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W dniach 21-23 lipca 2000 W Londynie 
odbyia siq bardzo szczegolna i niezwykia 
konferencja mieszczqca siq W coraz szer- 
szym nurcie integrowania roznych sposo- 
bow rozumienia ludzkiej psychiki i umyslu. 
Byla ona rniejscem spotkania przedstawi- 
cieli dwoch nauk zajmujqcych siq pozna- 
niem umysiowego funkcjonowania ludzkie- 
go umyslu - neuroscience i psychoanalizy. 

Konferencjq otworzyia Julia Fabricius, 
dyrektor Ama Freud Centre. W swoim krot- 
kim wystzpieniu zwrocila ona uwage na fakt 
o doniosiym znaczeniu - mianowicie na to, 
ze przez wiele lat dwie spotykajqce siq 
W trakcie konferencji dyscypliny naukowe 
byly W opozycji, mowily o konkurencyjnyrn 
sposobic widzenia czlowieka. Spotkanie 
w L.ondynie mialo na celu zako~iczenic tej 
wzajemnej opozycji. W ten sposGb obie 
nauki W pewnym sensie zataczaiy kolo - je- 
Sli wziqC pod uwagq perspektywq psycho- 
analitycznq. Jak wiadomo, Zygmunt Freud 
byi neurologiem i tworcq psychoanalizy. 
Potem te dwie dziedziny rozdzieliiy siq, by 
po pewnym czasie ponownie poiqczyi: 
W trakcie omawianego wydarzenia. 

W konferencji wziqli udziai zaproszeni 
goicie. Pienvszym z nich by1 Olivier Sachs, 
znany ze swoich ksiqzek takich jak ,,Prze- 
budzenie" czy ,,Cziowiek, ktory pomylii 
swojqzonq z kapeluszem". Jego bardzo cie- 
pie i osobiste slowa odnosiiy siq giownie 
do subiektywnych odczuC pacjentow cier- 
piqcych na roine dolegliwoici neurologicz- 
ne. Jakie czqsto zdarza sic, i e  stwierdzenie 
organicznego charakteru choroby jest row- 
noznaczne z zakohczeniem naszego zainte- 
resowania przeiyciami pacjenta. Podsumo- 
wanie ,,to organiczne" jest czqsto toisame 
z ukrytym stwierdzeniem ,,to niezmienne, 

nie ma siq tym CO zajmowad". Wystwienie 
0. Sachsa wskazywalo zupelnie innq per- 
spektywq. Ornawiai on rozne neurologicz- 
ne zespoly i dolegliwoici W ich subiektyw- 
nym, giqboko ludzkim wymiarze, wskazu- 
jqc na moiliwoici ich rozumienia i psycho- 
analitycznej interpretacji zarowno objawow, 
jak i wypowiadanych przez chorych tresci. 
Kolejny wykladowca, Mark Solms z Anna 
Freud Centre W Londynie, ombwil psycho- 
analitycznq teoriq uczuC W jej klasycznym, 
freudowskini irjqciu. Przypomniai on, ze 
zdaniem Freuda SwiadomoSC stuzy dwom 
celom. Jestesmy iwiadomi, dziqki niej. 
dwoch rzeczywistoici W tyrn samym czasic 
- iwiata zewnqtrzn?go i wewnqtrznego (in- 
trapsychicznego). SwiadomoSC Swiata ze- 
wnqtrznego bazuje na zmysiach np.  wzroku 
czy sluchu. Natoniiast analogicznq podsta- 
wq Swiadomoici tego, co dzicjc s i ~  \VC- 

wnqtrz nas sq irczuci;~. Sq prcrwo~nyn~ nny- 
stem kierujqcyrll s i ~  do Swiala il~r~;~j,sycl~ic/.- 
nego i sposobcrii, w jaki spostrzegalny stan 
samych siebie. 

W dyskusji do wystqpienia M.  Solmsa, 
swoje uwagi przedstawii Douglas Watt 
z Qiuincy Medical Center (USA). Odniosi 
siq on miqdzy innyrni do psychoanalitycz- 
nej teorii libido wskazujqc, 2e wspoiczesne 
badania neuroscience sugerujq istnienie 
trzech glownych ,,sii" - ukiadow neuronal- 
nych wewnqrz organizmu. Pienvszy z nich 
zwiqzany jest z obronq organizmu i takimi 
emocjami, jak lqk i wSciekioS~, drugi 
z ,,ukiadeni przywiqzania", a wiqc tym 
wszystkim, CO wiqie nas z innymi W zwiqz- 
ki. W obu tych ukiadach neuropeptydy gra- 
jq wainq i specyficznqrolq. Trzeci, nadrzqd- 
ny wobec dwu poprzednich, to ukiad neu- 
ronalny ktorego cele dziaiania wiqzq siq 
z aktywnoiciq, poszukiwaniem. Jest to 
uklad, ktory, jak byio to obrazowo powie- 
dziane, mowi nam: ,,nie siedz W miejscu, 
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tylko sic rusz". Uktad ten zwiqzany jest 
z aktywnoiciq szlakow dopaminergicznych. 

Kolejny wykladowca, Antonio Dama- 
scio z Universytetu W Iowa (USA), jest au- 
torem przetlumaczonej na jqzyk polski 
ksiqzki ,,Blqd Kartezjusza", ktora blyska- 
wicznie miknqla z potek ksiqgarskich. Omo- 
wil on zagadnienia dotyczqce uczuC U czlo- 
wieka z punktu widzenia neuroscience, pre- 
zentujqc wiele schematow i przezroczy po- 
chodzqcych z badan nowoczesnymi meto- 
darni neuroobrazowania. Jego wystqpienie 
dotyczylo ncurobiologii emocji, szczeg61- 
nych odkryd w te.1 dzicdzinie, jakie zostaly 
dokonane W kierowanym przez niego labo- 
ratorium, oraz pewnych uwag i komentarzy 
zwiqxanych z wystppieniami przeciwnik6w. 
Zaczql on swoje wystrlpienie od zwrocenia 
uwagi, i e  W irodowiskach badaczy z dzie- 
dziny neuroscience nie odnotowat specjal- 
ne.j wrogoici w stosunku do psychoanalizy, 
poniewai Srodo\viska te nic uwazaly dotqd, 
nby psychoanaliza miala COS istotnego do 
powiedzcriin. Jcdnakie badacze z tej dzie- 
clziny, w malyln stopniu zajrnowali siq dzie- 
dzinanii tak zlokonymi. Jak iwiadomoiC 
I cmocjc. Wr-;lz z h;~daniotni n;ld coraz bar- 
tlziti zlokonynli filnkcjami ludzkiego umy- 
slu. te dwie dziedziny mogq wzajemnie ze 
sob3 wspbtprncownd i wzbogacad sic. 

Ostatni z glownych wyk+adowco~v, Jaak 
I'ankscpp (Oll~o. USA), zaprczcntowal naj- 
I~;rrdzicj \vitlowiskowy i wiclowqtkowy 
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.;/c/~lr;lch. , j : ~ k  I na ~\rzrtrsxqi:lcy. opatrzony 
~i~uzyk;\  lilm witlco dotyczqcy emocji. To 
cc) i.wr;~cnto uw:~gq w jego wyst'qpieniu to 
pr7ckonit~j;~ce rozciqgniecie wnioskow wy- 
ptywajqcych z bada~i na zwierzqtach na zja- 
wiska zycia ludzkiego, jednakze bez ich 
splycania i upraszczania. Autor ten poru- 

szyl wiele wqtkow dotyczqcych emoc!: 
zwierzqt, ludzi, znaczenia Srodowiska dln 
wyst~powaniaobjawow psychopatologici..- 
nych, autyzmu, farmakoterapii, ADHD ittl  
Jednym z najciekawszych dla mnie by1 wq- 
tek zwiqzany z eksperymentami na szczu- 
rach, ktorym podawano opiaty i naltrekson. 
Zwr6cii on mianowicie uwagq na dziatanie 
leku, ktbre nie jest jednakowe u wszystkich 
jednostek, ktdrym podaje siq lek. lecz zale- 
i y  od spolecznego kontekstu (sytuacji emo- 
cjonalnej W kontekicie np. przebywania 
W grupie znajomych zwierzqt). Wydaje siq. 
i e  wqtek emocjonalnego kontekstu podawa- 
nych lekow jest niezwykle interesujqcy. 
W odniesieniu do tvch doswiadczen J. Pank- 
sepp omawial wyniki leczenia autyzmu 
naltreksonem. 

Calq konferencjq nalezy oceniC jako nie- 
zwykle ciekawq i wypetnionq starannie do- 
branymi, merytorycznie interesujqcymi 
wystqpieniami. Czas pokaie, czy staia siq 
ona poczqtkiem tnvalej wsp6lpracy pomiq- 
dzy badaniami z dziedziny neurobiologii 
<i wiedzq psychoanalitycznq. Jako optymi- 
stycznq przesianke mozna traktowad bardzo 
duiqliczbq uczestniki~w konfercncji odby- 
wajqcej siq W Krolewskim Kolegiurn Chi- 
mrg6\v, kt6rego aula nie mogla pomieicic 
wszystkich chqtnych. Czedd uczestnikow 
oglqdala sale obrad na telebimie W auli 
obok. Kolejna konfcroncja neuropsycl~o- 
nnalityczna zostala zaplanownnaj~~i za nie- 
spcln;~ rok. ? 1 -??  kwivtni:~ ?001 \v Nowym 
1ork11. 
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