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Trenerski seminar v Ljubljani: 3.2.2019 

Giacomo Rizzolatti: “Ni kulture brez posnemanja ” 

Napisal Stefano Dalla Casa, predelal D. Frandolič za interno rabo 

 "Odkritje zrcalnih nevronov v čelnih režnjih opic in njihov potencialni pomen za razvoj človeških 

možganov je ena" nereklamirana " zgodba desetletja. Predvidevam, da bodo zrcalni nevroni postali 

za psihologijo, kar je bila DNK za biologijo.  

 

"To je napisal Vilayanur S. Ramachandran, eden najpomembnejših nevroznanstvenih strokovnjakov na 

svetu, o določeni vrsti nevrona, ki je bil doslej evidentiran pri primatih in pticah. Zakaj toliko zanimanja? 

Ker zrcalni mehanizem v možganih postavlja vprašanja o evoluciji in delovanju našega uma tako v znanosti 

kot filozofiji. 

 

 

Intervjuvali smo iznajditelja profesorja Giacoma Rizzolattija. Znan po vsem svetu in član najuglednejših 

znanstvenih institucij, vključno z American Academy of Sciences. Začel je in še nadaljuje svoje delo na 

univerzi v Parmi, kjer ima stolico za fiziologijo človeka na oddelku za nevroznanost. Od leta 2002 do leta 

2010 je bil njen direktor. 

 

Kakšna je bila pot, po kateri ste odkrili zrcalne nevrone? 

https://web.archive.org/web/20140805081717/http:/www.editfiume.com/lavoce/52-la-voce-del-popolo/scienza/1716-giacomo-rizzolatti-non-c-cultura-senza-imitazione
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V 80-ih na Univerzi v Parmi smo vodili nevrofiziološke poskuse z uporabo novega pristopa: namesto da bi 

pogojevali (usmerjali) živali, v našem primeru opice(makake) za opravljanje določenih nalog in videli, kako 

se nevroni aktivirajo med njihovim izvajanjem, smo raziskovali, kako so se nevroni obnašali, ko se je opica 

"igrala" z nami, ne da bi imeli vnaprejšnje izdelane koncepte o tem, kar bomo videli. 

Prvo stvar, kar smo ugotovili, je, da motorični sistem ne organizira samo gibanje, ampak se aktivira tudi ob 

vizualnih dražljajih, recimo, zazna določen predmet: če imamo nevron, ki izstreli(se sproži), ko opica zgrabi 

za lešnik, se isti nevron aktivira tudi, če opica vidi lešnik, ki ga nekdo zgrabi. Ta mehanizem transformacije 

od objekta do dejanja je bil le delno predviden. To, kar pa nismo pričakovali, je bilo odkritje nevronov, 

imenovanih zrcalni - mirror, ki so odgovorili, se sprožili, ko je opica videla ukrepati nekoga drugega. Na 

primer, nevron se je aktiviral, ko je opica pogledala nekoga, na primer eksperimentatorja, da je 

zgrabil(pobral) lešnike. 

Nevron 

 

 

Shema unipolarnega nevrona a: dendrit b: telo (soma) c: jedro d: nevrit e: mielinska ovojnica f: Schwannova 

celica g: Ranvierov zažemek h: končni del nevrita 

In človek? 

Takoj, ko smo bili prepričani, da smo odkrili nov mehanizem, smo začeli iskati zrcalni sistem tudi pri ljudeh. 

Na srečo so se v teh letih rodile prve tehnike slikanja možganov, ki nam omogočajo, da opazujemo delovanje 

možganov na neinvaziven način. Odločilne poskuse smo opravili v bolnišnici San Raffaele v Milanu, ki se še 

ponaša v z najmodernejšo opremo, zlasti PET, tomografijo, kjer bolniku vbrizgajo radioaktivne snovi nizke 

vrednosti in stroj zazna, kako se ti porazdelijo v možganih. Opazili smo aktiviranje v motornih območjih 

tako ob pogledu na predmete in tudi ko je subjekt/človek med preiskusom opazoval neko dejavnost, ki so jo 

izvajali drugi. Bilo je zelo razburljivo. Bil je tudi moj sin in njegovi prijatelji. Kar se tiče magnetne 

resonance, bolj praktične, ker ne uporablja radioaktivnih spojin in je natančnejša, smo se obrnili v tujino, v 

Los Angeles, kjer je bila raziskovalna skupina zainteresirana za naše delo. Tam sem tudi srečal Marca 

Iacobonija, italijanskega nevroznanstvenika, ki se je izselil v ZDA in kasneje podpisal pomembna dela na 

področju zrcalnih nevronov. 
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Toda kakšna je funkcija tega mehanizma? 

V primatih zrcalni sistem omogoča, da opice takoj razberejo in razumejo namen opazovanih akcij: gre za 

preživetje. Za človeka z zapleteno družbeno strukturo, kot je naša, je pomembno, na primer, da poznamo 

namere drugih posameznikov. Odkrili so jih tudi pri pticah. Kar se tiče ljudi, smo ugotovili, da so tudi zrcalni 

nevroni vpleteni v razvoj jezika in tudi razumevanje dejanj drugih.  

Druga hipoteza se nanaša na posnemanje. Veliki opice, na primer šimpanzi, imajo nekaj imitacijskih 

sposobnosti, vendar še zdaleč neprimerljivo s človekom: otrok je stroj za posnemanje. Naši zrcalni 

nevroni se aktivirajo za vsako gibanje, ki ga vidimo, tudi brez pomena, in imamo možnost, da takoj lahko 

ponovimo. Po mnenju nevroznanstvenika Ramachadrana je mehanizem zrcalnih nevronov odgovoren za 

kulturni razvoj naše vrste, ki se je pred približno sto tisoč leti vrnila k civilizaciji. 

V kakšnem smislu? 

 

 

Predstavljamo si, poenostavljamo problem, dve plemenski vrsti hominidov: posamezniki obeh so opremljeni 

z zrcalnimi nevroni, vendar v eni omogočajo posnemanje, v drugih ne. Če bi v prvem plemenu posebej 

nadarjen posameznik odkril nekaj, recimo nov način prižiganja ognja, v zelo kratkem času, bi se prenesla 

sposobnost preko posnemanja na celotno pleme in čez čas morda tudi druge vrste istega rodu. V drugem 

plemenu se noben drug član ne more naučiti z enostavnim posnemanjem, nova tehnologija pa se zato ne bo 

razširila. Brez posnemanja ni mogoče ustvariti kulture, vsaj ne v tem smislu, v katerem ga mi razumemo. Kot 

je dejal Engels, se svet preoblikuje z rokami.  

So krivi zrcalni nevroni za izginotje neandertalcev? 

Vsekakor, vendar verjetno njihova moč posnemanja ni bila enaka naši. Nihče od nas ni bil očitno tam, da bi 

to lahko povedal, toda posnemanje je zmogljivost, ki je tako odločilna, da so naši predniki morda prevladali, 

ker so se naučili bolje posnemati kot vsi drugi. 

 

ARISTOTELOV POGLED: IZPELJAVA POJMA MIMESIS/POSNEMANJE  
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Poglavitni pojem Aristotelove Poetike je mimesis (posnemanje dejanja) in izvira iz narave 

ljudi(človeka). Zagotavlja dvojno antropološko izpeljavo: 

1. Posnemanje je prirojeno ljudem. 

2. Posnemanje pripravi ljudi (za razliko od drugih živih bitij) do veselja. Ko posnema, se človek uči 

in spoznava sebe in svet okrog njega.  

Glej spodnjo sliko: poskusi in boš opazil, da deluje.  

 

 

 

 

Kaj sledi: če želimo otroka nekaj naučiti, ni dovolj, da mu to rečemo, ukažemo, svetujemo, priporočamo itd., 

ampak mu tudi osebno pokažemo, kako naj naredi to, kar zahtevamo od njega.  

Coerverjev pristop temelji na posnemanju gibanj velikih igralcev  in je zato najbolj primeren model za 

učenje nogometa. 

 

VIRI: http://www.editfiume.com/lavoce/scienza/1716-giacomo-rizzolatti-non-c-cultura-

senza-imitazione 

 


