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Tezy wykładu: 

•  mózg jest organem decydującym o naszym człowieczeństwie 

•  zdolność tworzenia sztuki jest cechą wyróżniającą człowieka                                         

•  mózg nasz rozwinął się w sposób ludzki dzięki sztuce 



Ludzie, małpy człekokształtne, 

małpy, tarsjusze, lemury, lorisy 

Ludzie, małpy człekokształtne, 

małpy, tarsjusze, lemury 

Ludzie, małpy człekokształtne, 

małpy,  

Ludzie, małpy człekokształtne,,  

Ludzie, wielkie małpy 

człekokształtne,,  

Ludzie,  wygaśli przodkowie ludzi 

Ludzie współcześni Gatunek 
mądry 

Rodzaj 

Człowiek 

Rodzina 
Człowiekowate 

Nadrodzina 
Małpy człekoksztatne 

Rząd 

Naczelne 

 

Podrząd 

Haplorrhini 

 

Infrarząd 

Antropoidy 

 



Ewolucja mózgu naszych przodków 

pozwoliła im na coraz skuteczniejszą 

kontrolę nad ich środowiskiem, 

doprowadzając ostatecznie do 

opanowania świata 



Czy i którzy nasi 

przodkowie byli 

ludźmi? 
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Ogień 

Australopithecus 
robustus 

2 – 1,5 mln lat  

Homo habilis  
2,4 – 1,5 mln lat 

Homo erectus 
1,8 – 0,3 mln lat 

Homo 
neandertalensis 
230 - 35 000 lat,  

Homo sapiens 
Wczesny 120 - 40 000 lat 

Współczesny od 40 000 lat 

Groby Kultura Cro-Magnon 

Narzędzia 

530 ml 
800 ml 

1100 –  

1400 ml 
1225 ml 

1600 ml 



Neandertalczyk i powstały później człowiek żyli 

obok siebie przez co najmniej 100 000 lat.  

Neandertalczyk był silniej zbudowany, lepiej 

zaadaptowany do zimna, a niewykluczone, że 

był inteligentniejszy od człowieka, posiadał 

bowiem większy mózg. 

 

 





I wybiliśmy naszych kuzynów 



Może lepiej uznać, że 

Neandertalczycy nie byli ludźmi i nie 

zdobyliśmy dominującej pozycji na 

świecie na skutek udanej polityki 

holokaustu, a tylko doprowadzając do 

kompletnego wybicia jakiegoś 

gatunku zwierząt? 

Ale mamy mały kłopot 

 



Neandertalczyk, rytualnie grzebał 

zwłoki członków grupy, a więc z 

pewnością wierzył w życie 

pozagrobowe, a w konsekwencji - w 

istnienie duszy. 

Czy interesowanie się zwłokami 

współplemieńców dowodzi 

człowieczeństwa? 



Słonie wykazują szczególne zainteresowanie szczątkami innych 

słoni. 

Obserwowano też rytualne zachowanie w czasie umierania i po 

padnięciu członka stada, zwłaszcza matriarchy 

Nie tylko ludzie wykazują szacunek dla zwłok  



Czy może świadomość 

jest cechą 

charakterystyczną dla 

człowieczeństwa? 



Stosując tę definicję możemy, za pomocą 

testu lustra, badać, czy zwierzęta 

posiadają świadomość  

Empiryczną definicją świadomości może być 

zdolność do uświadomienie sobie  

swego istnienia 

Jeżeli zwierzę przyzwyczajone do swojego odbicia w lustrze 

reaguje na zmianę w swoim wyglądzie, to znaczy, że odbicia 

nie traktuje jako obrazu byle zwierzęcia, ale siebie 



SZYMPANS POSIADA ŚWIADOMOŚĆ! 

W teście lustra 

szympans 

rozpoznaje 

siebie jako 

siebie, reagując 

na zmiany w 

swoim wyglądzie 

(Gallup 1970) 



Wśród wszystkich wielkich małp stwierdzono zdolność do 

samorozpoznawania się w lustrze. Mniejsze małpy (gibbony) 

nie mają tej zdolności 
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SZYMPANS POSIADA ŚWIADOMOŚĆ! 

W teście lustra 

szympans 

rozpoznaje 

siebie jako 

siebie, reagując 

na zmiany w 

swoim wyglądzie 

(Gallup 1970) 

Nie rozpoznają siebie najinteligentniejsze ptaki, papugi (Pepperburg 1989) 



Reiss & Marino (2001) 

Podobnie jak ludzie i małpy 

rozpoznają się w lustrze delfiny 



Delfin butelkonosy Tursiops 

truncatus z namalowanym 

znacznikiem koło oka 

Reiss & Marino (2001) 

Podobnie jak ludzie i małpy 

rozpoznają się w lustrze delfiny 



Delfin butelkonosy Tursiops 

truncatus z namalowanym 

znacznikiem koło oka 

bacznie przygląda się 

znacznikowi na własnym  

odbiciu 

Reiss & Marino (2001) 

Podobnie jak ludzie i małpy 

rozpoznają się w lustrze delfiny 



Później doniesiono, że siebie jako siebie potrafią rozpoznać 

także  słonie 

Słonica Happy z Zoo w Bronx (New York) 



Happy zbliża się do olbrzymiego lustra (244 x 244 cm) 



Po próbach zaglądnięcia za lustro Happy sprawdza 

znacznik trąbą 



Sroka Gertie z żółtą plamą 

Reakcje na pokazanie się 

plamy: A) usiłowanie dotknięcia 

dziobem B) usiłowanie 

dotknięcia nogą 

Sześć lat temu opisano samorozpoznanie u sroki 

Prior H, Schwarz A, Güntürkün O PLoS Biology  2008, Vol. 6, No. 8, e202 doi:10.1371/journal.pbio.0060202 



Zdolność do samorozpoznania się w lustrze pojawia się 

u człowieka w wieku 18 – 24 miesięcy 

U szympansa – w wieku 4.5 – 8 lat. Nie pojawia się u 

szympansów hodowanych od maleńkości w izolacji 



Ewidentnie świadomość 

własnego istnienia nie jest 

cechą wyróżniającą człowieka 

od wszystkich  innych 

gatunków 



A MOŻE CECHĄ CZŁOWIECZEŃSTWA 

JEST EMPATIA? 



Empatia to wrodzona skłonność do 

niesienia pomocy osobnikom znajdującym 

się w potrzebie, zwłaszcza w sytuacji 

zagrożenia życia,  

Definicja neurobiologa 



Empatia nie jest cechą wyłącznie ludzką. 

Zachowanie empatyczne jest charakterystyczne 

dla wielu naczelnych i dla zwierząt o dużych 

mózgach, żyjących w zhierarchizowanych 

grupach, zdolnych do samorozpoznania w 

lustrze.  



Gorylica Binti Jua w 

Brookfield Zoo w Chicago w 

1996 r przeniosła dziecko, 

które wpadło do zagrody małp 

pod drzwiczki, którymi 

wychodził dozorca  

Najbardziej spektakularny przypadek zachowania 

empatycznego wśród małp człekokształtnych 



Binti Jua przenosi 

nieprzytomnego 

chłopczyka do 

wejścia do zagrody 

goryli 

Po drodze na 

chwilę zanurza 

dziecko w bieżącej 

wodzie 



Co z mową? 

Mowa u człowieka 

pojawiła się w wyniku 

mutacji genu FOX2P 



Uszkodzenia ludzkiego genu FOXP2 są przyczyną 

swoistych deficytów językowych. Gen ten uległ 

stosunkowo niedawno dwóm kolejnym mutacjom, już po 

rozszczepieniu się linii człowieka i szympansa i 

odpowiada za zdolność człowieka do mowy posiadającej 

składnię  



Inne naczelne nie maja 

zdolności tworzenia mowy 

składniowej ale pieśni delfinów 

wydaja się być procesami 

komunikacji, której celu i zakresu 

nie znamy 



Gwiżdżące delfiny butelkonose 



Analiza zapisów sugeruje, ze komunikacja 

akustyczna posiada składnię i jest zbudowana ze 

zdań, analogicznie jak mowa ludzka 

Gwizdy delfina butelkonosego,  Tursiops truncatus. 



Co jeszcze nam  do rozważenie jako 

cecha wyłącznie ludzka, a wiążąca się z 

naszym człowieczeństwem? 



Co jeszcze nam  do rozważenie jako 

cecha wyłącznie ludzka, a wiążąca się z 

naszym człowieczeństwem? 

MOŻE SZTUKA? 



Przewagę nad neandertalczykiem zapewniła 

nam znacznie większa plastyczność umysłu, 

wysoka kreatywność, której dowodem było 

pojawienie się w naszym gatunku sztuki. 

 

Jest bardzo prawdopodobne, że kultywowanie 

sztuki dalej wzmagało kreatywność, czego 

dowody mamy po dziś dzień (Bernsteinowskie 

Artful Learning) 

Znaczenie społeczne sztuki może polegać na tym, że 

jest to bardzo skuteczny sposób przekazywania emocji 



SZTUKA W ROZUMIENIU 

ARTYSTY 



"Sztuka jest działalnością ludzką 

polegającą na tym, że jeden 

człowiek świadomie za pomocą 

pewnych znaków zewnętrznych przekazuje innym 

przeżywane przez siebie uczucia, a inni zarażają się 

tymi uczuciami i sami je przeżywają"   

                            (Lew Tołstoj: Что такое исскуство? 1897) 

 

Lew Tołstoj: 

Sztuka polega na 

przekazywaniu własnych 

uczuć innym ludziom 



„Działanie sztuki polega na tym, że 

jeden człowiek, otrzymując przez 

zmysł słuchu lub wzroku wyrażenia 

uczucia innego człowieka jest zdolny 

do wyrażenia emocji, które poruszyły 

człowieka, który je przekazuje. 

Najprostszy przykład: gdy ktoś się 

śmieje, słyszący to staje się wesoły; 

gdy ktoś płacze, słyszącemu to robi 

się smutno. . . 

I właśnie na tej zdolności człowieka odbierania wyrażania 

uczuć innych i przeżywania tych uczuć samemu opiera się 

działanie sztuki”. 

(Lew Tołstoj: Что такое исскуство? 1897) 



SZTUKA W ROZUMIENIU 

BIOLOGA 



Cechą charakterystyczną 

naszego gatunku jest 

zdolność do tworzenia, 

oceny i odczuwania 

przyjemności ze sztuki.  



Czy dzielimy tę cechę z innymi 

zwierzętami? 

Podejrzewamy, że zdolność aranżowania 

przestrzeni jedynie w celach estetycznych 

posiadają niektóre ptaki - altanniki 



Sztuka ptaków (?) 

Altannik w książeczce dla dzieci: KitchenBert: AndSoTheyBuild 



Altannik lśniący (Ptilonorhynchus violaceus) dekorujący wejście do swojej 

altanki, Jest kreatywny. Wykorzystuje wszystkie dostępne mu przedmioty. 

Szczególnie preferuje niebieskie. 



Czy wśród ssaków spotyka się gatunki 

tworzące „dzieła sztuki”? 



Wprawdzie współczesna małpa lubi się bawić farbami 

i pędzlem, ale uważano, że jej dzieła są zbyt 

prymitywne, aby zasłużyć na miano sztuki 



Szympansica Nonja w Schoenbrunn Zoo maluje obrazy, które 

znajdują nabywców, zwłaszcza po sprzedaży na aukcji w 

Londynie trzech obrazów innego szympansa za 14,400 GBP 

A jednak spotyka się małpy, których spontanicznie 

tworzone kompozycje budzą uznanie znawców 



Najbardziej znanym nieludzkim twórcą jest 

szympansica Congo 

Congo Jackson Pollock (1912-1956) 



Artysta czy małpa? 

Quiz Mikhaila Simkina  



Czy twórcą jest Congo, czy uznany 

abstrakcjonista? 
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Czy twórcą jest Congo, czy uznany 

abstrakcjonista? 



Czy twórcą jest Congo, czy uznany 

abstrakcjonista? 

Jackson Pollock 

(1912-1956) 

Yellow, Gray, Black  



Czy twórcą jest Congo, czy uznany 

abstrakcjonista? 



Czy twórcą jest Congo, czy uznany 

abstrakcjonista? 

Ernst Wilhelm Nay (1902-1968), 

Parabel  



Czy twórcą jest Congo, czy uznany 

abstrakcjonista? 
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Czy twórcą jest Congo, czy uznany 
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Czy twórcą jest Congo, czy uznany 

abstrakcjonista? 

Congo 



Czy twórcą jest Congo, czy uznany 

abstrakcjonista? 



Czy twórcą jest Congo, czy uznany 

abstrakcjonista? 

Wassily Kandinsky 

(1866-1944) 

Impression III (Konzert)  



Sztuka powstała w ewolucji późno. Jeszcze 

Neandertalczyk nie pozostawił po sobie dzieł sztuki, 

uczynił to dopiero człowiek mądry, Homo sapiens  



Sztuka powstała w ewolucji późno. Jeszcze 

Neandertalczyk nie pozostawił po sobie dzieł sztuki, 

uczynił to dopiero człowiek mądry, Homo sapiens  

Fakt, że sztuka towarzyszyła człowiekowi od początków 

powstania naszego gatunku sugeruje, że jest dla nas 

aktywnością niezbędną  



Być może sztuka miała pierwotnie znaczenie użytkowe: 

przy pomocy obrazów i rzeźb można było przekazywać 

instrukcje, np. dotyczące polowania 
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Instrukcje 

łowieckie 

z Lascaux 

(17 000 lat 

pne) 

Być może sztuka miała pierwotnie znaczenie użytkowe: 

przy pomocy obrazów i rzeźb można było przekazywać 

instrukcje, np. dotyczące polowania 

Miotacz bumerangiem z Kimberley 

(malowidła Bradshawa ok. 40,000 

pne) 



Przedstawiono tu zapewne tragiczne skutki brawury 



Przedstawianie 

tajemniczego 

świata zwierząt 

najprawdopodobniej  

było związane z 

kultami religijnymi 



Bogini-Matka, Laussel, 

Francja - c.22,000 pne 
Venus z Willendorf – 

Niemcy - 24,000 pne 

a figury kobiece były zapewne związane z 

rytami zapewniającymi płodność 



Przedstawienia ludzi dają nam wgląd w 

początki naszych dziejów 



Na skalnych malowidłach z północnego Kimberley 

(malowidła Bradshawa) postacie ludzkie w tańcu i różnych 

interakcjach są częstym motywem 

Przedstawienia ludzi dają nam wgląd w 

początki naszych dziejów 
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Na skalnych malowidłach z północnego Kimberley 

(malowidła Bradshawa) postacie ludzkie w tańcu i różnych 

interakcjach są częstym motywem 

Przedstawienia ludzi dają nam wgląd w 

początki naszych dziejów 



To malowidło 

jaskiniowe 

dowodzi istnienia 

sztuki tańca, a 

więc prawie na 

pewno i muzyki, 

od pierwszych 

dni ludzkości 



SZTUKA ISTNIEJE DLATEGO, 

ŻE CZŁOWIEK POSIADA 

POCZUCIE PIĘKNA 

Definicja piękna? 



Gdzie mieści się piękno? 
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Platon:  

piękno jest zawarte w przedmiocie, 

niezależnie od tego, kto je ocenia.   
(Fajdros, Uczta, ok.. 370 pne) 
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piękno tkwi w tym, kto je ocenia.  

('Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen' (1764) 



Gdzie mieści się piękno? 

Platon:  

piękno jest zawarte w przedmiocie, 

niezależnie od tego, kto je ocenia.   
(Fajdros, Uczta, ok.. 370 pne) 

Immanuel Kant:  

piękno tkwi w tym, kto je ocenia.  

('Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen' (1764) 

Jak zobaczymy, neurobiologia popiera idee Kanta, 

ale ich przyjęcie trwało długo 



Poglądy Platona dominowały kulturę europejską 



Poglądy Platona dominowały kulturę europejską 

Wzorem Greków, w okresie Renesansu 

przywiązywano wielka wagę do problemów 

perspektywy, a „złoty podział” uważano za 

podstawę piękna obiektów. Wiele rozważań 

poświęcili temu Leonardo da Vinci i Rafael 



Poglądy Platona dominowały kulturę europejską 

Wzorem Greków, w okresie Renesansu 

przywiązywano wielka wagę do problemów 

perspektywy, a „złoty podział” uważano za 

podstawę piękna obiektów. Wiele rozważań 

poświęcili temu Leonardo da Vinci i Rafael 

Również kierunki odrzucające malarstwo 

tradycyjne, pod koniec XIX wieku, przypisywały 

wielkie znaczenie obiektywnym cechom piękna, 

zwłaszcza  teorii kolorów  



Analiza piękna jako fenomenu tkwiącego w obrazie:  

geometryczne analizy „Triumfu Dawida” Poussina 



Analizy miały 

wykazać 

obecność 

licznych złotych 

podziałów, co 

miało stanowić o 

immanentności 

piękna 

kompozycji 

Analiza piękna jako fenomenu tkwiącego w obrazie:  

geometryczne analizy „Triumfu Dawida” Poussina 



Dzięki technice neuroobrazowania możemy 

obecnie sprawdzić, w jakich częściach 

mózgu następuje aktywacja w czasie 

przeżycia estetycznego lub odrazy 

Czy takie badania powiedzą nam coś 

o związku sztuki z 

człowieczeństwem? 



Bonobo Pan paniscus – nasz najbliższy krewny 

Myśli 

Chodzi (czasami)) 
Kocha dzieci 

Używa narzędzi Uprawia seks dla przyjemności 



W procesie ewolucji największe zmiany 

nastąpiły w obszarze brzuszno-

oczodołowej kory przedczołowej (1), 

brzusznego pasma kory wzrokowej (2), 

oraz neuroendokrynnego obszaru  

podwzgórza (3) 

Tworzenie i percepcja sztuki jest jednak 

charakterystyczną cechą człowieka, a 

nie małp. Przewagę w tym zakresie, 

podobnie jak w zakresie zdolności 

poznawczych, zawdzięczamy rozwojowi 

naszego mózgu, w którym wykształciły 

się nowe struktury 

W tych strukturach kryje się między 

innymi zdolność do pojmowania i 

tworzenia sztuki 

Mózg bonobo Mózg ludzki 

Nałożenie mózgu bonobo i ludzkiego 



Słuszność poglądu Kanta, że piękno tkwi w mózgu 

odbiorcy wykazali Hideaki Kawabata i Semir Zeki (2004) 

Hideaki Kawabata, 

Uniwersytet Kagoshima 

 

 

Semir Zeki z University College London jest twórcą neuroestetyki, nauki badającej biologiczne i 

neurobiologiczne podstawy przeżycia estetycznego 
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odbiorcy wykazali Hideaki Kawabata i Semir Zeki (2004) 

Sztukę możemy podziwiać i cieszyć 
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Słuszność poglądu Kanta, że piękno tkwi w mózgu 

odbiorcy wykazali Hideaki Kawabata i Semir Zeki (2004) 

Sztukę możemy podziwiać i cieszyć 

się nią, ponieważ mamy wrodzone 

poczucie piękna, ukryte w sieciach 

neuronalnych kory 
Hideaki Kawabata, 

Uniwersytet Kagoshima 

 

 

Kawabata i Zeki wykazali, że mózg reaguje 

w odmienny sposób na obrazki piękne i 

brzydkie, niezależnie od tego, czy są to 

obrazy abstrakcyjne, portrety czy krajobrazy 

Semir Zeki z University College London jest twórcą neuroestetyki, nauki badającej biologiczne i 

neurobiologiczne podstawy przeżycia estetycznego 



Odbiór obrazu jako pięknego lub brzydkiego aktywuje korę w 

odmienny sposób. W ocenie piękna i brzydoty uczestniczą 

przyśrodkowa kora orbitofrontalna, kora ciemieniowa, przedni 

zawój obręczy i kora ruchowa 

Piękny wśród brzydkich Brzydki wśród pięknych 

Kawabata i Zeki 2004 



Reakcja na nagle 

pokazujący się 

obrazek brzydki 

Reakcja na nagle 

pokazujący się 

obrazek piękny 

Silna aktywacja 

lewostronnej kory 

motorycznej  

 Silna aktywacja kory 

orbitofrontalnej  
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Piękno służące biologii – symetria sugeruje prawidłowy rozwój 
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Czy wobec tego nie istnieje obiektywne piękno? 

Ludzie spontanicznie preferują struktury oparte 

na złotym podziale Prostokąt           Proporcje  Odsetek  

                                 preferujących 

74% 

Za wąski 

Za 

szeroki 

W sam raz 



Odbiór sztuki 

aktywuje mózg 



Współczesne badania nad neurobiologią 

sztuki wykazały, że jej uprawienie czynne i 

bierne aktywuje określone sieci neuronalne w 

korze mózgowej, i że poszczególne rodzaje 

sztuki aktywują odrębne sieci, znajdujące się 

w różnych częściach kory, zresztą zgodnie z 

lokalizacją przetwarzania danych zmysłowych 

zasadniczych dla danego rodzaju sztuki 



Sieci neuronalne związane z różnymi rodzajami sztuki są odrębne 

Ich pobudzenie nasila uwagę poznawczą 



UWAGA POZNAWCZA 

Zdolność do wybiórczego skupienia się 

na bodźcach intelektualnych przez czas 

wystarczający dla ich zakodowania i 

zapisania w pamięci roboczej 



Uwaga poznawcza jest niesłychanie ważną 

funkcją intelektualną, umożliwiającą nam 

rozwój umysłowy  



Uwagę poznawczą warto 

aktywować, kiedy chcemy aby 

nas zapamiętano, a czynnikami 

ją aktywującymi są między 

innymi dowcip, nowość 

informacji, porada, czy 

złamanie pewnych 

prawidłowości  
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popularność 

Uwaga poznawcza jest niesłychanie ważną 

funkcją intelektualną, umożliwiającą nam 

rozwój umysłowy  



Uwaga poznawcza jest niesłychanie ważną 

funkcją intelektualną, umożliwiającą nam 

rozwój umysłowy  

Uwagę poznawczą warto 

aktywować, kiedy chcemy aby 

nas zapamiętano, a czynnikami 

ją aktywującymi są między 

innymi dowcip, nowość 

informacji, porada, czy 

złamanie pewnych 

prawidłowości  



Uwaga poznawcza jest niesłychanie ważną 

funkcją intelektualną, umożliwiającą nam 

rozwój umysłowy  

Uwagę poznawczą warto 

aktywować, kiedy chcemy aby 

nas zapamiętano, a czynnikami 

ją aktywującymi są między 

innymi dowcip, nowość 

informacji, porada, czy 

złamanie pewnych 

prawidłowości  



Uwaga poznawcza gra istotną rolę w 

życiu codziennym 



•  Uwagę poznawcza można trenować 

Uwaga poznawcza gra istotną rolę w 

życiu codziennym 



•  Uwagę poznawcza można trenować 

•  Bardzo istotny jest jej rozwój u dziecka, gdzie ma 

zasadniczy  wpływ na kontrolę myśli, uczuć i zachowania 

Uwaga poznawcza gra istotną rolę w 

życiu codziennym 



•  Uwagę poznawcza można trenować 

•  Bardzo istotny jest jej rozwój u dziecka, gdzie ma 

zasadniczy  wpływ na kontrolę myśli, uczuć i zachowania 

•  Uwagę poznawczą można badać metodami 

neuroobrazowania oraz badać jej podłoże genetyczne 

Uwaga poznawcza gra istotną rolę w 

życiu codziennym 



•  Uwagę poznawcza można trenować 

•  Bardzo istotny jest jej rozwój u dziecka, gdzie ma 

zasadniczy  wpływ na kontrolę myśli, uczuć i zachowania 

•  Uwagę poznawczą można badać metodami 

neuroobrazowania oraz badać jej podłoże genetyczne 

•  Uczenie sztuki rozwija uwagę poznawczą 

Uwaga poznawcza gra istotną rolę w 

życiu codziennym 



Zdolność sztuki do aktywowania uwagi 

poznawczej czyni z niej fenomen o 

niesłychanej doniosłości dla naszego 

gatunku. 



Być może dlatego wytworzyła się u 

zarania ludzkości, i dlatego została 

wprzęgnięta w różne aktywności 

edukacyjne, w tym militarne, religijne i 

związane z władzą 

Zdolność sztuki do aktywowania uwagi 

poznawczej czyni z niej fenomen o 

niesłychanej doniosłości dla naszego 

gatunku. 



Kontakt ze sztuką sprzyja 

rozwojowi funkcji 

poznawczych 
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osiągnięcia akademickie. Czy do sztuki ciągną 
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inteligentniejsi, czy trening artystyczny rozwija inteligencję? 

Specjalne konsorcjum powołane przez DANA badało to 

zagadnienie i ogłosiło  w 2008 roku wyniki badań: 

Zainteresowanie sztuką wykonawczą: muzyka, tańcem, 

prowadzi do wysokiego poziomu motywacji, który 

utrzymuje wysoki stan uwagi poznawczej, konieczny do 

dobrego wykonania zadania.  

Trening uwagi przez sztukę poprawia również 

inne funkcje poznawcze. 



Leonard Bernstein 1918-1990 

The Leonard Bernstein Center for  Learning at Gettysburg College 
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Leonard Bernstein 1918-1990 

Idee uczenia przez sztukę (Artful Learning) 

była wizją wybitnego amerykańskiego 

kompozytora, dyrygenta, edukatora i 

uczonego, Leonarda Bernsteina, który 

wierzył, że muzyka, sztuki piękne i aktorstwo 

mogą pomóc w poprawie wyników nauczania 

i wzbudzić miłość do nauki. 

Model nauki to niewielkie, 

przesiąknięte sztuką, jednostki 

dydaktyczne, mające 

zaangażować i pobudzić  uczniów 

The Leonard Bernstein Center for  Learning at Gettysburg College 

Cztery elementy uczenia: 

•  Doświadczenie 

•  Badania 

•  Twórczość 

•  Refleksja 
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Uczenie pojęcia „równowaga” 

Wieże w Watts (Los 

Angeles)  - Simon Rodia 

1921-1954 

Dzieło sztuki Pojęcie: 

Równowaga 

Istotne pytanie:  

Jak wygląda 

równowaga układu? 

Uczniowie oglądają fotografie Wież z Watts 

Dyskusja na temat:  

Co skłoniło Simona Rodię do używania 

różnych materiałów do budowy wież? 

Porównaj wieże Rodii z wieżą Eiffela 

Co dziś sądzimy o wieżach z Watts? 



Omawianie równowagi 

Nauka: Zebranie informacji o wybranych systemach: Ziemia-

Księżyc, pogoda, ciało ludzkie, system wodny. Rysowanie 

schematów wskazujących na wspólne cechy systemów, 

omówienie cykliczności systemów, znajdywanie symboli 

graficznych systemów 

Państwo: Czytanie fragmentów historii z okresów, gdy rząd i 

naród nie byli w równowadze (np. ruch sufrażystek). Tworzenie 

żywych obrazów przedstawiających ten okres.  

Architektura: Zaproszony architekt przedstawia prezentację 

wyjaśniającą fizyczną strukturę wieży i sposoby jej równoważenia. 

Pokazuje się też fotografie znanych pięknych wież  



Twórczość: W ciągu miesiąca (godzina lekcyjna dziennie) 

uczniowie budują własne makiety wież. Nie ma ograniczeń 

materiału (rury kartonowe, szkło, kafelki, tynk, klej, masa 

papierowa, wyklejanki, drut, pióra ptasie, rurki plastykowe, 

rozmaite małe przedmioty).  Ich dzieła mają przedstawić 

dowody równowagi fizycznej i wizualnej. 

Spojrzenie krytyczne: Uczniowie rysują 

swoje wieże na czarnej kartce papieru 

kredkami, wypełniają rysunek kolorami 

tak jakby mozaikę. Wieże i rysunki są 

wystawione w bibliotece szkolnej przez 

miesiąc. Uczniowie piszą esej o tym, 

czego się nauczyli 



Wyniki wprowadzenia systemu Artful learning w 

Moffett Elementary School w Los Angeles 

Szkoła w centralnym Los Angeles, wielkie nasilenie przemocy, 25% uczniów z zespołem stresu 

pourazowego, biedota (96% kwalifikowało się do darmowych lub półdarmowych posiłków 

szkolnych), tylko 15% uczniów znało angielski, 43% rodziców bez średniego wykształcenia, 

głównie emigranci z Meksyku. 

Status szkoły opadał, w 1999 r uznana za „underperforming”, głęboko w dolnym kwartylu, w r. 

2000, przy poziomie  punktów API 417, wprowadzono program Centrum Bernsteina. 

W ciągu czterech lat stały wzrost, wyższy od przewidywanego 



PODSUMOWANIE ARTFUL LEARNING 



• Sztuka, jej odbiór i jej tworzenie, są immanentnymi i 

swoistymi cechami natury ludzkiej 

PODSUMOWANIE ARTFUL LEARNING 



• Sztuka, jej odbiór i jej tworzenie, są immanentnymi i 

swoistymi cechami natury ludzkiej 

• Sztuka może być tworzona w oparciu o każdą 

modalność sensoryczną, czyli każdy zmysł, zwłaszcza 

wzrok, słuch, propiocepcję 

PODSUMOWANIE ARTFUL LEARNING 



• Sztuka, jej odbiór i jej tworzenie, są immanentnymi i 

swoistymi cechami natury ludzkiej 

• Sztuka może być tworzona w oparciu o każdą 

modalność sensoryczną, czyli każdy zmysł, zwłaszcza 

wzrok, słuch, propiocepcję 

• Wrażenia estetyczne odczuwamy w wyniku aktywacji 

określonych struktur naszego mózgu 

PODSUMOWANIE ARTFUL LEARNING 



• Sztuka, jej odbiór i jej tworzenie, są immanentnymi i 

swoistymi cechami natury ludzkiej 

• Sztuka może być tworzona w oparciu o każdą 

modalność sensoryczną, czyli każdy zmysł, zwłaszcza 

wzrok, słuch, propiocepcję 

• Wrażenia estetyczne odczuwamy w wyniku aktywacji 

określonych struktur naszego mózgu 

• Różne obszary mózgu są aktywowane przez różne 

rodzaje sztuki, różne obszary są aktywowane przez 

bodźce estetyczne oceniane jako pozytywne i 

negatywne 

PODSUMOWANIE ARTFUL LEARNING 
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• Dzięki mózgowi nie tylko odbieramy sztukę, ale 

także ją tworzymy, tym lepiej, im wyższą mamy 

kreatywność 

• Uczenie się odbioru sztuki i produkowania sztuki 

rozwija naszą uwagę poznawczą, a wraz z nią 

wszystkie aspekty poznawcze naszego mózgu 

• Trening artystyczny dzieci w każdej dziedzinie 

sztuki sprzyja ich rozwojowi ogólnemu 

PODSUMOWANIE ARTFUL LEARNING 
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DLACZEGO 

SZTUKA SPRAWIA 

NAM 

PRZYJEMNOŚĆ? 



Można uważać za dowiedzione, że uwagą poznawczą 

jest:  

• funkcją zasadniczą dla przeżywania i tworzenia sztuki,  

• funkcją, którą uczenie sztuki usprawnia 

Badania neurobiologiczne wykazały, że jest ona: 

• kontrolowana genetycznie 

• związana z aktywnością układu 

dopaminergicznego w zawoju obręczy 



Układ dopaminergiczny jest związany z układem 

nagrody, jego pobudzenie daje poczucie 

przyjemności. Stąd przeżycie estetyczne jest 

zachowaniem nagradzanym i poszukiwanym 

przez człowieka 

Układ dopaminergiczny pełni też zasadniczą rolę 

w prawidłowych funkcjach intelektualnych, a jego 

zaburzenie prowadzi do poważnych schorzeń 

psychicznych, szczególnie do schizofrenii, 

anhedonii i parkinsonizmu 



SZTUKA 

PSUJĄCEGO SIĘ 

MÓZGU 



Sztuka, zwłaszcza sztuki plastyczne, 

uprawiane często przez schizofreników, 

pozwalają nam na wgląd w subiektywny 

świat człowieka dotkniętego  tą chorobą 

Odbiór sztuki przez osoby umysłowo chore jest 

trudny do obiektywnego zbadania, ale jeżeli 

chory tworzy, pozostają po nim dzieła, które 

można obiektywnie analizować 



Sztuka jest chętnie uprawiana przez 

osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, a jej uprawianie 

poprawia stan chorych. 

 Stąd w wielu szpitalach 

psychiatrycznych wprowadza się 

arteterapię 



SCHIZOFRENIA 



Adolf Wölfli (1864-1930) 

Wiejski sierota od 10 roku 

życia, parobek, skazany za 

pedofilię, od 31 roku życia do 

śmierci w klinice w Waldau.  

Od 1908 roku pisze ilustrowaną 

autobiografię fantastyczną (ponad 25,000 

stron i 1600 ilustracji) i intensywnie tworzy 

bardzo skomplikowane obrazy 



 Adolf Wölfli  wraz z Heinrichem Müllerem są uważani za 

najwybitniejszych przedstawicieli „Art. Brut” 

Rysunki Wölfiego z jego opowieści 



Rysunek Wölfiego z jego 

opowieści 



Heinrich Anton Müller (1869-1930) 

przy jednej z jego maszyn 

Robotnik w winnicach, konstruktor 

dziwacznych maszyn, od 38 roku życia do 

śmierci w zakładzie psychiatrycznym w 

Münsingen 
Hermione 



Heinrich Müller: rysunki z lat 20. 

Człowiek z kozą Człowiek z muchami i wężem 



Carlo Zinelli 

1916-1974 
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Dominikos Theotokopulos (El Greco) 

(1541-1614) 

Adoracja pasterzy 1612-1614 Widok Toledo 1597 



El Greco: Laokon 1610 



OTĘPIENIA 



Sztuka rozpatrywana w kontekście demencji stanowi 

również niezwykłe okno wglądu w procesy poznawcze 

różnych obszarów mózgu i może sugerować drogi 

rehabilitacji (Miller i Hou, 2004) 

Całkowicie inaczej przedstawia się aktywność w 

dziedzinie sztuki u osób z otępieniami 



Spontaniczna aktywność artystyczna 

chorego na chorobę Alzheimera. 

Obraz malowany palcami, farby 

akrylowe. 

Bruce L. Miller, MD; Craig E. Hou, MD. Portraits of Artists. Emergence of 

Visual Creativity in Dementia. Arch Neurol. 2004;61:842-844 

Sztuka wymaga zazwyczaj dużej 

sprawności poznawczej i 

motorycznej, i często próby tworzenia 

dzieła przez chorych nie spełniają 

kryteriów podobnie, jak obrazy 

malowane przez małpy 



Niekiedy zdolności twórcze utrzymują się mimo 

bardzo zaawansowanej choroby Alzheimera 
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Danae Chambers (ur 1941), kanadyjka, uważana za wybitną 

malarkę, zwłaszcza portrecistkę 



Pierwsze objawy otępienia w 

wielu 49 lat, w r. 1990 

Badanie w r. 1998 – Globalne 

uszkodzenie poznawcze, 

zwłaszcza funkcji 

lewopółkulowych, kłopoty z 

uczeniem i pamięcią 

Osłabienie werbalnego 

zakresu pamięci roboczej i 

funkcji wykonawczych, 

nienaruszona obszar 

przestrzenno-wzrokowy 

Autoportret z r. 1998, kilka  

miesięcy przed oddaniem do 

domu opieki 



Fragment autoportretu. Wielokrotnie korygowana twarz. 

Zaburzenie proporcji. Kłopoty z detalami (usta, nos). W tym 

czasie praktyczny zanik funkcji poznawczych. Minimental - 8 



Wybitny malarz krakowski 

– Marian Siwek (1936-2007) 

Początki otępienia w roku 2000 

Twórczość 

uprawiana do 

ostatnich lat jest 

formą walki z 

neurodegeneracją 



„Szalona Maryla”, 2000,  



fragment rysunku „Szalona Maryla” 2000  



„Grób Karoliny”, bez daty, prawdopodobnie 2001, 

rysunek poświęcony nieżyjącej siostrze,  



„Rodzina”, 2004 



„Zwidy”, 2005 



„Anioł śmierci”, 2005 



„Betlejem”, 2005 



bez tytułu, 2005 



bez tytułu, 1936, (czyli 2006, po 2004 roku 

artysta często myli daty) 



Ostatni Rysunek Artysty, 18.X.2006, przy 

podpisywaniu pomagała żona 



W odróżnieniu od otępienia typu 

Alzheimerowskiego, w otępieniu 

czołowo-skroniowym kreatywność 

wzrasta, prawdopodobnie w związku 

z ogólnym brakiem zahamowań 



Figurki malowane 

przez pacjenta z 

otępieniem czołowo-

skroniowym 

Bruce L. Miller, MD; Craig E. Hou, MD. Portraits of Artists. Emergence of 

Visual Creativity in Dementia. Arch Neurol. 2004;61:842-844 



Jancy Chang  -  

Artystka amerykańska 

pochodzenia chińskiego. 

– nauczycielka rysunku w 

szkole średniej 

Quan Yin – tradycyjny 

portret w stylu 

orientalnym, 

namalowany przed 

rozwinięciem choroby 



Po usunięciu ze szkoły (7. rok choroby) zaczyna 

zarobkować rysując ludzi w kawiarniach 

Mell JC, Howard SM, Miller BL. Neurology 2003, 60,.1707-1710  



Cykl: Chiński horoskop 

7 lat od początku choroby. 

Wkrótce po usunięciu ze 

szkoły 

Mell JC, Howard SM, Miller BL. Neurology 2003, 60,.1707-1710  



Cykl: Zapaśnicy sumo 9. Rok choroby. Pacjentka przestaje mówić 

Mell JC, Howard SM, Miller BL. Neurology 2003, 60,.1707-1710  



Maski. Jeden z ostatnich rysunków Jancy Chang. 13 rok choroby 



Niedorozwój umysłowy i schizofrenia 

wiążą się często z hiperseksualnością. 

Neurobiolog pamięta, że w schizofrenii 

dochodzi do nasilenia podkorowych 

mechanizmów dopaminergicznych 
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Gobelin Mariana Henela (1926-1993) 

przedstawiający portret artysty i jego 

ukochanej pielęgniarki Basi w szpitalu 

w Branicach, w którym przebywał od 

1960 r. do śmierci. 



Niedorozwój umysłowy i schizofrenia 

wiążą się często z hiperseksualnością. 

Neurobiolog pamięta, że w schizofrenii 

dochodzi do nasilenia podkorowych 

mechanizmów dopaminergicznych 

Gobelin Mariana Henela (1926-1993) 

przedstawiający portret artysty i jego 

ukochanej pielęgniarki Basi w szpitalu 

w Branicach, w którym przebywał od 

1960 r. do śmierci. 



Niedorozwój umysłowy i schizofrenia 

wiążą się często z hiperseksualnością. 

Neurobiolog pamięta, że w schizofrenii 

dochodzi do nasilenia podkorowych 

mechanizmów dopaminergicznych 

Gobelin Mariana Henela (1926-1993) 

przedstawiający portret artysty i jego 

ukochanej pielęgniarki Basi w szpitalu 

w Branicach, w którym przebywał od 

1960 r. do śmierci. 

Szpital w Branicach szczególnie rozwija 

terapię sztuką. 



Marian Henel łączył seksualność Thomasa Rowlandsona z 

kreatywnościa Hieronima Boscha 



Na zakończenie jeszcze 

raz dopamina a sztuka i 

cieszenie się życiem 



Deficyt dopaminergczny powoduje poważny stosunek do życia, 

co odbija się też na twórczości artystycznej 

Rysunek pacjenta, lat 65, architekta, choroba Parkinsona od 15 lat 



Usunięcie deficytu dopaminergicznego zmienia stosunek do 

życia na hedonistyczny, co widać też w twórczości artystycznej 

Ten sam pacjent po implantacji elektrod stymulujących jądro 

niskowzgórzowe. Obraz zatytułował „Poszukiwanie doskonałości” 



Czy we wszystkich przypadkach 

taki skutek leczenia  choroby 

Parkinsona można byłoby 

uważać za korzystny? 



Jak zmieniłaby się osobowość wielkich moralizatorów i 

prawników, którzy przynajmniej część swojej osobowości 

zawdzięczają chorobie Parkinsona? 
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prawników, którzy przynajmniej część swojej osobowości 

zawdzięczają chorobie Parkinsona? 
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prokurator Generalny USA 
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kaznodzieja_ewangelizator 

Czy ujawniłaby 

się u nich ciemna 

dusza Mariana 

Henela? 



Sztuka a środki 

psychotropowe 



W U.S.A.  była prohibicja, we Francji – NIE! 



AMERYKAŃSCY ARTYŚCI W PARYŻU –  LATA 1920 



Charles Baudelaire 

Eugène Delacroix 

Arthur Rimbaud 

 

Guillaume Apollinaire 

A co z 

konopiami? 



Alexandre Dumas 
Honoré de Balzac 

Gérard de Nerval Théophile Gautier 

 

Club des Hashischins 

 

Victor Hugo, 



A substancje naprawdę 

nielegalne? 



Wygląda na to, że 

nie tylko sztuka 

kształtuje mózg, ale 

mózg również 

kształtuje sztukę 


