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Pamäť

J. Pogády, M.Bernadič1, P.Nádvorník2

Súhrn

Staroveká antická predstava o pamäti ako prvotnej sile,
”
Mnémosyné“, sa spájala s dušou človeka. Pripi-

sovali sa jej však vlastnosti, ktoré vo svojej podstate zodpovedajú dnešnému chápaniu pamäti na najvyššej
úrovni mozgu. Pamäť tu umožnila vznik abstraktného pojmového myslenia viazaného na gramatické pravidlá
zahrňujúceho minulosť, súčasnosť aj budúcnosť spolu s ich hodnotením a zároveň schopného vyjadrovať sa
bez vzťahu k objektívnej realite. Preto sa dopúšťa nielen omylov, ale získava aj schopnosť tvorivej fantázie,
ktorá je predzvesťou ľudského pokroku a prevencie skazy.
Až pamäť spojenú s abstraktným pojmovým myslením možno oprávnene nazvať vedomím jednotlivca aj
spoločnosti (lit. 9) (Psychiatria, 9, 2002, č. 2).
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Podľa najstarších gréckych predstáv o stvorení sveta a bo-
hov (Hesiodos, 1923) vládlo v dávnoveku 12 mocných Ti-
tanov – šesť mužov a šesť žien v úlohe prírodných živlov.
Najmocnejší z nich bol Kronos (Čas). Jeho syn Zeus, ktorý
po mnohých útrapách nastolil vládu bohov, zvolil za svoje
sídlo Olymp a odtiaľ riadil a zasahoval do osudov ľudí (Stoll,
1861).
Mnémosyné z rodu Titanov priala olympským bohom

a z jej náklonnosti k Diovi vzniklo deväť Múz, ktoré sa na
počesť bohov venovali umeleckým záľubám, poézii, hudbe,
spevu, tancu a divadelnej či literárnej tvorbe.
Mnémosyné sa považovala sa Prasilu človeka, pretože zo-

sobňovala pamäť obsahujúcu minulosť a spolu s prítomnos-
ťou bola základom pre budúcnosť. Múzy tak odrážali vlast-
nosti svojej matky zamerané na činnosť, ktorá nepodlieha
času ani priestoru, pretože na ne nie je viazaná. Pamäť ako
výnimočná vlastnosť božských aj ľudských bytostí sa od-
vtedy pokladá za hlavnú. Stala sa obecným vlastníctvom –
zanikla iba v jednotlivcovi jeho odchodom do ríše mŕtvych,
kde duša zomretého prijala nápoj z rieky zabudnutia Léthé
a tým sa očistila.
Vytvorila sa tak predstava, že pamäť súvisí s ľudskou du-

šou a toto antické chápanie pretrvalo celé tisícročia. Ani v sú-
časnosti nie je mechanizmus pamäti ľudského mozgu pod-
robne známy. Ale úloha génov, ktoré obsahujú plán vývoja
budúceho jednotlivca, zreteľne napovedá, že pamäť schopná
predvídať má biologický základ v komplexoch bielkovín, kto-
rých štruktúra je výsledkom minulého vývoja.
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Z fyziologického hľadiska nie je bezpodmienečne potrebné
poznať mechanizmy individuálnej pamäti v ich poslednej hl-
bokej podstate. Možno sa uspokojiť s predpokladom, že ide
o funkciu nervových buniek, ktoré podmieňujú fyzikálno-
chemické deje pod vplyvom nekonečného množstva podne-
tov z vonkajšieho aj vnútorného prostredia. Funkcia veľmi
zložitých sústav, ako je pamäť, sa prirodzene objavuje po-
stupne a poznáva sa za dlhé časové obdobie usilovnej práce.
Neznamená to však, že bez nej sa nedá pochopiť zmysel a vý-
znam pamäti.
Aj v technických sústavách sa pamäť modeluje a zdokona-

ľuje postupne a používateľ s ňou pracuje bez toho, aby mu-
sel rozumieť jej konštrukčnému mechanizmu. V súčasnosti
nejobsiahlejšiu pamäť v technických sústavách predstavuje
internet. Je to obrovský informačný systém a možno ho pri-
rovnať k ľudskej pamäti na najvyššej úrovni mozgu. Ale me-
dzi internetom a pamäťou mozgu existuje podstatný rozdiel.
Informácie z internetu využíva človek prostredníctvom mys-
lenia svojho mozgu. Pamäť mozgu je však integrálnou súčas-
ťou myslenia mozgu. Je modelom sveta každého subjektu,
lebo v jeho pamäti sa uchovávajú všetky spomienky a po-
znatky získané počas individuálneho života. Stala sa živým
prameňom pre odpoveď na najrôznejšie podnety z prostre-
dia, ale aj na vytýčené ciele, ktorými možno do prostredia
zasahovať a prípadne ho meniť. Umožňuje tak hľadať cesty
do budúcnosti na základe minulých alebo práve prebiehajú-
cich udalostí a prežitých vedomostí.
Pretože sa však priebeh plnenia vytýčeného cieľa a dosia-

hnutý výsledok znova zapisujú do pamäti, a tak sa stávajú
uvedomelým, odpovedá dvojici myslenia a pamäti funkcia
mozgu označovaná ako vedomie.
Pojem vedomie sa široko používa v oblasti psychológie a,

pretože sa odohráva v pamäti, ktorej obsah existuje mimo
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reality v priestore a čase, v mnohých smeroch pripomína ne-
hmotnú dušu. Uzatvoril by sa tak bludný kruh s antickou
mytológiou, keby sa pojem pamäti a myslenia neskúmal fy-
ziologickou analýzou a v závere by sa neurobila ich syntéza.
Treba uznať, že slovo pamäť má reálny obsah v psycho-

lógii aj fyziológii, aj keď napríklad Pavlov (1953) pri skú-
maní podmienených reflexov uprednostnil termín reflex

”
na

stopu“ alebo aj
”
na čas“ a v usporiadaní jeho pokusov také

chápanie bolo oprávnené. Zápis do pamäti sa odohráva sku-
točne v časovej postupnosti a upevňuje sa opakovaním.
Odpovedá tomu aj klinická skúsenosť (Nádvorník a Drlič-

ková, 1987) so stimulačnou terapiou, napríklad bolesti alebo
hypotonickej formy detskej mozgovej obrny. Stimulácia mie-
chy pomocou chronických elektród bolesť v jej dosahu utlmí,
ale priaznivý výsledok trvá iba niekoľko málo hodín a stimu-
láciu treba opakovať.
Stimulácia mozočku a jeho rubrotalamickej dráhy v bra-

chium conjunctivum postupne počas niekoľkých týždňov
zvyšuje svalové napätie tzv. augmentáciou pre úspešnú re-
habilitáciu. Ale bez nej sa efekt opäť o niekoľko týždňov
vytratí.
Stimulácia senzitívnych jadier talamu v liečbe fantómo-

vých bolestí však už po niekoľkých dňoch chronickú bolesť
odstráni a výsledok trvá prakticky bez obmedzenia niekoľko
rokov.
Znamená to, že pamäť nie je univerzálna funkcia mozgu,

ale rôzne úrovne centrálneho nervového systému vládnu pa-
mäti úmernej stupňu svojho vývoja. Pamäť sa tak stáva vo
vývoj dokonalejšou vo svojom objeme aj funkcii. Je zrejmé,
že stupeň vývoja mozgových štruktúr pamäť zosilňuje a obo-
hacuje, ale nevylučuje sa ani aktívna účasť pamäti na takom
vývoji.
Sama stimulácia, pri ktorej sa opakujú impulzy, ktorými

sa pôsobí na štruktúru a funkciu mozgu, ovplyvňuje aj zápis
v pamäti. Možno sa tým prejavuje vplyv liečebnej stimulácie
na inertný zápis v pamäti pri bolesti alebo epileptických
záchvatoch (Pogády a spol., 2001).
Vzhľadom na vývojové stupne mozgu je však oprávnené

uznávať nielen stupeň pamäti, ale aj spôsob myslenia via-
zaný na pamäť (Nádvorník a spol., 2002).
Tak na úrovni hypotalamu, ktorý v prípustnom rozsahu

udržuje hladiny životne dôležitých látok v tele, sú v jeho pa-
mäti zapísané ich minimálne a optimálne hodnoty (napríklad
regulácia glykémie). Na základe pamäti hypotalamu sa pri
zmene glykémie štartuje proces elementárneho myslenia hy-
potalamu s operátorom vyhodnotenia aktuálneho podnetu
a rozhodnutia k akcii.
Na vyššej limbickej úrovni mozgu je už rozsah pamäti

oveľa väčší a pokles potrebnej energie, ktorý sa z psycho-
logického hľadiska označuje ako hlad, sa vyhodnotí už roz-
šírenou škálou pocitov. Aj rozhodnutie o tom, akým spôso-
bom treba hlad upokojiť, sa už opiera o rôzne možnosti zís-
kané z minulej skúsenosti a zapísané tiež v pamäti. Výber
z týchto možností je novým operátorom myslenia na tejto
úrovni mozgu a jeho pamäti.

Preto sa napríklad agresívne správanie na podklade slu-
chových alebo iných halucinácií prejaví v rôznych podobách.
Halucinácie majú totiž virtuálnu podobu konkrétnych pred-
stáv, takže celý proces myslenia na tejto úrovni mozgu pre-
bieha v pamäti konkrétnych obrazov získaných zmyslovým
vnímaním. Realizuje sa tak konkrétne myslenie (Pogády
a spol., 1974).
Oproti tomu sa bludy odohrávajú na základe pamäti naj-

vyššieho stupňa mozgu, kde pamäť vytvára samostatnú vý-
vojovú úroveň blízku

”
internetu“ indivídua. Myslenie v tejto

pamäti prebieha v abstraktných pojmoch bez priameho
vzťahu k realite. Preto sa v myslení objavujú omyly, ale aj
tvorivá fantázia. Tvoria sa v nej reálne podnety pre správa-
nie a vytyčujú sa ciele do budúcnosti. Predvídanie sa tu stalo
novým operátorom myslenia na tejto úrovni pamäti mozgu
(Pogády a Nádvorník; 2001, Nádvorník a spol., 2002) popri
operátoroch známych už z nižších úrovní mozgu.
Skúsenosti s transplantáciami sérotonínergického nervo-

vého tkaniva ľudského embrya do schizofrénneho mozgu uká-
zali, že priaznivý výsledok sa dosahuje predovšetkým obno-
vou schopností tejto úrovne pamäti (Kolařík a Nádvorník,
1990).
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