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Pentru Hanna

CAPITOLUL 1

Intrã în scenã sentimentele

Intrã în scenã sentimentele
Sentimentele de durere, de plãcere sau cele intermediare sunt
piatra de temelie a minþii noastre. Ignorãm adesea aceastã realitate elementarã, deoarece imaginile mentale ale obiectelor ºi evenimentelor care ne înconjoarã, împreunã cu imaginile cuvintelor
ºi propoziþiilor care le descriu, consumã o mare parte din atenþia
noastrã supraîncãrcatã. Dar ele sunt prezente – sentimentele
miilor de emoþii ºi stãri înrudite, linia muzicalã neîntreruptã a
minþilor noastre, murmurul continuu al melodiei universale care
se stinge doar când adormim, murmur ce se transformã într-un
cântec triumfãtor când suntem stãpâniþi de bucurie sau într-un
recviem îndoliat când ne copleºeºte tristeþea.*
Datã fiind ubicuitatea sentimentelor, ne-am putea închipui
cã am epuizat demult cunoaºterea lor – câte sentimente existã,
cum funcþioneazã, ce înseamnã ele –, dar lucrurile nu stau deloc
aºa. Dintre toate fenomenele mentale pe care le putem descrie,
sentimentele ºi ingredientele lor esenþiale – durerea ºi plãcerea –
* Sensul principal al cuvântului „sentiment“ [feeling] se referã la o
anumitã variantã a trãirii durerii sau plãcerii, aºa cum apare în emoþii
sau în fenomenele înrudite; alt sens frecvent întâlnit se referã la experienþe
cum e atingerea, când constatãm forma sau textura unui obiect [aici feeling
înseamnã „senzaþie“ – n. red.]. De-a lungul acestei cãrþi, dacã nu se
precizeazã contrariul, termenul „sentiment“ va fi întotdeauna folosit
conform sensului principal. (N. a.)

8

ÎN CÃUTAREA LUI SPINOZA

sunt cele mai puþin înþelese în termeni biologici, mai precis neurobiologici. Lucrul e cu atât mai surprinzãtor dacã þinem cont cã
societãþile avansate cultivã fãrã rezerve sentimentele ºi investesc atât de multe resurse ºi eforturi în manipularea acestor sentimente prin intermediul alcoolului, drogurilor, medicamentelor,
mâncãrii, sexului real sau virtual, al tuturor tipurilor de consum
ºi al tuturor tipurilor de practici religioase sau sociale care te
fac sã te simþi bine. Ne tratãm sentimentele cu pilule, bãuturã,
staþiuni de relaxare, sãli de antrenament ºi exerciþii spirituale,
dar nici publicul, nici ºtiinþa nu au ajuns sã înþeleagã ce sunt sentimentele din punct de vedere biologic.
Aceastã stare de fapt nu mã surprinde cu adevãrat, dacã þin
cont de toate lucrurile pe care mi le-am închipuit încã din copilãrie despre sentimente. În marea lor majoritate, ele erau pur
ºi simplu false. De pildã, credeam cã sentimentele sunt imposibil
de definit precis, ceea ce nu era cazul cu obiectele pe care le
puteai vedea, auzi sau atinge. Spre deosebire de aceste entitãþi concrete, sentimentele erau intangibile. Când am început sã reflectez
asupra felului în care creierul reuºeºte sã creeze mintea*, am acceptat opinia larg rãspânditã dupã care sentimentele sunt incompatibile cu o descriere ºtiinþificã. Putea fi studiat modul în care
creierul ne face sã ne miºcãm. Puteau fi studiate procesele senzoriale, vizuale etc., ºi puteam înþelege cum apar gândurile. Putea
fi studiat modul în care creierul învaþã ºi memoreazã gândurile.
Puteau fi studiate chiar ºi reacþiile emoþionale ce apar ca rãspuns
la diverse obiecte sau evenimente. Dar sentimentele – care pot fi
deosebite de emoþii, dupã cum vom vedea în urmãtorul capitol –
rãmâneau insesizabile. Sentimentele pãreau cã vor rãmâne pentru
totdeauna un mister. Erau personale ºi inaccesibile. Era imposibil
de explicat cum apar ele sau unde se desfãºoarã. Pur ºi simplu
nu se putea ajunge „în culisele“ sentimentelor.
* În englezã, mind înseamnã „minte“, dar ºi „spirit“, ceea ce poate
crea o ambiguitate pentru cititorul român. Dat fiind contextul neurologic,
am tradus constant mind prin „minte“. (N. red.)
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La fel ca în cazul conºtiinþei*, sentimentele se aflau dincolo
de graniþele ºtiinþei, izgonite nu numai de scepticii care se temeau
cã vreun proces mental ar putea fi într-adevãr explicat de neuroºtiinþe, dar chiar ºi de neurologi veritabili care proclamau limitãri
insurmontabile. Faptul cã eu însumi am luat aceastã credinþã
drept realitate e dovedit de numeroºii ani pe care i-am petrecut
studiind orice altceva în afarã de sentimente. A trecut ceva timp
pânã sã-mi dau seama cã aceastã interdicþie e nejustificatã ºi
cã neurobiologia sentimentelor nu e mai puþin viabilã decât
neurobiologia vãzului sau a memoriei. Dar în cele din urmã am
fãcut-o, în mare parte pentru cã m-am confruntat cu realitatea
pacienþilor, ale cãror simptome m-au obligat sã le cercetez afecþiunile neurologice.
Imaginaþi-vã, de exemplu, un individ care, în urma lezãrii unei
zone din creier, devine incapabil sã simtã compasiune sau jenã
– atunci când e cazul sã simtã compasiune sau jenã –, dar se poate
simþi fericit, trist sau înfricoºat absolut la fel ca înainte sã se instaleze afecþiunea neurologicã. Nu v-ar pune pe gânduri? Sau imaginaþi-vã un individ care, în urma lezãrii altei zone din creier, e
incapabil sã simtã fricã în situaþiile în care frica este reacþia potrivitã, dar poate în continuare simþi compasiune. Cruzimea afecþiunii neurologice poate fi o groapã fãrã fund pentru victimele sale –
pacienþii ºi aceia dintre noi care trebuie sã-i observe. Dar cruzimea
bolii e rãspunzãtoare ºi pentru singura sa trãsãturã izbãvitoare:
separând între ele funcþiile normale ale creierului uman, adesea
cu o stranie precizie, afecþiunea neurologicã ne oferã o cale unicã
de acces în fortãreaþa creierului ºi a minþii umane.
Reflecþiile asupra situaþiei acestor pacienþi, ºi a altora cu
afecþiuni comparabile, au condus la ipoteze fascinante. În primul
rând, unele sentimente puteau fi împiedicate prin afectarea unei
regiuni cerebrale bine definite; pierderea unui anume sector al
* La Damasio, „conºtiinþã“ are sensul de conºtienþã, nu e încãrcat de
conotaþii morale. (N. red.)
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circuitelor cerebrale ducea la pierderea unui anume tip de eveniment mental. În al doilea rând, era limpede cã sisteme cerebrale diferite controlau sentimente diferite: afectarea unei anumite
arii din anatomia cerebralã nu fãcea sã disparã concomitent toate
tipurile de sentimente. În al treilea rând, ºi cel mai surprinzãtor,
când pacienþii îºi pierdeau capacitatea de a exprima o anumitã
emoþie, îºi pierdeau ºi capacitatea de a trãi sentimentul corespunzãtor. Dar reversul nu era adevãrat: unii pacienþi care îºi pierduserã capacitatea de a trãi anumite sentimente puteau încã sã
exprime emoþiile corespunzãtoare. E oare posibil ca, deºi emoþiile
ºi sentimentele sunt înrudite, emoþiile sã se nascã primele, iar
sentimentele ulterior, sentimentele urmând întotdeauna emoþiile
ca o umbrã? În pofida strânsei lor înrudiri ºi aparentei simultaneitãþi, se pãrea cã emoþiile preced sentimentele. Dupã cum vom
vedea, descoperirea acestei legãturi a deschis o breºã pentru
investigarea sentimentelor.
Asemenea ipoteze puteau fi testate cu ajutorul tehnicilor
imagistice care ne permit sã creãm imagini ale anatomiei ºi
activitãþii creierului uman. Pas cu pas, iniþial la pacienþi, apoi
atât la pacienþi, cât ºi la persoane fãrã afecþiuni neurologice, colegii mei ºi cu mine am început sã cartografiem geografia creierului
sensibil. Scopul nostru era dezvãluirea reþelei de mecanisme care
permit gândurilor noastre sã declanºeze stãri emoþionale ºi sã
producã sentimente.1
Emoþiile ºi sentimentele au jucat un rol important, dar foarte
diferit, în douã dintre cãrþile mele anterioare. În Descartes’Error*
am prezentat rolul emoþiilor ºi sentimentelor în luarea deciziilor.
În The Feeling of What Happens am subliniat rolul emoþiilor ºi
sentimentelor în construcþia sinelui. În cartea de faþã mã concentrez
asupra sentimentelor înseºi – ce sunt ºi ce ne oferã ele. Majoritatea datelor pe care le prezint nu erau disponibile când am scris
* Vezi traducerea în limba românã: Eroarea lui Descartes. Emoþiile,
raþiunea ºi creierul uman, Humanitas, Bucureºti, 2004. (N. red.)
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cãrþile anterioare, acum apãrând o bazã mai solidã pentru înþelegerea sentimentelor. Astfel, scopul principal al acestei cãrþi este
sã prezinte noile rezultate privind semnificaþia umanã ºi natura
sentimentelor ºi fenomenelor înrudite, aºa cum le vãd eu acum,
în calitate de neurolog, cercetãtor în domeniul neuroºtiinþelor
ºi om care simte.
În esenþã, am ajuns sã cred cã sentimentele sunt expresia stãrii
de bine sau a suferinþei, aºa cum se manifestã ele în minte ºi în
corp. Sentimentele nu sunt un simplu ornament adãugat emoþiilor, ceva de care ne-am putea dispensa. Sentimentele pot fi, ºi
adesea sunt, dezvãluiri ale stãrii vitale a întregului organism –
o ridicare a vãlului (dez-vãluire) în sens propriu. Dacã viaþa este
ca mersul pe sârmã, majoritatea sentimentelor sunt expresii ale
strãdaniei de a ajunge la echilibru, perspective asupra minunatelor
reglaje ºi corecþii fãrã de care, la proxima greºealã, totul s-ar prãbuºi. Dacã existã ceva în viaþa noastrã care dezvãluie deopotrivã
micimea ºi mãreþia noastrã, atunci acest lucru sunt sentimentele.
Începe acum sã se întrevadã însuºi felul în care aceastã dezvãluire are loc în mintea noastrã. Creierul foloseºte un numãr
de regiuni specifice care colaboreazã la reprezentarea nenumãratelor aspecte ale activitãþilor corpului sub forma hãrþilor neurale. Aceastã reprezentare e complexã, un tablou în permanentã
transformare al vieþii aflate în plinã desfãºurare. Canalele chimice ºi neurale ce transmit la creier semnalele cu care poate fi
pictat acest tablou al vieþii sunt la fel de specifice ca pânza care
le recepþioneazã. Misterul modului în care simþim este acum
ceva puþin misterios.
E firesc sã ne întrebãm dacã încercarea de a înþelege sentimentele are vreo valoare în afara satisfacerii curiozitãþii. Existã
mai multe motive care mã fac sã cred cã are. Lãmurirea neurobiologiei sentimentelor ºi emoþiilor premergãtoare lor ne oferã
o cale de abordare a problemei minte-corp, problemã esenþialã
pentru a înþelege cine suntem. Emoþiile ºi reacþiile înrudite lor
sunt legate de corp, sentimentele sunt legate de minte. Studierea
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modului în care gândurile declanºeazã emoþii sau a modului
în care emoþiile corporale devin acel gen de gânduri pe care le
numim sentimente ne oferã o perspectivã remarcabilã asupra
minþii ºi corpului, cele douã manifestãri aparent diferite ale unui
organism uman unic ºi unitar.
Acest efort are ºi rezultate practice. Ne putem aºtepta ca
explicarea biologiei sentimentelor ºi emoþiilor strâns înrudite
cu ele sã contribuie la tratarea efectivã a unor cauze majore de
suferinþã umanã, printre ele numãrându-se depresia, durerea
ºi dependenþa de droguri. Mai mult, a înþelege ce sunt sentimentele, cum funcþioneazã ºi ce înseamnã ele este o condiþie sine
qua non pentru elaborarea în viitor a unei perspective asupra
omului mai corectã decât cea din prezent, perspectivã care sã
þinã cont de progresele ºtiinþelor sociale, ºtiinþelor cognitive
ºi biologiei. De ce ar avea aceasta o utilitate practicã? Pentru cã
succesul sau eºecul omenirii depinde în mare mãsurã de modul
în care publicul ºi instituþiile care guverneazã societatea vor
încorpora aceastã perspectivã revizuitã asupra omului în principiile ºi politicile lor. Înþelegerea neurobiologiei emoþiilor ºi
sentimentelor e esenþialã pentru formularea unor principii ºi
politici capabile sã reducã suferinþa ºi sã sporeascã prosperitatea. De fapt, noile cunoºtinþe au legãturã directã cu felul în
care oamenii gestioneazã tensiunile nerezolvate între interpretãrile sacre ºi cele laice ale propriei lor existenþe.
Odatã ce am prezentat în linii mari scopul meu principal,
e momentul sã explic de ce o carte dedicatã noilor idei despre
natura ºi semnificaþia sentimentelor umane are un titlu care îl
invocã pe Spinoza. De vreme ce nu sunt filozof, iar aceastã carte
nu este despre filozofia lui Spinoza, e firesc sã vã întrebaþi: de
ce Spinoza? Explicaþia scurtã este cã în orice discuþie privind
emoþiile ºi sentimentele umane Spinoza e o referinþã esenþialã.
Spinoza considera pulsiunile, motivaþiile, emoþiile ºi sentimentele
– numite cu un termen generic afecte – un aspect central al
umanitãþii. Bucuria ºi suferinþa au fost douã concepte-cheie în
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încercarea lui de a înþelege omul ºi de a propune cãi prin care
ºi-ar putea trãi mai bine viaþa.
Explicaþia lungã e de naturã mai curând personalã.

Haga
1 decembrie 1999. Amabilul portar de la Hotel des Ides insistã:
„N-ar trebui sã ieºiþi pe vremea asta, domnule, lãsaþi-mã sã vã
chem o maºinã. Bate vântul rãu. E aproape uragan, domnule.
Uitaþi-vã la steaguri.“ Într-adevãr, steagurile par sã-ºi ia zborul,
iar norii gonesc spre est. Deºi steagurile ambasadei din Haga
sunt pe punctul sã fie smulse, refuz oferta. Prefer sã mã plimb,
spun. Mã descurc eu. ªi apoi, priviþi ce frumos se vede cerul
printre nori! Portarul habar n-are unde mã duc ºi n-am de gând
sã-i spun. Oare ce îºi închipuie?
Ploaia aproape s-a oprit, iar cu puþinã hotãrâre vântul e uºor de
învins. Pot merge foarte repede ºi mã pot orienta dupã harta
mea mentalã. La capãtul aleii care
trece prin faþa lui Hotel des Indes,
la dreapta mea, se pot vedea vechiul palat ºi Mauritshuis, dominate
de chipul lui Rembrandt – gãzduiesc o retrospectivã a autoportretelor
lui. Dincolo de piaþa din faþa muzeului strãzile sunt aproape pustii, deºi
aici e centrul oraºului ºi e o zi de
lucru obiºnuitã. Probabil cã oamenii
au fost avertizaþi sã rãmânã acasã.
Cu atât mai bine. Am ajuns la Spui
fãrã sã mã lupt cu aglomeraþia. Dupã
ce trec de Noua Bisericã, drumul devine complet necunoscut ºi
ezit o clipã, dar alegerea e evidentã: o iau la dreapta pe Jacobstraat,
apoi la stânga pe Wagenstraat, apoi din nou la dreapta pe Stilleverkade. Cinci minute mai târziu ajung pe Paviljoensgracht ºi mã
opresc în faþa numãrului 72–74.
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