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СУЧАСНАЙ НЭЎРАБІЯ Л ЁГІІ

Андрэй Прохараў

Разглядаючы агульнатэарэтычныя праблемы ўзьнік- 
неньня й функцыянаваньня міталягічнай сьвядомасьці, мы 
павінны зазначыць, што яшчэ нядаўна, а часьцяком і за
раз, гэтая форма чалавечага мысьленьня практычна атае- 
самляецда са сьвядомасьцю рэлігійнай. Таксама йдзе абмер- 
каваньне прамежкавага становішча міталёгіі паміж рэлігіяй 
і народнай творчасьцю, напрыклад, чарадзейнай казкай.

Але ўсё большая колькасьць дадзеных розных навук 
— мовазнаўства, гісторыі, сэміялёгіі, матэматыкі, астраноміі 
ды шэрагу іншых — сьведчадь за незалежнае існаваньне 
міталягічнай сьвядомасьці, якая ўплывае на багата якія бакі 
жыцьця чалавека. Зараз праца ўсё больш засяроджваецца 
вакол вывучэньня агульных заканамернасьцяў, якія належаць 
міталягічнай сьвядомасьці. Новую старонку ў гэтым перагар- 
нулі працы Р. Барта, які выявіў, што міталягічная сьвядо- 
масьць — неад’емная частка чалавечага мысьленьня і на су- 
часным этапе ягонага разьвіцьця. «Мітычнае слова ёсьць па- 
ведамленьне. Яно не абавязкова павінна быць вусным: тэта 
можа быць пісьмо або выява; і пісьмовая мова, а таксама 
фатаграфія, кінэматограф, рэпартаж, спартовыя спаборніцтвы, 
відовішча, рэкляма могуць быць матар’яльнымі носьбітамі 
мітычнага паведамленьня» [ 1, 73].

Адная з галоўных праблемаў у гэтым — пытаньне 
сувязі міталягічнае сьвядомасьці, псыхалёгіі ды фізыялёгіі
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чалавека. Менавіта вырашэньне гэтай праблемы дае маг- 
чымасьць весьці гаворку пра матар’яльныя падваліны 
ўзьнікненьня й разьвіцьдя міталёгіі. Дзеля гэтага я, да- 
сьледнік міталёгіі з гістарычнай адукацыяй, паспрабаваў 
апрадавадь дадзеныя нэўрабіялёгіі — навукі, што дасьледуе 
фізыялягічны бок дзейнасьці чалавечага мозгу. На мой по- 
гляд, гэтыя дадзеныя дапамагаюць разьвязадь багата якія 
тэарэтычныя праблемы, зьвязаныя зь міталёгіяй.

Каб зразумець функцыянаваньне чалавечага мысь- 
леньня ўвогуле і міталягічнай сьвядомасьці ў прыват- 
насьці, неабходна зьвярнуцца да ролі эмоцыяў. Зацемім, 
што здольнасьць чалавека перажываць унутры сябе нава- 
кольны сьвет перазь зьведаньне эмоцыяў, значна ўплывае 
на ягонае жыцьцё, прыводзячы да псыхаляі ічнага ўздыму 
ці спаду, часам да хваробы ці сьмерді.

Узьнікненьне некаторых эмоцыяў залежыць ад гра- 
мадзкіх асяродкаў: сорам, зайздрасьць, пачуцьцё віны і 
г. д. Тэта так званыя складаныя эмоцыі і залежаць яны 
ад асаблівасьцяў культурна-тыпалягічнага арэялу. На- 
прыклад, у таідянскай мове няма слова для азначэньня 
смутку, таму што тут няма звычаю паказваць гэтую эмо- 
цыю. Калі таіцянін перажывае сьмерць дзідяці, то ён га- 
ворыць, што хварэе, а не смуткуе [2, 138 ]. Гэткія скла
даныя эмоцыі мы ў дадзеным выпадку разглядаць ня 
будзем. Тэта асобнае пытаньне.

Зьвернемся да вывучэньня эмоцыяў, што ўласьці- 
выя ўсім людзям, незалежна ад тыпу культуры [2, 136]. 
Сярод іх асобнае мейсца займае трывога. Зь ёю блізка 
зьвязаны страх і эмоцыі пры болю, а таксама іхная 
супрацьлегласьць — радасьць. Менавіта эмоцыі трывогі 
мы разгледзім асабліва ўважліва ў зьвязку з функцыяна- 
ваньнем міталягічнай сьвядомасьці.

Сучаснае чалавецтва звыкла карыстаецца паняцьцем 
стрэсу. Практычна ролю зьявы, што выклікае стрэс — 
стрэсора — можа адыгрываць любое ўзьдзеяньне. Галоўнае, 
каб арганізм ня быў да яго падрыхтаваны ці ягонае 
пераадоленьне запатрабавала б ад арганізму значных 
высілкаў. Лічу, што ня трэба даводзіць існаваньне гэтых 
стрэсораў на працягу ўсяе гісторыі чалавецтва і жывёлінаў. 
Заснавальнік і вялікі аўтарытэт у вывучэньні стрэсу, Ганс
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Сэлье, акрэсьлівае стрэс, як «неспэцыфічны адказ арганізму 
на любое выстаўленае яму патрабаваньне» [8, 27].

Цяпер зразумела, што роля лёгкіх стрэсаў у 
фарміраванні жывых арганізмаў даволі станоўчая. На- 
прыклад, пацукі, якіх гадавалі ва ўмовах лёгкіх стрэсаў, 
значна больш прыстасаваныя да жыцьця, буйнейшыя, у 
іх больш сталая нэрвовая сыстэма й асобныя часткі ар
ганізму, у гэтым ліку наднырачнікі, чымся ў тых пацу- 
коў, што гадаваліся ў „парніковых ўмовах” [2, 146].
Больш за тое, «патрабаваньні ды зьмены, што спараджа- 
юць стрэс, адтуляюць магчымасьдь да адаптацыі да но
вых варункаў жыцьця» [Тамсам а]. Такім чынам, бяз 
стрэсу немагчыма адаптацыя чалавека, а значыць — і 
ягонае разьвіцьцё. Але моцны стрэсор небясьпечны, ён 
можа прывесьці да збояў у дзеяньнях арганізму. Такое 
становішча атрымала назву дыстрэсу.

Зразумела, што стрэсоры настала ўплываюць на кож- 
нага чалавека. Адно ва ўлоньні маці чалавек можа адчу- 
ваць сябе ў бясыіецы да моманту народзінаў. «3 гэтага мо- 
манту й напрацягу ўсяго жыцьця галоўнай праблемай для 
яго будзе адаптацыя, гэта значыць падтрымка нязьмен- 
насьці ўнутранага асяродзьдзя» [8, 47].

Сэлье, вывучаючы рэагаваньне жывёлінаў на стрэсы, 
апісаў агульны адаптацыйны сындром, які зараз атрымаў 
ягонае ймя. У ім наяічваюцца тры фазы разьвіцьця:

1) рэакцыя трырогі;
2) фаза супраціўленьня;
3) фаза зьнясіленьня [8, 35 ].

3 гэтага відаць, што рэакцыя трывогі, а значыць і 
адпаведнага эмацыйнага стану, адная з найбольш часта 
сустраканых і значных ў жыцьці чалавека. Тэты эмацый- 
ны стан прыводзіць у дзеяньне мэханізм супраціўленьня 
чалавека навакольнаму сьвету.

Рэакцыя трывогі вядзе да выкіду ў кроў адрэналіну, 
які ўзбуджае сымпатычную нэрвовую сыстэму. Пасьля гэта
га агульнага ўзбуджэньня пачынаецца выкід у кроў адрэна- 
картыкатропнага гармону, а затым картыкастэроідаў — гар- 
монаў, якія ўжо непасрэдна падрыхтоўваюць арганізм да 
дзеяньня і магчымай барацьбы з шкоднымі чыньнікамі. У
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фазе супраціўленьня, дзякуючы дзеяньню гэтых гармонаў, 
ідзе хуткае накіраваньне арганізмам антыцелаў да 
ўзьніклага фізычнага пашкоджаньня ці асяродку хваробы. 
У псыхалягічным пляне ў гэтай фазе стрэсу сымпатычная 
нэрвовая сыстэма прымае рашэньне або на барацьбу 
(калі яна стаедца вымушанай да гэтага), або на ўцёк 
(калі ёсьць магчымасьдь ці неабходнасьць пазьбегнуць ба- 
рацьбы). У выпадку посьпеху арганізм зноў пачынае звычай- 
ную дзейнасьць. Калі ж стрэсавая сытуацыя аказваецца на- 
дта моцнай, тады арганізм ужо ня ў стане выкідаць гармо- 
ны і антыцелы. Надыходзіць фаза зьнясіленьня, якая ў псы- 
эі&лягічным пляне вядзе да нэрвовага зрыву ці псыха- 
лягічнай хваробы [2, 146 ].

Пасьля таго, як мы ўвогуле прааналізавалі стрэс і 
рэакцыю трывогі, зьвернемся да пытаньня аб тым, што мо- 
жа зьменшыць ўплыў стрэсораў. На падставе вынікаў дась- 
ледваньняў на людзях мы бачым, што калі чалавек ведае 
аб прычыне трывогі, тады эмацыйная напружанасьць 
зьмяншаецца. Дабраахвотнікі атрымлівалі электрычны раз- 
рад, якога яны не былі ў стане пазьбегнуць, але пры гэ- 
тым адна трупа лічыла, што разрад можна перапыніць 
націснуўшы кнопку, а другая — што ён непазьбежны. 
Электрычныя разрады былі вельмі хуткімі, таму тыя, што 
ціснулі кнопку, прыпісвалі тэта сваім дзеяньням. Дзякуючы 
ўяўнаму „кантролю” над сытуацыяй іхнае эмацыйнае на- 
пружаньне было значна меншае, чымся ў другой трупе, 
нягледзячы на аднолькавыя разрады [2, 147].

Значныя вынікі далі вопыты на людзёх з 
уводзінамі адрэналіну, які, як мы ўжо адзначалі, удзель- 
нічае ва ўзьнікненьні эмоцыі трывогі. Трэба дадаць, што 
ён адыграе выбітную ролю ва ўзбуджэньні сымпатычнай 
нэрвовай сыстэмы [2, 90]. Пры ўводзінах адрэналіну 2/3  
людзей не адчувалі эмоцыяў, але апісвалі становішча 
фізыялягічнага ўзбуджэньня. 1/3 адчувала нешта падоб- 
нае да эмацыйнага стану ці пачуцьця, быццам яны напа- 
лоханыя, ці ўражаньне, быццам нешта важнае павінна 
было здарыцца. Такім чынам эмоцыі яшчэ не ўзьнікалі. 
Яны зьяўляліся тады, калі выпрабаваныя спрабавалі ад- 
несьці сябе да канкрэтнай сытуацыі. Ня ў стане зразу- 
мець, што зь імі адбываецца, яны жадалі знайсьці тлу- 
мачэньне гэтаму ў паводзінах іншых людзей. Калі ў тых
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былі эмоцыі, напрыклад эйфарыя, тады й выпрабаваныя 
пачыналі адчуваць эйфарыю. Тэта добра дапасоўваецца 
да тэорыі кагнітыўнага дысанансу, калі выпрабаваныя 
спрабуюць . сумясьціць свае думкі пра свае паводзіны з 
самымі паводзінамі. Пра гэтую тэорыю мы больш падра- 
бязна пагаворым ніжэй.

Але тэты экспэрымэнт дае магчымасьць зрабіць важ
ную выснову, што для ўзьнікненьня эмоцыяў «аднолькава 
неабходныя абодва чыньнікі — і фізыялягічная актывацыя, 
і спазнавальная ацэнка. Hi водзін зь іх паасобку ня можа 
выклікаць сапраўдны эмацыйны стан» [2, 139]. Уласна ка- 
жучы, спазнавальны чыньнік — тэта пачуцьцё кантролю 
над сытуацыяй. Дыстрэс для чалавека — тэта практична 
страта — наяўная ці ўяўная — кантролю над сваімі ра- 
шэньнямі, калі ён перастае валодаць сытуацыяй.

Усе вышэй прыведзеныя вопыты над людзьмі да- 
тычаць ці тое рэакцыяў трывогі, ці тое фазы суп- 
раціўленьня. Н атуральна, што найцяжэй атрымаць да- 
дзеныя аб ф азе зьнясіленьня, таму што тэта можа 
адбіцца на здароўі выпрабаванага. Аб гэтай фазе мы 
пагаворым на прыкладзе жывёлінаў.

Сабак і пацукоў ставілі пад электрычныя ўдары. 
Адная трупа мела магчымасьць, пераскочыўшы пераз за- 
гародку, спыніць іхнае дзеяньне. Другая трупа першапа- 
чаткова не магла пазьбягаць удараў, а пераз даўгі час, 
яна атрымлівала гэткую магчымасьць. Але цяпер гэтыя 
сабакі нават не спрабавалі ратавацца. Гэтая зьява атры- 
мала назву „засвоеная бездапаможнасьць” [2, 147-148]. 
Далейшыя дасьледваньні засьведчылі, што ў „бездапамож- 
ных” жывёлінаў утрыманьне адрэналіну ў мазгу меншае 
нават ў тых выпадках, калі яны атрымліваюць меншую 
колькасьць удараў. «Няздольнасьць навучыцца зьбегу, 
калі тэта ў рэшце рэштаў становіцца магчыма, — тэта 
вынік вычарпаньня (часовага) запасаў адрэналіну ў 
тканінах мозгу» [2, 148]. Тыя ж пацукі, якія, атрым-
ліваючы большую колькасьць удараў, усё ж маглі пазь
бягаць іх, мелі станоўчае ўтрыманьне адрэналіну.

Відаць, спазнавальныя працэсы пры ўзьнікненьні 
эмоцыяў адыграюць яшчэ адную значную ролю. Тут мы 
зьвернемся да эмоцыяў пры адчуваньнях болю, бо яны
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значна лепей вядомыя. Сэнс у тым, што веданьне пры- 
чыны, якая выклікае боль, часта зьмяняе яе ўзьдзеяньне 
на чалавека. Тэта адбываецца з удзелам рэчыва, якое 
выпрацоўвае арганізм і якое зьмяншае боль. Гэткія рэчы- 
вы атрымалі назву эндарфінаў („эндагенных марфінаў” , 
бо іхнае дзеяньне нагадвае дзеяньне морфію) [2, 140].
П ачатак узьнікненьня значнай колькасьці эмацыйных ста- 
наў, асабліва страху і трывогі, вядзе да вылучэньня эн
дарфінаў у кроў. Яны рэгулююць узровень болю, каб ча- 
лавек спыніў кантакт зь ягонай крыніцай.

Але зараз існуюць тэорыі, у якіх пастулюецца яшчэ 
больш высокі ўзровень спыненьня арганізмам болю. Ен ужо 
зьвязаны не з эмодыямі, а зь сьвядомай дзейнасьцю чала
века. Вядома, што эндарфіны ня ўдзельнічаюць у барацьбе 
з болем пры ўзьдзеяньні на выпрабаванага гіпнозам. Па- 
добная сытуацыя назіраецца ў добра трэніраваных людзей: 
спартсмэнаў, балярын і г. д. [2, 145].

Паўстае пытаньне: калі веданьне прычыны можа
зьмяняць адчуваньне болю перазь дзеяньне эндарфінаў, 
ці змяняе ўзьдзеяньне трывогі веданьне ейнай прычыны? 
Па аналёгіі з адкрыцьцём эндарфінаў зараз ідзе пошук 
рэчыва, якое выпрацоўвае арганізм і якое магло б запа- 
воліць праходжаньне сыгналаў трывогі пераз нэрвовую  
сыстэму і гэтым спыняць узьнікненьне эмацыйнай рэак- 
цыі. У нэўрабіёлягаў ёсьць падставы для спадзеву на та
кое адкрыцьцё [2, 149 ].

Падводзячы вынікі разгляду дзеяньня эмоцыяў у чала
века, зазначым, што складаецца яно з двох кампанэнтаў. 
Першы — чыста фізыялягічны, заснаваны на ўзбуджэньні 
сымпатычнай нэрвовай сыстэмы пераз адрэналін. Калі йснуе 
ягоны недахоп, тады арганізм адмаўляецца ад барацьбы. 
Другі кампанэнт — спазнавальныя працэсы ці іх ілюзыя, 
якія таксама вядуць да нэўрахімічных зьменаў. Такім чынам 
тут удзельнічае кара галаўнога мозгу, сьвядомасьць чалавека.

Зараз мы ўшчыльную падыйшлі да праблемы 
ўзнікненьня сьвядомасьці і ейнай першай стадыі — 
міталягічнай. Другі кампанэнт эмоцыяў у выглядзе спазна- 
вальных працэсаў, відавочна, павінен быў значна зьмяняцца 
менавіта ў момант узьнікненьня ў чалавека сьвядомасьці [9, 
184-198, 224-250]. У вадрозьненьне ад жывёлінаў, чалавека
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пачалі хваляваць абстрактныя праблемы, якія адыгравалі 
цяпер вялікую ролю ў ягоным эмацыйным жыцьці.

Узьнікненьне гэнага. прадэсу, які мы акрэсьліваем  
як усьведамленьне, зьвязана з мовай. Ш мат рэчаў мы 
робім неасэнсавана, неўсьвядомлена пад уплывам звычак, 
традыцыяў і г. д. «Мы адчуваем як усьвядомленыя адно 
тыя ўнутраныя падзеі, якія падлеглі перапрацоўцы ў 
моўнай сыстэме мозгу» [2, 174\.

Тут неабходна зьвярнуцца да паняцьцяў сьвядомае, 
падсьвядомае і неўсьвядомленае. «Сьвядомасьць — апэравань- 
не ведамі, якое з дапамогай слоў, матэматычных сымболяў, 
узораў тэхналёгіі і мастацкіх твораў можа быць перададзена 
іншым людзям» [10, 63]. «Падсьвядомасьць — аўтаматызава- 
ныя і дзеля гэтага перасталыя ўсьведамляцца навыкі, эталё- 
ны паводзінаў, засвоеныя шляхам імітацыі сацыяльныя нор
мы» [Тамсама]. Ну й лягчэй за ўсё вырашаецца пытаньне 
неўсьвядомленага — дзейнасьці на ўзроўні рэфлексаў.

Такім  чынам,. дзейнасьць асэнсаваньня датычыць 
кары галаўнога мозгу, які складаецца з двох паўш ар’яў. 
За час разьвіцьдя чалавека як віду паступова ўзьнікла 
спэцыялізацыя дзейнасьці паўш ар’яў [4 ]. Калі правае 
паўш ар ’е больш займалася зрокава-прасторавай ці канк- 
рэтна-практычнай дзейнасьцю, левае паўш ар’ е пачало 
займацца перадачай набытага вопыту. Для гэтага выкары- 
стоўвадася мова. Правае паўш ар’е ня мае магчымасьці 
праграмаваць мову. Ўзьнікла нават нязначнае па аб ’ёме 
адрозьненьне ў пабудове двох паўш ар ’яў. Яно 
заф іксавана ўжо ў нэандэртальскага чалавека [2, 186].

Зараз эвалюцыю чалавека ў многіх адносінах паўтарае 
развіцьцё дзіцяці. Першапачаткова ў дзіцяці няма сьвядо- 
масьці. Як лічаць спэцыялісты-нэўрабіёлягі, менавіта выву- 
чэньне мовы зьяўляецца штуршком да сталага развіцьця моз
гу ў чалавека, як „сацыяльнай жывёліны” [2, 189].
Філёзафы сьцьвярджаюць, што нацыянальная мова дае чала- 
веку прыдалежнасьць да тае ці іншае культурна-тыпалягічнае 
супольнасьці. «У яго ўводзіцца мовай праграма, якая бесь- 
сьвядома мадэлюе навакольны сьвет» [7, 34]. Такім чынам, 
адпрыродныя мовы робяцца адменамі сьветагляду [5, 23].

Але мова — толькі неабходны дапаможнік для 
ўсьведамленьня навакольнага сьвету, па сутнасьці, тэта
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.менавіта падсьвядомы дапаможнік. Ен увогуле 
аксіёматычны, тэта вынік шматлікіх посьпехаў у практыцы 
[5, 24 J. За тэта сьведчыць, напрыклад, тое, што на пад- 
ставе аднае мовы ўзьнікаюць зусім розныя сыстэмы ўсьве- 
дамленьня, сьветагляду, практычнай дзейнасьці. Гэнай жа 
мовай карыстаюцца і людзі, што маюць адхіленьні ў 
псыхіцы, будуюць ірацыянальныя, анамальныя карціны 
сьвету, мала зьвязаныя з рэчаіснасьцю. Такім чынам, калі 
спрабаваць выказаць адносіны мовы і сьвядомасьці на матэ- 
матычны лад, то тэта адносіны аксіёмы і тэарэмы; у 
сэміятычных тэрмінах — тэта адносіны паміж першаснымі і 
другаснымі мадэлюючымі сыстэмамі.

Але чаму ж першапачаткова ўзьнікае менавіта 
міталягічная сьвядомасьдь і зьвязаная зь ёй карціна сьве
ту? Чаму чалавек, якому не хапае дастатковай колькасьці 
ведаў і які дзеля гэтага вымушаны выпрацоўваць багата 
якія паняцьці ірацыянальным чынам, трэба такі будаваць 
як мага больш цэласную сыстэму? Чаму нельга было б аб- 
межавацца шэрагам адно практычных, правераных стагодзь- 
дзямі звычак і паняцьцяў, якія замацаваныя ў мове? Чаму 
ўзьнік пераход да другасных мадэлюючых сыстэмаў? 
Ўзьнікае спакуса адказаць: таму, што і сучасны чалавек, 
маючы навуковае ўсьведамленьне, таксама заўсёды будуе 
абагульняльныя сыстэмы, не задавальняючыся простым пе- 
ралікам фактаў, адчуваючы іхную недастатковасьць. Гэтая 
агульнасьць ўзьнікае таму, што, як адзначыў амэрыканскі 
псыхоляг Дж. Брунэр, чалавек здольны, нават надта
схільны «угледжваць у вядомых яму прыватных выпадках 
прыклады агульнага правіла» (2, 161 ]. На погляд амэры- 
канскіх нэўрабіёлягаў, «гэтая здольнасьць, відаць, ува- 
ходзіць у спэцыфічную спадчыну чалавска як віду» [Там- 
сама ]. Гэтае мысьленьне йдзе па аналёгіі і будуе абагуль- 
неныя катэгорыі. Напрыклад, дасьледваньне з ўзроставай 
псыхалінгвістыкі. Балыпыня дзяцей, што размаўляюць на 
ангельскай мове, у веку 3-4 гадоў паказваюць агульную  
схільнасьць да абагульненьня. Няправільныя дзеясловы went 
(ад to go), broke (ад to break), якімі яны ўжо карысталіся 
на прыкладзе дарослых, яны пачынаюць замяняць на дзе
ясловы goed і breaked (правільныя дзеясловы, а іх у ангель
скай мове балыпыня, будуюцца з дапамогай канчатку -ed). 
Такім чынам, пачынаючы абагульняць, дзеці адкрываюць



асабістае ўсеагульнае лінгвістычнае правіла, якое ня мае 
выключэньняў.

Разглядаючы здольнасьць мозгу да абагульненьня, 
нельга абмінуць яшчэ адную ягоную асаблівасьць, пераваж- 
на левага паўшар’я — жаданьня тлумачыць нават незразу- 
мелыя яму рэчы. Гэтае пытаньне прыцягнула да сябе ўвагу 
ў выпадку хворага Р. S. Калі эпілепсыяй хварэе толькі ад- 
но паўш ар’е мозгу, дактары пераразаюць мазолістае цела, 
якое зьвязвае паўш ар’і. Тэта спыняе распаўсюджаньне хва- 
робы. Узьніклыя пры гэтым парушэньні дзейнасьці мозгу 
цяжка зафіксаваць простым назіраньнем. Вялікую 
зацікаўленасьць да гэтых людзей маюць навукоўцы.

Але выпадах хворага Р. S. і ў гэтым шэрагу стаіць 
нейк асобна. Левая палова ягонага мозгу пачала хварэць 
на эпілепсыю яшчэ ў дзяцінстве. Дзякуючы плястычнасьці 
мозгу ў тэты пэрыяд, правае паўшар’е здолела пачаць пе- 
рапрацоўку вэрбальнай інфармацыі. У Р. S. жылі зараз 
дзьве асобы, працэсы мысленьня каторых не перакрыжоў- 
валіся. Левае паўшар’е зносілася, размаўляючы, правае — 
напісаным тэкстам. На пытаньні дасьледчыкаў адказвалі 
абодва паўшар’ і, таксама была магчымасьць кантактаваць 
з адным зь іх. Але характэрныя паводзіны менавіта лева
га, вэрбальнага паўш ар’я. Калі паказвалі малюнак і пра- 
паноўвалі выбраць адпаведны яму прадмет, тады левае 
паўш ар’е, ня ведаючы, якое заданьне атрымала правае, а 
бачачы адно ягоны вынік заўсёды лічыла за свой абавя- 
зак растлумачыць вынікі выбараў, не зважаючы нават на 
іхную неасэнсаванасьць. Малюнкі: зім а  і куриная лапа. 
Выбар: канькі і кура. Пытаньне дасьледніка: „што вы ба- 
чылі” ? Тлумачэньне левага паўш ар’я: „Я  бачыў лапу і 
выбраў куру, а куру трэба чысьціць каньком” .

«Н а працягу ўсяе сэрыі вопытаў левае паўшар’е 
ўвесь час тлумачыла, чаму ім была выбрана тая ці 
іншая выява. Затым яно спрабавала растлумачыць выбар, 
дроблены гугалым п эў ш зр ’ем, з& вяззуш н гзт зе  глумачэнъ- 
не з сваім уласным выбарам, хаця экспэрымэнтатары  
спэцыальна аб гэтым не прасілі. Гэткія інтэрпрытацыі ле
вага паўш ар’я маглі быць адно праўдападобнымі здагад- 
камі, але яны тым ня менш выказваліся з несумненным 
адценьнем упэўненасьці» [2, 192].

170



Гэткія паводзіны левага паўшар’я навукоўды зьвязва- 
юць зь дзеяньнем псыхалягічнай тэорыі кагнітыўнага дыса- 
нансу, распрадаванай амэрыканцам Фэстынджарам у 1967 
годзе. Кожны чалавек імкнецца ўзгадніць свае паводзіны і 
думкі. Пры ўзьнікненьні дысгармоніі паміж імі ўзьнікаюць 
складаныя эмацыйныя сытуацыі. Каб іх элімінаваць, трэба 
зьмяніць або свае перакананьні, або свае паводзіны. Такім 
чынам, абедзьве катэгорыі ўвесь час карэлююць 
паміжсобку. Дзейснасьць гэтай тэорыі пацьверджана на 
вялікім экспэрымэнтальным матар’яле з выкарыстаньнем 
непашкоджанага, здаровага мозгу. Але выпадах хворага Р. 
S. дае магчымасьць растлумачыць ролю мовы ў чалавечым 
мысьленьні. На думку М. Газанічы, дасьледніка хворага Р. 
S., «навакольнае асяродзьдзе ўвесь час задае нам загадкі, і 
хаця вэрбальная сыстэма можа й ня ведаць усіх „навошта” 
й „дзеля чаго” , ейная задача зрэшты заключаецца ў тым, 
каб здабываць сэнс з эмацыйнага ды іншага псыхічнага 
досьведу і гэткім чынам задаваць чалавеку зь ягоным скла- 
даным мысьленьнем ілюзыю „адзінства асобы” [2, 193].

Калі мова зьяўляецца сродкам „адзінства асобы” 
(думак і паводзінаў), тады міталягічнае ўсьведамленьне 
— сродак „адзінства асобы й навакольнага сьвету” .

Якім чынам дзейнічае тэты мэханізм „адзінства 
асобы і навакольнага сьвету” . Экскурс ў нэўрабіялёгію 
прывёў да высновы, што сымпатычная нэрвовая сыстэма 
стварае эмоцыі, а кара галаўнога мозгу іх кантралюе [2, 
М 9 /. 3  ysbniKne&MiejM сьвядомасьці ў чалавека значна 
ўзрасло кола праблемаў, якія яго хвалююць. На іншую 
ступень разьвіцьця перайшлі спазнавальныя працэсы, што 
ўдзельнічаюць у эмоцыях. Колькасьць стрэсораў узрастае 
і яны становіцца больш разнастайнымі.

Асобны чалавек дастаткова безабаронны перад ма- 
гутнасьцю навакольнага сьвету, ягонымі нечаканасьцямі. 
Узьніклы мозг павінен усьведамляць тэта, у вадрозьнень- 
не ад жывёліны. Аб’ектыўна ацэньваючы ўмовы свайго 
існаваньня, ён разумее, што жыцьцё кожнага чалавечага 
індывідуўма літаральна вісіць на валаску. Прычым тэта 
адно фізычная праблема, а яшчэ ёсьць цэлы шэраг абст
рактных пытаньняў, напрыклад, набліжэньне сьмерці. Ак- 
рамя гэтага, трэба ўлічваць, што чалавечы мозг ня можа
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аказвац ь  на свае становішча значнага, кардынальнага 
уплыву.

Здаецца, што перажываньне гэтых праблемаў павінна 
весьці да псыхалягічнага надлому мозгу, які ня ў стане 
кантраляваць сытуацыю. Адсюль нэрвовыя зрывы, 
псыхічныя хваробы. „Ж ах перад Сусьветам” можа пры- 
весьці да сьмерці. Цікава, што тэта дае падставы некато- 
рым дасьледнікам гаварыць пра немагчымасьць стварэньня 
вольна функцыянаванага штучнага інтэлекту. «...Мысьліўнае 
начыньне <...>, калі гэткае будзе створана, адразу ж ста- 
нецца ахвярай нэўрозаў, што выцякаюць з пачуцьця сваей 
неабароненасьці, неінфармаванасьці ды сумневаў у тым, 
якую стратэгію паводзінаў належыць абраць» [6, 15-16].

Гэтыя высновы аўтара дастаткова спрэчныя, але нека- 
торыя пацьверджаньні гэтага мы знаходзім у першым шах
матным кампутары. Упершыню „сеўшы” за шахматны стол, 
кампутар здаўся ўжо пасьля пачатковага хода чалавека-шах- 
матыста е2-е4, бо палічыў, што ён вядзе да няўхільнай па- 
разы пры ідэальнай гульні чалавека.

Але больш праўдападобны, здаецца, іншы пункт 
гледжаньня. Тэарэтычна разумеючы сваю індывідуальную 
безабароннасьць перад Сусьветам, чалавек, тым ня менш, 
ня толькі ўвесь час не знаходзіцца ў стане прыгнеча- 
насьці ды ж аху, але нават сам шукае ці стварае ана- 
м.альныя сытуацыі, напрыклад — войны. У пэрыяд 
існаваньня гэтых стрэсораў у канцэнтраваным выглядзе 
(вайна, эпідэмія, голад, вымушаная адзінота і г. д.) знач
ил ўзрастае колькасьць псыхічных хваробаў. Але нават у 
тэты пэрыяд яны не зьяўляюцца непазьбежным вынікам, 
пры значнай іх пэўнасьці.

Усё сьведчыць за тое, што сьвядомасьць будуе сыстэ- 
му псыхалягічнай абароны сябе. Мы ведаем яшчэ далёка ня 
ўсё, але некаторыя рэчы ўжо бачны. Першай лініяй абароны 
зьяўляецца імкненьне мозгу, а менавіта вэрбальнага паў- 
ш ар’я, тлумачыць усе падзеі, нават калі яно іх не разумее. 
Практычна тэта імкненьне ёсьць ні што іншае, як узмац- 
неньне спазнавальнага чыньніку ў эмоцыях. Гэгая дзей- 
насьць левага паўшар’я значна зьмяншае эфэкт рэакцьг у 
трывогі і павялічвае шанцы на перамогу ў барацьбе ар-
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ганізма ў фазе супраціўленьня агульнага адаптацыйнага 
сындрому Сэлье.

Але тлумачыць усе працэсы, што існуюць на сьвеце, 
было немагчыма без стварэньня агульнай сыстэмы ведаў, 
выпрацоўкі катэгорыяў, адным словам, без абагульненьня. 
Мы ўжо адзначылі, што і тэта неадрыўная частка дзей- 
насьці мозгу. Мозг ня ў стане жыць у „недаробленым” ім 
сьвеце, імкнучыся яго ўвогуле растлумачыць і абагульніць. 
Але першабытны чалавек меў мала дадзеных дзеля тлума- 
чэньня навакольнага сьвету. Тады і зьяўляецца міт, як 
нейкая неадэкватная сыстэма пабудовы і ўсьведамленьня 
фактаў. «Выйсьце па-за межы непасрэдных практычных 
патрэбаў і спроба ўсьведамленьня праграмнага засваеньня 
сьвету, зробленая на данавуковым узроўні грамадзкай сьвя- 
домасьці, прыводзяць да стварэньня міталягічнага сьветагля- 
ду. Усьведамленьне ж недастатковасьці практычных ведаў 
як сьветагляду прыводзіць на данавуковым узроўні да 
рэлігійнага сьветагляду» [5, 24].

Такім чынам, міталягічная сьвядомасьць — тэта 
спроба чалавека растлумачыць сьвет і зрабіць тэта ў 
злучнай, завершанай форме. Рэлігійная сьвядомасьць — 
імкненьне паўплываць на тэты „пабудаваны” сьвет пры 
дапамозе ірацыянальных мэтадаў.

Пабудова агульнай карціны сьвету й зьяўляецца пер- 
шай задачай міталягічнай сьвядомасьці. Яна вельмі важная 
для ўнутранага функцыянаваньня мозгу. Шчыльна зь ёй 
зьвязана й іншая задача на ўзроўні эмоцыяў. Міталягічнае 
ўсьведамленьне вызначае спазнавальныя працэсы ў эмацый- 
ных адчуваньнях. Тэта „псыхалягічная зброя” мозгу ў ба- 
рацьбе з навакольным сьветам, прычым для яго дзейнасьці 
неабходна глыбокая вера чалавека ў ягоную моц. I факты 
сьведчаць за тое, што гэткая вера ў чалавека існавала. Да 
яе трэба аднесьці веру ў розныя амулеты, кудмені, анёлаў- 
ахоўнікаў і г. д. Але тэта асобная праблема. Не паглыбляю- 
чыся тут у складанасьці гэтага пытаньня, зараз прывядзем 
ужо добра знаёмы прыклад з уплывам на першабытнага ча
лавека чараўнічай магіі, ведзьмароў, знахароў і г. д. Чала
век, які лічыць, што на яго зрабілі намову, трапляе пад уп- 
лыў розных эмоцыяў і, перадусім, жаху. Узьнікаюць ужо 
знаёмыя нам працэсы: у кроў вылучаецца адрэналін. Калі
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гэтыя эмоцыі падтрымліваюцца, тады ф аза зьнясіленьня 
можа надыйсьці даволі хутка. Зьмяншаецца аб ’ём крыві і 
падае ціск. Час ад часу ідзе адмова ад ежы й пітва, бо 
чалавек упэўнены ў сваей непазьбежнай сьмерці, якая ў 
гэткіх умовах сапраўды наступае ад фізычнага й псыха- 
лягічнага зьнясіленьня.

Нарэшце, трэцяя псыхалягічная задача міталягічнай 
сьвядомасьці, якую мы тут разгледзім. Тэта сваеасаблівая 
сыстэма „стрэсавых трэніровак” . Практычна яна закладзена 
ў першабытнага чалавека, міталягічных і ритуальных тэк- 
стах, сакральна-міталягічных і рэлігійных абрадах. Усе яны 
будаваліся наступным чынам: неўпарадкаванасьдь, хаос, жах 
— у першай частцы і перамога сьветаладу, радасьці і 
трыюмфу — у другой. Прымушаючы суперажываць слухачоў 
і ўдзельнікаў цэрэмоніяў, гэтыя „тэксты” (ў сэміятычным 
сэньсе) рабілі спачатку стрэсавыя абставіны, а потым пераа- 
дольвалі іх, выклікалі супрацьлеглыя эмоцыі і давалі псыха- 
лягічную ўпэўненасьць у жыцьці.

Калі гіпотэзы нэурабіёлягаў аб існаваньні ў арганізме 
чалавека адмысловай сыстэмы аслабленьня й замаруджвань- 
ня працяканьня рэакцыі трывогі атрымаюць доказы, а 
шмат што гаворыць за тэта, то дзеяньні нашых продкаў 
апынуцца ў іншым сьвятле. Зараз падкрэсьлім, што ў вад- 
розьненьне ад сытуацыі „засвоенай бездапаможнасьці” яны 
стваралі „засвоеную ўпэўненасьць” .

Абрады сьцьвярджаюць яшчэ адну заканамернасьць 
чалавечай псыхікі: неабходнасьць інфармацыі. П. В. Сіма- 
наў вызначае тэта як патрэбнасьць у навіне і лічыць яе 
неаддзельнай у чалавека побач зь іншымі біялягічнымі 
патрэбамі [10, 24]. Адначасова з гэтым існуе і супраць- 
леглая патрэба: чалавек жадае, каб навакольны сьвет за- 
ставаўся звыклым, добра вытлумачаным [2, 795]. Амэры- 
канскі псыхоляг Т. Шнэйрла экспэрымэнтальна давёў 
агульнае правіла. Калі чалавек трапляе ў новыя аб
ставіны, ён спачатку аддае перавагу знаёмым рэчам, 
пасьля прызвычайваньня да асяродзьдзя — новым, а пры 
нарастаньні ўзроўня навіны — зноў знаёмым. «Умераная 
навіна прываблівае, перазьмерная палохае» [10, 23].

Гэткім жа чынам функцыянуе і вобраз: першапачатко- 
ва ён будуе абставіны незвычайнасьці, а потым шукае маг-
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чымасьці пераадолець псыхалягічную перагрузку, калі сыту- 
ацыя робіцца надзвычай непрадказальнай. Для зьняцьця 
напружанасьці, а час ад часу і для ўзьнікненьня абставінаў 
незвычайнасьці, выкарыстоўваліся алкаголь, наркатычныя 
рэчывы, масавы экстаз, нават гіпноз. Тэта сьцьвярджаюць і 
вопыты. Пры ўжываньні алкаголя пацукамі ў іх ідзе хут- 
кае зьмяншэньне эмацыйных рэакцыяў [2, 133]. У людзей, 
якім уводзілі наркотык (мэскалін), пры захаваньні кантро- 
лю над сьвядомасьцю адзначана назіраньне за сабой, як за 
іншым чалавекам. Цікава, што адначасова ўзмацняецца і 
зьмяняедца мова выпрабаваных асобаў. «Тэкст першага 
выпрабаванага прыцягваецца да рытмізацыі, расьпеву, бы- 
вае багаты на паўторы, па зьмесьце набліжаецца да 
імітацыі міталягічнага, а часам — гімнава-рэлігійнага тэк- 
сту. Тэкст другога выпрабаванага — размоўна-празрысты, 
сухі, рэфлектыўны, мае тэндэнцыю да стварэньня спэкуля- 
тыўных канструкцыяў. Абодва тэксты скрай манатонныя» 
13 ]. Акрамя гэтага, у абодвух назіралася стэрэатыпнасьць 
фраз і думак, мізэрнасьць слоўніка, узмацненьне фразэа- 
лёгіі, адна фраза выкарыстоўваецца для розных сытуацыяў. 
Усё тэта характэрна для міталягічна-рэлігійнай мовы.

На завяршэньне падкрэсьлім, што гаворачы аб абра- 
дах і міта-рэлігійных тэкстах, ніколі нельга забывацца на 
тое, што яны будаваліся інтуітыўна, на груньце шматкрот- 
нага станоўчага досьведу. Але тэты псыхалягічны інтуі- 
тывізм неаднаразова ўздымаўся да значных вяршыняў.

Усе вышэйпрыведзеныя дадзеныя, на мой погляд, 
сьведчаць за тое, што міталягічнае сьветаўспрыманьне (і 
зьвязаныя зь ім рэлігійныя сыстэмы) не здарма ўзьнікла 
ў чалавечым грамадзтве. Яно адыграла значную ролю ў 
адаптацыі чалавека да навакольнага сьвету, іншымі сло- 
вамі, у ягонай эвалюцыі.
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Summary

The mythological consciousness is the earliest form of 
human thinking. It still co-exists side by side with the 
scientific consciousness. Such an important role in the history
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of human evolution attracts the attention of many
scientists. There has already been worked out a series of 
laws of its existence.

But the only way to solve the problem of the
mythological consciousness is to make a careful study of 
psychological functioning of the human brain. The article
contains the summary of the, latest data in neurobiology and 
psychology which can throw some light on the problem of the 
origin of the mythological consciousness.

The brain is always generalize facts in order to explain 
them. If there is a lack of knowledge the brain fills in the
gaps in the picture of the surrounding world. The brain
constantly needs new information input. Finally, the 
mythological consciousness plays the role of “stress-trainings”. 
It protects the brain from overstrain and fear.

All the facts give us grounds to say that the
mythological consciousness is a natural stage in the evolution 
of the human brain. If the language stands as a cognitive
unity of the personality (of his thoughts and actions), the
mythological consciousness is a unity of the personality and 
his environment.

12. Зак. 5344.


