
W POSZUKIWANIU IDEAŁU
Blaski i cienie pracy mózgu to lektura szczególna, warta polecenia nie tylko badaczom zainteresowanym poznawa-
niem relacji między mózgiem a zachowaniem, ale również osobom zajmującym się malarstwem, literaturą czy sze-
roko rozumianą sztuką. Semir Zeki – jeden z najbardziej uznanych w świecie badaczy mechanizmów funkcjonowa-
nia układu wzrokowego i twórca tzw. neuroestetyki – w sposób bardzo ciekawy i przystępny stara się łączyć  wiedzę 
z obszaru nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych, co stanowi jeden z głównych walorów książki. Przedsta-
wione w niej tezy mogą jednak często wydawać się dość kontrowersyjne, a osoby ortodoksyjnie broniące granicy 
między nauką i kulturą będą z pewnością krytykować niektóre konkluzje autora. Na podstawie wyników badań na-
ukowych oraz własnych wieloletnich przemyśleń i obserwacji Semir Zeki sugeruje bowiem, że mózg, na swoim pod-
stawowym poziomie, działa u wszystkich ludzi w bardzo podobny sposób, przez co większość w zbliżony sposób 
odbiera i docenia walory tych samych dzieł sztuki, niejednokrotnie na stałe zapisanych w naszej kulturze. Odwołu-
jąc się do neurobiologii, literatury czy malarstwa, autor przekonuje jednocześnie, że choć dzięki bardzo rozbudo-
wanemu układowi zdobywania wiedzy nasz mózg cechuje się niezwykłą sprawnością, to owa sprawność przyspa-
rza nam wielu cierpień. W świecie zewnętrznym nie umiemy bowiem odnaleźć ideału piękna czy ideału miłości, 
jaki wytworzył nasz mózg. Im bogatsze doświadczenie człowieka, tym trudniej mu odnaleźć spełnienie. Stąd czę-
sto uciekamy w sztukę, której tworzenie rozwija nas jako jednostkę, dostarczając przy tym nieocenionej przyjem-
ności zbliżania się do niedoścignionego ideału. 
Czytając najnowszą książkę Semira Zeki, można bez trudu odnaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego większość 
prac Michała Anioła pozostała niedokończona oraz co sprawia, że najbardziej wzruszają nas dzieła o niespełnio-
nej miłości. Przyjmując za autorem, że wszystkie próby znalezienia lub stworzenia ideału muszą jednak zakończyć 
się niepowodzeniem, czytelnik będzie mógł również lepiej zrozumieć naturę ludzkiego niezadowolenia oraz zwią-
zek obniżonego nastroju (czy wręcz depresji) z twórczością. Choć spora część poruszonych w książce zagadnień ma 
charakter spekulatywny, a wyłaniająca się wizja braku możliwości znalezienia idealnego życiowego partnera jest 
dość pesymistyczna, stosowane przez autora argumenty pobudzają do refleksji, w istotny sposób poszerzając na-
szą wiedzę na temat związku neurobiologii ze sztuką. Michał Harciarek
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MądrOść 
I IntElIgEncjA

Inteligencja nie zawsze jest kluczem do sukcesu. Na pewno znamy osoby 
obdarzone niezwykłą inteligencją, które jednak nie wiedzą, jak w pełni 
wykorzystać swój potencjał. To dlatego, że nie potrafią myśleć mądrze – 
twierdzi Art Markman, autor książki Smart Thinking, wybitny kognitywi-
sta z University of Texas w Austin. 
Wydaje się, że obecnie mamy nieograniczony dostęp do informacji. Choć 
powinno nam to ułatwić podejmowanie decyzji, wcale tak się nie dzieje. 
Wręcz przeciwnie, ogrom danych wymaga umiejętności dokonywania se-
lekcji tego, co ważne oraz efektywnego wykorzystywania wiadomości, które 
już posiadamy. Markman wyjaśnia w swojej książce, czym jest mądre my-
ślenie. Odwołując się do badań procesów poznawczych prowadzonych 
w minionym półwieczu, tłumaczy, jak kreować dobre nawyki i zmieniać 
szkodliwe zachowanie; jak rozpoznawać i przekraczać swoje ogranicze-
nia; jak wykorzystać już nabytą wiedzę i rozwijać pamięć. Książka napi-
sana jest prostym i przejrzystym językiem, wzbogaca ją ponadto szereg 
przykładów z życia codziennego. (meh)
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Stres jest wszechobecny, stał się nieodzowną częścią naszego życia. Je-
śli stresujące sytuacje są krótkotrwałe, odczuwamy je jako coś korzyst-
nego, zachętę, wyzwanie lub bodziec do działania. Jednak długotrwały 
stres może powodować zmiany poznawcze, emocjonalne, behawioralne, 
a nawet neuronalne. Najnowsze badania pokazują, że stres może rów-
nież przyczyniać się do depresji. Z danych epidemiologicznych wynika, 
że coraz więcej osób cierpi na zaburzenia afektywne, które wiążą się z co-
raz większymi kosztami, ponoszonymi nie tylko przez chorych, ale przez 
całe społeczeństwo. 
Książka prezentuje modele i teorie wyjaśniające związek między stresem 
i depresją oraz wywodzące się z nich koncepcje zapobiegania depresji. 
Jednocześnie podejmuje temat radzenia sobie ze stresem i profilaktyki 
depresji. (GSz)
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