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Samorealizacja to poszukiwanie tego, co możliwe, 
w tym, co rzeczywiste.

Ervin László

Przyroda nie jest tak klarowna, jak nam się wydaje.

Alfred North Whitehead
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Rozdział 7

Co się dzieje  
w mózgu nastolatka?

Zosia ma dwanaście lat i napięte stosunki z rodzicami. Przez 
kilka ostatnich dni atmosfera w domu była gęsta, chociaż nie 
wiadomo właściwie, z jakiego powodu. Kiedy więc w piąt-
kowe popołudnie zaproponowała wspólną wycieczkę rowe-
rową, wszystkim ulżyło. Może dzięki temu w domu zrobi się 
trochę spokojniej? Zosia była podekscytowana, widać było wy-
raźnie, że nie może się doczekać.

W sobotni poranek rodzice wstali wcześniej, żeby przy-
gotować się do wyprawy. Zosia zeszła do kuchni kwadrans 
przed wyznaczoną godziną wyjazdu. Już nie wyglądała na 
zadowoloną.

 – Mamo, a musimy jechać?  – zapytała.
Rodzice wymienili bezradne spojrzenia. Byli źli i rozcza-

rowani. Nie rozumieli.
 – Przecież sama chciałaś jechać. Co się stało?
 – Nic się nie stało, mamo, co się niby miało stać?!
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 – Nic? To dlaczego zmieniłaś zdanie w ostatniej chwili?  – 
Ojciec był już mocno zirytowany.

 – No nie wiem. Dajcie mi spokój!
Zanim Zosia wybiegła z kuchni, usłyszała jeszcze, jak oj-

ciec wchodzi w swoją rolę.
„Jestem do niczego  – przedrzeźniała go w duchu Zosia.  – 

Niczego w życiu nie osiągnę, mam słomiany zapał, to do ni-
czego nie prowadzi. Bla, bla, bla”.

Bardzo długo uważano, że mózg ludzki rozwija się gwałtow-
nie jedynie w ciągu kilku pierwszych lat życia i około piątego, 
szóstego roku uzyskuje strukturę zbliżoną do mózgu dorosłe-
go. Dalsze zmiany miały być efektem wpływów środowiska spo-
łecznego, wychowania, gromadzenia doświadczeń, a także kon-
dycji fizycznej i psychicznej, przebytych chorób czy też zmian 
rozwojowych, takich jak dojrzewanie płciowe. Rzeczy wiście 
rozmiary mózgu sześciolatka mogą sugerować poprawność ta-
kich sądów, osiąga on bowiem w tym wieku około 90 procent 
wielkości, jaką będzie miał u osoby dorosłej. Nic więc dziw-
nego, że tego typu podejście do rozwoju mózgu utrzymywało 
się do połowy XX wieku. Wtedy okazało się jednak, że jest to 
pogląd całkowicie niesłuszny. 

Oczywiście w początkowym okresie życia ludzki mózg 
podlega silnym zmianom rozwojowym, była o nich mowa 
w poprzednich rozdziałach. Dokładniejsze przyjrzenie się 
strukturze mózgu na poziomie komórkowym dało jeszcze 
inny, zaskakujący wynik.

Pionierskie w tym zakresie były badania prowadzone przez 
amerykańskiego neurologa dziecięcego Petera R. Huttenlochera. 
Dzięki wykorzystaniu mikroskopu elektronowego oraz analizie 
tysięcy próbek wykonanych technikami tradycyjnej mikroskopii 
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świetlnej odkrył on, że dynamiczne zmiany w strukturze mózgu 
nie kończą się w pierwszych latach życia.

Zliczanie synaps bez wsparcia używanych dzisiaj progra-
mów do analizy obrazu było niewdzięcznym i trudnym zada-
niem, zajmowało też ogromnie dużo czasu. Jednak uzyskane 
wyniki pozwoliły na zmianę sposobu myślenia o rozwoju mózgu. 
Okazało się, że gęstość połączeń jest bezpośrednio po urodze-
niu stosunkowo niska. W publikowanych przez siebie pracach 
Huttenlocher określa ją na mniej więcej dwa i pół tysiąca po-
łączeń na jedną komórkę nerwową. W stosunkowo krótkim 
czasie liczba synaps gwałtownie rośnie, znacznie przekracza-
jąc poziomy spotykane u dorosłych. 

Zaskoczony badacz odkrył, że kolejne miesiące i lata ludz-
kiego życia to okres silnej selekcji połączeń komórek nerwo-
wych. To pozornie niezrozumiałe zjawisko nasunęło mu cie-
kawą myśl, nieznaną dotąd w neurobiologii. Zgodnie z nią 
procesy gromadzenia doświadczeń, uczenia się, nabywania 
kompetencji mogą być w takim samym stopniu wynikiem two-
rzenia połączeń, jak ich wybiórczej eliminacji1.

Szczegóły procesu, który odkrył Peter Huttenlocher, 
można było poznać dopiero dzięki technologii rezonansu 
magnetycznego. Kilka badań przeprowadzonych w  ciągu 
ostatnich trzech dekad dało spójny obraz rozwoju kory móz-
gowej2. Rzeczywiście w pierwszych miesiącach życia zacho-

 1 Ch.A. Walsh, Peter Huttenlocher (1931–2013), „Nature” 2013, vol. 502 (7470),  
s. 172. 
 2 J.N. Giedd, J. Blumenthal, N.O. Jeffries, F.X. Castellanos, H. Liu, A. Zij-
denbos, T. Paus, A.C. Evans, J.L. Rapoport, op. cit.; N. Gogtay, J.N. Giedd, 
L. Lusk, K.M. Hayashi, D. Greenstein, A.C. Vaituzis, T.F. Nugent III, D.H. Her-
man, L.S. Clasen, A.W. Toga, J.L. Rapoport, P.M. Thompson, op. cit., s. 8174–8179.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Castellanos+FX&cauthor_id=10491603
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Liu+H&cauthor_id=10491603
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zijdenbos+A&cauthor_id=10491603
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zijdenbos+A&cauthor_id=10491603
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Paus+T&cauthor_id=10491603
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Evans+AC&cauthor_id=10491603
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rapoport+JL&cauthor_id=10491603
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dzi u ludzkich dzieci gwałtowny proces synaptogenezy, czyli 
wytwarzania połączeń pomiędzy neuronami. Proces jest tak 
intensywny, że około pierwszego roku życia mózg ma liczbę 
synaps stanowiącą 200 procent tego, co jest obecne w móz-
gach ludzi dorosłych. Potem następuje redukcja owego nad-
miaru i  trwa konsekwentnie przez całe dzieciństwo. Więk-
szość obszarów kory mózgowej kończy ten proces około 
dwunastego, czternastego roku życia. Wyjątkiem jest kilka 
bardzo ważnych dla nas obszarów, na czele z  korą przed-
czołową. Tutaj zmiany trwają prawdopodobnie znacznie dłu-
żej i są bardzo intensywne jeszcze pod koniec drugiej dekady  
życia.

Dlaczego? Któż to może wiedzieć? 

Nie znamy dokładnie przyczyny tego zjawiska. Być może jest 
to kwestia energii. Utrzymanie tak dużej liczby połączeń, pro-
dukcja odpowiedniej ilości neuroprzekaźników oraz procesy 
ich zwrotnego wychwytu  – jednym słowem: prawidłowe dzia-
łanie  – to spory wydatek energetyczny. Mózg dziecka w wie-
ku pięciu, sześciu lat zużywa ponad połowę energii jego ciała. 
U dorosłego odsetek ten wynosi 20–25 procent. Być może więc 
na tak złożony mózg po prostu nas nie stać i musimy usuwać 
to, czego nie jesteśmy w stanie utrzymać?

Wysokie wydatki energetyczne oznaczają duże tempo 
metabolizmu, a to zawsze wiąże się ze sporą produkcją ciepła. 
Nadmiar ciepła to kolejny potencjalny powód konieczności 
zmniejszenia złożoności kory mózgu. Pozbycie się nadmiaru 
energii cieplnej z organizmu wcale nie jest proste, a mózg za-
mknięty w kostnej, twardej oprawie ma z tym sporo problemów. 
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Ciepło z komórek jest oczywiście przekazywane do krwi, a z niej, 
dzięki odpowiedniemu systemowi chłodzenia, oddawane śro-
dowisku przez powłoki ciała. Tempo chłodzenia będzie więc 
tym większe, im większy jest stosunek powierzchni ciała do 
jego objętości. Małe obiekty o stosunkowo dużej powierzchni 
schładzają się znacznie szybciej niż duże.

Na tej samej zasadzie ciało dziecka traci ciepło szybciej 
niż ciało dorosłego człowieka. Małe organizmy łatwiej sobie 
radzą z ciepłem produkowanym przez złożony mózg.

Tak czy inaczej, w okresie dzieciństwa i wczesnej młodo-
ści tracimy znaczną część połączeń, jakie mają neurony kory 
naszych mózgów. To nie brzmi dobrze, prawda? Zanim jednak 
załamiemy ręce, przyjrzyjmy się temu nieco dokładniej. Na-
sze odruchowe myślenie w kategoriach „mniej znaczy gorzej” 
nie zawsze jest bowiem uzasadnione.

Eksperci projektujący sieci neuropodobne podkreślają na 
przykład, że złożoność niekoniecznie odpowiada sprawności. 
Mniej złożona sieć pracuje szybciej, łatwiej podejmuje decyzje, 
jest zdolna do jednoczesnego przetwarzania mniejszej liczby 
informacji, co pozwala na dostrzeganie regularności, rozpo-
znanie związków przyczynowych i generowanie ogólnych re-
guł3. Reguły te mogą być następnie weryfikowane i selekcjo-
nowane po przyjęciu kolejnych pakietów danych. 

Być może więc selekcja synaps nie jest dla naszych móz-
gów koniecznością wynikającą z jakiegoś obiektywnego po-
wodu, lecz sposobem na podwyższenie wydajności? W prze-
ciwieństwie do cyfrowych sieci mózg ma ponadto wyjątkową 
właściwość: może zmieniać swoją strukturę pod wpływem 

 3 J. Orzechowski (red.), Pamięć robocza. Warszawa 2009, s. 14.
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bodźców płynących ze środowiska. Informacja zmienia mózg, 
który ją przetwarza. Taki mechanizm może być, przynajmniej 
częściowo, odpowiedzialny za proces uczenia się.

Zwróciliśmy już wcześniej uwagę na to, że zmiana struk-
tury mózgu może oznaczać zmianę sposobu postrzegania 
rzeczywistości. Selekcja synaps to dynamiczny proces zmian 
w strukturze kory. 

W przypadku nastolatków mamy do czynienia z osobami, 
których świat zmienia się niemal z dnia na dzień. 

To, co ich zajmuje dzisiaj, może ich znudzić za kilka dni. 
Ten, kto ich fascynuje teraz, po krótkim czasie może iryto-
wać. Zmiana jest wpisana w charakter ich młodego mózgu, 
a zmienne i niekonsekwentne zachowania wynikają przede 
wszystkim ze zmian korowych.

My, dorośli, wymagamy zaś od nastolatków stabilności 
i stałości. Kiedy coś zaczną, powinni skończyć, kiedy umówią 
się na coś, powinni dotrzymać słowa, a poznawszy sposób roz-
wiązania jakiegoś problemu, powinni go stosować za każdym 
razem, kiedy się dany problem pojawi. Tyle że dla istot ma-
jących nastoletni mózg byłoby to niezwykle trudne zadanie.

Problem w tym, że dorosły, jako właściciel mózgu mają-
cego już za sobą okres gwałtownej przebudowy, jest niezdolny 
do wyobrażenia sobie świata nastolatków. I nie ma w tym jego 
winy, jest to obiektywnie niemożliwe. Stan naszego mózgu de-
terminuje nasze możliwości. 
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***

Przypomnijmy sobie Zosię i jej zmianę zdania na temat wy-
cieczki rowerowej. Większość dorosłych bardzo by zirytowało 
jej zachowanie. Zmieniła zdanie najwyraźniej pod wpływem 
jakiegoś wieczornego zdarzenia. Może rówieśnicy zapropono-
wali coś ciekawszego niż wyjazd z rodzicami? Zosia nie wie, jak 
to powiedzieć rodzicom, więc unika tłumaczenia się.

To najczęstsza interpretacja dorosłych. Czasami jest praw-
dziwa, jednak rzadziej, niż nam się wydaje. Rzecz w tym, że 
niekoniecznie Zosia zmieniła zdanie. Możliwe, że to Zosia się 
zmieniła. W pewnym stopniu zmienił się więc jej świat, w tym 
nastawienie do sobotniej wycieczki.

Podobne podłoże mają także zmiany zainteresowań, po-
mysłów na siebie, planów na przyszłość. Rodzice znają to zja-
wisko aż nazbyt dobrze. Pewnego dnia nasz nastolatek do krwi 
porani sobie opuszki palców, ćwicząc chwyty gitarowe, ale 
kiedy po tygodniu kupimy mu porządną gitarę, okaże się, że 
dawno już skończył z nauką gry. Inny młody człowiek przez 
kilka miesięcy zainteresowany grą na pianinie robi błyska-
wiczne postępy, tak że dumni z niego rodzice kupują drogi 
instrument, zapisują na kosztowne lekcje i co może najistot-
niejsze w tej historii, chwalą się całej rodzinie i znajomym, że 
mają w domu przyszłego wirtuoza. Niefortunnie jednak po 
pewnym czasie ich pociecha zmienia zainteresowania i staje 
się, powiedzmy, maratończykiem. Rzecz w  tym, że poczy-
nione inwestycje trudno cofnąć, dlatego marzenia rodziców 
zmieniają się z większym trudem niż plany ich nastoletnich 
dzieci. To, co dzieje się w takiej sytuacji, rodzi konflikty i po-
czucie krzywdy u obu stron.
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Postarajmy się pamiętać o prostej zasadzie: jeśli nasze na-
stoletnie dziecko jeździ konno, nie kupujmy od razu całej stad-
niny. Słomiany zapał nastolatka nie wynika z jego przekory czy 
braku szacunku, nie jest też fatalnym znakiem na przyszłość. 
To jedynie objawy uciążliwego etapu rozwoju ośrodkowego 
układu nerwowego.

Neurobiologia nie usprawiedliwia niczego. Podobnie jak 
każda z dyscyplin nauki, służy do wyjaśniania zjawisk, a nie do 
ich usprawiedliwiania. Nastolatki zachowują się w trudny 
do przyjęcia sposób z wielu różnych powodów i warto ich szu-
kać, jednak świadomość, że za ich irytującymi reakcjami stoją 
czasem obiektywne przyczyny, może nieco złagodzić napięcie 
w naszych domowych i szkolnych strefach napięć.

Zanika głównie to, co leży odłogiem

Jeśli Peter R. Huttenlocher i jego następcy mieli rację co do 
znaczenia procesu redukcji liczby synaps i rzeczywiście ma on 
coś wspólnego z uczeniem się, warto się temu przyjrzeć jeszcze 
dokładniej. Okazuje się bowiem, że zanikanie połączeń pomię-
dzy neuronami kory mózgowej nie jest procesem wyłącznie 
losowym. Istnieją czynniki, które mogą ograniczać lub nasi-
lać to zjawisko w różnych obszarach mózgu. A jeśli tak, to być 
może nasz częściowy wpływ na to, co i w jakim stopniu zani-
ka w mózgach naszych wychowanków, jest możliwy?

Zjawiska „wielkich wymierań” komórek nerwowych i ich 
połączeń są dla mózgu dość typowe. Pierwsze wymieranie 
neuronów wiąże się z narodzinami. Zaczyna się pod koniec 
okresu płodowego i trwa jeszcze w pierwszych miesiącach po 
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urodzeniu. Na tym wczesnym etapie nadmiar komórek ner-
wowych wydaje się być usuwany na zasadzie: łącz się z innymi 
albo giń. Zanikają neurony, które nie nawiążą połączeń, czyli 
nie znajdą miejsca w którejś z sieci czynnościowych. Przeżycie 
warunkują dwa czynniki: działanie i przydatność4. Proces ten 
dotyczy prawdopodobnie około połowy neuronów kory mózgu.

Drugie wielkie wymieranie to okres adolescencji. Doty-
czy w mniejszym stopniu samych komórek, zanikają częściej 
synapsy. Ale i w tym przypadku wiele wskazuje na to, że pro-
ces ma związek z aktywnością obszarów kory w tym okresie. 
Różnorodność doświadczeń pozwala wzmocnić wiele z połą-
czeń i ogranicza ich zanikanie5. Ponieważ podobnymi pro-
cesami rządzą najczęściej prawa o charakterze statystycznym, 
możemy chyba zaryzykować ogólne stwierdzenie, że praw-
dopodobieństwo utraty połączeń jest w danym obszarze kory 
odwrotnie proporcjonalne do aktywności tego obszaru. Stąd 
już tylko krok do stwierdzenia, że środowisko społeczne mło-
dego człowieka ma (w sensie statystycznym) moc wpływania 
na ostateczną strukturę jego mózgu.

Równolegle w takich warunkach zachodzi proces wzmac-
niania szlaków aktywnych, a więc cokolwiek się zdarza u mło-
dego człowieka, szczególnie jeśli zdarza się regularnie, będzie 
wzmacniało i utrwalało szlaki za to odpowiedzialne.

 4 J. Lackman, F. Vaccalno, P. Lambrosso, From genes to brain. Develop-
mental neurobiology, [w:] A. Martin, F. Volkmar (red.), Lewis’s Child and 
adolescent Psychiatry. A comprehensive textbook, Philadelphia 2007.
 5 M. Spitzer, Jak uczy się mózg, przeł. M. Guzowska-Dąbrowska, War-
szawa 2007.
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Jeśli więc zależy nam na utrwaleniu pewnych zachowań 
czy wypracowaniu określonych kompetencji, powinniśmy się 
postarać, żeby czynności związane z nimi były w tym czasie 
często powtarzane. Oczywiście wszystko w granicach wcześ-
niej opisanych możliwości. Nie mamy przecież, na szczęście 
zresztą, pełnej i  absolutnej kontroli nad otoczeniem nasto-
latka. Poza tym nie chodzi tu o  samo mechaniczne powta-
rzanie czynności, lecz raczej o  wzmacnianie motywacji do 
ich powtarzania. Tym, co możemy zrobić, jest kreowanie ta-
kich właśnie warunków.

Warto pamiętać, szczególnie kiedy rzeczywistość wyprowadzi 
nas z emocjonalnej równowagi, że różnorodność doświadczeń, 
jakie są udziałem młodych ludzi, jest sama w sobie wartością. 

Marzenia o tym, że ktokolwiek będzie w stanie przeka-
zać młodemu człowiekowi wszystkie kompetencje, jakie będą 
mu potrzebne w dorosłym życiu, odeszła wraz z pierwotnym 
charakterem naszych grup zbieracko-łowieckich. Dzisiaj ży-
jemy w różnorodnych środowiskach o różnorodnych wyma-
ganiach i w każdym z tych środowisk nasz mózg musi zdo-
bywać odpowiednie doświadczenie. Bez tego pozostaniemy 
całkowicie bezradni. Zadanie tworzenia odpowiedniego śro-
dowiska edukacyjnego to zatem ogromna odpowiedzialność 
i nie lada wyzwanie.

Tempo zmian zachodzących w większości obszarów kory 
nastolatka zwalnia około dwunastego, trzynastego roku życia. 
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Jeszcze przez jakiś czas będzie następować przebudowa, ale 
zakończy się ona najprawdopodobniej przed szesnastym, sie-
demnastym rokiem życia6.

Jak już wcześniej wspomniałem, inaczej wygląda to jed-
nak w pewnym szczególnym obszarze kory, który jest kluczem 
do zrozumienia naszego człowieczeństwa. 

Szaleństwa kory przedczołowej

Gdyby ktoś otrzymał zadanie wskazania w mózgu obszaru, któ-
ry w najwyższym stopniu odpowiada za to, że jesteśmy ludź-
mi, pierwszym i najbardziej oczywistym wyborem powinna 
być przednia część płata czołowego, czyli kora przedczołowa.

Jeśli zestawimy w odpowiedniej skali mózg ludzki z móz-
gami innych naczelnych, w tym obszarze zauważymy najwięk-
sze różnice. Ludzka kora przedczołowa zajmuje zdecydowa-
nie więcej miejsca niż analogiczny obszar w mózgach naszych 
krewnych, a jej ewentualne uszkodzenie wpływa na najwyższe 
i typowo ludzkie funkcje mózgu.

 6 Trzeba w tym miejscu wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie staty-
stycznej istoty procesów, o których piszemy. Otóż tempo przebiegu zmian 
w korze mózgu jest bardzo różne w przypadku różnych osób. Podane wyżej 
przedziały czasowe mają charakter statystyczny. Oznacza to, że dynamika 
tych zmian wyglądała tak u większości osób, które badano. Większość mło-
dych ludzi rozwija się zgodnie z opisanym wyżej schematem, ale zdarzą się 
i tacy, których dojrzewanie przebiegnie znacznie szybciej. Tacy „mali-dorośli” 
w znacznym stopniu reprezentują możliwości i potencjał dorosłych. Z dru-
giej strony  – prawa statystyki są rzeczywiście nieubłagane  – możemy się na-
tknąć na czterdziestolatka, u którego procesy zmian korowych jeszcze trwają. 
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Pierwszym i chyba najbardziej znanym medycynie przy-
kładem następstw uszkodzenia kory przedczołowej jest przypa-
dek Pineasa Gage’a. Uległ on poważnemu wypadkowi w trak-
cie prac pirotechnicznych nieopodal miasteczka Cavendish 
w stanie Vermont w USA w 1848 roku. Stalowy pręt służący 
do ubijania piasku w otworach wypełnionych ładunkami wy-
buchowymi przebił czaszkę Gage’a i uszkodził bliżej nieokreś-
lone obszary kory przedczołowej. Jeśli weźmiemy pod uwagę 
zaawansowanie ówczesnej chirurgii, już sam fakt, że pacjent 
w ogóle przeżył tak poważny uraz, możemy uznać za ewene-
ment. Zapewne dlatego lekarz Gage’a, doktor John M. Harlow, 
poświęcił temu przypadkowi wiele uwagi. Okazało się, że wy-
padek miał długofalowe następstwa  – w postaci zmian osobo-
wości. Z miłego i uczciwego człowieka Gage stał się opryskli-
wym, porywczym i wulgarnym samotnikiem, niezdolnym do 
planowania i osiągania zamierzonych celów.

Późniejsze doświadczenia lekarzy pracujących z ludźmi, 
u których uszkodzeniu uległ ten fragment kory, potwierdzają, 
że zapewnia on najbardziej zaawansowane funkcje społeczne 
i typowo ludzkie możliwości. Z naszej perspektywy szczególnie 
ważne jest to, że właśnie ta część mózgu dojrzewa znacznie póź-
niej niż pozostałe7.

Kora w  tej części związana jest ze świadomym i  racjo-
nalnym odbiorem świata8, pozwala na dostrzeganie regu-

 7 J.M. Fuster, Executive frontal functions, „Experimental Brain Research” 
2000, vol. 133, part 1, s. 66–70; K. Travis, K. Ford, B. Jacobs, Regional dendritic 
variation in neonatal human cortex. A quantitative Golgi study, “Developmen-
tal Neuroscience” 2005, vol. 27, no. 5, s. 277–287.
 8 M.C. Uytun, Development period of prefrontal cortex, [w:] A. Starcevic, 
B. Filipovic (red.), Prefrontal cortex, London–Rijeka 2018.
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larności i  budowanie na ich podstawie przewidywań, czyli 
plano wanie9. Jest także odpowiedzialna za świadomość na-
stępstw naszych własnych działań i  poczucie sprawstwa10. 
Dzięki niej czujemy się odpowiedzialni za siebie i rozumiemy 
granice odpowiedzialności innych. Wszystko wskazuje także 
na to, że kora przedczołowa sprawuje nadrzędną, kontrolną 
rolę nad resztą mózgu, pozwala na opanowanie emocji, daje 
nam szanse na poskramianie lęku i  działanie wbrew biolo-
gicznym imperatywom11.

Rzecz w tym, że mocno rozwinięta ludzka kora przed-
czołowa jest stosunkowo nowym wynalazkiem ewolucyjnym. 
Ewolucja zaś nie działa jak świadomy swoich zadań projek-
tant czy inżynier. Nie buduje niczego od zera. Jest raczej maj-
sterkowiczem doskonalącym to, co już posiada. Doskonali to 
zresztą pod wpływem bieżących potrzeb, bez dalekosiężnych 
planów czy przewidywań. W takich warunkach nowe pro-
dukty, które wychodzą z jej warsztatu, nie zawsze są w pełni 
kompatybilne ze starymi.

Wyobraźmy sobie, że na stare osiedle domków jednoro-
dzinnych (uznajmy je za model mózgu ssaków) wprowadza 

 9 J.M. Fuster, The Prefrontal Cortex, 5nd ed., London 2015.
 10 A. Roberts, J. Wallis, Inhibitory control and affective processing in the 
prefrontal cortex. Neuropsychological studies in the common marmoset, „Ce-
rebral Cortex” 2000, vol. 10, no. 3, s. 252–262; P.R. Montague, G.S. Berns, 
Neural economics and the biological substrates of valuation, „Neuron” 2002, 
vol. 36, s. 265–284.
 11 H. Ghashghaei, H. Barbas, Pathways for emotion. Interactions of pre-
frontal and anterior temporal pathways in the amygdala of the rhesus monkey, 

„Neuroscience” 2002, vol. 115, no. 4, s. 1261–1279; S.J. Thorpe, M. Fabre-Thorpe, 
Seeking categories in the brain, „Science” 2001, vol. 291(5502), s. 260–263.
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się nowa rodzina (ludzka kora przedczołowa). Jeśli pomiędzy 
stałymi mieszkańcami następuje konflikt, nowi  – nie wiedząc, 
po której stronie stanąć  – zamkną się w swoim domu i pocze-
kają, aż starzy znajomi załatwią sprawy między sobą. Trochę 
tak właśnie jest z ludzką korą przedczołową. Kiedy aktyw-
ność starszych ewolucyjnie części rośnie, nadrzędna rola kory 
przedczołowej słabnie.

Problem w tym, że to ona może „załatwiać” prawdziwie 
ludzkie sprawy. Jeśli jej działanie osłabnie, kontrola znika, a my 
robimy rzeczy, których byśmy się sami po sobie nie spodzie-
wali. Krzyczymy na bliskich, popychamy kogoś, kto akurat 
stanął nam przypadkiem na drodze, naruszamy normy spo-
łeczne, nawet jeśli konsekwencje będą nas kosztowały znacznie 
więcej, niż wynoszą potencjalne zyski  – działamy wbrew so-
bie i swoim interesom. Zatem w pełni dojrzała, sprawna kora 
przedczołowa to dla człowieka dość istotna rzecz.

Wszystko wskazuje na to, że kora przedczołowa rozwija się 
znacznie wolniej niż reszta mózgu. Wiemy już, że większość 
obszarów osiąga maksymalną gęstość połączeń (liczbę synaps) 
w pierwszym roku życia, po czym następuje eliminacja nad-
miaru tych struktur, trwająca mniej więcej do początku dru-
giej dekady. Kora przedczołowa natomiast osiąga maksimum 
gęstości dopiero u dzieci w wieku trzech lat, a spadek gęsto-
ści trwa w jej przypadku co najmniej do końca drugiej dekady 
życia12. Podobną dynamikę mają także zmiany w istocie bia-
łej tej części mózgu.

 12 E.R. Sowell, P.M. Thompson, C.J. Holmes, T.L. Jernigan, A.W. Toga, In 
vivo evidence for post-adolescent brain maturation in frontal and striatal re-
gions, „Nature Neuroscience” 1999, vol. 2, no. 10, s. 859.
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Istota biała składa się głównie z aksonów (wydłużonych 
części komórek nerwowych służących do przekazywania po-
budzeń na większe odległości), pokrytych osłonką mielinową13. 
Ta ostatnia powstaje dzięki obecności komórek wspierających, 
które tworzą wokół wypustki coś, co można by porównać 
z osłoną przewodu elektrycznego. Dzięki obecności mieliny 
aksony przewodzą znacznie szybciej, a to z kolei ułatwia komu-
nikację z innymi, odległymi obszarami mózgu. Z tego powodu 
uważa się, że wzrost objętości istoty białej stanowi podstawę 
rozwoju funkcji poznawczych14. Okazało się, że mielinizacja 
kory przedczołowej jest także znacznie opóźniona w stosunku 
do pozostałych części mózgu15, a to kolejny argument na rzecz 
tezy o związku dojrzałości mózgu z rozwojem potencjału po-
znawczego i ogólnej sprawności przystosowawczej.

Zmiany zachodzące w korze przedczołowej są najprawdo-
podobniej nieliniowe. Początkowo mało intensywne, przyspie-
szają gwałtownie około dwunastego roku życia. Nagła zmiana 
zachowania nastolatka w tym okresie jest na tle tych informa-
cji nieco bardziej zrozumiała. Warto więc, mając w domu czło-
wieka w tym wieku, być na to gotowym.

 13 N. Baumann, D. Pham-Dinh, Biology of oligodendrocyte and myelin in 
the mammalian central nervous system, „Physiological Reviews” 2001, vol. 81, 
no. 2, s. 871–927.
 14 G. Bartzokis, M. Beckson, P.H. Lu, K.H. Nuechterlein, N. Edwards, 
J. Mintz, Age-related changes in frontal and temporal lobe volumes in men. 
A magnetic resonance imaging study, „Archives of General Psychiatry” 2001, 
vol. 58, part 5, s. 461–465.
 15 A. Barkovich, Magnetic resonance techniques in the assessment of my-
elin and myelination, „Journal of Inherited Metabolic Disease” 2005, vol. 28, 
no. 3, s. 311–343.
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To, że wiemy, niewiele zmienia

Oczywiście wiedza na temat powodów zachowań nastolatków 
sama w sobie niewiele zmienia. Niemniej świadomość tego, jak 
gwałtownie zachodzą procesy w układzie nerwowym na tym 
etapie rozwoju człowieka, powinna pozwolić nieco złagodzić 
tarcia w domowych strefach napięć.

Kiedy pozostałe obszary mózgu są pobudzone w umiar- 
kowanym stopniu, będąca w przebudowie kora przedczołowa 
nastolatka radzi sobie nie najgorzej. Ale emocje, nawet 
niezbyt intensywne, potrafią ją praktycznie wyłączyć z gry. 
Znajdujący się w takim stanie młody człowiek będzie 
nierozsądny, nieprzewidywalny i nieostrożny. Nie jest zdolny 
do planowania, nie dostrzega związków przyczynowych, nie 
rozumie znaczenia reguł.

Obserwacje opiekunów potwierdzają słuszność wyników 
badań: czas pomiędzy dwunastym a siedemnastym rokiem ży-
cia to prawdziwy koszmar wychowawczy.

Nastolatka „na zimno” proszę!

Szczególnie źle funkcjonują nastolatki w przypadku wyko-
nywania zadań nazywanych go/no-go16. Wyobraźmy sobie, że 

 16 L.H. Somerville, T. Hare, B.J. Casey, Frontostriatal maturation predicts 
cognitive control failure to appetitive cues in adolescents, „Journal of Cogni-
tive Neuroscience” 2011, vol. 23, no. 9, s. 2123–2134.
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uczestniczymy w badaniu, które polega na przyciskaniu guzi-
ka zawsze w chwili, kiedy na ekranie pojawi się jakaś litera. Li-
czy się szybka reakcja, ale zadanie ma haczyk. Mamy nie wci-
skać przycisku, kiedy pojawia się X. Wbrew pozorom zadanie 
wcale nie jest łatwe nawet dla dorosłego. Nasze systemy reak-
cji szybko się warunkują i trzeba zaangażowania świadomo-
ści, żeby uniknąć automatycznego wciśnięcia, kiedy po serii 
innych liter pojawia się X. Nastolatki są wobec tego zadania 
zupełnie bezradne. Szybko się przy tym irytują, co oczywiście 
pogarsza sytuację. Wyniki podobnych obserwacji wskazują na 
jeszcze jedną zasadę, o której warto pamiętać: nastolatek jest 
kimś innym „na zimno” i „na gorąco”. 

Przy niskim poziomie emocji nastolatek może się wydawać 
najrozsądniejszą osobą na Ziemi. Biada jednak rodzicom, któ-
rzy w to uwierzą. Ten sam młody człowiek bardzo się bowiem 
zmienia pod wpływem emocji. Jego zachowania wówczas tym 
trudniej zaakceptować, że wcześniej był rozsądny i wyważony. 

Dobrym przykładem są klasowe wycieczki szkolne. Ro-
dzice nastolatka, przygotowując go do kilkudniowej podróży, 
zwracają uwagę na wiele rzeczy, które ich zdaniem mogą być 
problemem. Taka rozmowa odbywa się zwykle w przeddzień 
wyjazdu, wieczorem przy kuchennym stole. Wszyscy są w miarę 
poważni, rozmowa toczy się gładko. Młody człowiek sprawia 
wrażenie najrozsądniejszej istoty na świecie. Nie tylko rozu-
mie obawy rodziców, ale także najczęściej całkiem szczerze 
zgadza się z ich argumentami. Rodzice z zadowoleniem pa-
trzą na swoje dziecko i spokojnie odstawiają je następnego 
dnia na miejsce zbiórki. Czy można się dziwić ich zaskocze-
niu, kiedy już wieczorem odbierają telefon od zdenerwowa-
nego wychowawcy, który opisuje im nieprawdopodobne wy-
czyny ich pociechy? Nie uwierzą, że coś takiego jak chodzenie 
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po zewnętrznej stronie balkonowej balustrady na czwartym 
piętrze mogło przyjść do głowy ich dziecku. A jednak. Nie jest 
to niestety wykluczone.

Biorąc pod uwagę to, co już wiemy na temat stanu mózgu 
i możliwości przeciętnego nastolatka, przyjrzyjmy się teraz 
systemowi edukacji i wymaganiom, jakie stawia naszym 
dzieciom. Ile lat ma młody człowiek, kiedy jest przez nas, 
dorosłych, nakłaniany do podjęcia decyzji na temat własnej 
przyszłości? 

Znajduje się wtedy mniej więcej w środku etapu najwięk-
szego neurorozwojowego zamieszania, a jego decyzja ma być 
według nas ostateczna, podjęta odpowiedzialnie i z uwzględ-
nieniem planów na odległą przyszłość. Czy jest na to gotowy? 
A może trzeba mu dać czas, żeby najpierw dojrzał, a potem 
zdecydował?

Średnia długość życia rośnie i być może będziemy jed-
nym z pierwszych pokoleń w trwającej blisko dwieście pięć-
dziesiąt tysięcy lat historii naszego gatunku, które mają szansę 
dać swoim dzieciom więcej czasu na dojrzewanie. Wystarczy 
nieco zmniejszyć nacisk na jednoznaczność i trwałość wybo-
rów, jakich dokonują nastolatki. Pozwolić im pójść krętą ścieżką 
zmiennych zainteresowań i fascynacji. To, że sami młodzi lu-
dzie nie widzą dokładnie, co znajduje się za kolejnym zakrę-
tem, nie oznacza, że jest to droga donikąd.

Dotąd w swojej historii człowiek nie miał takich możli-
wości. „Wcześniej znaczy lepiej” z konieczności musiało być 



naczelnym hasłem dla wszystkich. Świat zmienia się jednak 
szybko i w sposób, którego nie da się przewidzieć. Przyspiesza-
nie we wszystkim, co robimy, nie zawsze jest najlepszym roz-
wiązaniem. To, co było dobre kilka pokoleń wcześniej, utrwa-
lone przyzwyczajeniem czy tradycją, nie zawsze musi być dobre 
dzisiaj. Potrzebna nam zmiana myślenia o znaczeniu eduka-
cji dla przyszłych pokoleń  – refleksja nad obecną wartością 
sprawdzonych wcześniej rozwiązań i skalą zmian, jakie wy-
dają się konieczne, jeśli nie chcemy ignorować tego, co przy-
nosi współczesna wiedza o nas samych. Nasze myślenie o do-
brej edukacji jest wynikiem tego, co znamy, co było naszym 
udziałem i dlatego właśnie wydaje nam się bezpieczne  – ale 
z perspektywy przyszłości wcale nie musi takie być. Musimy 
więc to myślenie zmienić.

To ogromne wyzwanie. Być może największe, przed jakim 
stajemy od kilku stuleci. Kolonizacja Marsa może się przy nim 
okazać prostym problemem technicznym. Żeby polecieć na 
Czerwoną Planetę, potrzeba bowiem jedynie determinacji 
nielicznych. Zmiana sposobu myślenia o edukacji musi 
natomiast dokonać się w każdym z nas. 
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