
Sławne osoby 
z zespołem 
Aspergera



Albert Einstein
Albert Einstein, twórca teorii 
względności cierpiał na zespół 
Aspergera. To choroba 
charakteryzująca się upośledzeniem 
umiejętności społecznych przy braku 
upośledzenia umysłowego. Cierpiący 
na zespół odznaczają się często 
obsesyjnym zainteresowaniem w 
swojej ulubionej dziedzinie. Są na 
przykład genialnymi matematykami. 
Być może to właśnie obsesja 
zapewnia im sukces.



Wolfgang 
Amadeus
Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart, jeden 
z genialnych klasycznych 
kompozytorów również cierpiał 
na zespół Aspargera. Jest ono 
uznawane za lekką odmianę 
autyzmu, ponieważ często 
towarzyszy tej chorobie.



Isaac Newton
Isaac Newton. Twórca prawa ruchu 
i powszechnego ciążenia, też był 
dotknięty chorobą nazywaną przez 
niektórych schorzeniem geniuszy. 
Nad swoimi teoriami pracował 
bardzo długo co może dowodzić 
obsesyjnego zainteresowania 
fizyką wywołanego przez chorobę 
Aspergera.



Lewis Carrol

Lewis Carrol. Jak powstał świat w 
książce "Alicja w krainie czarów"? 
Okazuje się, że twórca tego dzieła 
również cierpiał na to rzadkie 
schorzenie. Może to ono było 
inspiracją?



Lionel Messi
Lionel Messi, u argentyńskiego 
piłkarza zdiagnozowano zespół 
Aspergera, czyli lżejszą odmianę 
autyzmu w wieku 8 lat. Eksperci 
uważają, że dolegliwość 
paradoksalnie pomogła mu tyle 
osiągnąć w futbolu. Ludzie 
dotknięci tym zespołem mają 
doskonałą pamięć, co wykorzystuje 
w swojej grze gracz FC Barcelony.



Bill Gates
Bill Gates, amerykański informatyk, 
przedsiębiorca, filantrop oraz 
współzałożyciel, główny architekt 
oprogramowania i były prezes 
zarządu korporacji Microsoft. 
Ma 61 lat, ale choć wielokrotnie 
mówiono i sugerowano, że ma 
Zespół Aspergera, nigdy nie padło 
to z jego ust. Unika przemówień, 
unika sytuacji, podczas których jest 
na świeczniku.



Michael Jackson
Michael Jackson, amerykański 
muzyk, artysta estradowy, tancerz, 
aktor, kompozytor, autor tekstów 
i filantrop, którego kariera i życie 
osobiste stały się ważną częścią 
kultury masowej ostatnich 
czterech dekad. W 2003 roku 
w jednym z wywiadów opisywał 
swoje dzieciństwo - objawy 
sugerowały, że Jackson cierpiał 
na Aspergera. Niektórzy wetuję 
tę opinię sądząc, że złe relacje 
z ojcem powodowały jąkanie, 
zaburzenia natury 
psychosomatycznej.



Daryl Hannah

Daryl Hannah, u aktorki 
zdiagnozowano Aspergera 
w dzieciństwie. Nie wstydzi się 
swojej choroby - często mówi o 
niej w wywiadach. - Strach przed 
sławą był powodem, dla którego 
opuściłam Hollywood i tak rzadko 
występuję w wysokobudżetowych 
produkcjach - powiedziała aktorka.



Michał Anioł
Michał Anioł, włoski rzeźbiarz, 
malarz, architekt i poeta, jeden 
z najznakomitszych artystów 
renesansu. Główne dzieła: Święta 
Rodzina, freski w Kaplicy 
Sykstyńskiej, Dawid, kopuła Bazyliki 
św. Piotra w Rzymie. Twórczość 
Michała Anioła, charakteryzująca 
się ekspresją i niepokojem, 
zapowiadała następną epokę –
barok.



Hans Christian 
Andersen

Hans Christian Andersen, to najszerzej 
w świecie znany duński pisarz, znany 
przede wszystkim ze swych baśni, choć 
jest także autorem kilku powieści, wielu 
sztuk teatralnych, wierszy, wspomnień 
z podróży. Sławę przyniosły mu jednak 
baśnie i opowieści, a przetłumaczono je 
na około 150 języków świata. Choć baśnie 
uważane są powszechnie za utwory dla 
dzieci, to Andersen pisał je również 
z myślą o dorosłych - w piękny, poetycki 
sposób opowiadają o najważniejszych dla 
człowieka sprawach, o dylematach życia, 
ludzkich marzeniach i tęsknotach, 
o niegodziwości i o miłości, o pięknie 
świata i o nieuchronnej śmierci. Andersen 
mawiał, że jego życie też jest jak baśń; 
napisał nawet autobiografię pt. Baśń 
mojego życia, w której opowiedział 
o swoich niezwykłych losach.


