria
emocji St. Schachtera także podkreśla znaczenie czynników poznawczych w genezie
i przebiegu procesów emocjonalnych (Schachter 1971).
Rozmaite okoliczności życiowe mogą jednak spowodować, że adaptacyjny charakter emocji zmienia się w swoje przeciwieństwo, stają się one wówczas – niekiedy potężnymi – czynnikami dezadaptacyjnymi. Tak jest na przykład w przypadku
napadów lęku panicznego. Zaburzenia emocji i radykalna zmiana ich znaczenia
funkcjonalnego są osobnym zagadnieniem, wykraczającym poza ramy niniejszego
opracowania.
Powróćmy teraz do organizacji neuroanatomicznej i fizjologicznej aktywności
mózgu związanej z emocjami. P. MacLean przedstawił na początku lat 90. ubiegłego
stulecia koncepcję „jedności trójcy mózgowej” (triune brain), chcąc za jej pomocą
opisać anatomiczne zróżnicowanie różnych warstw mózgu ssaków przy jednoczesnym ścisłym ich współdziałaniu funkcjonalnym. Mimo pewnych uproszczeń koncepcja ta stała się użytecznym sposobem myślenia o organizacji pracy mózgu. Zgodnie z nią mózg kręgowców w toku ewolucji rozwinął się do postaci trójwarstwowego
organu, przy czym warstwy te zachowują oddzielność wynikającą ze swoich ewo-
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lucyjnych źródeł, mimo że są one wzajemnie obficie połączone. Obecnie możemy
obserwować wpływ poszczególnych warstw mózgu na zachowanie ludzi, w szczególności w odniesieniu do relacji poznania i emocji.
Najstarszą, najniżej położoną warstwą mózgu jest ta nazywana „mózgiem gadów”
(reptilian brain). Obejmuje ona następujące części mózgu: pień mózgu, rdzeń przedłużony, most, móżdżek, gałkę bladą oraz wzgórki węchowe.
Są to struktury, które dominują w mózgach ślimaków i jaszczurek. Ośrodki tej
warstwy nie wyspecjalizowały się w uczeniu się na podstawie doświadczeń osobników, ale zawiadują powtarzaniem zachowań instynktownych w niezmienionej formie. U ludzi ta warstwa mózgu kontroluje aktywność związaną z utrzymaniem się
przy życiu, na przykład z oddychaniem, częstotliwością pracy serca czy utrzymaniem
równowagi.
Topograficznie rzecz ujmując, nad mózgiem gadów znajduje się warstwa zwana „mózgiem ssaków” (mammalian brain), czyli druga warstwa mózgu. W jej skład
wchodzi przede wszystkim ta część mózgu, którą nazwano układem limbicznym.
Nazwa tego układu odzwierciedla położenie w mózgu jego części składowych leżących wewnątrz półkul mózgowych, wokół komór bocznych. Mimo iż wśród badaczy
mózgu nie panuje pełna zgodność co do części składowych układu limbicznego, na
ogół przyjmuje się, że obejmuje ona następujące struktury mózgu: jądro migdałowate (amygdala), hippokamp, korę parahippokampalną, korę zakrętu obręczy (gyrus
cinguli), podwzgórze oraz brzuszną część prążkowia z jądrem półleżącym (nucleus
accumbens). Główną funkcją układu limbicznego w przypadku naczelnych jest inicjowanie i regulowanie życia emocjonalnego. Wpływ układu limbicznego na nasze
świadome przeżycia zaznacza się dzięki „dodawaniu” swoistości oraz wartości (pozytywnych lub negatywnych) naszym wyobrażeniom i myślom.
Z punktu widzenia roli układu limbicznego w procesach adaptacyjnych stwierdzono, że układ ten posiada kilka różnych układów funkcjonalnych zmieniających
się w odpowiedzi na wymogi presji ewolucyjnych w postaci zagrożeń bezpieczeństwa, ciągłości populacji, potrzeb wychowania i kształcenia potomstwa oraz zdobywania pokarmu. Dla przykładu, jądro migdałowate i podwzgórze ściśle współpracują
w ramach „systemu wczesnego ostrzegania” przed niebezpieczeństwem, uruchamiając automatycznie procedurę ucieczki z miejsca zagrożenia w sytuacji, gdy pojawią
się bodźce podobne do tych, na które natknęliśmy się w przeszłości podczas niebezpiecznej sytuacji.
Możliwość jądra migdałowatego w zakresie szybkiej analizy poszczególnych elementów napływających bodźców jest jednak zbyt ograniczona w porównaniu do
takich możliwości obszarów sensorycznej analizy kory mózgowej. Rozpoznawanie
bodźca w układzie limbicznym następuje zgodnie z regułą: „Z punktu widzenia bezpieczeństwa skąpa informacja może się okazać dobrą informacją”, jeżeli przyczyni
się do zachowania bezpieczeństwa. Następujące wydarzenie dobrze ilustruje działanie tej reguły. Oto idąc trawnikiem ogrodu, dostrzegamy coś długiego, zwiniętego
w kłębek – automatycznie i gwałtownie odskakujemy w bok, sądząc, że to jadowity
wąż przyczaił się w trawie. Po chwili, dzięki bardziej dokładnemu przyjrzeniu się,
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stwierdzamy, że to wąż gumowy służący do zraszania ogrodu. Rozpoznanie sytuacji
było szybkie i pobieżne, reakcja automatyczna – skok został wykonany i byłby on
zbawienny, gdyby w trawie był prawdziwy jadowity wąż. Jako wynik procesów ewolucyjnych układ limbiczny kieruje się strategią: „Raczej być bezpiecznym, niż czegoś
żałować”. W naszym świadomym przeżywaniu byliśmy uczestnikami zachowania
niepoprzedzonego przemyślaną decyzją, a zdarzyło się tak pod wpływem „systemu
wczesnego ostrzegania” przy ważnym w nim udziale jądra migdałowatego. Chwilę
później, już po skoku, spostrzegając dokładnie, co takiego jest w trawie, odczuwamy
lekkie zakłopotanie z powodu naszego pozornie „niemądrego” zachowania. Chwila,
o której wspomniałem powyżej, była potrzebna do dokładniejszej – korowej analizy
tego, co było w trawie.
Współdziałanie układu limbicznego ze strukturami korowymi odbywa się dzięki
połączeniom biegnącym przez zakręt orbitalny brzuszno-przyśrodkowej kory przedczołowej (gyrus orbital – ventromedial prefrontal cortex), a także przez korę wyspy
(insula). Obie te struktury łączące układ limbiczny z korą nową bywają określane
nieco żartobliwie jako „czująca część myślącego mózgu”.
Trzecią, najbardziej powierzchniową warstwą mózgu jest kora nowa lub mózg
naczelnych (primate brain). Zawiera ona pofałdowane półkule mózgowe łącznie z jądrami podkorowymi.
Kora nowa jest miejscem, w którym u ludzi zachodzi proces poznania, tam są
zlokalizowane zdolności i możliwości językowe, w korze odbywa się kontrola motoryki dowolnej, analiza i integracja danych zmysłowych oraz znajduje się neuronalne
podłoże kompetencji społecznych. Dzięki korze nowej naczelne uzyskały znaczną łatwość przystosowania się oraz kreatywność w adaptowaniu się do zmian środowiska.
Kora nowa odgrywa także ważną rolę w procesie socjalizacji i kontroli ekspresji emocjonalnej, która wywodzi się z układu limbicznego. Korowa ocena sytuacji jest także
niezbędna przy pojawianiu się wielu niuansów odczuć emocjonalnych w repertuarze
emocji pochodzących z układu limnicznego (McGovern 2007).
Reakcja uwarunkowana emocją (emocjami) dochodzi do skutku dzięki: po
pierwsze, klasycznym odpowiedziom (reakcjom) warunkowym na bodźce, które
uprzednio spowodowały pojawienie się przyjemności lub wywołały ból – oba te doznania są mediowane przez systemy podkorowe – oraz, po drugie, dzięki poznawczej
ocenie bodźców w kontekście aktywności kory nowej.
Obie te ogólne przyczyny reakcji emocjonalnych są interesujące i ważne w odniesieniu do funkcjonowania sumienia. Ta pierwsza pozwala sądzić, że poczucie
winy spowodowane złym uczynkiem zapewne znowu pojawi się w sytuacji, gdy po
raz kolejny dopuścimy się tego lub podobnego uczynku. Użyłem słowa „zapewne”,
chcąc zasygnalizować, że nie zawsze taka sekwencja zdarzeń musi nastąpić. Może
się zdarzyć, i tak się zdarza, że poczucie winy, mimo złego uczynku, nie pojawi się,
a to dlatego, że dokonamy swego rodzaju „manipulacji sumieniem”, czyli na przykład
zmienimy poznawczą ocenę naszego czynu w taki sposób, że nie uznamy już tego
czynu za zły. To, co było „złem”, w wyniku poznawczej oceny w aktywnej korze nowej
przestało nim być.

Biologiczne uwarunkowania funkcjonowania sumienia

73

Odwrotna sytuacja także jest możliwa i także się zdarza. Oto w którymś momencie rozrzutne używanie wody pitnej nieoceniane jako coś niewłaściwego, wywołującego dyskomfort psychiczny, na skutek wzrostu świadomości ekologicznej może
być oceniane jako szastanie niezwykle cennym składnikiem przyrody i spowodować
pojawienie się poczucia winy.
Obie wyżej wspomniane sytuacje można także rozumieć i interpretować jako
przejaw kontroli poznawczej nad odczuciami emocjonalnymi. Zgodnie z poprzednią
zapowiedzią, kontroli tej, a także „manipulacjom” sumieniem i rozwojowi sumienia
poświęcę osobny rozdział.
Powróćmy jednak do głównego nurtu rozważań dotyczących zachowań pod
wpływem bodźców emocjonalnych. Badacze emocji usilnie starają się poznać neuronalne podłoże różnorodnych reakcji i odczuć emocjonalnych. Wyniki wielu badań
zapoczątkowały myślenie o emocjach ssaków jako aktywności neuronalnej kilku odrębnych, genetycznie zdeterminowanych, funkcjonalnych sieci (systemów) łączących
różne obszary mózgowe, a każda z tych sieci posiada istotne znaczenie adaptacyjne.
Aktywowanie tych systemów kreuje i wzmacnia specyficzny dla nich wzorzec
motoryki, każda z tych sieci – aby funkcjonować – wymaga określonych warunków
lub specyficznego bodźca wyzwalającego i każda stanowi neuronalne podłoże odmiennych odczuć emocjonalnych. Ten sposób rozumienia emocji znajduje swoje odzwierciedlenie w opisie systemów emocjonalnych w mózgu zaproponowanym przez
Pankseppa (1998). Wyróżnił on siedem takich systemów.
Pierwsze cztery z nich pojawiają się tuż po urodzeniu się u wszystkich ssaków. Są
to systemy:
1. Poszukiwanie (Seeking): system pragnień, oczekiwań i pożądań, który czyni
z ssaków istoty ciekawe świata i promuje zachowania ukierunkowane na osiąganie
różnych celów, takich jak zdobywanie pokarmu, schronienia i partnera seksualnego.
Autor koncepcji systemów emocjonalnych mózgu do systemu „poszukiwanie” włącza mózgowy układ nagrody (reward pathways), czyli struktury pnia mózgu i innych
obszarów podkorowych. Układ ten został odkryty w latach 50. ubiegłego stulecia,
a współcześnie w jego skład wlicza się: mesolimbiczny szlak dopaminowy, czyli neurony dopaminergiczne zlokalizowane w części brzusznej nakrywki (ventral tegmental
area) pnia mózgu, kończące się w jądrze półleżącym (nucleus accumbens) przodomózgowia; mesokortykalny szlak dopaminowy, czyli neurony dopaminergiczne zaczynające się w części brzusznej nakrywki, a kończące się w korze orbitalno-frontalnej (orbitofrontal cortex). Mózgową topografię układu przedstawia w uproszczeniu
rycina 1. Szczegółowy opis struktury i funkcji układu nagrody zostanie zamieszczony w następnym podrozdziale.
2. Strach, obawa (Fear): system reagujący na ból i zagrożenie uszkodzenia ciała,
aktywowany przez bodźce powodujące ból. Zawiaduje dobrze znanymi zachowaniami, takimi jak ucieczka, walka lub znieruchomienie. Jest to system neuronalny
odpowiedzialny za unikanie bólu i uszkodzeń. Podłożem neuroanatomicznym tego
systemu są centralne i boczne jądra ciała migdałowatego działające w połączeniu
z przyśrodkowym podwzgórzem oraz grzbietową częścią okołowodociągowej sub-
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Rycina 1. Mózgowy, dopaminowy układ nagrody
Źródło: K. McGovern (2007). Emotion. Rozdział 13. W: B. Baars, N. Gage (red). Cognition, Brain, and
Consciousness. Introduction to Cognitive Neuroscience. Elsevier. Amsterdam–Boston–Heidelberg–London–New York, s. 384.

stancji szarej. System otrzymuje informacje z wielu narządów zmysłowych i reaguje zarówno na bodźce bezwarunkowe, takie jak: krzykliwy głos, zagrażające, nagłe
ruchy w polu widzenia, stymulacja bólowa, przerażający wyraz twarzy kogoś z otoczenia, jak i na bodźce warunkowe: warunkowe sygnały niebezpieczeństwa, przypomnienia lub wyobrażenia. Pobudzenie powodowane przez te bodźce dociera do
neuronów związanych z odczuwaniem strachu i obawy w jądrze migdałowatym ze
wzgórza oraz sensorycznych i asocjacyjnych pól korowych.
Aferentne sygnały do zespołu jądra migdałowatego – głównej struktury systemu – dochodzą do niego za pośrednictwem czterech szlaków nerwowych. Pierwszy
z nich to informacje dochodzące z kory węchowej. Drugi to informacje wisceralne dochodzące do jądra migdałowatego z podwzgórza poprzez prążek krańcowy
(stria terminalis).Trzeci to informacje dotyczące stanów wewnętrznych, w tym także
psychicznych, zdążające do amygdala również z podwzgórza, a także wzgórza, pnia
mózgu, kory orbitalnej oraz kory zakrętu obręczy, i w końcu informacje ściśle sensoryczne z części narządów zmysłowych dochodzące do amygdala z płata skroniowego kory mózgowej oraz z hipokampa. Wszystkie struktury mózgowe, które wysyłają
pobudzenie do jądra migdałowatego, otrzymują od niego sygnały zwrotne, tworząc
w ten sposób złożony system struktur mózgowych łączący się i wpływający na siebie
poprzez sprzężenia zwrotne.
Z punktu widzenia interakcji poznawczo-emocjonalnej szczególnie ważne są
drogi eferentne z jądra migdałowatego do ośrodków korowych, takich jak kora entorinalna, przednia kora skroniowa oraz kora wzrokowa. Z punktu widzenia działania
sumienia, szczególnie jego funkcji zapobiegającej, ważne są drogi przekazujące do
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amygdala pobudzenie związane z odczuwaniem strachu i obaw. J.E. LeDoux wykazał
istnienie dwóch takich dróg. Pierwsza z nich – „dolna” lub „niska” – charakteryzuje się dużą szybkością przewodzenia pobudzenia z narządów zmysłowych przez
wzgórze sensoryczne do jądra migdałowatego z pominięciem kory mózgowej. Dzięki tej drodze możliwe są szybkie, w znacznym stopniu automatyczne (bez udziału
świadomości i bez kontroli poznawczej) reakcje na bodźce rzeczywiście lub tylko
potencjalnie zagrażające jednostce. Druga z tych dróg, zwana „górną” lub „wyższą”,
to droga ze wzgórza poprzez korę do jądra migdałowatego. Impulsy przewodzone są
tutaj dłużej, reakcja jest wolniejsza, ponieważ jest możliwa ich modyfikacja, mogą
podlegać wpływom procesów poznawczych, takich jak ocena działającego bodźca,
ocena ewentualnej reakcji, czyli antycypacja skutków reakcji, procesy decyzyjne (LeDoux 1996).
Istnienie obu tych dróg oraz różnice między nimi zachęcają do sformułowania
hipotezy, zgodnie z którą stymulacja emocjonalna może się odbywać na dwa różne sposoby, ten bez udziału świadomości oraz ten z jej udziałem. Argumentem za
zasadnością tej hipotezy są badania P. Vuilleumeira i współpracowników. Szukali
oni różnic neuronalnej odpowiedzi na stymulację wywołującą strach przebiegającą
z udziałem świadomości lub bez niej u osób wykazujących „ubytek ciemieniowy”
(ubytek ciemieniowy – parietal neglect jest deficytem w postrzeganiu ciała oraz deficytem w procesach orientacji wzrokowo-przestrzennej u osób z uszkodzeniem kory
ciemieniowej) oraz zanik widzenia (visual extingtion) w natępstwie uszkodzenia prawej dolnej kory ciemieniowej, porównując wyniki tych osób z uzyskanymi u badanych bez tych zaburzeń. Eksperymentatorzy pokazywali badanym osobom obrazy:
przerażonej twarzy ludzkiej, twarzy normalnej oraz fasady domu – w kombinacjach:
wszystkie obrazy łącznie lub pojedyncze obrazy. W części eksperymentów badanym
polecano skupiać wzrok na oświetlonym kwadracie znajdującym się obok obrazów,
w innej części nie było takiego polecenia.
Uzyskane wyniki mogą być ważnym argumentem za hipotezą, że istnieją dwie niezależne drogi do jądra migdałowatego – „świadoma” i „bez udziału świadomości” –
wykorzystywane do przewodzenia informacji powodujących strach (Vuilleumier
i wsp. 2001, 2002). W artykule przeglądowym dotyczącym roli jądra migdałowatego
w procesach emocjonalnych autorzy wskazują pięć obszarów, co do których zgromadzono istotne dane wskazujące na znaczenie tej struktury w interakcji poznawczo-emocjonalnej. Są to obszary:
– ukryte (implicit) emocjonalne uczenie i pamięć,
– emocjonalna modulacja pamięci,
– emocjonalny wpływ na percepcję i uwagę,
– emocje i zachowania społeczne,
– hamowanie i regulacja emocji.
Więcej informacji na ten ten temat zainteresowany czytelnik znajdzie w pracy
E.A. Phelpsa i J.E. LeDoux (Phelp, LeDoux 2005).
Drogi nerwowe prowadzące do jądra migdałowatego przedstawiono na rycinie 2,
a drogi wychodzące z niego (eferentne) na rycinie 3.
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Rycina 2. Drogi nerwowe prowadzące do jadra migdałowatego (aferentne)
Źródło: K. Mc Govern (2007). Emotion. (Rozdział 13). W: B. Baars, N. Gage (red). Cognition, Brain, and
Consciousness. Elsevier, Amsterdam–Boston–Heidelberg–London–New York, s. 375.

Rycina 3. Drogi wychodzące z jądra migdałowatego (eferentne)
Źródło: K. Mc Govern (2007). Emotion. (Rozdział 13). W: B. Baars, N. Gage (red). Cognition, Brain, and
Consciousness. Elsevier, Amsterdam–Boston–Heidelberg–London–New York, s. 375.
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Spośród siedmiu systemów emocjonalnych mózgu wyodrębnionych przez
Pankseppa dwa pierwsze, „poszukiwanie” i „strach”, zostały zaprezentowane nieco
bardziej szczegółowo ze względu na ich znaczenie dla funkcjonowania sumienia.
Pięć następnych systemów zostanie tylko nazwanych i najbardziej skrótowo opisanych.
3. Wściekłość (Rage) – system ten jest mediatorem gniewu i jest wzbudzany przez
frustrację, irytację oraz ograniczenie swobody ruchów ciała.
4. Panika (Panic) – system jest uruchamiany w odpowiedzi na separację młodych
od opiekunów i wyraża się przez aktywowanie płaczu i rozpaczliwego nawoływania.
5. Pożądanie (Lust) – system ten koordynuje zachowania seksualne i emocje
z nimi związane.
6. Opieka, troska (Care) – system zapewniający opiekę jest u osób dorosłych odpowiednikiem, swego rodzaju uzupełnieniem systemu paniki u młodych osobników.
System opieki funkcjonuje u rodziców i zapewnia więzi społeczne oraz zachowania
opiekuńcze.
7. Zabawa (Play) – system neuronalny stanowiący bazę dla zabaw pojawiających
się spontanicznie u młodych osobników, a polegających na pozornej agresywności
połączonej ze wzmożoną aktywnością motoryczną, na przykład wywracaniem koziołków.

3.2. Nagroda i kara. Mózgowe układy nagrody i kary
Podstawowym motywem nieautomatycznych zachowań zwierząt jest unikanie bólu,
przykrości oraz dążenie do przyjemności. Stwierdzenie to jest także prawdziwe
w odniesieniu do wielu zachowań ludzi. Wiele starań podejmujemy – na różnych
poziomach naszej aktywności – aby zapewnić sobie przyjemne odczucia oraz unikać
odczuć nieprzyjemnych, przykrości.
Doznawanie przyjemności w wyniku naszej aktywności nazywamy nagrodą, zaś
doświadczanie cierpienia i przykrości – karą. Zgodnie z deklaracją kończącą rozdział
pierwszy, poszukiwania biologicznych uwarunkowań funkcjonowania sumienia
rozpocznę od odwołania się do ustaleń dotyczących mózgowych układów nagrody
i kary.
Pierwszym znaczącym odkryciem na drodze do poznania neuronalnych układów
nagrody i kary, które można wykorzystać do prób wyjaśnienia biologicznych mechanizmów warunkujących działanie sumienia, były wyniki badań J. Oldsa i P. Milnera
(1954) nad samodrażnieniem (self-stimulation). W wyniku żmudnych eksperymentów przeprowadzonych na szczurach z elektrodami przewlekle implantowanymi do
różnych struktur mózgowych, ustalili oni, że przypadkowe drażnienie prądem elektrycznym (dzięki zaimplantowanym elektrodom) bocznego podwzgórza, przegrody
oraz okolicy drogi suteczkowo-wzgórzowej silnie motywuje zwierzęta do aktywności
prowadzącej do samodrażnienia tych struktur. Eksperymenty były przeprowadzane
w następujący sposób. Szczury z przewlekle implantowanymi elektrodami umoż-
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liwiającymi swobodne poruszanie się oraz drażnienie prądem elektrycznym tych
struktur mózgowych, w których się znajdowały, umieszczano w specjalnej klatce,
w której był zamontowany przycisk. Naciśnięcie tego przycisku powodowało krótkotrwałe drażnienie mózgu. Trwało ono pół sekundy, po czym wyłączało się automatycznie. Otrzymanie następnego impulsu elektrycznego wymagało od zwierzęcia
zwolnienia przycisku i ponownego naciśnięcia go. Drażnienie elektryczne wyżej wymienionych struktur mózgowych – zrazu przypadkowe (dzięki przypadkowemu naciśnięciu przez zwierzę przycisku), powodowało, że zwierzęta wykonywały sekwencję
ruchową – naciśnięcie przycisku – zwolnienie nacisku – ponowne naciśnięcie – z częstotliwością od 500 do 7000 razy na godzinę.
Autorzy eksperymentów nazwali to samodrażnieniem. Umiejscowienie drażniących elektrod w innych częściach mózgu skutkowało tylko kilkukrotnym samodrażnieniem. Tym, co motywowało zwierzęta do samodrażnienia – w miarę skomplikowanej sekwencji motorycznej – było pojawienie się, odczuwanie przez zwierzęta
emocji pozytywnych – przyjemności. Zwierzęta otrzymywały nagrodę za swoją aktywność ruchową.
Umiejscowienie drażniącej elektrody w innej części mózgu – części grzbietowo-przyśrodkowej blaszki pokrywy nie motywuje zwierząt do samodrażnienia, wręcz
przeciwnie, przypadkowe podrażnienie tej struktury powodowało unikanie przez
zwierzęta przycisku, a niektóre przejawiały nawet zachowania awersyjne, czyli ucieczkę od miejsca, w którym był zamontowany przycisk.
Zwierzęta były silnie demotywowane do kontaktu z przyciskiem. Tym, co powodowało taki efekt, było zapewne pojawienie się emocji negatywnych – przykrości,
strachu, może nawet wstrętu. Zwierzęta zostały ukarane, były motywowane do zachowań repulsyjnych.
Wykazano również, że drażnienie prądem elektrycznym blaszki pokrywy, czyli
ośrodka kary, wyraźnie obniżało częstotliwość, z jaką zwierzęta drażniły sobie ośrodek nagrody, przyjemności (Olds, Milner, 1954; Traczyk 1967).
Badania histologiczne mózgów zwierząt eksperymentalnych wykazały, że obszary
nagrody i kary nie są od siebie precyzyjnie odgraniczone. Są takie miejsca w mózgu,
których drażnienie dostarcza zarówno nagrody, jak i kary, wywołuje zarówno przyjemność, jak i awersję. Niemniej drażnienie bocznego podwzgórza powoduje wyłącznie nagrody, a drażnienie blaszki pokrywy w śródmózgowiu wywołuje wyłącznie
pojawienie się kary manifestującej się ucieczką zwierząt.
Doniosłość tych odkryć można wskazać i podsumować w następujący sposób:
1. Ustalono dwa względnie odrębne układy neuroanatomiczne, jeden związany
z emocjami pozytywnymi – układ nagrody, drugi związany z emocjami negatywnymi – układ kary.
2. Ustalono relację pomiędzy tymi układami. Drażnienie tych okolic mózgu, które
są związane z pojawieniem się kary, wyraźnie obniżało częstość drażnienia tych
okolic mózgu, które są związane z nagrodą. Efektu odwrotnego wówczas nie
stwierdzono. Przekładając te ustalenia na język odczuć, można powiedzieć, że
doświadczanie kary znosi lub osłabia doznanie nagrody.
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3. Z faktu, że zarówno efekt nagrody, jak i kary można było obserwować po drażnieniu kilku miejsc mózgu, oraz z tego, że drażnienie mózgu prądem elektrycznym
o charakterystykach, którymi posługiwali się badacze, jest bodźcem dla mózgu
niespecyficznym, można wnosić, że zarówno układy nagrody, jak i kary są bardziej rozległe, niżby na to wskazywały wyniki badań.
Z całą pewnością należy do nich włączyć specyficzną stymulację pochodzącą
z narządów zmysłowych. Filogenetycznie rzecz ujmując, stymulacja ta jest bardziej
pierwotna w porównaniu na przykład do pobudzenia pojawiającego się jako konsekwencja poczucia dobrze spełnionego obowiązku. Wrażenia i spostrzeżenia zmysłowe
dostarczają przyjemności bądź powodują przykrość. Cofając się w przeszłość (co niejednokrotnie bywa konieczne, aby zrozumieć teraźniejszość), można sobie wyobrazić,
że na samym początku funkcjonowania psychiki tym, co dostarczało przyjemności,
były działania i/lub stany, które zapewniały egzystencję biologiczną organizmu oraz
stwarzały szanse jego rozwoju. Działania prowadzące do wzmocnienia życia były nagradzane odczuwaniem przyjemności. I na odwrót, działania lub ich brak oraz okoliczności zagrażające życiu biologicznemu powodowały pojawienie się doznań nieprzyjemnych (w pierwszej kolejności bólu). Doświadczając doznań negatywnych,
organizm był niejako karany i tym samym motywowany do starań o umocnienie życia.
Jeżeli uznamy, że powyższe wyobrażenie jest czymś więcej niż tylko czczą spekulacją, wówczas możliwe stanie się rozważenie innego przypuszczenia – że oto w pojawianie się emocji związanych z nagrodą lub karą są zaangażowane – mniej lub
bardziej bezpośrednio – znaczne obszary mózgu. Przypuszczenie to nie pozostaje
w sprzeczności z wynikami badań wskazującymi na to, że istnieją takie struktury
mózgu, które pełnią kluczową rolę w funkcjonowaniu mechanizmów nagrody i kary,
czyli takie, bez których mechanizmy te nie mogłyby istnieć.
W rozważaniach dotyczących sumienia i jego znaczenia dla postępowania ludzi ważne jest funkcjonowanie zarówno mechanizmów nagrody, jak i kary. Jest tak
dlatego, ponieważ hipoteza sformułowana na zakończenie wstępu tego opracowania głosząca, że zachowania powodujące ból i cierpienie innym ludziom, zachowania niemoralne pojawiają się także i dlatego, iż sumienie krzywdzicieli nie potrafi
temu zapobiec, nie eliminuje zachowań tego typu, wymaga swego rodzaju rozszerzenia i uściślenia. Teraz hipoteza ta brzmi następująco: zachowania sprawiające ból
i cierpienie innym ludziom, zachowania niemoralne pojawiają się także i dlatego, że
funkcja karząca sumienia nie jest wystarczająco skuteczna, aby tym zachowaniom
zapobiegać, a funkcja nagradzająca nie jest wystarczająco silna, aby motywować do
zachowań przeciwnych o odwrotnych do cierpienia konsekwencjach.
Podsumowując tę część rozważań: wykazano istnienie dwóch względnie odrębnych mózgowych układów neuronalnych, które warunkują doświadczanie nagrody
lub kary. Oba te układy wydają się bezpośrednio związane z sumieniem, bowiem
emocje wywoływane przez te układy, zarówno te stanowiące treść psychologiczną
kary, jak i nagrody stanowią emocjonalne składniki sumienia.
Teraz powrócę do biologicznych badań mózgowych układów nagrody i kary
w nadziei, że poznanie prawidłowości ich funkcjonowania może się stać jedną z oko-
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liczności przybliżających odpowiedź na pytanie, co jest (może być) przyczyną słabości sumienia jako czynnika zapobiegającego pojawianiu się zachowań niemoralnych.
Odkrycia Oldsa i współpracowników stanowiły bez wątpienia znaczący postęp
w dziedzinie badań nad mózgowymi mechanizmami zachowań. Pojawiły się także
trudne pytania, a nawet poważne zastrzeżenia odnośnie do wiarygodności tych odkryć. Główne zastrzeżenie miało charakter metodologiczny, a można je sformułować
w następujący sposób. Obserwowane w doświadczeniach zachowania zwierząt (samodrażnienie lub ucieczka) były powodowane przez stymulacje niektórych struktur
mózgowych prądem elektrycznym pochodzącym z urządzenia technicznego, czyli
bodźcem zdecydowanie niespecyficznym – w warunkach naturalnych nic takiego się
nie zdarza. A zatem skoro bodziec jest niespecyficzny, to czy mamy prawo sądzić, że reakcja przez niego spowodowana jest specyficzna, czyli pojawia się w normalnych sytuacjach. Zastrzeżenie było na tyle poważne, że nie można było pominąć go milczeniem.
Po okresie dyskusji, a nawet sporów, dopracowano się odpowiedzi na ten zarzut,
odpowiedzi, którą akceptuje wyraźna większość uczestników dyskusji. Otóż skoro
po drażnieniu prądem elektrycznym określonych struktur mózgowych pojawiają
się określone zachowania, to znaczy, że potencjalna możliwość wystąpienia tych zachowań jest „zaprogramowana” w funkcjonowaniu tych struktur. Możliwość ta jest
niejako w nich, gdyby jej tam nie było, nie mogłaby się ujawnić w następstwie stymulacji elektrycznej. Możliwość zaistnienia określonych zachowań aktywowana przez
drażnienie elektryczne staje się swego rodzaju czynnikiem motywacyjnym tych zachowań. Rozumowanie to jest proste, ale przekonujące. Wzmacniają je obserwacje
z innych obszarów funkcjonowania układu nerwowego, na przykład ucisk palcem
gałki ocznej, jeżeli jest wystarczająco silny, wywołuje doznanie świetlne, mimo że ów
ucisk nie jest bodźcem specyficznym dla zmysłu wzroku.
W latach 60., 70. i później wykonano dziesiątki, jeżeli nie setki badań, w których
koncentrowano się głównie, choć oczywiście nie jedynie, na następujących zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem układów nagrody i kary:
Po pierwsze, podjęto próby bardziej szczegółowego ustalenia obszarów mózgu
bezpośrednio lub pośrednio związanych z tymi układami.
W trakcie tych badań ustalono między innymi, że drażnienie około 65% mózgu
nie wywołuje obserwowalnych zmian w zachowaniu, można powiedzieć, że prawdopodobnie jest motywacyjnie neutralne, drażnienie 30% mózgu powoduje pojawienie
się zachowań pozytywnych, propulsywnych związanych z nagrodą, na przykład zbliżania się lub samodrażnienia, a drażnienie tylko 5% mózgu może być kojarzone z reakcjami negatywnymi – karą, na przykład ucieczką lub zachowaniami agresywnymi
(Delgado 1969). Nawiasem mówiąc, nie jest wykluczone, że ta właśnie obserwacja
jest jedną z przyczyn, która powoduje pośród badaczy mózgu większe zainteresowanie układem nagrody, nie zaś układem kary.
W innych badaniach ustalono, że podczas samodrażnienia podwzgórza powodującego nagrodę pojawia się wzrost aktywności rejestrowanej w pojedynczych
neuronach pęczka przyśrodkowego przodomózgowia (MFB – medial forebrain bundle). Ten wzrost aktywności oznacza, że neurony pęczka były zarówno pobudzane,
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jak i hamowane przez samodrażnienie podwzgórza, przy czym efekt pobudzenia
był częściej obserwowany niż efekt hamowania, a neurony pobudzane były bardziej
rozproszone w pęczku. Obserwacje te upoważniają do stwierdzenia, że pęczek przyśrodkowy przodomózgowia jest zaangażowany w funkcjonowanie układu nagrody
(Olds 1974).
Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że pęczek przyśrodkowy przodomózgowia jest głównym szlakiem nerwowym łączącym przednie obszary mózgu z obszarami usytuowanymi bardziej z tyłu oraz że zawiera on zarówno włókna wstępujące, jak i zstępujące,
to uzasadnione wydaje się przypuszczenie, że pobudzenie podwzgórzowego ośrodka
nagrody może się rozprzestrzeniać na liczne struktury mózgu.
Interesującej obserwacji dokonali badacze japońscy. Wyniki doświadczeń z elektrycznym drażnieniem ośrodka kary w mózgu oraz kontroli pobudzeń z obwodowego układu nerwowego upoważniają ich do sugestii, że centralny efekt karania zależy także od sprzężenia zwrotnego z peryferycznymi organami ciała, na przykład
z mięśniami szkieletowymi, naczyniami krwionośnymi i organami jamy brzusznej
(Ikegami, Kawamura 1981).
Zależność pomiędzy funkcjonowaniem przegrody (septum) a efektami drażnienia
elektrycznego grzbietowej części okołowodociągowej substancji szarej (DPAG – dorsal periaqueductal gray matter) – jednej z części mózgowego „centrum kary” badali
F. Graeff i J. Rawlins w doświadczeniach ze szczurami. Zwierzęta nauczono naciskania dźwigni w reakcji na pojawiający się pokarm. Drażnienie elektryczne DPAG
niemal całkowicie hamowało to zachowanie, podobnie jak drażnienie elektryczne
stóp zwierząt. Lezja przegrody wyraźnie osłabiała hamujący efekt drażnienia stóp
zwierząt, ale nie wpływała na taki sam efekt drażnienia DPAG. Zdaniem autorów,
uzyskane wyniki potwierdzają istnienie dwóch systemów hamujących zachowania,
ten związany z układem kary w DPAG oraz ten związany z systemem przegrodowo-hipokampalnym. I dalej, co interesujące i ważne, hamowanie wyuczonego zachowania zarówno przez drażnienie DPAG, jak i stóp zwierzęcia było wyraźnie osłabiane
przez podanie chlordiazepoksydu (Elenium) – leku przeciwlękowego (Graeff, Rawlins 1980). Do tej ostatniej informacji jeszcze powrócę w dalszej części opracowania.
Po drugie, we wcześniejszych badaniach układów nagrody i kary skoncentrowano się na biochemicznych mechanizmach funkcjonowania tych układów, czyli szukano odpowiedzi na pytanie, jakie mózgowe systemy neuromediacyjne są zaangażowane w przewodzenie impulsów nerwowych w układach nagrody i kary.
W jednym z pierwszych badań w tym obszarze zainteresowań wykazano, że samodrażnienie nagradzające elektrodą umieszczoną w bocznym podwzgórzu szczurów powoduje spadek poziomu noradrenaliny w całym podwzgórzu, a także w całym
mózgu. Podobny efekt obserwowano przy oznaczaniu zawartości drugiego neuromediatora katecholaminowego – dopaminy, choć spadki tego neuromediatora były
mniejsze. Autorzy badań interpretują te wyniki jako świadectwo wzrostu aktywności
obu układów mediacyjnych pod wpływem samodrażnienia (Olds, Yuwiler 1972).
Stosując metody farmakologiczne i biochemiczne przy badaniu zachowania
szczurów, C. Wise i współpracownicy dochodzą do konkluzji, że z układem nagrody
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jest związana noradrenalina (NA) jako neuromediator w mózgu, zaś z układem kary
związana jest serotonina (5-HT), (Wise, Berger, Stein 1973).
Do serotoniny jako neuromediatora związanego z układem kary nawiązują inne
badania. Otóż szczury można nauczyć kontynuowania określonych zachowań, mimo
że są one karane. Nawiązując do danych wskazujących na udział 5-HT w reakcjach
na karanie, autorzy badań podjęli próbę ustalenia roli tego neuromediatora w uczeniu się ignorowania kary. Po dokonaniu lezji chemicznej systemu serotoninowego
w mózgu2 nie stwierdzono osłabienia zdolności ignorowania kary, ale jednorazowa
reakcja na pojawienie się kary była osłabiona. Uzyskane wyniki zdają się świadczyć
o tym, że udział serotoniny w mechanizmie funkcjonowania układu kary jest bardziej skomplikowany, niż to mogło się wydawać (Davis, Gray 1983).
Pozostajemy przy badaniu udziału serotoniny w funkcjonowaniu układów nagrody i kary, a także przy badaniu współdziałania systemów neuromediacyjnych, dopaminowego i serotoninowego, w modulowaniu mechanizmów nagrody i kary.
Szczurom z przewlekle implantowanymi elektrodami do samodrażnienia umiejscowionymi w pęczku przyśrodkowym przodomózgowia (MFB) podano fenfluraminę – substancję powodującą przejściowy zanik aktywności systemu serotoninowego oraz podobny, choć trwający znacznie krócej, efekt w odniesieniu do systemu
dopaminowego. Fenfluramina po 5–7 godzinach od podania wyraźnie hamuje częstotliwość samodrażnienia. Podanie piribedylu – leku pobudzającego receptory dopaminowe przed fenfluraminą – blokuje działanie tej ostatniej. Uzyskane wyniki stanowią potwierdzenie hipotezy, że dopomina jest neuromediatorem zaangażowanym
w funkcjonowanie układu nagrody (Olds 1995). W wielu innych badaniach również
potwierdzono tę hipotezę. Przytoczę jedno z nich, ponieważ jest ono także dobrą
ilustracją metodycznej pomysłowości badaczy. H. Pettit i J. Justice wykonali eksperyment, w którym posłużyli się procedurą samopodania (self-administration). Jest to
procedura stanowiąca swego rodzaju kopię procedury samodrażnienia. Polega ona
na tym, że zwierzęciu w odpowiedzi na konkretne zachowanie, na przykład naciśnięcie przycisku, jest podawana – w zależności od planu doświadczenia – do mózgu lub
jego części bądź do układu krwionośnego substancja psychoaktywna. Jeżeli jest to
substancja powodująca odczucia przyjemne czy wręcz błogostan, na przykład morfina, wówczas zwierzę szybko uczy się naciskania przycisku, aplikując samo sobie
nagradzającą substancję. W badaniu, które opisuję, autorzy posłużyli się taką właśnie
procedurą. W jądrze półleżącym (nucleus accumbens) zaimplantowano przewlekle
mikrodializer pozwalający na ciągłe oznaczanie poziomu pozaneuronalnej dopaminy. Zwierzęta same sobie podawały kokainę. Stwierdzono wzrost poziomu dopaminy
w jądrze półleżącym pod wpływem podań kokainy – substancji powodującej euforię,
czyli nagradzającej. Relacja pomiędzy dawką kokainy a poziomem dopaminy ma wyraźnie charakter zależności korelacyjnej – im wyższa dawka samopodawanej kokainy, tym wyższy poziom pozaneuronalnej dopaminy w jądrze półleżącym. Co więcej,
2

Tak zwaną lezję chemiczną systemu serotoninowego w mózgu wywoływano przez domózgowe
podanie 5,7 dihydroksytryptaminy, substancji niszczącej zakończenia neuronów.
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podanie haloperidolu, leku blokującego receptor dopaminowy, znosi efekt kokainy,
a lezja jądra półleżącego znosi działanie nagradzające kokainy i hamuje jej samopodanie (Petit, Justice 1991).
Obecnie należy przyjąć, że mesolimbiczny system dopaminowy, w skład którego
wchodzą: brzuszna część nakrywki (VTA), jądro półleżące (NAc), oraz projekcje tego
systemu, głównie do kory przedczołowej (PFC), kory zakrętu obręczy (gyrus cinguli) oraz jądra migdałowatego, jest ośrodkowym centrum nagrody i przyjemności.
Dopamina jest zatem głównym neuromediatorem związanym z układem nagrody
i niekiedy bywa nazywana neurohormonem szczęścia (Higgins, George 2007). Wiele
uwagi poświęcono badaniu znaczenia systemów neuromediacyjnych w funkcjonowaniu układów nagrody i kary w przekonaniu, że hypofunkcja lub jej odwrotność
tych systemów może być jedną z przyczyn „słabości sumienia”, zarówno w nagradzaniu za zachowania moralne, jak i karaniu za zachowanie niemoralne.
Trzecim wreszcie obszarem zainteresowań, który był przedmiotem badań funkcjonowania układów nagrody i kary, był wpływ substancji psychoaktywnych na te
układy. Przez substancje psychoaktywne należy rozumieć wszystkie te, które wpływają na nasze życie psychiczne, na przykład procesy spostrzegania, emocje czy procesy pamięci i uczenia.
Krótki przegląd ważniejszych ustaleń w tym obszarze rozpocznę od przypomnienia jednego z wyników badań przytoczonych już poprzednio. Otóż F. Graeff
i J. Rawlins wykazali, że podanie chlordiazepoksydu – leku przeciwlękowego z grupy
benzodwuazepiny – wyraźnie przeciwdziała hamującym skutkom drażnienia okołowodociągowej substancji szarej w stosunku do zachowania polegającego na naciskaniu dźwigni w odpowiedzi na pojawiający się pokarm. Ponieważ okołowodociągowa
substancja szara jest uznawana za jedną z części „mózgowego centrum kary”, można
sądzić, że lek przeciwlękowy znosi działanie kary (Graeff, Rawlins 1980).
Podobne wyniki uzyskali inni autorzy. Tym razem posłużono się klasycznym
samodrażnieniem, a drażniące elektrody umieszczono w bocznym podwzgórzu
(nagroda) oraz grzbietowej okołowodociągowej substancji szarej (kara). Zwierzęta
wyuczono naciskania dźwigni, co powodowało wyzwolenie drażnienia nagradzającego i karzącego. Podanie diazepamu i bromazepamu, także leków przeciwlękowych
z grupy benzodwuazepiny, powoduje wzrost częstotliwości drażnienia, zarówno tego
skutkującego pojawieniem się nagrody, jak i tego, które powoduje karę (Moriyama,
Ichimaru, Gomita 1984).
Amfetamina, substancja silnie pobudzająca psychoruchowo, wyraźnie nasila u szczurów samodrażnienie powodujące pojawienie się nagrody (Cassens, Mills
1973; Wise, Munn, 1993; Wise 1996).
Leki określane jako stabilizatory nastroju (mood stabilizers), czyli sole litu i kwas
walproinowy (valproate – VPA), stosowane w leczeniu depresji i profilaktyce stanów
maniakalnych, podwyższają wartości progowe stymulacji potrzebnej do wywołania
efektu nagrody podczas samodrażnienia elektrodą umieszczoną w bocznym podwzgórzu. Dodatkowo chlorek litu sam oraz ten lek i kwas walproinowy wyraźnie
redukują nasilenie samodrażnienia wywołane przez amfetaminę. Wyniki te są inter-
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pretowane w kontekście leczenia dwubiegunowych chorób afektywnych (Mavrikaki
i wsp. 2009).
Wśród badań wpływu substancji psychoaktywnych na samodrażnienie jednym
z pierwszych były badania wpływu morfiny – leku silnie nagradzającego, o potężnym działaniu przeciwbólowym wywołującym błogostan. Samodrażnienie bocznego
podwzgórza, części brzusznej nakrywki oraz przegrody było zazwyczaj hamowane
przez podanie morfiny. W niektórych układach eksperymentalnych obserwowano
jednak nasilenie samodrażnienia. Wpływ morfiny podanej bezpośrednio do podwzgórza na aktywność neuronów tej struktury związanych z samodrażnieniem obserwowano u szczurów. Dawka 5 μg nie powodowała wyraźnych zmian w aktywności badanych neuronów, ale dawka dwa razy większa już wyraźnie hamowała tę
aktywność (Olds 1979).
W wielu innych eksperymentach wyniki nie były już tak jednoznaczne, zależały
od dawki morfiny, sposobów podania, na przykład jednorazowego lub przewlekłego,
miejsca podania, a także od gatunku zwierząt. Wszystko to sprawia, że autorzy obszernego przeglądu badań dotyczących wpływu endogennych substancji opiatowych
na funkcjonowanie układów nagrody i kary stwierdzają, że ich rolą jest raczej modulowanie niż mediowanie efektu nagrody pojawiającego się w wyniku wewnątrzczaszkowego samodrażnienia (Van Ree, Niesink i wsp. 2000).
Podobnie niejednoznaczne wyniki uzyskano przy badaniach wpływu marihuany
(delta 9 tetrahydrokanabinol). Z jednej strony używka obniża elektryczny próg samodrażnienia, ale z drugiej strony może powodować zachowania wskazujące na jej
działania awersyjne (Tanda, Goldberg 2003).
Substancje halucynogenne – LSD 25 i meskalina w doświadczeniach ze szczurami
niemal całkowicie redukują hamujące działanie elektroszoku w stosunku do lizania
sacharozy (Schoenfeld 1976).
W tym miejscu warto przytoczyć jedne z nielicznych – w tamtym czasie – badań
układów nagrody i kary przeprowadzonych z ludźmi za pomocą metod elektrofizjologicznych. Badania z wykorzystaniem EEG wykazały, że przeżywanie emocji negatywnych związanych z karą bardziej wyraźnie redukuje rytm alfa w odprowadzeniach z lewej strony płatów czołowych i przedczołowych w porównaniu z płatami
prawostronnymi. W przeciwieństwie do tego, doświadczanie emocji pozytywnych
związanych z nagrodą redukuje rytm alfa zapisu EEG wyraźniej po stronie prawej
płatów czołowych mózgu człowieka (Sobotka, Davidson, Senulis 1992). Wyniki
tych badań nie tylko potwierdzają odrębność funkcjonalną układów nagrody i kary,
ale także wskazują na ich odrębność przestrzenną w mózgu. Pozwalają także na uzasadnione przypuszczenia, że w funkcjonowanie tych układów motywacyjnych są
zaangażowane struktury mózgu związane z systemem poznawczym człowieka. Wyniki eksperymentów przytoczone w tym podrozdziale są niezwykle ważne z punktu
widzenia rozumienia mechanizmów funkcjonowania mózgowych układów nagrody i kary.
Począwszy od odkrycia tych układów poprzez ustalenie ich neuroanatomicznych
składowych, badanie ich współdziałania oraz określenie systemów neuroprzekaźni-
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kowych związanych z ich funkcjonowaniem, dostarczają niezwykle cennych informacji o mechanizmach motywacyjnych.
Nawet jeżeli nie dostarczyły zadowalających odpowiedzi na pytania szczegółowe,
to wskazały możliwy obszar poszukiwań i metody badań.
Z punktu widzenia działania sumienia, czy szerzej: moralności, zdecydowana
większość wyników badań to jednak informacje podstawowe, wprowadzające. Taki
ich charakter jest uwarunkowany w dużym stopniu tym, że zostały uzyskane w badaniach ze zwierzętami, czyli w sytuacji, w której przedmiot badania (sumienie i zachowania moralne) nie jest dostępny zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni.
Sytuacja zmieniła się jednak radykalnie wówczas, kiedy to odkryto w mózgu
istnienie neuronów lustrzanych (mirror neurons system) oraz w badaniach mózgu
zaczęto stosować nieinwazyjne metody śledzenia aktywności mózgowych komórek
nerwowych, co pozwoliło przeprowadzać badania z czuwającymi ludźmi. Zjawiska
z obszaru moralności i sumienia stały się dostępne badaniom, i to zarówno od strony
podmiotowej – subiektywnych doznań, jak i od strony mechanizmów biologicznych.
Dzięki temu możliwe stało się gromadzenie danych odnoszących się do zachowań
moralnych i funkcjonowania sumienia. Możliwa stała się także taka interpretacja tych
danych, która sprawia, że zachowania i odczucia związane ze sferą moralną przestały
być wyłączną domeną dociekań intelektualnych lub skutkiem działania „abstrakcyjnego mózgu” (na mocy ogólnikowej „zasady”, że wszystko, co jest ludzkim zachowaniem lub przeżywaniem, musi być związane z działaniem mózgu), a stały się efektem
działania konkretnych komórek nerwowych, konkretnych struktur mózgowych oraz
określonych procesów neurofizjologicznych i biochemicznych. Obszar zagadnień
moralnych staje się także przedmiotem badań neuronauk.

3.2.1. Neurony lustrzane
Giacomo Rizzolatti i jego współpracownicy z Uniwersytetu w Parmie badali neuronalną organizację czynności ruchowych. Badania były przeprowadzane z czuwającymi małpami (Macaca mullata), u których rejestrowano aktywność bioelektryczną
pojedynczych neuronów. W brzusznej korze przedmotorycznej (ventral premotor
cortex – pole F5, u ludzi pole 44 i 45 według Brodmana), w której konstruowane
i przechowywane są zakodowane programy wszystkich czynności ruchowych, badacze odkryli zbiór neuronów, które wykazywały wzmożoną aktywność bioelektryczną nie tylko wówczas, gdy zwierzęta same wykonywały sekwencję ruchów celowych
(na przykład sięgały i chwytały orzech), ale także wówczas, gdy tylko obserwowały tę sekwencję ruchów wykonywaną przez inne zwierzę lub człowieka. Wykazano,
że wzrost aktywności tych neuronów jest wyrazem aktywacji swego rodzaju „planu działania”, kodu organizacji czynności ruchowej, który to kod jest „przesyłany”
z neuronów lustrzanych jako „instrukcja” do wykonawczych neuronów motorycznych znajdujących się w „klasycznej” korze motorycznej. Dzieje się tak zarówno
wtedy, gdy zwierzę samo wykonuje określony ruch, jak i wtedy, gdy ten ruch tylko
obserwuje. Warto podkreślić, że w sytuacji obserwowania ruchu innych aktywizuje
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się kod własny obserwującego, kod wypracowany przez jego indywidualne doświadczenie z przeszłości. To wypracowywanie kodu organizacyjnego czynności odbywa
się zgodnie z zasadami uczenia naturalnego.
Neurony te nazwano lustrzanymi, ponieważ niejako „odzwierciedlały lustrzanie” czynności wykonywane przez innych. Ustalono wówczas także i to, że wzrost
aktywności neuronów lustrzanych wywołany przez obserwację działania innych następuje tylko wówczas, gdy obserwowana czynność posiada istotne znaczenie dla obserwującego, na przykład, kiedy w upalny dzień w laboratorium, w którym znajduje
się małpa, pojawia się człowiek jedzący lody.
Wykazano również, że neurony lustrzane posiadają właściwość, którą można opisać w kategoriach klasycznego procesu warunkowania. Jeżeli chwytanie i jedzenie
orzeszka kojarzono z określonym dźwiękiem, na przykład szelestem papierka, w który był opakowany orzeszek, to już sam szelest powodował wzrost aktywności tych
neuronów lustrzanych, które były zaangażowane w proces chwytania. Bodziec warunkowy – szelest papierka – wyzwalał reakcję bezwarunkową – wzrost aktywności
neuronu lustrzanego. Szelest niejako stawał się zapowiedzią pojawienia się nagrody
(Rizzolatti, Fadiga, Gallese, Fogassi 1996; Gallese, Fadiga, Fogassi, Rizzolatti 1996).
Istotą odkrycia mechanizmu lustrzanego jest ukazanie neuronalnej transformacji specyficznej informacji sensorycznej (w tym wypadku wzrokowej) do
wykonawczego „kodu” motorycznego, na przykład chwytanie orzeszka. Transformacja ta nie jest automatyczna, tak jak to się dzieje w przypadku łuku odruchowego
na poziomie rdzenia kręgowego, kiedy to doznanie bólu automatycznie uruchamia
sekwencje ruchów uwalniających od bodźca bólowego.
W przypadku neuronów lustrzanych, aby transformacja nastąpiła, konieczna jest
ocena znaczenia adaptacyjnego zachowania, które ma zaistnieć. Istnieją argumenty przemawiające za tym, że neurony lustrzane podlegają procesowi warunkowania
– co jest warte podkreślenia – przez powtórzenie w sekwencji: bodziec obojętny kojarzony z ruchem. Taka kombinacja może spowodować wzrost aktywności neuronów.
Zaledwie kilka lat po odkryciach Rizzolattiego i współpracowników okazało się,
że znaczenie tego odkrycia znacznie wykracza poza granice obszaru neuronalnej organizacji czynności ruchowych. Wykryto obecność neuronów lustrzanych w innych
jeszcze obszarach mózgu, na przykład w dolnym płacie ciemieniowym (lobulus parietalis interior), korze zakrętu obręczy, a neurony lustrzane zaangażowane są bezpośrednio w zjawisko naśladownictwa (imitation), stanowią neuronalną podstawę dostrajania się do okoliczności, rozumienia działania i stanów emocjonalnych innych
ludzi. Neurony lustrzane zaangażowane są także w przypisywanie (odczytywanie) intencji różnych działań. Przedstawia to rycina 4 (Gallese, Fadiga i wsp. 1996; Gallese,
Keysers, Rizzolatti i wsp. 2004; Rizzolatii, Fadiga, Fogassi i wsp. 2004; Fabbri-Destro,
Rizzolatti 2008).
Jeszcze jedna właściwość neuronów lustrzanych jest godna podkreślenia. Zawierając zakodowany zapis programu złożonej czynności ruchowej, neurony lustrzane
„potrafią rozpoznać” całą tę czynność już po sygnale (spostrzeżeniu) tylko jakiegoś
jej fragmentu, małpy uruchamiały program czynności chwytania orzecha, tylko
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Rycina 4. Rozmieszczenie neuronów lustrzanych w korze mózgu (obszary zaznaczone na czarno)
oraz obszary uczestniczące/wspomagające naśladownictwo (zaznaczone kolorem szarym)
Źródło: K. Mc Govern (2007). Social Cognition: Perceiving the Mantal States of Others (rozdział 14).
W: B. Baars, N. Gage (red.). Cognition, Brain, and Consciousness. Introduction to Cognitive Neuroscience.
Elsevier, Amsterdam–Boston–Heidelberg–London–New York, s. 400.

przez chwilę widząc orzech na stole i obserwując człowieka zbliżającego się do stołu
(Umilta, Kohler i wsp. 2001).
Później okazało się, że umiejętność rozpoznawania i – w określonych przypadkach – uruchamiania całościowego programu czynnościowego wyłącznie na podstawie spostrzeżenia jego fragmentu dotyczy nie tylko sekwencji ściśle ruchowych, ale
także bardziej skomplikowanych sytuacji ruchowo-emocjonalno-poznawczych. Taka
możliwość stanowi, zdaniem J. Bauera, neuronalne podłoże pojawiających się u ludzi
intuicji (wyobrażeń) przebiegu i zakończenia rozmaitych wydarzeń społecznych, pozwala na sformułowanie ważnych prognoz. O znaczeniu tych intuicji dla satysfakcjonującego funkcjonowania w społeczeństwie nie trzeba nikogo przekonywać (Bauer
2008).
Neurony lustrzane znajdują się także w strukturach mózgowych odbierających
bodźce bólowe, a określanych w języku angielskim jako pain matrix (wzgórze, wyspa,
kora czuciowa, zakręt obręczy – Bauer 2008).
Godny przytoczenia jest wynik eksperymentu W. Hutchisona, K. Davisa i współpracowników. Stosując rejestrację czynności bioelektrycznej pojedynczych neuronów, badacze odkryli w zakręcie obręczy człowieka obecność pojedynczych neuronów, które aktywizowały się tylko wówczas, gdy badanemu zadawano ból fizyczny.
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Dokładnie te same neurony aktywizowały się także wtedy, gdy badany obserwował,
jak eksperymentator sobie samemu zadawał ból, kłując się ostrym przedmiotem
(Hutchison, Davis i wsp. 2001). Odkrycie to ma ważne znaczenie dla rozumienia
neuronalnych mechanizmów empatii bólu. Pojawia się reakcja empatyczna wobec
bólu innej osoby, ponieważ pobudzone zostały nasze neurony lustrzane reagujące na
ból nam zadawany.
Wyniki tych badań należy uzupełnić jeszcze obserwacją z życia codziennego.
Otóż z moich własnych doświadczeń życiowych, a także z doświadczeń innych ludzi
wynika, że odczuwamy cierpienie (ból psychiczny) nie tylko wówczas, gdy aktualnie
obserwujemy ból innych osób, ale także i wtedy, gdy przypominamy sobie, niejako
na nowo przeżywamy ból i cierpienie innych osób. Pamięć także odgrywa swoją rolę
w tych procesach.
Rozumienie intencji działań innych ludzi jest ważną okolicznością z punktu widzenia funkcjonowania sumienia. Jest bowiem tak, że jeżeli ludzie przypisują innym
złe intencje czynów, których konsekwencje są dla nich (przypisujących intencje)
szkodliwe, wówczas zasada lub imperatyw sumienia, aby nie powodować u innych
cierpienia (jeżeli cierpienia nie są wynikiem tak zwanej obrony koniecznej), nie odwzajemniać doznanej krzywdy, osłabia się lub zanika. Innymi słowy, jeżeli A uzna, że
krzywda, która go spotkała ze strony B, wynika z chęci wyrządzenia mu przez B tej
właśnie krzywdy, to wówczas może się zdarzyć – i niestety tak się zdarza – że A poczuje się zwolniony z zakazu sumienia, na przykład przestanie się obawiać kary ze
strony sumienia za spowodowanie B przykrości – „Mam prawo do rewanżu, krzywda za krzywdę”. Zrewanżowanie się wobec B sprawieniem mu przykrości nie zostanie
przez A ocenione jako czyn niemoralny.
Natomiast jeżeli A uzna, że krzywda, która spotkała go ze strony B, jest wynikiem
przypadku, celem działania B nie było wyrządzenie mu krzywdy, wówczas pojawia
się szansa, że nakaz sumienia, aby nie być przyczyną cierpienia innych, nadal pozostanie w mocy.
Do znaczenia odczytywania intencji działań innych osób dla funkcjonowania sumienia powrócę jeszcze wówczas, gdy podejmę zagadnienie psychologicznych mechanizmów „wyłączania” lub pomniejszania sumienia. Teraz warto się przyjrzeć neuronalnemu mechanizmowi przypisywania innym intencji ich działań, bo być może
w tym mechanizmie mogą się pojawić nieprawidłowości, które pociągają za sobą
osłabienie lub wyłączenie sumienia. Pojawia się zatem pytanie: czy neurony lustrzane
są rzeczywiście zaangażowane w rozumienie intencji działań innych ludzi?
Próbą odpowiedzi na to pytanie są wyniki eksperymentu L. Fagassiego i współpracowników. Badali oni zmiany aktywności bioelektrycznej pojedynczych neuronów lustrzanych w dolnym płacie ciemieniowym (IPL) w sytuacji, gdy małpy
wykonywały różne, pojedyncze ruchy (pojedyncze akty motoryczne), które były
składowymi większych, czynnościowych sekwencji ruchowych, oraz w sytuacjach,
gdy zwierzęta obserwowały te ruchy wykonywane przez eksperymentatorów. Wiele
neuronów lustrzanych w IPL, kodując specyficzne, pojedyncze ruchy, na przykład
chwytanie, wykazuje wyraźnie różną aktywację, kiedy ruch ten był częścią różnych
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sekwencji, czynności ruchowych, na przykład chwytanie w trakcie jedzenia lub
chwytanie podczas położenia czegoś na stole. Badane neurony lustrzane aktywują
się także podczas obserwacji poszczególnych, pojedynczych ruchów wykonywanych
przez eksperymentatorów (ludzi).
Podobnie jak w sytuacji własnej aktywności wiele z nich – podczas obserwacji
innych – wykazuje różny wzorzec aktywności pojedynczych ruchów, będących składowymi różnych, większych sekwencji ruchowych, na przykład obserwowane chwytanie w ramach jedzenia wykazuje inną charakterystykę aktywności w porównaniu
z charakterystyką aktywności chwytania w sekwencji porządkowania stołu. Neurony
te aktywizują się – zarówno wówczas, gdy zwierzę samo wykonuje ruch, jak i wtedy,
gdy ten ruch obserwuje – jeszcze przed zapoczątkowaniem go.
A dzieje się tak dlatego, że neurony lustrzane są odpowiedzialne „za opracowanie
planu działania”, w tym wypadku schematu czynnościowego poszczególnych mięśni
szkieletowych zaangażowanych w pojedynczy ruch, który to plan potem „przekazują
do wykonania” motorycznym neuronom wykonawczym realizującym ten plan3. Jest
więc tak, że „decyzja” o tym, co będzie robione z obiektem, na przykład orzechem,
pojawiła się wcześniej niż sam ruch chwytania.
Świadczy o tym wzorzec aktywności neuronów lustrzanych, wzorzec, z którego
wynika, że chwytanie będzie włączone w jedzenie orzecha, a nie na przykład w jego
przesunięcie celem zrobienia porządku. Zwierzę już przed rozpoczęciem sekwencji
ruchów „wie”, jaki będzie finał tej sekwencji. Ponieważ w planowanie wykonywania
ruchu i obserwacje wykonywania ruchu przez innych są zaangażowane te same neurony lustrzane oraz ponieważ podczas obserwacji jest aktywizowany własny (obserwatora) „plan działania”, małpa może „wiedzieć”, jak skończy się sekwencja ruchów
obserwowanej osoby, na przykład orzech zostanie przesunięty, czyli może odczytać
intencje jej działania (Fogassi, Ferrari, Gesierich i wsp. 2005).

3.2.2. Nieinwazyjne metody badania aktywności mózgu
Drugim źródłem radykalnych zmian w sposobie badania biologicznych wyznaczników zjawisk moralnych było opracowanie i wykorzystywanie do badania tych zjawisk nieinwazyjnych metod śledzenia aktywności neuronów w mózgu. Najogólniej,
są to metody, których zastosowanie nie powoduje samo z siebie zmian lub zmian
trwałych w strukturze i funkcjonowaniu neuronów, natomiast które umożliwiają badanie zmian aktywności tych neuronów w wyniku działania różnorodnych bodźców,
zarówno tych o naturze fizycznej, jak i psychicznej. Nieinwazyjność tych metod, czyli
3

J. Bauer (2008), wielki entuzjasta badań naukowych związanych z odkryciem neuronów lustrzanych, aby zobrazować tę relację między neuronami, w sposób zabawny posłużył się analogią z bohaterami kreskówek, Asteriksem i Obeliksem. Asteriks (neurony lustrzane) opracowuje plan działania,
a następnie przekazuje go Obeliksowi (wykonawcze neurony motoryczne), aby ten plan wprowadził
w życie. Powyższa analogia odnosiła się co prawda do kory przedruchowej i ruchowej płata czołowego
kory, ale obecność neuronów ruchowych i neuronów lustrzanych działających analogicznie potwierdzono także w płacie ciemieniowym.
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brak upośledzenia struktury i funkcji, sprawia, że można stosować je nie tylko w celach ściśle diagnostycznych, ale również, a właściwie przede wszystkim do badań
naukowych u osób funkcjonujących w życiu normalnie, z pełnią zachowanej świadomości podczas badania, mogących normalnie komunikować się z otoczeniem.
Metody te bazują na ukazywaniu, obrazowaniu regionalnych zmian hemodynamicznych, które są wyrazem zmian aktywności w określonych regionach mózgu. Finalnym efektem tych metod jest trójwymiarowy obraz określonego fragmentu mózgu
i stąd ogólna nazwa tych metod – neuroobrazowanie. Fizjologiczną podstawą neuroobrazowania jest – z jednej strony – powiązanie pomiędzy lokalną aktywnością neuronalną w mózgu a krążeniem (przepływem) krwi oraz brak takiego związku pomiędzy przepływem krwi a zużyciem tlenu podczas aktywacji mózgu – z drugiej strony.
Wykazano bowiem, że podczas normalnej, fizjologicznej aktywacji mózgu przepływ
krwi mierzony za pomocą izotopu tlenu 15O2 i zużycie glukozy mierzone za pomocą
fluoru 18F-FDG (fluorem oznakowana deoksyglukoza) wzrasta w sposób wyraźnie
paralelny, podczas gdy zużycie tlenu wzrasta tylko w niewielkim stopniu (Ramsoy,
Balslev, Paulson 2007).
Pojawia się pytanie o to, o czym jeszcze – od strony fizjologicznej – informują nas
zmiany w aktywności neuronów rejestrowane za pomocą neuroobrazowania. Teoretycznie można było przypuszczać, że duża ilość energii metabolicznej, jaka pojawia
się podczas aktywacji neuronów, jest zużywana na przewodzenia potencjałów czynnościowych wzdłuż kolateral aksonalnych. Precyzyjne badania empiryczne wykazały jednak, że zwiększenie przepływu krwi i poziom utlenienia krwi (BOLD – blood
oxygenation – level-dependent), czyli te zjawiska, które współdeterminują obraz aktywności mózgu, bardziej ukazują wzrost aktywności synaptycznej oraz lokalnych
potencjałów w dendrytach niż wzrost impulsów nerwowych w neuronach postsynaptycznych. A zatem to uwalnianie zarówno stymulujących, jak i hamujących
neuromediatorów jest wynikiem wzrostu procesów metabolicznych w tkance nerwowej (Ramsoy, Balslev, Paulson 2007). Krótkie opisy poszczególnych metod służących do badania funkcjonowania mózgu w sposób nieinwazyjny rozpocznę
od tradycyjnej już elektroencefalografii (EEG). Jest to metoda, za pomocą której
jest możliwa rejestracja aktywności bioelektrycznej komórek nerwowych mózgu
dzięki elektrodom pomiarowym umieszczonym na powierzchni skóry czaszki lub
– w wyjątkowych okolicznościach – na powierzchni kory mózgowej. Sygnał elektryczny odbierany z elektrod jest wynikiem swego rodzaju sumowania się aktywności bioelektrycznej dużej liczby komórek nerwowych z obszaru mózgu trudnego
do precyzyjnego zlokalizowania, innymi słowy – metoda ta charakteryzuje się małą
rozdzielczością przestrzenną. Istnieje metoda badania EEG, która w niemałym stopniu próbuje przezwyciężyć to ograniczenie, czyli niesatysfakcjonującą dokładność,
rozdzielczość przestrzenną. Wymaga ona jednak sporej liczby elektrod do rejestracji czynności bioelektrycznej umieszczonych na głowie osoby badanej oraz bardzo
skomplikowanych sposobów opracowania wyników pomiaru.
Elektroencefalografia charakteryzuje się jednak bardzo istotną właściwością –
dużą rozdzielczością czasową, dzięki której istnieje możliwość dokładnego określe-
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nia, który z dwóch lub większej liczby bodźców działających w bliskiej odległości
czasowej (kilka tysięcznych części sekundy) jest odpowiedzialny za reakcję mózgu.
To ta właściwość metody sprawia, że EEG w połączeniu z innymi metodami nadal
jest stosowana do badań mózgu. Szczególnie przydatna jest w badaniach diagnostycznych. Za jej pomocą można między innymi wykryć pierwotne i wtórne ogniska
padaczkowe, zlokalizować zmiany morfologiczne w mózgu. Przy badaniach snu metoda ta oddała nieocenione usługi.
Magnetoencefalografia (MEG) przypomina poprzednio opisaną metodę. Odwołuje się ona do zasady z dziedziny fizyki, zgodnie z którą wokół przewodnika,
przez który płynie prąd elektryczny, powstaje pole magnetyczne. Przekazywanie informacji w układzie nerwowym odbywa się na zasadzie przepływu impulsów elektrycznych w neuronach i to one stanowią swego rodzaju przewodniki, wokół których
powstaje pole magnetyczne. Pole magnetyczne pojedynczego neuronu jest zbyt słabe,
aby mogło być rejestrowane, ale suma tych pól z około 50 tys. aktywnych neuronów
– przewodników bioelektryczności – już może być zarejestrowana. Pole to zmienia się w zależności od poziomu aktywności bioelektrycznej neuronów, a zmiany te
mogą być rejestrowane za pomocą MEG. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu niezwykle czułych detektorów przepływu pola magnetycznego. Zaletą tej metody jest jej
nieinwazyjność oraz wysoka rozdzielczość czasowa.
Emisyjna tomografia pozytonowa (pozytronowa) (PET – Positron Emmision Tomography) jest metodą badania funkcjonującego mózgu zaliczaną do metod obrazowania w ścisłym znaczeniu tego określenia. Emisyjna tomografia pozytonowa odwołuje się do fundamentalnej zasady, tej mianowicie, że wszelka aktywność, w tym
także biologiczna, wymaga zaangażowania energii. Źródłem energii metabolicznej
potrzebnej do aktywizacji neuronów jest głównie glukoza. Upraszczając, można
powiedzieć, że wzrost zużycia glukozy jest miarą aktywności neuronów. Utylizacji
glukozy towarzyszy spożytkowanie tlenu. Oba te procesy stanowią biologiczną podstawę metody i są wykorzystywane jako nośniki zasadniczych przemian, które są
bezpośrednio mierzone za pomocą PET. Tym, co jest bezpośrednio mierzone, jest
promieniowanie gamma emitowane przez substancje oznakowane radioizotopami,
substancje, które w formie naturalnej są zaangażowane w procesie powstawania
energii metabolicznej. Izotopy – najczęściej są to: 10C, 14C oraz 15O – wkomponowane odpowiednio w dwutlenek węgla, deoxyglukozę lub wodę, ulegają rozpadowi
(dla przykładu: półokres trwania 15O wynosi 2 min.), emitując pozytony, które po
zderzeniu się z elektronami wytwarzają fotony oraz właśnie promieniowanie gamma. Promienie gamma są wychwytywane przez specjalne czujniki, które rekonstruują pozycje remitentów pozytonów (pozytronów) i na tej podstawie tworzą obraz
aktywacji neuronów. Im wyższy poziom aktywacji, tym większy wychwyt wyemitowanych cząstek. I odwrotnie, im mniejsza aktywność neuronów, tym mniejsza ilość
rejestrowanego promieniowania. Po odpowiednim przetworzeniu wyniki pomiaru
natężenia promieniowania nakładane są na zdjęcia mózgu wykonane za pomocą to-
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mografii komputerowej i w ten sposób powstaje obraz (obrazy) mózgu z zaznaczonymi kolorami poziomami aktywności.
Ostatnio, stosując metodę PET, poczyniono próby funkcjonalnego obrazowania
procesu neurotransmisji. Dzięki tej metodzie zobrazowano znany już od jakiegoś
czasu fakt istnienia konkurencji o postsynaptyczny receptor dopaminowy, konkurencji pomiędzy endogenną dopaminą a egzogenną substancją – antagonistą receptora D2 o nazwie „raklopride” – oznakowaną radioizotopem węgla 11C. O istnieniu
takiej konkurencji może świadczyć wynik doświadczenia, w którym liczba wiązań
z receptorem dopaminowym w prążkowiu egzogennego antagonisty tego receptora wyraźnie maleje w sytuacji, gdy spowodujemy zwiększenie uwalniania endogennej dopaminy, podając amfetaminę – substancję uwalniającą endogenną dopaminę
z magazynów presynaptycznych. Co ciekawe, podobny efekt obserwowano wówczas,
gdy czynnikiem uwalniającym endogenną dopaminę był sukces odniesiony w grach
wideo (Ramsoy, Balslev, Paulson 2007).
Obrazowanie rezonansem magnetycznym (Magnetic Resonance Imaging – MRI)
początkowo służyło ukazywaniu wnętrza ciała ludzkiego za pomocą techniki tomograficznej. Obecnie jest to cała bateria różnorodnych technik, które pozwalają badać
strukturę, funkcje, połączenia oraz określone procesy biochemiczne w różnych częściach ciała. Techniki te bazują na zasadach jądrowego rezonansu magnetycznego,
a nieco bardziej precyzyjnie – na absorbcji i emisji energii w spektrum elektomagnetycznym pod wpływem impulsów w zakresie od 10 kilocykli do 300 000 megacykli
na sekundę. Techniki obrazowania rezonansem magnetycznym wykorzystują znaczną (około 65%) obecność atomów wodoru w tkankach ciała ludzkiego.
Pod wpływem pola magnetycznego skanera rezonansu magnetycznego różnorodna orientacja (biegunowość) magnetyczna ustrojowych atomów wodoru jest
„wyrównywana” do orientacji zastosowanego pola magnetycznego i „obraca się”
do tej orientacji. A zatem krótki impuls elektomagnetyczny powoduje krótkotrwałe zniekształcenie uszeregowania atomów wodoru zgodnie z polem magnetycznym.
Jeżeli impulsacja zostanie przerwana, następuje samoczynny powrót do sytuacji wyjściowej. W czasie tej fazy następuje emisja energii własnej atomów wodoru i to dostarcza nam informacji o przedmiocie badania, w tym przypadku o strukturze tkanki
nerwowej. Ten rodzaj obrazowania (neuroobrazowania) rezonansem magnetycznym
jest szczególnie użyteczny przy badaniu struktury mózgu i znalazł zastosowanie kliniczne w diagnostyce zmian strukturalnych mózgu, na przykład w guzach mózgu
czy chorobie Alzheimera. MRI stwarza jednak także możliwości badania różnych
parametrów funkcjonowania mózgu. W obszarze tym można wydzielić dwie główne
grupy metod: czynnościowy MRI (fMRI) oraz perfuzyjny MRI.
fMRI odnosi się do poziomu tlenu we krwi (BOLD), czyli do związku pomiędzy
aktywnością mózgu a zmianami naczyń krwionośnych. Z tymi zmianami jest związany poziom krwi bogatej w tlen w określonym regionie mózgu. Aktywację mózgu
zmienia relatywna koncentracja utlenowanej i nieutlenowanej hemoglobiny, czyli
relacja pomiędzy poziomem krwi z tlenem i krwi bez tlenu. Tym, co ważne z punk-
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tu widzenia metody badania, jest fakt, że krew bogata w tlen jest diamagnetyczna,
czyli poddana działaniu pola magnetycznego przyjmuje biegunowość magnetyczną
(„magnesuje się”) przeciwną do kierunku (biegunowości) pola magnesującego. Ta jej
własność nie powoduje zmiany sygnału MRI. Krew pozbawiona tlenu jest natomiast
paramagnetyczna, czyli poddana działaniu pola magnetycznego przyjmuje biegunowość magnetyczną zgodną z kierunkiem działającego pola magnetycznego, a to
prowadzi do zmniejszenia sygnału MRI. A zatem im więcej krwi pozbawionej tlenu
zużytego podczas aktywacji neuronów w skanowanym regionie, tym bardziej obniżony jest sygnał BOLD, i odwrotnie, im więcej krwi bogatej w tlen, tym sygnał jest
większy. Po odpowiednim przetworzeniu wyniki pomiaru sygnału BOLD są nakładane na zdjęcia mózgu wykonane metodą tomograficzną i tak powstają poszczególne skany badanego obszaru mózgu z zaznaczonym kolorem poziomem aktywności
tkanki nerwowej.
Badanie za pomocą perfuzyjnego MRI opiera się na pomiarze przepływu krwi
w określonych obszarach mózgu oraz na pomiarze objętości krwi w mózgu. Ogólna
zasada tych badań jest zbliżona do zasad, które przedstawiono, przybliżając poprzednie metody.
O aktywności lub zmianach aktywności neuronów wnosi się na podstawie procesów fizjologicznych, które bądź tę aktywność warunkują, bądź jej towarzyszą.
Metoda wykorzystuje przy tym znane zjawiska z dziedziny fizyki i chemii. Różnice polegają zatem na szczegółowych rozwiązaniach technicznych (Ramsoy, Balslev,
Paulson 2007).
Należy wymienić jeszcze jedną, nową metodę badania mózgu, mimo że nie jest
to metoda obrazowania jego aktywności. To metoda przezczaszkowej stymulacji
magnetycznej (Transcranial Magnetic Stimulation – TMS). Główne zadanie tej metody polega na czasowym wyłączeniu, zablokowaniu czynności określonego miejsca
w badanym mózgu. Dzieje się to na skutek punktowej stymulacji magnetycznej tego
miejsca. Z punktu widzenia naukowych oczekiwań wobec metody TMS przypomina
ona od dawna stosowane lezje części mózgu, dokonywane bądź poprzez mechaniczne zniszczenie tkanki nerwowej, bądź za pomocą prądu elektrycznego, bądź przez
podanie zwierzętom określonych substancji chemicznych, które wybiórczo niszczą
jakąś część mózgu, na przykład dopaminowy układ neuromediacyjny (lezje chemiczne). Wyłączenie z działania jakiejś części mózgu z równoczesną obserwacją
przebiegu konkretnej funkcji lub przejawu działania mózgu, na przykład obserwacja
rozwiązywania łamigłówek przestrzennych, ma być metodą, za pomocą której możemy zbliżyć się do odpowiedzi na pytanie, czy ta właśnie część mózgu ma jakieś znaczenie dla przebiegu obserwowanej funkcji: jest za nią odpowiedzialna, modyfikuje
ją i tym podobne.
TMS można nazwać metodą nieinwazyjną, ponieważ czas trwania zablokowania
funkcji stymulowanej części mózgu jest relatywnie krótki (od kilku do kilkudziesięciu minut) i nie pozostawia trwałego śladu. Metoda charakteryzuje się ogromną
precyzją przestrzenną i rozdzielczością przestrzenną. Za jej pomocą można wyłączyć
z funkcjonowania ściśle określony, bardzo niewielki (jeżeli taka jest potrzeba) obszar
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mózgu. Te właściwości metody sprawiają, że jest ona stosowana także do badań naukowych przeprowadzanych z ludźmi.
Przykładem badań dobrze ilustrującym zastosowanie i możliwości TMS jest eksperyment badaczy z Zurychu. W trakcie eksperymentu osoby badane wzięły udział
w grze ekonomicznej o nazwie „Ultimatum”, w czasie której często ujawniają się zachowania moralne polegające na odrzucaniu nieuczciwych ofert składanych przez
partnerów w grze, mimo że zachowanie takie jest sprzeczne z interesem ekonomicznym odrzucających takie oferty. Czasowe wyłączenie funkcjonowania prawej grzbietowo-bocznej kory przedczołowej (prefrontal cortex) poprzez nisko frekwencyjne,
powtarzalne, przezczaszkowe stymulowanie magnetyczne wyraźnie osłabia skłonność do odrzucania nieuczciwych ofert, mimo że osoby badane nadal zachowują
przekonanie, że proponowane im oferty są nieuczciwe. Autorzy badań wskazują na
to, że kora ta odgrywa kluczową rolę we wprowadzaniu w czyn zachowań zgodnych
z zasadami uczciwości (Knoch, Pascual-Leone, Meyer, Treyer, Febr 2006).
Prace nad udoskonaleniem metod opisanych powyżej zapewne trwają. Zapewne
także rodzą się pomysły opracowania zupełnie nowych metod służących do badania
funkcjonowania mózgu. Nowe odkrycia i nowe badania nie tylko dostarczają nowych informacji, ale także zmuszają do bardziej ogólnych refleksji, a niekiedy po raz
kolejny otwierają istotne problemy filozoficzne i metodologiczne, które uznano za
już rozstrzygnięte. W kontekście tego nie dziwi fakt, że wśród psychologów pojawiło
się istotne pytanie o zdolność (możliwości) wyjaśniania zjawisk psychicznych przez
badania prowadzone w obszarze neuronauk dzięki zastosowaniu neuroobrazowania.
Odpowiedź na to pytanie i inne do niego podobne zależy w dużym stopniu od
rozstrzygnięcia podstawowego problemu filozoficznego w psychologii – problemu
psychofizycznego, czyli tego, który dotyczy relacji między tym, co psychiczne, a tym
co cielesne, somatyczne. W kwestiach tutaj rozważanych problem sprowadza się do
relacji pomiędzy psychiką a mózgiem, a na poziomie „molekularnym” – do relacji
pomiędzy serią impulsów bioelektrycznych przemieszczających się z jakiegoś miejsca w układzie nerwowym do innego miejsca a na przykład subiektywnym odczuciem współczucia dla innej osoby.
Wyrażam przekonanie, że pomnażanie wiedzy o funkcjonowaniu mózgu, właśnie
dzięki nowym odkryciom i nowym metodom badań, przybliża nas do określenia
rozważanych tutaj relacji. To przekonanie sprawia, że uznaję za konieczną prezentację wyników badań mózgowych układów nagrody i kary, wyników uzyskanych dzięki zastosowaniu nieinwazyjnych metod badania.

3.2.3. Zastosowanie neuroobrazowania do badania układów nagrody i kary
Zastosowanie nieinwazyjnych metod badania funkcjonowania mózgu stawia badaczy mechanizmów nagrody i kary w niezwykle dogodnej sytuacji. Po pierwsze,
wyjaśnianie mózgowych mechanizmów tych zjawisk może się odbywać z udziałem
ludzi w roli osób badanych. Po drugie, badania mogą być prowadzone w sytuacjach
rzeczywistego lub bardzo do niego zbliżonego przeżywania przez badane osoby real-
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nej nagrody i/lub kary. Tym, co wywołuje przeżywanie bycia nagradzanym lub bycia
karanym, jest zyskiwanie lub strata pieniędzy w grach ogólnie nazwanych „ekonomicznymi”. W często stosowanej grze o nazwie „Iowa Gambling Task” badany ma do
dyspozycji cztery talie kart, którymi posługuje się za pomocą monitora komputera.
Badany otrzymuje także kredyt pieniężny. Celem gry jest zapewnienie sobie jak największej wygranej. Zadanie badanej osoby polega na wyborze odpowiednich kart
w stu próbach. Po każdym wyborze otrzymuje ona informacje zwrotną o skutkach
swojego wyboru, czyli o tym, czy pieniędzy jej przybyło, czy też może ubyło, a zatem
czy pojawiła się nagroda, czy może kara. Przed rozpoczęciem gry osoba badana nie
jest informowana o tym, które karty są nagradzane, a które karane, nie wie także, ile
prób wykona w sesji eksperymentalnej.
Badania mechanizmów funkcjonowania układów nagrody i kary u ludzi odwołują się do wyników eksperymentów przeprowadzonych ze zwierzętami. Głównym
celem zachowań zwierząt – także i ludzi – jest zapewnienie sobie biologicznie istotnych nagród, takich jak: pożywienie, picie i możliwość reprodukcji oraz unikanie kar
wywołanych deprywacją powyższych potrzeb oraz unikanie kar związanych z bólem,
a pojawiających się w sytuacjach albo zagrożenia, albo rzeczywistego naruszenia całości cielesnej. W procesie nagrody (nagradzania) i kary (karania) można wyróżnić
dwie odmienne składowe: tę antycypacyjną, zapowiadającą i sygnalizującą niezawodnie pojawienie się nagrody lub kary, oraz tę konsumpcyjną, głównie związaną
z otrzymywaniem nagród. Fizjologiczny mechanizm składowej antycypacyjnej jest
oparty na odruchowości warunkowej, o czym przekonują wcześniej już przytoczone
badania M. Matsumoto i O. Hikosaka (Matsumoto, Hikosaka 2009)
Mózgowa „topografia” mechanizmu nagrody i kary cały czas jest przedmiotem
licznych badań. Do struktur mózgowych zaliczanych do obwodu neuronalnego nagrody zalicza się: dopaminowe jądra śródmózgowia, czyli substancję czarną i brzuszną część nakrywki, prążkowie, jądro migdałowate oraz korę orbitalno-frontalną
(orbitofrontal cortex – OFC). Coraz więcej danych przemawia za istotnym udziałem kory zakrętu obręczy (cingulate cortex – CC) w funkcjonowaniu mechanizmu
nagrody i kary. Potwierdzeniem tej obserwacji są wyniki eksperymentów badaczy
japońskich. Odwołując się do wyników poprzednich badań wskazujących na to, że
informacje dotyczące zarówno nagrody, jak i kary są przetwarzane w CC, J. Fujiwara,
P. Tobler i współpracownicy podjęli próbę bardziej precyzyjnego określenia regionów
tej struktury, które są zaangażowane w mechanizm nagrody i kary. Podczas gier pieniężnych badanych osób porównywano aktywację różnych regionów CC w przypadkach różnych wysokości zysków (nagród) i strat (kar). Badacze ustalili specyficzną
aktywację neuronów charakteryzującą się wzrostem aktywacji przy wzroście zysków.
Zmiany te nie występowały w czasie, gdy pojawiały się straty. Miejscami specyficznymi dla nagrody okazały się najbardziej wysunięta do przodu część przedniej kory
zakrętu obręczy (ACC) oraz tylna część CC (PCC). W przeciwieństwie do tego specyficzna aktywacja związana ze stratami, charakteryzująca się wzrostem aktywności
neuronalnej skorelowanej ze wzrostem strat, ale brakiem zmian w aktywacji podczas
zysków, jest zlokalizowana w środkowej i tylnej części ACC. Integracja wspólnego
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przetwarzania (kodowania) informacji o zyskach i stratach (nagrodzie i karze) wyrażająca się wzrostem aktywności poprzez całą skalę zdarzeń, czyli od największej
straty do największego zysku, odbywa się w grzbietowej części ACC na pograniczu
z przyśrodkową korą przedczołową (prefrontalną).
Zaprezentowane rezultaty badań wskazują, że w obrębie kory obręczy znajdują się
zarówno wspólne, jak i odrębne obszary kodujące informacje i reakcje na nagrodę
i karę w grach pieniężnych.
Metaanaliza wielu wyników badań pozwala stwierdzić, że specyficzne mózgowe
obszary odczuwania nagrody i kary pokrywają się z obszarami zawiadującymi odpowiednio pozytywnymi i negatywnymi emocjami (Fujiwara, Tobler, Taira i wsp.
2009). Z pewnym uproszczeniem możemy przyjąć, że mamy do czynienia z sytuacją,
w której informacje o konkretnym wydarzeniu zewnętrznym, na przykład zyskanie
pewnej kwoty pieniędzy czy wyraz uznania ze strony znaczących innych lub strata
tejże kwoty czy wyrazy dezaprobaty ze strony innych, są przekazywane do ośrodków
mózgowych zawiadujących emocjami pozytywnymi lub negatywnymi, a pobudzenie
tych ośrodków sprawia, że owe wydarzenia zewnętrzne – będąc bądź to przyjemne,
bądź przykre – przyjmują postać, przechodzą, zamieniają się w subiektywne odczucie nagrody lub kary.
Ustalenia te są także bardzo istotne z punktu widzenia możliwych konsekwencji
dla zachowań w sytuacji, gdy jednocześnie działa lub jest antycypowana zarówno
nagroda, jak i kara, czyli pojawia się problem (lub pytanie teoretyka), który ze sposobów motywowania – nagradzanie lub karanie – będzie decydował o przebiegu zachowania, a to z kolei ma istotne znaczenie dla sposobów funkcjonowania sumienia.
Warte odnotowania są także wyniki badań i analiz E. Rollsa, który stwierdził, że
ACC oraz środkowa część kory zakrętu obręczy (MCC) są aktywowane podczas neuroobrazowania zarówno przez ból fizyczny, jak i ból społeczny, a także przez redukcję
nagrody. Lezja ACC u ludzi wywołuje autonomiczną dysregulację, apatię i niestabilność emocjonalną (Rolls 2009) .
Szczególne zainteresowanie badaczy koncentruje się ostatnio wokół kory orbitalno-frontalnej (OFC), ponieważ w tej części mózgu znajdują się neurony związane
zarówno z mechanizmem nagrody, jak i kary. Kora ta jest zaangażowana w procesy
emocjonalne oraz uczenie się na podłożu emocji.
J. O’Doherty i współpracownicy, stosując czynnościowe obrazowanie rezonansem magnetycznym (fMRI), badali aktywność tej kory podczas prób uczenia się znaczenia emocjonalnie nacechowanych bodźców wzrokowych w badaniach z ludźmi.
Uczenie się polegało na wyborze bodźca właściwego, czyli nagradzającego premią
pieniężną, ale wybór bodźca niewłaściwego powodował stratę pieniędzy, czyli karę.
Autorzy stwierdzili, że inne obszary OFC są aktywowane przez uzyskanie nagrody,
a inne przez pojawienie się kary. Ponadto ustalono, że natężenie aktywacji odrębnych
obszarów nagrody i kary wyraźnie koreluje dodatnio z wielkością nagrody lub kary
(O’Doherty, Kringelbach, Rolls, Hornak, Andrews 2001).
Zgodnie z opinią Rollsa, OFC jest tym obszarem mózgu, do którego napływają
informacje z wielu narządów zmysłowych, a to powoduje, że struktura ta jest akty-
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wizowana przez bodźce smakowe, zapachowe, dotykowe, i to zarówno te przyjemne,
jak i te powodujące ból. Do kory tej docierają także informacje wzrokowe odnoszące
się do wyglądu ludzi i ich twarzy. Uszkodzenie OFC u ludzi może osłabiać uczenie
się i odwracanie relacji „bodziec – wzmocnienie”, a przez to może nastąpić osłabienie
kontroli zachowania. Zdaniem autora, OFC jest swego rodzaju centrum, w którym
dokonują się kontrola i korekta zachowań związanych zarówno z nagradzaniem, jak
i karaniem (Rolls 2000).
Należy także pamiętać, że w korze tej kończy się mesokortykalny szlak dopaminowy, a ten układ neuromediacyjny jest ściśle związany z odczuwaniem nagrody
(Panksepp 1998).
Niezwykle interesujące badania przeprowadzili J. Buckholtz, C. Asplund i współpracownicy. Wynika z nich, że kora przedczołowa nie tylko jest zaangażowana w doświadczanie (przeżywanie) kary, ale także jest istotna w ustanawianiu kary i jej wysokości w stosunku do innych osób – sprawców wydarzeń przestępczych. Ze względu
na znaczenie wyników tych badań poświęcę im nieco więcej miejsca. Otóż ocena
w życiu codziennym, a zwłaszcza ocena prawnicza czynów przestępczych i związane
z nią decyzje prawnicze, dokonuje się na podstawie dwóch istotnych procesów poznawczych. Po pierwsze, musi nastąpić ocena stopnia odpowiedzialności sprawcy
czynu, po drugie, konieczne jest ustanowienie stosownej kary. Aby zbadać neuronalną podstawę tych procesów, autorzy badań posłużyli się metodą fMRI w czasie, gdy
osoby badane ustalały stosowną karę dla różnych przestępstw, które różniły sprawców co do stopnia ich odpowiedzialności i ostrości (ciężkości) czynów. Materiałem,
który posłużył do ustanowienia kary, były scenariusze („historyjki”) kryminalne
zaprezentowane osobom badanym. Stopień aktywacji regionów mózgu związanych
z procesami afektywnymi (jądro migdałowate, przyśrodkowa kora przedczołowa,
tylna kora zakrętu obręczy) pozwalał przewidzieć wielkość kary, jaką wymierzano
dla różnych zakresów ostrości winy. Innymi słowy to, jaka kara zostanie wymierzona sprawcy czynu przestępczego, zależy od stopnia aktywacji wyżej wymienionych
ośrodków mózgowych. W przeciwieństwie do tego zróżnicowanie aktywności w prawej grzbietowo-bocznej korze przedczołowej pozwalało na określenie stopnia odpowiedzialności sprawców przestępczych czynów, czyli im wyższy jest poziom aktywacji, tym wyższa odpowiedzialność jest przypisywana.
Wynik ten sugeruje, że ta właśnie część kory odgrywa kluczową rolę podczas karania trzeciej strony (osoby). Ten sam przedczołowy obszar kory jest zaangażowany
w karanie nieuczciwych zachowań w ekonomicznych sytuacjach dwustronnych (na
przykład ja stosuję karę wobec mojego partnera w relacjach handlowych). Dane
te pozwalają przypuszczać, że procesy poznawcze i związane z nimi emocje w obu
tych sytuacjach (zarówno w przypadku ustalana stopnia odpowiedzialności, jak
i wymierzania kary) mają wspólny mechanizm neuronalny zlokalizowany w prawej
grzbietowo-bocznej korze przedczołowej (Buckholtz, Asplund, Dux, i wsp. 2008).
Kora czołowo-orbitalna (OFC) i kora przedczołowa, choć bez wątpienia znaczące
części mózgu związane z układami nagrody i kary, nie są jednak jedynymi, które
odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu tych układów. Badania za pomocą fMRI
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przeprowadzone przez E. Camarę i współpracowników oraz innych badaczy – z jednej strony – stanowią potwierdzenie wyników już uzyskanych w kwestii lokalizacji
mózgowej struktur zaangażowanych w przetwarzanie informacji związanych z funkcjonowaniem układów nagrody i kary, ale także – z drugiej strony – wskazują na
udział w procesach karania i nagradzania struktur mózgowych niekojarzonych do
tej pory z tymi procesami. Technika fMRI stosowana przez badaczy pozwala na obserwowanie funkcjonalnych połączeń poszczególnych części układów nagradzania
i karania, a także umożliwia określenie udziału poszczególnych struktur mózgowych
zarówno w procesie nagradzania, jak i karania. W badaniach, w których uczestnicy
otrzymywali niespodziewanie wysokie nagrody pieniężne lub ponosili wysokie straty, obserwowano, że zarówno nagrody, jak i straty (kary) aktywują w podobny sposób
korę wyspy (insular cortex), jądro migdałowate, hipokamp oraz brzuszną część prążkowia (jądro półleżące – nucleus accumbens). W tej ostatniej strukturze obserwowano szczególnie nasiloną aktywność.
Ponadto analiza funkcjonalna połączeń pozwala stwierdzić, że jądro migdałowate
ma ich znacznie więcej w przypadku strat (kar) w porównaniu z sytuacjami, w których osoby badane były nagradzane. Oznacza to, że większa ilość informacji napływa
do tego jądra w przypadku negatywnego zdarzenia. Także do przyśrodkowej części
kory frontalno-orbitalnej napływa więcej informacji dotyczących wydarzeń negatywnych, a wynika to z bardziej obfitego połączenia funkcjonalnego tej struktury
z innymi składowymi obwodu striatalno-limbiczno-korowego (Camara, Rodriguez-Fornells, Monte 2009).
Wyniki badań przedstawione powyżej upoważniają do sformułowania tezy, że
neurony mózgowe zaangażowane w doświadczanie nagrody i kary są w niemałym
stopniu (choć nie wyłącznie) zlokalizowane w odrębnych miejscach w mózgu. Neurony „nagradzające” znajdują się między innymi w przedniej części kory zakrętu obręczy (ACC) oraz w części tylnej tej kory (PCC), zaś neurony „karzące” znajdują się
także w ACC, ale w środkowej i tylnej jego części. Podział neuronów na te „nagradzające” i te „karzące” stwierdzono także w obrębie kory orbitalno-frontalnej (OFC).
Strukturą mózgu, która jest intensywnie aktywowana w przypadku przykrych wydarzeń, jest jądro migdałowate. W świetle tych ustaleń uzasadnione jest pytanie, czy
motoryczne reakcje na doświadczanie nagród i kar także zachodzą za pośrednictwem
odrębnych obwodów neuronalnych. Swego rodzaju odpowiedzią na powyższe pytanie są wyniki uzyskane przez badaczy niemieckich. Posługując się fMRI, autorzy
wykazali, że aktywność ACC jest związana z regulacją motoryki po otrzymaniu kary,
podczas gdy aktywność neuronalna w grzbietowym prążkowiu wpływa na zachowania motoryczne po otrzymaniu nagrody. Różne obwody neuronalne uczestniczą
zatem w procesach adaptacji motorycznej następstwa różnych pobudzających wydarzeń (Wrase, Kahnt, Schlagenhauf i wsp. 2007).
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3.2.4. Neuronalne mechanizmy przewidywania (antycypacji) nagrody i kary.
Znaczenie dla funkcjonowania sumienia
W procesie nagrody (nagradzania) wyróżnić można dwie składowe różniące się
między sobą. Pierwsza z nich to przewidywanie, antycypacja nagrody. Przyszłe
pojawienie się nagrody jest sygnalizowane przez wydarzenia, bodźce, na przykład
warunkowe, które niezawodnie zapowiadają otrzymanie nagrody. Drugą składową
jest ta „konsumpcyjna”, związana z bezpośrednim odbiorem, otrzymaniem nagrody,
stanowi ona jej wykorzystanie, spożytkowanie. W przypadku kary (karania) także
można wyróżnić dwie składowe. Pierwsza z nich to – podobnie jak przy nagrodzie –
przewidywanie, czyli antycypacja, uruchamiana przez pojawienie się bodźców zwiastujących karę. Druga składowa to bezpośredni kontakt z awersyjnymi skutkami
kary, a także czynności, których celem jest uniknięcie lub złagodzenie awersyjnych
następstw kary (Berridge 1996)
Obie składowe, zarówno nagrody, jak i kary, posiadają koronne znaczenie adaptacyjne. Zarówno przewidywanie nagrody, jak i sama nagroda oraz przewidywanie
kary, jak również sama kara są podstawowymi czynnikami motywującymi zachowania, od których mniej lub bardziej bezpośrednio zależy przetrwanie osobnika i jego
gatunku. Nic więc dziwnego, że podjęto próby ustalenia obszarów mózgu zaangażowanych w proces antycypacji oraz doświadczanie nagród i kar. Zachętą do tego typu
badań były także wyniki eksperymentów W. Schultza i współpracowników, którzy
wykazali, że jeżeli zwierzęta, a także ludzie doświadczają nagród lub wydarzeń, które
są lepsze niż te przez nich oczekiwane, wówczas neurony dopaminowe śródmózgowia wykazują wyładowania fazowe wielkością korelujące ze stopniem, w jakim wydarzenie jest lepsze od tego oczekiwanego. Jeżeli wydarzenie jest gorsze od oczekiwanego, wówczas następuje przerwa w wyładowaniach (aktywności), a jej trwanie jest
skorelowane ze stopniem, w jakim wydarzenie jest gorsze od tego oczekiwanego. Odkrycie to nazwano „błędami w przewidywaniu nagrody” (reward prediction errors)
(Schultz, Dayan, Montague 1997). Oznacza ono, że aktywność neuronów dopaminowych może być nasilana przez bodźce, które zapowiadają nagrodę, lub może być hamowana przez te bodźce, które zapowiadają pojawienie się awersyjnego (karzącego)
wydarzenia. Oznacza ono także, że wyższe, na przykład korowe, centra nagrody lub
kary są różnie pobudzane przez neurony dopaminowe w zależności od oczekiwania
nagrody lub kary (Frank i wsp. 2009). O neurofizjologicznych mechanizmach antycypacji kary pisałem w podrozdziale o kształtowaniu się sumienia. M. Matsumoto
i O. Hikosaka wykazali, że w jądrze bocznym uzdeczki istnieje populacja neuronów,
które wykazują wzrost aktywności bioelektrycznej w odpowiedzi na eksponowany
kształt geometryczny – bodziec warunkowy – skojarzony w procedurze warunkowania z silnym strumieniem zimnego powietrza skierowanego na twarz małpy, co jest
swego rodzaju karą. Efektu tego nie obserwowano w sytuacji ekspozycji bodźców
skojarzonych z nagrodą (Matsumoto, Hikosaka 2009).
Podobną procedurę eksperymentalną, choć inną metodę pomiaru efektów oddziaływań eksperymentalnych, tym razem u ludzi, zastosowano w badaniach
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J. O’Doherty’ego R., Deichmanna i współpracowników. Celem tych badań było
wskazanie regionów mózgu zaangażowanych w antycypację pierwotnej nagrody
smakowej i porównanie ich do tych odpowiadających na otrzymaną już nagrodę.
Stosując obrazowanie fMRI, skanowano mózgi badanych osób, którym prezentowano wizualne bodźce sygnalizujące wzmocnienie smakowe: albo przyjemne (roztwór
glukozy), albo umiarkowanie nieprzyjemne (roztwór soli), albo obojętne. Oczekiwanie przyjemnego, nagradzającego bodźca smakowego wywołuje aktywację neuronów: brzusznej części nakrywki (VTA), substancji czarnej, tylno-grzbietowej części
jądra migdałowatego, prążkowia oraz orbito-frontalnej części kory mózgowej (OFC).
Oprócz OFC regiony te nie były jednak aktywowane w sytuacji, kiedy badani już
otrzymali nagrodę. A zatem struktury mózgowe zaangażowane w antycypację oraz
„konsumpcję” nagrody nie w pełni się pokrywają. Warto również odnotować, że
– sądząc na podstawie uzyskanych wyników – w antycypowanie nagrody jest zaangażowanych kilka struktur mózgowych, co może przemawiać za istotnym znaczeniem
antycypacji nagród w procesach motywacyjnych.
Na podstawie faktu, że przewidywaniu nagrody towarzyszy aktywacja neuronów
dopaminowych VTA oraz substancji czarnej, autorzy badań formułują hipotezę o tym,
że udział tych neuronów w procesie nagradzania może się odnosić także (a może głównie) do mediowania antycypowania nagrody (O’Doherty, Deichman, Critchley, Dolan
2002). B. Knutson i J. Cooper w swoich badaniach (fMRI) w znacznym stopniu potwierdzają poprzednio przytoczone rezultaty dotyczące tego, że OFC jest zaangażowane w „konsumpcję” nagrody, a jądro półleżące (nucleus accumbens – grzbietowa część
prążkowia) bierze udział w przewidywaniu nagrody. Stwierdzili oni jednak również,
że grzbietowa część jądra ogoniastego jest związana z samą nagrodą. Dodają jeszcze
ważną obserwację kliniczną, z której wynika, że pacjenci pozbawieni kory przedczołowej mogą przewidywać nagrodę, ale doświadczają trudności w korygowaniu swojego zachowania w sytuacji, kiedy przewidywanie nagrody jest zakłócone. Ich zdaniem,
potrzebne są dalsze badania w celu wyjaśnienia specyfiki procesów antycypacji i otrzymywania nagrody (Knutson, Cooper 2005). Jeszcze inne badania, w których stosowano fMRI, potwierdzają udział powyżej opisywanych struktur mózgowych w ogólnym
mechanizmie nagrody. Wyniki badań, które obecnie przytaczam, obejmowały początkową fazę oczekiwania nagrody oraz drugą fazę – nagradzania w grach z korzyściami pieniężnymi. Ujawniły się jednak różnice odnoszące się do udziału poszczególnych struktur mózgowych bądź w przewidywaniu, bądź w otrzymywaniu nagród.
W badaniach obecnie prezentowanych kora zakrętu orbitalnego jest związana raczej
z antycypacją nagrody, a jądro półleżące raczej już z odbiorem tejże. W poprzednio
cytowanych badaniach kora orbitalna była zaangażowana głównie – choć nie jedynie –
w odbiór nagrody, a jądro półleżące w przewidywanie nagrody. W dyskusji na podstawie własnych wyników oraz wyników innych badań autorzy stwierdzają, że różne rodzaje bodźców powodujących doświadczanie nagrody (bodźce dotykowe, smakowe,
węchowe, nagrody pieniężne, a także leki wywołujące euforię) działają w tych samych
obwodach neuronalnych, co, ich zdaniem, wskazuje na uniwersalność mechanizmów
antycypacji i doświadczania nagrody (Breiter, Aharon i wsp. 2001).
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Przytoczone powyżej wyniki badań wskazują, że kora orbitalno-frontalna jest
istotna zarówno dla składowej antycypacji nagrody, jak i dla składowej doświadczania jej. Badania ludzi z uszkodzonymi brzusznymi i przyśrodkowymi obszarami kory
przedczołowej pokazują, że ich zachowania są kierowane raczej przez bezpośrednie właściwości, albo nagradzające, albo karzące, aktualnie działających bodźców
niż przez oczekiwanie przyszłych efektów działających bodźców (Bechara, Damasio
1997). Powyższe obserwacje są w pełni zgodne z wynikami badań neurofizjologicznych przeprowadzonych u pacjenta z przewlekle implantowanymi mikroelektrodami w korze przedczołowej (Oya, Adolphs i wsp. 2005).
Wyniki przedstawione w podrozdziale 3.2.4. upoważniają do stwierdzenia, że nie
tylko istnieją dwa odrębne mózgowe mechanizmy nagrody oraz kary, ale w obrębie
każdego z nich można wyróżnić dwie składowe: tę związaną z przewidywaniem pojawienia się nagrody lub kary oraz tę związaną z uzyskaniem, doświadczaniem
nagrody lub kary. Co więcej, wykryto w mózgu także mechanizmy pozwalające
rejestrować i reagować na błędy w przewidywaniu nagród lub kar (neurony dopaminowe w VTA). Jest to niezwykle cenna właściwość mózgu, umożliwia bowiem
korygowanie zachowań, wprowadza istotne „poprawki” do procesów uczenia się odbywających się w oparciu o przewidywanie nagrody. Rysuje się swego rodzaju „mapa
mózgu” przedstawiająca jego obszary zaangażowane bądź to w antycypowanie nagród lub kar, bądź w ich doświadczanie lub w obydwa te procesy łącznie. Obecnie
z pewnością nie jest ona ani kompletna, ani bezdyskusyjna. Z punktu widzenia funkcjonowania sumienia nie jest jednak to sprawa najważniejsza. Istotne natomiast jest
to, że ponad wszelką wątpliwość udowodniono istnienie mózgowego substratu
procesu antycypacji i doświadczania nagród i kar. Znane są także okoliczności
uruchamiające i wyznaczające antycypację od strony wydarzeń zewnętrznych. Są
to mechanizmy kojarzenia – warunkowania bodźców nagradzających z bodźcami
warunkowymi (w doświadczeniach ze zwierzętami i ludźmi, na przykład kształty
geometryczne) i to one właśnie współdecydują o motywacyjnej roli przewidywania
pojawienia się nagród lub kar. Która z tych składowych – antycypacja nagród lub kar
bądź doświadczanie nagród i kar – cechuje się większą siłą motywacyjną (zdolnością
wyłączania konkurencyjnych motywów), trudno w tej chwili przesądzić. Jeżeli na
antycypowanie i doświadczanie nagród lub kar popatrzeć pod kątem liczby struktur
mózgowych, obszarów mózgu zaangażowanych w ich funkcjonowanie i jeżeli liczba
może świadczyć o znaczeniu tego, co się dokonuje dzięki tym strukturom, to wydaje
się, że antycypowanie ma do spełnienia ważniejszą rolę w porównaniu z doświadczaniem nagród i kar, ważniejszą nie tylko dla sumienia, ale także na przykład dla
procesów uczenia się (Delgado, Miller 2005).
Oczywiście argumenty natury ilościowej nie mogą mieć waloru rozstrzygającego, ale może warto się zastanowić, czy nie istnieje rzeczywista zbieżność pomiędzy
tą obserwacją a wyrażanym niekiedy przekonaniem, że tym, co dostarcza w życiu
zadowolenia i satysfakcji, jest w większym stopniu dążenie do celu, czyli działanie
i oczekiwanie nagrody, niż samo właśnie doświadczanie nagrody. Istotą funkcjonowania sumienia jest antycypowanie nagrody lub kary, a przez to: 1) motywowanie
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do działań mających doprowadzić do rzeczywistego pojawienia się nagrody (funkcja nagradzająca) lub 2) ostrzeganie, demotywowanie do działań, które spowodują
pojawienie się kary w postaci negatywnych emocji i negatywnych przekonań dotyczących własnej osoby (funkcja karząca, zapobiegająca, profilaktyczna). Sumienie
dostarcza także podmiotowi, powoduje doświadczanie nagród lub kar jako wyniku
oceny moralnej już zaistniałego własnego postępowania. Postulat udziału zjawiska
antycypacji w regulowaniu zachowań w obszarze moralności nie jest nowy. J. Kagan,
teoretyk problematyki związanej z moralnością, tak oto referuje poglądy J. Deweya,
amerykańskiego pedagoga i psychologa, który w pierwszym ćwierćwieczu ubiegłego
stulecia przekonywał, że „antycypacja emocji lęku, wstydu i poczucia winy motywuje do lojalności wobec etycznych standardów społecznych” (Kagan 2005). Niemal
100 lat później sam Kagan, rozważając znaczenie rozumowania moralnego i emocji
moralnych jako źródeł postępowania moralnego, stwierdza: „empatia i antycypacja
poczucia winy i wstydu mogą powstrzymać ludzką gwałtowność, nieuczciwe postępki i agresję w sytuacji, gdy rozumowanie moralne zawodzi” (Kagan 2005). Dzisiaj
– dzięki badaniom mózgu – znamy już prawdopodobny neuronalny mechanizm antycypacji, wiemy, że procesy warunkowania mogą ją pobudzać i nasilać.
Empatię i negatywne emocje moralne, o których pisze Kagan, włączam do „narzędzi” sumienia. Dodaję także pozytywne emocje, takie jak satysfakcja, zadowolenie z siebie, radość oraz inne. W podrozdziale 3.1. „Emocje – systemy emocjonalne mózgu” przedstawiono wyniki najnowszych badań oraz teorie dotyczące życia
emocjonalnego. Opisano systemy emocjonalne mózgu, które zawiadują emocjami
podstawowymi. Niezależnie od tych emocji wydzielono tak zwane emocje moralne,
które odgrywają kluczową rolę w regulacji zachowań moralnych. To przy ich pomocy
także sumienie pełni swoje funkcje. Jak już wspomniano, część emocji moralnych
jest specyficzna dla tej dziedziny funkcjonowania ludzkiego. Są to głównie poczucie
winy i wstyd. Inne, zarówno pozytywne, jak i negatywne, na przykład lęk, wstręt czy
obrzydzenie, pojawiają się także w sytuacjach innych niż moralne. Emocje moralne
różnią się od tych podstawowych tym, że są istotnie związane z interesem lub dobrostanem albo społeczności jako całości, albo osób innych niż doznające tych emocji.
Pojawia się pytanie o to, czy ośrodki zawiadujące emocjami podstawowymi opisanymi w podrozdziale 3.1. są również odpowiedzialne za powstawanie, przebieg i znaczenie adaptacyjne emocji moralnych. Pytanie to jest ważne w kontekście możliwości
zastosowania wiedzy i praw dotyczących życia emocjonalnego w ogóle w odniesieniu
do przeżywania emocji moralnych. Szczególnie ważny wydaje się pewien stopień automatycznego powiązania emocji z działaniami oraz motywacyjnymi właściwościami emocji. Próba odpowiedzi na to pytanie zostanie przedstawiona między innymi
w następnym rozdziale, poświęconym badaniom mózgu bezpośrednio związanym
z zachowaniami moralnymi.

Rozdział 4

Badania mózgu związane z zachowaniami moralnymi

Zgromadzone do tej pory wyniki badań, a także wnikliwe obserwacje i analizy zachowań zwierząt i ludzi upoważniają do sformułowania tezy, że istotnym, wewnętrznym regulatorem zachowań moralnych jest sumienie w swoim działaniu oparte na
ogólnobiologicznym systemie nagrody i kary, a ten działa w oparciu o mózgowe
układy nagrody i kary odwołujące się do emocji pozytywnych i negatywnych. U ludzi system ten jest konfrontowany ze sposobem pojmowania i poczuciem zobligowania wobec społecznych norm moralnych. Nagrody są, przybierają postać emocji
pozytywnych: satysfakcji, zadowolenia, a nawet dumy z siebie jako konsekwencji
oceny swojego zachowania jako przyzwoite, godne i zgodne z normami i zasadami moralnymi lub jako konsekwencji takiej oceny ze strony innych ludzi. Kary to
negatywne, przykre emocje o różnym stopniu nasilenia i różnej treści psychologicznej, począwszy od niepokoju, niezadowolenia z siebie, poczucia winy, wstydu,
a na poczuciu odrazy, wstrętu czy nawet obrzydzenia odczuwanego wobec siebie
kończąc. Emocje te są wynikiem albo oceny swojego zachowania jako nieprzyzwoitego, niegodnego, wstrętnego lub obrzydliwego, albo oceny siebie jako osoby
niemoralnej, złej, pozbawionej zasad i ludzkich uczuć. Pojawiają się także takie
sytuacje, w których brak kary stanowi swego rodzaju nagrodę, mówimy wówczas „Udało mi się załatwić tę sprawę bez poczucia winy”. Zarówno nagrody, jak
i kary odnoszą się bezpośrednio do niezbywalnej potrzeby ludzi, aby mieć o sobie
przekonanie, że jesteśmy atrakcyjni, mądrzy i przyzwoici. Nagrody potwierdzają, wzmacniają, ugruntowują, a nawet rozszerzają to przekonanie. Kary mogą je
podawać w wątpliwość, osłabiać je lub nawet zmuszać do uznanie je za fałszywe.
Jedną z przesłanek mogących uzasadnić tezę o funkcjonowaniu sumienia w oparciu o doświadczanie emocji pozytywnych lub negatywnych, czyli w oparciu o mózgowe układy kary i nagrody, jest odpowiedź na kończące poprzedni rozdział pytanie
o to, czy te same struktury mózgowe są pobudzane przez emocje podstawowe i emocje moralne. Innym ważnym pytaniem jest to, czy emocje moralne pobudzają struktury mózgowe wchodzące w skład układów nagrody i kary. Na oba te pytania odpowiedzi dostarczają eksperymenty J. Molla, R. de Oliveira-Souzy i współpracowników.
Badacze dokonywali pomiarów aktywacji różnych struktur mózgowych, posługując
się techniką fMRI podczas prezentacji badanym osobom zdjęć scenek o treści moralnej, emocjonalnej i neutralnej. Dokładnie rzecz ujmując, były to zdjęcia przedstawiające: 1) sceny nasycone nieprzyjemnymi, gwałtownymi wydarzeniami społecznymi,
które przedstawiały jaskrawe pogwałcenie norm moralnych, na przykład fizyczną
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napaść na człowieka, zdeprawowane dzieci walczące na ulicach lub sceny wojenne;
2) nieprzyjemne zdjęcia awersyjnych wydarzeń, jednakże bez konotacji moralnych,
na przykład uszkodzenia ciała, groźne zwierzęta lub odchody; 3) przyjemne scenki
z ludźmi i krajobrazami; 4) interesujące obrazy o dużej zdolności pobudzania, ale
tylko w niewielkim stopniu wywołujące emocje; 5) neutralne emocjonalnie obrazy
ludzi i krajobrazów; 6) rozrzucone monety lub cukierki.
Po sesjach skanowania mózgów osoby badane oceniały w każdym eksponowanym zdjęciu obecność „pierwiastka”: moralnego – na skali od „brak” do „ekstremalna obecność”; emocjonalnego – na skali od „krańcowo nieprzyjemne” do „krańcowo
przyjemne”; oraz pierwiastka pobudzającego – na skali od „spokój” do „pobudzenie”. Statystycznie opracowane oceny odnoszono do pomiarów aktywizacji struktur
mózgowych i ta procedura pozwoliła na ukazanie aktywizacji struktur mózgowych
wspólnej dla różnych bodźców (na przykład zdjęć z treściami moralnymi oraz zdjęć
z przykrymi emocjami pozbawionymi treści moralnych) lub wybiórczego aktywizowania struktur mózgowych przez określony rodzaj zdjęć (bodźców).
Okazało się, że zdjęcia ze scenami moralnie negatywnymi, a także zdjęcia z emocjami przykrymi w sposób bardzo zbliżony aktywizują obustronnie jądro migdałowate, szarą substancję okołowodociągową, prawostronne wzgórze, wzgórki górne
śródmózgowia (colliculi superiores), prawą korę wyspy i sąsiadujący z nią zakręt czołowy dolny (gyrus frontalis interior), prawą przednią korę skroniową (pole 21 według
Brodmanna) oraz obustronną tylną korę skroniowo-potyliczną (pola 22, 37 i 19 według Brodmanna) (Moll, de Oliviera-Souza i wsp. 2002). Obserwacje te są zgodne,
niemal identyczne, z obserwacjami innych autorów, którzy wykazali, że do tych części mózgu trafia pobudzenie nerwowe wywołane przez przykre (negatywne) emocje
(Lane, Chua, Dolan, 1999, Damasio, Grabowski, Buchara i wsp. 2000). Pobudzenie
nerwowe wywołane przez emocje moralne pojawiające się w odpowiedzi na wydarzenia naruszające normy moralne trafia zatem w mózgu w te same miejsca, w które
trafia pobudzenie wywołane przez emocje awersyjne, pozbawione treści moralnych.
Wykryto w mózgu także takie struktury, które były specyficznie aktywowane przez
zdjęcia z wydarzeniami moralnie nagannymi. Są to: prawa, przyśrodkowa część kory
orbitalno-czołowej (OFC), przyśrodkowa część zakrętu czołowego (MedFG) oraz
kora górnej bruzdy skroniowej (STS). Nieprzyjemne emocje pozbawione treści moralnych nie aktywują w sposób istotny obszarów OFC, MedFG oraz STS. Sposób
aktywizowania tych struktur przez zdjęcia z treściami moralnym i jest zdecydowanie
odmienny w porównaniu z tym, co powodują zdjęcia wywołujące emocje pozytywne, zdjęcia neutralne oraz te wywołujące wzbudzenie. Autorzy badań konkludują, że
orbitalne i medialne sektory kory przedczołowej, a także kora górnej bruzdy skroniowej, które są obszarami krytycznymi dla zachowań społecznych i percepcji, pełnią
istotną funkcję w ocenie tego, co jest, a co nie jest moralne, dokonują „szacowania
moralnego”. Sugerują również, że automatyczne kojarzenie wydarzeń społecznych
z wartościami moralnymi może być ważnym mechanizmem zachowań społecznych
ludzi (Moll de Oliveira-Souza, Eslinger i wsp. 2002).
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W tym miejscu stosowne i konieczne wydaje się powtórzenie bodaj niektórych
przytoczonych już poprzednio rezultatów badań odnośnie do roli OFC w podejmowaniu decyzji, w wyniku których osoba była albo nagradzana, albo karana. Podejmowanie takich decyzji i związane z nimi nagradzanie lub karanie konsekwentnie aktywizuje brzuszną i przyśrodkową część OFC (O’Doherty, Kringelbach i wsp. 2001).
Inne, przytoczone już badania wskazują na grzbietowo-boczną korę przedczołową jako na miejsce, w którym dokonuje się ocena moralna uczciwości określonych
zachowań, a także jest „ustalany” wymiar kary za nieuczciwe zachowania (Buckholtz,
Asplund i wsp. 2008). Antycypacja nagrody w postaci nagradzającego bodźca smakowego także jest związana z aktywizacją OFC (O’Doherty, Deichman i wsp. 2002).
Badania mózgu przeprowadzano również w sytuacjach dokonywania wyborów moralnych, szczególnie tych, do których jesteśmy zobowiązani w obliczu dylematów moralnych. Dylematem nazywamy sytuację, w której musimy wybrać pomiędzy dwoma
złymi rozwiązaniami, jedno i drugie pociąga za sobą negatywne konsekwencje, a my
musimy wybrać to mniej złe. Z całej serii fikcyjnych wydarzeń stanowiących treść
dylematów moralnych w badaniach, które chcę przedstawić, wybrano dwa: dylemat
wagonika (trolley dilemma) oraz dylemat kładki (footbridge dilemma).
Fabuła dylematu wagonika (drezyny) jest następująca: Oto stoisz przy zwrotnicy torowiska kolejki. Widzisz, że do zwrotnicy zbliża się pędzący wagonik,
którym nikt nie kieruje. Zwrotnica jest ustawiona w taki sposób, że wagonik
przejedzie po niej prosto i wjedzie na tor, na którym znajduje się pięć osób zajętych rozmową i wnikliwym oglądaniem okolicy. Ludzie ci nie zdają sobie sprawy
z grożącego im śmiertelnego niebezpieczeństwa. Nie można ostrzec ich głosem,
bo są zbyt oddaleni od Ciebie i nie usłyszą ostrzeżenia. Jedyny sposób uratowania ich to przestawienie zwrotnicy tak, aby wagonik wjechał na drugi, boczny
tor. Ale na tym torze stoi mężczyzna, także nieświadomy grożącego mu niebezpieczeństwa. Jeżeli przestawisz zwrotnicę, śmierć poniesie jeden człowiek, jeżeli
jej nie przestawisz, to zginie pięć osób. Zadanie badanej osoby polega na dokonaniu wyboru i podjęciu decyzji, co powinna zrobić w tej sytuacji. Zdecydowana
większość osób w badaniach J. Greene’a i współpracowników decyduje się na przestawienie zwrotnicy, co skutkuje śmiercią jednego człowieka, ale oszczędza życie
pięciu innych osób.
Fabuła dylematu kładki na pierwszy rzut oka jest bardzo podobna, ale w rzeczywistości zdecydowanie różni się od poprzedniej.
Stoisz na kładce nad torami kolejki, widzisz pędzący wagonik, którym nikt
nie kieruje. Jeżeli go nie zatrzymasz, to nastąpi śmierć pięciu mężczyzn stojących
na torach poniżej. Ludzie ci nie są świadomi niebezpieczeństwa, nie możesz ich
ostrzec, ponieważ są zbyt daleko od Ciebie. Jedynym sposobem uratowania im
życia jest zepchnięcie z kładki na tor nieznanego Ci mężczyzny pokaźnych rozmiarów. Jeżeli to zrobisz, to jego ciało zatrzyma wagonik, ale mężczyzna poniesie
śmierć. Jeżeli tego nie zrobisz, to wagonik spowoduje śmierć pięciu osób stojących na torach.
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Zdecydowana większość badanych osób nie decyduje się na zepchnięcie mężczyzny z kładki, „godząc się” tym samym na śmierć pięciu osób. Od strony konsekwencji
działania lub niedziałania obie sytuacje (dylematy) są identyczne: śmierć jednej osoby, ale uratowanie pięciu innych w przypadku działania, albo śmierć pięciu osób przy
oszczędzeniu jednej w przypadku niedziałania. Mimo tego zdecydowana większość
badanych osób w dylemacie kładki nie decyduje się na działanie, nie spycha wielkiego mężczyzny, nie ratuje pięciu innych. Skąd zatem wyraźna różnica w decyzjach
badanych?
Autorzy eksperymentu utrzymują, że różnica ta wynika z istotnej odmienności
psychologicznej obu dylematów. Jeżeli w obu dylematach badana osoba zdecyduje
się na działanie (albo przestawienie zwrotnicy, albo zepchnięcie wielkiego mężczyzny), to naruszona zostanie norma moralna „nie zabijaj”. Jednakże w dylemacie kładki to naruszenie ma charakter osobisty – dzięki twojemu bezpośredniemu działaniu
człowiek poniesie śmierć, to twoje ręce bezpośrednio przyczynią się do jego śmierci.
To właśnie powoduje, że dylemat ten nazwano „osobowym”. W dylemacie wagonika
twój udział w śmierci człowieka na bocznym torze nie jest bezpośredni, ty tylko przestawiłeś zwrotnicę. Decyzja ta jest wynikiem swego rodzaju arytmetyki moralnej –
poświęcasz życie jednego człowieka, ale ratujesz życie pięciu innym, w tym wypadku
„pięć” jest bardziej cenne niż „jeden”. Ponieważ przestawiający zwrotnicę nie bierze
bezpośredniego udziału w śmierci człowieka, dylemat ten nazwano bezosobowym.
W obu dylematach różne są także procesy psychiczne w nie zaangażowane.
W dylemacie wagonika to racjonalna ocena skutków działania lub niedziałania jest
decydująca. Rozum podpowiada, że większym złem jest śmierć pięciu osób w porównaniu ze śmiercią jednej osoby, można powiedzieć, że jest to wybór utylitarny.
W dylemacie kładki natomiast dominującą rolę odgrywają emocje, ponieważ konsekwencje działania (także i niedziałania) w większym stopniu odnoszą się do emocjonalnych reakcji wywołanych ewentualnymi, negatywnymi zmianami obrazu własnej
osoby. Badani spychający człowieka z kładki w większym stopniu mogą (powinni)
doznawać negatywnych emocji moralnych, na przykład poczucia winy, wstydu czy
nawet odrazy do siebie.
Próba wyjaśnienia różnic obu dylematów w ludzkich przeżyciach z punktu widzenia funkcjonowania sumienia zostanie przedstawiona nieco później, będę kontynuował prezentacje badań Greene’a i współpracowników. Odpowiedzi badanych
osób na pytanie: „Jak zachowałbyś się, będąc w sytuacji opisywanej przez dylemat?”
skłoniły autorów do sformułowania pytania o to, czy odmienności odpowiedzi na
powyższe pytanie, czyli odmienności potencjalnej reakcji na oba dylematy, towarzyszy odmienność aktywności (aktywizacji) określonych struktur mózgu. Pytanie to
uczynili przedmiotem badań, w których udział wzięło dziewięć osób, każda z nich
reagowała na 60 różnych dylematów, z których tylko część była dylematami moralnymi. Podczas tych reakcji, stosując metodę fMRI, skanowano określone struktury mózgowe, poszukując odpowiedzi na wyżej postawione pytanie. Okazało się, że
podczas rozwiązywania dylematu kładki (dylematu osobowego, emocjonalnego) obserwowano aktywację przyśrodkowych płatów przedczołowych (pola 9; 10 według
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Brodmanna), płatów ciemieniowych (pole 39 według Brodmanna – gyrus angularis)
oraz tylnej części zakrętu obręczy (pole 31 wedłu Brodmanna).
Rozwiązywanie dylematu wagonika natomiast aktywuje grzbietowo-boczne płaty
kory czołowej (pole 46 według Brodmanna) oraz płaty ciemieniowe (pole 7/40 według Brodmanna). Największe różnice w aktywizacji struktur mózgowych podczas
reakcji na dylemat moralny osobowy i bezosobowy obserwowano w przyśrodkowych płatach przedczołowych oraz tylnej części zakrętu obręczy.
Badano także czas reakcji wobec poszczególnych dylematów. Aby uznać, że zepchnięcie człowieka z kładki w dylemacie moralnym osobistym jest właściwe, badani potrzebowali niemal 7000 milisekund (ms), podczas gdy uznanie tego czynu za
niewłaściwy wymagało tylko 5000 ms. W dylemacie bezosobowym (racjonalnym)
czas potrzebny do podjęcia decyzji był krótszy i wynosił około 4500 ms, a różnice
pomiędzy decyzją o przestawieniu zwrotnicy lub jej nieprzestawieniu są wyraźnie
mniejsze i wynoszą około 800 ms. Można przypuszczać, że dylemat moralny osobowy jest trudniejszy do rozwiązania, a obserwowane różnice czasowe odzwierciedlają
rozgrywający się konflikt pomiędzy racjami rozumowymi a emocjonalnymi (Greene, Sommerville, Nystrom i wsp. 2001).
Badania opublikowane przez Greene’a i współpracowników trzy lata później stanowią uzupełnienie i poszerzenie powyżej prezentowanych wyników. Zwiększenie
liczby badanych osób pozwoliło ujawnić nowe fakty, a wśród nich obserwacje wyraźnego wzrostu aktywności w obustronnych jądrach migdałowatych podczas reakcji
na osobowy dylemat moralny.
Weryfikowano także dwie hipotezy. Pierwsza z nich zakłada, że wydłużenie czasu reakcji badanych osób podczas rozwiązywania osobowych dylematów moralnych
– co obserwowano w badaniach opublikowanych w 2001 roku – jest wynikiem pojawienia się konfliktu związanego ze współzawodnictwem pomiędzy opcją rozwiązywania dylematu w oparciu o silne motywy emocjonalne a opcją rozwiązywania
związaną z rozumowaniem abstrakcyjnym i kontrolą poznawczą. Za sposób wery-

Rycina 5. Ilustracja zmian aktywności struktur mózgu podczas rozwiązywania dylematów moralnych
Źródło: J. Greene, B. Sommerville, L. Nystrom, wsp. (2001). An fMRI Investigation of Emotional Engagement in Moral Judgment. „Science”, 293, 2105–2108.
Przedruk za zgodą the American Association for the Advancement of Science
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fikacji tej hipotezy uznano badanie aktywności przedniego zakrętu obręczy (ACC),
struktury związanej z kontrolą poznawczą, na co wskazują liczne badania, na przykład J. Karnsa, J. Cohena i współpracowników z roku 2004. Wzrost aktywności ACC
może świadczyć o rozgrywającym się konflikcie.
Druga hipoteza zakładała, że kontrola poznawcza pojawiająca się w obliczu dylematu moralnego będzie konkurować z reakcjami uwarunkowanymi czynnikami
społeczno-emocjonalnymi oraz będzie promować sądy i działania utylitarne, czyli
takie, które maksymalizują ogólny dobrostan (ocalenie życia pięciu osób kosztem
jednego poświęconego).
Aby zweryfikować tę hipotezę, badano aktywność grzbietowo-bocznej kory
przedczołowej (DLPFC), pamiętając o tym, że poziom aktywności tej kory korelował dodatnio ze skłonnością do utylitarnego rozwiązywania dylematów moralnych
w oparciu o rozumowanie.
W eksperymentach posłużono się dylematem o bardziej zrównoważonym napięciu pomiędzy czynnikami poznawczymi i emocjonalnymi, tak zwanym dylematem
płaczącego dziecka. Fabuła tego dylematu jest następująca: Matka z niemowlęciem
na ręku oraz innymi ludźmi znajduje się w kryjówce, chroniąc się przed najeźdźcami, których celem jest zabijanie osób cywilnych. W pewnym momencie niemowlę zaczyna płakać, a jego płacz z pewnością zdekonspiruje ukrywających się,
skazując wszystkich na śmierć. Matka może temu zapobiec, zatykając ręką usta
dziecka, co jednak doprowadzi do jego śmierci.
Osoba badana decyduje, czy słuszna jest decyzja, aby udusić własne dziecko po to,
by ocalić siebie i inne osoby, czy może jest to decyzja niesłuszna.
Jest to trudny dylemat moralny. Aby uratować swoje życie i życie innych ludzi,
jednostka musi pogwałcić podstawową zasadę moralną („nie zabijaj”). Zdaniem autorów badań, trudności tutaj występujące wynikają także z tego, że negatywna reakcja emocjonalna wynikająca z decyzji o uduszeniu dziecka jest w wyraźnej opozycji wobec bardziej abstrakcyjnego rozumowania dotyczącego korzyści i strat, które
pojawią się po zrealizowaniu decyzji, konkuruje z nim. Rozumowo rzecz ujmując,
korzyści są większe.
Dla kontrastu z tym trudnym dylematem badacze posłużyli się także dylematem „łatwym”, czyli takim, który nie powodował wyżej zarysowanego konfliktu.
Mierzalnym wyrazem tej „łatwości” był krótki czas reakcji badanych osób. Tym
„łatwiejszym” dylematem jest dylemat dzieciobójstwa, w którym nieletnia matka
decyduje się na zabicie swojego nowo narodzonego, niechcianego dziecka. Zdecydowana większość badanych osób uznaje tę decyzję za niesłuszną, a dylemat ten
jest relatywnie łatwy, ponieważ antycypacja pojawienia się negatywnych emocji po
uduszeniu dziecka „nie konkuruje” z rozumowym argumentem przemawiającym za
tym, aby uśmiercić dziecko. Ponieważ nie istnieje konflikt, a także nie ma potrzeby
szczególnej poznawczej kontroli sytuacji, należy się spodziewać niższych poziomów
aktywności w ACC i DLPFC. Stosując technikę obrazowania aktywności struktur
mózgowych fMRI, badacze pozytywnie zweryfikowali sformułowane hipotezy. Wykazano, że regiony mózgu czynnościowo związane z rozumowaniem abstrakcyjnym
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(DLPFC) albo związane z konfliktem poznawczym i jego kontrolą (ACC) są zaangażowane w rozwiązywanie trudnych moralnych dylematów osobowych, utylitarnych,
w których wartości utylitarne (śmierć jednej osoby versus śmierć wielu innych osób)
wymagają pogwałcenia zasady moralnej – „nie zabijaj”. W dyskusji autorzy podkreślają kluczową, a niekiedy konkurencyjną rolę zarówno procesów emocjonalnych,
jak i poznawczych w formułowaniu sądów moralnych, podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu trudnych dylematów moralnych (Greene, Nystrom, Engell i wsp. 2004).
Wyniki eksperymentów Greene’a i współpracowników przeprowadzonych z osobami zdrowymi przy zastosowaniu dylematów moralnych okazały się na tyle interesujące i ważne, że badacze włoscy postanowili je uzupełnić i zweryfikować w badaniu
osób, u których stwierdzono obustronną lezję brzuszno-przyśrodkową kory przedczołowej (VMPC). Lezje te były spowodowane procesem chorobowym – tętniakiem
tętnicy przedniej mózgu – a pacjenci dotknięci tą chorobą wykazują ogólne zmniejszenie reaktywności emocjonalnej i wyraźną redukcję emocji społecznych, takich jak
na przykład współczucie, wstyd lub poczucie winy, co może być powodem odchyleń
w zachowaniach moralnych.
Rozumowanie leżące u podstaw podjęcia takiego badania było następujące. Jeżeli przyśrodkowa kora przedczołowa jest aktywna podczas rozwiązywania osobowego dylematu moralnego, a jej aktywizacja dodatnio koreluje z brakiem akceptacji
osobowego pogwałcenia zasady moralnej „Nie zabijaj”, czyli jeżeli badane osoby nie
uznają za dopuszczalne zepchnięcia mężczyzny z kładki (takie są wyniki poprzednio przytoczonych badań), to pacjenci z lezją VMPC powinni być bardziej skłonni
– w porównaniu z osobami zdrowymi – do akceptowania pogwałcenia tej normy
moralnej, a ich sądy moralne powinny być bardziej „rozumowe” i utylitarne.
Niezwykle precyzyjne badania przeprowadzono z siedmioma pacjentami z obustronnymi uszkodzeniami VMPC oraz dwunastoma osobami bez uszkodzeń mózgu –
grupa kontrolna.
Posłużono się dylematami moralnymi, tym nieosobowym, racjonalnym – dylematem wagonika – oraz tym osobowym, emocjonalnym – dylematem kładki. Badania przebiegały w taki oto sposób: na ekranie komputera ukazywała się plansza
z fabułą dylematu (1), następnie pytano badanych, czy jest akceptowane przez nich
uratowanie pięciu osób dzięki zepchnięciu z kładki i skazaniu na śmierć jednej osoby, lub czy jest stosowne uratowanie pięciu osób dzięki przestawieniu zwrotnicy, co
spowoduje śmieć jednego człowieka (2), oraz zadawano dodatkowe pytania sprawdzające stopień zrozumienia istoty dylematu (3).
Mierzono także czas reakcji badanych osób. Wynik badań stanowiła proporcja
odpowiedzi „Jest stosowne” (do zaakceptowania) ocalenie pięciu osób, poświęcając
dla tego życie jednej innej osoby, lub odpowiedzi „Nie jest stosowne” w obu rodzajach dylematów w grupie pacjentów w porównaniu z grupą kontrolną.
Okazało się, że w grupie kontrolnej stwierdzono mniej odpowiedzi „Jest stosowne” w dylemacie osobowym w porównaniu z dylematem bezosobowym. Wśród
pacjentów stwierdzono natomiast podobną proporcję odpowiedzi „Jest stosowne”
w obu rodzajach dylematów. A zatem wśród pacjentów częściej – w porównaniu do
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grupy kontrolnej – pojawiała się skłonność do akceptacji osobowego pogwałcenia
normy moralnej „Nie zabijaj”.
Liczbowo przedstawia się to następująco: proporcja odpowiedzi „Jest stosowne”
do odpowiedzi „Nie jest stosowne” w grupie pacjentów wynosiła 0,39, a w grupie
kontrolnej 0,28 (p = 0,056). W przeciwieństwie do tego, w dylemacie nieosobowym
proporcja „Jest stosowne” do „Nie jest stosowne” była niemal identyczna i wynosiła 0,45.
W dylemacie osobowym pacjenci szybciej udzielali odpowiedzi.
Autorki i autor badań w dyskusji sugerują, że normalne funkcjonowanie
brzuszno-przyśrodkowej kory przedczołowej (VMPC) jest jednym z istotnych warunków przeciwstawienia się zgodzie na osobowe pogwałcenie norm moralnych,
czyli zachowania niemoralne – w konwencji eksperymentu udzieleniu odpowiedzi
„Jest stosowne”. Ten brak zgody na naruszenie normy moralnej prawdopodobnie
wynika z faktu mediowania przez VMPC antycypacji reakcji emocjonalnych u osoby podejmującej decyzje, czyli badanych osób. Brak antycypacji negatywnej emocji
– w istocie kary ze strony sumienia – przed podjęciem decyzji o tym, jak się zachować
w obliczu dylematu moralnego, w sytuacji lezji VMPC sprawia, że dylemat przestaje być problemem emocjonalnym, moralnym, a staje się problemem racjonalnym –
„co się bardziej opłaca” (Ciaramelli, Muccioli, Ladavas i wsp. 2007).
Niemal identyczne wyniki uzyskali badacze amerykańscy. Osobami badanymi
także byli pacjenci z ogniskowym obustronnym uszkodzeniem brzuszno-przyśrodkowej kory przedczołowej (VMPC) regionu mózgu, który generuje emocje, w szczególności emocje społeczne.
Pacjenci z takimi uszkodzeniami charakteryzują się ogólnym zmniejszeniem reaktywności emocjonalnej i wyraźną redukcją emocji społecznych, takich jak: współczucie, poczucie wstydu czy poczucie winy. Wykazują także słabą regulację emocji
gniewu i frustracji w niektórych sytuacjach. Poziom ich inteligencji, zdolność myślenia logicznego, a także deklarowana wiedza o normach społecznych i moralnych nie
jest jednak zaburzona. Zadaniem pacjentów (także badanych z grup kontrolnych)
było wyrażenie zgody lub jej niewyrażenie na zachowanie, które stanowiło rozwiązanie dylematu. Badacze posłużyli się trzema rodzajami dylematów: dylematy inne
niż moralne (1), dylematy moralne nieosobowe (2) oraz moralne dylematy osobowe
(3). Osoby badane rozwiązywały 18 dylematów innych niż te moralne, 11 dylematów moralnych nieosobowych oraz 21 dylematów moralnych osobowych. Pierwszą
grupę kontrolną stanowiło 12 osób bez jakiegokolwiek uszkodzenia mózgu. Druga
grupę kontrolną stanowiło 12 osób z uszkodzeniami mózgu, które jednak nie obejmowały struktur mózgu związanych z emocjami, czyli VMPC, jądra migdałowatego,
kory wyspy oraz prawej kory somatosensorycznej.
Wyniki badań są następujące:
1. Nie stwierdzono różnic w reakcjach pomiędzy trzema badanymi grupami w odniesieniu do dylematów innych niż moralne.
2. Nie stwierdzono także różnic w reakcjach badanych osób przy rozwiązywaniu
dylematów moralnych bezosobowych.
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3. W odniesieniu do osobowych dylematów moralnych stwierdzono natomiast statystycznie istotną różnicę w proporcji odpowiedzi „tak” w stosunku do odpowiedzi „nie” w grupie pacjentów z uszkodzeniem VMPC. Pacjenci ci częściej wyrażali zgodę na takie rozwiązanie dylematu moralnego, które wymagało pogwałcenia
zasad moralnych, nawet jeżeli skutkiem tego pogwałcenia było uratowanie per
saldo kilku osób, choć także wystąpiły ofiary.
Decyzje pacjentów z uszkodzeniem VMPC autorzy badań nazywają utylitarnymi,
ponieważ wynikają one z rozumowania, zgodnie z którym życie kilku osób jest cenniejsze od życia jednej osoby. Rozwiązania utylitarne, zdaniem autorów, są możliwe
wówczas, gdy osobom badanym uda się uwolnić od silnej emocjonalnej awersyjności
połączonej z innymi rozwiązaniami, czyli takimi, w których ich bezpośrednie działanie (zepchnięcie mężczyzny z kładki) jest pogwałceniem zasad moralnych.
Uszkodzenie VMPC uwalnia pacjentów od tej awersyjności, uwalnia od „zakazu”
spowodowanego silnymi emocjami (Koenigs, Young i wsp. 2007).
To ostatnie stwierdzenie upoważnia do skomentowania wyników uzyskanych
w czterech ostatnio przytoczonych badaniach z punktu widzenia proponowanej koncepcji sumienia.
Zacznę od próby przybliżenia sytuacji psychologicznej badanych osób. Niezależnie od tego, czy w momencie badania były to osoby zdrowe, czy też z uszkodzeniami mózgu, czy były to osoby z grup eksperymentalnych, czy grup kontrolnych,
wszystkie one były postawione w sytuacji, która zapowiadała dramatyczne wydarzenia w najbliższej przyszłości. Uczestnicy badań zostali tym sposobem zmuszeni do
antycypacji, wyobrażenia sobie tego, co za chwilę się wydarzy. Treścią tej antycypacji
była – mogła być – nie tylko wyłącznie zewnętrzna część wydarzenia – oto wagonik
wpada na grupę pięciu osób lub na jedną osobę, w zależności od ludzkich działań lub
braku działań, powodując łatwe do wyobrażenia konsekwencje – ale także jej część
„wewnętrzną”, psychiczną, czyli wszystkie odczucia: myśli, interpretacje i emocje –
reakcje psychiczne na zaistniałą sytuację i swój w niej udział.
To, co szczególnie ważne z punktu widzenia koncepcji sumienia, to aktywizowanie się – antycypacja odczuć empatycznych oraz antycypacja negatywnych emocji
moralnych, na przykład poczucia winy. Antycypacja odczuć empatycznych poprzez
aktywowanie neuronów lustrzanych, na przykład przedniej części kory zawoju obręczy (ACC), powoduje – może powodować – cierpienie psychiczne połączone z odczuwaniem bólu fizycznego (szczegółowy mechanizm tego zjawiska zostanie opisany
w rozdziale poświęconym empatii). Antycypowanie negatywnych emocji moralnych – poczucia winy i/lub innych emocji – to nic innego jak doświadczanie kary ze
strony sumienia. Taką interpretację dopuszcza fakt, że w korze frontalno-orbitalnej,
w skład której – zdaniem części badaczy – wchodzi VMPC lub która jest w bliskim
sąsiedztwie VMPC, znajdują się ośrodki mózgowe uczestniczące zarówno w antycypowaniu kary, jak i jej doświadczaniu. Szczegółowe dane na ten temat znajdują się
w podrozdziale 3.2.3. („Zastosowanie neuroobrazowania do badania układów nagrody i kary”) oraz podrozdziale 3.2.4. („Neuronalne mechanizmy przewidywania
(antycypacji) nagrody i kary”).
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Jest zatem prawdopodobne, że uszkodzenie VMPC, jak to miało miejsce w przypadku badanych pacjentów, uniemożliwia, znosi zaistnienie zarówno antycypacji,
jak i doświadczenia kary ze strony sumienia, a to powoduje pojawienie się utylitarnych (racjonalnych), nieemocjonalnych sądów moralnych.
Jest także bardzo prawdopodobne, że aktywizacja VMPC podczas rozwiązywania
dylematu kładki uruchamia behawioralny system hamowania (BIS), a skutkiem tego
uruchomienia jest hamowanie – w tym wypadku w sferze wyobrażeniowej – działania polegającego na zepchnięciu mężczyzny z kładki. Uszkodzenie VMPC u badanych pacjentów nie uruchamia BIS – i to może być powodem ich „wyobrażeniowego”
zepchnięcia z kładki, co uwidacznia się ich zgodą na takie zepchnięcie. O behawioralnym systemie hamowania szerzej napisałem w podrozdziale 2.3.2. („Struktura
psychologiczna sumienia”).
Jest także możliwe, że brak zgody na zepchnięcie mężczyzny z kładki – w przypadku badania osób bez uszkodzeń mózgu – może wynikać z uruchomienia mechanizmu antycypacji nagrody – „oto zachowam się zgodnie z moralną zasadą «nie zabijaj»
mimo bardzo konfliktowej sytuacji”. Mózgowa topografia układu nagrody usprawiedliwia tę sugestię. Teoretycznie możliwa jest także sytuacja, w której zostaje „wyłączony” mechanizm kary i równocześnie zostanie „włączony” mechanizm nagrody.
Pomocna w unaocznieniu opisanych powyżej relacji może się okazać rycina 6.

Rycina 6. Schemat ukazujący możliwe współdziałanie układów nagrody i kary w czasie rozwiązywania dylematów moralnych
Źródło: H. Tost, A. Meyer-Lindenberg (2010) I Fear for You: A Role of Serotonin in Moral Behavior,
Proceedings of the National Academy of Science of the USA, 170/40. 17071–17072.
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Tendencja do mózgowych lokalizacji badanych funkcji fizjologicznych lub
psychologicznych obecna wśród badaczy upoważnia do sformułowania sugestii,
że obszar VMPC, a może nawet bardziej rozległa część kory orbitalno-czołowej
(orbitofrontal cortex – OFC) może pełnić funkcję jednego z ważniejszych ośrodków
mózgowych sumienia.
Najnowsze badania Greene’a i współpracowników zinterpretowane w kategoriach
funkcjonowania sumienia mogą czynić tę hipotezę bardziej prawdopodobną.
Pytanie, jakie sformułowali badacze, było następujące: „Co sprawia, że ludzie zachowują się uczciwie, mimo że mają okazję do nieuczciwego zysku?”.
Teoretycznie można przedstawić dwie hipotezy – odpowiedzi na to pytanie.
Pierwsza z nich to hipoteza Will (dobra wola), zakładająca, ze uczciwość w takiej sytuacji jest wynikiem aktywnego oporu przeciwko pokusie zawartej w sytuacji. Opór
ten jest związany z kontrolnymi procesami poznawczymi, dzięki którym możliwe
staje się odroczenie nagrody.
Druga hipoteza: Grace (stosowność), zakłada, że uczciwość jest wynikiem braku
pokusy, a samo zachowanie zdeterminowane jest przez mniej lub bardziej automatyczne reakcje. Celem badań była weryfikacja tych hipotez.
W eksperymencie badaczy uczestniczyło 35 osób. Ich zadanie polegało na przewidywaniu (zgadywaniu) mającego się losowo ukazać na monitorze komputera nominału monety. Część badanych osób notowała swoje przewidywania przed pojawieniem się nominału, a po jego pojawieniu się ujawniała go. Część badanych nie
zapisywała swoich przewidywań, ale komunikowała o tych przewidywaniach już po
ukazaniu się nominału na monitorze. Ponieważ prawdziwości tych przewidywań
nie można było sprawdzić, sytuacja eksperymentalna stwarzała okazję do zachowań
nieuczciwych, czyli do kłamstwa. Trafnie przewidziane nominały były nagradzane,
a nietrafnie były karane, a zatem u badanych mogła się pojawić pokusa kłamstwa
z wyboru. W instrukcji, jaką przedstawiono badanym przed eksperymentem, dano
im do zrozumienia, że eksperymentator wie o możliwości nieuczciwego wzbogacenia się przez osoby badane, oraz wyrażono nadzieję, że badani będą zachowywać się
uczciwie. Na podstawie zachowań w czasie eksperymentu 14 osób zakwalifikowano
jako uczciwe, również 14 jako nieuczciwe, a 7 osób okazało się trudnych do określenia w kategoriach „uczciwy – nieuczciwy”. Podczas dokonywania przewidywań
i relacji o nich u wszystkich badanych skanowano niektóre struktury mózgowe za
pomocą fMRI, starając się wskazać te, które aktywują się i przez to są zaangażowane
w proces będący przedmiotem badania. Mierzono także czas reakcji badanych osób.
Wyniki pomiaru wzrostu aktywności obserwowanych struktur mózgowych były następujące: u osób zachowujących się uczciwie nie stwierdzono wzrostu aktywności
neuronów skanowanych struktur. Natomiast u osób, które zachowywały się nieuczciwie, stwierdzono wzrost aktywności w przedniej części kory zakrętu obręczy (ACC),
grzbietowo-bocznej korze przedczołowej (DLPFC) oraz brzuszno-bocznej korze
przedczołowej (VLPFC). Wzorzec wzrostu aktywności tych struktur był dodatnio
skorelowany z indywidualnymi różnicami w częstotliwości nieuczciwych zachowań.
Zdaniem autorów, wzrost aktywności wyżej wymienionych struktur jest związany
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z kontrolą poznawczą, ponieważ struktury mózgowe, które zareagowały wzrostem
aktywności, są związane – zgodnie z wynikami innych badań – właśnie z kontrolą
poznawczą.
Ogólną konkluzją, jaką autorzy formułują, jest ta, która skłania się do hipotezy
Grace – w trakcie zachowań uczciwych nie obserwowano wzrostu aktywności struktur mózgowych, co może wskazywać na pewien sposób zautomatyzowania zachowań uczciwych (Greene, Paxton 2009).
Interpretacja wyników uzyskanych z osobami zachowującymi się uczciwie wydaje się przekonująca. Oto ludzie, których zasady moralne i/lub doświadczenie życiowe
nakazują uczciwość, nie doświadczają pokusy wewnętrznej, ponieważ nie staje się
taką pokusa zewnętrzna zawarta w procedurze eksperymentalnej, czyli w możliwości wzbogacenia się w sposób nieuczciwy. Nie pojawia się konflikt moralny, zachowanie uczciwe wykazuje cechy zachowania zautomatyzowanego. Mózg, jego części nie
są dodatkowo aktywowane, rezonans magnetyczny nie wykazuje tego.
Wyniki uzyskane z osobami nieuczciwymi można natomiast interpretować także
inaczej, bardziej wszechstronnie, niż to czynią autorzy. Swoją „wąską” interpretację
autorzy opierają – o czym wspomniałem powyżej – na wynikach innych badaczy,
którzy wykazali, że struktury mózgowe aktywowane przez zachowania nieuczciwe
są także zaangażowane w mózgową reakcję na konflikt poznawczy i kontrolę poznawczą (Botvinick, Braver, Barch i wsp. 2001; Miller, Cohen 2001; Beer, Knight,
D’Esposito 2006).
To prawda. Istnieją jednak także badania, które dowodzą, że struktury te są częścią układów nagrody i kary oraz pełnią istotną funkcję w regulacji emocji. Dla przykładu przytoczę tylko kilka wyników takich badań, część z nich już przytaczałem
poprzednio.
Otóż w badaniach z mikroelektrodową rejestracją aktywności neuronów u małp
wykazano, że boczna kora przedczołowa (LPFC) jest zaangażowana zarówno w odbiór bodźców apetytywnych, jak i awersyjnych, czyli tych związanych bezpośrednio
z nagrodą lub karą (Kobayashi, Nomoto i wsp. 2006).
W grach ekonomicznych polegających na zyskiwaniu lub stracie pieniędzy nagrody lub kary w ten sposób doświadczane aktywują w badaniach fMRI obszary kory
frontalno-orbitalnej (O’Doherty, Kringelbach i wsp. 2001).
Brzuszno-przyśrodkowa kora przedczołowa jest zaangażowana w antycypację
nagrody i kary. Taki jest wynik badań elektrofizjologicznych przeprowadzonych
u człowieka (Oya, Adolphs i wsp. 2005).
Także kora zawoju obręczy jest istotnie zaangażowana w funkcjonowanie mechanizmów nagrody i kary. Wskazują na to liczne badania, miedzy innymi te,
w których posłużono się grami ekonomicznymi. Jak już o tym pisałem, ze stratami, czyli swego rodzaju karami, jest związana aktywacja środkowej i tylnej części
przedniego zakrętu obręczy. Z zyskiem – nagrodą jest związana aktywacja przedniej i tylnej części przedniego zakrętu obręczy. Rezultaty te wskazują, że w korze
zakrętu obręczy znajdują się zarówno wspólne, jak i odrębne obszary kodujące
informacje i relacje związane z nagrodami i karami. Metaanaliza wielu wyników
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pozwala stwierdzić, że specyficzne obszary dla nagrody i kary pokrywają się z obszarami zawiadującymi odpowiednio pozytywnymi i negatywnymi emocjami (Fujiwara, Tobler i wsp. 2009).
Powrócę teraz do bardziej wszechstronnej interpretacji wyników Greene’a i Paxtona, którzy – przypomnę – stwierdzili, że z zachowaniami nieuczciwymi jest związana
aktywacja brzuszno-bocznej kory przedczołowej (VLPFC), grzbietowo-bocznej kory
przedczołowej (DLPFC) oraz aktywacja przedniej części kory zakrętu obręczy.
A zatem, biorąc pod rozwagę dane przytoczone powyżej, a także dane cytowane
w poprzednich rozdziałach, można sformułować hipotezę, że w obszarach badanych
przez Greene’a i Paxtona zarówno dokonuje się kontrola poznawcza zachowań nieuczciwych –„oto naruszyliśmy (badane osoby) zasady uczciwości i nie znajdujemy
przekonującego uzasadnienia takiego działania” – jak też pojawia się negatywna reakcja emocjonalna, na przykład poczucie wstydu w odpowiedzi na to naruszenie,
i jest to kara ze strony sumienia.
Kora frontalno-orbitalna i przyległe do niej obszary nie są prawdopodobnie jedynymi obszarami w mózgu, które są szczególnie istotne z punktu widzenia funkcjonowania moralnego. Funkcjonowanie moralne to coś więcej niż tylko nasze zachowania moralne, ich przyczyny i konsekwencje. Jest ono także ocenianiem moralnym
zachowań innych ludzi i wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z tych ocen, na
przykład publicznym wyrażeniem dezaprobaty odnośnie do postępowania innych
ludzi.
Właśnie funkcjonowaniu moralnemu, a konkretnie formułowaniu ocen moralnych zachowań innych ludzi, są poświęcone badania L. Young, J.A. Camprodona
i współpracowników.
Na wstępie autorzy stwierdzają, że przy wydawaniu sądów moralnych oceniających zachowanie innych ludzi korzystamy ze zdolności do określania stanów psychicznych wykonawców tych zachowań. W takim określaniu ważne są atrybucje dotyczące przekonań i intencji wykonawców. W badaniach próbowano odpowiedzieć na
pytanie, czy prawostronny obszar złączenia kory skroniowo-ciemieniowej (temporoparietal junction – RTPJ), obejmujący w przybliżeniu przyśrodkowy zakręt ciemieniowo-skroniowy oraz dolny zakręt skroniowo-ciemieniowy, czyli obszar zaangażowany w rozumienie stanów mentalnych, jest istotny do wydawania sądów moralnych
o zachowaniach innych ludzi. W dwóch eksperymentach stosowano przezczaszkową
stymulację magnetyczną (TSM), aby spowodować czasową przerwę w aktywności
neuronów RTPJ. W eksperymencie I stosowano TSM przed sformułowaniem sądu
moralnego, a w eksperymencie II – podczas wydawania takiego sądu. Eksperyment
przeprowadzono z 20 osobami, w tym z 12 kobietami. Prezentowano im 24 scenariusze zdarzeń ze sfery moralnej. Zadanie badanych osób polegało na sformułowaniu
sądu na skali od 1 (zabronić, bo to jest odpychające) do 7 (jest dopuszczalne). Przedmiotem analizy były: 1) różnice w sądach przy stosowaniu TSM na badaną okolicę
mózgu (RTPJ) w porównaniu do stymulowania kontrolnego obszaru mózgu (prawa
kora ciemieniowa oraz 2) pomijanie przez badane osoby informacji odnoszących
się do sytuacyjnych składowych scenariuszy prezentowanych badanym. Okazało się,
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że wyłączenie aktywności neuronów RTPJ poprzez stymulację magnetyczną powoduje odwrażliwienie osób badanych na stany psychiczne aktorów scenariuszy
przy formułowaniu sądów moralnych, czyli przekonania i intencje wykonawców
zachowań w mniejszym stopniu stanowią przesłankę do formułowania sądów moralnych przez badane osoby. Szczególnie jaskrawo efekt ten uwidocznił się w sytuacjach, gdy główny aktor scenariusza usiłował, miał zamiar wyrządzić krzywdę innym
uczestnikom zdarzenia, ale nie zrobił tego. Intencja uczynienia krzywdy po zastosowaniu TSM w ocenie osób badanych staje się mniej odrażająca i moralnie bardziej
dopuszczalna. Podsumowując, hamowanie aktywności RTPJ zaburza zdolność do
brania pod uwagę mentalnych stanów wykonawców, szczególnie w przypadku negatywnego nastawienia i usiłowaniu wyrządzenia krzywdy innym ludziom (Young,
Camprodon, Hauser i wsp. 2100).
Na podstawie zaprezentowanych wyników można przypuszczać, że RTPJ może
pełnić funkcję jednego z ogniw struktur mózgowych znaczących dla funkcjonowania moralnego.
Należy jeszcze dodać, że nie tylko przekonania i intencje sprawcy działania są
przesłankami sądów moralnych na jego temat. Taką przesłanką jest również stopień
odpowiedzialności za działanie (Greitemeyer, Weiner 2008).
Pojawia się wszakże istotne pytanie, na ile aktywacja struktur mózgowych zaangażowanych w funkcjonowanie moralne jest rzeczywiście specyficzna dla sytuacji
o charakterze moralnym, a nie jest na przykład ogólną reakcją na silne bodźce emocjonalne. Próbą odpowiedzi na to pytanie odnośnie do medialnej kory przedczołowej (MPFC) są doświadczenia C. Harenski i S. Hamanna. Autorzy prezentowali
osobom badanym dwie serie zdjęć zawierających silne negatywne bodźce emocjonalne. W pierwszej serii pokazywano krzywdę bohaterów zdjęć, czyli naruszenie
zasad moralnych. Druga seria zdjęć, również silnie negatywnych emocjonalnie, nie
odnosiła się jednak do sfery moralności. Eksperyment składał się z dwóch części. W pierwszej osoby badane tylko oglądały (seria nazwana przez autorów badań
watch) obie serie zdjęć. W drugiej części także eksponowano badanym obie serie
zdjęć, ale dostarczono im również odpowiednią instrukcję, która miała być pomocną w redukcji doświadczanych emocji, o co badanych proszono (seria nazwana
decrease).
Instrukcję stanowiła znana strategia psychokorekcyjna opisywana jako „reinterpretacja” albo „przewartościowanie” (reappraisal). Polega ona na tym, że jednostka
próbuje obniżyć swoją reakcję na stymulację emocjonalną poprzez reinterpretację
bodźca w taki sposób, że staje się on mniej pobudzający emocjonalnie. W prezentowanym eksperymencie – podczas oglądania zdjęć – polecono badanym osobom
obniżenie reakcji emocjonalnej przez interpretowanie tego, co spostrzegają na zdjęciu, w taki sposób, aby ich reakcje były mniej emocjonalne, na przykład „To tylko
wyreżyserowane zdjęcie, w prawdziwym życiu zdarza się to bardzo rzadko”.
Podczas obu prezentacji zdjęć skanowano za pomocą fMRI te struktury mózgu,
które są zaangażowane w reagowanie emocjonalne oraz funkcjonowanie moralne.
Badania przeprowadzono z dziesięcioma zdrowymi, praworęcznymi kobietami.
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Podczas pasywnego oglądania zdjęć obu serii, tej z naruszeniem norm moralnych
oraz tej bez takiego naruszenia, czyli w pierwszej części eksperymentu, stwierdzono
podobną aktywację w skanowanych obszarach mózgu, w tym w MPFC (BA 9/10), w jądrze migdałowatym, w górnym zakręcie czołowym (BA 6), górnej bruździe skroniowej
(BA 39) oraz w tylnej części zakrętu obręczy (BA 31). W części drugiej natomiast, czyli
w czasie prób redukcji doświadczanych emocji, stwierdzono różne wzorce aktywacji dla zdjęć o treści moralnej oraz dla zdjęć niezawierających odniesień moralnych.
Aktywacja MPFC była istotnie nasilona podczas próby redukowania doświadczanych
emocji przy oglądaniu zdjęć o treści moralnej w porównaniu do oglądania zdjęć niezawierających takich treści, a aktywność jądra migdałowatego była wyraźnie osłabiana.
Rezultaty te sugerują, że jednostki uruchamiają różne procesy regulacyjne w zależności od specyficznej treści emocjonalnej, a aktywność struktur mózgowych i obwodów neuronalnych regulujących reakcje emocjonalne może być specyficznie modulowana przez bodźce emocjonalne o treści moralnej, na przykład te, które obrazują
naruszanie zasad moralnych (Harenski, Hamann 2006).
Są to bardzo interesujące wyniki sugerujące, że zabiegi psychologiczne, których celem jest wpływanie na doświadczanie emocji związanych ze sferą moralności, mogą zmieniać aktywność biologiczną struktur mózgowych zaangażowanych
w funkcjonowanie moralne. Powrócę do nich wtedy, gdy podejmę próbę przedstawienia psychologicznych sposobów minimalizowania subiektywnych (emocjonalnych) konsekwencji karzącej funkcji sumienia.
Warto pokusić się także o komentarz dotyczący aktywności jądra migdałowatego.
Zgodnie z wynikami badań przytoczonych w podrozdziale 3.1. („Emocje – systemy
emocjonalne mózgu”), struktura ta jest odpowiedzialna za emocjonalną sygnalizację
niebezpieczeństwa, zagrożenia. Jest to sygnalizacja szybka, automatyczna, pojawiająca się jeszcze przed dokładnym rozeznaniem sytuacji. W drugiej części prezentowanego powyżej eksperymentu zagrożenie jest redukowane dzięki reinterpretacji sytuacji, a wobec tego emocje sygnalizujące zagrożenie są zbędne – poziom aktywności
jądra migdałowatego maleje.
W innym obszarze funkcjonowania moralnego toczony od kilku dziesięcioleci
naukowy spór o różnice w postawach moralnych kobiet i mężczyzn znalazł także
odzwierciedlenie w badaniach biologicznych uwarunkowań funkcjonowania ludzi
w sferze moralności. Spór naukowy o te różnice zaistniał wyraźnie wówczas, gdy
w 1977 roku C. Gilligan przedstawił postulat dotyczący tego, że kobiety i mężczyźni „mówią różnym moralnym głosem”. Najogólniej, kobiety przyjmują za podstawę
ocen moralnych troskę i opiekuńczość, kładąc nacisk na relacje interpersonalne, czemu służy odwoływanie się do emocji społecznych, włączając w to empatię i altruizm.
Mężczyźni natomiast odwołują się do sprawiedliwości jako podstawy osądów moralnych, kładąc główny nacisk na porządek, stosowanie się do reguł ról społecznych
i wypełnianie powinności (Gilligan 1977).
Badania C. Harenski i O. Antonenko nawiązują do tamtych konstatacji, a ich
głównym celem była próba uzyskania odpowiedzi na pytanie o to, czy różnice między
kobietami i mężczyznami w zakresie postaw moralnych mają swoje odzwierciedlenie
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w odmiennym funkcjonowaniu niektórych części mózgu lub wynikają z niego, czyli
czy istnieją neuronalne korelaty odmiennej wrażliwości moralnej kobiet i mężczyzn.
W badaniu uczestniczyło 28 osób, w tym 14 kobiet. Prezentowano im trzy zestawy zdjęć, po 25 w każdym zestawie. Pierwszy zestaw zawierał sceny przedstawiające
pogwałcenie zasad moralnych, drugi – sceny emocjonalne, ale moralnie obojętne,
trzeci – sceny neutralne. Badanych proszono o ocenę tych zdjęć w kategoriach moralnych – czy oceniają to, co widzą na zdjęciach, jako moralnie naganne – a także
proszono o ocenę stopnia ostrości (stopnia zagrożenia dla ofiary) zdjęć na skali od
1 do 5. W czasie oglądania zdjęć i ich oceny skanowano mózgi badanych osób za
pomocą fMRI.
Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami w ocenie
stopnia ostrości zdjęć pokazujących zachowanie niemoralne (3,50 punktów w ocenie mężczyzn i 3,74 w ocenie kobiet). Stwierdzono natomiast wyraźną różnicę w aktywizacji przyśrodkowej kory przedczołowej (pole 10/11 według Brodmanna – BA
10/11), tylnej kory zakrętu obręczy (BA 31) oraz dolnej kory ciemieniowej (BA 39).
Obszary te były znacznie silniej aktywowane podczas oglądania i oceniania zdjęć
przedstawiających sceny moralnie naganne w porównaniu do oglądania zdjęć przedstawiających sceny moralnie obojętne. Sceny moralne wyraźnie modulowały aktywność tych obszarów. Dane te odnoszą się do obu płci.
Różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami uwidaczniały się natomiast wyraźnie wówczas, gdy analizowano stopień tego modulowania, czyli wzrost aktywności.
U kobiet w porównaniu do mężczyzn wyższy, statystycznie istotny wzrost aktywności obserwowano w tylnej części kory zakrętu obręczy, a także w górnej części kory
wyspy (BA 13). U mężczyzn, w porównaniu do kobiet, wyższy poziom aktywności
obserwowano w dolnej korze ciemieniowej. Zdaniem autorek i autorów tych badań,
uzyskane wyniki wskazują na istnienie różnic międzypłciowych w zaangażowaniu
różnych części mózgu przy formułowaniu sądów moralnych (Harenski, Antonenko
i wsp. 2008).
Wyniki te można interpretować również – moim zdaniem – jako następną przesłankę sugerującą, że obok kory frontalno-orbitalnej i przyległych obszarów kory
skroniowo-ciemieniowej, także kora zakrętu obręczy oraz górna część kory wyspy
stanowią swego rodzaju korową matrycę moralności (moral matrix).
W szerszej perspektywie, wykazanie istnienia neuronalnego podłoża różnic
w postawach moralnych kobiet i mężczyzn skłania do refleksji nad podstawowym
dylematem, pytaniem o to, czy to czynniki kulturowe (społeczne, obyczajowe), czy
może biologiczne determinują ludzkie zachowanie.
W tej konkretnej sytuacji powyższe pytanie przybiera postać bardziej szczegółową: czy różnice w funkcjonowaniu mózgu kobiet i mężczyzn stały się przyczyną różnych kulturowo sposobów funkcjonowania moralnego, czy też może różne sposoby
funkcjonowania wynikające z wpływów kulturowych spowodowały różnice w organizacji pracy mózgu w obszarze funkcjonowania moralnego?
A może było tak, że oba te „arcyczynniki” wpływały stopniowo na siebie wzajemnie i wzajemnie się kształtowały?
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Wracając jednak do głównego nurtu rozważań, czyli badań mózgu związanych
z funkcjonowaniem moralnym, warto podkreślić, że wyniki poszukiwań w tym kontekście zostały uzyskane dzięki zastosowaniu metody neuroobrazowania za pomocą
rezonansu magnetycznego. Badaczy posługujących się tą metodą interesuje jednak
nie tylko wzrost lub spadek aktywności określonej struktury mózgowej spowodowanej na poziomie neuronalnym, ale również to, w jakich częściach neuronów zmiany
te się dokonują i jakie są konsekwencje dla ich funkcjonowania. Badania przeprowadzone w tym zakresie nie pozwalają jeszcze ostatecznie stwierdzić, gdzie dokładnie
w neuronie następuje wzrost przepływu krwi i wzrost zużycia tlenu, ale istnieją przekonujące dane, zgodnie z którymi to głównie wzrost aktywności części presynaptycznej neuronów oraz nasilenie lokalnych potencjałów w dendrytach są tymi zmianami,
które są odzwierciedlane w neuroobrazowaniu (Baars, Gage 2007). Wzrost aktywności
synaptycznej neuronów może oznaczać zmiany w funkcjonowaniu układów neurotransmisyjnych w tych synapsach i może to być albo nasilenie (hiperfunkcja), albo
osłabienie (hypofunkcja) neurotransmisji. W tym kontekście uzasadnione wydaje
się poszukiwanie zależności pomiędzy aktywnością układów neurotransmisyjnych
a funkcjonowaniem moralnym.
Poszukiwaniu tych zależności były poświęcone badania M. Crocketta, L. Clarka
i współpracowników. W eksperymentach przeprowadzonych z dorosłymi, zdrowymi ochotnikami stosowano wysokie, pojedyncze dawki substancji o nazwie „citalopram”, która jest selektywnym inhibitorem wchłaniania zwrotnego neurotransmitera
serotoniny (5-HT).
Konsekwencją takiego działania jest wzrost aktywności układu serotoninowego
w mózgu. Badano, czy ten wzrost będzie wywierał wpływ na decyzje moralne badanych osób w znanych już dylematach moralnych „wagonika” i „kładki”.
Okazało się, że wzrost aktywności 5-HT powoduje, że osoby badane wyraźnie
mniej są skłonne zaaprobować te rozwiązania dylematów, które powodują krzywdę innych ludzi. Wzrost aktywności układu 5-HT powoduje także wzrost akceptacji
zachowań nieuczciwych w grze „Ultimatum”, a to w tym celu, aby nie stosować kar
wobec nieuczciwych graczy, czego kategorycznie domaga się regulamin gry. Autorzy konkludują, że serotonina pomaga zachowaniom prospołecznym poprzez swój
wpływ na treść sądów moralnych i podejmowanie decyzji moralnych (Crockett,
Clark i wsp. 2010). Pojawia się pytanie o psychologiczny mechanizm, dzięki któremu wzrost aktywności układu serotoninowego powoduje przychylne nastawienie do
społeczeństwa poprzez umożliwianie swego rodzaju stronniczości sądów moralnych.
Inni autorzy, rozważając referowane powyżej wyniki w kontekście dodatkowych
danych, wskazują, że mechanizm ten może polegać na nasileniu przez serotoninę
emocjonalnej reakcji na spodziewane wydarzenie awersyjne (spowodowanie krzywdy). Innymi słowy, citalopram poprzez zwiększenie neurotramsmisji serotoninowej
zwiększa natężenie awersyjnej reakcji emocjonalnej łączącej się ze spodziewaną
krzywdą innych (Tost, Meyer-Lindenberg 2010).
Wypowiedź ta jest zgodna z rozumieniem funkcjonowania sumienia, jakie jest
przedstawiane w niniejszym opracowaniu, choć język wypowiedzi nie do końca po-
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krywa się z tym, którym ja się posługuję. Jak się wydaje, jest to wyłącznie kwestia
języka, nie zaś istoty sprawy, bo przecież „awersyjna reakcja emocjonalna” jest bliska
„karze”, a „spodziewane wydarzenie awersyjne” to nic innego jak tylko antycypacja wydarzenia, które pociąga za sobą – między innymi – negatywną emocję, czyli
karę. A zatem wzrost aktywności układu serotoninowego powoduje antycypację kary
(może nawet antycypację nasilenia kary), a to osłabia lub eliminuje działania, których skutkiem może być wyrządzenie krzywdy innym.
Czy zatem serotonina jest neurotransmiterem sumienia?
W podsumowaniu tego rozdziału – w świetle przedstawionych badań – wykazano, że w funkcjonowanie moralne ludzi są zaangażowane określone struktury
mózgowe, a moralność przestała być wyłącznie przedmiotem dociekań i analiz intelektualnych i stała się także obiektem badań naukowych wykorzystujących metody
eksperymentalne, które posługują się mierzalnymi zmiennymi.
Niezwykle ważną informacją z tych badań jest to, że obszary mózgu zaangażowane w podejmowanie decyzji moralnych oraz zaangażowane w zachowania moralne
w dużych stopniu są tymi samymi, które pełnią istotną rolę w funkcjonowaniu mózgowych układów nagrody i kary.
Szczególnego podkreślenia wymagają także badania przeprowadzone z użyciem
dylematów moralnych. Reakcje badanych osób na te dylematy bez wątpienia angażują sumienie, niezależnie od tego, czy reakcjami tymi były deklaracje na temat
własnych, przyszłych zachowań, czy też były to oceny wyrażające zgodę lub jej brak
wobec określonych rozwiązań tych dylematów. Może to świadczyć o tym, że istotną
składową funkcjonowania moralnego jest właśnie sumienie, w istocie kategoria subiektywna realizowana w oparciu o działanie układu nagrody i kary.
Godne podkreślenia jest także i to, że zaprezentowane powyżej wyniki uzyskano,
stosując różne metody badań. Rezultaty uzyskane ze zdrowymi ochotnikami dokładnie przystają do tych uzyskanych z ludźmi doświadczonymi chorobowymi lezjami
struktur mózgowych zaangażowanych w funkcjonowanie moralne. I dalej, badania
za pomocą fMRJ są potwierdzane i uzupełniane przez badania z użyciem przezczaszkowej stymulacji magnetycznej.
Z punktu widzenia prezentowanej tutaj koncepcji sumienia kluczowe znaczenie mają wyniki badań C. Harenski i S. Hamanna (2006), którzy wykazali, że próba
obniżenia negatywnych emocji wywołanych przez naruszenie zasad moralnych jest
specyficzna dla funkcjonowania moralnego ludzi, to znaczy, że jest związana ze specyficznym wzrostem aktywności struktur mózgowych zaangażowanych w to funkcjonowanie. Psychologiczna procedura eksperymentalna obniżania emocji negatywnych przez reinterpretacje bodźca – wydarzenia – jaką stosowali badacze, jest bardzo
bliska tej (lub identyczna z nią), jaką stosują ludzie zmotywowani do złagodzenia lub
wyeliminowania dysonansu poznawczego spowodowanego działaniem – uwarunkowanym obietnicą nagrody lub zagrożeniem otrzymania kary – które to działanie jest
niezgodne z ich przekonaniami i zasadami. Jest także bardzo podobna do innych
– mniej lub bardziej intencjonalnie stosowanych w życiu codziennym – sposobów
„uciszania” sumienia.
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Trwają także poszukiwania neuromediatora ważnego dla funkcjonowania moralnego.
Czy jest nim serotonina?
Istnieje wszakże jeszcze jedna właściwość psychiczna niezwykle istotna dla poczucia moralnego i zachowań moralnych, dla funkcjonowania sumienia. Tą właściwością jest zdolność empatii, czyli umiejętność współodczuwania. Jej właśnie będzie
poświęcony następny rozdział.

Rozdział 5

Empatia i jej znaczenie dla funkcjonowania moralnego

Moja ogólna konkluzja brzmi: istnieje więcej powodów, aby uważać moralność opartą na empatii za zjawisko uniwersalne, niż by uważać inaczej.
(Hoffman 2006, s. 30)

Ta konkluzja wybitnego badacza i znawcy problematyki empatii i moralności mogłaby
w zasadzie wystarczyć jako uzasadnienie podjęcia rozważań o empatii w kontekście
funkcjonowania moralnego ludzi. Ponieważ jednak dwa ostatnie dziesięciolecia – dzięki nowym odkryciom i zastosowaniu nowych metod w badaniu mózgu – pomnożyły
zdecydowanie liczbę i jakość powodów, aby uważać moralność opartą na empatii za
zjawisko uniwersalne – o czym pisze M. Hoffman w swojej konkluzji – rozdział ten
zostanie poświęcony prezentacji tych „nowych powodów”.
Pisząc o nowych odkryciach i nowych metodach badań, odwołuję się do odkrycia
neuronów lustrzanych oraz zastosowania nieinwazyjnych technik badania aktywności struktur mózgowych (patrz odpowiednio podrozdziały 3.2.1. oraz 3.2.2.). Zanim
jednak nastąpi prezentacja nowych, ważnych ustaleń odnośnie do empatii i ich znaczenia dla zjawisk moralnych, konieczne staje się rozważenie kilku problemów teoretycznych – głównie definicyjnych – związanych z samą empatią.

5.1. Empatia, problemy teoretyczne i definicyjne
Z historycznego przeglądu rozważań i badań nad empatią przytoczę tylko jedno
stwierdzenie, a to dlatego, że jego sformułowanie zadziwia trafnością. Otóż w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku T. Lipps i E. Titchener uważali, że mechanizm, dzięki
któremu mamy do czynienia ze zjawiskiem empatii, jest wewnętrzną imitacją obserwowanej osoby lub obiektu (Davis 2001). Niemal wiek później badacze posługujący
się metodami neuroobrazowania wyjaśnili, na czym polega ta imitacja. Szczegóły
tego wyjaśnienia zostaną przedstawione w dalszej części rozdziału.
Współcześnie na gruncie psychologii jednym z ważniejszych problemów teoretycznych – mającym zresztą także definicyjne konsekwencje – jest ten, czy empatię
należy spostrzegać jako raczej zrozumienie czy może jako współodczuwanie afektów
innego człowieka. Dyskusja trwa, choć można odnieść wrażenie, że większość badaczy stoi na stanowisku, że w empatii dominującym aspektem jest współodczuwanie
emocji drugiej osoby. Dla przykładu, E. Stotland określił empatię jako: „reagowanie
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emocjonalne obserwatora spowodowane odczuciem, że ktoś inny doświadcza lub
jest na drodze do doświadczania jakiegoś rodzaju emocji”. Autor ten rozdzielił pojęcia empatii afektywnej i procesu poznawczego związanego z trafnością spostrzegania
doświadczeń innej osoby, zakładając jednak możliwość istnienia powiązań między
tymi dwiema odrębnymi konstrukcjami teoretycznymi (przytoczone za: Davis 2001).
C. Batson uważa, że na pojęcie empatii składają się przede wszystkim afekty zorientowane na innego człowieka, w rodzaju troski lub współczucia, które pojawiają
się w rezultacie obserwowania cierpień innej osoby (przytoczone za: Davis 2001).
Z kolei neurokognitywiści problem ten przedstawiają w następujący sposób.
Kluczową sprawą dla owocnych relacji międzyludzkich jest zdolność do rozumienia
intencji i odczuć innych ludzi. Zdolność do rozumienia stanów mentalnych określana jest jako „teoria umysłu” (theory of mind). Empatia, w przeciwieństwie do tego,
określana jest szeroko jako bycie zdolnym do orientowania się, co odczuwają inni
w zakresie emocji. Zgodnie z tym, doświadczenie empatyczne stanowi możliwość
przeżywania czegoś podobnego do tego, czego doświadczają inni, kiedy odczuwają
smutek lub szczęście, a także ból, wzruszenie lub radość z jakiegoś powodu (Singer,
Seymour i wsp. 2004).
Na jeszcze inny, ważny problem teoretyczny uwagę zwraca M. Davis. Rzecz dotyczy utożsamiania procesu i rezultatów tego procesu. Rozróżnienie tych dwóch
konstruktów pojęciowych jest ważne, czymś innym jest bowiem empatia jako zjawisko, a czymś innym jest pomaganie innym jako jedna z możliwych konsekwencji doświadczenia empatii (pobudzenia empatycznego). Jeszcze inaczej – empatia nie jest
motywem prospołecznym, ale może być jednym z powodów pojawienia się takiego
motywu (Davis 2001).
Przechodząc do próby zdefiniowania empatii – poza określeniami, które przytoczyłem powyżej – konieczne jest podanie definicji dwóch wybitnych współczesnych
badaczy zjawiska: M. Davisa i M. Hoffmana. Ten pierwszy definiuje empatię szeroko
jako
zespół konstrukcji teoretycznych, które dotyczą relacji pojedynczego człowieka do doświadczenia innych. Wśród tych konstrukcji znalazły się przede wszystkim procesy zachodzące u obserwatora oraz afektywne i nieafektywne skutki, które pojawiają się w wyniku takich procesów (Davis 2001, s. 23).

Z kolei Hoffman podaje:
zgodnie z moją definicją najważniejszym warunkiem reakcji empatycznej jest zaangażowanie procesów psychicznych sprawiających, że dana osoba odczuwa emocje, które
bardziej pasują do sytuacji innej osoby niż do jej własnej (Hoffman 2006, s. 38).

W rozważaniach i badaniach empatii autor definicji koncentruje się na cierpieniu empatycznym, gdyż to ono właśnie warunkuje pomaganie innym, a pomaganie
jest istotnym przejawem moralności.
Z punktu widzenia związków pomiędzy empatią a moralnością, sumieniem, szczególnie koncentrowanie się na empatii afektywnej, a zwłaszcza na cierpieniu empatycz-
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nym, wydaje się właściwe, bo to właśnie wczucie się w cierpienie innej osoby, cierpienie spowodowane złym uczynkiem może uruchomić sumienie przeduczynkowe
i dzięki temu zły uczynek zostanie zablokowany. To, jaki jest neuronalny mechanizm
tego „wczucia się”, zostanie przedstawione po rozważeniu gatunkowej genezy empatii.
Refleksje na temat przyczyn pojawienia się empatii u ludzi – mimo że w dużym stopniu spekulatywne – mają także, poza innymi, ten sens, że pokazują ścisłą zależność
pomiędzy empatią a sumieniem, moralnością – ujmując rzecz bardziej ogólnie.
Ze sporym prawdopodobieństwem słuszności można poczynić założenie, że prapoczątki reakcji empatycznych w pradziejach gatunku ludzkiego były uwarunkowane
spostrzeżeniem i zaakceptowaniem przez jednostkę swojego podobieństwa do innych istot ludzkich. Obszarów tego podobieństwa było zapewne wiele, ale z punktu
widzenia pojawienia się zdolności empatycznych ważne było podobieństwo w doświadczaniu bólu fizycznego. Mogło być tak, że uświadomienie sobie podobieństwa
w przeżywaniu bólu było poprzedzone dostrzeżeniem podobieństwa w zachowaniach
i sytuacji zewnętrznej związanych z doświadczeniem bólu – „Ten drugi krzyczy w taki
sam sposób jak ja, kiedy boli mnie brzuch, tak samo trzyma się za brzuch i jest tak
samo blady na twarzy”. Stąd już blisko do konkluzji, nie zawsze prawdziwej, ale często
tak: „Skoro krzyczy i zachowuje się tak samo jak ja, kiedy mnie boli, to jego pewnie też
boli”. Jeżeli pomiędzy obserwatorem a tym innym cierpiącym z powodu bólu brzucha
– czy jakiegokolwiek innego bólu, na przykład skaleczonej ręki – istniały pozytywne
relacje wynikające przykładowo ze współpracy czy relacji rodzinnych, wówczas ból
obserwowanego mógł stawać się „bólem” obserwującego. Aby to się zdarzyło, musiał
istnieć lub musiał się współtworzyć neuronalny mechanizm, który to umożliwiał. Taki
mechanizm istnieje i dzięki odkryciom G. Rizzolattiego i współpracowników oraz
T. Singer i współpracowników potrafimy już dzisiaj go opisać. Istnienie takiego biologicznego mechanizmu można stwierdzić nie tylko dzięki badaniom neurofizjologicznym. Obserwacja zachowania współczesnych ludzi dobitnie na to wskazuje. Mam
tutaj na myśli zjawisko „zarażania płaczem u noworodków” lub „reaktywnego płaczu
noworodka”. Badania tego zjawiska prowadził M. Hoffman i inni autorzy. Okazało się,
że jednodniowe noworodki zaczynają płakać, gdy usłyszą płacz innych noworodków.
Płacz ten nie jest wyłącznie reakcją na samą głośność płaczu, ponieważ inne dźwięki
o takiej samej głośności nie wywołują u noworodków opisywanej reakcji. Reaktywny płacz noworodka nie jest reakcją zwykłego naśladownictwa także i dlatego, że nie
jest możliwy do odróżnienia od płaczu noworodka, który sam odczuwa dyskomfort.
Można zatem uznać, że płacz reaktywny kilkudniowego noworodka jest wyrazem reaktywności empatycznej, a jego mechanizm jest wrodzony (Hoffman 2006).
Wrodzony mechanizm płaczu reaktywnego noworodka jest dla Davisa jedną
z przesłanek uzasadniających konieczność rozważenia empatii jako zdolności wrodzonej. Dla takiej zdolności powinno się móc wskazać jej znaczenie funkcjonalne,
czyli określić cel, dla którego zdolność została ukształtowana ewolucyjnie. Dla autora
tym celem ewolucyjnym jest stymulowanie przez empatię zachowań altruistycznych,
a te z kolei wspierają przystosowanie inkluzywne, czyli zapewnienie zdolności udanej
prokreacji nie tylko konkretnego organizmu, ale także – a może przede wszystkim –
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organizmów pokrewnych. Altruizm dzięki empatii wspiera także selekcję rodową,
czyli takie zachowania, które warunkują przekazywanie jak największej ilości genów
danego rodu.
Empatia sprzyja także altruizmowi wzajemnemu, czyli wzajemnemu pomaganiu
sobie osobników niespokrewnionych. Altruizm pozarodowy, pomnażając dobrostan
grupy społecznej, zwiększa szanse jej przetrwania, a przez to zwiększa szanse przekazania swoich genów potomstwu (Davis 2001).
Nie oznacza to, że reaktywność empatyczna jest wyłącznie uzależniona od czynników wrodzonych, szeroko rozumiane wpływy kulturowe, na przykład wychowanie, odgrywają tutaj rolę, ale muszą się odwoływać do wrodzonych mechanizmów
biologicznych, niejako nakładać się na nie.
Do tej pory nie ukazano jednak okoliczności, w których reakcja empatyczna wiązałaby się z narodzinami i funkcjonowaniem sumienia. Taką okolicznością jest fakt,
że ból obserwowanego może być spowodowany nie tylko przez czynniki leżące poza
układem obserwator – obserwowany, na przykład ciężko strawny pokarm, dzikie zwierze czy spadający kamień. Bezpośrednią przyczyną cierpienia może być także uczestnik tej interakcji. Oto jeden człowiek zranił innego podczas sporu o podział zdobyczy.
W związku z już wykształconą zdolnością do reakcji empatycznej mogło być tak, że
cierpienie zranionego stało się niejako cierpieniem raniącego, pojawiło się na przykład
poczucie winy, „To ja spowodowałem jego cierpienie”. Osobnik powodujący cierpienie
innych w którymś momencie dostrzegł zależność przyczynowo-skutkową pomiędzy
powodowaniem cierpienia innych a swoim własnym cierpieniem. Co więcej, dzięki
takim doświadczeniom, czyli kojarzeniu „zadawanie cierpienia innym” – „cierpienie
własne” pojawiła się możliwość antycypacji własnego cierpienia (kary), zanim jeszcze
zostało spowodowane cierpienie innych. Mechanizm unikania kar wyłączył, zablokował działania powodujące dyskomfort innych – sumienie zaczęło funkcjonować.
Powstrzymanie się od wyrządzania krzywdy innym – w wyniku działania sumienia – ma także istotne znaczenie z punktu widzenia ewolucji przystosowania się. Pisałem o tym już poprzednio w podrozdziale 2.3.3. („Funkcje sumienia i sposoby ich
pełnienia”, schemat 3). Dla przypomnienia, pełnienie przez sumienie funkcji zapobiegawczej lub profilaktycznej przyczynia się do wzrostu poziomu adaptacji zarówno
w płaszczyźnie działania społecznego, jak i w sferze funkcjonowania osobistego.
W recenzji wydawniczej niniejszego opracowania profesor J.K. Gierowski słusznie zwraca uwagę na wielość badań wiążących ściśle niedorozwój lub zaburzenia empatii z psychopatią. O relacji tej zdawkowo wspomniałem w tej części opracowania,
w której są rozważane przyczyny „słabości” sumienia. Nie poddano jednak relacji empatia–psychopatia głębszej analizie, nie chcąc sugerować czytelnikowi, że wszystkie
zachowania niemoralne są wynikiem zaburzeń o charakterze zmian psychopatycznych. Niektóre są, ale interesują nas także i takie naruszenia norm moralnych – te
niemal codzienne kłamstwa, mniejsze lub większe oszustwa, odmawianie udzielania
pomocy innym, a nawet przymuszanie do pracy zarobkowej dzieci – które najpewniej niewiele mają wspólnego z psychopatią. Są moralnie naganne, ale jeszcze nie
patologiczne.
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Znaczący postęp w badaniach nad empatią i tym samym nad sumieniem okazał
się możliwy dzięki nowym odkryciom w badaniach mózgu oraz dzięki zastosowaniu
nieinwazyjnych metod jego badania. I to będzie treścią następnego podrozdziału.

5.2. Neurobiologiczne badania empatii
W 2004 roku T. Singer i jej współpracownicy opublikowali wyniki badań, które obok
wyników badań kilku innych autorów można określić jako przełomowe w obszarze
poznania empatii. Posługując się metodą fMRI, postanowili porównać aktywność
struktur mózgowych związanych z odczuwaniem bólu podczas jego doświadczania
przez badane osoby (16 osób) oraz w sytuacji, kiedy te same osoby były informowane,
że ból jest zadawany innym osobom, z którymi łączą je pozytywne relacje emocjonalne. Zainteresowanie autorów badań doznaniami bólowymi wynika z powszechnego przekonania, że współodczuwanie bólu jest podstawową właściwością empatii.
Drażnienie bólowe powoduje specyficzną aktywację obustronnej kory wyspy,
przedniej kory zakrętu obręczy (ACC), struktur pnia mózgu oraz móżdżku. Te same
struktury były aktywowane wówczas, gdy badani byli informowani, wiedzieli, że ich
bliscy również doświadczają bólu, czyli świadomość, że inna osoba doświadcza bólu,
aktywuje te same struktury mózgu, które są związane z własnym przeżywaniem bólu.
Pokazuje to rycina 7. Inne struktury mózgowe wchodzące w skład tak zwanej matrycy bólowej (pain matrix), czyli tylna część kory wyspy, kora somatosensoryczna, kora
sensomotoryczna oraz tylna część zawoju obręczy, są aktywowane tylko w sytuacji
doświadczania własnego bólu. Ta obserwacja oraz wiedza dotycząca funkcjonowania
struktur „bólowych” w mózgu upoważniła autorów badań do sformułowania tezy
o tym, że empatia dla bólu angażuje tylko afektywną, nie zaś sensoryczną część matrycy bólowej.
A

B

Rycina 7. Wzrost aktywności neuronów przedniej części kory zakrętu obręczy (ACC) oraz obustronnie kory wyspy (bilateral insula) podczas percepcji bólu innych osób
Źródło: T. Singer, B. Seymour, J. O’Doherty, H. Kaube, R. Dolan, C. Frith (2004). Empathy for Pain
Involves the Affective but not Sensory Components of Pain. „Science”, 303, 1157–1162.
Przedruk za zgodą the American Association for the Advancement of Science
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Konieczne wydaje się przytoczenie jeszcze innego wyniku badań – oto stwierdzono istotną korelację dodatnią pomiędzy stopniem aktywacji przedniej kory wyspy
i przedniej kory zakrętu obręczy a poziomem indywidualnej empatii mierzonym Indeksem Reaktywności Interpersonalnej autorstwa M. Davisa.
W zakończeniu prezentacji swoich wyników autorzy sugerują, że posługujemy się
podobnymi wskaźnikami do rozpoznawania własnych stanów i stanów innych ludzi,
a nasza zdolność do reakcji (odczuć) empatycznych wypływa ze wskaźników stanu
wewnętrznego naszego ciała oraz naszych subiektywnych stanów emocjonalnych.
Innymi słowy, współodczuwamy ból innych ludzi, ponieważ świadomość tego, że
oni cierpią, powoduje odczuwanie własnego bólu – nas to „boli”, mimo że obwodowe receptory bólowe nie zostały pobudzone. A wszystko to za sprawą aktywowania
naszych mózgowych struktur bólowych (Singer, Seymour i wsp. 2004).
Badania przytoczone powyżej w pełni potwierdzają wyniki eksperymentu
W. Hutchisona i współpracowników (cytowane przeze mnie już poprzednio), którzy
wykazali istnienie w korze zakrętu obręczy człowieka neuronów reagujących wzrostem aktywności bioelektrycznej zarówno na ból zadawany badanej osobie, jak i na
ból zadawany innej osobie (Hutchison, Davis i wsp. 2001).
Neurony kory wyspy i kory zawoju obręczy, które reagowały na ból zadawany
innym, to neurony lustrzane, o których pisałem poprzednio. To dzięki nim następuje
swego rodzaju imitacja stanu osoby przeżywającej ból w przeżyciach osoby obserwującej to zdarzenie. To dzięki mechanizmowi swego rodzaju „rezonansu”, czyli dostrojenia polegającego na aktywacji w mózgach obserwatorów obszarów związanych
z emocjami, których doświadcza obserwowany, możliwe jest pobudzenie bólowe
neuronów lustrzanych obserwatora.
Zjawisko dostrojenia emocjonalnego dotyczy nie tylko doznań związanych z bólem fizycznym, ale również innych emocji.
Badacze z kręgu Giacomo Rizzolattiego wykazali, że dotyczy ono także takiej
emocji, jak żal lub ubolewanie (regret). Stosując gry hazardowe oraz fRMI, stwierdzili, że żal wynikający z rozbieżności pomiędzy wyborem – przewidywaniem określonego wyniku w grach hazardowych a rzeczywistym wynikiem powoduje – u obserwatorów gry, którzy byli świadkami niepomyślnych wyborów i ubolewali nad
nimi – wzrost aktywności neuronów w brzuszno-przyśrodkowej korze przedczołowej (VMPFC), przedniej części kory zakrętu obręczy (ACC) oraz w hippokampie.
Kiedy obserwatorzy stali się rzeczywistymi graczami, nie tylko obserwatorami, i żałowali swoich nietrafnych wyborów, w ich mózgach były aktywowane dokładnie te
same struktury (Canessa, Motterlini 2009).
Ale to nie wszystko. Żal lub ubolewanie są emocjami z wyraźnym komponentem
poznawczym (ocena własnych kompetencji, wyobrażenie sobie przyszłych stanów
rzeczy i tak dalej), co wyraźnie komplikuje te emocje. Pojawia się pytanie o to, jak
przebiega odzwierciedlenie prostych emocji.
Badacze z tego samego kręgu podjęli poszukiwania mechanizmów „rozumienia” emocji innych ludzi, empatii dla tych emocji, które są wywołane prostymi,
podstawowymi bodźcami zmysłowymi. W doświadczeniach z zastosowaniem me-
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tody fMRI odwołano się do zmysłu węchu. Grupie 14 zdrowych, praworęcznych
mężczyzn polecono wąchać substancje o silnym zapachu wywołującym wstręt
i obrzydzenie. W czasie takiej stymulacji węchowej skanowano liczne struktury
ich mózgu.
W drugiej części eksperymentu ci sami badani oglądali zdjęcia osób, które wąchały substancje o zapachu wstrętnym, zapachu przyjemnym i neutralnym. O tym,
jaki to był zapach, oglądający zdjęcia mogli się przekonać, patrząc na wyraz mimiczny twarzy osób na zdjęciach.
Okazało się, że zarówno wąchanie zapachu wywołującego obrzydzenie, jak i obserwacja innych doświadczających obrzydzenia wywołuje wyraźny wzrost aktywności neuronów obustronnej, przedniej kory wyspy oraz mniej nasilony wzrost aktywności przedniej części zakrętu obręczy ACC. Dla kontrastu, zapachy przyjemne
powodują wzrost aktywności tylnej części kory wyspy.
Wyniki uzyskane w tym doświadczeniu autorzy porównują z wynikami innych
eksperymentów, w których małpy wykonywały określone czynności motoryczne lub
obserwowały wykonywanie tych czynności przez innych, a w obu przypadkach aktywne były te same neurony lustrzane. Wynikiem tego porównania jest konkluzja,
że w obu przypadkach działa ten sam mechanizm lustrzany (Wicker, Keysers 2003).
Wszystkie zaprezentowane powyżej wyniki potwierdzają tezę, że mechanizmem
(lub jednym z mechanizmów) reakcji empatycznych jest zjawisko odzwierciedlenia,
dostrojenia lustrzanego, a przednia część kory wyspy i przednia część zakrętu obręczy „stają się strukturami empatycznymi” (Hein, Singer 2008).
O tym, że empatia jest jednym z ważniejszych wyznaczników zachowań moralnych, wiadomo już od kilku dziesięcioleci. W pismach przyrodników i filozofów takie sugestie można było spotkać jeszcze wcześniej. Przedstawione powyżej wyniki
badań w znaczącym stopniu przybliżają wyjaśnienie neuronalnego mechanizmu zależności pomiedzy empatią a moralnością, a poznanie neuronalnego mechanizmu
empatii może się przyczynić do zrozumienia zasad funkcjonowania sumienia. Oto
dostrzeżenie u innych negatywnych skutków naszego działania, na przykład cierpienia, oraz możliwa reakcja empatyczna z ofiarą tego działania – szczególnie gdy
spowodowanie cierpienia innych nie było intencjonalne lub gdy negatywność czynu
przewyższyła tę zamierzoną – empatia wynikająca ze wzrostu aktywności neuronów
lustrzanych związanych z odczuwaniem bólu może stanowić i często stanowi odczucie kary w takim rozumieniu, jak to przedstawiłem w podrozdziale 3.2. Ogólnie rzecz
biorąc, odczuwanie bólu jest prawdopodobnie w wielu przypadkach podstawowym
sposobem doświadczania kary. Znajduje to swój wyraz w języku potocznym, jakim
posługują się ludzie cierpiący. Nawet w sytuacjach cierpienia fizycznego, somatycznego cierpiący pyta: „Dlaczego mnie to spotkało?” lub „Za jakie grzechy tak cierpię?”. Warto w tym miejscu przypomnieć, że zarówno kora wyspy, jak i kora zakrętu
obręczy stanowią istotne ogniwa układów nagrody i kary i jednocześnie są istotnymi
składnikami matrycy bólowej. Dodatkowo kora wyspy jest swego rodzaju zwierciadłem stanu narządów wewnętrznych oraz jest ściśle połączona z neuronami dolnej
kory ciemieniowej odpowiedzialnej za wyobrażenia doznań cielesnych.
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Wracając do głównego nurtu rozważań, przeżywanie kary z racji bycia sprawcą
niegodnego czynu powodującego cierpienie innej osoby można rozumieć jako wyraz
funkcjonowania sumienia oceniającego, karzącego.
Jednakże ludzie, a także inne ssaki, posiadają zdolność antycypowania bólu. To,
co odczuwa większość z nas przed wizytą u stomatologa, jest tego powszechnie znanym dowodem.
Zdolność antycypowania bólu naukowo potwierdzili i w znacznym stopniu wyjaśnili T. Wager, J. Rolling i współpracownicy, prowadząc badania nad analgezją placebo. Istotą tej analgezji (działania przeciwbólowego) są zmiany w obszarze antycypacji bólu. Stosując metodę fRMI, wykazali oni, że zastosowanie bodźca bólowego
(szoku elektrycznego) powoduje wzrost aktywacji struktur mózgowych związanych
z odczuwaniem bólu. Dalej, wykazali również, że zastosowanie placebo obniża aktywność wzgórza, kory wyspy i przedniej kory zakrętu obręczy, czyli struktur, które poprzednio były aktywowane przez bodziec bólowy. W okresie antycypacji bólu
stwierdzono wzrost aktywności neuronów kory przedczołowej, w szczególności jej
części grzbietowo-bocznej (Wager, Rilling, Smith i wsp. 2004).
Z punktu widzenia funkcjonowania sumienia ważne są następujące informacje:
a) odczuwanie bólu może być antycypowane,
b) placebo, rodzaj analgezji, zmniejsza aktywność struktur mózgowych związanych
z odczuwaniem bólu,
c) antycypacja bólu powoduje wzrost aktywności neuronów części grzbietowo-bocznej kory przedczołowej.
Można sobie wyobrazić taką oto sytuację życiową, w której dopuszczamy możliwość spowodowania czyjegoś cierpienia, czy nawet chcemy spowodować, ale to
jeszcze nie nastąpiło, decyzja jeszcze nie zapadła. Ponieważ mamy możliwość antycypowania bólu, może nastąpić antycypowanie cierpienia ofiary i wówczas może
się pojawić antycypacyjna reakcja empatyczna. Wiemy już z badań Singer i współpracowników że wiąże się to z aktywacją mózgowych ośrodków bólowych i stanowi
zapowiedź albo jest powodem aktualnie doświadczanych negatywnych emocji – istota
reakcji empatycznej polega właśnie na współodczuwaniu. A zatem wyobrażenie sobie
cierpienia innych osób będącego skutkiem naszych przyszłych zachowań może nas
powstrzymać przed urzeczywistnieniem tych zachowań – taka jest właśnie funkcja
sumienia zapobiegającego, przeduczynkowego. Ważnym argumentem przemawiającym za sensownością powyższego rozumowania jest fakt, że część grzbietowo-boczna
kory przedczołowej, której aktywność wzrasta podczas antycypowania bólu, to ta
sama kora, która jest zaangażowana w sferę zachowań moralnych, na przykład stwierdzono jej istotny udział w utylitarnym rozwiązywaniu dylematów moralnych. Antycypowanie bólu może powstrzymać wystąpienie zachowań moralnie nagannych.
Już do tej pory zgromadzone dane na temat empatii pozwalają na sformułowanie
tezy o tym, że jest ona bezcenną „pomocnicą” sumienia we wszystkich jego przejawach,
wiele danych potwierdza znaczącą rolę empatii jako źródła zachowań moralnych.
Ponieważ zdolność współodczuwania jest postrzegana jako ważna przesłanka
powodzenia w relacjach społecznych, empatia stała się przedmiotem wielu badań,
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także i tych prowadzonych z wykorzystaniem najnowszych technik badania mózgu.
Z wielu przeprowadzonych eksperymentów przytoczę tylko nieliczne, te opisujące
empatię w kontekście moralności i sumienia.
Empatia nie funkcjonuje na zasadzie odruchu bezwarunkowego, co oznacza, że
nie jest tak, iż ile razy spostrzegamy osobę cierpiącą lub uradowaną, automatycznie pojawia się reakcja empatyczna. Jednym z warunków zaistnienia tej reakcji jest
uczciwość (fairness) osoby, wobec której odczuwamy empatię. Przekonują o tym eksperymenty Singer, Seymoura i współpracowników.
W pierwszej część ich eksperymentu 16 ochotników (8 kobiet i 8 mężczyzn) obserwowało zachowania 4 graczy, pomocników eksperymentatorów (zawodowych
aktorów). Dwóch graczy grało uczciwie, dwóch nieuczciwie.
W drugiej części wobec graczy, zarówno tych grających uczciwie, jak i tych grających nieuczciwie, stosowano bodziec bólowy, natomiast u obserwatorów skanowano wybrane struktury mózgu za pomocą czynnościowego MRI. Okazało się, że
powodowanie bólu u graczy uczciwych owocowało wzrostem aktywności neuronów w obszarach mózgu związanych z bólem, a więc w przedniej korze wyspy (AIC)
oraz w przedniej korze zakrętu obręczy (ACC). Stopień wzrostu tej aktywności był
dodatnio skorelowany z poziomem indywidualnej empatii mierzonej Inwentarzem
Reaktywności Interpersonalnej Davisa. Kiedy jednak stosowano bodźce bólowe
wobec graczy nieuczciwych, u mężczyzn wzrost aktywności w AIC oraz ACC był
wyraźnie redukowany, natomiast obserwowano wzrost aktywności w jądrze półleżącym oraz korze czołowo-orbitalnej, czyli w obszarach związanych z odczuwaniem
nagrody, a konkretnie z pragnieniem zemsty. Ten ostatni rezultat należy odnieść do
zjawiska karania altruistycznego (altruistic punishment), czyli stosowania bodźców
karzących, z których korzyści ma odnieść osoba karana, natomiast koszty ponosi
osoba karząca (Singer, Seymour i wsp. 2006). Do karania altruistycznego powrócę później wówczas, gdy poddane analizie zostaną różne sposoby manipulowania
własnym sumieniem.
Wyniki przedstawione przez włoskich badaczy nie potwierdzają jednego z wniosków sformułowanych przez T. Singer i współpracowników w pracy opublikowanej w 2004 roku, tego mianowicie, że tylko składowa afektywna odczuwania bólu
jest istotna z punktu widzenia empatii wobec osób przeżywających ból. Badacze ci,
stosując metodę przezczaszkowej stymulacji magnetycznej, obserwowali zmiany
w aktywności bioelektrycznej szlaku korowo-rdzeniowego rejestrowane w dwóch
mięśniach przedramienia osób, którym pokazywano powodowanie bólu u innych
poprzez nakłuwanie igłą mięśni ich ręki lub stopy.
U obserwatorów tej procedury zadawania bólu stwierdzono redukcję amplitudy
motorycznej odpowiedzi wywołanej w tych mięśniach, które stymulowano bólowo
u osób będących obserwowanymi. Mówiąc językiem mniej skomplikowanym, u osoby A stwierdzono osłabienie sygnału wysyłanego z kory motorycznej do dokładnie
tego samego mięśnia ramienia, który był nakłuwany szpilką u osoby B.
Wielkość tej redukcji korelowała dodatnio z oceną natężenia bólu, jaką obserwatorzy przypisywali osobom, którym sprawiano ból. Korelacja ta stanowi dowód na
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udział empatii w redukcji sygnałów korowych przeznaczonych do mięśni – narządów wykonawczych (Avenanti, Bueti, i wsp. 2005).
Zaprezentowane powyżej wyniki badaczy włoskich są nie tyle sprzeczne (jak oni
utrzymują), ile uzupełniające w stosunku do tych zaprezentowanych w roku 2004
przez Singer i współpracowników. Ogólnie rzecz ujmując, organizm ma do dyspozycji dwie możliwe reakcje na doświadczany ból. Pierwsza z nich to ucieczka (atak),
druga to znieruchomienie. Redukcja pobudzenia korowego do mięśni u obserwatorów może być interpretowana jako zapowiedź znieruchomienia wynikającego z reakcji empatycznej.
Znaczenie empatii w społecznym funkcjonowaniu ludzi stało się przyczyną podjęcia prób oddziaływania na nią za pomocą środków farmakologicznych.
Kiedy okazało się, że oksytocyna – substancja endogenna (neuropeptyd), mająca
swoje receptory w różnych częściach mózgu, przenika przez barierę krew–mózg, czyli może być stosowana w podaniach obwodowych, na przykład wziewnie, rozpoczęto
badania wpływu tego neuropeptydu na szeroko rozumiane zachowania społeczne.
Stwierdzono, że oksytocyna redukuje endokrynologiczne i psychologiczne reakcje
na stres społeczny, zwiększa zaufanie w relacjach społecznych, a także powiększa
szczodrość. Wszystkie te efekty stały się zachętą do badania potencjalnego wpływu
oksytocyny na empatię w odniesieniu do bólu doświadczanego przez emocjonalnie
bliskie osoby.
Stosując fMRI, potwierdzono, że obserwacja cierpienia bliskiej osoby powoduje
wzrost aktywności neuronów przedniej części kory wyspy (AI), przedniej części kory
zakrętu obręczy (ACC), jądra migdałowatego oraz innych struktur mózgu. Podanie oksytocyny nie nasila jednak tej wzmożonej aktywności, praktycznie nie wpływa
na nią. Oksytocyna wyraźnie redukuje natomiast aktywność jądra migdałowatego
w sytuacji, gdy badane osoby same były poddane procedurze eksperymentalnej powodującej ból. Efekt ten był szczególnie widoczny u tych uczestników badań, którzy
w grach ekonomicznych – stanowiących dobrą miarę zachowań prospołecznych –
wykazywali postawy egoistyczne. W dyskusji autorzy odwołują się do wiedzy, jaką
posiadają na temat funkcjonowania jądra migdałowatego, a ona skłania do przypuszczenia, że – z jednej strony – wzrost aktywności tego jądra należy łączyć raczej z antycypacją i/lub doświadczaniem bólu niż z jego empatią. Z drugiej strony, jądro migdałowate nie jest elementem matrycy bólowej, jest odpowiedzialne raczej za doświadczanie
strachu i antycypację tej emocji (patrz także podrozdział 3.1. „ Emocje – systemy emocjonalne mózgu” tego opracowania), a zatem wzrost jego aktywności w prezentowanym schemacie eksperymentalnym należy wiązać raczej z antycypacją strachu przed
bólem niż samym bólem.
Fakt, że obserwowane zmiany w aktywności jądra migdałowatego były najbardziej
widoczne u osób o orientacji egoistycznej, upoważnia – zdaniem autorów – do sugestii, że egoizm jako postawa życiowa w mniejszym stopniu – niż się przypuszcza –
wynika z przesłanek rozumowych (wyrachowania), a bardziej jest zdeterminowany
antycypacją i/lub odczuwaniem strachu i lęku (Singer, Snozzi 2008).
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W dwóch opracowaniach o charakterze przeglądowym T. Singer i współautorzy
podsumowują wiedzę o empatii zgromadzoną przez nich do tej pory:
1. Współuczestniczenie w emocjach przeżywanych przez innych ludzi jest związane
z aktywacją neuronów określonych struktur mózgowych, które stają się aktywne
nie tylko wówczas, gdy obserwujemy emocje u innych, ale także wtedy, gdy sami
doświadczamy tych emocji.
2. Przednia część kory wyspy (AI) oraz przednia część kory zakrętu obręczy (ACC)
to struktury mózgowe pełniące kluczową rolę w empatii bólu i innych rodzajów
empatii.
3. Część aktywacji neuronalnej związanej z empatią dokonuje się automatycznie, co
nie oznacza, że reakcje empatyczne nie wykazują sporej plastyczności wyrażającej się jej zmiennością w zależności od różnych okoliczności, na przykład relacji
interpersonalnej pomiędzy doświadczającym empatii a innymi ludźmi lub przypisaniem bądź nie określonych cech i właściwości innym, co wpływa na poziom
i treść empatii.
4. Dzięki empatii uzyskujemy informacje na temat przyszłych zachowań innych,
empatia stanowi ważny czynnik motywujący do pomagania innym, sprzyja
współpracy oraz pomaga w efektywnej komunikacji interpersonalnej (de Vignemont, Singer 2006, Singer, Lamm 2009).
Do tego krótkiego podsumowania ze swojej strony dodam jeszcze:
5. Empatia jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na zachowania
moralne i wyznaczających je.
6. Wpływ ten dokonuje się poprzez ścisłą „współpracę” empatii z sumieniem. Jako
szczególnie ważna w tym obszarze jawi się reakcja empatyczna bólu i cierpienia.
7. Współdziałanie empatii i sumienia odbywa się na wielu płaszczyznach i niekiedy
jest tak ścisłe, że mogą się pojawić trudności z odróżnieniem tego, co jest empatią,
od tego, co już jest sumieniem.
8. Dzięki rozwojowi empatii kształtuje się sumienie indywidualne.
Pierwsze doświadczenie cierpienia empatycznego, szczególnie tego, które jest
konsekwencją złego uczynku – spowodowania cierpienia innej osoby – stanowi
pierwszą karę ze strony sumienia, jest pierwszą informacją i zarazem ostrzeżeniem,
że oto „złe uczynki będą karane przez sumienie”. Funkcja oceniająca, karząca sumienia zaistniała.
Zdolność współodczuwania bólu nie jest oczywiście jedyną okolicznością kształtującą sumienie – wychowanie i procesy socjalizacji odgrywają tutaj istotną rolę – ale
jest okolicznością decydującą z punktu widzenia kształtowania sumienia indywidualnego, czyli takiego, dla którego nagrody i kary są pochodzenia wewnętrznego.
9. Dzięki zdolności antycypowania nagród i kar – o czym pisałem w podrozdziale
3.2.4. – dzięki zdolności antycypowania bólu, także i tego empatycznego, możliwa staje się także realizacja funkcji profilaktycznej, zapobiegającej pojawianiu
się złych uczynków, działa sumienie przeduczynkowe. Chcąc uniknąć cierpienia
(bólu) empatycznego, ludzie nie podejmują działań, które mogłyby to cierpienie
spowodować, czyli powstrzymują się od wyrządzania krzywdy innym.
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10. Empatia silnie motywuje do niesienia innym pomocy, do satysfakcjonującej
współpracy i z tego powodu jest, może być źródłem nagród ze strony sumienia.
Staje się przez to, może się stać pierwszym ogniwem łańcucha dobrych uczynków – nagroda stymulowana przez empatyczne pomaganie innym sama staje się
zachętą do dalszych działań prospołecznych.
W dotychczasowych rozważaniach i prezentacjach badań koncentrowano się na
ukazaniu biologicznych, ewolucyjnie ukształtowanych mechanizmów, dzięki którym
możliwe jest godzenie osiągania korzyści indywidualnych, korzyści poszczególnej
jednostki – nierzadko warunków przetrwania – z korzyściami innych jednostek
czy całych grup społecznych. U podstawy tych mechanizmów leżą – lub stanowią
je – dobrze udokumentowane połączenia anatomiczne i funkcjonalne wielu układów
neuronalnych w mózgu. Dzięki nowym odkryciom i nowym metodom ich badania
nasza wiedza o działaniu tych mechanizmów staje się coraz pełniejsza. Podstawowym takim mechanizmem wydaje się ten odpowiedzialny za doświadczanie nagrody
i kary. Jak już to sygnalizowałem, warunkuje on pojawienie się i realizację indywidualnych motywów warunkujących zdobywanie pokarmu oraz zaspokajanie innych
potrzeb biologicznych z jednej strony oraz motywuje do zachowań, których celem
jest zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego z drugiej. Można przyjąć, że pierwotnie,
a także obecnie – na niższych szczeblach rozwoju ewolucyjnego – mechanizm nagrody i kary służy głównie osiąganiu korzyści indywidualnych. W okolicznościach,
w których pojawiła się niezbywalna konieczność funkcjonowania w grupach społecznych, mechanizm nagrody i kary został jednak „uwikłany” także do zabezpieczania
korzyści zbiorowych lub korzyści innych istot. Działania na rzecz innych także musiały być nagradzane, a proces ewolucji posłużył się już istniejącym mechanizmem
nagradzania. Nie tracąc obowiązku zabezpieczania korzyści poszczególnych jednostek, stał się także „rzecznikiem” korzyści społecznych. Proces ewolucji „przydzielił”
mu nową rolę, nie zwalniając go z obowiązku pełnienia tej pierwotnej. Obie te role
pozostają z sobą w swego rodzaju konflikcie. Sytuacja taka trwa do dzisiaj i zapewne
nic się w tym względzie radykalnie nie zmieni. Nowa rola – dbanie o korzyści innych
i korzyści społeczne – mogła być realizowana dzięki pojawieniu się nowych mechanizmów biologicznych, a także psychicznych.
Wśród mechanizmów biologicznych należy wymienić pojawienie się u naczelnych systemów (układów, obwodów) neuronalnych, które są pobudzane zarówno
przez emocje podstawowe, jak i emocje o treści moralnej. Z cytowanych już badań
J. Molla, J. de Oliviera-Souza i współpracowników wynika, że są to: szara substancja
okołowodociągowa, jądro migdałowate, kora wyspy i przedni zakręt obręczy. Ponieważ przeżycia moralne to nie tylko doświadczanie emocji moralnych, ale również
poznawcza ocena zgodności działań z indywidualnie i społecznie akceptowanymi
normami moralnymi, musiały się pojawić ośrodki mózgowe już „specyficznie moralne”, w których dokonuje się ocena owej zgodności, które „decydują” o tym, co jest,
a co nie jest moralnie dobre i przyzwoite. Są to między innymi przyśrodkowa część
kory czołowo-orbitalnej, inne części kory przedczołowej oraz górna bruzda skroniowa. „Mózg moralny” zyskał bazę do ocen i zachowań moralnych.
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Badania aktywności neuronów przeprowadzone z zastosowaniem dylematów
moralnych zarówno wśród ludzi zdrowych, jak i tych dotkniętych chorobami powodującymi zaburzenia funkcjonowania mózgu wykazały istotne znaczenie określonych obszarów kory przedczołowej (na przykład brzuszno-przyśrodkowej) z punktu
widzenia ocen poznawczych czynów w kategoriach „dobro – zło” i podjętych na podstawie tych ocen decyzji moralnych.
Innym przejawem działania mechanizmów neuronalnych związanych z moralnością i funkcjonowaniem sumienia jest fakt wzrostu aktywności grzbietowo-bocznej kory przedczołowej (DLPFC) skorelowany z zachowaniami nieuczciwymi.
Wzrost ten zapewne jest sygnałem mózgu tego, że „coś nie jest w porządku”. Zachowania uczciwe nie powodują takiego wzrostu. Z zachowaniami nieuczciwymi jest
związany także wzrost aktywności przedniej części zakrętu obręczy (ACC). Istnieją
zatem w mózgu ośrodki, które mają zdolność odróżnienia tego, co dobre, od tego,
co złe. Pamiętamy, że w ACC mieści się także ośrodek poznawczej kontroli sytuacji konfliktowych. Tam także znajdują się neurony zaangażowane w reakcje empatyczne. Jest to ważne ustalenie z tej racji, że zarówno decyzje moralne i wynikające z nich działania, jak i reakcje empatyczne są uwikłane w podstawowy konflikt:
„koncentrować się na korzyściach własnych, indywidualnych czy zadbać o korzyści
innych, nawet własnym kosztem”. O podłożu biologicznym jeszcze jednego, ważnego mechanizmu będącego na usługach sumienia także trzeba przypomnieć. Neurony kory przedczołowej i kory zakrętu obręczy są zaangażowane w fizjologiczny mechanizm antycypacji nagrody i kary. Dzięki procesom warunkowania możliwe jest
wyprzedzające doświadczenie nagrody lub kary, zanim jeszcze nastąpi konkretne
zachowanie. Chcąc doświadczyć nagrody, będziemy zmotywowani do tego zachowania, a chcąc uniknąć kary, zablokujemy je.
Od strony mechanizmów psychologicznych związanych z nową rolą układu nagrody i kary rolą polegającą na motywowaniu do działań na rzecz innych oraz demotywowaniu do działań przeciwko innym – z punktu widzenia narodzin moralności – ważne wydaje się pojawienie: świadomości i samoświadomości, zdolności do
reakcji empatycznych oraz właśnie sumienia. Kolejność wymienienia tych nowych
mechanizmów nie musi być chronologiczna, nie podejmuję się także wskazać etapu
rozwoju ewolucyjnego, w którym mechanizmy te zaczęły funkcjonować. Istotą ich
działania jest to, że korzyści grupowe lub korzyści innej jednostki stały się także,
mogły się stać, korzyściami indywidualnymi, ponieważ są nagradzane przez ten sam
układ neuronalny, który nagradza osiąganie korzyści indywidualnych. I dalej, straty,
cierpienia i nieszczęście grup jednostek lub innej jednostki stały się także stratami,
cierpieniami i nieszczęściem indywidualnym, ponieważ kara za ich spowodowanie
jest taka sama jak kara za brak starań o korzyści indywidualne i mimo że brzmi to
nieco patetycznie, dobro innych stało się dobrem moim, a krzywda innych stała się
moją krzywdą.
Było to możliwe dzięki pojawieniu się empatii i sumienia.
Podsumowując, zadaniem sumienia, szerzej: moralności, jest godzenie osiągania
korzyści indywidualnych z korzyściami innych lub korzyściami grupowymi w taki
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sposób, aby osiąganie korzyści indywidualnych nie odbywało się kosztem strat
i krzywd innych ludzi, ponieważ straty i krzywdy innych uszczuplają – w szerokim
planie – dobrostan indywidualnej jednostki.
Prezentując wyniki wielu badań mózgu, starałem się wykazać, że istnieją mechanizmy biologiczne (także i społeczne), dzięki którym możliwe jest godzenie osiągania
korzyści indywidualnych z korzyściami innych, także grup społecznych. O tym, że
takie mechanizmy istnieją i spełniają swoją rolę – choć w stopniu niezadowalającym –
nieodparcie świadczy ogólny postęp ludzkości, jakiego jesteśmy świadkami. Można
wymienić wiele przejawów tego postępu: więcej wiemy o sobie i otaczającym nas
świecie, żyjemy dłużej, prawdopodobnie ból i cierpienie są mniej powszechne, prawa
ludzkie są bardziej respektowane, dokonał się widoczny postęp moralny. Wszystko
to nie byłoby możliwe bez godzenia osiągania korzyści indywidualnych z korzyściami innych osób lub zbiorowości społecznych.
Co zatem powoduje, że mimo istnienia biologicznych mechanizmów godzenia
osiągania korzyści indywidualnych i pojawiania się korzyści innych osób, czyli mimo
istnienia swego rodzaju „biologicznego programu” zachowań moralnie pozytywnych, zachowania niemoralne pojawiają się zdecydowanie zbyt często? Co sprawia,
że wyrządzamy innym ludziom krzywdę, powodujemy ich cierpienie, chcąc zapewnić sobie korzyści, do których nie mamy prawa? Jaka jest przyczyna tego, że cały wachlarz zachowań moralnie nagannych – aspołecznych w swej istocie – wymagających
potępienia, od niespełnienia obietnicy w sprawie niewielkiej wagi począwszy, a na
okrucieństwie ludobójstwa milionów istnień ludzkich kończąc, stale jeszcze stanowi
pokaźny procent interakcji międzyludzkich, że nie wspomnę o okrucieństwie wobec
zwierząt?
Co sprawia, że w wielu przypadkach sumienie jako wewnętrzny regulator zachowań moralnych jest niewydolne, nie potrafi powstrzymywać od złych uczynków, nie
zdołało wyeliminować z repertuaru zachowań ludzkich, tych niemoralnych?
Odpowiedzi na te pytania prawdopodobnie jest wiele, w tym opracowaniu skoncentruję się tylko na niektórych z nich i temu właśnie będzie poświęcony następny
rozdział.

Rozdział 6

Jakie mogą być przyczyny słabości sumienia jako
wewnętrznego regulatora zachowań moralnych

Jeszcze raz powtórzę pytanie, na które będę się starał odpowiedzieć w niniejszym
rozdziale. Oto ono: co sprawia, że w wielu przypadkach sumienie jako wewnętrzny regulator zachowań moralnych nie jest skuteczne, nie potrafi powstrzymywać
ludzi od złych uczynków, nie zdołało wyeliminować z repertuaru zachowań ludzkich tych niemoralnych, a także nie dostarcza wystarczająco wartościowych nagród, które skutecznie motywują do dobrych uczynków?
Pierwszą narzucającą się odpowiedzią może być przypuszczenie, że sumienie pojmowane jako mechanizm adaptacyjny – działający na podstawie sprawnie funkcjonującego układu połączeń neuronalnych wielu struktur mózgowych, swego rodzaju
czynnościowy program moralny – nie zostało jeszcze w pełni ukształtowane przez
proces przemian ewolucyjnych, czyli proces kształtowania się „mózgu moralnego”
nie został w pełni zakończony. O tym kształtowaniu można spekulować, że być może
w najdawniejszych czasach przypadkowa zmiana w sposobie funkcjonowania układów nagrody i kary, zmiana polegająca na pojawieniu się możliwości doświadczenia
nagrody nie tylko za zapewnienie sobie korzyści, ale również za przyczynienie się do
korzyści innych, promowała posiadacza tej zmiany w taki sposób, że mógł on przekazywać ją swojemu potomstwu. Można sobie wyobrazić, że pogorszenie dobrostanu,
wynikające na przykład z wyeliminowania przez nią wartościowego członka grupy,
zostało ujęte w kategoriach przyczynowo-skutkowych i spowodowało doświadczenie czegoś w rodzaju kary. To odczucie, być może, powstrzymywało jednostkę przed
powodowaniem cierpienia innych, zwiększając w ten sposób możliwość współpracy
z nimi. Rodziło się sumienie, stanowiąc atut adaptacyjny, z którego korzyści były
i takie, że możliwość doświadczania kary w następstwie spowodowania cierpienia
innych mogła być przekazywana potomstwu. Obecnie jesteśmy natomiast na takim
etapie niedokończonego kształtowania się sumienia, który dopuszcza możliwość
różnorodnych niedostatków w jego funkcjonowaniu. Coś, co nie jest skończone,
może być niedoskonałe.
Kształtowanie sumienia trwa, jakiś czas trwać jeszcze będzie i można mieć nadzieję, że zbliżanie się do zakończenia kształtowania będzie oznaczać zbliżanie się do
doskonałego i niezawodnego jego funkcjonowania.
Swego rodzaju argumentem przemawiającym za sensownością takiej odpowiedzi
na kluczowe dla tego rozdziału pytanie mogą być obserwacje wskazujące na to, że od
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kilkunastu stuleci dokonuje się stały rozwój moralny ludzkości. Wyraża się on tym,
że mimo cały czas jeszcze występujących przejawów braku poszanowania godności i praw ludzkich, mimo przejawów skrajnego okrucieństwa wobec licznych grup
ludzi dzisiaj – 67 lat po zakończeniu II wojny światowej – czyny takie są uznawane
przez coraz większą liczbę ludzi za moralnie godne potępienia i niektóre z nich są
karane przez społeczeństwa. I dalej, dzisiaj nie funkcjonuje już prawnie i społecznie
sankcjonowane niewolnictwo, nie stosuje się w majestacie prawa okaleczeń ludzi, na
przykład pozbawienia wzroku, jako kary za jakieś przewinienie, coraz więcej państw
nie stosuje już kary śmierci z tego samego powodu. Coraz liczniejsze są także ruchy
społeczne sprzeciwiające się różnorodnym formom krzywdzenia ludzi oraz – co napawa optymizmem dotyczącym przyszłych losów gatunku – coraz większym poczuciem odpowiedzialności ludzi za stan środowiska przyrodniczego.
Nie gloryfikuję naszych czasów, ale też nie mogę nie zauważyć, że lista czynów
uznawanych społecznie za niemoralne, wymagające sprzeciwu, wydłuża się w sposób widoczny, choć zapewne niepowszechny.
Są wszakże co najmniej dwie okoliczności, które zmuszają do ostrożności w sprawie zgody na upatrywanie przyczyn zachowań niemoralnych, czyli braku skuteczności sumienia w niedokończonym przez ewolucję procesie jego kształtowania.
Pierwsza z tych okoliczności to spora liczba zachowań moralnych pojawiających
się w trudnych sytuacjach konfliktów moralnych. Nierzadko są to zachowania heroicznie moralne, polegające już nie tylko na godzeniu osiągania własnych korzyści
z współuczestnictwem w korzyściach innych, ale na świadomej rezygnacji z własnego dobra – nawet tego podstawowego – na rzecz dobra innych. Gdzie zatem upatrywać przyczyn heroizmu moralnego, skoro ludzkie sumienie rozumiane jako mechanizm adaptacyjny nie jest jeszcze w pełni ukształtowane? A może poświęcanie się dla
innych niewiele ma wspólnego z moralnością i sumieniem? A może należy przyjąć,
że istnieją znaczne różnice indywidualne między ludźmi w zakresie stopnia ukształtowania sumienia (mózgu moralnego), różnice w rozwoju moralnym?
Druga z okoliczności nakazujących ostrożność w bezkrytycznej akceptacji koncepcji trwającego jeszcze procesu kształtowania sumienia jako mechanizmu adaptacyjnego wynika z faktu, że rozpatruję sumienie jako wewnętrzny regulator zachowań
moralnych, ale to nie jest przecież jedyny regulator tych zachowań. Są one – zachowania moralne – także kształtowane przez cały szereg okoliczności zewnętrznych w stosunku do jednostki. Mam na myśli przede wszystkim normy prawne, ale również
normy społeczne, wszelkiego rodzaju etniczne, zawodowe, rodzinne i towarzyskie
„kodeksy moralne”, a także umowy, obietnice i zobowiązania. Wszystko to stanowi
zewnętrzny regulator zachowań moralnych. Psychologiczny mechanizm działania
tego zewnętrznego regulatora jest bardzo podobny do tego, który obowiązuje w odniesieniu do sumienia. Teraz to społeczeństwo, inni obiecują lub udzielają nagród
albo grożą lub wykonują kary, ustanowiono sankcje prawne i społeczne wobec osób
naruszających społeczne i moralne normy współżycia.
Występują jednak wyraźne różnice pomiędzy tymi dwoma sposobami regulowania zachowań moralnych. Dotyczą one sposobów nagradzania i karania. Nagrody
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i kary ze strony sumienia mają głównie, jeżeli nie wyłącznie, charakter emocjonalny,
oto na przykład osoba jest zadowolona lub nawet dumna ze swojego zachowania albo
z siebie samej bądź czuje się winna z powodu swoich zachowań lub wstydzi się. Nagrody i kary ze strony społeczeństwa mogą mieć bezpośrednio lub wtórnie charakter
emocjonalny (niektórzy badacze nazywają to przejawami działania „sumienia społecznego”), ale główna ich postać ma charakter przedmiotowy, materialny. Oto nagrodzono kogoś kwotą pieniężną za oddanie znalezionych dokumentów, wręczono
komuś medal zasługi za troskę wobec ludzi starszych. W innym przypadku ukarano
kogoś wysokim mandatem za narażanie życia innych na niebezpieczeństwo, pozbawiono praw do przedmiotów zdobytych w nieuczciwy sposób, pozbawiono kogoś
innego części praw człowieka za spowodowanie uszkodzenia ciała adwersarza.
Nawet jeżeli uznamy za prawdziwe przekonanie, że ostatecznym i decydującym
wyznacznikiem ludzkich decyzji i zachowań moralnych są postawy, system wartości, sumienie, a okoliczności zewnętrzne, na przykład prawo, zwyczaje, umowy są
tylko jednymi z mniej lub bardziej istotnych przesłanek tych decyzji i zachowań, to
wzajemne oddziaływanie dwóch regulatorów zachowań moralnych, tego wewnętrznego i tego zewnętrznego, jest wyraźnie dostrzegane. Antycypacja nagrody ze strony
sumienia – jako wyznacznika decyzji moralnej – jest wzmacniana przez antycypację
lub obietnicę nagrody ze strony społeczeństwa – dlatego podejmujemy szlachetne
działanie. Innym razem, obawa kary ze strony sumienia jest potęgowana przez przewidywanie kary ze strony społeczeństwa – dlatego powstrzymujemy się przed dokonaniem złego uczynku.
W jeszcze innym przypadku spodziewana nagroda społeczna pomniejsza, a nawet redukuje obawy przed karą ze strony sumienia – i jest to przypadek Henryka
IV Nawarskiego, który zgodził się przejść na wiarę katolicką w zamian za uzyskanie
tronu francuskiego. Podobno tak skomentował swoją decyzję „Paryż wart jest mszy”.
Możliwa jest i taka sytuacja, że antycypacja nagrody ze strony sumienia przezwycięża
obawy kary ze strony społeczeństwa. Tak dzieje się wówczas, gdy jednostka, chcąc
dochować wierności swoim zasadom, wyjawia prawdę o niemoralnych działaniach
grupy społecznej, do której należy, mimo że jest świadoma szykan ze strony członków tej grupy. Przykłady można by mnożyć.
Wiedza, jaką dysponuję odnośnie do zewnętrznych regulacji zachowań moralnych, ze względu na znikomość nie stwarza podstaw do zadowalającej analizy współoddziaływania tych dwóch regulatorów, przeto intencją moich wypowiedzi w tym
względzie było raczej ukazanie możliwości oddziaływania sumienia i okoliczności
zewnętrznych niż precyzyjny opis tego oddziaływania.
Z innych, możliwych odpowiedzi na pytanie o to, co sprawia, że sumienie nie jest
skuteczne, nie potrafi powstrzymywać ludzi od złych uczynków, a także nie nagradza w taki sposób, aby motywować do dobrych uczynków, nieco więcej uwagi chcę
poświęcić dwóm.
Pierwsza z tych odpowiedzi brzmi następująco: sumienie nie jest skuteczne,
ponieważ ludzie nauczyli się bądź nauczono ich stosowania rozmaitych strategii
(sposobów) oddziaływania na sumienie, które powodują lekceważenie, łagodze-
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nie lub wyłączanie kar z jego strony bądź dewaluują i/lub deprecjonują nagrody
ze strony sumienia, czyli sumienie nie jest skuteczne, ponieważ człowiek manipuluje własnym sumieniem.
Druga z tych odpowiedzi odwołuje się do zjawisk związanych z patologią sumienia, którą pojmuję jako zaburzenia tych mechanizmów fizjologicznych, neuronalnych, które leżą u podstaw funkcjonowania sumienia.
W następnych podrozdziałach kolejno podejmę próbę rozwinięcia i uszczegółowienia tych odpowiedzi.

6.1. Psychologiczne sposoby (strategie) manipulowania
własnym sumieniem
Znakomitą ilustracją oddziaływania na własne sumienie są opisane przez Festingera
sposoby redukcji dysonansu poznawczego, tego, który występuje wówczas, gdy w sytuacji obietnicy nagrody lub sytuacji zagrożenia karą postąpimy niezgodnie z własnymi przekonaniami i postawami, z własnym systemem wartości. Nagrody i kary,
o których mówi Festinger, pochodzą z zewnątrz. Autor teorii dysonansu poznawczego opisuje trzy sposoby redukcji tego typu dysonansu. Po pierwsze, może nastąpić
mentalne powiększenie wartości obiecanej nagrody, co owocuje przekonaniem, że
nagroda jest tak cenna, że można było zrobić wszystko dla jej uzyskania. Po drugie,
może nastąpić również mentalne powiększenie dolegliwości zagrażającej kary – trzeba było zrobić wszystko, aby możliwe było uniknięcie tej kary. Po trzecie, można
zmienić własne postawy, przekonania lub system wartości tak, aby nie pozostawały
w relacji dysonansu z już zaistniałym zachowaniem.
Jak już o tym pisałem w rozdziale 2, dysonans moralny, dyskomfort psychiczny,
który odczuwa jednostka w wyniku postępowania niezgodnego z własnymi przekonaniami, jest w istocie – w przeważającej części – karą wewnętrzną ze strony sumienia, które zarzuca jej, że oto postąpiła niemoralnie, a przez to osłabiła prawo do
nazywania siebie przyzwoitym człowiekiem lub nawet pozbawiła się tego prawa.
Utrwalenie się sytuacji „bycia pod pręgierzem sumienia”, utrzymywanie kary
w mocy zagraża pojawieniem się długotrwałego poczucia winy, wstydu, poczucia
małej wartości, stanowi zagrożenie dla pozytywnego obrazu własnej osoby. Ludzie
są silnie motywowani do utrzymania pozytywnego obrazu własnej osoby i aby uwolnić się od tak dolegliwej kary ze strony sumienia, dokonują wielu rozmaitych zabiegów mentalnych (głównie natury poznawczej), które określam jako manipulowanie
własnym sumieniem. Jeżeli czytelnika razi określenie „manipulowanie własnym
sumieniem”, to można je zastąpić nazwą „poznawcza modyfikacja systemu ocen moralnych”.
Z racji posiadania zdolności antycypowania nagród i kar ze strony sumienia, zabiegi mentalne uwalniające od doświadczenia kar mogą być i są dokonywane zarówno przed podjęciem decyzji o jakimś działaniu, jak i po podjęciu decyzji, ale jeszcze
przed jej realizacją, oraz po realizacji decyzji, czyli działaniu.
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Zabiegi mentalne, jakich ludzie dokonują, chcąc uniknąć kary ze strony sumienia
– swego rodzaju dialogi, spory, dyskusje wewnętrzne, analizy, rozumowania – polegają na zmianie ocen własnych zamiarów, własnego zachowania, zmianie norm,
zasad postępowania, którymi powinniśmy się kierować w taki sposób, aby złagodzić
karę lub wykazać, że na nią nie zasłużyliśmy. Taka manipulacja może być skuteczna i taką bywa, ponieważ zgodnie z definicją sumienia – w tym aspekcie, w którym
je obecnie analizujemy – jest ono emocjonalną reakcją na zagrożenie pozytywnego
obrazu własnej osoby wynikające z negatywnej oceny skutków własnych zachowań,
pragnień i wyobrażeń. Zmieniamy sposoby oceniania, zmieniamy zasady, które nas
powinny obowiązywać, w taki sposób, że nie pojawi się ocena negatywna lub będzie
ona złagodzona. To z kolei spowoduje, że nie pojawi się zagrożenie utraty pozytywnego obrazu własnej osoby, a zatem kara jako sposób uchronienia przed nieistniejącym zagrożeniem traci wszelki sens, nie pojawia się – „sumienie nadal mamy czyste”.
Cały ten proces możemy rozumieć jako swego rodzaju redefinicję lub reinterpretację
sytuacji antycypowanego lub aktualnie przeżywanego konfliktu sumienia, konfliktu
moralnego.
Przytoczone już poprzednio wyniki badań Harenski i Hamanna dostarczają dowodów na to, że taka reinterpretacja powoduje mierzalne zmiany w funkcjonowaniu tych struktur mózgu, które są zaangażowane w sferę moralności, stanowią część
„mózgu moralnego”. Autorka i autor, stosując fMRI, porównywali neuronalne korelaty przeżywania negatywnych emocji podczas oglądania zdjęć przedstawiających
albo negatywne wydarzenia wynikające z pogwałcenia zasad moralnych, na przykład
przyłożenie noża do gardła ofiary rabunku (bodziec moralny), albo przedstawiających scenę nad grobem dziecka (bodziec pozamoralny). W tej części eksperymentu – podczas stosowania obu rodzajów bodźców – obserwowano podobny poziom
aktywności neuronów jądra migdałowatego i przyśrodkowej kory przedczołowej
(MPFC) oraz wzrost aktywności neuronów górnej bruzdy skroniowej (STS) i neuronów zakrętu obręczy podczas oglądania zdjęć z bodźcem moralnym. W drugiej
części eksperymentu, kiedy to badanych proszono o zredukowanie przeżywanych
emocji poprzez reinterpretację tego, co widzą na zdjęciach – bodźcach moralnych
i pozamoralnych – okazało się, że redukcja emocji pojawiających się w odpowiedzi
na bodźce moralne powoduje specyficzną reakcję polegającą na wzroście aktywności
neuronów MPFC oraz spadku aktywności neuronów jądra migdałowatego (Harenski, Hamann 2006).
Zabiegi mentalne – poznawcza reinterpretacja sytuacji – redukują zatem emocje
moralne dzięki specyficznej aktywności struktur „mózgu moralnego”.
Od strony psychologicznej wśród zabiegów mentalnych zaangażowanych w manipulację sumieniem możemy wymienić następujące kategorie ogólne:
1) zmiany kryteriów oceny własnego postępowania, na przykład „postąpiłem słusznie, ponieważ w relacjach z podwładnymi nie muszę być sprawiedliwy, mam być
skuteczny”;
2) zawężenia lub rozszerzenia zakresu obowiązywania reguł własnego postępowania, na przykład reguła moralna niestosowania ciosów ponad miarę nie obowią-
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zuje w sytuacji, gdy napastnikiem jest osoba innego wyznania, lub: stosowanie
przemocy fizycznej jest także dopuszczalne wobec małych dzieci, jeżeli te na to
zasługują, czy: też nie muszę być uczciwy wobec tych, którzy mnie nie lubią;
3) bezzasadne postrzeganie siebie jako osoby mającej specjalne uprawnienia, na przykład uzurpowania sobie prawa do decydowania o losie innych ludzi (narodów);
4) bezzasadne pozbawianie innych należnych im praw, na przykład prawa do godziwego zarobku czy prawa do obrony przed sądem.
Lista konkretnych sposobów łagodzenia, uciszania czy wyłączania sumienia, dokładnie rzecz biorąc unikanie lub łagodzenie kar ze strony sumienia, jest natomiast
o wiele dłuższa. Stosowanie konkretnych sposobów unikania kar ze strony sumienia
zależy nie tylko od systemu wartości, praw i zwyczajów obowiązujących w grupie
społecznej, w której wzrastała i funkcjonuje jednostka, ale także od szeroko rozumianych jej indywidualnych doświadczeń życiowych, szczególnie tych związanych
ze skutecznością lub jej brakiem w stosowaniu konkretnych sposobów wyłączania
kar sumienia. Jest bardzo prawdopodobne, że obowiązuje tutaj prawo efektu – te
sposoby, które prowadzą do pozytywnych efektów, czyli wyłączają kary sumienia,
będą powtarzane i utrwalą się, te zaś, które nie prowadzą do pozytywnych efektów,
są eliminowane.
Wszystko to sprawia, że sposobów unikania kar sumienia jest wiele. Wymienię
tylko niektóre z nich, te, które są – moim zdaniem – najczęściej stosowane i najbardziej skuteczne, czyli pozwalają na manipulowanie sumieniem.
1. Uwalnianie się od odpowiedzialności za własne czyny poprzez obarczanie nią
autorytetów, władzy, prawa, zwyczajów i ideologii. Jednostka mniej lub bardziej świadomie i intencjonalnie rezygnuje z własnej suwerenności, przestaje
być podmiotem moralnym, a staje się „uległym narzędziem” w rękach innych
(okoliczności). To jest przypadek A. Eichmana, głównego wykonawcy Holokaustu, który „tylko wykonywał rozkazy”. To jest przypadek kaprala w wojsku, który
znęca się nad rekrutami, bo „tak chce tradycja”. Wiedza o tym sposobie pochodzi
głównie z badań i ich interpretacji dokonanych przez Miligrama. Wyrażam przekonanie, że pytaniem równie ważnym jak to: „Co było powodem tego, że 65% badanych osób uległo naciskowi autorytetu i postąpiło wbrew swojemu sumieniu”,
jest pytanie: „Co było powodem tego, że 35% badanych osób nie uległo naciskowi
i zachowało się zgodnie ze swoim sumieniem?”.
2. Akceptowanie i uleganie wszelkiego typu ideologiom lub doktrynom religijnym, politycznym lub społecznym, które sankcjonują lub nawet wymuszają
stosowanie niemoralnej pseudoreguły „cel uświęca środki” bez żadnych ograniczeń. Jest to uwalnianie się od kary sumienia poprzez akceptowanie i uleganie
manipulacjom ze strony przywódców, głosicieli określonej doktryny lub ideologii, którzy uczą swoich zwolenników manipulowania własnym sumieniem i uleganie im. Jest to przypadek dręczenia i zabijania wyznawców religii innych niż
ta wyznawana przez konkretną grupę społeczną i jednostkę. Jest to przypadek
stosowania wielu niemoralnych „strategii” zdobywania władzy – można oczerniać przeciwnika, ponieważ chcemy (musimy) zdobyć władzę. Zdumiewające, że
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w części społeczeństwa istnieje swego rodzaju przyzwolenie na stosowanie przez
polityków tego sposobu unikania kar ze strony sumienia. Wyraża się ono przekonaniem, że polityka nie musi być moralna, ale ma być skuteczna, a polityk nie
musi być moralny (a nawet może być niemoralny), byleby był skuteczny.
Unikanie kary sumienia poprzez redukcję dysonansu poznawczego pojawiającego się wówczas, gdy pod wpływem obietnicy nagrody lub zagrożenia karą
jednostka zachowała się w sposób niezgodny lub sprzeczny z przekonaniami
o tym, jak powinna się zachować. Chcąc zredukować ów dysonans, albo mentalnie powiększamy atrakcyjność nagrody, albo wyolbrzymiamy dolegliwość kary,
albo zmieniamy przekonania tak, aby były w konsonansie z zachowaniem. Jest to
przypadek, w którym jednostka sama przed sobą usprawiedliwia przemilczenie
niegodziwości innej osoby, powiększając zagrożenie represją z jej strony, gdyby
się odważyła ujawnić tę niegodziwość. Jeżeli zły uczynek jest skierowany bezpośrednio przeciwko innej osobie, na przykład przeciwko komuś z rodziny, wówczas wysoka empatia utrudnia redukcję dysonansu.
Jeszcze innym sposobem unikania kary sumienia jest odwoływanie się, znajdowanie usprawiedliwienia w obyczajach, które nie tylko nie potępiają złych
uczynków, ale wręcz je nagradzają. Myślę tu o zemście za krzywdę wyrządzoną
komuś z rodziny – „Pomszczenie krzywdy jest sprawą honoru” – oraz o „prawach” niektórych subkultur, w których stosowanie przemocy uważane jest za
cnotę.
Sposobem łagodzenia lub unikania kar sumienia, sposobem usprawiedliwiania złych uczynków jest powoływanie się na to, że zachowania niemoralne
są powszechnie obserwowane, czyny niemoralne w określonych warunkach
oceniane są jako na wpół legalne, a sprawcy czynów niemoralnych nie zawsze
spotykają się z sankcjami ze strony społeczeństwa. Dla przykładu: w ustroju socjalistycznym kradzież mienia państwowego nie zawsze powodowała pojawienie
się wyrzutów sumienia także i dlatego, że spora część społeczeństwa dopuszczała
się kradzieży – „Skoro inni tak robią, to może nie jest to takie moralnie naganne”.
I dalej, sformułowanie umowy pomiędzy stronami w taki sposób, że zawiera ona
ukryte zagrożenia utraty korzyści jednej ze stron, nie budzi sprzeciwu moralnego,
ponieważ nie narusza obowiązującego prawa.
Akceptowanie i uleganie stereotypom, które bazują na tendencyjności w spostrzeganiu i ocenie innych, także może być sposobem unikania kar sumienia.
Przywłaszczenie rzeczy należącej do człowieka bogatego bywa oceniane przez
przywłaszczającego sobie mniej negatywnie w wyniku jego przekonania, że bogactwo zostało osiągnięte nieuczciwymi metodami – kara sumienia za kradzież
staje się mniej dolegliwa (Fiske 2008).
Przypisywanie ofierze niemoralnego uczynku złych intencji, podejrzliwość
wobec innych, niekorzystna interpretacja ich zachowań może być sposobem
unikania kary ze strony sumienia. Jednostka usprawiedliwia swój niemoralny
czyn, przekonując samą siebie, że działała zgodnie z zasadą „uprzedzania ciosu”
– „On (ona) miała wobec mnie złe zamiary, a ja tylko uprzedziłem go (ją)”.
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8. Sposobem łagodzenia lub eliminowania kar ze strony sumienia w przypadkach stosowania przemocy wobec innych w niesymetrycznych układach społecznych (na przykład rodzic – dziecko lub przełożony – podwładny) może
być usprawiedliwianie tej przemocy działaniem na korzyść tego, wobec kogo
przemoc jest skierowana. Jest to jeden z rodzajów zachowań nazwanych „karaniem altruistycznym” (altruistic punishment).
Znałem ojca dziewięcioletniego chłopca, który w trosce o „ładny charakter
pisma” zmuszał syna w czasie wakacji do przepisywania sążnistych artykułów
z gazet. Co więcej, nie tylko nie doświadczał przykrości z powodu stosowania
przymusu wobec dziecka, ale był zadowolony ze swojego postępowania, będąc
przekonany, że ponosi koszty emocjonalne pojawiające się u niego w trakcie
przymuszania dziecka, a robi to dla jego dobra i nie oczekuje własnych korzyści.
9. Kary ze strony sumienia pozostają w wyraźniej opozycji z dobrym nastrojem
i poczuciem szczęścia. Chcąc uzyskać lub podtrzymać te stany, ludzie manipulują swoim sumieniem na przykład poprzez pomniejszanie dolegliwości krzywdy,
którą wyrządzili innym.
10. Skrajne ubóstwo uniemożliwiające zaspokojenie podstawowych potrzeb często bywa powodem wykorzystywanym do łagodzenia sumienia karzącego za
czyny niemoralne. Dramatycznym przykładem są przypadki (wcale nie takie
rzadkie) sprzedaży przez skrajnie biednych rodziców własnych dzieci do niewolniczej pracy na plantacjach kakao w Afryce Zachodniej.
11. Nienawiść jest skrajnie silną emocją negatywną skierowaną przeciwko innym
osobom, zwierzętom lub określonym wydarzeniom. Jej destrukcyjna siła jest
tak wielka, że potrafi ona wyeliminować odczuwanie innych emocji, nawet tych
bardzo silnie pozytywnych, takich jak empatia, współczucie a nawet miłość.
Dopuszczanie do siebie nienawiści, „pielęgnowanie jej w sobie” może służyć
jako swego rodzaju usprawiedliwienie, łagodzenie sumienia (prawdopodobnie
nie do końca intencjonalne i uświadomione) dla czynów niemoralnych, a nawet
okrutnych.
12. Zjawiska takie jak „deprecjacja ofiary” czy „dehumanizacja ofiary” znane
w psychologii społecznej są stosowane w celu osłabienia lub uniknięcia kary ze
strony sumienia.
Deprecjacja ofiary polega na przypisywaniu ofierze – przez sprawcę krzywdy –
nieistniejących, negatywnych cech i niegodziwych zachowań. Służy to przekonaniu
krzywdziciela, że ofiara zasłużyła na przykrości, jakie ją spotkały tym, że taką jest
i tak się zachowuje, a w konsekwencji redukcji kary ze strony sumienia.
Dehumanizacja ofiary jest manipulacją tego samego rodzaju, tyle że bardziej
skrajną i okrutną. Ofierze odmawia się praw ludzkich, co zwalnia oprawcę od kierowania się nimi wobec osoby w przypadku dehumanizacji ofiary. Określenia: „czarnuch”, „żółtek”, „dzikus” i tym podobne stosowane wobec ludzi, którym sprawia się
cierpienie, temu celowi mają służyć. Podobnie wyzywanie i poniżanie słowne osób,
wobec których stosuje się niemoralną przemoc w diadach, na przykład wtedy, gdy
rodzic bije dziecko i wymyśla mu „od gówniarzy”. To wymyślanie – poza wszystkim
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innym – jest przekonywaniem siebie, że karany z racji tego, kim jest, zasługuje na
karę, a bijący „jest w porządku”.
Ten zapewne niekompletny spis sposobów (strategii) uwalniania się od kary sumienia zakończę stwierdzeniem, że sposoby te mogą być stosowane nie tylko po zaistnieniu zachowania niemoralnego, ale także przed jego pojawieniem się, czyli na
etapie przeddecyzyjnym lub decyzyjnym. Odnoszą się zatem zarówno do sumienia
przeduczynkowego, jak i pouczynkowego.
Przedstawione powyżej sposoby manipulowania sumieniem – zarówno te ogólne, jak i te szczegółowe – są niemal identyczne z tymi, które przedstawił A. Bandura w swoim modelu „zwalniania z odpowiedzialności moralnej”. Różnica polega na
tym, że zdaniem tego autora są to sposoby, którymi także posługują się wobec jednostki inni ludzie lub są one zawarte w sytuacji zewnętrznej (Bandura 1998).
Moim zdaniem jedno drugiego nie wyklucza, a wręcz przeciwnie – obie te drogi
wpływania na zachowania ludzkie mogą współdziałać z sobą wzajemnie, wzmacniając się.
Ph. Zimbardo odwołuje się do tego modelu, nazywając sposoby podane przez
Bandurę mechanizmami „odłączenia moralnego”. Ta swego rodzaju autocenzura
moralna może być włączona lub wyłączona selektywnie – w jednym przypadku jest
włączana, w innym nie (Zimbardo 2009). Odnoszę jednak wrażenie, że Zimbardo
nie przywiązuje większej wagi do tych mechanizmów, ja – wręcz przeciwnie.
Obserwacje życia codziennego, a także badania naukowe, na przykład eksperyment Miligrama pokazują, że sposoby te są w wielu przypadkach skuteczne, czyli
przyczyniają się do łagodzenia lub znoszenia kar sumienia. Konsekwencje tego są
dwojakie. Po pierwsze, z racji tego, że nie pogarsza się obraz własnej osoby, nastrój
i samopoczucie również się nie pogarszają, a nawet w niektórych przypadkach mogą
się polepszyć – cel zabiegów wokół sumienia został osiągnięty. Tę konsekwencję
można określić jako doraźną.
Po drugie, brak kary lub kara niewystarczająco silna nie odgrywa roli wzmocnienia
negatywnego w stosunku do zachowań niemoralnych w przyszłości, nie demotywuje
do ich pojawiania się. Może zatem zdarzyć się tak, że zachowania niemoralne będą
powielane bezrefleksyjnie, mogą się stać automatycznie uruchamianym programem
postępowania. Co więcej, brak kar ze strony sumienia może stać się swego rodzaju nagrodą motywującą do powtarzania tych zachowań, które nie zostały ukarane – „Skoro
kara nie nastąpiła, to znaczy, że wszystko jest w porządku i nie ma powodu czegokolwiek zmieniać”. Tę konsekwencję można nazwać „efektem odroczonym”, a jest to
swego rodzaju toksyczny efekt uboczny konsekwencji doraźnej, czyli niedopuszczenia do pojawienia się kary ze strony sumienia.
Pojawia się wszakże istotne pytanie: w jakim stopniu powyżej ukazane sposoby
łagodzenia lub znoszenia kar sumienia są stosowane świadomie i intencjonalnie?
Wydaje się, że jednoznaczna i klarowna odpowiedź nie jest obecnie możliwa.
Część z tych sposobów, na przykład obarczanie odpowiedzialnością za własne czyny
autorytetów, władz lub przypisywanie ofierze zachowań niemoralnych złych intencji, w większym stopniu angażuje procesy świadomości i jest bardziej intencjonalna
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w porównaniu z innymi sposobami. Podobnie może być w przypadku usprawiedliwiania się poprzez powoływanie się na powszechność złych uczynków. Inne sposoby,
na przykład akceptowanie i uleganie stereotypom bazującym na tendencyjności wobec grup lub osób obcych, wydają się bardziej reakcjami bezrefleksyjnymi, w znacznym stopniu zautomatyzowanymi.
Stopień zaangażowania procesów świadomości przy posługiwaniu się różnymi
sposobami wpływania na własne sumienie zapewne jest właściwością indywidualną,
zależną od poziomu wglądu we własne procesy psychiczne oraz od indywidualnego
doświadczenia skuteczności wpływania na sumienie.

6.2. Zaburzenia neuronalnych mechanizmów leżących u podstaw
funkcjonowania moralnego
Odpowiedzi na pytanie o to, co sprawia, że sumienie nie w każdym przypadku potrafi powstrzymywać ludzi od złych uczynków, można także szukać w obszarze zaburzeń neuronalnych mechanizmów leżących u podstaw funkcjonowania moralnego.
O wpływie lezji brzuszno-przyśrodkowej kory przedczołowej (VMPC) na sądy
moralne pisałem już poprzednio, wtedy gdy prezentowałem badania porównujące
decyzje moralne pojawiające się w obliczu dylematów moralnych u osób zdrowych
i u pacjentów z tymi lezjami. W dwóch niezależnych od siebie badaniach wykazano,
że pacjenci w porównaniu do osób zdrowych wykazywali istotnie większą skłonność
do akceptacji osobowego pogwałcenia normy moralnej „Nie zabijaj”, a także szybciej
udzielali odpowiedzi, decydowali się.
Uzyskane wyniki badacze interpretowali w następujący sposób. VMPC jest strukturą odpowiedzialną za antycypację emocji. Lezja tej struktury powoduje, że nie pojawia się negatywna emocja, która występuje po podjęciu decyzji o osobistym rozwiązaniu dylematu moralnego, czyli „współudziale” w pozbawieniu człowieka życia.
Negatywna emocja, o której piszę, to nic innego jak przejaw zapobiegawczej funkcji
sumienia. W tych badaniach lezja VMPC pozbawiła pacjentów tej funkcji sumienia.
Warto jeszcze dodać i to, że przy rozwiązywaniu dylematów innych niż te moralne
nie stwierdzono różnic pomiędzy osobami zdrowymi a pacjentami z lezjami (Ciaramelli, Muccioli, Ladavas i wsp. 2007; Koenigs, Young i wsp. 2007).
Badania przeprowadzone za pomocą różnych metod potwierdzają rolę zaburzeń
kory przedczołowej w funkcjonowaniu moralnym. Oto niektóre z nich.
37 studentów podzielono na dwie grupy na podstawie wyników uzyskanych
w Skali Impulsywności Barratta. Pierwszą z nich stanowili ci, u których stwierdzono
wysoką impulsywność, drugą ci, którzy charakteryzowali się niską impulsywnością.
Obie grupy badanych poddano procedurze nagradzania i karania w ekonomicznej
grze pieniężnej. Podczas tej procedury w różnych częściach mózgu badano metodami elektrofizjologicznymi odpowiedzi wywołane, które stanowiły reakcje neuronów
na doświadczanie nagrody lub kary. Okazało się, że w grupie osób o podwyższonej
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impulsywności odpowiedzi neuronów z przyśrodkowej kory przedczołowej były wyraźnie mniej czułe na sygnały kary w porównaniu z grupą odniesienia.
Na podstawie tych wyników można sądzić, że impulsywność – składowa wielu zaburzeń osobowości, w tym także braku dostatecznej kontroli nad zachowaniami niemoralnymi – może być także skutkiem biologicznie osłabionej wrażliwości,
swego rodzaju niedoceniania negatywnych konsekwencji kar, jakich doświadczamy
(Potts, Georgie, Martin, Barratt 2006).
Wyniki badań, które teraz przytoczę, są niezwykle ważne, ponieważ pokazują nie
tylko skutki dysfunkcji interesujących nas struktur mózgowych, ale także przyczyny
powstawania tych dysfunkcji.
Stosowanie srogich kar cielesnych (harsh corporal punishment – HCP) we wczesnym dzieciństwie stanowi silny stresor rozwojowy związany w sposób przyczynowo-skutkowy z agresywnością i skłonnością do ulegania uzależnieniom w dorosłym życiu. Nie ulega wątpliwości, że agresywność i sposób funkcjonowania w przypadkach
uzależnień są bezpośrednio lub pośrednio związane z zachowaniami niemoralnymi.
Pytanie, jakie sformułowali badacze z Bostonu, było następujące: „Czy stosowanie
srogich kar cielesnych w dzieciństwie powoduje zmiany w strukturze mózgu, tak jak
to obserwujemy na przykład w przypadkach przewlekłej abstynencji seksualnej, oraz
czy ewentualne zmiany można łączyć z zaburzeniami zachowania w dorosłym życiu?”. Spośród 1455 osób w wieku od 18 do 25 roku życia wyselekcjonowano 23 osoby, wobec których w dzieciństwie stosowano kary fizyczne przez minimum trzy
lata, nie mniej niż 12 epizodów karania w ciągu roku, oraz 22 osoby, które nigdy nie
doświadczyły takich kar. Przedmiotem badania i analizy była ilość szarej substancji
mózgowej (gray matter volume – GMV).
Okazało się, że u badanych karanych w dzieciństwie GMV była zredukowana
o 19,1% w prawej przyśrodkowej korze przedczołowej (10 pole według Brodmanna),
o 14,5% w lewej grzbietowo-bocznej korze przedczołowej (9 pole według Brodmanna) oraz o 16,9% w prawej przedniej korze zakrętu obręczy (24 pole według Brodmanna). Wykazano także istotną korelację pomiędzy tymi wynikami a wynikami
w teście WAIS-III (Tomoda, Suzuki, Rabi i wsp. 2009).
Wyniki te wskazują, że znacznemu zredukowaniu uległy te obszary kory przedczołowej mózgu, które stanowią istotną część układu nagrody i kary, są zaangażowane
nie tylko w doświadczanie nagród i kar, ale również – co niezwykle ważne dla funkcjonowania sumienia – w ich antycypację. Biorą także udział w „szacowaniu moralnym”, czyli określaniu nagród i kar dla innych. Obszary te są aktywowane przez czyny
niemoralne – zachowania nieuczciwe. Mają też swój udział w podejmowaniu decyzji
moralnych, aktywowane są zarówno racjonalne, jak i emocjonalne dylematy moralne.
Znacznej redukcji ulega także prawostronna kora przedniej części zakrętu obręczy (ACC), która również jest zaangażowana w funkcjonowanie układów nagrody
i kary, jest także ośrodkiem sprawowania kontroli poznawczej sytuacji konfliktowych,
jest aktywowana przez zachowania nieuczciwe, współuczestniczy w podejmowaniu
decyzji moralnych (dylemat moralny kładki). Można przypuszczać, że w związku
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z redukcją neuronów tej kory zmniejsza się także zdolność współodczuwania empatycznego, a to zgodnie z faktem uczestniczenia ACC w tym zjawisku. Co więcej,
upośledzona zostanie także możliwość antycypacji odczuć empatycznych – ważnych
z punktu widzenia funkcjonowania sumienia.
O tym wszystkim pisałem już poprzednio, teraz pragnę podkreślić inną ważną
konsekwencję uzyskanych wyników. One to powodują poszerzenie naszej wiedzy na
temat przyczyn zaburzeń zachowania osób wychowywanych w rodzinach lub okolicznościach dysfunkcyjnych (czynię założenie, że stosowanie srogich kar cielesnych,
jak to przedstawiono w badaniach, upoważnia do nazwania tych rodzin dysfunkcyjnymi). To już nie tylko naśladowanie i powielanie wzorców zachowań, których było
się uczestnikiem lub świadkiem w dzieciństwie, to częściowy zanik obszarów mózgu, które w dorosłości w sposób niedostateczny wpływają na zachowania społeczne
i moralne, upośledzają funkcjonowanie sumienia. Niedostatki działania sumienia są
konsekwencją ubytków strukturalnych w neuronach tych części mózgu, na których
działaniu bazuje sumienie.
Do uszkodzeń kory przedczołowej w okresie wczesnego dzieciństwa nawiązują
także badania innej grupy badaczy. Dwóch dorosłych pacjentów, u których uszkodzenie tej struktury nastąpiło przed 16. miesiącem życia, zostało wszechstronnie
zdiagnozowanych metodami psychiatrycznymi i psychologicznymi. Podobnie jak
w przypadkach uszkodzenia tej kory w okresie dorosłości, pacjenci z wczesnymi
uszkodzeniami wykazują poważne zaburzenia zachowań społecznych, mimo że ich
sprawności intelektualne są w normie. Wykazują między innymi: niefrasobliwość
wobec przyszłych konsekwencji swoich decyzji, brak lub osłabienie automatycznych
reakcji na nieprzewidziane wypadki, kiedy to spotkała ich kara, a także słabe reakcje
na próby zmian ich zachowania poczynione przez innych ludzi. Pacjenci z wczesnymi uszkodzeniami kory przedczołowej, w odróżnieniu od pacjentów z uszkodzeniami tej kory nabytymi później, wykazują jednak braki w rozumowaniu i moralnym,
co może być powodem tego, że przyswajanie norm społecznych i powinności moralnych może być upośledzone.
Ogólny obraz psychologiczny tych pacjentów – zdaniem autorów – jest bardzo
podobny do objawów psychopatii, a zachowania niemoralne są następstwem uszkodzenia kory przedczołowej (Andersen, Bechara, Damasio i wsp. 1999).
Pewien stopień podobieństwa pomiędzy zachowaniami niemoralnymi a psychopatią zauważa także J.R. Blair. Psychopatię definiuje on jako chorobę rozwojową
charakteryzującą się zaburzeniami emocjonalnymi polegającymi na obniżeniu lub
zaniku poczucia winy, osłabieniem lub zanikiem empatii oraz zachowaniami antyspołecznymi. Autor zaznacza, że tak zdefiniowana psychopatia nie pokrywa się
z diagnozą psychiatryczną zaburzenia. Charakterystyczną cechą, a zarazem objawem osiowym tak rozumianej psychopatii jest to, że zwiększa ona ryzyko pojawienia
się zachowań agresywnych, zarówno tych będących reakcjami na to, co się dzieje
w otoczeniu (agresja reaktywna), jak i instrumentalnych zachowań agresywnych.
Agresji reaktywnej towarzyszy gniew, a w fazie początkowej nie jest ona związana
z jakimś określonym celem. Z powodu gniewu, jaki jej towarzyszy, nazywana bywa
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„gorącą”. Instrumentalne zachowania agresywne od początku są zdecydowanie nastawione na określony cel, którym najczęściej jest jakieś dobro ofiary. Zachowaniom
tym nie towarzyszą emocje – i to jest powód, że bywa nazywana „zimną”. Instrumentalne zachowania agresywne niemal zawsze są zachowaniami niemoralnymi.
Psychopatia rozwija się, czyli za zachowania niemoralne odpowiedzialne są zaburzenia funkcjonalnego współdziałania pomiędzy brzuszno-przyśrodkową korą przedczołową (VMPC) a jądrem migdałowatym. Każda z tych struktur pełni określone
funkcje: jądro migdałowate kształtuje prawidłową relację pomiędzy bodźcem a jego
efektem wzmacniającym, stanowi istotny element układów nagrody i kary oraz odpowiada za ekspresję emocjonalną. VMPC jest zaangażowana w proces antycypacji
wzmocnień pozytywnych (nagród) i negatywnych (kar) oraz podejmowanie na tej
podstawie decyzji moralnych. Badania osób wykazujących objawy psychopatii dowodzą, że przyczyną dolegliwości są zaburzenia tych funkcji oraz nieprawidłowości
współdziałania pomiędzy tymi strukturami. Po stronie jądra migdałowatego zaburzenia te polegają między innymi na redukowaniu aktywności w sytuacji pojawienia się bodźców awersyjnych, u ludzi zdrowych dzieje się dokładnie odwrotnie. Po
stronie VMPC w psychopatii obserwuje się nieprawidłowości w reakcjach na błędne przewidywanie nagrody lub kary. O zaburzeniach współdziałania obu struktur
może świadczyć fakt, że w badaniach dzieci dotkniętych psychopatią stwierdzono
– stosując fMRI – anomalie w aktywności VMPC w odpowiedzi na aktywację jądra
migdałowatego.
Na zakończenie autor sugeruje rozważenie możliwości stosowania farmakoterapii. Znane są leki, które obniżają aktywność jądra migdałowatego, na przykład propranolol, oraz inne leki nasilające jego aktywność, na przykład yohimbina. W zależności od rodzaju zaburzenia można się posłużyć jednym lub drugim sposobem
wpływania na aktywność tego jądra (Blair 2008).
Do funkcjonalnego obwodu neuronalnego jądro migdałowate – kora przedczołowa w kontekście doświadczeń moralnych i cech osobowości nawiązują badania
Harenski i współpracowników. U 10 zdrowych, praworęcznych kobiet (18–29 rok
życia) badano aktywność mózgu w różnych układach doświadczalnych, posługując
się metodą fMRI. Celem badań było poszukiwanie zależności pomiędzy neurotycznością jako cechą osobowości oraz psychopatycznymi cechami osobowości z jednej
strony a aktywnością mózgu w sytuacjach pobudzenia emocjonalnego, w tym także
moralnego, z drugiej strony. Poziom neurotyczności mierzono za pomocą NEO-FFI
Costy i McCrae, a cechy psychopatyczne za pomocą Inwentarza Osobowości Psychopatycznej Lilienfeld i Andrews.
Poziom aktywności jądra migdałowatego w reakcji na nieprzyjemny bodziec
wzrokowy dodatnio korelował z poziomem neurotyczności, a ujemnie z poziomem
psychopatii, a w szczególności z podskalą Inwentarza o nazwie „zimna nieczułość”
(cold-heartedness). Nasilenie cech psychopatycznych ujemnie korelowało z aktywizacją przyśrodkowej kory przedczołowej (pole 9/10 według Brodmanna) w reakcji na
oglądanie zdjęcia przedstawiającego pogwałcenie norm moralnych. Innymi słowy,
im większe nasilenie cech psychopatycznych, tym słabsza aktywacja tej kory w związ-
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ku z sytuacją moralnie naganną. Oznacza to redukcję reaktywności emocjonalnej na
bodźce o charakterze moralnym u osób z nasilonymi cechami psychopatycznymi,
oznacza to także „słabość” sumienia. Podczas prób regulacji doświadczanych emocji
za pomocą pozytywnej autoreinterpretacji tego, co badany widzi na zdjęciach, obserwowano pozytywną korelację pomiędzy cechami psychopatycznymi a aktywnością
brzuszno-bocznej kory przedczołowej (pole 45/47 według Brodmanna), zaś zabiegi
łagodzące negatywne emocje związane z moralnością okazały się skuteczne (Harenski, Kim, Hamann 2009).
Zaprezentowane wyniki potwierdzają istotne znaczenie jądra migdałowatego
i kory przedczołowej dla funkcjonowania moralnego ludzi. Pokazują również, że zaburzenia osobowości znajdują swoje odzwierciedlenie i/lub są spowodowane przez
zmiany aktywności tych struktur. Zestawienie w jednym badaniu neurotyczności
– dużej wrażliwości emocjonalnej z cechami psychopatycznymi – obniżoną wrażliwością emocjonalną jest pouczające i stanowi ważny argument w rozważaniach nad
przyczynami słabości sumienia. Obniżona wrażliwość emocjonalna, owa „zimna
nieczułość”, blokuje pojawienie się emocji negatywnych, nie dopuszcza do doświadczania kary ze strony sumienia.
Na zakończenie tego podrozdziału, niejako w podsumowaniu, można przyjąć, że
prawidłowe działanie kory przedczołowej, głównie jej brzuszno-przyśrodkowej części (VMPC), jest istotnym, a może nawet koniecznym warunkiem skutecznego pełnienia funkcji zapobiegawczej ze strony sumienia. Przy zaburzeniach tego działania
kary ze strony sumienia albo się nie pojawiają, albo są zbyt słabe, a przez to nieskuteczne. Tak jest w przypadkach lezji chorobowych VMPC, zarówno tych wczesnodziecięcych, jak i tych, które zdarzyły się w okresie dorosłości, tak jest w przypadkach
zaniku neuronów tej struktury w wyniku stosowania srogich kar w dzieciństwie, tak
jest u osób charakteryzujących się nadmierną impulsywnością.
Dla skutecznego pełnienia przez sumienie funkcji zapobiegawczej pojawiania się
zachowań niemoralnych ważna jest również zarówno normalna aktywność kory zakrętu obręczy, szczególnie jej przedniej części (ACC), jak i jądra migdałowatego.
Stwierdzenie związku zachowań niemoralnych z cechami psychopatycznymi nie
jest czymś nowym, natomiast przytoczone wyniki badań ukazują neuronalny mechanizm tego związku – zarówno w zachowania niemoralne, jak i w istnienie cech
psychopatycznych są zaangażowane te same struktury mózgowe, a ściślej – zaburzenia ich normalnego działania. Istnieją powody, aby przypuszczać, że przy znacznym
nasileniu okrucieństwa czynów niemoralnych różnice między nimi a dominacją
cech psychopatycznych w zachowaniu ludzi zanikają.
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6.3. Znaczenie stanów wewnętrznych podmiotów moralnych
oraz czynników sytuacyjnych dla funkcjonowania sumienia
Analizując przyczyny słabości sumienia, małej jego skuteczności w zapobieganiu,
niedopuszczaniu do pojawienia się czynów niemoralnych, nie sposób pominąć znaczenia stanów wewnętrznych podmiotów moralnych z jednej strony oraz czynników,
okoliczności sytuacyjnych z drugiej strony. Odnosząc się do stanów wewnętrznych,
mam na myśli nie tyle krótkotrwałe, gwałtowne i silne emocje negatywne nazywane
afektami – ich konsekwencje dla funkcjonowania moralnego są znane i dobrze opisane – ile długotrwałe stany emocjonalne, o różnym, najczęściej dużym natężeniu,
a także przekonania, schematy poznawcze i tym podobne.
Zdając sobie sprawę z tego, jak trudne bywa oddzielenie stanów wewnętrznych
umownie określanych jako „normalne” od tych określanych jako „nienormalne” lub
„patologiczne”, chciałbym odnosić się tylko do stanów normalnych, pomijając te,
które w sposób widoczny nimi nie są.
Na sposób funkcjonowania sumienia, na jego skuteczność wpływają między
innymi:
1. Nienawiść odczuwana wobec konkretnej osoby lub grupy społecznej. To silny,
niekiedy ekstremalnie silny negatywny stan emocjonalny specyficzny dla gatunku
ludzkiego; wśród siedmiu systemów emocjonalnych J. Pankseppa nienawiść nie
występuje. Jest ona bardzo skutecznym sposobem „łagodzenia” sumienia, a w sytuacjach skrajnych całkowicie wyłącza nie tylko sumienie, ale także inne mechanizmy kontroli zachowania. Niewykluczone, że destrukcyjna siła nienawiści
wynika z tego, że prawdopodobnie jest ona u ludzi „pozostałością” lub ewolucyjną modyfikacją agresji międzygatunkowej. Odczuwanie nienawiści jest niekiedy
„uzasadniane” doznaniem krzywdy ze strony nienawidzonego lub nienawidzonych – „Nienawidzę go (ich), ponieważ wyrządził mnie (nam) krzywdę”. Może
być także uzasadniana przekonaniem osoby nienawidzącej o całkowitej nikczemności nienawidzonych i byłaby to swego rodzaju kara na nikczemność. Obie te
okoliczności mogą być dla sumienia powodem „odstąpienia od karania” nienawidzącego sprawcy czynu niemoralnego.
2. Poczucie pokrzywdzenia, czyli także silna negatywna emocja pojawiająca się wtedy, gdy jednostkę lub grupę społeczną dosięgną negatywne konsekwencje działań
innych osób lub zdarzeń losowych w sytuacji, gdy zachowania pokrzywdzonych
lub okoliczności nie usprawiedliwiają pojawienia się tych konsekwencji. Innymi
słowy, jednostkę dosięgła strata, na którą sobie nie zasłużyła. Stracie tej towarzyszą: poczucie bezsilności, przekonanie, że oto został naruszony „pewien porządek świata”, oraz cierpienie. Sytuację taką ilustruje następujący przykład: Córka
pani A została potrącona przez samochód na chodniku przed domem. W wyniku
potrącenia dziewczynka już do końca życia będzie miała częściowo niesprawną
rękę. Strata dla ofiary i jej matki jest oczywista, bezsilność może wynikać z tego,
że nie ma już możliwości przywrócenia pełnej sprawności ręki. Naruszony został
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„porządek świata” wyrażający się postanowieniem, że chodniki są dla pieszych,
a jezdnie są dla pojazdów. Cierpienie to ból fizyczny dziecka, ból empatyczny
matki oraz cierpienie wynikające z niemożności realizowania marzeń o określonej przyszłości dziecka – wszystko wskazywało na to, że dziewczynka może zostać
dobrą koszykarką.
Poczucie pokrzywdzenia może uruchomić i wtedy usprawiedliwia zemstę, która jest przecież czynem niemoralnym – istnieją bowiem instytucje powołane do
wymierzania sprawiedliwości. Zemsta może dotyczyć krzywdziciela, ale może
się rozprzestrzenić także na innych ludzi, na przykład potomstwo krzywdziciela. I dalej, poczucie doznanej krzywdy może powodować, że obraz krzywdziciela
w oczach pokrzywdzonego staje się wystarczająco zły, aby usprawiedliwiać czyny
niemoralne wobec niego.
3. Na sposób funkcjonowania sumienia może także wpływać przeżywanie długotrwałej frustracji wynikającej na przykład z niemożności zaspokojenia istotnych
potrzeb, braku nadziei na lepszą czy bodaj znośną przyszłość. Długotrwałe życie w poniżeniu i pogardzie ze strony innych ludzi także może sprzyjać łagodzeniu lub eliminowaniu kar sumienia, może stanowić okoliczność umożliwiającą
usprawiedliwianie czynów niemoralnych.
Odnosząc się teraz do czynników sytuacyjnych, analiza wpływów tych czynników
sytuacyjnych, okoliczności zewnętrznych na funkcjonowanie moralne, na skuteczność sumienia ma wieloletnią tradycję nie tylko w psychologii. W niej zaś kojarzy się
ze stanfordzkim eksperymentem więziennym Zimbardo. Przebieg tego eksperymentu, jego zakończenie, badania i analizy, jakie wykonano już potem, a także wyniki
innych badań inspirowanych tym eksperymentem, a nade wszystko opisy i analizy
masowych zbrodni, jakich dokonano w dziejach ludzkości, prowadzą do niepodważalnego stwierdzenia, że w określonych sytuacjach ludzie, których oceniano jako
dobrych i przyzwoitych, dopuszczają się czynów niemoralnych, zachowują się
w sposób pozbawiony wszelkich zasad moralnych, stają się okrutni.
Zjawisko to Zimbardo nazwał efektem Lucyfera (Zimbardo 2009). Na nowo
rozgorzał toczony od dawna spór o to, czy za stosowanie przemocy, okrucieństwo
są odpowiedzialne indywidualne cechy (zaburzenia) sprawcy, czy też może sytuacja
zewnętrzna powoduje, że stają się oni okrutni. Dyskusja – mniej lub bardziej naukowa – na ten temat jest wielowątkowa, zbyt rozległa, aby można ją było zreferować
pokrótce. Dlatego też rozważę tylko dwie kwestie. Pierwsza z nich to zasięg obowiązywania efektu Lucyfera – czy jest on regułą, czy też może mniej lub bardziej częstym
wyjątkiem. Zwolennicy koncepcji sytuacyjnej są skłonni przekonywać, że efekt Lucyfera funkcjonuje na zasadzie reguły, zdecydowana większość ludzi, jeżeli znajdzie
się w sytuacji sprzyjającej lub krytycznej, pogwałci zasady moralne. Przez sytuacje
krytyczną rozumiem taką, która wymaga od osoby albo naruszenia norm moralnych, albo utraty jakichś korzyści, i nie muszą to być korzyści tylko materialne. Jeżeli
sytuacja będzie tego wymagała, zdecydowana większość ludzi – jeżeli nie wszyscy –
nie zrezygnuje z korzyści, gwałcąc zasady moralne, stosując przemoc, dopuszczając
się nawet okrucieństwa. Zimbardo ujmuje to w następujący sposób:
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Podstawowy paradygmat przedstawiony w tym rozdziale stanowi ilustrację względnej łatwości, z jaką zwykli, „dobrzy” ludzie, mężczyźni i kobiety, mogą zostać pobudzeni
do „złych” zachowań poprzez włączenie lub wyłączenie tej czy innej społecznej zmiennej sytuacyjnej (Zimbardo 2008, s. 36).

W innym miejscu pisze:
Wojny z terroryzmem nie da się nigdy wygrać, wyłącznie realizując plan bieżącej
administracji, mający na celu znalezienie i zniszczenie terrorystów – ponieważ każdy
człowiek, gdziekolwiek, w jakimkolwiek czasie może stać się aktywnym terrorystą (Zimbardo 2008, s. 71).

Nie wiem, co upoważnia autora do takiego uogólnienia, nie wiem, czy ma on
prawo do posługiwania się dużym kwantyfikatorem. Wątpliwości, którymi się podzieliłem, nie wynikają wyłącznie z przesłanek formalno-logicznych. W dziejach
ludzkości pojawiały się i nadal się pojawiają czyny haniebne i okrutne, ale także czyny heroiczne. Naród polski w czasie okupacji hitlerowskiej został poddany okrutnej
próbie. Polacy, sami narażeni na okrutne represje, wiedzieli, że za udzielanie pomocy
eksterminowanym Żydom – czego byli naocznymi, codziennymi świadkami – grozi im śmierć. Sytuacja była skrajnie zagrażająca dla wszystkich, a mimo to znaczna
ich część pomagała Żydom, nie uległa presji sytuacji. Ponad 6000 polskich drzewek
w Instytucie Yad Vashem świadczy o tym dobitnie. Byli i tacy Polacy, którzy współdziałali z faszystami w niszczeniu istnień ludzkich, byli i tacy, którzy pozostawali
obojętni wobec zbrodni. Nie mam żadnych udokumentowanych podstaw, ale zaryzykowałbym przypuszczenie, że częstotliwość udzielania pomocy Żydom oraz działania przeciwko nim można przybliżyć przez rozkład normalny. Nawet gdybym się
mylił, to kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy Polaków pomagających eksterminowanym
Żydom podaje w wątpliwość „każdy”. To były zachowania po stronie ofiar terroru
hitlerowskiego – a po stronie oprawców? Historia zbrodniczego, hitlerowskiego batalionu 101 sformowanego w celu dokonywania eksterminacji narodu żydowskiego
ma zbliżoną wymowę. Przy formowaniu batalionu około 50% jego uczestników odmówiło zabijania. Świadczy to o tym, że u tych osób funkcjonowało sumienie – wewnętrzny regulator zachowań moralnych. Liczba niezabijających w miarę upływu
czasu i wzrostu presji sytuacyjnej (głównie społecznej) stawała się coraz mniejsza, ale
10% uczestników konsekwentnie do końca odmawiało zabijania. Co powodowało
tymi ludźmi, bo przecież nie sytuacja zewnętrzna?
To jest bardzo istotne pytanie!
Podobne zależności można stwierdzić w eksperymentach psychologicznych.
W tym już prezentowanym, Miligrama, 35% uczestników nie uległo naciskom eksperymentatora i odmówiło stosowania najsilniejszego bodźca prądowego. Mimo
znacznej presji sytuacyjnej, ich sumienie nie pozwoliło im zadawać cierpienia uczniom. Dlaczego ich sumienie nie zostało „wyłączone”? To pytanie już sformułowałem poprzednio. Także w stanfordzkim eksperymencie więziennym odnotowano
przypadki rezygnacji z udziału w nim. Można przypuszczać, że przyczyna tej rezygnacji była zbliżona do tej z eksperymentu Miligrama.
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Druga kwestia godna rozważenia to znaczenie, jakie nadaje się czynnikom sytuacyjnym. Zimbardo, odwołując się do teorii K. Lewina, stwierdza: „perspektywa sytuacyjna wysuwa zewnętrzne determinanty zachowania na plan pierwszy, przyznając
im status o wiele większy aniżeli tylko pozostających w tle okoliczności łagodzących”
(Zimbardo 2008, s. 35). W obu przywoływanych przeze mnie dziełach Zimbardo zamieszcza cały szereg twierdzeń własnych i cytatów innych autorów, które jakby łagodzą to dość kategoryczne stwierdzenie. Jednym z nich jest to właśnie: „ten sam umysł
ludzki, który stwarza najpiękniejsze dzieła sztuki i nadzwyczajne cuda techniki, jest
równie odpowiedzialny za wynaturzenia własnej doskonałości” (Zimbardo 2008,
s. 37). A zatem to umysł ludzki – w ostatecznym rozrachunku mózg ludzki – jest odpowiedzialny za to, czy ofiarujemy pomoc potrzebującym, czy może odwrócimy się
do nich plecami, czy też pogrążymy ich jeszcze bardziej. I dalej, w ostatecznym rozrachunku, o tym, czy zostanie naciśnięty spust karabinu, decyduje konfiguracja impulsów nerwowych wysłanych z kory mózgowej do mięśni ręki. I jest to proces o wiele
bardziej skomplikowany, nieporównywalny z odruchowym cofnięciem ręki po jej
kontakcie z gorącym piecem. Na nasze zachowania wpływają zarówno bodźce z otoczenia, jak i wszystko to, co jest „zapisane w naczelnym koordynatorze zachowań”,
czyli mózgu. Oba te czynniki wyznaczają aktualne jego możliwości funkcjonalne.
Decydowanie o tym, który z czynników jest ważniejszy – w świetle obecnej wiedzy – jest przedwczesne. Być może – biorąc pod uwagę ogromną ilość i różnorodność „zapisów mózgowych” i taką samą ilość sytuacji zewnętrznych – pytanie o to,
co jest ogólnie ważniejsze, jest pytaniem, na które trudno będzie uzyskać rzetelną
odpowiedź.
Bezdyskusyjną zasługą Zimbardo i innych badaczy o orientacji sytuacyjnej jest to,
że z naciskiem podkreślają znaczenie czynników sytuacyjnych dla moralnego funkcjonowania ludzi, tym bardziej że przesadne przypisywanie znaczenia czynnikom
dyspozycyjnym wynikającym z określonych cech czy zaburzeń sprawców zachowań
niemoralnych także nie odzwierciedlało rzeczywistości.
Zasługą ich jest także i to, że ukazali, jak wiele jest sytuacji i jakie różnorodne są
psychologiczne mechanizmy ich oddziaływania na zachowania moralne. Ogromna
wiedza, jaką w tym względzie zgromadzono, nie tylko służy lepszemu zrozumieniu
zachowań ludzkich, ale także – co niezwykle ważne – może być wykorzystywana do
dokonywania niezbędnych korekt zachowania w celu uczynienia życia ludzi bardziej
znośnym lub nawet szczęśliwym. Nie można bowiem pokazać jakiegokolwiek rozsądnego powodu, dla którego ludzie muszą lub powinni cierpieć, jeżeli przyczyną
cierpienia nie jest choroba.

6.4. Czy jest możliwe biologiczne wzmacnianie sumienia
Nigdy do tej pory wiedza o tak wydawałoby się niebiologicznych aspektach życia ludzi, jakimi są moralność i sumienie, nie była tak biologiczna właśnie. O moralności
i sumieniu możemy teraz myśleć także w kategoriach funkcjonowania mózgu.

Jakie mogą być przyczyny słabości sumienia jako wewnętrznego regulatora zachowań moralnych
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Badając i opisując moralność i sumienie, możemy się posługiwać językiem aktywności neuronów. To, co szczególnie ważne, to możliwość stosowania obiektywnych,
weryfikowalnych metod badania tych zjawisk. Metody te zapewne nie są wystarczająco dokładne (myślę na przykład o niskiej rozdzielczości czasowej fRMI), na pewno
trzeba je udoskonalać, wprowadzać nowe. Jedno wszakże jest pewne, mamy niepodważalne dowody na to, że zachowania moralne ludzi, skuteczność sumienia zależą
także od funkcjonowania neuronów mózgowych. Wiemy, gdzie w mózgu te neurony
się znajdują, potrafimy – różnymi metodami – mierzyć ich aktywność, zarówno tę
bioelektryczną, jak i tę biochemiczną. Badacze wykazują także niespotykaną do tej
pory pomysłowość w planowaniu i przeprowadzaniu eksperymentów łączących to,
co psychiczne i społeczne, z tym, co biologiczne. Rodzi się zatem pytanie, czy wiedza ta i możliwości badania mogą być wykorzystane do biologicznego wzmocnienia
sumienia, a przez to do dokonywania korekt zachowań niemoralnych w sytuacjach,
gdy jest to niezbędne.
Pisząc o wzmacnianiu sumienia, mam na myśli na przykład takie oddziaływania, które spowodowałyby, że wszelkie próby łagodzenia, uciszania czy wyłączania
sumienia dokonywane zarówno przez podmiot moralny, jak i przez otoczenie były
nieskuteczne. Mówiąc językiem potocznym, chodziłoby o to, aby – odwołując się dla
przykładu do eksperymentu Miligrama – myśl czy argument „Ja nie ponoszę odpowiedzialności za cierpienia tego nieszczęśnika (ucznia)” nie zwyciężały w konflikcie
z normą moralną „Nie wolno ludziom sprawiać cierpienia, jeżeli na to nie zasłużyli”.
Wiemy, że w którymś momencie taki konflikt się rozgrywa, i wiemy, że dzieje się to
w korze zakrętu obręczy.
I dalej, pisząc o biologicznym wzmocnieniu sumienia, myślę o stosowaniu takich
sposobów, które bezpośrednio działają na biologiczne korelaty zachowań moralnych.
Powtórzę pytanie: czy jest obecnie możliwe biologiczne wzmocnienie sumienia?
Racjonalna odpowiedź powinna brzmieć: obecnie jeszcze nie, ale wyniki badań
wskazały kierunek, w którym należy podążać. Pojawiają się jednak wyniki badań,
które pozwalają mieć nadzieję, że sytuacja może się zmienić.
Oto jedne z takich wyników, jeszcze w tym opracowaniu nieprzytoczone.
Czynnikiem motywującym do zachowań niemoralnych są między innymi antycypacje korzyści i wynikające z nich subiektywnie odczuwane nagrody, jakie mogą
być konsekwencją tych zachowań. Czynnikiem demotywującym do naruszania
norm moralnych może być antycypowanie i/lub doświadczanie kar ze strony sumienia. Celem badań, których prezentację rozpoczynam, było określenie wpływu endogennego systemu opiatowego na odczuwanie rzeczywistych nagród i kar podczas
gier hazardowych.
W badaniach uczestniczyło 15 dorosłych, praworęcznych, zdrowych mężczyzn,
którym podano dożylnie 10 mg naloksonu, substancji blokującej kompetetywnie receptory opiatowe. Po tym podaniu uczestnicy grali w grę hazardową z realnymi pieniężnymi zyskami lub stratami, ich mózgi skanowano metodą fMRI, a oni oceniali
swoje doznania na skali od +100 (maksymalna przyjemność – nagroda) przez 0 do
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–100 (maksymalna przykrość – kara). Kontrolna grupa badanych zamiast naloksonu
otrzymywała 0,9% roztwór soli fizjologicznej.
Podanie naloksonu wyraźnie osłabia doznanie przyjemności w reakcji na korzyść –
nagrodę. Z efektem tym jest skorelowane nasilenie aktywności przedniej kory zakrętu
obręczy (ACC), a wielkość tego nasilenia była proporcjonalna do wielkości nagrody.
Jeszcze bardziej wyraźny efekt obserwowano w odniesieniu do straty pieniężnej –
kary. Pod wpływem naloksonu kara odczuwana była jako bardziej nieprzyjemna,
bardziej awersyjna, a efekt ten był związany ze wzrostem aktywności w przedniej korze wyspy (AIC) oraz w części ogonowej przedniej części zakrętu obręczy (caudal
anterior cingulate cortex). Należy jeszcze dodać, że z innych badań wynika, iż blokada
receptora opiatowego wyraźnie redukuje patologiczne zachowania hazardowe (Petrovic, Plener i wsp. 2008).
Nalokson okazał się zatem idealnym wzmocnieniem sumienia w przypadku złych
uczynków, osłabił odczucie nagrody po takim uczynku oraz nasilił odczucie kary.
Być może nalokson lub jego analog byłby zbawienny dla osób, które nie mogą się
powstrzymać od przywłaszczania sobie własności innych ludzi.
W tym miejscu należy przypomnieć także wyniki innych badań, w których wykazano, że wzrost aktywności serotoninowego układu neurotransmisyjnego uzyskany przez zastosowanie citalopramu zmniejsza gotowość ludzi do czynienia innym
krzywdy (Crockett, Clark i wsp. 2010).
Oczywiście nalokson i citalopram nie są lekami w rozumieniu medycznym, czyli
z różnych powodów nie są stosowane jako leki, ale efekty opisane powyżej wskazują
na to, że istnieje możliwośc farmakologicznej regulacji funkcjonowania moralnego.
Pewne nadzieje na regulacje tego funkcjonowania można także wiązać z neuronami lustrzanymi. Jak wykazano poprzednio (podrozdział 5.2. „Neurobiologiczne
badania empatii”), neurony te są związane z empatią, a ta z kolei jest istotna dla efektywności sumienia.
Tytuł i treść tego podrozdziału nie upoważniają mnie do przedstawienia psychologicznych metod wzmacniania sumienia. Istnieją takie metody, funkcjonują całe
programy oddziaływań psychospołecznych, których celem jest wzmacnianie sumienia. Są one dobrze opisane i bywają skutecznie stosowane. Być może udałoby się
poprawić tę skuteczność przez połączenie kilku metod wzmacniania sumienia.
Ze swej strony dodałbym jeszcze konieczność uświadamiania ludziom tego, że
niekiedy manipulują swoim sumieniem, chcąc zmniejszyć karę ze strony sumienia
lub uniknąć jej. Powinni jednak wiedzieć, że takie zabiegi, choć przynoszą pewne
korzyści krzywdzicielom, nie zmieniają przykrej sytuacji krzywdzonych.
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Jakościowy postęp w badaniach nad funkcjonowaniem mózgu, rodząca się nowa dyscyplina naukowa – neuroetyka – były inspiracją do podjęcia próby odmiennego niż
do tej pory spojrzenia na sumienie – jeden z podstawowych wewnętrznych regulatorów zachowań ludzkich. Być może samo określenie „sumienie” jest nieco archaiczne
i nie kojarzy się z precyzyjnymi badaniami naukowymi, niemniej jednak cały czas
jest ono obecne w przeżyciach ludzi, a wewnętrzny mechanizm regulacji zachowań
moralnych, który pojęcie sumienie „nazywa”, jest niezaprzeczalnym faktem. Zgodnie z moim sposobem rozumienia sumienia, jest ono specyficznie ludzką częścią,
odmianą lub sposobem funkcjonowania mechanizmów nagrody i kary – podstawowych biologicznych mechanizmów zawiadujących zachowaniem istot obdarzonych
życiem psychicznym.
Włączenie sumienia w obszar funkcjonowania mechanizmów nagrody i kary
jest uzasadnione nie tylko przesłankami subiektywnymi. Myślę tutaj o pozytywnych
emocjach pojawiających się w następstwie dokonania dobrego uczynku, które są
przeżywane jako nagroda, oraz o negatywnych emocjach występujących po złych
uczynkach, a przeżywanych jako kara. Zarówno nagrody, jak i kary odnoszą się bezpośrednio do kluczowej dla ludzi struktury poznawczej – obrazu własnej osoby. Nagrody umacniają, czynią bardziej pozytywnym obraz własnej osoby, kary zagrażają,
podają w wątpliwość czy wręcz negują jego (obrazu) pozytywność.
Za włączeniem sumienia w dziedzinę funkcjonowania mechanizmów nagrody
i kary przemawiają także fakty empiryczne: struktury mózgowe zaangażowane w antycypacje i doświadczanie nagród i kar są także aktywowane przez decyzje moralne,
oceny moralne oraz zachowania moralne. Liczne przykłady tych faktów podałem
poprzednio.
Sumienie definiuję jako psychologiczny mechanizm adaptacyjny, w którym ocena skutków własnych zachowań lub pragnień na wymiarach „dobre uczynki – złe
uczynki” poprzez wpływ na obraz własnej osoby powoduje pojawienie się emocji pozytywnych lub negatywnych, które z kolei motywują lub demotywują do zachowań
bądź to podnoszących, bądź pomniejszających dobrostan innych.
Jego adaptacyjny charakter wynika z funkcji, jakie pełni. Zarówno ta nagradzająca, motywująca do dobrych uczynków, jak i karząca, zapobiegająca występowaniu
złych uczynków odgrywają istotną rolę w tym, co poprzednio nazwałem „życiem
z sobą” i „życiem z innymi”.
Nie utożsamiam sumienia z moralnością. Sumienie jest „na usługach” moralności, współpracuje z nią, ale nią nie jest. Współpraca, o której piszę, to odwoływanie
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się do standardów moralnych, systemu wartości oraz treści tożsamości moralnej jednostki przy ocenie własnych pragnień i/lub zachowań z moralnego punktu widzenia.
Mechanizmem szczególnie ważnym z punktu widzenia zapobiegawczej, profilaktycznej roli sumienia (sumienia przeduczynkowego) jest zdolność antycypacji nagród i kar. Zdolność ta jest niezwykle istotna w procesie motywowania do każdej
działalności ukierunkowanej na osiągnięcie określonego celu; wyobrażenie sobie
osiągnięcia celu, nagroda, jaka pojawi się po tym osiągnięciu, jest znaczącym czynnikiem motywującym.
W przypadku sumienia nagradzającego wyobrażenie sobie, oczekiwanie nagrody
za przestrzeganie norm moralnych jest ważnym czynnikiem motywującym do takiego postępowania.
W przypadku sumienia karzącego to właśnie przewidywanie i wyobrażenie sobie
kary, jaka nastąpi po dokonaniu czynu niemoralnego (spowodowaniu czyjegoś cierpienia straty lub szkody), jest, może być czynnikiem demotywującym do popełnienia tego czynu. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie sumienia zapobiegającego,
przeduczynkowego, bez zdolności antycypacji kar.
Najnowsze badania neurobiologiczne odsłaniają neuronalny mechanizm antycypacji, pozwalają mówić o niej językiem funkcjonowania neuronów, nie tylko pokazują przebieg procesu fizjologicznego, ale także wskazują miejsca w mózgu, w których te procesy się rozgrywają.
Zjawiskiem związanym bezpośrednio z sumieniem, do pewnego stopnia warunkiem funkcjonowania obu rodzajów sumienia, jest empatia, czyli zdolność współodczuwania z innymi. Dzięki odkryciu neuronów lustrzanych, dzięki nieinwazyjnym
metodom badania mózgu poznano neuronalny mechanizm empatii. Zdolność ludzi
do współodczuwania jest konsekwencją tego, że uświadomienie sobie (obserwowanie) cierpienia innych osób powoduje aktywację neuronów tych struktur mózgowych
obserwującego, które są związane z odczuwaniem bólu. A zatem w fizjologiczny mechanizm empatii są zaangażowane neurony związane z odczuwaniem bólu. I znowu,
mózgowe ośrodki bólowe – neuronalne korelaty empatii – to te same ośrodki, które
są aktywowane w sytuacjach dylematów, ocen i zachowań moralnych. Są to: kora
zakrętu obręczy, szczególnie jej przednia część (ACC), kora wyspy (IC) oraz górny
zakręt skroniowy (STG).
Neuroobrazowanie mózgu podczas doświadczania różnorodnych sytuacji moralnych pokazuje struktury mózgu, które są aktywne podczas tego doświadczania.
Dzięki wynikom badania fMRI połączonego z rozwiązywaniem dylematów moralnych, oceną zachowań moralnych własnych i innych osób w trakcie gier ekonomicznych związanych z przeżywaniem albo nagrody, albo kary (straty) zarysowuje się
organizacja funkcjonalna, system lub układ struktur mózgowych, które w przyszłości – wydaje się, że bardzo bliskiej – można będzie nazwać mózgiem moralności
i sumienia.
Struktury, które już teraz można uznać za składowe mózgu moralności, to między
innymi: jądro migdałowate, hipokamp, przednia część kory wyspy (IC), kora zakrętu
obręczy, zarówno jej przednia (ACC), jak i tylna część (PCC), górny zakręt skronio-
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wy (STG), ciemieniowy zakręt kątowy (AG) oraz znaczne obszary kory przedczołowej (PFC) z częścią brzuszno-przyśrodkową (VMPC), grzbietowo-boczną (DLPC)
oraz korą orbitalną (OFC).
Przynależność tych struktur do mózgu moralności i sumienia wykazano nie tylko
poprzez badania osób zdrowych w sytuacjach moralnych, ale także – co niezwykle
ważne – dzięki badaniom osób z trwałymi lub przejściowymi (stosowanie stymulacji
magnetycznej) uszkodzeniami tych struktur.
Wykazano również, że obszary mózgu zaangażowane w funkcjonowanie moralne oraz w zachowania aspołeczne i te o cechach psychopatycznych pokrywają się
(Raine, Yang 2006). Przykładem mogą być zaburzenia funkcjonalnego układu jądro
migdałowate – brzuszno-przyśrodkowa kora przedczołowa.
A zatem, raz jeszcze, wykorzystanie najnowszych zdobyczy neuronauk do badań
nad mózgiem pozwoliło na tyle uzupełnić wiedzę o funkcjonowaniu mechanizmów
nagrody i kary, że uzasadnione staje się uczynienie z nich swego rodzaju fundamentu, swoistego paradygmatu do badań zjawisk z obszaru moralności i funkcjonowania
sumienia. Dzięki obrazowaniu rezonansem magnetycznym ustalono, jakie struktury mózgowe są zaangażowane w doświadczanie zjawisk moralnych. Taka „mózgowa
topografia moralności” nie tylko stanowi wartość samą w sobie, ale także pozwala
łączyć w jedną prawdopodobną całość różne mniej lub bardziej odległe składowe odczuć moralnych. Okazało się bowiem, że mózgowa analiza konfliktów poznawczych,
antycypacja nagrody lub kary, doświadczanie nagrody i kary, przeżywanie emocji,
w tym tych moralnych – wszystko to może się dziać w jednym miejscu w mózgu,
wpływając na siebie wzajemnie, współtworząc się. Co więcej i co niezwykle ważne,
próby psychologicznych oddziaływań na przeżycia moralne, na przykład na oceny
moralne lub na emocje moralne, bywają skuteczne, ponieważ zmieniają funkcjonowanie tych miejsc w mózgu. Należy wspomnieć także o jeszcze jednej korzyści poznawczej. Jest nią próba wyjaśnienia przyczyn różnic w „głosie moralnym” kobiet
i mężczyzn. Okazało się bowiem, że sądy, oceny, reakcje emocjonalne i tym podobne
w sytuacjach moralnych u obu płci aktywują nieco inny układ struktur mózgowych.
W zakończeniu poprzedniego rozdziału – odwołując się do wyników badań –
wyraziłem nadzieję na to, że możliwe będzie wzmacnianie sumienia, odwołując się
do jego biologicznych mechanizmów. Nadzieja ta nie powinna przeszkadzać w wykorzystywaniu już istniejących i poszukiwaniu nowych sposobów psychospołecznych oddziaływań na efektywność wewnętrznych regulatorów zachowań moralnych.
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