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dy myślimy o emocjach, najczęściej przychodzą nam do głowy te negatywne.
Nic w tym dziwnego. Psychologowie wyjaśniają, że na podstawowym poziomie
jest ich wiele: strach, wstręt, złość, smutek, obrzydzenie. Pozytywna jest zaś
w zasadzie tylko jedna: radość. Zwierzętom – mówi nam neurobiolog – nasilenie
emocji negatywnych pozwala określić, jak duże jest zagrożenie. Jeśli to tylko niepokój, zwierzę
rozgląda się lub zamiera, jeśli już strach – decyduje się na walkę lub ucieczkę. A jak jest u ludzi?
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Kiedy czyjeś wrogie zachowanie budzi nasz lęk, często milczymy. Analizujemy intencje, staramy
się zrozumieć, co kryje się w słowach pełnych agresji. Może ten ktoś nie chciał powiedzieć tego,
co powiedział? – zastanawiamy się. Ale w końcu próbujemy podjąć dialog. Chcemy poznać
stanowisko drugiej osoby, zrozumieć, co nią powoduje. I jeśli okazuje się, że – co nie jest rzadkie
– pod złością kryje się strach, staramy się na argumenty emocjonalne odpowiedzieć racjonalnymi.
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Tych najczęściej dostarcza nam nauka. W tym numerze „Academii” badacze cukrzycy, choć
wskazują na rozmiary zagrożenia tą chorobą, zachęcają do badań i odpowiedniej diety, które
mogą jej zapobiec. Farmakolog przekonuje, że dzięki nowym lekom udaje się już ograniczyć
epilepsję. Socjolog mówi, że m.in. dzięki działaniom edukacyjnym prowadzonym w mediach
i pozytywnym przekazom w popularnych serialach zmieniają się negatywne stereotypy wobec
ludzi wyglądających i zachowujących się inaczej – w tym przypadku osób niepełnosprawnych.
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Słowem: przedstawiamy stanowiska badaczy dotyczące spraw wywołujących silne emocje.
Rezygnujemy ze strategii „walcz albo uciekaj”.

Katarzyna Czarnecka
zastępca
redaktor naczelnej,
sekretarz redakcji
Agnieszka Kloch
nauki biomedyczne
Agnieszka Pollo
nauki ścisłe i techniczne
Jolanta Iwańczuk
nauki o Ziemi
Renata Modzelewska
redakcja językowa
Andrzej Figatowski
grafika

r a da n au kowa

Jerzy Duszyński
Prezes PAN
(przewodniczący)
Edward Nęcka
Grażyna Borkowska
Leszek Kaczmarek
Roman Micnas
Lucjan Pawłowski
Witold Rużyłło
Henryk Szymczak

„Mętne sprawy” (1981), Tomasz Ciecierski (ur. 1945). Malarz, autor rysunków, kolaży i fotografii. Absolwent
i wykładowca warszawskiej ASP. Laureat Nagrody im. Jana Cybisa (1999). W jego pracach można znaleźć odniesienia
do historii malarstwa europejskiego (m.in. renesansowego czy futurystycznego). Obrazy artysty znajdują się
w kolekcjach Muzeum Narodowego (Łódź, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław) i Stedelijk Museum (Amsterdam).
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