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Огледалните неврони представляват последната благодарна тема за 

популяризаторите на психологията и невробиологията. От пресата достига до 

нас информация за това, че се предполага, че именно тези специални структури 

трябва да отговарят за нашата способност да възприемаме намеренията на 

другите хора, да разбираме емоциите, да споделяме настроения. Ако това е така, 

то социолозите би трябвало да са много заинтересовани от тях. Всъщност, 

тяхната функция все още не е напълно проучена и онези, които се занимават с 

тях, са разделени на два лагера. 

Откриването на огледалните неврони, както много други в науката, е 

станало напълно случайно. През 1991 година двама учени, Ризолати и Якобони, 

изследвали функционирането на предния дял на мозъчната кора в примати. В 

частта, в която участвали макаци, една от задачите била свързана с това да се 

измери кои части от този дял на мозъка се активират, когато маймунката 

посягала към даден предмет. Оказало се, че това е област F5, вентралната част. 

Най-голямото учудване за невробиолозите било обаче това, че точно същия 

участък от мозъка се задействал в други маймуни, които само виждали, че друга 

маймуна или човек извършва това движение. Огледални неврони са открити 

също и при други примати (Rizzolatti, Craighero 2004)2. Това, което е интересно 

                                                           
1 Преводът е направен със съгласието и любезното съдействие на автора, по публикацията: Łukasz 
Remisiewicz (2016) Neurony lustrzane – między faktami a hipotezami. 
https://neurosocjologia.wordpress.com/2016/06/25/neurony-lustrzane-miedzy-faktami-a-
hipotezami/#more-55. Снимката за публикацията на български език е взета от същия сайт/блог. 
2 Ето как изглежда случайността в случая: „До тогава се е считало че този дял на мозъка е свързан 
с планирането и инициирането на движенията, и точно както Ризолати очаквал, когато 
маймуната посегнела с ръка, за да вземе предмет, електродите отчитали активност на тези 
premotor неврони. Малко след като отчели резултата, Ризолати и студентите му отишли на обяд, 
но забравили да изключат оборудването по маймуната. Благодарение на случайността, това 
което се случило след обяд може да се окачестви като изключително ценно откритие. Един от 
студентите си купил фунийка сладолед за десерт и си го изял пред очите на окабелената 
маймунка. За негово най- голямо учудване, електродите започнали да отчитат пик в клетъчната 
активност на предния дял на мозъчната кора (premotor cortex), въпреки че маймуната стояла 

https://neurosocjologia.wordpress.com/2016/06/25/neurony-lustrzane-miedzy-faktami-a-hipotezami/#more-55
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е, че при човека много дълго съществуването на огледални неврони се приемаше 

само за спекулация, подкрепена от доста несигурни резултати, получени с 

помощта на функционален магнитен резонанс. 

Едва изследвания на основата на много по-точни (и едновременно 

инвазивни) методи, отколкото функционални изображения, използващи 

магнитен резонанс, са позволили да се разпознаят 4 типа неврони: неврони за 

наблюдение на дейности (задействат се, когато се наблюдават дейности, но не се 

извършват), (2) неврони за извършване на дейности (задействат се, когато 

дейностите се извършват, но не се наблюдават), (3) неврони за несъответствие 

(група неврони, която се задейства по време на наблюдение на определена 

дейност при определени условия, както и извършване на напълно друга дейност 

при други условия), (4) огледални неврони (правилни; задействат се, както по 

време на извършване, така и на наблюдение на конкретна дейност). (Mukamel и 

др. 2010) 

Читател, който би прочел само последните два параграфа на този текст и не 

е чувал за огледалните неврони вероятно би бил силно изненадан, ако научи, 

колко надежди са били възлагани през последните години на откриването на 

техните начини на функциониране. Първо, разбира се, като се вземе под 

внимание контекста на откриването им, се е смятало, че те отговарят за 

имитационното поведение. Но тъй като културата в голяма степен се основава на 

имитацията, Рамачандран издигнал тезата, че огледалните неврони изобщо 

правят възможно нейното съществуване. Друга важна функция, която им се 

приписвала, била емпатията, което по всички възможни начини експлоатирала 

литературата, популяризираща психологията (виж поне Bauer 2008). Според 

тази теория огледалните неврони ни служат за разчитане на емоциите на другите 

дори чрез мимиката или тембъра на гласа. Благодарение на своите минали 

преживявания тогава чувстваме същото, което чувства нашия събеседник. 

И макар тези две теории да могат да бъдат убедително защитени, като се 

позовават на емпирични данни, то начина, по който се използва познанието за 

огледалните неврони, е довел до доста абсурден колаж на факти, полуистини и 

обикновени глупости. Както посочва Хикок в книгата си „Митът за огледалните 

неврони”, започнали дори да създават различни инициативи, промотиращи 

идеи, според които „подобряването“ на дейността на огледалните неврони може 

да помогне при получаването на по-добри оценки в училище, да подобри играта 

на голф или дори да увеличи ерекцията (Hickok 2014). И за да стане ясно – 

разглежданата група неврони често могат да съучастват във всички тези процеси, 

както и… милиони други. Позоваването единствено само на тях нищо не 

                                                           
неподвижно“. (http://colorsofmagic.net/index.php/magicheski_materiali/index/%D0%BE%D0%B3) 
– бел.прев. 

http://colorsofmagic.net/index.php/magicheski_materiali/index/%D0%BE%D0%B3
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обяснява. Те стават интересни тогава, когато тяхното неправилно 

функциониране видимо променя нашите възможности. 

Приписването на огледалните неврони на някои „невероятни” функции е 

основано върху наивното заключение на хора, развълнувани от значителните 

научни открития. Но дори и сред професионалистите, работещи в науката с 

голямо Н, има два опозиционни лагера, единият от които смята огледалните 

неврони за фундаментални за съществуването на културата, докато вторият ги 

смята за важни в някои аспекти на функционирането, но по подобен принцип, 

както много други мозъчни структури. Тези два лагера имат харизматични 

„лидери“, от страна на привържениците за най-голямата роля на огледалните 

неврони, това е В. Рамачандран, докато сред опонентите лидер е Патриша 

Чърчленд. Вместо да се описват всички „за“ и „против“, бих искал да попитам: 

какво наистина е известно СЪС СИГУРНОСТ за огледалните неврони? 

Несъмнено те играят роля в имитацията и усещането на чуждите емоции. 

От интересните, доказани корелации заслужава също да се спомене за това, че 

благодарение на тях… някои от нас се заразяват от прозяване. (Haker и др. 2013). 

И тъй като, както съпричастността, така и заразното прозяване задвижват една 

и съща структура, авторите на проучването заключават, че тази зараза може да 

бъде индикатор за емпатия.  

 

Освен това – според всички знаци на небето и 

земята, изглежда играят роля в синтеза и някои 

интуитивни свойства на езика. Рамачандран и 

Оберман извършили интересен експеримент. 

Показали на изследваните лица от различни 

културни кръгове две фигури – едната фигура с 

гладки и заоблени страни, а другата - груба, със 

заострени страни. Казали на своите респонденти, че 

в някои езици фигурите се наричат „кики” и „боуба”, 

и ги помолили да отгатнат коя коя е. Лесно е да се 

досетим, че изследваните лица по целия свят почти 

винаги свързвали думата „боуба“ със закръглената 

фигура, а думата „кики” със заострената. Това е 

особено интересно, защото, както звука, така 

формата нямат нищо общо по между си, освен някои 

абстрактни свойства, които можем да наречем 

„гладкост” и „острота”. Това не означава, че това 

приписване на атрибути се извършва по пътя на разбирането, а че самата 

формулировка на думата „пасва“ на същността на тази фигура, защото също 

звучи „гладко“ или „остро“. И именно като анализират тази задача, авторите 
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забелязали в изследваните лица „медиация” на огледалните неврони (Franks, 

Davis 2012). 

Вероятно затова нямаме нищо против да наричаме пеперудата „марипоса / 

mariposa” или „папилон / papillon”, но немското „шметерлинг / schmetterling” 

предизвиква в нас объркване. 

Обобщавайки, огледалните неврони изпълняват важни функции, но най-

често ЗАЕДНО с други области на мозъка. Тяхната роля все още не е до край 

изследвана, затова е добре да се запазва известна дистанция към обобщенията 

на ентусиазираните популяризатори. 

Интересуващите се от въпросите, свързани с огледалните неврони в по-

широк контекст трябва да надникнат на страницата на д-р. Матеуш Хохола, 

който е публикувал прозрачно представяне3, което е добра изходна точка за 

самостоятелно вглъбяване в тази тема. 
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