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1. Wstęp 

Fobia to termin definiowany w „Słowniku wyrazów obcych i zwrotów 

obcojęzycznych” (Kopaliński 1989) jako „uporczywy, chorobliwy lęk przed 

określonymi sytuacjami, zjawiskami albo przedmiotami”. Z kolei Światowa 

Organizacja Zdrowia w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób 

i Problemów Zdrowotnych ICD-10 klasyfikuje tę jednostkę jako neurotyczne, 

somatyczne oraz związane ze stresem zaburzenie (American Medical Association 

2019). Zrozumiałe jest, że w społeczeństwie częściej odwołuje się do pierwszej 

definicji. Jest to konieczne ze względu na częstość występowania tego typu lęków; 

jak można się dowiedzieć z oksfordzkiego podręcznika psychiatrii, fobie dotyczą 

przynajmniej 12,5% społeczeństwa (Semple i Smyth 2007). 

Głównym celem niniejszej pracy jest rozpatrzenie pochodzenia najpopularniejszych 

fobii ludzkich jako adaptacji ewolucyjnych. Charakterystyka i analiza powstawania 

fobii w roli przystosowawczej ewolucyjnie jest jedną z nowszych, szczególnie 

wartych uwagi teorii. Daje nam ona możliwość rozpatrywania dziedziczenia 

uwarunkowań psychicznych oraz umysłowych mechanizmów ewolucyjnych. 

Traktuje je wówczas jako cechy wrodzone, równe odruchom lub możliwości 

klasycznego warunkowania poprzez nabywanie doświadczenia. 

 

4:7220334022
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2. Charakterystyka fobii 

2.1. Historia i definiowanie fobii 

Zjawisko fobii znano i rozumiano już w starożytnej Grecji, gdzie uosobieniem 

strachu był bóg Fobos (Tetter 1999). Świadczy to więc o pewnym stopniu obserwacji 

i zrozumieniu fobii już ponad dwa tysiące lat temu. 

Pierwsze, bardziej nowoczesne wzmianki o fobiach pojawiają się najpierw w 1758 

roku (najprawdopodobniej przerwa w tym temacie wynika po prostu z braku 

zachowanych źródeł pisanych), a następnie w XIX wieku, kiedy to nastąpił 

poważniejszy rozwój psychiatrii odpowiadającej już bardziej stanowi wiedzy 

współczesnej. Przełomowe okazały się dokonania Sigmunta Freuda, który 

zainspirował innych ówczesnych badaczy ludzkiej psychiki do zgłębiania tematu 

fobii oraz wstępnego kategoryzowania ich i oddzielania od siebie. 

Nowoczesna, używana do tej pory klasyfikacja i rozdzielenie tego zjawiska nastąpiło 

jednak dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku (Shorter 1997). Wprowadzono 

wówczas następujące określenia: „agorafobia”, „socjofobia” oraz „fobie 

specyficzne”. Fobie rozpatrywane jako adaptacje ewolucyjne to agorafobia oraz 

fobie specyficzne: akrofobia, ofidiofobia i arachnofobia. 

Oczywiście, jak we właściwie każdej dyscyplinie nauki, wiedza w dziedzinie 

psychiatrii wciąż podlega modyfikacji i poszerzaniu – po części również przez 

badanie podstaw fobii. Przestaje się je traktować jako jedynie zupełnie irracjonalne, 

ale naturalnie uwarunkowane w różnorodny sposób. 

Wśród teorii uwarunkowania fobii znaleźć można między innymi: 

o Konwencję psychoanalityczną – według Freuda nieświadome impulsy 

zagrażają wtargnięciem do świadomości, powodując lęk. 

o Teorię społecznego uczenia się – lęki są warunkowane przez utożsamianie 

się i naśladowanie lękowych zachowań rodziców. 

o Warunkowanie – fobia nabyta jest przez pierwsze przeżycie sytuacji 

w działaniu długotrwałego, przewlekłego stresora lub silnej frustracji. 

o Przeniesienie lęku – lęk związany z typowymi bodźcami powodującymi 

naturalne przerażenie przenoszony jest na inny bodziec (przez 

warunkowanie); wynikać to może z nieprawidłowych wzorców myślenia. 

5:7996660925
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o Genetykę – dziedziczenie genu związanego z metabolizmem serotoniny 

i wysokim poziomem lęku (Sadock i inni 2015). 

o Rolę przystosowawczą – lęki przed pająkami, dużą wysokością, ciemnością 

i innymi występującymi w środowisku naturalnym bodźcami, istnieją ze 

względu na rozwiązywanie problemów napotykanych przez przodków, co 

nadaje tym lękom charakter zachowawczy i gwarantujący przetrwanie. Lęki 

istnieją wskutek doboru naturalnego jako zjawiska uruchamiane na wskutek 

bardzo konkretnego rodzaju informacji i charakteryzujące się specyficznym 

zestawem procedur. Inaczej – fobie to mechanizmy ukierunkowujące 

działania związane z potrzebami adaptacyjnymi (Buss 2003). 

W mojej pracy szczególnie chciałabym skupić się na ostatniej z wymienionych teorii 

ze względu na jej szczególne umieszczenie w psychologii ewolucyjnej; pozostałe 

z wymienionych teorii rozpatrują fobie jedynie pod względem pochodzenia 

i istnienia w formie współczesnej, bez odnoszenia się do nich jako mechanizmów 

adaptacyjnych. 

2.2. Działanie fobii – zachowania i reakcje fizjologiczne 

warunkowane bezpośrednio przez fobie 

Aby przejść do sedna rozważania fobii jako adaptacji ewolucyjnej, należy 

z pewnością rozpatrzyć jakie reakcje fizjologiczne i zachowania wiążą się z fobiami. 

Przede wszystkim należy wyjaśnić, że na potrzeby tej pracy występujące 

w anglojęzycznych podręcznikach akademickich słowa „fear” (tł. strach) i „anxiety” 

(tł. niepokój) będą uzyskiwały znaczenie to samo lub bardzo podobne, pomimo 

możliwości ich rozdzielenia w kontekście psychologicznym. Związane z nimi 

zachowania i reakcje fizjologiczne są bowiem często podobne, różniące się 

właściwie nasileniem, czasem trwania i częstotliwością występowania względem 

pojawiania się sytuacji stresowych (Sadock i inni 2015). Są one raczej trudno 

rozpoznawalne przez osobę bez wykształcenia medycznego. Niektórzy autorzy 

łączą również niepokój z „panic” (tł. panika) (Semple i inni 2007). Wszystkie 

zagadnienia w niniejszej pracy opracowane będą wyłącznie w kontekście agorafobii 

i fobii specyficznych, pominięte zostaną inne zaburzenia lękowe oraz fobia 

społeczna. W pierwszych dwóch wymienionych zjawiskach zdecydowanie łatwiej 

6:8440544995
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jest bowiem zaobserwować możliwą rolę adaptacyjną, i to one przede wszystkim 

podlegają badaniom w dziedzinie psychologii ewolucyjnej. 

Jako, że strach określany jest jako jedna z emocji podstawowych obok głodu, bólu 

i złości (Cannon 1915), poświęcono mu wiele badań w różnych dziedzinach nauki, 

zaczynając od psychologii i psychiatrii, a kończąc na fizjologii zwierząt i biologii 

ewolucyjnej. Skupiając większą uwagę na fizjologicznej stronie strachu, wymienić 

należy pewne jego objawy, które są obiektywne i mierzalne metodami badawczymi. 

Wśród takich objawów znajdują się: płacz, próby ucieczki lub ukrycia się, kołatanie 

serca i drżenie (Spencer 1855), rozluźnienie mięśni na skutek wydzielenia 

adrenaliny (Cannon i Paz  1911), zatrzymanie wydzielania gruczołów trawiennych 

oraz ruchów mięśni układu pokarmowego, wzrost poziomu glukozy we krwi, 

przyśpieszony oddech, napływ krwi do serca, płuc i centralnego systemu nerwowego 

oraz przyśpieszone usuwanie zmęczenia mięśni (Cannon 1915), czyli właściwie 

wszystkie reakcje powiązane z częścią współczulną autonomicznego 

układunerwowego. 

 

Reakcje te, tworzące zestaw działań odpowiedzi „walcz lub uciekaj” (z ang. fight or 

flight, tł. własne) stanowią pełny zestaw przystosowawczy ze względu na 

ewolucyjną konieczność życia w naturalnym, nieznanym środowisku (Cannon 

1915). Wiążą się one jednak nie tylko z samym strachem, ale również innymi 

Rycina 1. Schemat działania układu współczulnego (po prawej stronie). Źródło: ilustracja 

z platformy edukacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

7:1070881305
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sytuacjami potencjalnie stresogennymi w kontekście przeżycia, takimi jak: spadek 

temperatury, zranienie lub niski poziom tlenu (Cannon 1932).  

Można więc wnioskować, że strach jest zjawiskiem zupełnie naturalnym, gdyż 

towarzyszą mu reakcje fizjologiczne, którymi kieruje centralny układ nerwowy, 

tworzący wówczas odpowiedź „walcz lub uciekaj” (Jansen i inni 1995). Jest 

to odpowiedź o charakterze zachowawczym, koncentrująca się wokół idei 

przetrwania i pozostania przy życiu. Zależnie od okoliczności zmuszają ona 

osobnika do walki lub ucieczki (Cannon 1915). 

Pewnego rodzaju podsumowaniem niniejszego wstępu będzie więc stwierdzenie, że 

strach w przypadku ludzi wykazujących fobie – choć obecnie określany jako 

irracjonalny – może jednak mieć podłoże prawdziwych zagrożeń towarzyszących 

życiu naszych ewolucyjnych przodków (Darwin 1877). 

  

8:7875496126
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3. Agorafobia 

3.1.  Charakterystyka fobii 

Agorafobia to termin pochodzący z połączenia greckich słów agorá – czyli miejsce 

zgromadzeń ludowych jak plac lub rynek – oraz phóbos (strach), oznacza 

chorobliwą obawę przed otwartą przestrzenią (Kopaliński 1989). Ta fobia jest 

wyraźnie oddzielona od fobii specyficznych oraz fobii społecznej, nie tylko w ICD-

10 podawanym przez WHO, ale także przez Amerykańskie Towarzystwo 

Psychiatryczne w ich klasyfikacji zaburzeń psychicznych DSM (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders). Agorafobia nie dotyczy bowiem ani 

konkretnego czynnika jak fobie specyficzne, ani interakcji międzyludzkich jak fobia 

społeczna. Omawiane w tym rozdziale zaburzenie lękowe dotyczy szerokiej gamy 

sytuacji, od używania transportu publicznego i przebywania w tłumie do samotnego 

opuszczania własnego domu (American Psychiatric Association 2013). Istotny dla 

tej pracy nie jest jednak przebieg kliniczny tej jednostki chorobowej, a jej możliwe 

przyczyny, także oczywiście ewolucyjne. 

W kwestii agorafobii rozważa się przede wszystkim jej trzy możliwe przyczyny: 

a) Usposobienie pacjenta – niektóre osoby posiadają pewne cechy charakteru 

i neurotypowość, sprawiającą, że są oni bardziej narażeni na wiele zaburzeń 

lękowych, nie tylko na agorafobię; 

b) Czynniki środowiskowe – agorafobię mogą powodować różnego rodzaju 

personalne przeżycia lub dysfunkcje rodzinne; 

c) Uwarunkowania fizjologiczne oraz genetyczne – ze wszystkich fobii, 

agorafobia uznawana jest za najczęściej dziedziczoną, a nie nabywaną; 

dziedziczność agorafobii wynosi aż 61% (American Psychiatric Association 

2013). 

W jaki sposób jednak umieścić agorafobię w kontekście przystosowań 

ewolucyjnych? 

3.2.  Agorafobia a zespół lęku napadowego 

Choć w prawie wszystkich opracowaniach jednostka zaburzeń lękowych „zespół 

lęku napadowego” oddzielany jest od agorafobii, nie sposób nie zauważyć pewnych 

9:6240336596
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podobieństw. Objawy strachu, niepokoju lub paniki w dużym stopniu pokrywają się 

w obu przypadłościach (tab. 1). Podczas gdy w zespole lęku napadowego objawiają 

się one bezpośrednio w postaci ataków paniki, w agorafobii dotyczą zarówno ataków 

paniki, jak i ogólnych objawów niepokoju. Niepokój w agorafobii pojawia się, jeśli 

osoba cierpiąca na tę fobię ma przed sobą perspektywę sytuacji wywołującej u niej 

wysoki poziom stresu (Semple i Smyth 2007; Sadock i inni 2015). 

Tabela 1. Porównanie objawów w zespole lęku napadowego oraz agorafobii.  

Objawy Zespół lęku napadowego Agorafobia 

Biegunka — ✓  

Ból w klatce piersiowej ✓  — 

Derealizacja ✓  — 

Drżenie ✓  ✓  

Przyśpieszenie oddechu ✓  ✓  

Odczucia fal zimna lub gorąca ✓  ✓  

Mdłości ✓  ✓  

Pocenie się ✓  ✓  

Nerwowość — ✓  

Nieadekwatne rozszerzenie źrenicy ✓  ✓  

Palpitacje (kołatanie serca) ✓  ✓  

Rozstrój żołądkowy ✓  ✓  

Strach przed śmiercią ✓  — 

Tachykardia ✓  ✓  

Zawroty głowy ✓  ✓  

 

Pokrywające się objawy agorafobii i zespołu lęku napadowego (postrzeganego jako 

nieracjonalne, nawracające ataki paniki) próbowano wyjaśnić na różnorodne 

sposoby. W kontekście psychiatrycznym rozpatrywano trzy główne teorie – 

analityczną, behawioralną i neurofizjologiczną (Nesse 1987). Chociaż wszystkie 

trzy teorie dostarczają sporej ilości informacji, nie rozwiązują one problemu 

poznania bezpośredniej przyczyny pojawiania się obu zjawisk. 

Próby rozpatrywania zachowań lękowych w kontekście teorii ewolucyjnej zmuszają 

nas jednak do ich rozróżnienia – jako normalne odruchy ochronne i jako 

nieprawidłowe zjawiska życia osobniczego.  Ich rozróżnienie nie jest jednak łatwe. 

Trudność rozgraniczania roli odruchu obronnego od nieprawidłowości oddaje 

dobrze objaw Babińskiego. To zjawisko polegające na odgięciu palca dużego stopy 

wskutek nacisku na podeszwę (Larner 2006). Jeśli objaw Babińskiego występuje 

u niemowląt, uznaje się go za zupełnie naturalny odruch zachowawczy, który polega 

na odsuwaniu nogi od potencjalnego bodźca bólowego (Khwaja 2005). Zdarza się 

jednak, że objaw Babińskiego obecny jest również u starszych dzieci lub 

10:4277918861
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u dorosłych. Wówczas staje się on oznaką zakłócenia działania drogi korowo-

rdzeniowej układu nerwowego (Larner 2006). Taka sama trudność ma miejsce 

w kwestii oceny zachowań lękowych oraz odczuwania paniki u ludzi. 

Pokrywające się objawy agorafobii i zespołu lęku napadowego znaleźć można 

również w zupełnie prawidłowym działaniu części współczulnej autonomicznego 

układu nerwowego. Sumarycznie, występujące we wszystkich trzech przypadkach 

cechy to:  

1. Drżenie. 

2. Przyśpieszony oddech.  

3. Rozszerzenie źrenic. 

4. Tachykardia. 

5. Zwiększone wydzielanie potu. 

Pięć powyżej wymienionych zmian fizjologicznych wiąże się bezpośrednio 

z występowaniem wspomnianego w poprzednim rozdziale zjawiska „walcz lub 

uciekaj” (Cannon 1915). W jaki sposób jednak „walcz lub uciekaj” łączy się 

z paniką oraz agorafobią? 

Najpierw zauważyć należy wyjątkowo bliskie połączenie paniki (zaburzeń 

lękowych) z agorafobią. Okazuje się, że to przypadłości nadzwyczaj pokrewne; 98% 

osób cierpiących na agorafobię doświadczało zaburzeń lękowych i ataków paniki 

jeszcze przed pojawieniem się fobii. W ten sposób agorafobię uważa się więc za 

pewnego rodzaju skutek powtarzających się ataków paniki (Nesse 1987). Zespół 

lęku napadowego nie jest oczywiście jedynie preludium do agorafobii, to 

wyodrębnione zaburzenie funkcjonujące samodzielnie. Połączenie to jest jednak na 

tyle wyraźne, że nie sposób go zignorować. 

Oprócz podobnych objawów i potencjalnie zazębiającej się etiologii, agorafobię 

i zespół lęku napadowego łączą również zachowania osoby przechodzącej przez tak 

zwany „epizod” (atak paniki). Pacjent odczuwa wówczas potrzebę ucieczki, 

schronienia się we własnym domu oraz przebywania z określonymi osobami 

z rodziny (Nesse 1987; Sadock i inni 2015). Jeśli odejdziemy od rozpatrywania tych 

czynności i potrzeb w kontekście psychiatrycznym, przyporządkować im można 

oczywistą funkcję obronną i zachowawczą. 

11:4248122381
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3.3.  Ucieczka jako ludzka metoda przetrwania 

Ucieczka jest jedną z czterech podstawowych strategii obronnych, obok zastygnięcia 

w bezruchu, agresywnej obrony i posłuszeństwa (Marks 1987). W przypadku 

człowieka dominuje właśnie ucieczka (Buss 2003). Wynika to z zastosowania 

pozostałych strategii: 

1. Zastygnięcie w bezruchu 

1.1. Dotyczy zwierząt, która są w stanie pozostać w miejscu 

i wykorzystać naturalne struktury ciała, jak pancerz u pancerników 

czy kolce u jeży; 

2.1. Dotyczy zwierząt, które „znają” dietę drapieżnika i „wiedzą”, że nie 

występuje w niej padlina. Swoim bezruchem i pozycją symulują więc 

padlinę, dopóki drapieżnik nie zdecyduje się odejść; 

3.1. Dotyczy zwierząt kryptycznych, które po ewentualnej krótkiej 

ucieczce zastygają w bezruchu i wtapiają w otoczenie. 

2. Agresywna obrona 

2.1. Szczególnie silnie wyrażona u zwierząt opiekujących się młodymi, 

gdyż ucieczka jest wówczas trudniejsza; 

2.2. Opiera się na użyciu dowolnej dostępnej broni, zaczynając od 

pazurów, rogów, zębów, odstraszających wydzielin ciała itp., 

a kończąc na użyciu kamieni lub patyków (głównie w przypadku 

naczelnych). Występować może również pokaz ostrzegawczy (ang. 

threat display), w którym wyżej wspomniane elementy są najpierw 

prezentowane, na przykład w formie stroszenia kolców lub obnażania 

zębów; 

2.3. Pod uwagę należy wziąć również aposematyzm oraz wiążącą się 

z nim mimikrę, dodatkowe warianty to również symulowanie 

większych rozmiarów ciała lub odstraszanie poprzez prezentację 

wzoru oczu na skrzydłach lub ogonie. 

3. Posłuszeństwo 

3.1. Najrzadziej występująca strategia, w której prezentowane są 

postawy uległe. Dotyczy ataku ze strony pojedynczego 

przedstawiciela tego samego gatunku lub nawet stada, zazwyczaj 

12:4522808020
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wynika z kwestii osiągnięcia dominacji przez atakującego lub 

potrzeby bezpośredniego zdobycia samicy (Marks 1987). 

Jak można zaobserwować, ucieczka jest dla człowieka najbardziej oczywistą 

strategią obronną – przecież wiąże się z nią przede wszystkim wytrzymałość. To 

wytrzymałość można uznać w dużej mierze za przyczynę sukcesu ewolucyjnego 

Homo sapiens. Ludzie są w stanie przez wyjątkowo długi czas utrzymać 

równomierne tempo biegu wynoszące prawie dwukrotność tempa chodu (1,3 m/s 

podczas chodu wobec około 2,4 m/s  w czasie tak zwanego truchtu). Pozwala to na 

przemierzanie wielu kilometrów przez wydłużony okres czasu (Bramble 

i Lieberman 2004). Oznacza to, że chociaż człowiek nie jest w stanie uciec przed 

wyjątkowo szybkim drapieżnikiem jak gepard grzywiasty Acinonyx jubatus, jest 

jednak w stanie znacznie oddalić się od zagrożenia i powrócić do schronienia, 

oddalonego nawet o kilkanaście kilometrów. Należy zauważyć również, że 

wymieniona umiejętność dotyczy głównie, a właściwie przede wszystkim, dużych, 

otwartych przestrzeni. To takie otwarte przestrzenie są najprawdopodobniej jednym 

z najważniejszych środowisk, w których wyewoluował nasz gatunek.   

3.4.  Życie na otwartych przestrzeniach 

Ewolucję Homo sapiens bada się od wielu lat, przede wszystkim dokonując analiz 

szkieletów form homininów. Porównywanie wymiarów kości oraz stosunków tych 

wymiarów do siebie pozwala na zdeterminowanie sposobu poruszania się oraz 

sposobu życia konkretnych form ewolucyjnych. Obserwując te anatomiczne zmiany 

jako ciąg przemian, można niewątpliwie stwierdzić, że dobór naturalny 

faworyzował uzyskanie postawy dwunożnej, co kolokwialnie nazywa się „zejściem 

z drzew” lub „wyjściem z lasu” (Dunbar 2016). Te popularne, medialne określenia 

na zmianę trybu życia homininów z nadrzewnego trzybu życia na rzecz aktywności 

na otwartej przestrzeni. Część autorów postrzega dwunożność jako skutek owego 

zejścia z drzew w wyniku kurczenie się płatów lasów deszczowych, które było 

konsekwencją zmian klimatycznych (Richmond i Strait 2000). Z kolei inni autorzy 

uważają, że przyczyną przybrania wyprostowanej postawy było zejście z drzew 

(Dart 1925). Istnieje również teoria o stopniowej zmianie środowiska, wpływającej 

na wykształcenie się (również stopniowo) pozycji wyprostowanej (Dominguez-
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Rodrigo 2014). W świetle mojej pracy istotny jest jednak efekt „końcowy”, czyli 

ostateczne przejście na tryb życia na otwartej przestrzeni – afrykańskiej sawannie.  

Sawanna jest znacznie odmiennym środowiskiem od lasu deszczowego. 

W niniejszej pracy absolutnie podstawową i najistotniejszą jest różnica 

w zagęszczeniu roślinności. Podczas gdy w lesie korony drzew ograniczają dostęp 

światła nawet w 100% (tzw. baldachim), przyjmuje się, że na sawannie korony 

drzew mogą osłaniać choćby tak małą powierzchnię jak 5% terenu (Anderson i inni 

2007). Ta ogromna różnica to oczywiście zarówno zalety, jak i wady dla 

ewoluującego gatunku zmieniającego tryb życia. Na przykład znacznie łatwiej jest 

obserwować trawiasty teren; jednocześnie jednak samemu jest znacznie trudniej 

w nim ukryć. Możliwość występowania wielu zagrożeń w otwartym terenie 

sprowadza nas ponownie do problematyki agorafobii. 

3.5.  Podsumowanie 

Agorafobia to występowanie ataków paniki (i innych objawów wiążących się 

z zespołem lęku napadowego) w wyniku wystawienia na konkretne czynnik oraz 

sytuacje. Choć absolutnie podstawową sytuacją kojarzoną z agorafobią jest duża, 

otwarta przestrzeń, przypadłość ta może być również „aktywowana” obecnością 

tłumu lub całkowicie nieznanym otoczeniem. Czasami przynależne agorafobii 

sytuacje można sumarycznie określić jako uniemożliwiające lub utrudniające 

ucieczkę (American Psychiatric Association 2013). To przecież ucieczka, jak 

wspomniałam w podrozdziale trzecim, jest główną strategią obronną człowieka. 

Chęć ucieczki do własnego domu (schronienia) lub znajdowania się wśród rodziny 

(stada) są najzupełniej logiczne w sytuacji stresowej (LaFrenière 2011). Nie sposób 

nie dostrzec ich ewolucyjnego sensu, choć należy poddać wątpliwości stopień tych 

reakcji we współczesnym świecie. Względem obecnych czasów, strach przed dużym 

miejskim rynkiem lub wiernymi zebranymi podczas święta religijnego jest 

nieracjonalny. Z kolei, postawienie w nich naszego ewolucyjnego przodka 

wywołałoby już zupełnie zrozumiałą panikę. Można więc jednocześnie jeszcze raz 

spojrzeć na (wspomnianą w podrozdziale drugim) wąską granicę pomiędzy 

normalnymi odruchami obronnymi a ich nieprawidłowym wyolbrzymieniem 

w życiu osobniczym. Agorafobia staje się więc ekstremalną wersją odruchów 
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obronnych – zupełnie słusznych, choć już ewolucyjnie niepotrzebnych (Nesse 

1987). 
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4. Fobie specyficzne 

4.1.  Fobie specyficzne w kontekście medycznym 

Rozpoczynając niniejszy rozdział, ponownie muszę się odwołać do klasyfikacji 

psychiatrycznej fobii. Jak zaznaczyłam w podrozdziale pierwszym rozdziału 

trzeciego, agorafobię wyraźnie odróżnia się od fobii specyficznych. Zasadniczą 

różnicą między agorafobią (oraz socjofobią) a fobiami specyficznymi jest liczba 

czynników identyfikowanych jako wywołujące reakcje fobiczne. Przy pierwszych 

dwóch wymienionych fobiach reakcje muszą występować przy przynajmniej dwóch 

spośród pięciu wymienionych w diagnostyce przykładów czynników stresogennych. 

Przy fobiach specyficznych za podstawę diagnostyki uznaje się często pojedynczy 

czynnik (Sadock i inni 2015). 

Fobie specyficzne to zaburzenia lękowe, w których objawy w postaci strachu, lęku 

oraz objawów fizjologicznych występują z powodu określonych sytuacji lub 

skonkretyzowanych obiektów. Wyróżnia się pięć głównych kategorii: fobie 

zwierzęce, fobie naturalnego środowiska, fobie związane z krwią oraz urazami, fobie 

sytuacyjne oraz fobie nieokreślone (American Psychiatric Association 2013).  

Objawy fobii w każdej kategorii są bardzo podobne. Należą do nich: odczucie 

wyolbrzymionego strachu i irracjonalnego lęku względem czynnika fobicznego, 

próby unikania czynnika fobicznego oraz reakcje fizjologiczne, takie jak 

tachykardia, przyśpieszenie oddechu, rozszerzenie źrenicy czy zwiększone pocenie 

się (Sadock i inni 2015). Etiologia fobii specyficznych podobna jest również do 

rozważanej etiologii agorafobii. Rozpatrywane są czynniki temperamentu pacjenta, 

czynniki środowiskowe oraz genetyczne i fizjologiczne. To w czynnikach 

genetycznych zawarte są możliwe funkcje przystosowawcze fobii specyficznych 

(American Psychiatric Association 2013). 

 

4.2.  Podział diagnostyczny fobii w kontekście genetycznym 

Powyższy sposób podziału fobii specyficznych jest zupełnie zrozumiały w kwestii 

leczenia lub rozumienia fobii. Ich genetyczna geneza oraz możliwe znaczenie 

przystosowawcze mogą być jednak odmienne. 

Loken i inni (2014) rozpatrzyli współdziałanie czynników genetycznych 

i środowiskowych w kontekście współzależności przyczyniania się do fobii 
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specyficznych. Opierając się na 21 wyselekcjonowanych czynnikach dotyczących 

agorafobii, socjofobii i fobii specyficznych, zdecydowali się oni zbadać 

prawdopodobieństwo występowania więcej niż jednego rodzaju fobii jednocześnie 

(Loken i inni 2014). 

Ich celem było potwierdzenie klasyfikacji zaburzeń fobicznych znajdującej się 

w klasyfikacjach DSM-III, DSM-III-R, DSM-IV oraz DSM 5. Chociaż podział fobii 

specyficznych wprowadzony został w 1994 roku, samo pojęcie pojawiało się już 

w klasyfikacji trzeciej z 1980 roku (American Psychiatric Association 1980, 1994). 

Wspomniane powyżej badanie E.K. Lokena, trwające od 1987, początkowo opierało 

się na ogólnikowej definicji fobii specyficznych zawartej w DSM-III-R, nie 

ujmującej ich precyzyjniejszego rozdzielenia. Przeprowadzone na przełomie lat 

1987 – 1988 badania w formie kwestionariuszy opierały się więc nie na 

wyszczególnieniu konkretnych podtypów fobii, ale raczej na zgrupowaniu 

wybranych czynników fobicznych. Rozpatrywano je na dwa sposoby – 

środowiskowy i genetyczny (Loken i inni 2014). 

Z kolei, w badaniach K. S. Kendlera i innych z 1999 roku, badano czynniki 

genetyczne odpowiadające następującym fobiom: agorafobii, fobiom zwierzęcym, 

fobii na widok krwi, fobiom sytuacyjnym i fobii społecznej; jednocześnie 

podkreślano jednak, że te rozgraniczenia nie odwzorowują przyjętego podziału 

diagnostycznego. Sztuczny podział przyjęty w badaniu miał być jedynie 

ułatwieniem dla przyporządkowywania odpowiednich wyników badań ankietowych 

z określonymi markerami genetycznymi (Kendler i inni 1999). 

4.3.  Zależności genetyczne 

Jak wspomniałam już w podrozdziale pierwszym rozdziału trzeciego, czynniki 

genetyczne odgrywają znaczną rolę w formowaniu fobii w życiu osobniczym; 

stanowią co najmniej 43% wszystkich czynników powodujących fobie (Czajkowski 

i inni 2011). Prawdopodobieństwo wystąpienia fobii jest o 20% wyższe u osób, 

których krewni pierwszego stopnia cierpią na dowolną fobię; to 31% szans 

wystąpienia fobii w porównaniu ze średnią 11% dla ogółu społeczeństwa (Fyer i inni 

1990). Dodatkowo dziedziczności konkretnych fobii w rodzinie znacznie jednak 

różnią się od siebie. Wyznaczając konkretne progi procentowe prawdopodobieństwa 
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oddziedziczenia konkretnej fobii po członku rodziny, mówić można 

o prawdopodobieństwie: 

• od 31% do 43% dla dowolnych fobii; 

• 67% dla agorafobii; 

• 59% dla fobii ran i krwi; 

• 51% dla fobii społecznej; 

• 47% dla fobii zwierzęcych; 

• 46% dla fobii sytuacyjnych. 

Wartości procentowe szansy zapadnięcia na fobię jako schorzenie dziedziczne nie 

są jednak proporcjonalne do czynników wywołujących je w życiu osobniczym. 

Podczas gdy geny kumulatywne odpowiadają za „aktywowanie” fobii przed 

widokiem krwi, sytuacyjnych i społecznej, za „aktywowanie” agorafobii 

odpowiadają jednocześnie zarówno geny kumulatywne jak i geny dominujące – te 

fobie pojawiać mogą się więc przy małym wpływie czynników środowiskowych. 

Jedynie wobec fobii zwierzęcych głównymi czynnikami są czynniki środowiskowe 

(Kendler i inni 1999). Różnica pojawia się również, jeśli procentowe ryzyko 

odziedziczenia fobii rozdzielimy wobec płci: kobiety częściej narażone są na 

agorafobię, a mężczyźni na fobie zwierzęce (Kendler i inni 2001). 

Jednocześnie fobie jako schorzenia lękowe nie są sprzężone z innymi chorobami 

psychicznymi dotyczącymi paniki lub lęków (Barlow 2002); wykazują jednak 

wyraźna korelację wobec siebie. Wyznaczono przynajmniej dwa czynniki 

genetyczne odpowiadające za współwystępowanie fobii. Pierwszy z nich związany 

jest głównie z fobiami prostymi, szczególnie zwierzęcymi i nie odnotowuje się jego 

wpływu na fobie złożone (agorafobię i socjofobię). Drugi czynnik z kolei znacznie 

bardziej wiąże się z fobiami złożonymi, wpływając w sposób umiarkowany na 

tworzenie się fobii prostych. Dodatkowo, fobia przed widokiem krwi oraz ran 

warunkowana jest przez specyficzny, oddzielny dla niej czynnik. 

Współwystępowanie dwóch czynników genetycznych znacząco podnosi 

równocześnie współwystępowanie fobii, zarówno prostych, jak i złożonych. 

Dodatkowo, te dwa czynniki genetyczne ponownie wskazują również na wysoki 

poziom dziedziczności przypadłości fobicznych (Czajkowski i inni 2011).  
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Poziom dziedziczności fobii jest ewidentny i identyfikowalny w postaci 

konkretnych czynników; odróżnia to fobie od depresji i innych zaburzeń lękowych, 

dziedziczonych poligenowo (Shadrina i inni 2018). Potwierdzać może to funkcje 

obronne i przystosowawcze fobii w perspektywie zarówno ewolucyjnej, jak i życia 

osobniczego. 

Ze względu na indywidualizm osób cierpiących na fobie, różnorodność czynników 

fobicznych i nierównomierne stosunki wpływów genetycznych oraz 

środowiskowych, znacznie łatwiej przyporządkować korelację poszczególnym 

czynnikom zamiast konkretnym typom lub podtypom fobii. Konkretne czynniki 

fobiczne korelują z innymi mniej lub bardziej; dodatkowo, bardzo różnorodny jest 

w poszczególnych czynnikach rozkład wpływu genetyki i środowiska. 

Przebieg nabywania lęków i reakcji fobicznych zależy od konkretnej osoby, 

a wyniki przedstawione w tabeli 2 są oczywiście uśrednieniem. Wyraźnie widać 

jednak, że w większości fobie mają pochodzenie mieszane, czyli tworzone przez 

połączenie czynników genetycznych i środowiskowych. Wyróżniać się może 

jedynie lęk przed owadami; w tym czynniku fobicznym predyspozycje genetyczne 

wydają się prawie nieistotne. 

Tabela 2. Udział wpływu czynników genetycznych i środowiskowych na wytworzenie anormalnych 

(lękowych) reakcji na dany czynnik. 

Czynnik fobiczny Dziedziczność Wpływ środowiskowy 

Wychodzenie na zewnątrz 25% 75% 

Tłumy 57% 43% 

Nowi ludzie 24% 76% 

Wystąpienia publiczne 23% 77% 

Łazienki publiczne 52% 48% 

Jedzenie publiczne 54% 46% 

Pająki 45% 55% 

Owady 6% 94% 

Myszy 45% 55% 

Węże 47% 53% 

Nietoperze 37% 63% 

Inne zwierzęta 42% 58% 

Tunele 45% 55% 

Zamknięcie 34% 66% 

Mosty 47% 53% 

Samoloty 49% 51% 

Wysokości 38% 62% 

Widok krwi 46% 54% 

Igły i strzykawki 36% 64% 

Dentyści 36% 64% 

Choroby 39% 61% 
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Równie ważna co dziedziczenie szczególnej podatności na czynniki fobiczne jest 

ich korelacja oraz wpływ tej korelacji na pojawiające się w życiu osobniczym fobie. 

Dane zaprezentowane w poniższej tabeli są reprezentacją trudnej do oddania 

złożoności korelacji genetycznej wybranych czynników (tab. 3). Odczuwanie lęku 

wobec wybranego czynnika sprawia, że podniesione jest ryzyko nabycia lęku wobec 

innych czynników znajdujących się w tej samej kolumnie (lub w tym samym 

wierszu).  

Szczególnie uwagę warto zwrócić na umieszczenie węży jako czynnika fobicznego 

przynależącego do fobii ran, krwi i uszkodzeń ciała, a nie do fobii zwierzęcych. 

Bliższą przynależność genetyczną ofidiofobii1 przypisuje się ze względu na sposób 

ataku jadowitych węży, czyli ugryzienia. Ugryzienie węża pozostawia rany, które 

mogą przypominać ślady igieł oraz wiążą się z uszkodzeniem ciała (Loken i inni 

2014). Co więcej, potwierdzać tę przynależność może rodzaj reakcji fizjologicznych 

osób fobicznych na widok węża. Skład śliny, reakcja skórno-galwaniczna i tętno 

bardziej odpowiadają reakcjom osób fobicznych, którym prezentowana jest krew; 

nie są to reakcje podobne do tych w przebiegu fobii zwierzęcych (Sánchez-Navarro 

i inni 2018). 

Równie ciekawe może być wyszczególnienie nietoperzy pośród czynników 

klaustrofobicznych – nietoperze to zwierzęta żyjące najczęściej w ciemnych, raczej 

nieodwiedzanych przez ludzi miejscach, na przykład jaskiniach (Fenton i Simmons 

2014). „Atak” przez grupę nietoperzy, czyli ich gwałtowny, chaotyczny przelot 

następuje po wejściu człowieka do takiego miejsca; ta sytuacja jest więc bardziej 

skorelowana z zamknięciem czy tunelami niż z innymi fobiami zwierzęcymi (Loken 

i inni 2014). 

W przypadku czynników klaustrofobicznych, korelację zaobserwować można 

dodatkowo w kwestii dentystów. Dentyści to czynnik w logiczny sposób kojarzący 

się z krwią czy uszkodzeniami ciała; znaczne zagrożenie jednocześnie występuje 

jednak w kwestii braku możliwości zmiany miejsca. Przymus pozostania 

nieruchomo kojarzony jest z brakiem możliwości ucieczki (Fritscher 2010). 

Unieruchomienie na fotelu dentystycznym jest więc bliższe czynnikom 

klaustrofobicznym; dotyczy ruchu, a nie samej procedury (Loken i inni 2014). 

 
1 Lęk przed wężami (Kopaliński 1989). 
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Tabela 3. Genetyczna korelacja dwudziestu jeden czynników fobicznych.  

— Klaustrofobia 

Fobie ran, krwi, 

uszkodzenia 

ciała 

Fobie 

pochodzenia 

agorafobii 

i socjofobii 

Fobie 

zwierzęce 

Klaustrofobia 
Zamknięcie 

Tunele 
Dentyści Samoloty Nietoperze 

Fobie ran, 

krwi, 

uszkodzenia 

ciała 

Dentyści 

Igły i strzykawki 

Widok krwi 

Choroby 

Węże 

Łazienki 

publiczne 

Wystąpienia 

publiczne 

— 

Fobie 

pochodzenia 

agorafobii 

i socjofobii 

Samoloty 

Łazienki 

publiczne 

Wystąpienia 

publiczne 

Mosty 

Wysokości 

Jedzenie publiczne 

Tłumy 

Nowi ludzie 

Wychodzenie 

na zewnątrz 

Fobie 

zwierzęce 
Nietoperze — 

Tłumy 

Nowi ludzie 

Wychodzenie na 

zewnątrz 

Pająki 

Owady 

Myszy 

Inne zwierzęta 

 

Wymienione w powyższych tabelach czynniki fobiczne są reprezentacją pewnych 

zagrożeń, z którymi osobniki rodzaju z Homo stykały się na drodze ewolucji. 

Zagrożenia te zostaną bliżej opisane w rozdziale piątym. Aby szczegółowo wyjaśnić 

tę kwestie, początkowo omówione zostaną korelacja środowiskowe, gdyż badania 

wskazują, że następują one niezależnie od korelacji z czynnikami genetycznymi.  To 

jedyny sposób na otrzymanie pełnego obrazu ontogenetycznej genezy fobii. 

4.4.  Wpływ środowiskowy 

Za wpływ środowiskowy uznać można indywidualne przeżycia i doświadczenia 

w życiu osobniczym. Przez dłuższy czas przyjmowano, że fobie nabywane są trzema 

drogami: warunkowania, przez doświadczenia pośrednie i na drodze przekazu 

informacji (Rachman 1977). Na przykład, odnosząc te trzy drogi do arachnofobii2, 

fobia mogłaby nastąpić w wyniku:  

• bezpośredniej styczności z pajęczakiem i towarzyszącemu jej przykremu 

doświadczeniu; 

• zaobserwowania negatywnej reakcji opiekuna (lub innego bliskiego członka 

rodziny) na pajęczaka, do takiego nabycia fobii dochodzi we wczesnym 

dzieciństwie; 

 
2 Lęk przed pajęczakami (Kopaliński 1989). 
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• odbioru informacji względem niebezpieczeństwa pajęczaków, na przykład 

w postaci historii od osoby znanej lub w postaci tekstu pisanego. 

Obecnie, za znaczącą uznaje się drogę nieasocjacyjnego nabywania fobii, ponieważ 

wspiera ona tezę o strachu istotnym ewolucyjnie (Poulton i Menzies 2002). Nie 

wszystkie styczności z potencjalnymi czynnikami fobicznymi wywołują fobie – na 

przykład fobia przed owadami dotyczy zaledwie 6% Amerykanów, chociaż 

niewątpliwie wszyscy Amerykanie stykają się z owadami (Lockwood 2013). Jest to 

zaprzeczenie nabywania fobii jedynie drogami asocjacyjnymi, ponieważ choć wiele 

czynników wzbudzać może strach – i w konsekwencji fobie – realnie odczuwamy 

silny strach wobec niewielu, najczęściej zaledwie kilku czynników (Rachman 1990). 

Potrzebny jest dodatkowy „impuls”, którym jest droga nie-asocjacyjna. Uważa się, 

że nabycie fobii jest klasycznym przykładem interakcji diateza – stres, w której 

istnieje odwrotny związek czynników genetycznych z stresorami pochodzenia 

środowiskowego. Zakłada się więc, że im wyższe jest ryzyko genetyczne, tym 

mniejszy wpływ środowiskowy jest potrzebny. Przy wysoce traumatycznym 

przeżyciu w życiu osobniczym z kolei podłoże genetyczne może być całkowicie 

nieistotne (Jang 2005). Jak w zdecydowanej większości sugerować mogą omawiane 

wcześniej badania, uznaje się, że wpływ środowiskowy na etiologię fobii jest 

zazwyczaj mniejszy lub równy wpływowi genetycznemu (Van Houtem i inni 2013). 

Dowody na poparcie hipotez silnego wpływu środowiskowego znaleźć można raczej 

w mniejszych i mniej selektywnych względem czynników badaniach (Skre i inni 

1993; Van Houtem i inni 2013). 

Wymieniane w tabeli 4 czynniki fobiczne korelują ze sobą również środowiskowo, 

chociaż odmiennie niż w przypadku korelacji genetycznej. Podobnie jak 

w przypadku wyników zaprezentowanych w tabeli 3, odczuwanie lęku wobec 

jednego z wymienionych czynników tworzy podniesione ryzyko względem innego 

czynnika znajdującego się w tej samej kolumnie (lub wierszu). Cztery czynniki – 

samoloty, igły i strzykawki, wystąpienia publiczne oraz widok krwi – zostały 

usunięte z powodu niewystarczającej statystycznie wartości korelacji z innymi. 

Zaznaczyć należy również, że w przypadku korelacji środowiskowej, nie występują 

już fobie pochodzenia klaustrofobicznego, a wymieniane w nich czynniki znajdują 

klasyfikację w fobiach sytuacyjnych. Mosty, wysokości, tunele, zamknięcia i tłumy 
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mogą być łącznie definiowane jako „miejsca bez wyjścia” (Loken i inni 2014). 

Związek mostów i wysokości z fobiami pochodzenia zwierzęcego może wynikać 

z kojarzenia tych miejsc z brakiem ucieczki stricte przed atakiem drapieżnika 

(wąskie gałęzie są jedyną drogą ucieczki lub droga ucieczki jest uniemożliwiona 

przez klif). 

 

Tabela 4.  Korelacja środowiskowa 17 czynników fobicznych. 

— Fobie zwierzęce 
Fobie 

sytuacyjne 

Fobie pochodzenia 

agorafobii/socjofobii 

Fobie zwierzęce 

Pająki  

Owady  

Myszy  

Węże  

Nietoperze  

Inne zwierzęta 

Mosty 

Wysokości 
— 

Fobie sytuacyjne 
Mosty 

Wysokości 

Tunele 

Zamknięcie 
Tłumy 

Fobie pochodzenia 

agorafobii 

i socjofobii 

— Tłumy 

Choroby 

Dentyści 

Łazienki publiczne 

Nowi ludzie 

Wychodzenie na zewnątrz 

Jedzenie publiczne 

 

4.5.  Podsumowanie 

Spojrzenie na korelacje genetyczne i środowiskowe tych samych czynników 

pozwala zarysować jaśniejszy, choć początkowo mniej oczywisty obraz 

ewolucyjnych podstaw fobii. To właśnie wśród korelacji genetycznych 

zaobserwować można współzależność lęku przed wężami z fobią na widok krwi/ran 

czy też współzależność lęku wobec nietoperzy i lęków klaustrofobicznych. Chociaż 

nie są to powiązania odwzorowywane i użytkowane w diagnostyce, są one jednym 

z argumentów ewolucyjnych źródeł fobii, zakodowanych wewnętrznie 

w zdecydowanej większości przedstawicieli człowieka rozumnego. 

Co ważne, w poszukiwaniu genetycznych czy też ewolucyjnych podstaw fobii 

pomija się tak zwane „fobie nowoczesne”, czyli irracjonalne obawy przed 

samochodami lub gniazdkami elektrycznymi. To bowiem fobie opierające się na 

przedmiotach wyjątkowo nowych w kontekście ewolucji rodzaju Homo, wobec 

których nie mogły pojawić się bezpośrednie zależności genetyczne (Buss 2003).  
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5. Czynniki fobiczne 

5.1. Wprowadzenie 

Chociaż poprzednie rozdziały dogłębnie poruszają genetyczne bądź też 

środowiskowe pochodzenie fobii, wciąż niezrozumiały może pozostawać dobór 

konkretnych rodzajów fobii czy też czynników fobicznych. Każdy z tych czynników 

może być jednak przyporządkowany do pewnych zagrożeń napotykających rodzaj 

Homo na drodze ewolucji, choć niekoniecznie wydaje się to oczywiste. 

Zawężając moje rozważania do czynników zawartych w Tabeli 2 oraz ich częściowo 

zmodyfikowanej klasyfikacji pochodzącej z Tabeli 3, chcę zidentyfikować 

potencjalne pozostałości ewolucyjne, które utrzymały się w ludzkiej psychice.  

5.2.  Pochodzenia agorafobii, socjofobii i akrofobii 

5.2.1 Pochodzenie agorafobii 

Sama agorafobia opisana została szeroko w rozdziale trzecim, w którym przede 

wszystkim określona została zależność przyjmowania postawy wyprostowanej 

przez rodzaj Homo i zajmowania otwartych przestrzeni. Wychodzenie na zewnątrz 

może być kojarzone przez podświadomość z opuszczaniem schronienia i utratą 

bezpieczeństwa, tym samym uruchamiać będzie szereg reakcji lękowych, także 

irracjonalnych (LaFrenière 2011). Przebywanie na wolnej przestrzeni, choć 

najczęściej kojarzone z agorafobią, nie jest jej jedynym wyzwalaczem. Wśród 

kryteriów diagnostycznych znajduje się również „przebywanie w miejscach 

publicznych” i „przebywanie w tłumie” (Semple i Smyth 2007). Tłum – drugi 

czynnik fobiczny pochodzenia agorafobicznego wymieniony w tabelach 2 i 3 – nie 

jest zbiorem pojedynczych zagrożeń. Tłum to zjawisko reprezentujące nieznane 

otoczenie i brak możliwości ucieczki (Marks 1970).  W inny sposób brak możliwości 

ucieczki oddany jest w formie klaustrofobii, która omówiona zostanie w kolejnym 

podrozdziale. 

5.2.2 Pochodzenie socjofobii 

Fobie pochodzące z socjofobii i sama socjofobia w psychologii ewolucyjnej 

stanowią kwestie sporne. Istnieją hipotezy, według których fobie związane 

z zachowaniami społecznymi są błędnymi adaptacjami mechanizmów 
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odpowiedzialnych za nadawanie pozycji hierarchicznej wśród grupy osobników 

(Wakefield 1999). Strach przed utratą danej pozycji w grupie, odrzuceniem lub 

reakcją na niestandardowe zachowania, może być wyolbrzymiony do poziomu fobii 

lub stanów lękowych. Może to być także ukryty strach przed niemożnością 

pozyskania partnera (Rapee i Heimberg 1997). Rozważa się również wersję, jakoby 

potencjalne zawstydzające sytuacje prowadziły do utraty szacunku przez innych 

„osobników stada” (Eng i inni 2000). Inne hipotezy sugerują z kolei, że zachowania 

obecnie określane jako socjofobiczne mają swoje korzenie w zachowaniach celowo 

zaburzających hierarchię grupy i wymuszających nawiązywanie nowych rodzajów 

współpracy (Gilbert 2001). Z kolei niektórzy badacze uważają, że fobia społeczna 

i jej pochodne to zaburzenia należące do chorób cywilizacyjnych (Wessely 2008). 

W powyżej wymienionych hipotezach rozważane są przede wszystkim lęki 

dotyczące jedzenia publicznego, wystąpień publicznych oraz korzystania 

z publicznych toalet – trzy czynniki fobiczne występujące w tabelach 2 i 3. Inne 

podłoże przypisuje się jednak lękowi wobec nowych, obcych ludzi. 

Zjawisko strachu wobec nieznanych osób jest zupełnie naturalne i występuje 

u wszystkich dzieci; określane jest jako stranger anxiety (tł. lęk przed obcymi). 

Pojawia się on około ósmego miesiąca życia dziecka, kiedy dziecko jest w stanie 

dokonać analizy twarzy obcej osoby i porównać go ze znanym wzorcem twarzy 

opiekuna. Nieznana osoba może wówczas wywołać płacz i strach u dziecka, jednak 

jest to zachowanie, które samoistnie zanika do czasu osiągnięcia drugiego roku życia 

(Hay Jr. i inni 2018). Nie znaczy to jednak, że tak podręcznikowy przebieg dotyczy 

każdego dziecka. Okazuje się, że szybki rozwój i wysoka intensywność dziecięcego 

lęku przed obcymi mogą korelować z późniejszymi zaburzeniami lękowymi oraz 

ogólnymi zaburzeniami rozwoju (Brooker i inni 2013). Podobnie więc jak 

w przypadku opisanego w rozdziale trzecim objawu Babińskiego, trudno 

jednoznacznie określić granicę między naturalnymi procesami rozwojowymi dzieci 

a patologicznymi lękami. Nie do końca więc jasne jest, czy strach przed 

nieznajomymi występujący w życiu dorosłym jest nieprawidłowością naturalnego 

etapu rozwoju dziecięcego czy też ma on podłoże doboru społecznego z korzeniami 

ewolucyjnymi (Rapee i Heimberg 1997; Wakefield 1999; Brooker i inni 2013). 
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5.2.3 Akrofobia 

Akrofobia to pochodzące z łaciny pojęcie opisujące chorobliwy lęk przed 

wysokościami (Kopaliński 1989). Należąca do fobii specyficznych, akrofobia 

dotyczy od 3,1 do 5,3% populacji; o wiele popularniejsze od niej jest zjawisko visual 

height intolerance (ang. wizualna nietolerancja wysokości) – ta przypadłość dotyka 

najprawdopodobniej ponad 30% społeczeństwa (Huppert i inni 2013). Wyróżnia się 

również fear of falling (ang. strach przed upadkiem), określany jako naturalny 

instynkt samozachowawczy (Gibson i Walk 1960). 

W badaniach opisanych w poprzednim rozdziale, akrofobia reprezentowana jest 

przez mosty i wysokości. Strach przed tymi czynnikami fobicznymi warunkowany 

jest w większości środowiskowo, a mniej genetycznie – okazuje się jednak, że 

warunkowanie osobnicze odbywa się w odmienny sposób niż w przypadku innych 

fobii. Normalnie dochodzi do negatywnego warunkowania, tzn. przez traumatyczne 

przeżycia (Rachman 1977). W akrofobii znaczną rolę odgrywa brak warunkowania, 

a właściwie brak ekspozycji na czynniki fobiczne w dzieciństwie (Menzies i Clarke 

1994). 

Pewien rodzaj lęku przed upadkiem z wysokości pojawia się już w okresie 

niemowlęcym, kiedy dziecko podejmuje próby raczkowania, a następnie 

samodzielnego chodzenia. Z powodów oczywistych doznaje wówczas wielu 

upadków i potknięć, głównie nieszkodliwych. Napotykając przeszkody, 

poszczególne dzieci radzą sobie z nimi różnie, zależnie od ich stopnia rozwoju 

lokomotorycznego (Joh i Adolph 2006). Najprawdopodobniej im lepiej dziecko 

radzi sobie z poruszaniem, tym mniejszą szansę ma na wytworzenie w sobie lęku 

wysokości (Coelho i inni 2009). Lęk przed upadkiem z wysokości, choć 

nieracjonalny w postaci akrofobii, sam w sobie jest jednak lękiem zachowawczym 

i ma w kontekście ewolucyjnym znaczenie adaptatywne. Okazuje się, że im 

mniejszy lęk przed spadkiem z wysokości wykazuje osoba, tym większej liczby 

urazów związanych z upadkiem doświadcza (Poulton i inni 2001; Coelho i inni 

2009). Choć słabo opisywana i zbadana, akrofobia wydaje się posiadać właśnie 

wyjątkowo jasne podstawy ewolucyjne. 
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5.3.  Klaustrofobia 

Klaustrofobia – pojęcie opisujące strach przed ciasnymi pomieszczeniami – jest 

właściwie całkowitym przeciwieństwem agorafobii (Kopaliński 1989). Ta definicja, 

podobnie jak większość definicji klaustrofobii, sugeruje, że każde zamknięcie jest 

czynnikiem w takim samym stopniu powodującym strach i że zamknięcie samo 

w sobie jest czynnikiem fobicznym (Febbraro i Clum 1995). Ten irracjonalny lęk 

przed zamknięciem może mieć dwojaki przebieg: 

• Podobny do przebiegu agorafobii oraz zespołu lęku napadowego; 

• Podobny do przebiegu innych fobii specyficznych.  

Jest to kwestia całkowicie indywidualna (Barlow 2002). Klaustrofobia jest 

grupowana razem z agorafobią w analizach ze względu na trzy wspólne właściwości: 

podobny wiek pierwszych objawów, podobny sposób warunkowania i bliskiego 

połączenia z zespołem lęku napadowego (Curtis i inni 1990; Öst 2004). Ze względu 

na wysoki poziom dziedziczności agorafobii podobną cechę przypisuje się 

klaustrofobii (Febbraro i Clum 1995). Rozważać można również podobne 

pochodzenie ewolucyjne obu tych zaburzeń. Przebywanie w zamknięciu jest 

reprezentacją braku możliwości ucieczki i osaczenia (Fritscher 2010; Loken i inni 

2014). Tunele i zamknięcia są więc ewidentnie czynnikami klaustrofobicznymi. 

Pozostałe czynniki wymieniane w kategorii tej fobii to samoloty, nietoperze 

i dentyści. 

Kwestie nietoperzy i dentystów pojawiły się w podrozdziale trzecim rozdziału 

czwartego. Samoloty pozostają natomiast kwestią sporną – chociaż etiologicznie 

wydają się najbardziej zbliżone do klaustrofobii, w wielu badaniach strach przed 

lataniem przypisuje się również agorafobii czy akrofobii. „Motywacja” strachu 

przed podróżami samolotem różni się pomiędzy poszczególnymi osobami, co 

wskazuje, że bardzo trudno jednoznacznie określić, gdzie klasyfikować należy 

aerofobię3 (McNally i Louro 1992). Nawet genetycznie pojawia się jej powiązanie 

zarówno z agorafobią, jak i klaustrofobią (Loken i inni 2014). Sam lot samolotem 

nie jest przedmiotem fobii rozważanej w kontekście dziedziczności – trzeba 

 
3Strach przed lataniem/przebywaniem w powietrzu (Kopaliński 1989). 
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dopasować go do lęków ewolucyjnych; to zagrożenie zbyt nowe, by pozostawić 

trwałe ślady w naszym kodzie genetycznym (Buss 2003). 

5.4.  Fobie ran, krwi, uszkodzenia ciała 

Niektóre fobie dotyczące krwi, ran lub uszkodzeń ciała tworzą własną, specyficzną 

grupę (ang. blood-injection-injury, BII), wyróżnianą pośród innych fobii 

specyficznych. Zasadniczą różnicą jest rodzaj reakcji na stymulant fobiczny. 

Naturalnie dochodzi do pobudzenia części współczulnej autonomicznego układu 

nerwowego – natomiast w przypadku BII pojawiają się omdlenia wazowagalne 

(American Psychiatric Association 2013). W szczególności dotyczy to hemofobii4 

oraz przerywania powłok ciała igłami (Zervou i inni 2005). Omdlenie wazowagalne 

to krótka utrata przytomności wynikająca z dwustopniowego procesu. Wskutek 

stresu (czynnika fobicznego) dochodzi do gwałtownego wzrostu rytmu serca 

i ciśnienia krwi, a następnie do równie gwałtownego spadku obu wartości (Adkisson 

i Benditt 2017). Gdy dochodzi do nagłego odpływu krwi i następuje omdlenie, 

przypominać może ono stan tanatozy. Tanatoza to reakcja obronna, w której ofiara 

pozostaje w bezruchu lub udaje martwą, co ma zniechęcić drapieżnika (Bilde i inni 

2006). 

Chociaż zastygnięcie w bezruchu jako reakcja obronna nie jest domeną człowieka 

(zgodnie z przedstawieniem tego zagadnienia w podrozdziale trzecim rozdziału 

trzeciego), jest prawdopodobieństwo, że w ewolucji Homo sapiens ona 

występowała. Do takiej możliwości odwołuje się hipoteza zagrożenia 

paleolitycznego (ang. paleolithic-threat hypothesis) (Bracha i inni 2005). 

Odkrywając szkielety naszych przodków z okresu paleolitycznego stwierdzić 

można, że jedną z bardziej znaczących przyczyn śmierci były rany zadawane 

ostrymi przedmiotami. Badania antropologiczne i archeologiczne wskazują również 

na intensywne walki w klanach i między poszczególnymi klanami (Le Blanc 

i Register 2003). Oznacza to, że zdecydowana większość osobników doświadczała 

walk, w których pojawiała się krew. Hipoteza zagrożenia paleolitycznego zakłada, 

że zdrowe osobniki Homo sapiens mogłyby omdlewać widząc krew lub rany, na 

przykład w czasie bitwy. Symulujący tanatozę stan ma potencjał zachowawczy. 

Osobnik omdlały przestałby być traktowany jako zagrożenie i mógł być 

 
4 Fobia przed krwią (Kopaliński 1989). 
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pozostawiony przez przeciwników wśród ciał na polu walki aż do momentu 

samodzielnego ocknięcia się. Dodatkowo, podczas przejmowania klanów, kobiety 

lub dzieci mdlejące na widok krwi (przybierające martwe pozy) mogły nie zostać 

pojmane, a pozostawione na miejscu. Zwiększało to więc ich możliwości przeżycia 

(Bracha i inni 2005). 

Kwestia węży została poruszona już przy okazji omawiania tabeli 3, jest ona jednak 

moim zdaniem wyjątkowo istotna. Niezależnie od genetycznej przynależności (czyli 

bliskości ofidiofobii do fobii BII), strach przed wężami jest jednym z lęków 

towarzyszących nam od samych początków ewolucji naczelnych (Isbell 2009). 

Pojawia się on już u małych dzieci i utrzymuje przez całe życie, objawiając znacznie 

szybszym czasem reakcji w odpowiedzi na wizerunek przedstawicieli podrzędu 

Serpentes (LoBue i DeLoache 2008). Najprawdopodobniej odpowiada za to 

szczególnie stymulacja wzroku ssaków na widok tesselacji5 – wzoru naturalnie 

występującego rzadko w przyrodzie, lecz powyżej średniej w ubarwieniu węży 

(Kastner i inni 2000; Coss 2003). Tak bardzo jesteśmy uwarunkowani w obawianiu 

się węży, że potrafimy wykrywać je podświadomie. Stanowiący potencjalne 

zagrożenie ewolucyjne wąż jest dostrzegany szybciej niż inne obrazy, nawet 

utrzymujące się w podobnym kształcie lub kolorystyce (Öhman i inni 2001; LoBue 

i DeLoache 2008). Jest to cecha (czy też tendencja) występująca również u innych 

Primates, co zbadano m.in. u Macaca mulatta (Cook i Mineka 1990). Pośród 

wszystkich naczelnych, tylko zamieszkujące Madagaskar lemury pozbawione są 

takich umiejętności; najpewniej odpowiada za to brak jadowitych węży na wyspie 

(Orians 2014). Poświadcza to tylko o niezwykle silnym wpływie obecności węży na 

ewolucję Homo sapiens, a w szczególności na tworzenie lęków; nawet jeśli teraz 

wydają się irracjonalne. 

Fobie chorób ciężko umieścić w kontekście ewolucyjnym; nie należy jej bowiem 

mylić z fobią urazów. Uznaje się, że fobia chorób dotyczy schorzeń takich jak AIDS, 

rak czy infekcje układu rozrodczego i jednocześnie nie jest hipochondrią (Marks 

1970). W całości to mało zbadana kwestia – obawy przed poważnymi schorzeniami 

nie są przecież nielogiczne. W stopniu lekkim dotykają one około 16,5% całej 

populacji (Agras i inni 1969). Przy zaostrzeniu się strachu i przekształceniu w fobię, 

 
5 Tesselacja – inaczej parkietaż lub kafelkowanie – to pokrycie płaszczyzny za pomocą 

niezachodzących na siebie wielokątów (Stewart 2001). 
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lęk przed zachorowaniem zaczyna wytwarzać inne fobie, m.in. przed procedurami 

medycznym czy nawet zastrzykami. W szczególności dotyczy to osób o niskim 

statusie socjoekonomicznym – choroby wiążą się z niemożnością pracy i wieloma 

wydatkami (Noyes i inni 2000). Wnioskować można, że lęk przed chorobami 

wewnętrznymi jest lękiem już bardziej cywilizacyjnym, ponieważ nie zawsze 

w historii Homo sapiens byliśmy zdolni identyfikować schorzenia nie dające 

bezpośrednich objawów (na przykład nowotworów we wczesnych stadiach czy 

niektórych chorób wenerycznych). Ciężko zrozumieć pochodzenie tej fobii (Marks 

1970). 

5.5.  Fobie zwierzęce 

Fobie dotyczące zwierząt, chociaż zebrane w jedną grupę, mogą znacząco różnić się 

od siebie w kontekście ewolucyjnym. Najprawdopodobniej najbardziej znaną jest 

arachnofobia, dotykająca około 3,5% społeczeństwa (Fredrikson i inni 1996). 

W dużej mierze odpowiadają za to wpływy kulturowe – strach przed pajęczakami 

jest znacznie bardziej pospolity w krajach zimniejszych klimatów, których 

mieszkańcy nie są przyzwyczajeni do widoku pajęczaków (Beadel i Teachman 

2015).  Osoby z cieplejszych regionów są regularnie eksponowane na widok tych 

zwierząt, więc boją się ich zazwyczaj mniej; nie należy jednak umniejszać znaczenia 

ewolucyjnego arachnofobii. Powszechnie uważa się, że właśnie ta fobia jest jedną 

z bardziej oczywistych pozostałości ewolucyjnych (Seligman 1971; Marks 1987). 

Rozważając to w kwestii neurologicznej, warto powiedzieć o wyraźnej aktywacji 

lewej części grzbietowo-bocznej kory przedczołowej na widok pajęczaka; jej 

hiperstymulacja jest oznaką zwiększenia nieprzyjemnych odczuć oraz strachu 

i dyskomfortu psychicznego (Wiemer i inni 2015). Tak jak w przypadku węży, 

mechanizm rozpoznawania wszelkich przedstawicieli gromady Arachnida pojawia 

się już we wczesnym dzieciństwie, co najmniej kilkanaście tygodni przed okresem 

raczkowania. Kilkumiesięczne niemowlęta są w stanie rozpoznać kształt pajęczaka 

w formie schematu oraz na zdjęciu, nawet jeśli wcześniej nie miały styczności 

z gatunkiem przedstawionym lub nawet wizualnie podobnym (Rakison i Derringer 

2008). Jest to mechanizm nie tylko psychiczny czy neurologiczny, ale również 

fizjologiczny. Przy porównaniu obrazu pająka i kwiatu o podobnym rozmiarze 

i kolorze, źrenice ulegają rozszerzeniu tylko w przypadku obrazu zwierzęcia (Hoehl 

i inni 2017). Ewolucyjna niechęć do pająków jest często tak silna, że osoby fobiczne 
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nie są w stanie określić, czy jakieś wydarzenie w szczególny sposób ukształtowało 

ich lęki (Poulton i Menzies 2002). W ten sposób arachnofobia w jasny sposób 

odznacza się jako pozostałość ewolucyjna. 

Choć niekoniecznie podobne do pająków, strach mogą wzbudzać również owady.  

Entomofobia to strach przed owadami, nie tylko potencjalnie niebezpiecznymi, 

żądlącymi błonkówkami, ale również przed motylami czy chrząszczami. U różnych 

osób może to dotyczyć tylko konkretnych owadów, na przykład tylko pszczół 

(McCabe 2015). Dla ułatwienia, wielu autorów opracowań naukowych umieszcza 

w entomofobii strach przed wszystkimi drobnymi bezkręgowcami, w tym pająkami. 

W badaniu przeprowadzonym w stanie Arizona okazało się, że zdecydowana 

większość ludzi nie chce mieć do czynienia ze stawonogami w swoim domu (88%) 

lub w jego pobliżu (42%), opcjonalnie tolerując te zwierzęta w drugim przypadku. 

Większość z respondentów miała jednak problem z określeniem podłoża tej niechęci 

lub uszczegółowienia jej. W ankiecie wymieniali oni takie stawonogi jak: 

świerszcze, mrówki, pająki, muchy, karaluchy, koniki polne, skorpiony, chrząszcze, 

motyle, skorki, biedronki, kleszcze, rybiki i mszyce – gatunki, które nie stanowią 

poważnego zagrożenia dla struktur domu ani dla zdrowia człowieka. Osoby badane 

postrzegały jednak ogół tych bezkręgowców jako świadectwa brudu, zagrożenia dla 

zdrowia lub szkodniki. Z akceptacją spotykały się jedynie biedronki i motyle (Byrne 

i inni 1984). Ogólna niechęć do owadów jest jedną z podwalin entomofobii. Podłoże 

ewolucyjne jest z kolei nieco trudniejsze do określenia. O chorobotwórczości 

owadów wiemy właściwie od zaledwie 150 lat, ciężko więc nazwać entomofobię 

fobią przystosowawczą (Coelho i Purkis 2009). Z drugiej strony, ludzie od wieków 

muszą walczyć z różnego rodzaju „robactwem”, zaczynając od kłopotliwych wszy 

lub pcheł, a kończąc na broniących swoich uli pszczołach. Idea, że owady 

powodować mogą ból, uporczywe problemy zdrowotne lub w przypadku jadu nawet 

zagrażać życiu nie jest więc nam nowa; właśnie w niej możemy poszukiwać 

ewolucyjnego tła lęku przed stawonogami (Lockwood 2013). 

Jak zaobserwowano, dla wielu ludzi, bezkręgowce w domu kojarzą się z brudem 

i zagrożeniem dla zdrowia – podobnie kwestia wygląda w przypadku myszy lub 

innych, małych gryzoni. Musofobia dotyczący właśnie tych stworzeń jest jedną 

z pospolitszych fobii zwierzęcych, tuż obok arachnofobii i ofidiofobii (Milosevic 

2015). Szczury i myszy są uznawane za roznoszące choroby, zanieczyszczające 
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żywność szkodniki, budząc odrazę i tworząc problemy.  Odraza lub obrzydzenie są 

jednak skorelowane ze strachem, co wynika to z naturalnych uwarunkowań ludzkiej 

psychiki (Matchett i Davey 1991). Wielu ludziom ciężko jest je przezwyciężyć. 

Zdecydowana większość osób z musofobią jest całkowicie świadoma, że 

stworzenia, których się obawiają, są zupełnie niegroźne (Bennett-Levy i Marteau 

1984). Nieco wyższy wpływ środowiskowy niż genetyczny w przypadku musofobii 

jest również uwarunkowany kulturowo. Wiele kreskówek przedstawia postacie 

kobiece6 przeraźliwie bojące się myszy i wskakujące na krzesło w jej obecności. 

Takie treści u wielu dzieci uwarukowanych genetycznie mogą „uruchomić” lęki, 

które mogą przerodzić się w fobie (Anthony i McCabe 2005). Musofobia 

niekoniecznie jest więc fobią postewolucyjną sięgającą do czasów bytowania 

rodzaju Ardipithecus – jednak prawie na pewno towarzyszy nam od momentu 

rozwoju cywilizacji i czasów składowania żywności (Rozin i Fallon 1987; Matchett 

i Davey 1991). 

Ciężko rozważać znaczenie ewolucyjne fobii dotyczących zwierząt innych niż 

w tym rozdziale wymienione, gdyż brak zawężenia do konkretnej grupy nie pozwala 

nam zawęzić potencjalnych zagrożeń z przeszłości ewolucji rodzaju Homo. Warto 

wspomnieć jednak o ornitofobii, irracjonalnym lęku przed ptakami, który wynikać 

może z wielu podłoży. Część osób może się obawiać, że te zwierzęta wywołują 

choroby, inne natomiast mogą obawiać się ataku przez nie. Ewolucyjnie można 

wyjaśnić to potencjalnymi zagrożeniami ze strony dużych ptaków drapieżnych 

(Milosevic 2015). Istnieją dowody na to, że wymarłe już orły Hasta Harpagornis 

moorei mogły polować na ludzi zamieszkujących niegdyś Nową Zelandię (Scofield 

i Ashwell 2009). Nie istnieje jednak dostatecznie wiele opracowań, aby powiedzieć 

o tym w sposób tak zdecydowany jak w kwestiach arachnofobii czy agorafobii. 

Przypadki większości fobii zwierzęcych trzeba najprawdopodobniej rozważać 

indywidualnie. 

5.6.  Podsumowanie 

Można powiedzieć, że poziom „oczywistości” ewolucyjnego pochodzenia 

poszczególnych fobii różni się znacząco między konkretnymi czynnikami. Z jednej 

 
6 Procentowa ilość osób cierpiących na musofobię w każdej z płci jest najprawdopodobniej bardzo 

podobna (Pierce Kirkpatrick 1992). 
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strony spojrzeć należy na „lęk wysokości” – występujący właściwie 

w trzystopniowej skali – oraz ofidiofobię i arachnofobię. To ewidentnie pozostałości 

pewnych procesów ewolucyjnych oraz instynktów zachowawczych, które były 

witalne i adaptatywne w rozwoju naszego gatunku. Wciąż utrzymują się one 

w naszym kodzie genetycznym, odruchach fizjologicznych i procesach 

neurologicznych. 

Z drugiej strony ciężko jest jednak precyzyjnie przyporządkować lęk przed 

chorobami czy musofobię do konkretnych problemów ewolucyjnych. Nie można 

jednak wykluczyć, że kiedyś w naszej historii pojawiały się pewne mechanizmy 

psychiczne, których pozostałości mogą obecnie przejść w formy patologiczne – 

fobie. 
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6. Podsumowanie 

Ludzkie fobie już wielokrotnie były obiektem badań, także w kwestii ich 

pochodzenia ewolucyjnego. Choć niniejsza praca oczywiście nie wyczerpuje 

zagadnienia, odwołuje się do bogatego piśmiennictwa. Niektóre z pozycji omawiają 

to zagadnienie wyłącznie w kontekście ewolucyjnym; inne z kolei rozpatrują fobie 

z bardziej medycznego punktu widzenia. Drugi typ źródeł rzecz jasna zgłębia nie 

tylko sposoby leczenia lub farmakologię, ale również przyczyny, nader często 

genetyczne.  Dziedziczenie, rodzinne korelacje, analogiczne mechanizmy 

analizowania zagrożeń u dzieci – to w dużej mierze dowody o wrodzonych 

uwarunkowaniach psychicznych dotyczących fobii. Wyjątkowa uwaga poświęcana 

genetyce pozwala na coraz szerzej zakrojone badania zarówno ludzkiego genomu, 

jak i pojedynczych genów występujących w konkretnych populacjach. 

Równocześnie, prace badawcze z zakresu behawioryzmu i psychologii nakreślają 

obraz w kwestiach osobniczych. Połączenie tak różnorodnych podejść oraz źródeł 

traktujących o ludzkich fobiach pozwala wysunąć wniosek o ich funkcjach 

adaptacyjnych oraz jednocześnie o naprawdę fascynującym pochodzeniu 

ewolucyjnym. 
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