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Розмовляти про хвороби — це наче переповідати 
історії «Тисячі й однієї ночі».

Вільям Ослер

На відміну від натураліста, лікар має справу... 
з окремим організмом, з людською істотою, 
що виборює власну ідентичність у загрозливих 
обставинах.

Айві Маккензі
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Передмова

Як зауважив Паскаль, «лише в останню чергу, коли вже за-
вершуєш книжку, розумієш, з чого мав її розпочинати». Тож 
після того, як вдалося написати, зібрати і впорядкувати усі 

ці дивні історії, обрати для книжки назву та два епіграфи, мені слід 
розібратися — що і для чого я зробив.

Те, що я обрав два зовсім різних епіграфи, в одному з яких ідеть-
ся ще й про відмінності між завданнями лікаря і натураліста, заува-
жені Айві Маккензі*, — усе це пов’язано з певною подвійністю мого 
власного покликання: я почуваюся водночас і лікарем, і натураліс-
том, адже хвороби цікавлять мене не менше, ніж люди. До того 
ж, як теоретика і водночас оповідача мене приваблюють і наукові, 
і чуттєві аспекти умов людського існування — передусім у прита-
манному людській природі стані хвороби. Тварини також можуть 
занедужати, та лише людське єство хвороба поглинає так відчутно 
й радикально.

Із хворими пов’язано все, чим я займаюся — моє життя і робота. 
Саме завдяки пацієнтам та їхнім хворобам у мене виникають певні 
важливі думки. Цей зв’язок став таким тісним, що тепер, як і Ніц-
ше, я запитую: «Щодо хвороби, нам кортить дізнатися, чи могли б 
ми без неї обійтися?». Цікаво, які нові пошуки та знахідки відкри-
лися б далі, за цим фундаментальним питанням. Робота з пацієнта-
ми щоразу повертає мої думки до цього питання, а в пошуках від-
повідей я знову повертаюся до пацієнтів. В історіях і дослідженнях, 
представлених у цій книжці, ви побачите цей безперервний пошук.

 * Айві Маккензі (Ivy McKenzie; 1877–1959) — видатний шотландський лікар, науко-
вець, почесний консультант Університету Ґлазґо. — Прим. пер.

Передмова
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Дослідження — річ обов’язкова. А от для чого нотувати історії, 
описувати чиїсь випадки? Гіппократ запровадив концепцію розви-
тку захворювання в часі, згідно з якою хвороба має чіткі стадії, від 
перших проявів до кульмінації чи кризи, а далі — до вдалого або 
ж фатального завершення. Отже, Гіппократ започаткував описову, 
зображувальну практику фіксування історії хвороби, яка докладно 
відповідала старому терміну «патологія». Такі історії стають над-
банням науки, проте нічого не повідомляють про самого хворого та 
його власну історію, за ними неможливо побачити особистості з її 
життєвим досвідом, боротьбою за виживання, двобоєм із недугом. 
Серед сухих фактів історії хвороби «суб’єкт» відсутній, у службових 
фразах сучасних анамнезів лише побіжно згадують про людину 
(«трисомія, альбінос, стать жіноча, 21 рік»), тож такі описи можуть 
стосуватися людини так само, як і піддослідного щура. Якщо ми хо-
чемо повернути до центру уваги людське створіння, — стражденну 
і зболену боротьбою істоту — ми маємо поглибити історію хворо-
би, надати їй оповідальної форми. І лише тоді перед нами з’явиться 
не лише «щось», але і «хтось» — реальна особистість, а не лише 
тіло, пацієнт, а не лише його хвороба.

Проблеми, досліджувані на вищих рівнях неврології та психоло-
гії, безпосередньо пов’язані з життям та переживаннями пацієнта. 
Коли йдеться про порушення особистості пацієнта, ми не можемо 
вивчати хворобу окремо від його індивідуальності. Дослідження та 
описи таких порушень фактично створюють нову дисципліну, яку 
можна назвати «неврологією ідентичності», адже вона зосереджена 
на фізіологічних засадах людського «я», на споконвічній проблемі 
зв’язку між свідомістю та мозком. Вочевидь, між психічним та фі-
зичним часом виникає прогалина категоріальної несумісності. Про-
те, можливо, дослідження та описи, присвячені водночас обом цим 
аспектам — а саме вони й цікавлять мене найбільше — таки допо-
можуть скоротити цю прірву й наблизити нас до розуміння процесів, 
що відбуваються на перетині живого з механічним, і побачити, як 
позначаються на біографії людини її фізіологічні процеси.

Традиція детального документування клінічних історій, 
в яких чітко проглядалися людські постаті й долі, сягнула вер-
шин розвитку у XIX столітті, після чого поступилася безособовій 



Передмова

11

неврології. О. Р. Лурія* писав: «Здатність описувати, така поши-
рена серед великих неврологів та психіатрів XIX століття, нині 
майже зникла... Її необхідно відновити». У своїх пізніх роботах, 
таких як «Маленька книжка про велику пам’ять (Розум мнемо-
ніста)» і «Втрачений та віднайдений світ», він намагається від-
родити цю втрачену традицію. В історіях із клінічної практики, 
викладених у цій книзі, я також прагну повернутися до традиції 
XIX століття, про яку говорить Лурія, — до традиції, започатко-
ваної першим медичним істориком Гіппократом, до найдавні-
ших звичаїв, за якими хворі розповідали лікарям про себе.

Як і всі драматичні історії, розповіді про неврологічних пацієн-
тів мають класичні сюжети з архетипними персонажами — героя-
ми, жертвами, мучениками та воїнами. Та у наведених тут історіях 
не можна обмежитися цим переліком. Приміром, як визначити за 
міфічними або ж метафоричними категоріями, ким є герой історії 
«Моряк, який заблукав», а ким є інші дивні персонажі цієї книжки? 
Їх можна назвати мандрівниками, які потрапили до інших світів, — 
без них ми не могли б навіть уявити, що такі світи існують. Їхні 
життя й мандрівки здаються мені іноді казковими, а часом нагаду-
ють притчі, тож саме тому до одного з епіграфів я обрав метафору 
Ослера — образ «Тисячі й однієї ночі». У світах, де блукають мої 
пацієнти, наукове і романтичне зливаються в одне — Лурія у таких 
випадках любив згадувати про «романтичну науку». І саме на пере-
тині факту з міфом (як і в моїй попередній книжці «Пробудження») 
розкриваються долі пацієнтів, що стали героями цих історій.

Але що за неймовірні факти і міфи! Із чим ми можемо їх порівня-
ти? Можливо, для цього нам навіть забракне всіх наших моделей і ме-
тафор. Тож чи не настав час на створення нових символів та міфів?

* * *
Вісім розділів цієї книжки вже були опубліковані: «Моряк, який 
заблукав», «Руки», «Близнюки» та «Художник-аутист» — у «Нью-

 * Олександр Романович Лурія (1902–1977) — російський невролог, засновник 
нейро психології, який одним із перших серед колег визнав наукову цінність опуб-
лікованих досліджень Олівера Сакса. — Прим. пер.
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Йоркському книжковому огляді» (New York Review of Books — 1984, 
1985), «Тикозний Рей-дотепник», «Чоловік, який сплутав дружину 
з капелюхом» та «Ремінісценція» (у скороченому варіанті під на-
звою «Музичний слух») — у «Лондонському книжковому огляді» 
(London Review of Books — 1981, 1983, 1984). «Чітко за рівнем» — 
у журналі «Науки» (The Sciences — 1985). Розділ «Нестримна нос-
тальгія» (уперше був опублікований навесні 1970 року в журналі 
«Ланцет» під назвою «Леводопа та ностальгійний стан») містить 
один із перших звітів про мою пацієнтку, яка згодом стала про-
тотипом Рози Р. із «Пробудження» та Дебори з вистави Гарольда 
Пінтера «Ніби-Аляска»*. Щодо чотирьох фрагментів розділу «Фан-
томи», перші два були опубліковані у розділі «Клінічні курйози» 
«Британського медичного журналу» (British Medical journal, 1984). 
Ще дві короткі історії запозичені з моїх попередніх книжок: «Чо-
ловік, який випав з ліжка» — з книжки «Нога», а «Видіння Гільде-
ґарди» — з книжки «Мігрень». Решта дванадцять розділів не були 
опубліковані жодного разу, над ними я працював упродовж осені 
й зими 1984 року.

Висловлюю глибоку вдячність моїм редакторам — насампе-
ред, Робертові Сильверсу з «Нью-Йоркського книжкового огляду»; 
Мері-Кей Вілмерз з «Лондонського книжкового огляду»; Кейт Ед-
ґар та Джиму Сільберману з нью-йоркського видавництва «Summit 
books» і, нарешті, Коліну Хейкрафту з лондонського видавництва 
«Duckworth», який доклав стількох зусиль, щоб надати цій книзі її 
остаточного вигляду.

Також я надзвичайно вдячний моїм колегам-неврологам. Пе-
редусім, покійному докторові Джеймсу Мартіну, з яким ми пере-
глядали відеозаписи «Крісті» та «Містера Макґреґора» — пізніше 
саме завдяки нашому спільному докладному аналізу моїх пацієнтів 
я написав історії про «Безтілесну жінку» та «Чітко за рівнем». Дя-
кую докторові Майклу Кремеру, який був моїм головним лікарем 
у Лондоні (прочитавши мою книгу «Нога» (1984), він описав дуже 

 * «Ніби-Аляска» (англ. — A Kind of Alaska) — п’єса, написана 1982 року британ-
ським драматургом Гарольдом Пінтером за мотивами книги Олівера Сакса «Про-
будження». — Прим. пер.
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схожий випадок із власної практики, тож я об’єднав обидві ці іс-
торії у розділі «Чоловік, який випав з ліжка»); докторові Дональду 
Макре — за його записи про унікальний випадок зорової агнозії, 
неймовірно подібний до стану мого пацієнта — на його звіт я ви-
падково натрапив лише через два роки після публікації моїх влас-
них спостережень. Постскриптум до історії про «Чоловіка, який 
сплутав дружину з капелюхом» містить фрагменти з його статті. 
Особливу подяку висловлюю моїй колезі та близькій подрузі з Нью-
Йорка, докторці Ізабеллі Рапен, з якою ми обговорювали численні 
випадки з нашої практики. Саме вона познайомила мене з «безті-
лесною» Крістіною та «художником-аутистом» Хосе, за яким вона 
спостерігала від його дитячих років.

Також я надзвичайно вдячний за безкорисливу допомогу та ве-
ликодушність усім пацієнтам (а також декому з їхніх родичів), чи-
їми історіями я ділюсь у цій книжці — людям, які й самі часто ро-
зуміли, що мої дослідження, можливо, й не допоможуть особисто 
їм, та все ж дозволяли, а часом і заохочували мене писати про їхні 
життя, сподіваючись передати це розуміння, ці знання тим, хто ко-
лись, можливо, навчиться долати такі хвороби. Як і в «Пробуджен-
ні», дотримуючись лікарської таємниці, я змінив імена і подробиці 
деяких обставин. Насамперед я прагнув зберегти почуття, яких 
були сповнені життя героїв.

І нарешті, висловлюю вдячність — навіть більше, ніж вдяч-
ність, — моєму вчителеві та лікарю. Йому присвячую цю книжку.

Олівер Вулф Сакс
Нью-Йорк

10 лютого 1985 р.





Доктору медичних наук  
Леонардові Шенґолду
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Одне з улюблених слів неврологів — «дефіцит». Ним позна-
чають порушення чи відсутність певних функцій нервової 
системи: втрату здатності спілкуватися, рухатися, втрату 

мовлення, пам’яті, зору, самоідентичності, а також безліч інших 
розладів і втрат певних функцій або спроможностей. Для кожної 
з таких дисфункцій (а це ще один наш улюблений термін) ми має-
мо особливі найменування: афонія, афемія, афазія, алексія, апрак-
сія, агнозія, амнезія, атаксія — кожне відповідає певній розумовій 
чи нервовій функції, порушеній чи втраченій внаслідок хвороби, 
травми або через вади розвитку.

Наукове вивчення взаємозв’язків між мозком і свідомістю запо-
чаткував Брока*, коли 1861 року у Франції він з’ясував, що «афазія» 
(деякі ускладнення експресивного мовлення) систематично вини-
кає внаслідок уражень певної ділянки лівої півкулі мозку.

Це відкрило шлях до розвитку церебральної неврології, науки, 
що їй у наступні десятиліття вдалося поступово скласти «карту» 
людського мозку та відстежити взаємозв’язки між певними здіб-
ностями — лінгвістичними, інтелектуальними, перцептивними 
тощо — і відповідними мозковими «центрами». Наприкінці століт-
тя автори найґрунтовніших досліджень — передусім Фройд, який 
тоді працював над книжкою «Про афазії», — дійшли висновку, що 
така «картографія» є надто примітивною для складної внутрішньої 
структури ментальних актів, фізіологічний базис яких, вочевидь, 
має не менш заплутану конструкцію. Особливо чітко Фройд відчув 

 * Поль П’єр Брока (1824–1880) — французький антрополог, хірург, засновник Па-
ризького антропологічного товариства. Досліджуючи головний мозок, науковець 
виявив центр мови, що нині називається «звивина Брока». — Прим. пер.
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це, досліджуючи певні порушення розпізнавання та сприйняття, 
які він позначив новим терміном «агнозія». Він вважав, що адек-
ватне розуміння агнозії та афазії потребувало нового наукового 
підходу більш високого рівня.

Зародження нової науки про мозок і свідомість, передбаченої 
Фройдом, відбулось у роки Другої світової війни в Росії. Її спів-
засновниками стали науковці О. Р. Лурія (а також його батько — 
Р. А. Лурія), Леонтьєв, Анохін, Бернштейн* та інші дослідники.

Розвиток цієї надзвичайно плідної науки, яку вони назвали 
нейро психологією, був справою всього життя Олександра Лурії. 
Щоправда, ця наука, навіть маючи революційне значення, досить 
повільно досягала Заходу. У своїй основній науковій праці «Вищі 
коркові функції людини» (1962) Лурія виклав свої теорії система-
тично. А зовсім інакший, біографічний або ж «патографічний» 
підхід автор застосував у книжці «Втрачений та віднайдений світ» 
(1971). Хоча обидві ці роботи є практично досконалими, у них ав-
тор навіть не наблизився до цілого напряму неврології. У книжці 
«Вищі коркові функції людини» йдеться лише про функції, за які 
відповідає ліва півкуля мозку; так само й у випадку Засецького, 
персонажа «Втраченого та віднайденого світу», значних уражень 
зазнала саме ліва півкуля, тоді як права залишалася неушкодже-
ною. Загалом усю історію неврології та нейропсихології можна 
розглядати як історію дослідження лише лівої півкулі мозку.

Проте, якщо наслідки різноманітних пошкоджень лівої півкулі 
зафіксувати не так складно, то синдроми, пов’язані з ураження-
ми тканин правої півкулі є значно менш помітними. Саме тому 
значення правої півкулі тривалий час недооцінювали, її називали 
«другорядною», а часом доволі зверхньо вважали за більш «при-

 * Російські науковці: Олександр Лурія (1902–1977) — психолог, ініціатор спільних 
наукових проектів радянських, європейських та американських психологів; Ро-
ман Лурія (1874–1944) — професор, доктор медицини, терапевт, гастроентеролог; 
Олексій Леонтьєв (1903–1979) — психолог, розробник психологічної теорії діяль-
ності; Петро Анохін (1898–1974) — фізіолог, автор теорії функціональних систем, 
учень І. Павлова; Микола Бернштейн (1896–1996) — психофізіолог, засновник на-
укової теорії психофізіологічної організації та регуляції рухів, засновник наукової 
школи біомеханіки.  — Прим. пер.
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мітивну» — на противагу лівій півкулі, у розвитку якої вбачали 
справжній розквіт еволюції людини. Такий підхід є певною мі-
рою обґрунтованим: ліва півкуля організована та спеціалізова-
на складніше, адже її формування відбувалося за часів пізнішо-
го розвитку мозку в приматів, особливо людиноподібних. Наче 
комп’ютер, під’єднаний до базового тваринного мозку, ліва півку-
ля відповідає за програми та схеми. Тим часом саме права півку-
ля контролює ключові функції розпізнавання дійсності, критично 
необхідні для виживання кожної істоти. Класичну неврологію 
завжди більше цікавив схематичний підхід, ніж самі явища, тож 
«химерним» синдромам правої півкулі перші дослідники не могли 
знайти логічних пояснень.

У минулому ці явища вже намагалися вивчати — до прикладу, 
наприкінці 1890-х синдроми, пов’язані з ушкодженнями правої пів-
кулі мозку, досліджував Ґабріель Антон, а 1928-го — Отто Пьотцль. 
Та, як не дивно, цим роботам не надали належної оцінки. В одній 
з останніх книжок «Основи нейропсихології» Лурія присвятив цій 
темі короткий, проте багатонадійний розділ, завершивши його та-
кими словами:

Ці ще зовсім не вивчені синдроми враження правої півкулі під-
водять нас до однієї з основних проблем — до ролі правої півкулі 
у безпосередній свідомості. Синдроми враження правої півкулі ще 
не достатньо вивчені... Ці дослідження... перебувають у процесі до-
опрацювання.

Завершити деякі з цих робіт Лурії вдалось уже в останні місяці 
боротьби з невиліковною хворобою. Ані за життя автора, ані по-
смертно в Росії їх так і не надрукували. Одначе Лурія встиг наді-
слати ці рукописи до Англії Річарду Л. Ґреґорі*, який планує опу-
блікувати їх під власною редакцією в «Оксфордському посібнику 
з питань свідомості»**.

 * Річард Ленґтон Ґреґорі (Richard Langton Gregory; 1923–2010) — англійський пси-
холог, почесний професор Бристольського університету. — Прим. пер.

 ** Книжка «Oxford Companion to Mind» вийшла друком 1987 року у видавництві 
«Oxford University Press» у Великій Британії. — Прим. пер.
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У досліджуваних випадках внутрішні ускладнення відповідають 
зовнішнім. У пацієнтів із синдромами правої півкулі виникають не 
труднощі з розумінням — у них, радше, зовсім зникає здатність до 
усвідомлення власної хвороби. Бабінскі* називав це «анозагнозі-
єю». До того ж, уявити собі внутрішній стан, відчути все, що від-
бувається з такими пацієнтами, часом не під силу навіть найчутли-
вішому спостерігачеві, чий власний досвід є безмежно далеким від 
переживань хворих.

Синдроми ж лівої півкулі, на противагу згаданим вище, опи-
сати та уявити значно легше. І хоча синдроми правої півкулі є не 
менш поширеними, аніж лівої (чому, власне, мало би бути інак-
ше?), в літературі з неврології та нейропсихології на кожен опис 
синдромів правої півкулі знайдуться сотні описів лівої. Проте, зі 
слів Лурії, вивчення синдромів правої півкулі має фундаментальне 
значення і потребує створення ще однієї науки — «особистісної», 
або ж, як він її називав, «романтичної» неврології. Адже такі до-
слідження відкривають нам шлях до вивчення фізичних основ осо-
бистості, нашого «я». На думку Лурії, створення такої науки слід 
було б розпочати з детального опису конкретного випадку глибо-
кого враження правої півкулі мозку — з історії хвороби, що могла 
б стати доповненням та відображенням картини, протилежної до 
хвороби, описаної у книжці «Втрачений та віднайдений світ». В од-
ному з останніх листів до мене Лурія писав: «Публікуй такі спо-
стереження, нехай навіть у формі коротких нарисів. Це — царина 
великих чудес». Зізнаюсь, вивчення цих проблем завжди особливо 
мене інтригувало, адже вони обіцяють відкрити сфери, не відомі 
науці, вказуючи шлях до більш відкритої та вільної неврології й 
психології, які разюче відрізнятимуться від консервативної, меха-
ністичної неврології минулого.

Насправді дефіцити у традиційному розумінні цікавлять мене 
значно менше, ніж неврологічні розлади, що позначаються на осо-
бистості пацієнта. Причинами цих численних видів розладів ста-
ють не лише порушення певних функцій, але й надлишки — тож, 

 * Жозеф Бабінскі (Joseph Jules François Félix Babinski; 1857–1932)  — французький 
невролог польського походження, учень Жана Мартена Шарко. — Прим. пер.
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вочевидь, ці дві категорії слід розглядати окремо. Та від самого по-
чатку треба зауважити, що хвороба ніколи не обмежується браком 
чи надлишком — це завжди ще й реакції хворих (якими б дивними 
не виявлялися засоби їхньої боротьби) на фізичному та особистіс-
ному рівнях, спрямовані на відновлення, заміну, компенсацію, на 
збереження власної ідентичності. Досліджувати або впливати на 
такі реакції — для лікарів не менш важливе завдання, ніж шукати 
першопричину в розладах нервової системи. Подібну думку пере-
конливо висловлює Айві Маккензі:

А чим насправді є певний «вид хвороби» або «нове захворювання»? 
На відміну від натураліста, що працює із цілим спектром різних орга-
нізмів, які, теоретично, усередненим чином адаптовані до пересічно-
го середовища, лікар має справу з окремим організмом, з людською 
істотою, що виборює власну ідентичність у загрозливих обставинах.

Якими дивними не виглядали б способи та результати такої «бо-
ротьби за власну ідентичність», психологія вже давно виявила та 
визнала їх як явище. Насамперед це стало однією з численних за-
слуг Фройда, який припускав, що параноїдальне марення є не пер-
винним симптомом, а спробами свідомості (якими б невдалими 
вони не виявлялися) врятувати свій світ, який поглинає суцільний 
хворобливий хаос. Аналогічні ідеї висловив і Айві Маккензі:

Патофізіологія синдрому паркінсонізму дає змогу дослідити упоряд-
кований хаос — хаос, спричинений, передусім, руйнуванням важли-
вих інтеграційних систем, що у подальшому процесі реабілітації ви-
никає повторно на нестабільній основі.

Якщо у «Пробудженні» я вивчав «упорядкований хаос», спричине-
ний різними проявами однієї хвороби, то у цій книжці йдеться про 
низку упорядкованих хаосів, викликаних багатьма різними хворо-
бами.

Найважливішим, як на мене, випадком, описаним у першому 
розділі «Втрати», є унікальна форма зорової агнозії в історії «Чоло-
вік, який сплутав дружину з капелюхом».

Цей випадок, на мою думку, має фундаментальне значення, 
адже належить до явищ, що кидають виклик одній із найустале-

Частина перша . Втрати
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ніших аксіом класичної неврології, а саме — твердженню, що 
ушкодження головного мозку, якими б вони не були, призводять 
до втрат або порушень здатності до абстрагування чи категориза-
ції (за визначенням Курта Ґолдштайна*), обмежуючи сприйняття 
лише емоційним та конкретним. У 1860-х роках схожу тезу сфор-
мулював і Г’юлінґс Джексон**.

Проте у випадку доктора П. ми побачимо дещо цілковито проти-
лежне — це історія пацієнта, який абсолютно втратив (хоча й лише 
у візуальному аспекті) усе емоційне, конкретне, особисте і «реаль-
не»... після чого сприйняття його звузилося до суто абстрактного 
та категоріального, що мало часом абсурдні наслідки. Цікаво, як 
би це пояснили Джексон і Ґолдштайн? Я часто уявляю собі, як про-
шу їх оглянути доктора П., а тоді запитую: «Ну що, панове! І що ви 
на це скажете?»

 * Курт Ґолдштайн (також Ґолдштейн) (Kurt Goldstein; 1878–1965) — американський 
невролог, психіатр німецького походження, один із засновників нейропатопсихо-
логії та гештальт-психології. — Прим. пер.

 ** Джон Г’юлінґс Джексон (John Hughlings Jackson; 1835–1911) — англійський не-
вролог, відомий науковими працями на тему епілепсії, локалізації неврологічних 
функцій та афазії. — Прим. пер.
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1 .  
Чоловік, який сплутав дружину 
з капелюхом

Доктор П. був видатним музикантом, багато років співав 
в опері, а потім став шанованим викладачем місцевої Му-
зичної академії. Саме там під час роботи зі студентами 

вперше далися взнаки його дивацтва. Часом хтось зі студентів до 
нього звертався, але доктор П. не впізнавав його, точніше, не впіз-
навав його обличчя. Та щойно той починав говорити — і професор 
тут-таки впізнавав його за голосом. Подібних інцидентів ставало 
щоразу більше, що викликало сум’яття й острах — а часом призво-
дило й до комічних ситуацій. Адже доктор П. не лише дедалі гірше 
розрізняв обличчя, а ще й починав бачити їх там, де взагалі нікого 
не було. Він міг привітно, як містер Магу*, погладити пожежний 
гідрант або лічильник на автостоянці, сприймаючи їх за голови 
дітлахів. Або ж часом дружньо звертався до різьблених меблевих 
ручок, щиро дивуючись їхньому мовчанню у відповідь.

Спершу такі чудернацькі помилки здавались усім кумедними, 
та й сам доктор П. сприймав їх за жарти. Чи ж не його неповторне 
почуття гумору й витівки дзен-буддистського штибу не залишали 
нікого байдужими? Його блискучі музичні здібності були на висо-
ті; він не скаржився на жодні хвороби й почувався, як ніколи, до-
бре. Тож огріхи його видавались усім настільки незначними і ку-
медними, що ніхто й не надавав їм особливого значення.

Відчуття, ніби «щось тут не так», уперше виникло років через три, 
з розвитком діабету. Знаючи, що діабет міг дати ускладнення на очі, 
П. проконсультувався у лікаря-офтальмолога, котрий ретельно його 
оглянув та перевірив зір. «Із вашими очима все гаразд, — зробив ви-

 * Магу — підсліпуватий персонаж мультфільмів, створених у США в 1949 році; ані-
маційний герой, як і доктор П., не помічав своїх фізичних вад. — Прим. пер.
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сновок фахівець, — та є проблема з зоровими відділами вашого моз-
ку. Вам потрібна не моя допомога, а огляд лікаря-невропатолога». 
Відтак доктор П. потрапив до мене.

Вже з першої миті нашого знайомства стала очевидною відсут-
ність будь-яких ознак недоумства, у звичайному розумінні цього 
терміну. Я побачив харизматичну людину високої культури з чіт-
кою вимовою, живою уявою і добрим почуттям гумору. Я не міг 
збагнути, чому його скерували до нашої клініки.

Але щось у ньому таки здавалося трохи дивним. Під час розмови 
він начебто й дивився на мене, і повертав до мене голову, та чомусь 
я відчував, ніби щось не так, — та не міг збагнути, що саме. Мені 
здалося, наче він повернутий до мене вухами, а не очима. Його 
погляд, замість того, щоб зосереджуватися на мені — розглядати 
і звичайним чином «вхоплювати» мій образ, несподівано фіксував-
ся то на моєму носі, то на правому вусі, потім нижче на підборідді, 
а тоді знову вище, на правому оці. Здавалося, що якісь окремі риси 
він помічав (а, може, і вивчав), але не бачив усього обличчя, не 
помічав, як змінюються його вирази, — не бачив усього «мене». Не 
певен, чи тоді я усвідомлював це сповна, та відчував якесь дражли-
ве дивацтво, якийсь збій у нормальній взаємодії погляду та міміки. 
Він бачив, він зчитував мене, і все ж таки...

— А що вас турбує? — запитав я нарешті.
— Я, власне, нічого не помічав, — відповів він з усмішкою, — 

але люди кажуть, начебто в мене не все гаразд з очима.
— Але бачите ви добре?
— Загалом так. Щоправда, час від часу помилки трапляються...
Я ненадовго вийшов з кабінету, щоб поспілкуватися з його дру-

жиною. А коли повернувся, доктор П. безтурботно сидів біля вікна. 
Надвір він не визирав, а, радше, уважно прислухався.

— Дорожній рух, — зауважив він, — вуличні звуки, шум далеких 
потягів — усе це разом утворює свого роду симфонію, вам не зда-
ється? Знаєте, як у творі Онеґґера «Пасифік 231»*?

 * «Pacific 231» — твір для оркестру, написаний 1923 року французьким композито-
ром Артуром Онеґґером. Автор прагнув втілити у музиці радість стрімкого руху 
багатотонного локомотива типу «Пасифік-231». — Прим. пер.
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«Яка приємна людина, — подумав я. — Як можна вважати його 
направду хворим? Чи дозволить він себе оглянути?»

— Звісно, докторе Сакс.
Я притамував свою (а, може, і його) схвильованість заспокійли-

вою процедурою неврологічного огляду — м’язова сила, координація 
рухів, рефлекси, тонус... 

Перше дивне відхилення я помітив, перевіряючи рефлекси, — 
спершу зафіксував лише незначну аномалію з лівого боку. Я зняв 
черевика з лівої ноги пацієнта і пошкріб його ступню ключем (на 
перший погляд, жартівлива, але насправді дуже важлива перевірка 
рефлексу). Після чого вибачився, що мав збирати свій офтальмоскоп, 
і залишив йому змогу взутися самостійно. На мій подив, за хвилину 
він з цим не впорався.

— Вам допомогти? — запитав я.
— Із чим? — здивувався він. — Кому допомогти?
— Вам. Надіти черевик.
— А-а, — сказав він, — а я вже й забув про нього. 
Він стиха бурмотів до себе: «Черевик? Який ще черевик?». При 

цьому він мав цілковито спантеличений вигляд.
— Ваш черевик, — повторив я. — Ви його, мабуть, надіньте все-

таки.
Він і далі вдивлявся у підлогу, дуже напружено, але так і не бачив 

свого взуття. Нарешті його погляд зупинився на власній нозі:
— Ось це мій черевик, так?
«Чи я чогось недочув? Чи він недогледів?»
— От уже ці мої очі, — пояснив він і торкнувся ноги. — Ось де 

мій черевик, правильно?
— Ні, неправильно. Це ваша нога. А он там — черевик.
— Ага! Я так і думав, що це нога.
Він що, пожартував? Збожеволів? Чи осліп? Якщо це була одна 

з його «дивних помилок», то на такі дивацтва мені ще ніколи не 
доводилося натрапляти.

Щоб уникнути подальших непорозумінь, я допоміг йому з його 
черевиком (і ногою). Сам доктор П. мав цілком незворушний ви-
гляд, і, можливо, усе це його навіть дещо розважило. Я підсумував 
свої спостереження. Зір був у нормі: йому вдалося без жодних труд-
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нощів помітити на підлозі шпильку (хоча він не завжди помічав її 
ліворуч від себе).

Отже, бачив він добре, але що саме він бачив? Я відкрив номер 
журналу «Нешнл джеоґрафік» (National Geographiс) і попросив 
його описати декілька фотографій.

Його реакція зацікавила мене ще більше. Очі доктора П. стри-
бали від одного зображення до іншого, вихоплюючи дрібні деталі, 
окремі рисочки, — так само, як і при погляді на моє обличчя. Його 
увагу привертали яскраві кольори й чіткі контури, котрі він комен-
тував у процесі. Та жодного разу йому не вдавалося сповна охопити 
поглядом усієї світлини. Не спроможний побачити цілісного обра-
зу, він розрізняв лише деталі, що миготіли перед ним, наче сигна-
ли на екрані радара. Жодного разу він не сприйняв зображення як 
цілісну картину — так і не подивився їй, так би мовити, в обличчя. 
Не вловлював ані пейзажів, ані зображених ландшафтів.

Я показав йому обкладинку зі знімком неосяжних дюн у пустелі 
Сахара.

— А тут що ви бачите? — поцікавився.
— Я бачу річку, — відповів доктор П. — Маленький готельчик 

із терасою, що виходить на воду. На цій терасі обідають люди. Над 
столиками розкриті кольорові парасольки від сонця.

Він дивився (якщо він справді на щось дивився) у порожнечу 
крізь обкладинку і перелічував вигадані подробиці, наче їхня від-
сутність на цій фотографії примушувала його уявляти річку, терасу 
і кольорові парасольки.

Напевно, я мав досить приголомшений вигляд. Хоча він, схо-
же, вважав, що цілком добре впорався з завданням. На його облич-
чі сяяла легка усмішка. Мабуть, він вирішив, що я вже завершив 
огляд, і почав озиратись у пошуках капелюха. Він простягнув руку... 
схопив свою дружину за голову і спробував... підняти її, щоб на-
дягнути на себе. Вочевидь, він переплутав свою жінку з капелю-
хом! Вона ж відреагувала абсолютно незворушно, ніби давно вже 
звикла до подібних речей.

Із погляду класичної неврології (або нейропсихології), того, що 
відбулося, я не міг пояснити жодним чином. У певних розуміннях, 
цей пацієнт здавався цілковито нормальним, та загалом ставала 
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очевидною катастрофа — абсолютна і загадкова. Як він міг сприй-
мати власну дружину за капелюх і при цьому сумлінно виконувати 
обов’язки викладача в Музичній академії, чим він і досі успішно 
займався?

Я повинен був усе це обміркувати, а потім обстежити його зно-
ву — у нього вдома, за звичних йому обставин.

Через кілька днів я завітав до пана П. та його дружини, прихо-
пивши у портфелі ноти «Кохання поета»* (я знав, що він любить 
Шумана), а ще пару чудернацьких предметів, якими зазвичай пе-
ревіряв сприйняття пацієнтів.

Місіс П. провела мене до стильної кімнати, що нагадувала бер-
лінські апартаменти кінця XIX століття. Розкішний старовинний 
«Бьозендорфер»** велично стояв на почесному місці в оточенні пю-
пітрів, інструментів і нот...

Над усіма книжками і картинами у цій оселі, безперечно, пану-
вала музика. Доктор П. увійшов, легко вклонився і розсіяно попря-
мував з витягнутою для рукостискання правицею до високого ан-
тикварного годинника. Але, щойно він почув мій голос, виправив 
напрямок і потиснув руку мені. Ми привіталися і трохи потереве-
нили про тогочасні виступи й концерти. Тоді я обережно запитав, 
чи міг би він дещо заспівати.

— Diechterliebe! — вигукнув він. — Але я вже не можу читати 
ноти. Ви ж зіграєте, правда?

Я відповів, що можу спробувати. На цьому чудовому старовин-
ному роялі навіть мені вдалося зіграти добре, і доктор П. заспівав 
немолодим, але нескінченно лагідним оксамитовим баритоном 
у стилі Фішера-Діскау***, поєднуючи бездоганні слух і голос з над-
звичайно вишуканою музичною проникливістю. Вочевидь, у Му-
зичній академії йому платили аж ніяк не з благодійних міркувань.

 * «Кохання поета» (нім. «Diechterliebe») — найпопулярніший вокальний цикл Ро-
берта Шумана, написаний у 1840 році. — Прим. пер.

 ** Бьозендорфер (нім. Bösendorfer) — австрійська компанія, що з 1828 року ви-
робляє музичні інструменти. Роялі цієї марки традиційно обирають всесвітньо 
відомі композитори та виконавці. — Прим. пер.

 *** Дітріх Фішер-Діскау (1925–2012) — відомий німецький оперний та камерний спі-
вак, композитор, музикознавець, диригент. — Прим. пер.
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Усе свідчило про те, що скроневі долі доктора П. функціону-
вали злагоджено: «музичні» ділянки кори його мозку працювали 
бездоганно. Але що ж відбувалось у тім’яній та потиличній долях, 
особливо у зонах, де оброблялася зорова інформація? Я відшукав 
у своєму наборі для неврологічного тестування правильні багато-
гранники і вирішив розпочати саме з них.

— Що ви бачите? — запитав я пацієнта, витягуючи першу кар-
тинку.

— Куб, звичайно.
— А зараз? — запитав я, простягаючи наступну.
Він попросив оглянути його ближче — і швидко впорався з за-

вданням:
— Це, звісно, дванадцятигранник. Та й на інші не варто витрача-

ти часу — з двадцятигранником я також упораюся.
Вочевидь, геометричні форми не становили для нього жодних 

труднощів. А як щодо облич? Я дістав колоду карт. Він легко роз-
пізнав кожну з них, включно з валетами, дамами, королями і джо-
керами. Щоправда, карти — це лише стилізовані зображення, і не-
можливо було визначити, що саме він бачив — обличчя чи просто 
шаблонні картинки. Тоді я вирішив показати йому збірку карика-
тур, котру також прихопив у своєму портфелі. Із цим завданням 
він також упорався переважно добре. Сигара Черчілля, ніс Шнобе-
ля* — щойно він виділяв ключову деталь, як негайно впізнавав об-
личчя. Але знов-таки, карикатури формальні й схематичні. Зали-
шалося перевірити, як він упорається зі справжніми, реалістично 
зображеними обличчями.

Я ввімкнув телевізор без звуку й відшукав на одному з каналів 
старий фільм із Бетті Дейвіс. На екрані саме розгорталася любов-
на сцена. Акторку доктор П. не впізнавав (хоча він міг і не знати 
про її існування). Та ще більше вражало те, що він зовсім не влов-
лював, як змінювалися вирази облич акторки та її партнера. І це 
під час бурхливої сцени, в якій герої переходили від палкої млості 
до запаморочливих пристрастей, від подиву, огиди й гніву — до 

 * Шнобель (англ. — Schnozzle) — прізвисько Джіммі Дюранте (1893–1980) — довго-
носого американського джазмена і коміка.  — Прим. пер.
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примирення у ніжних обіймах. Доктор П. не міг вловити жодного 
з цих почуттів. Він був навіть не певен, чи розуміє, що відбуваєть-
ся і хто є хто, не розрізняв, де чоловік, а де жінка. Він коментував 
побачене так, наче щойно впав з Марса.

Я припустив, що труднощі професора могли бути пов’язані з хи-
мерністю кіношного голлівудського світу. А чи впізнав би він зна-
йомі обличчя зі свого власного життя? Стіни помешкання прикра-
шали фотографії його родичів, колег, учнів та самого доктора П. Я 
зібрав знімки у стіс і, відчуваючи занепокоєння, почав їх показува-
ти. Те, що здавалося кумедним під час перегляду фільму, виявилося 
трагічним, коли мова пішла про реальне життя. Насправді він не 
впізнавав фактично нікого — ані родичів, ані учнів чи колег — на-
віть себе самого. Хіба що Ейнштейна він упізнав за притаманними 
рисами — вусами і зачіскою. Так само йому вдалося відгадати ще 
кількох осіб.

— Ага, це Пол! — вигукнув П., поглянувши на знімок брата. — 
Квадратна щелепа, великі зуби — я би його де завгодно впізнав! 

Та чи впізнавав він саме Пола — чи, може, бачив лише одну-
дві риси, що підказали йому, кому вони належать? Відсутність осо-
бливих прикмет залишала його цілковито розгубленим. Але його 
підводили не просто проблеми пізнавальної активності, гнозісу, — 
щось абсолютно хибне було в його підході до сприйняття дійснос-
ті. Адже розглядав він ці світлини — навіть ті, де були зображені 
його найближчі люди, — так, наче складав абстрактні пазли чи 
розв’язував тести. Жодне з облич не видавалось йому знайомим, 
нікого з них він не сприймав як «його» чи «її», розрізняючи лише 
групи розрізнених рис, як «щось». Тож за його формальним гнози-
сом не залишалось нічого особистісного. Це й породжувало його 
сліпу байдужість до виразів облич. Ми звикли бачити, як крізь об-
личчя проглядають персональні риси людини, розпізнавати в осо-
бі — особистість.

Але для доктора П. персон у такому розумінні не існувало, за об-
личчями він не бачив ані зовнішніх, ані внутрішніх персональних 
ознак.

Дорогою я купив у квіткарки розкішну червону троянду до своєї 
бутоньєрки. Тепер я витягнув її і передав йому. Він узяв троянду, 
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як бере зразки ботанік чи лікар-морфолог, а не як людина, котрій 
дали квітку.

— Близько п’ятнадцяти сантиметрів завдовжки, — прокоменту-
вав він. — Звивиста червона форма з зеленим лінійним придатком.

— Гаразд, — сказав я підбадьорливо, — і як ви гадаєте, що це, 
докторе П.?

— Важко одразу сказати... — зніяковів він. — Цьому об’єкту 
бракує простих симетрій, як у правильних багатогранників, хоча, 
можливо, його симетрія — вищого порядку... Я думаю, що, можли-
во, це якась рослина чи квітка.

— Можливо? — запитав я.
— Так, можливо, — підтвердив він.
— А ви понюхайте, — запропонував я, і це знову його спантели-

чило, ніби я попросив його понюхати симетрію вищого порядку. Та 
пацієнт чемно погодився, підніс троянду до свого носа, вдихнув — 
і нарешті наче ожив.

— Чудово! — вигукнув він. — Рання троянда. Який божествен-
ний аромат! 

І почав наспівувати: «Die Rose, die Lillie...»*.
«Реальність, — подумав я,  — можна пізнавати не лише через 

образи предметів, а й через їхні запахи».
Наостанок я провів ще один експеримент. Надходила весна, хо-

лод іще не відступав, і я прийшов у пальті й рукавичках, скинувши 
їх при вході на диван.

— А що вам нагадує ось це? — я тримав перед ним одну зі своїх 
рукавичок.

— Дозвольте поглянути, — попросив він і, взявши у мене рука-
вичку, став вивчати її таким же чином, як раніше геометричні фігу-
ри. — Безперервна поверхня, — заявив він нарешті, — згорнута на 
себе. І начебто тут, — він завагався, — так би мовити, випинають... 
п’ять відгалужень.

— Так, — підтвердив я обережно. — Ви дали опис. А тепер ска-
жіть, що ж це таке.

 * «Троянди, лілії...» (нім. «Die Rose, die Lillie...») — уривок пісні з циклу «Кохання 
поета» Роберта Шумана. — Прим. пер.
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— Це якийсь мішечок?
— Правильно, — сказав я, — і що ж туди вміщається?
— Туди вміщається будь-який вміст! — розсміявся доктор П. — 

Варіантів багато. Це може бути, скажімо, гаманець для монет п’яти 
різних розмірів. Або ж це...

Я перервав цю маячню:
— І що, ви ніколи цього не бачили? А вам не здається, що туди 

може вміститись якась частина вашого тіла?
Його обличчя не осяяв анінайменший вогник упізнавання*.
Жодна дитина не спромоглася б побачити й описати «безпе-

рервну, згорнуту на себе поверхню», та навіть малюк миттєво зро-
зумів би, що це рукавичка, згадавши, що її надягають на руку. Та 
докторові П. цього не вдавалося — він не бачив у рукавичці нічого 
знайомого. Його погляд губився серед неживих абстракцій. Для 
нього й справді вже не існувало видимої дійсності, він і себе фак-
тично втрачав як людину, здатну до візуального сприйняття світу. 
Він міг говорити про що завгодно, але на власні очі не бачив нічого.

В описах пацієнтів, що мали афазію та враження лівої півкулі 
мозку, Г’юлінґс Джексон зазначає: вони втратили здатність до «аб-
страктного» та «пропозиційого» логічного мислення. Науковець 
порівнює їх з собаками (чи, радше, собак він порівнює з пацієнта-
ми-афатиками). Натомість, доктор П. функціонував зовсім як робот. 
І йшлося не лише про те, що він сприймав видимий світ з байдужіс-
тю комп’ютера — ще більше дивувало те, що він усе довкола й аналі-
зував, наче комп’ютер, спираючись на ключові деталі та схематичні 
взаємозв’язки. Але ж, навіть якщо визначити певну схему, як при 
складанні фоторобота, за нею можна так і не осягнути дійсності.

Однак усі мої тести все ще не давали мені уявлення про внутріш-
ній світ доктора П. Чи могли залишитися неушкодженими його зо-
рова пам’ять і уява? Я попросив пацієнта уявити, що він підходить 
до однієї з місцевих площ з північного боку. Він мав подумки пере-
тнути її, а мені казати, повз які будівлі проходив дорогою. 

 * Пізніше він випадково надягнув її і вигукнув: «Боже мій, так це ж рукавичка!». Це 
нагадало мені про пацієнта Курта Ґолдштайна на ім’я Лануті, котрий міг упізна-
вати об’єкти, лише намагаючись практично їх застосувати.
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Він перерахував усе розташоване з правого боку, не згадавши 
нічого, що було ліворуч від нього. Тоді я попросив його уявити, що 
він виходить на ту ж площу з півдня. Він знову назвав лише будів-
лі, розташовані праворуч, хоча хвилину тому саме їх і пропустив. 
А от про будівлі, котрі щойно «бачив» у своїй уяві, він більше не 
згадував — напевно, вони вже були поза його «зоною видимості». 
Ставало очевидно, що його проблеми лівобічності та звуження зо-
рового поля мали як зовнішній, так і внутрішній характер, розти-
наючи навпіл не лише його видимий світ, а й зорову пам’ять.

А що ж відбувалося на вищому рівні його внутрішньої візуалі-
зації?

Згадавши, як чітко, немов у яскравих галюцинаціях, Лев Толстой 
бачив своїх персонажів, я поцікавився, що доктор П. пам’ятав про 
«Анну Кареніну». Він без жодних труднощів пригадав події роману, 
зміг добре впоратися з сюжетом. Проте цілковито уникав зовнішніх 
описів героїв чи місцевостей. Він пам’ятав слова персонажів, але не 
їхні обличчя. Маючи напрочуд рідкісну пам’ять, він міг на прохання 
майже дослівно цитувати описові фрагменти, — проте вони, воче-
видь, були для нього порожніми, позбавленими будь-якої чуттєвої, 
образної чи емоційної реальності. Його агнозія, судячи з усього, 
була також і внутрішньою*.

Зрозуміло, що все описане вище стосувалося лише певних ти-
пів візуалізації. Очевидним було глибоке порушення, фактична 
неспроможність уявляти обличчя, сцени, описові та драматичні 
епізоди. При цьому здатність до візуалізації схем збереглась і, мож-
ливо, навіть посилилась. Адже, коли ми грали у шахи наосліп, він 
без труднощів накреслив у своїй уяві дошку й ходи і завиграшки 
блискавично мене розгромив.

 * Мене часто охоплювали сумніви щодо візуальних описів Елен Келлер. Чи не були 
вони, попри всю їхню виразність, такими ж порожніми? Чи могла людина, чия зо-
рова кора ніколи не отримувала прямих сигналів від очей, досягнути здатності пе-
реживати зорові образи, переводячи їх із доступної для неї тактильної ділянки до 
зорової або (що було би ще більш неймовірним), знайшовши способи переходу від 
вербального і метафоричного до чуттєвого та візуального? Однак у випадку про-
фесора П. ушкоджень зазнала саме кора — органічна основа будь-яких візуальних 
образів. Прикметно й характерно, що все видиме зникло також із його снів — за-
лишався тільки зміст невидимих сновидінь.
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Як писав Олександр Лурія, пацієнт на прізвище Засецький* ціл-
ковито втратив здатність до участі в іграх, проте його жива емоцій-
на уява залишилася неушкодженою.

Доктор П. жив у світі, протилежному до світу Засецького, наче 
в його задзеркаллі. Та найтрагічніша відмінність між ними поля-
гала в тому, що Засецький, зі слів Лурії, «боровся за повернення 
втрачених здібностей з нестримною завзятістю приреченого», тоді 
як доктор П. і не боровся, і не знав, чого був позбавлений — йому 
насправді й на думку не спадало, що він взагалі що-небудь утратив. 
То чия ж постать виявлялася трагічнішою, хто з них був більш при-
реченим — той, хто знав про своє становище, чи інший, котрий 
навіть не усвідомлював власної втрати?

По завершенні обстеження місіс П. запросила нас до столу, на 
якому чекала кава з маленькими апетитними тістечками. Стиха 
наспівуючи щось, доктор П. зголодніло на них накинувся. Не за-
мислюючись і не зупиняючись, із легким наспівуванням він плавно 
підсував до себе тарілки, підхоплював тістечка одне за іншим у по-
вноводному звуковому потоці — аж раптом його мелодію перервав 
гучний наполегливий звук за дверима: «тук-тук-тук». Перелякано 
відсахнувшись від їжі, заціпенівши від несподіваного втручання, 
доктор П. нерухомо завмер за столом зі сліпо-байдужим виразом 
обличчя. Він дивився перед собою, але вже не бачив столу чи тарі-
лок із тістечками. Лише коли дружина налила йому кави, його ніз-
дрі залоскотав ароматний запах, що повернув доктора П. до тями. 
Мелодія тістечок зазвучала знову...

Як же він взагалі щось робить? Я спробував це уявити. Що відбу-
вається, коли він одягається, йде в туалет чи миється? Я пройшов 
за його дружиною до кухні й поцікавився, як йому вдається, при-
міром, самостійно одягнутись.

— Так само, як і поїсти, — пояснила вона. — Я розкладаю зна-
йомі йому речі на звичні місця, і він, наспівуючи, без труднощів 

 * Лейтенант Засецький, персонаж документальної книги О. Р. Лурії «Втрачений 
та віднайдений світ (історія одного поранення)». Внаслідок черепно-мозкової 
травми, отриманої під час Другої світової війни, втратив деякі функції пам’яті. — 
Прим. пер.
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одягається. Він усе робить наспівуючи. Та коли щось його відволі-
кає й перериває звичний порядок дій — тоді він весь завмирає, не 
впізнає свого одягу, не впізнає навіть власного тіла. Він постійно 
має співати своїх пісень для снідання, одягання, купання — для 
всього. А коли ж не вигадає співанки для чогось, то й не почне цьо-
го робити.

Під час розмови мою увагу привернули картини на стінах їх-
нього помешкання.

— О, так, — сказала місіс П., — він завжди мав талант не лише до 
співу, а й до живопису. Академія щороку влаштовує його виставки.

Зацікавлено походжаючи перед ними, я помітив, що картини 
висіли у хронологічному порядку. Усі реалістичні й натуралістичні 
роботи, що випромінювали живий настрій і відрізнялися тонким 
опрацюванням певних деталей, належали до раннього періоду 
творчості доктора П. Та з роками з них стали поступово зникати 
життєвість і конкретність, а натомість з’явились абстрактні та на-
віть геометричні й кубістичні мотиви. Зрештою, в останніх робо-
тах, схоже, зникав будь-який сенс (принаймні для мене), і залиша-
лись суцільні хаотичні лінії та плями фарби. Я поділився своїми 
спостереженнями з місіс П.

— Ах, ну чому ви, лікарі, такі жахливо приземлені? — вигукнула 
жінка. — Невже ви не бачите художнього розвитку в тому, як він 
поступово відходив від реалізму ранніх років і зростав до рівня аб-
страктного мистецтва?

«О ні, це дещо зовсім інше», — відповів я подумки (та стримався 
перед бідною місіс П.). Він справді перейшов від реалізму до без-
предметного мистецтва, абстракції. Та цим процесом рухав не ху-
дожник, а його патологія, що розвивалася далі й далі, до глибокої 
зорової агнозії, що руйнувала будь-яку здатність до образного уяв-
лення й переживання конкретної, чуттєвої реальності. Ця домаш-
ня колекція робіт доктора П. насправді експонувала його трагічну 
патологію, а відтак ставала надбанням неврології, а не мистецтва.

«І все ж, — міркував я, — чи не мала рації його дружина, бодай 
почасти? Адже між силами хвороби і творчості часто точиться бо-
ротьба чи, як не дивно, навіть підкилимна гра». Я припустив, що 
десь до його кубістичного періоду і творчість, і патологія доктора П.  
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розвивались одночасно, утворюючи в цій взаємодії оригінальну 
мистецьку форму — те, що він втрачав у конкретному, міг набу-
вати в абстрактному, вдосконалюючи власне відчуття кожного 
елементу лінії, межі й контуру, відкриваючи в собі якусь подібну 
з даруванням Пікассо здатність і бачити, й відтворювати абстрак-
тні структури, зазвичай приховані в конкретному... А от в останніх 
його картинах, боюсь, залишилися тільки хаос і агнозія.

Ми повернулись до просторої музичної вітальні з ошатним роя-
лем, де пан П., наспівуючи, доїдав останнє тістечко.

— Що ж, докторе Саксе, — звернувся він до мене, — відчуваю, 
ви побачили в мені цікавого пацієнта. То ви мені повідомите, які 
негаразди побачили? Можливо, щось порекомендуєте?

— Не можу вам сказати про негаразди, — відповів я, — скажу 
натомість, з чим у вас направду все гаразд. Ви чудовий музикант, 
і музика є вашим життям. Що я пораджу у вашому випадку — не-
хай надалі все ваше життя складається лише з музики. У центрі 
вашого існування завжди була музика, тож надалі вона має цілко-
вито його заповнити.

Усе це відбулося чотири роки тому, і відтоді я більше ніколи його 
не бачив. Але я часто уявляв собі, як він сприймав довколишній 
світ після цієї загадкової втрати візуального бачення, зберігаючи, 
водночас, дивовижні музичні здібності. Гадаю, музика цілковито 
замінила йому всі образи. Позбавлений образу власного тіла, він 
навчився чути його музику: саме це допомагало йому так вільно 
рухатися і виконувати певні дії, але щойно ця «внутрішня музика» 
замовкала, він отетеріло завмирав — разом із нею для пана П. спи-
нявся й цілий світ*...

У книжці «Світ як уявлення і воля» Шопенгауер каже про музи-
ку як про «чисту волю». Яким же глибоким було б його здивування, 
якби він побачив доктора П. — людину, що втратила візуальний 
образ світу, проте цілковито зберегла світ як музику, як волю. До 

 * Пізніше я довідався від його дружини, що, хоча він вже не міг упізнавати своїх 
учнів, коли вони сиділи спокійно, перетворюючись у суцільне «зображення», він 
міг миттєво визначати, хто з них починав рухатися. «Це Карл, — вигукував він. — 
Я впізнаю його рухи, я знаю музику його тіла».
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того ж, на милість долі, зберегла її до кінця життя — бо, незважа-
ючи на хворобу, що поступово прогресувала (масивну пухлину чи 
дегенеративний процес у зорових відділах головного мозку), док-
тор П. міг викладати і служити музиці до своїх останніх днів.

Постскриптум

Як пояснити притаманну докторові П. нездатність визначити, упіз-
нати в рукавичці рукавичку? Вочевидь, винести когнітивного су-
дження йому не вдалося, хоча він і сипав численними когнітивни-
ми гіпотезами. Адже судження є інтуїтивним, особистим, вичерп-
ним і конкретним — ми «бачимо» приналежність одних речей до 
інших і до самих себе. Саме такого налаштування, бачення співвід-
ношень доктор П. і був позбавлений (хоча його судження в інших 
ситуаціях формувалися легко й адекватно). Чи було це пов’язано 
з браком візуальної інформації? Або з її хибною обробкою? (Такі 
пояснення надала би класична, схематична неврологія). Або ж, 
можливо, у сприйнятті доктора П. виникли певні прогалини, що 
й перешкоджало йому співвідносити побачене з самим собою?

Ці трактування не є несумісними — належачи до різних катего-
рій, вони могли б таки співіснувати, рівною мірою будучи слушними. 
У класичній неврології це, безпосередньо чи опосередковано, визна-
ється. Опосередковано — у Макре, котрий не вважає вичерпними 
пояснення, що базуються на ідеях дефектних схем і порушень у про-
цесах візуальної обробки та інтеграції. А безпосередньо — у Ґол-
дштайна, коли він каже про «абстрактне налаштування сприйняття». 
Проте ідея абстрактного налаштування, що уможливила відповідну 
«категоризацію», у випадку з доктором П. також нічого не пояснює. 
Можливо, невідповідним тут є загальне поняття «судження». Адже 
він і так сприймав світ через абстрактне налаштування — власне, 
не маючи жодного іншого. Саме абсурдна абстрактність сприйнят-
тя — абсурдна, бо ніщо не могло її оживити, — залишала його не-
спроможним до сприйняття чогось індивідуального чи конкретного, 
неспроможним виносити судження.

Цікаво, що неврологія та психологія, хоча вони й вивчають усе 
інше, а от про судження як феномен практично ніколи й не згаду-
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ють — при тому, що суть численних нейропсихологічних розладів 
полягає саме в стрімкому руйнуванні суджень (чи то в конкретних 
сферах, як у доктора П., чи при загальніших враженнях, як у паці-
єнтів із синдромами Корсакова або лобної долі (див. розділи 12 і 13).

При багатьох таких розладах порушеними виявляються саме 
здатності до винесення суджень та розпізнавання — тим не менш, 
нейропсихологія ніколи про них не згадує.

Безперечно, як у філософському (кантіанському) сенсі, так 
і в емпіричному та еволюційному, судження є однією з наших най-
важливіших здатностей. Тварини і люди легко обходяться без «аб-
страктного налаштування сприйняття», але, втративши здатність 
до розпізнавання, вони негайно загинуть. Судження, вочевидь, 
є найпершою з вищих функцій свідомості — і все ж, класична (об-
числювальна) неврологія його то ігнорує, то хибно трактує. А ми 
ж у пошуках причин такого безглуздя знову повертаємося до засад-
ничих припущень та еволюції цієї науки. Адже класична невроло-
гія, як і класична фізика, завжди була механістичною, починаючи 
з машинних аналогій Г’юлінґса Джексона і завершуючи сучасними 
комп’ютерними аналогіями.

Мозок, ясна річ, є машиною і комп’ютером — обґрунтування 
класичної неврології правильні. Але ментальні процеси, що утво-
рюють наше буття і життя, не обмежені суто абстрактною та ме-
ханічною природою, а мають і особистісну сутність — тож, окрім 
класифікації та категоризації, включають також судження та по-
чуття. Втративши їх, ми так само уподібнимося до обчислюваль-
них машин, як це сталося з доктором П. І так само, вилучаючи 
з нау ки про сприйняття будь-які почуття, судження й особистісний 
зміст, ми обмежуємо наші дослідження до рівня неповноцінного 
сприйняття доктора П. — а відтак, обмежуємо наше власне розу-
міння конкретного і реального.

За певною трагікомічною аналогією, наша сучасна невроло-
гія та психологія нікого так болісно не нагадують, як нещасного 
доктора П.! Ми так само, як і він, потребуємо конкретного і реаль-
ного — і так само ми не можемо його угледіти. Наші науки про 
сприйняття й самі потерпають від агнозії, подібної до тієї, на яку 
страждав доктор П. Тож його випадок може слугувати попереджен-
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ням — притчею про те, що відбувається з наукою, котра уникає 
суджень, ігнорує конкретне та індивідуальне, а відтак і сама стає 
цілковито абстрактною та механістичною.

На превеликий жаль, непереборні обставини не дозволили 
мені продовжити спостереження за доктором П. — ані проводити 
подальші обстеження, ані дослідити цей випадок детальніше для 
визначення патології, що спричинила його розлад*.

* * *
Ніколи не хочеться втрачати унікальних випадків, особливо таких 
виняткових пацієнтів, як доктор П. Проте згодом я з неабияким за-
цікавленням (і не без полегшення) випадково натрапив на статтю 
з докладним описом неймовірно схожого випадку в одному з номе-
рів журналу «Брейн» (Brain) за 1956 рік. Обидва випадки виявилися 
майже ідентичними у нейропсихологічному та феноменологічному 
розуміннях, хоча в основі описаного захворювання була інша па-
тологія (проникна травма голови), відрізнялись і всі особисті об-
ставини пацієнтів. Автори назвали цей випадок «унікальним серед 
документованої історії подібних розладів» — вони, вочевидь, були 
здивовані виявленими порушеннями не менше, ніж я колись — 
симптомами доктора П.**

 * Про справжню причину розладів пацієнта, названого тут доктором П., Олівер 
Сакс довідався наприкінці 1980-х. До автора звернувся режисер Крістофер Роу-
ленс, котрий знімав однойменний мюзикл за мотивом цієї книги та опери Май-
кла Наймана «Чоловік, який сплутав дружину з капелюхом». Герой фільму страж-
дає на хворобу Альцгеймера. Саме такий діагноз описаному пацієнтові поставив 
професор Джон Тай. Посмертний розтин показав, що хвороба нетипово вразила 
лише окремий фрагмент мозку, не ушкодивши решту тканин. Прем’єра фільму за 
участі Олівера Сакса відбулася 1987 року у Великій Британії.  — Прим. пер.

 ** Зацікавлені читачі можуть звернутися до оригінального тексту Макре і Тролла 
(1956), я ж обмежусь цитуванням окремих фрагментів цієї публікації. Вже після за-
вершення роботи над цією книжкою я довідався про існування чималого обсягу 
літератури — як із візуальної агнозії в цілому, так і з прозопагнозії, зокрема. До при-
кладу, доктор Ендрю Кертеш, з яким я нещодавно мав приємність познайомитись, 
є автором публікацій, присвячених надзвичайно ретельним обстеженням пацієн-
тів з аналогічними випадками агнозії (див., наприклад, його статтю про візуаль-
ну агнозію: Kertesz, 1979). Доктор Кертеш розповів мені про знайомого фермера, 
у якого розвинулася прозопагнозія, внаслідок чого він перестав упізнавати (морди) 
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Пацієнтом Макре і Тролла був 32-річний чоловік. Після важкої 
автокатастрофи він три тижні пролежав без свідомості, а повер-
нувшись до тями, «...поскаржився на дивну проблему — нездат-
ність упізнавати людей, навіть обличчя власної дружини й дітей». 
Жодна людина не здавалася йому знайомою, окрім трьох співро-
бітників, котрих він міг візуально розпізнати: один мав нервовий 
тик ока, в іншого на щоці виділялася велика родимка, ну а третій 
був «таким худим і довгим, що його ні з ким не переплутаєш». За 
висновками Макре і Тролла, кожного з цих трьох «легко було роз-
пізнавати за єдиною помітною ознакою». Решту людей цьому паці-
єнтові (як і доктору П.) вдавалося розпізнавати лише за голосами.

Навіть перед дзеркалом чоловік насилу впізнавав себе у влас-
ному відображенні. «На початковій стадії одужання він часто за-
питував, особливо під час гоління, чи справді з дзеркала на нього 
дивиться його власне обличчя, — пишуть Макре і Тролл. — І навіть 
розуміючи, що присутність когось іншого була фізично неможли-
вою, усе ж він часом корчив міни й висовував язика, «просто для 
певності». Ретельно вивчивши у дзеркалі своє обличчя, він посту-
пово навчився його впізнавати, але «не за долі секунди», як раніше, 
а лише за зачіскою й контурами обличчя, а ще за двома маленьки-
ми родимкам на лівій щоці».

Загалом йому не вдавалось упізнавати жодних об’єктів з пер-
шого погляду, тож доводилося помічати кілька виразних рис — це 
давало йому можливість робити припущення, хоча іноді його здо-
гадки виявлялися цілковито безглуздими. Найбільших труднощів, 
як зауважують автори, йому завдавало впізнавання живих істот.

З іншого боку, прості схематичні речі — ножиці, годинник або 
ключі — він розпізнавав досить легко. У спостереженнях Макре 

своїх корів. А також про іншого пацієнта, працівника Національного історичного 
музею, котрий переплутав своє відображення у склі з діорамою з життя людино-
подібної мавпи. Тут, як і у випадках з доктором П. та пацієнтами Макре і Тролла, 
найабсурднішими виявлялися помилки, пов’язані з упізнаванням людей і тварин. 
Надзвичайно важливі дослідження таких агнозій (а також процесів обробки візу-
альної інформації) проводять зараз Антоніо та Ганна Дамазіо (див. відповідну стат-
тю у збірнику під редакцією М. Марселя Мезулама, 1985, а також постскриптум до 
розділу 8).



Частина перша · Втрати

42

і Тролла йдеться і про зміни у «дивній» топографічній пам’яті па-
цієнта: «Парадоксальним видавалося те, як легко він міг знайти 
шлях від дому до лікарні чи зорієнтуватися біля неї, проте не міг 
назвати жодної з вулиць, повз які проходив*, або ж подумки відтво-
рити знайому топографію».

Вочевидь, він втратив і частину візуальних спогадів про людей, 
включно з тими, кого він зустрічав ще задовго перед катастрофою: 
він пам’ятав їхні особисті риси і навіть звички, проте не міг при-
гадати ані облич, ані їхньої зовнішності. До того ж, коли його до-
кладно розпитали, з’ясувалося, що він не бачив візуальних образів 
навіть у снах. Отже, як і в доктора П., суттєвих ушкоджень у цього 
пацієнта зазнало не лише зорове сприйняття, але й зорова уява та 
пам’ять, фундаментальні властивості візуальної уяви — принаймні 
ті, що стосувались усього особистого, знайомого і конкретного.

І зрештою, ще одна цікава подробиця. Тоді як доктор П. міг ча-
сом переплутати свою дружину з капелюхом, пацієнт лікаря Макре, 
котрий також не впізнавав дружини, просив її носити щось поміт-
не, «якусь виразну деталь одягу — як от, до прикладу, великий ка-
пелюх».

 * На відміну від доктора П., цей пацієнт мав ще й афазію. — Прим. пер.
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Лише після втрати пам’яті, навіть незначної і поступової, нам 
вдається усвідомити, що саме вона і становить наше буття. Без 
пам’яті життя припиняє бути життям... Саме на ній усе тримаєть-
ся, обґрунтовується, вона дає нам змогу відчувати і навіть діяти. 
Позбавлені пам’яті, ми перетворюємося на порожнечу... (Мені 
ж залишається тільки чекати на остаточну амнезію, що цілковито 
поглине усе моє життя, як свого часу це сталося з моєю матір’ю...)

Луїс Бунюель

Цей нещодавно перекладений фрагмент спогадів Бунюеля, 
що викликає страх і тривогу, порушує низку фундаменталь-
них питань — клінічних, практичних, екзистенційних та фі-

лософських: яке життя (коли його так можна називати), який світ 
та яке «я» може зберегти людина, котра майже повністю втратила 
пам’ять, а з нею і спогади про океан життя і будь-які якорі, без яких 
ніде неможливо пришвартуватися?

Ці роздуми одразу ж нагадали мені про одного пацієнта, яко-
го стосуються усі згадані вище запитання. Джиммі Г., приємний 
у спілкуванні, розумний і цілковито позбавлений пам’яті чоловік, 

 * Після завершення й опублікування цієї історії я залучив до ретельного й систе-
матичного вивчення цього випадку доктора Елхонона Ґолдберґа, учня Олексан-
дра Лурії, редактора оригінальної (російської) версії видання «Нейропсихологія 
пам’яті». Попередні висновки нашого дослідження доктор Ґолдберґ оприлюднив 
на кількох конференціях, а найближчим часом ми сподіваємося опублікувати по-
вний звіт. 1986 року в Англії на екрани вийшов надзвичайно зворушливий фільм 
доктора Джонатана Міллера. Герой стрічки, описаний також в історії «В’язень 
свідомості», страждає на глибоку амнезію. А у фільмі Гіларі Лоурсон ідеться про 
пацієнта з пропозагнозією, що дуже нагадує випадок доктора П. Такі фільми є не-
замінними помічниками нашої уяви: деколи можна показати те, чого не висло-
вить і тисяча слів.
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потрапив до нашого нью-йоркського Будинку опіки* на початку 
1975 року. У його документах ми знайшли дивний запис: «Безпо-
радний, недоумкуватий, сконфужений, дезорієнтований».

Насправді Джиммі був привабливим 49-річним чоловіком із си-
вою кучерявою чуприною, здоровим на вигляд, бадьорим, приві-
тним і щирим.

«Як ся маєте, лікарю? — привітався він. — Гарний ранок, прав-
да? Мені ось там сідати?» Цей добряк був готовий до будь-яких роз-
мов і запитань. Тож я й почав його розпитувати. Він назвав своє 
ім’я, дату народження, назву містечка у штаті Коннектикут, де він 
народився. Детально описав рідні вулиці й навіть зобразив їх на 
карті. Він досі пам’ятав номери телефонів у будинках, де мешкала 
його родина. А далі розповідав про свої шкільні роки, друзів ди-
тинства, про те, як захоплювався математикою та природничими 
науками. Із запалом згадував про службу у військовому флоті — 
щойно він закінчив навчання, як його, 17-річного юнака, 1943 року 
призвали до війська. Хлопець із чудовими технічними здібностями 
мав неабиякий хист до радіо та електроніки, тож після прискоре-
них курсів у Техасі він опинився на посаді помічника радиста під-
водного човна. Він пам’ятав назви усіх субмарин, на яких служив, 
усі походи, порти, імена моряків зі своєї команди. Міг користува-
тись азбукою Морзе та друкувати наосліп.

Його ранні спогади про життя, сповнене яскравих подій, були 
чіткими й емоційними. Але далі стежка його пам’яті чомусь об-
ривалась. У його пам’яті оживали події армійських років, війни 
та повоєнних часів, юнацькі роздуми про майбутнє. Він полюбив 
службу на морі та міг би її не залишати. Але ж, за «Ветеранським 
законом»**, він міг отримати кошти на навчання у коледжі. Його 

 * Із 1971 року Олівер Сакс був неврологом-консультантом Будинку опіки католиць-
кої спільноти «Малих сестер нужденних». — Прим. пер.

 ** GI Bill (від англ. General Issue — «казенне майно», так саркастично називали себе 
американські військові) — розмовна назва Акту про права військовослужбовців 
(Servicemen’s Readjustment Act), що передбачав численні пільги ветеранам Дру-
гої світової війни, підписаний 1944 року президентом США Франкліном Рузвель-
том. — Прим. пер.
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старший брат тоді вже навчався на бухгалтерських курсах і був 
заручений зі «справжньою красунею» з Ореґону.

Згадуючи ці події, Джиммі ніби переживав їх знову, в ньому 
прокидались усі тогочасні враження й почуття. Здавалося, він го-
ворив не про минуле, а про теперішнє — особливо мене здивували 
різкі зміни часових форм у його розповідях, коли від спогадів про 
школу він перейшов до служби у військовому флоті. Минулий час у 
його розповідях раптом замінився теперішнім, і це вже виглядало 
не лише як формальний чи художній стиль мемуарів — він ніби ді-
лився нещодавніми враженнями, що й дотепер були актуальні.

Раптом мене охопила неймовірна підозра.
— Містере Г., а який у нас зараз рік? — запитав я ніби між іншим, 

намагаючись приховати своє приголомшення.
— Сорок п’ятий, друже. Хіба ви забули? — мовив він. — Ми ви-

грали війну, Рузвельт помер, за штурвалом Трумен. Чудові настали 
часи.

— А вам, Джиммі... скільки ж вам зараз років?
На мить він якось дивно засумнівався, ніби підраховуючи влас-

ний вік.
— Ну, я гадаю, мені дев’ятнадцять, док. Незабаром буде двад-

цять.
Дивлячись на свого сивочолого пацієнта, я вдався до імпульсив-

ної дії, якої ніколи собі не пробачу, — цей вчинок був би вищою мі-
рою жорстокості з боку лікаря до хворого, якби Джиммі мав змогу 
його запам’ятати.

— Ось, — я простягнув йому дзеркало. — Погляньте на себе і ска-
жіть, що ви бачите. Хіба на вас звідти дивиться дев’ятнадцятирічний 
юнак?

Він раптом сполотнів й обома руками вчепився у крісло.
— Господи Ісусе, — прошепотів він. — Боже, що відбувається? 

Що зі мною сталося? Це що, жахливий сон? Я збожеволів? Це та-
кий жарт? — він панічно заметушився.

— Усе гаразд, — я намагався його заспокоїти. — Джиммі, це 
просто помилка. Не варто хвилюватися, друже! — я підвів його до 
вікна. — Подивіться, який приємний весняний день. Бачите, он 
там діти грають у бейсбол? — Тим часом як я непомітно забрав 
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у пацієнта лиховісне дзеркало, його обличчя знову набуло звично-
го кольору, і він почав усміхатися.

Я вийшов і повернувся до кабінету за кілька хвилин. Джиммі 
й досі стояв перед вікном, захоплено спостерігаючи, як діти надво-
рі грають у бейсбол. Почувши, як я відчинив двері, він розвернувся 
до мене й привітно усміхнувся:

— Як ся маєте, лікарю? — сказав він. — Гарний ранок, правда? Ви 
хочете поговорити зі мною? Мені ось там сідати? — Його щире, від-
крите обличчя не видавало анінайменшого просвітку впізнавання.

— А хіба ми з вами не бачилися, містере Г.? — запитав я звич-
ним тоном.

— Ні, я такого не пригадую. Ви такий бородань, лікарю, хіба ж 
я міг би вас забути!

— А чому ви гадаєте, що я лікар?
— А хіба ви не лікар?
— Так, але звідки вам про це відомо, якщо ви мене вперше ба-

чите?
— Ну, ви ж маєте вигляд лікаря, от я і помітив.
— Тоді гаразд, ви вгадали. Я працюю тут невропатологом.
— Заждіть, а що, у мене якісь проблеми з нервами? І де це 

«тут» — що це взагалі за місце?
— Саме хотів поцікавитися — як ви гадаєте, що це за місце?
— Ну, я бачу, що тут усюди ліжка, пацієнти. Мабуть, це якась 

лікарня. Але ж, дідько, що я роблю в лікарні серед усіх цих людей, 
утричі старших від мене? Я ж нічим не хворію, почуваюся дужим, 
як віл. Може, я тут працюю... У мене взагалі є робота? Чим я займа-
юся?.. Ні, бачу, ви хитаєте головою, мабуть, я тут не працюю. Якщо 
я тут не працюю, виходить, мене сюди поклали. Я пацієнт, який 
не здогадується про свою хворобу — так, лікарю? Що за дурня, не 
лякайте мене... Це що, якийсь жарт?

— А ви не знаєте, у чому річ? Ви справді не розумієте? І не 
пам’ятаєте, як розповідали мені про ваше дитинство у Коннекти-
куті, про роботу радіооператором на підводному човні? І про те, як 
ваш брат заручився з дівчиною з Ореґону?

— Ну, так і є. Але ж я вам не міг цього розповідати, бо бачу вас 
уперше в житті. Мабуть, ви все це прочитали у моїй історії хвороби.
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— Гаразд, — відповів я. — А знаєте, є такий анекдот. Приходить 
до лікаря людина з провалами в пам’яті. Лікар починає робити 
огляд, а потім запитує: «А ви могли б детальніше описати ваші про-
вали у пам’яті?». А пацієнт: «Які ще провали?».

— Ага, то ось що зі мною не так, — розсміявся Джиммі. — Ну, 
я про щось таке здогадувався. Справді, бува, щойно стається щось, 
і я одразу ж випущу з голови... Хоча от з минулим усе гаразд, його 
я добре пам’ятаю.

— Ви не проти, якщо я вас огляну, проведу деякі тести?
— Без проблем, — відповів він доброзичливо. — Що забажаєте.
У тестах на перевірку розумових здібностей Джиммі показав чу-

дові результати. Він мав жвавий розум, виявився схильним до спо-
стережень і логічного мислення, без жодних труднощів розв’язував 
складні задачі й головокрутки — щоправда, лише ті, що не забира-
ли багато часу. Якщо ж доводилося поміркувати довше, він забував, 
чим займався. Він блискавично обіграв мене у хрестики-нулики 
й підступно розгромив у шашки. А от між шахових фігур він загу-
бився й ледве їх пересував.

Повертаючись до проблем його пам’яті, я виявив неймовірний, 
винятковий випадок втрати спогадів про нещодавні події — він 
міг за лічені секунди забувати усе щойно почуте і побачене. На-
приклад, якось я поклав на стіл годинник, краватку й окуляри, 
показав Джиммі і попросив його запам’ятати ці предмети, після 
чого накрив їх. Потім зо хвилину поговорив з ним на іншу тему й 
поцікавився, що лежить на моєму столі. Ані речей, ані мого про-
хання запам’ятати їх він уже не пригадував... Наступного разу на 
початку цього тесту я попросив його власноруч записати перелік 
того, що я ще раз при ньому заховав. За хвилину він знову не міг 
пригадати, про що йдеться, і щиро здивувався, побачивши влас-
ний запис. Роздивившись його, Джиммі впізнав свій почерк, а тоді 
відчув ледь помітне відлуння спогаду про те, як колись робив цей 
запис.

Часом у нього зберігались якісь примарні спогади, далекі відго-
лоси, відчуття чогось знайомого. Коли, приміром, за п’ять хвилин 
ми з ним почали знову грати у хрестики-нулики, він пригадав, що 
«якийсь час тому» він також грав з «одним лікарем» у цю ж гру — та 
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чи означав цей «якийсь час» хвилину чи місяць тому, він і гадки не 
мав. «А може, це були ви?» — припустив він після короткої паузи. 
Моє «так» у відповідь його розважило. Він часто сприймав усе з бай-
дужістю й легкою усмішкою, або ж, відчужений і дезорієнтований 
у часі, занурювався у глибокі роздуми. Коли я запитував, яка зараз 
пора року, завбачливо прибравши зі столу календар, він губився, 
озирався у пошуках підказки й приблизно вгадував відповідь, вдив-
ляючись у дерева за вікном.

Можливо, він не остаточно втратив здатність до фіксування по-
дій у пам’яті, проте сліди щойно пережитого зникали в ній за лічені 
хвилини, якщо не секунди, особливо коли щось захоплювало його 
увагу з більшою силою, ніж попереднє заняття. Тим часом його ро-
зумові здібності та адекватне сприйняття превалювали і залиша-
лися неушкодженими.

За освіченістю Джиммі перебував на рівні ерудованого абіту-
рієнта з непоганими математичними здібностями та схильністю 
до природничих наук. Він міг чудово виконувати арифметичні 
та алгебраїчні обчислення, проте виключно ті, з якими вдавалось 
упоратися миттєво. Якщо ж завдання потребували тривалішого 
розв’язання у декілька дій, він втрачав думку і навіть забував суть 
запитання. Він пам’ятав хімічні елементи та їхні властивості і на-
віть намалював таблицю Менделєєва, щоправда, оминувши тран-
суранові елементи.

— Це повна таблиця? — запитав я, коли він завершив.
— Це ніби найновіша версія, сер.
— І ви не чули про жодні елементи після урану?
— Оце так жарти! Таблиця містить 92 елементи, і уран є заключ-

ним.
Я промовчав, гортаючи журнал «Нешнл джеоґрафік».

— А тепер назвіть мені планети, — сказав я, — і розкажіть, що 
вам про них відомо.

Він видав усе впевнено й не затинаючись — назви планет, їхні 
відкриття, відстані від Сонця, розрахункові маси, характеристики, 
силу тяжіння.

— А це що? — я показав йому фото зі свого журналу.
— Це Місяць, — відповів Джиммі.
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— Ні, ви помиляєтесь, — сказав я. — Це фотографія Землі, зро-
блена на Місяці.

— Ну ви, лікарю, й жартівник! Для цього хтось мав би туди по-
летіти й прихопити фотокамеру!

— Звісна річ.
— Та що це за жарти — ну як таке, у дідька, може статися?
Якщо цей пацієнт не був віртуозним актором чи шахраєм, що 

вдавав подив... то я отримав незаперечне підтвердження того, що 
він і досі перебував у минулому. Його слова, емоції, щире захоплен-
ня, намагання розібратись у нових враженнях — усе це було би 
цілковито притаманним кмітливому юнакові, який у 1940-ві роки 
побачив би майбутнє, дізнався би про те, чого ще не сталося і що 
практично не вкладалось у його уяву. «Цей випадок є найбільш пе-
реконливим свідченням, — нотував я, — що його спогади справді 
обірвались приблизно на 1945 році... Усе побачене й почуте збенте-
жило його не менш глибоко, ніж здивувало б і будь-якого іншого 
освіченого юнака за часів, коли ще не чули про запуск супутників».

Я знайшов у журналі ще одне фото і передав йому.
— Це авіаносець, — визначив він. — Надсучасного дизайну. Та-

ких я ще ніколи не бачив.
— І як він називається? — запитав я.
Він розгублено подивився на світлину й прочитав:

— «Німіц»!*

— Щось не так?
— Певно, що не так! — вигукнув він схвильовано. — Я ж їх усі 

знаю, але щоб котрийсь називався «Німіц»... У нас, звісно, є адмі-
рал Німіц, але я не чув, щоб його іменем називали військовий кора-
бель. — Джиммі роздратовано відкинув журнал.

Усе це починало його виснажувати; під тиском суперечливих, 
аномальних фактів і висновків, що його лякали й бентежили, він 
ставав дратівливим і стривоженим. Я вже і так необережно викли-

 * «Німіц» (Nimitz) — авіаносець військово-морського флоту США з ядерною сило-
вою установкою, введений до складу флоту 1975 року. Перше судно типу «Німіц» 
назване на честь адмірала Честера Вільяма Німіца (Chester William Nimitz; 1885 — 
1966), головнокомандувача тихоокеанського флоту США під час Другої світової 
війни. — Прим. пер.
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кав у нього паніку, тож на цьому тесті вирішив завершувати огляд. 
Ми підійшли до вікна, за яким сяяв залитий сонцем бейсбольний 
майданчик. Його обличчя знову виглядало спокійним, він вже за-
був про авіаносець «Німіц», світлини з космосу та інші речі, що 
його лякали. Його увагу захопила гра на подвір’ї. А щойно з їдальні 
поверхом нижче долетіли ароматні запахи, він облизався, вигук-
нувши «Ланч!», усміхнувся й пішов.

Я ж залишився наодинці зі своїми почуттями, охоплений хви-
лею розпачу, цілковито спантеличений думками про життя цієї лю-
дини, що розчинялось у проваллі забуття.

«Він живе, — нотував я у записах, — у відокремленій миті буття, 
оточеній ровом, прірвою забуття, що поглинає все довкола... Він 
є людиною без минулого (чи майбутнього), заручником мінливої 
беззмістовної миті». Далі я вів більш прозаїчні записи: «Решта не-
врологічних обстежень не виявляють жодних змін. Враження: при-
пускаю наявність синдрому Корсакова, що розвинувся внаслідок 
алкогольної дегенерації мамілярних тіл». Мої записи утворювали 
дивну суміш ретельно занотованих та систематизованих фактів 
і спостережень, а також мимовільних роздумів про те, як виникла 
його хвороба, що вона означала — ким і чим був цей бідака, де він 
перебував, якщо взагалі могло йтись про «буття» людини, позбав-
леної пам’яті та цілісного світосприйняття.

Як у цьому, так і в наступних записах, відступаючи від науко-
вого аналізу, я часто міркував, як допомогти цій «загубленій душі» 
відновити послідовне, цілісне сприйняття дійсності, віднайти 
якесь підґрунтя, адже його коріння на поверхні часу було обірва-
ним, хоча й сягало далекого минулого. Якби ж комусь вдалося на-
лаштувати з ним зв’язок — але як він мав його зберегти, як йому 
могли допомогти ми? Чим було це життя, позбавлене сполучень 
між короткими фрагментами? «Наважуся стверджувати, — писав 
Г’юм, — що ми є нічим іншим, як нагромадженням або набором 
різних фрагментів чуттєвого досвіду, які змінюють одне одного 
з незбагненною швидкістю і перебувають у постійному плині, у не-
впинному русі»*. У певному сенсі, життя Джиммі справді обмеж-

 * Г’юм Д. Трактат про людську природу. — К.: Всесвіт, 2003.
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увалося г’юмівським існуванням, і я мимоволі уявляв собі, наскіль-
ки би вразило самого автора втілення його філософської «химери» 
у страхітливому зведенні людської особистості до потоку мінливих 
розрізнених фрагментів чуттєвого досвіду.

Я сподівався відшукати пораду в медичній літературі — чомусь 
мені до рук потрапили переважно роботи російських дослідни-
ків, від першої дисертації Сергія Корсакова (написаної у Москві 
1887 року), в якій були описані подібні амнестичні випадки (їх 
і досі називають «синдромом Корсакова») — і до «Нейропсихології 
пам’яті» Олександра Лурії (переклад цієї книжки з’явився вже за 
рік після мого знайомства з Джиммі). 1887 року Корсаков писав:

Коли ця форма (алкогольного паралічу) найбільш характерно вияв-
лена, стає помітно, що розлад стосується майже винятково нещодав-
ньої пам’яті — враження нещодавнього часу ніби миттєво зникають, 
тим часом давні враження залишаються цілковито збереженими; 
при цьому кмітливість, дотепність і спритність хворого значною мі-
рою залишаються неушкодженими.

До цінних, але стислих спостережень Корсакова зараз додалося 
майже століття досліджень, з-поміж яких найвидатнішими та най-
глибшими, безперечно, є праці Олександра Лурії. У його баченні 
наука стає поезією, що відкриває всю глибину страждань цілкови-
то загубленої душі.

«У таких пацієнтів завжди можна спостерігати суттєві порушення 
організації вражень та їхньої часової послідовності, — пише він, — 
внаслідок чого вони втрачають суцільність часосприйняття та почи-
нають жити у світі уривчастих, ізольованих епізодів».

У подальшому, як зазначає Лурія, розлади й руйнування сис-
теми вражень можуть поширюватися дедалі глибше в минуле, 
«у найскладніших випадках — аж до відносно віддалених подій».

У більшості пацієнтів Лурії виявляли масивні пухлини головно-
го мозку, що мали наслідки, подібні до синдрому Корсакова, у по-
дальшому вони прогресували й часто призводили до летальних на-
слідків. Відтак, Лурія не мав змоги дослідити «простий» синдром 
Корсакова, причина якого, за визначенням ученого, полягає у са-
мообмеженому руйнуванні нейронів (що є наслідком алкоголізму) 
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у мікроскопічних, проте життєво важливих мамілярних тілах, тоді 
як решта тканин головного мозку залишається неушкодженою.

Спогади Джиммі різко обривалися на подіях 1945 року, і спочат-
ку я поставився до цієї знакової дати з пересторогою і навіть пі-
дозрою. У подальших записах я нотував:

Утворилася величезна прогалина. Нам невідомо, що відбулося перед 
цим чи після... Маємо заповнити ці «пропущені» роки — довідатися, 
що з ним тоді відбувалося, від його брата, від працівників флоту і гос-
піталю... Можливо, саме тоді, на війні, він зазнав якогось фатального 
поранення, отримав черепно-мозкову чи емоційну бойову травму, 
наслідки якої ще досі не здолав?.. Можливо, війна підштовхнула його 
до краю життєвої прірви, стала завершенням тих часів, коли він по-
справжньому жив, а подальше його існування стало суцільним падін-
ням в нікуди*?

Ми неодноразово його обстежували (енцефалограми, скануван-
ня мозку), проте жодних свідчень значного ушкодження мозку не 
отримали. Втім, атрофію мікроскопічних мамілярних тіл такі об-
стеження й не могли би виявити. Керівництво флоту повідомило 
нас, що Джиммі справно служив до 1965 року, залишаючись цілко-
вито придатним упродовж цих років.

Далі ми відшукали прикрий звіт зі шпиталю Белв’ю, датований 
1971 роком, де було стисло вказано, що пацієнт Д. Г. «цілковито де-
зорієнтований... та має прогресивний психоорганічний синдром, 
спричинений алкоголізмом» (до цього часу в нього також розви-

 * У своїй надзвичайній книзі «Добра війна: літопис Другої світової» (The Good War: 
An Oral History of World War II, 1984) Стадс Теркел передає численні історії чолові-
ків і жінок (передусім бійців), для яких Друга світова стала найбільш реальною та 
значною подією цілого життя — такою вражаючою, що все решта на її тлі зблякло 
і втратило значення. Такі люди досі живуть війною, вони наново переживають 
давно завершені бої, ритм подій, згадують про непохитну моральну стійкість, 
про своїх фронтових побратимів. Проте органічна амнезія Джиммі не має нічого 
спільного з такою зосередженістю на минулому, відстороненим сприйняттям та 
млявими реакціями на події реального світу. Нещодавно я мав нагоду обговорити 
цей випадок із самим Теркелом. «Я зустрічав тисячі людей, які казали, що після 
45-го вони лише повільно відраховують час, — розповів письменник. — Але ще 
ніколи я не бачив людини, для якої час спинив би свій рух, як для вашого Джиммі 
з амнезією».
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нувся цироз печінки). Із цього шпиталю він потрапив до жалюгід-
ної діри, так званого «притулку», звідки його, зголоднілого і воши-
вого, витягнули та прийняли до нашого Будинку 1975 року.

Ми розшукали, де мешкав його брат, в уявленні Джиммі — май-
бутній бухгалтер, заручений з дівчиною з Ореґону. Цей чоловік 
уже давно з нею одружився, став батьком, дідусем і тридцять років 
пропрацював бухгалтером.

Сподіваючись отримати від нього розлогу відповідь, сповнену 
спогадів і братерської любові, ми, натомість, дістали лише стри-
маного стислого листа. Ці рядки, а надто усе, що читалося поміж 
ними, свідчили про те, що після 1943 року брати майже не зустрі-
чалися — їхні шляхи розійшлися, частково через відстані між до-
мівками й віддаленість професій, а почасти й через суттєві роз-
біжності у характерах (не настільки, щоправда, критичні, щоб ста-
ти зовсім чужими). Скидалося на те, що Джиммі так ніколи й не 
«устаткувався», завжди був «мартоплясом» і «полюбляв перехили-
ти чарчину». На думку брата, флот робив його життя упорядкова-
ним. А коли 1965-го він залишив службу, розпочалися справжні 
проблеми. Позбавлений звичного порядку і власного життєвого 
якоря, Джиммі більше не працював, «пустився берега» й гірко за-
пив. У шістдесятих (особливо наприкінці) у нього вже виникали 
проблеми з пам’яттю, подібні до синдрому Корсакова, але тоді він 
ще міг їм зарадити у своїй хвацький манері. Допоки у 70-му не за-
пиячив ще дужче.

Десь на Різдво того ж року, зі слів брата, Джиммі остаточно «зі-
рвало дах», він не тямив себе від алкогольного омуту й марень. 
У такому стані його доправили до Белв’ю. За місяць він прийшов 
до тями, але вже з глибокими й дивними провалами у пам’яті чи, 
кажучи медичною мовою, «дефіцитами». Тож, коли його відвідав 
брат, якого він не бачив двадцять років, Джиммі не лише не впіз-
нав, а ще й налякав його, заявивши: «Годі жартувати! Ви могли би 
бути моїм батьком! А мій брат ще зовсім молодий, він опановує 
бухгалтерський фах».

Усе це примусило мене ще глибше замислитися: що стало при-
чиною того, що Джиммі не міг пригадати, як перестав служити, 
що відбувалося з ним до 1970 року? Тоді я ще не знав, що у та-
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ких пацієнтів може розвиватися ретроградна амнезія (див. пост-
скриптум). «Мене дедалі більше цікавить, — писав я тоді, — чи 
не є цей стан частиною істеричної амнезії або ж психогенічної 
фуги*? Чи не прагне він у такий спосіб приховати якісь нестерпно 
болісні спогади?» Тож я попросив, щоб його оглянула наша лікар-
ка-психіатр. Вона провела ретельне обстеження, зокрема піддала 
пацієнта дії амітал-натрію**, що мав би «вивільнити» усі його стри-
мувані спогади.

Вона також намагалася його загіпнотизувати, щоб дістатися до 
спогадів, заблокованих істерією, — такий метод зазвичай спрацьо-
вує у випадку істеричної амнезії. Проте загіпнотизувати Джиммі 
так і не вдалося — не те, щоб він чинив опір, просто його тотальна 
амнезія навіть не давала пацієнтові зосередитися на словах психіа-
тра. (Декілька схожих випадків мені описав доктор Марк Гомонофф, 
який працював у відділі амнезії бостонського шпиталю Управління 
ветеранів війни. На його думку, такі реакції притаманні пацієнтам 
саме із синдромом Корсакова, а не з істеричною амнезією).

«Я не маю враження або підтвердження, — йшлося у звіті пси-
хіатра, — що його випадок пов’язаний з будь-якими істеричними 
чи “вдаваними” станами. Він позбавлений як засобів, так і мотивів 
перетворювати власну поведінку на “фасад” для гри. Пацієнт має 
органічні та незворотні порушення пам’яті. Однак, це не пояснює 
поширення амнезії на такі давні спогади». Отже, на думку лікарки, 
він поводився «безтурботно», «не виявляв особливого занепокоєн-
ня» і «не створював жодних перешкод спілкуванню». Вона нічим 
не могла зарадити, не бачила жодної терапевтичної «шпаринки» 
чи важеля впливу.

Відтак, переконавшись, що йдеться виключно про синдром 
Корсакова, не ускладнений іншими чинниками (емоційного чи 

 * Психогенічна (дисоціативна) фуга — стан, у якому хворий тимчасово забуває, 
ким і звідки він є, часом несподівано змінює місце роботи, проживання, іноді не-
свідомо створює нову ідентичність. — Прим. пер.

 ** Амітал-натрій — т. зв. «сироватка правди», психоактивна речовина, що активі-
зує мовлення людини. У ХХ столітті препарат широко застосовували в медичних, 
судових та правоохоронних закладах для отримання прихованої інформації. — 
Прим. пер.
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органічного походження), я написав Олександрові Лурії та поці-
кавився його думкою. У листі до мене він описав свого пацієнта 
на прізвище Бел, чия амнезія поглинула спогади останніх десяти 
років. На думку Лурії, таку ретроградну амнезію ніщо не стрима-
ло би від поширення на спогади попереднього десятиліття або 
ж практично всього життя. «Мені ж залишається тільки чекати на 
остаточну амнезію, — писав Бунюель, — що повністю поглине все 
моє життя». Проте амнезія Джиммі, так чи інакше, цілковито стер-
ла його спогади лише до 1945 року — і раптово спинилася. Часом 
він міг пригадувати й події, що відбувалися набагато пізніше, про-
те ці спогади були уривчастими й не зафіксованими в часі. Якось, 
помітивши серед газетних заголовків слово «супутник», він між 
іншим зауважив, що колись йому довелося брати участь у супро-
воді супутника під час служби на кораблі «Чесапік бей». Вочевидь, 
цей уривок спогаду стосувався подій початку або середини шістде-
сятих. Проте фактично його спогади обривалися на середині або 
наприкінці сорокових. Усі подальші події він міг згадувати лише 
як далекі розпорошені фрагменти. Таким був його стан у 1975 році, 
таким він залишається і нині, за дев’ять років.

Що ми могли зробити? Що мали вдіяти? «У такому випад-
ку, — писав Лурія, — не існує готових рецептів. Робіть усе, що вам 
підкажуть ваша винахідливість і ваше серце. Надії на відновлен-
ня його пам’яті практично немає. Але ж людина не складається 
лише з пам’яті. Вона має почуття, волю, чуттєвість, моральність — 
нейро психологічна наука не враховує цих фактів. Але саме тут, 
поза межами безособової психології, ви можете відшукати шлях до 
нього і допомогти йому змінитися. Адже ви працюєте у цілковито 
сприятливих умовах, у Будинку опіки, що нагадує окремий світ, та-
кий далекий від лікарень і закладів, де працюю я. Навряд у цьому 
випадку зможе зарадити нейропсихологія, проте у царині Індиві-
дуального вам, можливо, вдасться багато чого досягнути».

Лурія також згадав про пацієнта на прізвище Кур. Він мав рід-
кісну здатність до самовладання й залишався незворушним, від-
чуваючи водночас власну безнадійність. «Теперішніх подій я не 
запам’ятовую, — говорив Кур. — Я не знаю, чим тільки-но займав-
ся і звідки щойно прийшов... Пригадую усе своє минуле, а от тепе-
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рішнього зовсім не пам’ятаю». Коли його запитували, чи знайомий 
він з медиками, що його обстежують, він відповідав: «Я не можу 
сказати, так чи ні, не можу ані підтвердити, ані заперечити, що зу-
стрічав вас раніше».

Саме це часом відбувалося і з Джиммі. Як і Кур, який міг за-
лишатись у якомусь шпиталі місяцями, Джиммі починав потроху 
звикати й відчувати, ніби це місце йому знайоме. Він поволі почи-
нав орієнтуватися в приміщенні, міг дістатися їдальні, ліфту, сходів, 
часом навіть намагався впізнати когось із нашого персоналу, хоча 
й плутав їх із кимось зі свого минулого (можливо, у його випадку 
це було цілком закономірним). Найбільше у нашому Будинку він 
полюбив одну медсестру. Він одразу ж упізнавав її голос і кроки, 
хоча постійно стверджував, що вона його однокласниця, і щиро 
дивувався, коли я кликав її «сестро»*.

«Оце так маєш! — вигукував він. — Куди цей світ котиться? Хто 
би міг подумати, сестро, що ти станеш такою набожною!»

Відколи Джиммі потрапив до нашого Будинку (приблизно від 
початку 1975 року), він так і не зміг надовго когось запам’ятати. 
Єдина близька людина, яку він справді впізнає, це брат, що приїз-
дить до нього з Ореґону. Ці зустрічі зворушують усіх довкола, спо-
внені тепла і щирих почуттів. Вони насправді є  єдиними пережи-
ваннями Джиммі. Він любить і впізнає свого брата, проте ніяк не 
може збагнути, коли він устиг так посивіти: «Напевно, деякі люди 
старіють швидше», — зауважує він. Хоча насправді його брат на-
впаки був на вигляд молодшим за свій вік, чоловіки його статури 
з роками майже не змінюються. Лише на цих зустрічах Джиммі по-
справжньому спілкується, лише вони стають ланкою, що пов’язує 
його минуле з теперішнім, хоча й не дозволяє йому відчути послі-
довності чи плинності подій. Та усім свідкам, як і його братові, ці 
зустрічі доводять лише те, що Джиммі, ніби жива мумія, продо-
вжує існувати в минулому.

Спочатку всі ми щиро сподівалися допомогти Джиммі — він був 
таким симпатичним, привітним, кмітливим, і важко було повіри-
ти, що його вже не врятуєш. Хоча ніхто з нас ніколи раніше й не 

 * За хворими в Будинку опіки доглядали католицькі сестри милосердя. — Прим. пер.
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мав справи з чимось подібним, ніхто й не уявляв, що амнезія може 
стати прірвою, котра поглинає кожен новий досвід, кожну подію, 
що це бездонне провалля у пам’яті може незбагненно поглинути 
цілий світ.

Коли я вперше зустрів Джиммі, то запропонував йому вести що-
денник, що допоміг би впорядкувати його буденні справи, почут-
тя, думки, спогади й роздуми. Та ці спроби виявилися невдалими. 
Спочатку він постійно десь губив свого записника, який, зрештою, 
доводилось якось до нього прив’язувати. Але й це не спрацювало: 
він сумлінно вів щоденник, та не пригадував жодного з попередніх 
записів. Він упізнавав свій почерк і стиль, але раз по раз щиро ди-
вувався, що робив якісь нотатки напередодні.

Та, попри будь-які здивування, Джиммі залишався незворуш-
ним — він став людиною, для якої фактично не існувало поняття 
«напередодні». Його нотатки й далі залишалися незв’язними і не 
сполучали жодних думок, не виявляли ознак відчуття часу чи по-
слідовності подій. До того ж, вони були геть банальними — «На 
сніданок давали яйця», «Дивився по телевізору бейсбол» — і не міс-
тили глибших думок. Та чи залишалась якась глибина у цій людині, 
позбавленій пам’яті, глибина незмінних поглядів і почуттів? Чи вся 
його сутність змаліла до беззмістовного г’юмівського потоку роз-
різнених вражень і подій?

Джиммі водночас і був, і не був свідомий своєї глибокої трагіч-
ної втрати, втрати самого себе. (Коли людина втрачає ногу або око, 
то знає про цю втрату. Коли ж вона втрачає себе, своє власне «я», 
то не може цього знати, адже знати вже немає кому). А відтак, я не 
міг його розпитувати про усвідомлення таких речей на інтелекту-
альному рівні.

Щойно Джиммі зрозумів, що перебуває серед інших пацієнтів, 
його це збентежило — він запевнив мене, що не відчуває жодних 
негараздів зі здоров’ям. Але що ж він відчував, окрім того? Він 
мав міцне тіло, перебував у добрій формі й випромінював якусь 
тваринну силу й енергію. Та водночас у ньому відчувалася дивна 
інертність і пасивність; нам здавалося, наче в ньому «чогось бра-
кує», хоча, коли він це й розумів, то сприймав з тією ж таки бай-
дужістю. Якось на прийомі я вирішив поспілкуватися з Джиммі не 
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про його пам’ять чи минуле, а про звичайне і найпростіше з усіх 
відчуттів:

— Як ви почуваєтеся?
— Як я почуваюся? — повторив він і почухав потилицю. — Не 

можу сказати, що почуваюся хворим. Але й не сказав би, що почу-
ваюся добре. Я взагалі не сказав би, що якось почуваюся.

— Відчуваєте смуток? — продовжував я.
— Не сказав би.
— А життям насолоджуєтесь?
— Не можу так сказати...
Я вагався, побоюючись зайти надто далеко й зненацька зірвати 

завісу, що приховує нестерпний розпач.
— Життя вас не тішить, — повторив я, трохи вагаючись. — Яке 

ж тоді ваше життя, що воно приносить вам?
— Не можу сказати, що воно взагалі щось мені приносить.
— Але ж ви відчуваєте, що живете?
— Що я живу? Не зовсім. Я вже так давно цього не відчуваю... — 

його обличчя набуло виразу безмежного смутку і приреченості.
Пізніше я помітив, як спритно й задоволено він розв’язує неве-

личкі головокрутки й задачі, як міцно вони утримували його увагу 
й давали змогу хоч на певний час відчути дух товариства і змагання. 
Він ніколи не нарікав на самотність, хоча мав дуже самотній вигляд; 
ніколи не говорив про сум, хоча здавався таким сумним. Тож я по-
радив долучити його до програм активного відпочинку в нашому 
Будинку. Користі від цього виявилося більше, ніж від щоденника. 
Ігри на певний час його зацікавили й оживили, та невдовзі вияви-
лися надто простими для нього: з усіма головоломками він міг лег-
ко впоратись, а в іграх перемагав значно швидше й спритніше, ніж 
усі його суперники. Та щойно Джиммі і сам це з’ясував, він знову 
почав знуджено і роздратовано блукати коридорами, почуваючись 
приниженим — ці ігри й справді були не більше, ніж дитячими роз-
вагами. Він відчайдушно і щиро прагнув чимось зайнятися: робити 
щось, бути кимось, відчувати що-небудь — і не міг. Він прагнув сен-
су, мети — того, що Фройд називав «Працею і Любов’ю».

Чи міг він виконувати «звичайну» роботу? Зі слів брата, він 
остаточно «пустився берега» у 1965-му, коли закинув роботу. Проте, 
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Джиммі й досі мав два вражаючих уміння: застосовувати азбуку 
Морзе і друкувати наосліп. Теоретично ми могли вигадати справу, 
для якої нам знадобилася би азбука Морзе. А от людина, що вміла 
би добре друкувати, нам і справді була потрібна — до того ж, такі 
завдання стали б для Джиммі не просто грою, а справжньою робо-
тою. Невдовзі він відновив свої давні навички й почав друкувати 
з шаленою швидкістю — він просто не міг робити цього повільно. 
На певний час нове заняття стало для нього приємним випробу-
ванням. Проте це було лише бездумне настукування по клавішах, 
що не сягало жодних глибин свідомості. До того ж, зміст усіх тек-
стів, котрі він автоматично друкував, вислизав з його думок — для 
нього це був лише потік випадкових фраз.

Він мимоволі викликав асоціації з духовно неповноцінною лю-
диною, «загубленою душею». Чи могла насправді хвороба відібра-
ти в нього душу?

— Як ви гадаєте, він має душу? — якось запитав я у наших чер-
ниць. Вони сприйняли моє запитання за образу, хоча й знали, що 
саме наштовхнуло мене на ці роздуми.

— А ви погляньте на Джиммі у капличці, — відповіли вони, — 
ось тоді й самі будете вирішувати.

Коли ж я дослухався до їхньої поради, побачене мене глибоко 
зворушило і вразило. Джиммі був таким уважним і зосередже-
ним — я навіть не припускав у нього такої здатності. Я спостері-
гав, як він ставав навколішки, як приймав Святі Таїнства — і не 
виникало жодних сумнівів у правдивості й повноті його причащан-
ня, у цілковитій гармонії його духу з духом Літургії. Він долучався 
до Святого Причастя, затамувавши подих, так тихо, зосереджено 
і врівноважено, концентруючи всю свою увагу і волю на таїнстві, 
що цілковито захоплювало, поглинало усі його почуття. Тієї миті 
не було і, здавалося, не могло бути ані безпам’ятства, ані синдрому 
Корсакова — Джиммі вже не покладався на милість розладнаного 
механізму, що перетворював його спогади на вир хаотичних шмат-
ків — його цілковито захопило дійство, таїнство, у потоці якого не-
можливо було зупинити думки і почуття.

Безперечно, у повноті духовного єднання та зосередженості 
Джиммі віднайшов себе, відновив зв’язок із дійсністю. Сестри мали 
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рацію — тут прокидалася його душа. Тієї миті я пригадав і слова 
Лурії: «Людина не складається лише з пам’яті. Вона має почуття, 
волю, чуттєвість, моральність... Саме тут... ви можете відшукати 
до нього шлях і допомогти йому змінитися». Пам’ять, розум і свідо-
мість не могли втримати його цілісності, проте всю його сутність 
цілковито втримували духовні вчинки та зосередження.

Можливо, йшлося про щось більше, ніж суто «моральне», адже 
процес цей залучав також естетичне і драматичне сприйняття. Цей 
образ Джиммі в капличці відкрив для мене інший світ, де людська 
душа може віднайти прозріння, спокій, зосередження і єднання. 
Таку ж глибоку зосередженість та увагу викликали у нього музика 
і театр: я помічав, як невимушено він міг простежити за музич-
ною темою чи сюжетом короткої драми — творів, де усі художні 
моменти перегукуються між собою й містять відлуння одне одного. 
Окрім цього, Джиммі любив працювати в саду, тож він узявся за 
деякі обов’язки садівника. Спочатку йому щоразу здавалося, ніби 
він бачить наш сад уперше, проте з часом він примудрився орієн-
туватися у ньому краще, ніж у коридорах Будинку. Він ніколи не гу-
бився поміж наших квітників — припускаю, вони нагадували йому 
рідні сади його юності в Коннектикуті.

Цілковито загублений у «просторовому», екстенційному вимірі 
часу, Джиммі чудово відчував час «інтенційний», про який писав 
Анрі Берґсон*: усе, що вислизало й випаровувалося, будучи втіле-
ним у формальних структурах, виявлялось чітким і цілісним, коли 
поставало в художньому втіленні, у потоці волі. До того ж, такі про-
світлення не обривались раптово, а згасали поступово. Якщо мате-
матичні задачі, ігри, головоломки й могли на певний час захопити 
його увагу, дещо пожвавити його розум, то вже за мить, упорав-
шись з ними, Джиммі знов зникав у нікуди, розчинявся у безодні 
амнезії. Проте коли його духовне та емоційне сприйняття захо-
плювала природа чи мистецтво, музика, молитва, Літургія — він 

 * Анрі Берґсон (фр. Henri Bergson; 1859–1941) — французький філософ, представник 
інтуїтивізму та філософії життя, лауреат Нобелівської премії з літератури. Одна з 
його робіт «Тривалість та одночасність» (1922) присвячена аналізу фізичного по-
няття часу.
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ще певний час залишався у цьому світлому стані спокійної зосеред-
женості. Такого тихого умиротворення він, напевно, не переживав 
за жодних інших обставин упродовж усіх років його перебування 
у Будинку опіки.

Я знаю Джиммі вже дев’ять років, і за цей час він жодною мірою 
не змінився, з погляду нейропсихології. Він і досі страждає на важку, 
виснажливу форму синдрому Корсакова, не може запам’ятовувати 
окремих епізодів довше, ніж на кілька секунд, а його непрогляд-
на амнезія сягає 1945 року. Та з погляду духовного, часом він від-
криває зовсім інше обличчя, на якому замість метушливості, три-
воги, нудьги й розгубленості раптом з’являється вираз глибокого 
замилування красою світу, його багатого, за всіма категоріями 
К’єркеґора, сприйняття — естетичного, морального, релігійного 
й драматичного. Коли я вперше його зустрів, то замислився, чи не 
зведене його існування до г’юмівської піни, до абсурдного мету-
шіння на поверхні життя. Я запитував себе, чи можливо вивести 
його за межі цього хворобливого хаосу. «Ні, це неможливо», — під-
казувала мені емпірична наука. Але ж емпіричний підхід не врахо-
вував існування душі й того, що становить і визначає особистісну 
сутність. Можливо, з цієї історії слід винести як філософський, так 
і клінічний урок: навіть у таких катастрофічних випадках синдро-
му Корсакова чи набутого слабоумства усе ще залишається від-
критим шлях до зцілення душі через мистецтво, духовне єднання, 
пробудження людського духу. Шлях, котрий не можуть зруйнувати 
навіть ті неврологічні розлади, що, на перший погляд, здаються 
безнадійними.

Постскриптум

Зараз мені вже відомо, що ретроградна амнезія виникає у більшос-
ті, якщо не у всіх випадках синдрому Корсакова. Навіть при важ-
ких формах алкоголізму класичний синдром Корсакова дуже рід-
ко прогресує у «чистому» вигляді, викликаючи провали у пам’яті, 
спричинені пошкодженням мамілярних тіл. Звісно, цей синдром 
можуть виявляти і в перебігу інших патологій, як у випадках з он-
кохворими пацієнтами Лурії. Нещодавно дослідники дуже доклад-
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но описали надзвичайно цікавий випадок гострого (і на щастя, 
тимчасового) синдрому Корсакова — так званої Короткочасної 
глобальної амнезії* (КГА), що може виникати при мігренях, череп-
но-мозкових травмах та порушеннях кровообігу мозку.

У таких випадках на декілька хвилин чи годин може виникати 
гостра амнезія, під час якої пацієнт може й далі керувати машиною 
або ж автоматично виконувати свої робочі обов’язки — приміром, 
лікаря чи редактора. Але усе це відбуватиметься на тлі глибокої 
амнезії — кожне вимовлене речення миттєво забувається, усе, що 
людина бачить, одразу ж зникає із пам’яті, хоча при цьому можуть 
чудово зберігатись усі давні спогади й життєві навички. (Нещодав-
но, 1986 року, доктор Джон Годжес з Оксфорда зробив декілька вра-
жаючих відеозаписів своїх пацієнтів у стані КГА.)

Проте у деяких випадках може виникати й глибока ретроградна 
амнезія. Мій колега, доктор Леон Протасс, розповів мені про нещо-
давній випадок із його практики. Один шляхетний освічений чоло-
вік упродовж кількох годин не впізнавав своїх дітей і навіть забув, 
що він комусь доводився чоловіком і батьком. Із його пам’яті зникли 
тридцять років життя — та, на щастя, це забуття виявилося тимчасо-
вим. Після таких нападів амнезії пацієнти швидко відновлюють усі 
свої спогади, залишається лише жахливе усвідомлення сили таких 
тимчасових затьмарень, здатних миттєво стерти з пам’яті десятиліт-
тя життя, сповненого яскравих почуттів, досягнень і безцінних мо-
ментів. Та першими цей шок зазвичай відчувають лише свідки, тоді 
як сам пацієнт перебуває у забутті навіть стосовно власного забуття, 
тому може продовжувати безтурботно чимось займатися і лише по-
тім довідатися, що непомітно для себе втратив не лише день (як це 
часто трапляється з алкогольними «затьмареннями»), а й півжиття. 
Сама можливість раптово втратити значну частину пережитого ви-
дається найбільш моторошною і жахливою.

У старшому віці передчасно можуть обірвати життя інсульти, 
старече слабоумство, травми головного мозку і т. ін. Та навіть у та-

 * Короткочасна, також тимчасова або транзиторна глобальна амнезія (англ. — 
Transient Global Amnesia) — синдром порушення пам’яті, при якому тимчасово 
зникають деякі спогади людини. — Прим. пер.
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ких випадках пацієнти все ще зберігають усвідомлення та спогади 
власного минулого. Це зазвичай видається їм певною розрадою: 
«До того, як це зі мною сталось, я принаймні прожив своє життя, 
сповна відчувши його смак». Саме цього «смаку минулого життя», 
солодкого чи нестерпного, цілковито позбавляє ретроградна ам-
незія. «Остаточна амнезія, що цілковито поглинає все життя», про 
яку писав Бунюель, може розвинутись у перебігу старечого слабо-
умства, проте я не спостерігав раптового виникнення цієї хворо-
би внаслідок інсульту. Зустрічається й інший тип раптової амнезії, 
що, на відміну від «глобальної», має локалізований, «модальний» 
вплив на пам’ять і сприйняття.

Так сталось і з одним із моїх пацієнтів — у задній частині (вер-
тебробазилярному басейні) його головного мозку виник гострий 
тромбоз — це порушило кровообіг та призвело до миттєвого від-
мирання тканин у ділянках, відповідальних за візуальне сприйнят-
тя. Тієї ж миті пацієнт абсолютно осліп, хоча сам він про це не здо-
гадувався. Утративши зір, він зовсім не скаржився, що нічого не 
бачив. Проведений огляд та обстеження виявили не лише «сліпоту» 
його нервових закінчень, або ж кори головного мозку, а й цілкови-
ту втрату візуальних образів і спогадів — при цьому у пацієнта не 
виникало жодного відчуття втрати. Насправді він докорінно втра-
тив ідею та уявлення про зір і виявився не лише неспроможним 
до будь-яких візуальних описів, але й збентежено реагував навіть 
на вимовлені мною слова «зір» та «світло». Він фактично перетво-
рився на невізуальну істоту. За лічені секунди хвороба викрала усе 
його видиме, зряче життя. Цей інсульт і справді остаточно стер усі 
сліди візуальної частини його життя. Отже, така візуальна амне-
зія і, так би мовити, сліпе небачення сліпоти, така амнезія амнезії, 
власне, і є ефектом «тотального» синдрому Корсакова, окресленим 
межами візуального.

Випадок ще обмеженішої амнезії, пов’язаної з певними фор-
мами сприйняття, яка мала, втім, не менш тотальну дію, я описав 
у попередньому розділі «Чоловік, який сплутав дружину з капелю-
хом». Пацієнт, який страждав на цілковиту «прозопагнозію» (не-
впізнавання облич), утратив здатність не лише розпізнавати, але 
й уявляти чи згадувати будь-які обличчя — загалом він утратив 
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навіть ідею «обличчя», так само, як пацієнт із більшими ушкоджен-
нями мозку втратив розуміння «зору» чи «світла». Антон описував 
такі синдроми ще у 1890-х роках. Проте й до сьогодні ми заледве 
наблизилися до розуміння того, як синдроми, описані Г. Антоном 
та С. Корсаковим, позначаються на нашому світі, наших життях 
і на особистостях пацієнтів із такими діагнозами.

* * *
Спостерігаючи за Джиммі, ми часто уявляли собі, як би він зреа-
гував на повернення до рідного містечка, про яке й досі зберігав 
спогади, не ушкоджені амнезією? Хоча тепер ця місцевість у шта-
ті Коннектикут перетворилася на велике гомінке місто. Пізніше 
я мав змогу дослідити такі ж реакції хворого на синдром Корсакова. 
Важка хвороба Стівена Р. виникла 1980 року, втім, його ретроград-
на амнезія сягала лише двох попередніх років. Періодично в нього 
виникали ще й важкі судоми, спазми та інші критичні симптоми, 
тож пацієнт потребував стаціонарного лікування. Додому його за-
бирали зрідка, на вихідні, — і саме ці поїздки демонстрували всю 
трагічність його стану. У лікарні він нікого й нічого не впізнавав, 
майже постійно перебуваючи в сум’ятті, безпорадний і дезорієн-
тований. Проте щойно дружина привозила його додому — до тієї 
«капсули», де час ніби зупинився ще до того, як виникла його ам-
незія, — він нарешті відчував рідний затишок. Він усе впізнавав, 
як і раніше, стукав по барометру, регулював термостат, звично від-
почивав у своєму улюбленому кріслі. Та про сусідів, місцеві крам-
ниці, паби й сусідній кінотеатр він згадував так, наче й досі три-
вала середина сімдесятих. Він збентежено й болісно сприймав усі 
найменші зміни в його будинку. (Якось він обурено заявив своїй 
дружині: «Навіщо ти змінила штори? Чого б це раптом? Ще зран-
ку висіли зелені!». Хоча насправді зелені штори зняли ще 1978-го.) 
Він упізнавав більшість сусідніх будинків і крамниць — від 1978-го 
до 1983-го вони майже не змінилися — але сторопів, зауваживши 
«телепортацію» кінотеатру («Як же вони за одну ніч перенесли його 
і замінили на супермаркет?»). Він упізнавав своїх друзів і сусідів, 
хоча дивувався, як раптово вони постаріли («А цей, бачу, підтоп-
тався. Ніколи раніше цього не помічав. Усі наче раптом постарі-
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шали, чого б це?»). Та найболісніше було спостерігати, як дружина 
знову привозила його до лікарні — він відчував, ніби з ним учиня-
ли неприпустимо жорстоко, привозячи сюди й залишаючи самого 
в чужій будівлі серед незнайомих людей. Чоловік із жахом і роз-
пачем вигукував: «Та що ж ти робиш? Це що за кляте місце? Що, 
в дідька, відбувається?». Бачити це було нестерпно, а самому Стіве-
ну, мабуть, усе видавалося божевіллям, найгіршим із нічних жахів. 
Та вже за мить хвороба, ніби зглянувшись над бідахою, стирала без 
сліду всі його тривоги.

Ці пацієнти, що ніби скам’яніли в минулому, можуть оживати 
лише вдома, в уявних «оболонках» часу. Реальна плинність світу 
для них завмерла назавжди. До мене й досі долинає крик безмеж-
ного жаху Стівена Р., його відчайдушні пошуки минулого, що не-
зворотно зникло. Та чи спроможні ми чимось зарадити цим пацієн-
там? Хіба можливо замкнути час у химерній капсулі, у фіктивному 
вимірі? Ще ніколи я не зустрічав пацієнта, настільки виснаженого 
безвихіддю нищівної хвороби. Я пригадую лише Розу Р. із книжки 
«Пробудження» (її історію я описав у розділі 16, «Нестримна нос-
тальгія»).

Джиммі таки вдалося віднайти бодай щось подібне до спокою. 
Вільям замінює прогалини у пам’яті на вигадані спогади, конфа-
буляції (його історія описана у дванадцятому розділі цієї книжки). 
А Стівена так і поглинатиме відкрита рана часосприйняття, що не 
загоїться ніколи, як ніколи не розірветься і замкнене коло його 
агонії.
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3 .  
Безтілесна жінка

Найважливіші аспекти речей приховані від нашого ока через просто-
ту і звичність. (Ми не помічаємо саме того, на що дивимося впритул.) 
Справжніх основ своїх пізнавальних пошуків людина не осягає ніколи.

Вітґенштайн

Цей вислів Вітґенштайна про теорію пізнання цілком міг би 
стосуватися і певних аспектів людської фізіології та психо-
логії, особливо явища, що його Шеррінґтон* назвав «нашим 

таємним шостим чуттям» — цей безперервний невидимий потік 
відчуттів, що лине від рухомих частин нашого тіла (м’язів, сухо-
жиль, суглобів) і дає змогу постійно визначати й регулювати їхнє 
розташування, тонус і рух. Проте від нашої уваги ці процеси при-
ховані, адже все відбувається автоматично й несвідомо.

П’ять інших наших чуттів завжди були очевидними й незапе-
речними, але шосте залишалося непомітним. У 1890-х роках Шер-
рінґтон відкрив це явище і назвав його «пропріоцепцією» — пере-
дусім, щоб відрізнити це відчуття взаєморозташування частин тіла 
від іншого — «екстероцепції» (відчуття зовнішніх подразників), 
а також від «інтероцепції» (відчуття внутрішніх подразників). До 
того ж, такий термін підкреслює виняткову значущість «шостого 
чуття» для нашого тілесного самосприйняття, адже саме завдяки 
пропріоцепції ми відчуваємо, що наші тіла належать нам, є нашою 
«власністю»**. (Див. бібліографію, Шеррінґтон, 1906, 1940.)

 * Чарльз Скотт Шеррінґтон (англ. Charles Scott Sherrington; 1857–1952) — британ-
ський фізіолог, нейробіолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 
(1932).  — Прим. пер.

 ** Термін «пропріоцепція» (англ. proprioception — тілесна свідомість, уява) похо-
дить від латинських слів proprius — власний та cepi — сприймати. Англійське 
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Яка з базових функцій людини може бути важливішою за 
контроль, володіння й керування власним тілом? Однак ці проце-
си є такими звичними й автоматичними, що ми ніколи про них не 
замислюємося.

Якось Джонатан Міллер зняв чудовий телесеріал «Тіло під 
сумнівом»*.

Але ж зазвичай тіло ніколи не може бути під сумнівом: наші тіла 
завжди поза будь-якими сумнівами — вони просто є, і це безсум-
нівно. Для Вітґенштайна ця незаперечність і безсумнівність тіла 
є початком та основою усіх знань та будь-якої достовірності. Тож 
він розпочинає свою книжку «Про достовірність» такою фразою: 
«Якщо ви справді знаєте, що це — ваша рука, то ми визнаємо й усе 
інше»**. Але, продовжуючи цю думку, на тій-таки першій сторінці 
він пише: «Ми можемо запитати, чи є сенс у цьому сумніватися...», 
а згодом продовжує: «Чи є у мене сумніви? Але ж для сумнівів не-
має жодних підстав!»

Насправді його книжка могла б називатися «Про сумніви», адже 
їх вона сповнена не менше, ніж певності. Передусім Вітґенштайна 
цікавить, чи можуть певні ситуації або обставини позбавити нас 
упевненості у власному тілі, дати приводи для сумнівів або ж і зо-
всім загубити своє тіло серед суцільної непевності (ми ж, у свою 
чергу, можемо замислитися, чи не спонукала автора до таких мір-
кувань його робота з пацієнтами у військовому шпиталі). Схоже, 
в останній книжці ця думка переслідує автора, наче невідступна 
примара.

слово property (власність) походить від однокореневого до proprius латинського 
слова proprietas (майно, власність, властивість).  — Прим. пер.

 * «Тіло під сумнівом» (англ. The Body in Question) — телесеріал, що складався 
з 13 випусків на медичну тематику. Прем’єра відбулася 1978 року у Великій Бри-
танії. Автор та ведучий — Джонатан Міллер (Sir Jonathan Wolfe Miller; р. н. 1934), 
британський медик, телеведучий, актор.  — Прим. пер.

 ** Книжка «Про достовірність» (нім. Über Gewißheit), опублікована 1969 року, є упо-
рядкованим збірником філософських роздумів, занотованих Вітґенштайном 
в останні роки життя. Образність тіла тут перегукується з висловом британського 
філософа Джорджа Мура (1873–1958), котрий розмірковував так: «Ось одна моя 
рука... А ось інша. Отже, принаймні дві мої руки існують у зовнішньому світі. Від-
так, я знаю, що зовнішній світ існує». — Прим. пер.
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* * *
Крістіна, гожа, доволі впевнена в собі двадцятисемирічна жінка, із 
міцним духом і тілом, любила грати в хокей та їздити верхи. Вихо-
вувала двох малюків, а фах програмістки давав їй можливість пра-
цювати вдома. Вона була ерудованою культурною леді, захоплю-
валася балетом і поетами «Озерної школи»* (а от Вітґенштайн її, 
напевно, зовсім не цікавив). Вона мала повноцінне активне життя 
і майже ніколи не хворіла. Тож раптовий різкий біль у животі не-
абияк її збентежив. Обстеження виявило жовчнокам’яну хворобу, 
і жінці порекомендували зробити операцію.

Її шпиталізували за три дні до запланованої операції та розпо-
чали профілактичне введення протимікробних препаратів. Анти-
біотики призначають в усіх подібних випадках, це був звичайний 
запобіжний захід, і жодних ускладнень не передбачалося. Пацієнт-
ка як людина розсудлива усе розуміла і не мала особливих хвилю-
вань з цього приводу.

Та за день до операції Крістіна, яка зазвичай не зважала на сни 
й прикмети, побачила надзвичайно чіткий тривожний сон — ніби 
її тіло хиталось, утративши рівновагу, земля ішла з-під ніг, вона 
майже не відчувала рук, і вони самі собою розгойдувалися навсібіч 
та випускали все, що вона намагалась утримати.

Цей сон настільки її настрахав («Мені в житті нічого такого не 
снилося, — хвилювалася Крістіна, — я не можу викинути його з го-
лови»), що нам довелося звернутися до психіатра. «Передоперацій-
на тривога, — визначив він. — Цілком природна реакція, ми таке 
постійно спостерігаємо».

Але того ж дня її сон здійснився. Крістіна й справді відчула, що 
втрачає рівновагу, почала незграбно розмахувати руками й випус-
кати на підлогу речі, які намагалася втримати.

Ми знову запросили психіатра — він мав роздратований ви-
гляд, та вже за мить здавався невпевненим і розгубленим. «Істерія, 
спричинена передопераційними страхами, — відрізав він безапе-

 * «Озерна школа» — напрям англійської поезії, котрий створили на межі XVIII й XIX 
століть поети-романтики Вільям Вордсворт, Семюель Колрідж та Роберт Сауті, що 
мешкали в Озерному краї на півночі Англії. — Прим. пер.
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ляційним тоном. — Типовий прояв конверсії*, таке постійно тра-
пляється».

Але того дня, коли її мали оперувати, стан Крістіни лише погір-
шився. Вона не могла встояти на ногах і падала, коли їх не бачила. 
Їй нічого не вдавалося втримати в руках, що починали «блукати», 
щойно вона відводила від них погляд. Коли вона за чимось тягну-
лася чи намагалася поїсти, їй зовсім не вдавалося нікуди поцілити, 
а з рук усе вилітало. Виглядало це так, ніби в неї зникла якась клю-
чова здатність до контролю або координації рухів.

Їй ледве вдавалося втриматися на стільці, тіло сповзало 
й ніби «підламувалося». Обличчя втратило свій звичний вираз 
і обвисло, щелепа ніби бовталася, вона не могла навіть чітко ви-
мовляти слова.

«Сталося щось жахливе, — ледь вимовила Крісті чужим без-
барвним голосом. — Я не відчуваю свого тіла. Це так моторошно, 
я почуваюся безтілесною».

Я був цілковито збентежений її дивними словами. «Безтілес-
на»? Може, ця жінка втратила глузд? Але як щодо її фізичного ста-
ну? Усе її тіло, з ніг до голови, втратило м’язовий тонус та фікса-
цію, здавалося, її руки рухалися самовільно, розгойдувались і про-
махувались — так, ніби вона не отримувала сигналів із периферії 
власного тіла, ніби у неї катастрофічно відмовила система зв’язку 
з тонусом м’язів та рухових імпульсів.

— Дуже дивна фраза, — сказав я інтернам. — Це просто щось 
незбагненне. — Що могло спонукати її до таких слів?

— Але ж, докторе Саксе, хіба психіатр не визначив, що у неї іс-
терія?

— Так, звісно. Але чи доводилося вам хоч раз бачити такі про-
яви істерії? Якщо мислити феноменологічно — припустимо, те, що 
ви бачите, є реальним явищем, і стан її тіла й свідомості має не 
фіктивне, а психофізичне підґрунтя. Чи могло би щось дати таку 
картину розірваного зв’язку між тілом та свідомістю?

 * Конверсія (лат. conversio — перетворення, заміна) — перехід психічних конфлік-
тів на рівень фізичних симптомів, які приховують бажання або небажання люди-
ни виконувати певні дії. — Прим. пер.
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— Я не випробовую ваших знань. Я так само збентежений, як 
і ви. Я ніколи раніше не бачив і не уявляв нічого подібного...

Кожен із нас замислився, а далі ми почали міркувати разом.
— Може, це біпарієтальний синдром*? — запитав котрийсь із ін-

тернів.
— Це «начебто» він, — відповів я. — Усе виглядає так, ніби тім’яні 

долі мозку припинили отримувати сенсорну інформацію. Давайте 
саме сенсорику й перевіримо, а ще протестуємо тім’яні долі.

Так ми й зробили, і тоді картина почала проглядатися чіткіше. 
Обстеження виявило майже тотальний дефіцит пропріоцептивних 
відчуттів у всьому її тілі — від кінчиків пальців ніг до маківки го-
лови. Тім’яні долі її мозку працювали, але не мали що обробляти. 
Крістіна могла і справді бути у стані істерії, але це було далеко не 
найгіршим з усього, що з нею сталося, і пригадати чи навіть уявити 
щось подібне не спромігся жоден із нас. Ми терміново викликали 
підмогу, та цього разу звернулися не до психіатра, а до фізіотера-
певта — як до фахівця з фізичних методів лікування.

На наш екстрений виклик він з’явився негайно і, побачивши 
Крістіну, розширив від подиву очі. Він швидко розпочав детальне 
обстеження, провів електротестування нервової та м’язової функцій.

— Це просто неймовірно, — сказав він. — Мені ще ніколи не 
доводилося бачити такого ані в теорії, ані на практиці. Ви маєте 
рацію, вона цілковито втратила пропріоцептивні відчуття — з ніг 
до голови. Вона зовсім не відчуває своїх м’язів, сухожиль і суглобів. 
Дещо порушені відчуття дотиків, температури, болю, є відхилення 
в характеристиках рухових волокон.

— Та найбільших ушкоджень зазнала система пропріоцепції, 
зникло відчуття тіла, його розташування в просторі.

— Із якої причини? — запитали ми.
— Ви неврологи. Ви і з’ясуйте.
Надвечір стан Крістіни значно погіршився. Вона лежала неру-

хомо, її м’язи втратили тонус, і навіть дихання стало поверховим. 

 * Біпарієтальний синдром — одночасне враження обох тім’яних доль головного 
мозку. — Прим. пер.
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Ситуація виглядала дивно й загрозливо, і ми подумали, чи не слід 
її підключити до апарату штучного дихання.

Спинномозкова пункція виявила гостру форму поліневриту*, 
втім, це був винятковий випадок, зовсім не схожий на гострий 
полірадикуліт** у випадках синдрому Гієна-Барре з обширним вра-
женням рухової активності. Натомість це був суто (або ж практич-
но) сенсорний неврит, що вразив чутливі корінці спинного мозку 
та частково черепно-мозкові нерви***.

Операцію довелося відкласти — було б абсурдно проводити її 
в такій ситуації. Тоді поставали значно нагальніші питання: чи ви-
живе Крістіна? Що ми можемо для неї зробити?

— То який ваш вердикт? — запитала вона ледь чутним голосом 
із тінню примарної усмішки. Ми саме перевірили її спинномозкову 
рідину.

— У вас неврит, це таке запалення нервових закінчень... — ми 
почали їй пояснювати й розповіли все, що нам було відомо. Коли 
ми про щось забували чи відхилялись від теми, її чіткі запитання 
повертали нас до суті розмови.

— А це минеться? — випитувала вона. Ми мовчки перезирну-
лися.

— Гадки не маємо.
Я пояснив їй, що людина відчуває власне тіло завдяки трьом 

речам: зору, відчуттю рівноваги (вестибулярній системі) та про-
пріоцепції, котру вона і втратила. За нормальних обставин, усе це 
функціонує водночас. Якщо одна з систем відмовляє, інші можуть 
певною мірою її компенсувати або замінити. Я навів їй приклад 
мого пацієнта, містера Макґреґора, якому за допомогою зору вда-
валось утримувати рівновагу на фоні порушення вестибулярного 

 * Поліневрит — загальне множинне ураження периферійних нервів. — Прим. ред.
 ** Полірадикуліт — невропатичний розлад, що характеризується млявими пареза-

ми, вегетативними розладами, порушеннями чутливості. — Прим. ред.
 *** Такі сенсорні поліневропатії інколи трапляються, проте нечасто. Наскільки нам 

дозволяли наші тогочасні знання (станом на 1977 рік), ми зробили висновок, що 
випадок Крістіни був унікальним, оскільки хвороба виявилася надзвичайно ви-
бірковою, адже вразила виключно пропріоцептивні волокна. Див. також Стерман 
(1979).
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апарату (його історію я описав у сьомому розділі). Також розповів 
про пацієнтів із нейросифілісом, tabes dorsalis*, котрі мали подібні 
симптоми, пов’язані з рухами ніг, проте могли ходити, використо-
вуючи зір (див. «Фантоми позицій», шостий розділ).

Пригадав, як просив одного з таких пацієнтів поворушити нога-
ми, на що він зазвичай відповідав: «Зараз, док, лише відшукаю їх». 
Крістіна слухала з невідривною та якоюсь відчайдушною увагою.

— У такому разі, — повільно вимовила вона, — я тепер маю ви-
користовувати свій зір, свої очі у кожній ситуації, де раніше мені 
служила — як ви її називаєте — пропріоцепція? Я вже помітила, — 
додала вона замислено, — що можу часом «загубити» свої руки. 
Здається, вони в одному місці, а знаходжу їх в іншому. Виходить, 
ця «пропріоцепція» — це наче очі для тіла — те, як тіло себе бачить. 
А коли відбувається те, що сталося зі мною, тіло стає ніби сліпим. 
Моє тіло не може себе «бачити», бо воно втратило свій зір, пра-
вильно? Тож я маю сама стати його очима. Так?

— Саме так, — відповів я, — правильно. Ви могли б бути фізіо-
логом.

— Мені й так доведеться стати своїм власним фізіологом, — від-
повіла вона, — адже моя власна фізіологія вийшла з ладу і, можли-
во, ніколи сама собою не відновиться.

Добре, що Крістіна від самого початку була сповнена такої 
сили духу, адже навіть коли гостре запалення минуло, а циркуля-
ція спинномозкової рідини нормалізувалася, пошкоджені волокна 
пропріоцептивного типу так і не відновили своїх функцій — ані 
за тиждень, ані за рік. Жодних змін не сталося і за вісім років, що 
минули від початку хвороби, хоча відтоді їй вдалося дещо набли-
зити своє існування до життя звичайної людини, пристосуватися 
до власного стану, всіляко прилаштуватись до зовнішнього світу — 
емоційно та морально не менше, ніж неврологічно.

Перший тиждень хвороби Крістіна провела на лікарняному ліж-
ку нерухомо, практично без їжі, у стані глибокого шоку, охоплена 

 * Сухотка спинного мозку (лат. — tabes dorsalis) — прояв нейросифілісу пізньої ста-
дії. Хворі можуть втрачати почуття рівноваги та розташування тіла у просторі.  — 
Прим. пер.
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жахом і розпачем. На що перетвориться її життя, якщо вона ніколи 
не одужає? Якщо кожен рух стане штучним і потребуватиме зосе-
редження? Що за життя вона, зрештою, могла мати, почуваючись 
безтілесною?

Та невдовзі життя взяло гору, і Крістіна таки почала рухатися. 
Спершу без участі зору їй не вдавалося геть нічого, і щойно вона 
заплющувала очі, як безпорадно звалювалася на землю мішком. 
Тоді їй доводилося контролювати себе поглядом, стежачи за рухом 
кожної частини свого тіла — уважно і майже до болю зосереджено. 
Її перші рухи, свідомо керовані й регульовані, виходили цілковито 
штучними і незграбними. Та поступово — що приємно здивувало 
нас та неабияк утішило Крісті — і старанно щодня доводячи нові 
навички до автоматизму, вона починала рухатися м’якше, грацій-
ніше та природніше (хоча її рухи й надалі цілковито залежали від 
зорової координації). Тиждень за тижнем прогалину, що виникла 
на місці її несвідомого пропріоцептивного зв’язку з тілом, дедалі 
більше заповнював настільки ж несвідомий зоровий зв’язок, що 
сягав автоматичності на рівні миттєвих рефлексів. Чи могли ці 
процеси відбуватися на тлі важливіших, більш фундаментальних 
змін? Чи могло бути, щоб нечіткий внутрішній візуальний образ 
тіла (якого, безумовно, позбавлені незрячі), котрий, за нормаль-
них умов, лише доповнює пропріоцептивну модель, посилено роз-
вивався, дозволяв компенсувати втрату й надолужити цей втраче-
ний образ, що вже не міг формуватися самим тілом? До того ж, ми 
спостерігали й інтенсивну компенсаторну активізацію вестибуляр-
ного образу тіла, що перевищило всі наші очікування*.

Якщо посилене залучення вестибулярного образу могло бути 
не таким очевидним, то підвищення ролі слухового сприйняття та 

 * У книжці «Базальні ганглії та постава тіла» (1967) покійний Джеймс Мартін опи-
сав протилежний розвиток іншого цікавого випадку: «Попри всі роки фізіотерапії 
і тренувань, цьому пацієнтові так і не вдалося відновити здатності самостійно пе-
ресуватися. Йому надзвичайно важко зрушити з місця, відштовхнутись і зробити 
крок. Він не може підводитися зі стільця. Не може повзати чи ставати навкарачки. 
Коли він стоїть чи йде, то залишається цілковито залежним від зору й падає, що-
йно заплющує очі. На початку він падав і зі стільця, коли заплющував очі, проте 
поступово навчився сидіти».
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орієнтування на звуки було незаперечним. У здорової людини при 
мовленні слух виконує лише допоміжну функцію — якщо він зни-
кає під час застудних захворювань, це не впливає на здатність роз-
мовляти. Навіть люди, які від народження не чують, можуть розви-
вати досконале мовлення. Адже наша фізіологія передбачає саме 
пропріоцептивну модуляцію мовлення, що керується імпульсами 
від усіх органів голосового апарату. Крістіна втратила цей природ-
ний потік нервових сигналів, а відтак була позбавлена й своєї при-
родної інтонації та артикуляції. Натомість їй довелося розвивати 
звукове сприйняття, керувати своїм голосом, прислухаючись до 
нього.

Окрім цих природних компенсаторних джерел зворотного 
зв’язку з тілом, у Крістіни почали розвиватись і нові шляхи «запо-
біжного» самоконтролю й самокерування, що на початку потребу-
вали зосередження, але поступово набули несвідомої, автоматич-
ної форми (досягнути таких змін їй вдалося за підтримки надзви-
чайно чуйних кваліфікованих фахівців із відділу реабілітації).

Так, упродовж першого місяця катастрофічної хвороби Крісті-
на нагадувала ганчір’яну ляльку, її кінцівки безпорадно звисали, 
і вона не могла навіть сидіти. Та вже за три місяці вразила мене 
гарною і навіть надто рівною поставою — вона сиділа з підкресле-
ною, скульптурною граційністю балерини.

Згодом я зрозумів, що насправді це була свідомо вироблена і, 
можливо, доведена до автоматизму поза, яка нагадувала відшліфо-
вану акторську поставу. Таким чином Крістіна, позбавлена свобо-
ди рухів, намагалася відтворити втрачену граційність. Запозичена 
штучність, що замінила колишню природність, як виявилося, була 
закладена самою природою, тож невдовзі стала її «другою нату-
рою». Те саме відбулось і з її голосом — у перші дні хвороби вона 
практично оніміла.

Тепер її фрази звучали так, ніби вона промовляла їх зі сцени. 
Це справді був театрально поставлений голос, але справа була не 
в награному удаванні чи нервовому збудженні, а у відсутності при-
родної артикуляції. Її обличчя залишалося позбавленим будь-яких 
виразів (хоча внутрішній світ зберігав усю палітру емоцій), що ста-
ло наслідком відсутності пропріоцептивного контролю лицевих 
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м’язів*. Тож їй доводилося напружувати їх штучно, перебільшуючи 
мімічні вирази, як пацієнти з афазією часом компенсують підкрес-
лено виразними інтонаціями порушені мовні функції.

Та навіть у найкращому разі ці пристосування лише частково 
робили життя можливим — але не повноцінним. Крістіна наново 
навчилася ходити, користуватися громадським транспортом, ви-
конувати повсякденні справи — та при цьому ні на мить не мо-
гла втрачати пильності, адже вся дивна система її функціонування 
миттєво розпадалася, щойно її увагу привертало щось інше. Коли 
під час їжі вона відволікалася на розмови чи роздуми, її пальці 
щосили, до побіління стискали ніж і виделку, але, розслабившись, 
вона все випускала з рук. Для неї не існувало середини між боліс-
ною напругою і спокоєм, між цими крайнощами у неї стерлись усі 
відтінки.

І хоча ми так і не виявили жодних ознак неврологічних змін 
(відновлення нервових волокон після органічного пошкодження), 
завдяки інтенсивній реабілітації, що тривала майже рік, відбувся 
вражаючий функціональний поступ за рахунок компенсації втра-
чених здатностей активними системами організму та завдяки де-
яким хитрощам. Це дало змогу Крістіні нарешті виписатися з лі-
карні й повернутися додому, де на неї чекали діти. Опинившись 
на домашньо-робочому місці, вона швидко навчилася неймовірно 
спритно й ефективно працювати за комп’ютером, враховуючи те, 
що тепер кожна її дія потребувала зорової, а не кінетичної коор-
динації. Отже, вона навчилася діяти. Та як почувалася при цьому? 
Чи вдалося їй розвіяти цими пристосуваннями те відчуття безтілес-
ності, на яке вона скаржилася ще на початку хвороби?

Ані найменшою мірою. Вона й досі відчуває, що із втратою 
пропріоцепції тіло її стало неживим, несправжнім, чужим — ніби 
воно їй вже не належить. Їй важко добирати слова, щоб описати 
власний стан, вона може лише порівнювати свою втрату з іншими 

 * Джеймс Мартін був чи не єдиним серед сучасних неврологів, хто часто говорив 
про роботу м’язів обличчя та голосового апарату за принципом пропріоцептив-
ного зв’язку, загальнофізичної інтеграції. Його надзвичайно зацікавив мій опис 
хвороби Крістіни та відеозаписи з нею, які я йому показав. Багато припущень 
і висновків у цьому тексті фактично належать йому.
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вадами: «Здається, моє тіло перестало себе чути і бачити... воно зо-
всім себе не тямить», — каже вона. Їй бракує слів і влучних виразів, 
що могли б передати цю втрату, цю темряву (чи тишу), подібну до 
сліпоти чи глухоти. Їй бракує слів, як і нам самим. Як і суспільству, 
котрому бракує співчуття. Ми знаємо, як почуваються люди, по-
збавлені зору, тож вони отримують принаймні якусь опіку й адек-
ватне ставлення. Та коли Крістіна з болісними зусиллями незграб-
но залазить до автобуса, то може почути хіба що злісне гарчання 
пасажирів: «Та що з вами таке? Чи ви сліпа, чи на п’яні очі не ба-
чите?» А що їй відповідати — «Я втратила пропріоцепцію»? Відсут-
ність людської підтримки й співчуття стає ще одним випробуван-
ням — фактично Крістіна є інвалідом, але, оскільки одразу цього 
ніхто не помічає (адже вона не сліпа і не паралізована, і не має 
вад із наочними проявами), то і ставляться до неї здебільшого так, 
ніби вона недоумкувата або придурюється. Аналогічне ставлення 
відчувають на собі й люди, що мають розлади внутрішніх органів 
чуття (зокрема, пацієнти з вестибулярними розладами або пору-
шеннями після лабіринтектомії*).

Крістіна приречена існувати у світі, який ми не можемо описа-
ти чи уявити. Хоча було б доречніше говорити тут про «небуття» 
в «антисвіті». Часом їй уривається терпець — не на людях, а під час 
наших зустрічей:

— Якби я могла бодай що-небудь відчувати! — каже вона крізь 
сльози. — А я вже й забула, що це таке... Скажіть, а я була колись 
нормальною? Я справді рухалась, як усі люди?

— Звісно, що так.
— Як це «звісно»? Я вже у це не вірю, доведіть мені!
Я програю їй касету, записану за кілька тижнів до виникнення 

поліневриту. На відео вона грається з дітьми, і ці кадри виклика-
ють у неї усмішку.

— Так, це я, — каже Крістіна і раптом переходить на крик: — Але 
я більше не впізнаю себе у цій граційній дівчині! Її більше немає, 

 * Лабіринтектомія (англ. labyrinthectomia) — хірургічна операція з видалення кіст-
кового та перетинчастого вушного лабіринту, внаслідок якої можуть виникати 
вестибулярні порушення. — Прим. ред.
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я вже не можу її пригадати, навіть уявити не можу! Наче у мене 
з середини усе вишкребли... це ж так роблять із лабораторними жа-
бами, правда? Їм вишкрібають усі нутрощі, із них витягують хре-
бет, висмикують серцевину... Так і з мене, наче з жаби, висмикнули 
мою серцевину... Підходьте усі, погляньте на Крісті, першу істоту, 
з якої висмикнули серцевину! Вона не має пропріоцепції, її тіло 
себе не тямить — безтілесна Крісті, жінка-оболонка! — вона захо-
диться істеричним сміхом.

— Ну що ви! — намагаюся її заспокоїти. І приходить думка: 
«А що як вона має рацію?».

Адже Крістіна, у певному сенсі, справді була оболонкою без сер-
цевини, безтілесною примарою. Разом із відчуттям пропріоцеп-
ції вона втратила й базову, органічну основу власної ідентичнос-
ті — принаймні тієї тілесної ідентичності, «его тіла», котре вважав 
фундаментальним Фройд: «Людське его — це, передусім і понад 
усе, его нашого тіла». Певною мірою таке знеособлення й відчуття 
власної примарності виникає у всіх випадках глибоких порушень 
сприйняття або образу тіла.

Такі процеси помічав і майстерно описував Вейр Мітчелл*, яко-
му довелося працювати в роки громадянської війни у США і бачи-
ти пацієнтів з ампутованими кінцівками та пошкодженими нерво-
вими закінченнями.

Його відомий, майже документальний твір залишається най-
докладнішим та найточнішим описом таких станів (про які автор 
розповідає вустами свого персонажа, лікаря і пацієнта Джорджа 
Дедлоу):

Я з жахом виявив, що часом починаю втрачати самосвідомість і від-
чуття власного існування, чого раніше ніколи не помічав. Це відчут-
тя було для мене таким незвичним, що спершу надзвичайно бенте-
жило. Мені постійно кортіло у когось запитати, чи я й справді був 
Джорджем Дедлоу — чи, може, кимось іншим. Та, усвідомлюючи всю 
абсурдність такого запитання, я уникав розмов про мій стан і докла-
дав ще більших зусиль, щоб ретельніше проаналізувати мої відчуття. 

 * Сайлас Вейр Мітчелл (Silas Weir Mitchell; 1829–1914) — видатний американський 
лікар, письменник, поет, перший президент Американського товариства невро-
логів. — Прим. ред.
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Часом мене до болю проймало бажання повернути собі самого себе. 
Цей стан, наскільки я спроможний його передати, був пов’язаний 
з відчуттям втрати мого «я», власної індивідуальності.

Таку ж втрату власної індивідуальності відчувала й Крістіна, але 
з часом, пристосувавшись до свого стану, вона помічала її дедалі 
менше. Але невимовно моторошне відчуття безтілесності не по-
лишає її і досі — від першого дня, коли виникли органічні пору-
шення. Такі враження можуть виникати й у пацієнтів із пошко-
дженнями шийних сегментів спинного мозку, проте ці пацієнти 
паралізовані, тоді як Крістіна, попри її «безтілесність», усе ж здат-
на рухатися.

Короткі зблиски певного полегшення вона відчуває при стиму-
люванні шкіри. Вона не втрачає нагоди виходити на прогулянки, 
любить їздити у відкритих машинах, де може відчувати, як вітер 
торкається її тіла й обличчя (чутливість шкіри до легких дотиків 
у неї практично не знизилася). «Це так чудово, — каже вона, — 
я відчуваю вітер на своєму обличчі, на руках, і це хоча б віддалено 
мені нагадує, що в мене є руки й обличчя. Це не зовсім те справжнє 
відчуття, яке було колись, та воно хоч на якусь мить піднімає цю 
кляту мертву завісу».

Проте, її ситуація була і залишається «вітґенштайнівською». 
Для неї не існує виразів типу «ось моя рука...» — втрата відчуття су-
глобів і м’язів, зв’язку з власним тілом позбавила її екзистенційної, 
пізнавальної основи — і цей факт не змінять жодні її міркування 
чи дії. Вона не може бути впевненою у власному тілі — що сказав 
би на це Вітґенштайн, опинившись на її місці?

Їй вдалось у надзвичайний спосіб водночас і перемогти, й за-
знати поразки. Вона навчилась успішно діяти, маючи нікчемне 
буття. Вона сягнула неймовірної межі усіх можливостей волі, муж-
ності, завзятості, самостійності, задіяла всі ресурси своєї нервової 
та сенсорної пластичності. Їй довелося віч-на-віч зустрітись із не-
чуваним лихом і вижити у мужній боротьбі проти незбагненних 
труднощів і фізичних перешкод — це вражаюча перемога нестрим-
ної людської волі до життя. Вона — одна з невідомих героїв чи то 
пак героїнь боротьби проти неврологічних недуг.
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Водночас вона є і назавжди залишиться зламаною духом і ска-
ліченою тілом. Жодні зусилля волі й винахідливості, найдоскона-
ліші пристосування, хитрощі й можливості нервової системи ані 
на мить не змінять її цілковитої довічної втрати пропріоцепції — 
цього життєво необхідного шостого чуття, без якого людське тіло 
залишається штучним, чужим і не опанованим.

Нині, 1985 року, бідолашна Крістіна досі, як і вісім років тому, 
почувається «оболонкою без серцевини». Такою вона залишиться 
на все життя. Не знаю, з чим порівняти цей винятковий випадок. 
Наскільки мені відомо, вона є першою і поки що єдиною «безтілес-
ною» людиною на світі.

Постскриптум

Як з’ясувалося, Крістіна таки має товаришів у нещасті. З робіт док-
тора Г. Шаумбурґа*, котрий описав цей синдром уперше, я довіда-
вся про те, що глибокі сенсорні невропатії виявляють у багатьох 
пацієнтів по всьому світу. У найскладніших випадках виникають 
порушення образу тіла, аналогічні тому, що має Крістіна. Біль-
шість із них схиблені на здоров’ї чи на вітамінній лихоманці, вони 
приймають вітамін В6 (піридоксин) неймовірними дозами. Тож, 
виявляється, на світі є сотні «безтілесних» чоловіків і жінок. Проте 
більшість із них, на відміну від Крістіни, таки мають надію на оду-
жання, якщо, звісно, припинять труїти себе піридоксином.

 * Герберт Шаумбурґ (Herbert H. Schaumburg; 1932 р. н.) — американський невролог, 
науковець, професор Медичного коледжу ім. А. Айнштайна. — Прим. пер.
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4 .  
Чоловік, який випав з ліжка

Багато років тому, коли я ще був студентом-медиком, мені 
зателефонувала медсестра і схвильовано повідомила про 
один дивний випадок, що трапився з новим пацієнтом на-

шого відділення. Його шпиталізували того ранку. Цей приємний 
молодий чоловік протягом дня видавався цілковито нормальним, 
допоки не приліг задрімати. Прокинувся він у такому дивному збу-
дженні, що сам не був на себе схожим. За кілька хвилин до того він 
якось примудрився випасти з ліжка, а тепер сидів на підлозі й без 
упину репетував, відмовляючись лягти назад. «Чи могли б ви, будь 
ласка, прийти і з’ясувати, що з ним відбувається?»

У лікарні я застав пацієнта в такому стані: він лежав на підлозі 
палати, заціпеніло витріщаючись на свою ногу з неймовірним гні-
вом, жахом, збентеженням і подивом. Я запитав, чи не повернеть-
ся він до ліжка й чи потребує допомоги, на що він лише засмучено 
похитав головою. Я сів біля нього навпочіпки і почав слухати його 
історію. Того ранку він прийшов до лікарні на обстеження. З його 
слів, на здоров’я він не скаржився, проте його ліва нога здалася 
неврологам якоюсь «лінивою» — саме такою вони її й назвали, — 
тож чоловіка скерували до наших фахівців. Упродовж дня він по-
чувався добре, надвечір заснув. Прокинувся також у нормальному 
стані, допоки не поворушився й не виявив у своєму ліжку «чиюсь 
ногу» — як він стверджував, то була огидна відрізана людська 
нога! Спочатку він відчув жах, приголомшення й відразу — ніко-
ли в житті він не бачив і навіть не уявляв нічого подібного. Потім 
обережно її торкнувся. Здавалося, це була звичайна нога, але якась 
«підозріла» і холодна. І тут у його думках промайнула здогадка, він 
зрозумів: це був просто жарт! Доволі потворний і непристойний, 
але дуже оригінальний жарт! Відбувалося це напередодні Нового 
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року, і святкування вже розпочиналося. Половина персоналу була 
напідпитку і влаштувала справжній карнавал з гамірним бешке-
туванням і хлопавками. Вочевидь, одна з медсестер з особливо 
моторошним почуттям гумору прослизнула до прозекторської, де 
проводили розтин, нишком поцупила відтяту ногу й жартома під-
кинула її йому під ковдру, поки він міцно спав. Знайшовши таке 
пояснення, він зітхнув з полегшенням. Жарти жартами, та це вже 
було занадто, й він вишпурнув цю кляту ногу зі свого ліжка. Але 
тоді... (тут його невимушений товариський тон розмови зник, він 
раптом почав тремтіти і сполотнів), коли він її виштовхав із ліжка, 
то й сам чомусь упав слідом за нею — а зараз вона якось приросла 
до його тіла.

«Ви лише на неї гляньте! — вигукнув він з відразою. — Ви ко-
лись бачили таку жахливу гидоту? Я гадав, цей шмат покійника 
теж мертвий. Але це якась містика! Ця потвора до мене приклеїла-
ся!» Він вхопився за ногу обома руками й озвіріло намагався віді-
рвати її від себе, а відчувши, що всі зусилля марні, щодуху гепнув 
по ній кулаком.

— Тихо-тихо, заспокойтеся, — звернувся я до нього. — Не хви-
люйтесь! Я би на вашому місці не молотив так по цій нозі.

— А чого ж би й не молотити? — розгнівано й войовничо за-
питав він.

— Ну-у, тому що це ваша нога, — відповів я. — Невже ви її не 
впізнаєте?

Він поглянув на мене, заціпенілий від подиву й жаху, не прихо-
вуючи у хитрому погляді підозри й недовіри.

— Ну ви, лікарю, даєте, — дорікнув він. — Надурити мене хоті-
ли! Ви з тією медсестрою змовилися — і з пацієнтів глузуєте!

— Я зовсім не глузую, — відповів я. — Це ваша власна нога.
Із мого вигляду він зрозумів, що я й справді не жартував, і на 

його обличчі проступила гримаса страху.
— То ви кажете, що це — моя нога? Але хіба ж людина може не 

впізнавати власну ногу?
— Та ні, звісно, — відповів я. — Тому ви й маєте її впізнати. Я 

навіть не уявляю, щоб хтось міг не впізнавати своєї ноги. Може, це 
ви з нас глузуєте?
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— Я — ні, що ви, перед Богом клянусь, ось вам хрест, я правду 
кажу! Просто... має ж людина знати своє тіло, що її, що не її. Але ж 
ця нога, ця річ — він знову з огидою здригнувся — зовсім не схожа 
на нормальну ногу, вона якась несправжня і геть не схожа на час-
тину мого тіла.

— То на що ж тоді вона схожа? — запитав я, почуваючись уже не 
менш збентеженим, ніж він.

— На що вона схожа? — пробурмотів він повільно. — А я ска-
жу вам, лікарю. Вона взагалі ні нащо не схожа. Як мені може на-
лежати така мерзота? Я й гадки не маю, звідки щось подібне могло 
з’явитися... — на останніх словах він затих, охоплений жахом.

— Послухайте, — сказав я. — Я бачу, ви занедужали. Прошу, до-
звольте я допоможу вам повернутися до ліжка. А наостанок лише 
запитаю вас про дещо. Якщо ось це — не ваша ліва нога (за мить до 
того він назвав її «фальшивкою», хоча щиро здивувався, що хтось 
так майстерно скопіював його власну кінцівку), де ж тоді поділась 
ваша справжня ліва нога?

Цього разу він так сполотнів, наче ось-ось зомліє.
— А я не знаю, — промовив він. — І гадки не маю. Вона якось 

зникла. Ніде немає. Ніяк не можу її знайти...

Постскриптум

Після виходу в друк цього спостереження (що увійшло до книж-
ки «Нога», виданій 1984 року) я отримав листа від видатного не-
вролога, доктора Майкла Кремера, котрий написав:

До мене звернулися колеги з відділення кардіології з проханням огля-
нути одного незвичайного пацієнта. Він мав порушення серцевого 
ритму — миготіння передсердь, від стінки його судини відірвався 
крупний ембол і затромбував її, що призвело до паралічу лівої по-
ловини тіла. Моя допомога знадобилася, коли хворий почав щоночі 
падати з ліжка, чого кардіологи не могли пояснити жодним чином.

Коли ж я поцікавився, що відбувається з ним уночі, він цілком 
серйозно пояснив: щоразу, як він прокидається серед ночі, він зна-
ходить у ліжку чиюсь холодну мертву волохату ногу. Він не знав, як 
вона біля нього опинялась, і не збирався тримати це жахіття у сво-
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єму ліжку, тож виштовхував її здоровою ногою і рукою, після чого, 
звісно, і сам падав на підлогу.

Він був яскравим прикладом цілковитої втрати зв’язку свідомос-
ті з паралізованою кінцівкою. Проте мені так і не вдалося розпита-
ти його, чи бачив він свою власну ногу поруч із уявною, адже всю 
його увагу захопила боротьба проти «огидної чужої ноги», що нібито 
з’являлася ночами у його ліжку.
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5 .  
Руки

Шістдесятирічна Мадлен Д. потрапила до шпиталю 
Св. Бенедикта, що поблизу Нью-Йорка, 1980 року. Вона 
мала вроджену сліпоту й церебральний параліч, усе жит-

тя провела вдома, де за нею доглядали рідні. Судячи з її невтішно-
го стану й способу існування, вона страждала на спастичність* та 
атетоз, що спричиняв мимовільні рухи обох її рук, крім того, мала 
недорозвинені очі. Тож я очікував побачити розумово відсталу 
і здеградовану людину.

Жодного з цих очікувань вона не виправдала. Навіть зовсім на-
впаки, вона могла вільно й навіть красномовно спілкуватися (на 
щастя, спастичність практично не вплинула на її мовлення) і ви-
явилася надзвичайно освіченою та начитаною жінкою, сповненою 
оптимізму.

— Ви стільки всього прочитали — просто неймовірно! — сказав 
я. — Ви, напевно, чудово володієте Брайлем?

— Ні, не володію, — сказала вона. — Усі ці книжки я сприймала 
на слух — мені читали вголос або вмикали аудіозаписи. А шриф-
том Брайля я і слова не прочитаю. Руками я взагалі нічого не можу 
робити, — вона глузливо ними помахала, — не маю з них жодної 
користі... Ці нещасні мотузки з тіста ні для чого не придатні — 
вони наче й не є частиною мене.

Ці слова мене цілковито збентежили. Зазвичай церебральний 
параліч не поширюється на руки — принаймні аж так їх не вражає. 
Вони можуть бути дещо спастичними, слабкими чи деформова-

 * Спастичність — рухові порушення при багатьох неврологічних захворюван-
нях, що характеризуються станом підвищеного м’язового тонусу та болісними 
м’язовими спазмами. — Прим. пер.
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ними, проте загалом у таких випадках руки залишаються цілком 
функціональними (на відміну від ніг, що можуть бути повністю 
паралізованими — такі випадки мають назву «хвороба Літла» або 
«церебральна диплегія»*).

Руки міс Д. були лише незначною мірою спастичними та зрід-
ка мимоволі рухалися, дещо вражені атетозом. За лічені хвилини 
мені вдалося з’ясувати, що їхня чутливість була цілковито збере-
жена: жінка миттєво й безпомилково визначала легкі дотики, біль, 
температуру й пасивні рухи пальців. Її базові сенсорні відчуття не 
зазнали жодних порушень. Натомість система сприйняття вияви-
лася суттєво й докорінно розладнаною. Їй не вдавалося ані впізна-
ти, ані вгадати жодних предметів, що б я не поклав у її долоні. На 
дотик вона навіть не відрізняла ці речі від моїх рук. З іншого боку, 
вона й не намагалася нічого дослідити, її пальці не виконували 
жодних «розпізнавальних» рухів — цією бездіяльною інертністю 
вони й справді нагадували «нещасні мотузки з тіста».

Це здавалося мені надто дивним. Я замислився: що все це озна-
чало? Вона не мала цілковитого чуттєвого «дефіциту». Її руки мо-
гли б чудово функціонувати — і все ж, залишалися пасивними. А 
можливо, ця «безкорисність» була лише наслідком того, що вона 
просто ніколи ними не користувалася? Від самого народження її 
завжди «захищали» й «доглядали, як мале дитя» — тож чи не стало 
це перешкодою природному дослідженню світу на дотик, як це від-
бувається у всіх немовлят від перших місяців життя? Нею завжди 
опікувалися, за неї усе робили — чи не стало це на заваді розвитку 
базових функцій її рук? Якщо ця неймовірна (і єдина, що спадала 
мені на думку) гіпотеза була правдивою — чи могла б ця жінка за-
раз, у свої шістдесят, надолужити все те, чого не встигла навчитись 
у перші тижні й місяці життя?

Чи траплялися такі випадки з кимось раніше? Чи намагався хтось 
описати або подолати такі труднощі? Я цього не знав, проте одразу ж 

 * Диплегія (англ. diplegia, від грецьк. di — два, plegia — удар, параліч) — двобічний 
параліч обох рук, ніг або частин обличчя. При церебральній диплегії, що є різно-
видом церебрального паралічу, частіше виникає знерухомлення ніг, аніж параліч 
рук. — Прим. пер.
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провів паралель з історією, котру Леонтьєв та Запорожець виклали 
у книжці «Відновлення рухів». Описаний ними стан цілковито від-
різняється від випадку Мадлен. Автори виявили «відчуження» рук 
у двох сотень солдат після тяжких травм і хірургічних втручань. Ці 
пацієнти також скаржилися, що відчували свої руки «чужими», «не-
живими», «безкорисними» та ніби «приклеєними», маючи при цьо-
му неушкоджені неврологічні й сенсорні функції. Леонтьєв і Запо-
рожець наголошували на зв’язку між «збоями» у «системі гностичної 
чутливості» (що забезпечує чуттєву або перцептивну координацію 
рук) та тривалою незадіяністю рук упродовж багатьох тижнів та мі-
сяців після тяжких травм і хірургічних операцій. Проте, хоча Мадлен 
і скаржилася на аналогічне відчуття «непотрібності» й «відчуження» 
кінцівок, інакше вона ніколи й не почувалася. Вона мала не просто 
відновити функції своїх рук, а відкрити їх для себе і нарешті здобути; 
не просто відновити «систему гностичної чутливості», а запустити її 
в дію вперше у житті. Наскільки це було можливим?

У солдатів, описаних Леонтьєвим і Запорожцем, перед поранен-
ням руки функціонували нормально. Усе, що їм слід було зробити, 
це лише «пригадати» те, що виявилося «забутим», «від’єднаним» чи 
«вимкненим» унаслідок тяжкої травми. Тим часом Мадлен зовсім 
не мала що згадувати, оскільки ніколи не задіювала руки для жод-
них потреб — їй здавалося, наче вона не має ані долонь, ані рук 
узагалі. Їй ніколи не доводилося самостійно їсти, ходити в туалет 
чи тягнутись за якимись речами, щоб доглянути за собою — усе це 
вона дозволяла робити іншим. Вона прожила цілих шістдесят років 
так, ніби зовсім не мала рук.

Тож перед нами постав нелегкий виклик: з одного боку, руки 
пацієнтки зберігали ідеальні сенсорні функції, проте, з другого, 
вона залишалася безсилою та неспроможною пов’язати ці чуттє-
ві сигнали зі сприйняттям довколишнього світу і себе самої. Коли 
йшлося про її «ні до чого не придатні» руки, для неї не існувало по-
нять «я сприймаю, я розпізнаю, я зроблю, я виконую дію». Проте 
ми мали застосувати підхід, випробуваний Леонтьєвим і Запорож-
цем на їхніх пацієнтах, аби так чи інакше підштовхнути її руки до 
активних дій. Таким чином ми сподівалися запустити рухову інте-
грацію, адже, як казав Рой Кемпбелл, «дія спонукає до інтеграції».
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Мадлен з радістю на це погодилася, хоча такий експеримент ви-
давався їй не надто обнадійливим. «Як же я зможу робити щось 
моїми руками, — розгублено запитувала вона, — якщо вони наче 
з вогкої глини?»

«Спочатку була дія», — пише Ґете. Можливо, так і є, коли перед 
нами постають дилеми морального або екзистенційного характе-
ру, але не тоді, коли йдеться про зародження рухів і сприйняття. 
Хоча й тут завжди трапляються несподівані винятки: перший крок 
(або перше слово, як «вода» у Гелен Келлер*), перший рух, перше 
враження, перший імпульс — просто нізвідки, з позбавленої сенсу 
порожнечі.

«Спочатку був імпульс» — саме «імпульс», значно простіший і, 
водночас, загадковіший, ніж дія чи рефлекс. Ми не могли наказати 
Мадлен: «Зробіть це!», та зберігали надію на раптовий імпульс — 
ми могли сподіватися й чекати, спонукати чи навіть провокувати 
його появу.

Якось мені спав на думку образ немовляти, що тягнеться до гру-
дей матері. Тоді я підказав медсестрам: «Залиште їжу для Мадлен 
трохи далі від її ліжка, ніж зазвичай. Начебто випадково. Звісно, 
не моріть її голодом і не дражніть. Просто спробуйте дещо менше 
панькатися з нею, коли годуєте». І одного дня з нею сталося те, чого 
не відбувалося ніколи в житті — роздратована і зголодніла, замість 
того, щоб терпляче й бездіяльно чекати на допомогу, Мадлен про-
стягнула руку, намацала на таці з їжею бублик, схопила й піднесла 
до рота. Ось так у шістдесят років вона уперше в житті скористала-
ся своїми руками, здійснила ними першу осмислену рухову дію, на-
родившись таким чином як «людина руху» (таким терміном Шер-
рінґтон позначав аспект особистості, що постає через фізичні дії), 
а ще як «людина сприйняття», адже цей рух став також початком її 
мануального сприйняття світу. Тож її першим враженням, першим 
розпізнаним предметом став бублик, або ж «бубликовість» — як 

 * Гелен Адамс Келлер (Helen Adams Keller; 1880–1968) — американська письмен-
ниця, громадська діячка. У півторарічному віці втратила зір і слух. За допомогою 
шрифту Брайля оволоділа англійською, латиною, грецькою, французькою та ні-
мецькою мовами. Автор 12 книжок та численних публікацій. — Прим. пер.
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свого часу Гелен Келлер змогла впізнати і назвати воду (або ж «во-
дянистість» як сукупність ознак води).

Цей перший акт упізнавання став початком неймовірно стрім-
кого поступу. Голод фізичний, що підштовхнув її до руху в пошу-
ках бублика, згодом перетворився на голод пізнання, вимагав но-
вих рухів заради дослідження цілого світу. І шлях цей розпочався 
з їжі — вона вивчала на дотик усі продукти, посуд, столові прибо-
ри. Народжена сліпою і «безрукою», Мадлен звикла «розпізнавати» 
предмети, пробираючись манівцями, шляхом припущень і здога-
дів, тож за все життя досі не сформувала навіть найпростіших вну-
трішніх образів (на відміну від Гелен Келлер, яка мала принаймні 
тактильні образи). Ця жінка могла б назавжди залишитися безпо-
радним дитям, якби не її винятковий інтелект і начитаність, що 
допомагали її уяві заповнювати всі прогалини образами, так би 
мовити, запозиченими у когось, окресленими мовою, позначені 
чиїмись словами.

Бублик вона розпізнавала як булочку округлої форми з діркою 
посередині, виделку — як видовжений плаский предмет із кілько-
ма гострими зубцями. Та невдовзі цей попередній аналіз поступив-
ся миттєвому інтуїтивному впізнаванню самих предметів, як «ста-
рих приятелів», чий вигляд та особливості неможливо ні з чим пе-
реплутати. Це миттєве синтетичне, а не аналітичне розпізнавання 
її захоплювало, вона відчувала, як відкриває новий чарівний світ, 
сповнений таємниць і краси.

Тепер найпростіші речі викликали у неї захват — захват і ба-
жання їх відтворити. Вона попросила глини й почала створювати 
скульптури: спочатку виліпила ріжок для взуття. І вже у цій першій 
роботі відчувався її неповторний стиль і гумор, а м’які та водночас 
потужні лінії нагадували ранні роботи Генрі Мура*.

А невдовзі, десь за місяць після її першого «прозріння», Мадлен 
перенесла свою увагу й захоплення з речей на людей. Зрештою, 
незмінна форма предметів обмежувала її творчу фантазію, хоча 

 * Генрі Мур (Henry Moore; 1898–1986) — британський художник, скульптор, майстер 
монументальної фігуративної пластики. Його роботи здебільшого мають абстрак-
тний характер та відтворюють образи стихій і природних форм. — Прим. ред.
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вона й відтворювала їх із дещо наївною, простодушною, а часом 
і кумедною геніальністю. Відтепер їй кортіло дослідити людські об-
личчя й тіла, вивчати їх у стані спокою і в русі. Здавалося, її руки, 
які нещодавно звисали, наче шматки тіста, тепер здобули надпри-
родну рухомість і чуттєвість. Її пальці не просто розпізнавали риси 
обличчя й ретельно вивчали їх у пошуках усіх візуальних подро-
биць — вона ніби «пробувала» людину на дотик, оцінювала й за-
мислено переносила кожну деталь в уяву з художнім і творчим 
підходом вродженого (новонародженого) митця. В її рухах відчу-
вались уже не просто торкання сліпої жінки, а вдумливі дотики 
незрячої художниці, внутрішній погляд якої щойно відкрився до 
всього чуттєвого й нематеріального розмаїття світу. І кожне від-
криття нової для неї дійсності вона прагнула відтворити й переда-
ти у нових роботах.

Вона почала моделювати голови та фігури людей, і вже за рік ста-
ла місцевою знаменитістю, котру називали Сліпою Скульпторкою 
зі шпиталю Св. Бенедикта. Здебільшого її скульптури, завбільшки 
з половину або три чверті від оригіналу, мали прості, але впізнавані 
риси й неповторну силу виразності. Усі ми, як і сама Мадлен, були 
глибоко зворушені і вражені цим досвідом, що здавався майже міс-
тичним дивом. Хто б міг таке уявити, щоб на шістдесятому році жит-
тя людина могла розвинути базові здібності до сприйняття, котрих 
не змогла, як усі здорові люди, здобути у перші місяці свого життя? 
Які дивовижні можливості навчання у пізньому віці, зокрема і для 
інвалідів, відкривав такий досвід. І хто міг би сподіватися, що ця слі-
па паралізована жінка, яку все життя вважали недієздатною і три-
мали під надмірною опікою, могла зберігати паростки неймовірної 
художньої чуттєвості (несподіваної для інших і для неї самої), що 
змогли прокинутися від шістдесятирічного сну, прорости, розквіт-
нути і проявитись у рідкісному прекрасному таланті?

Постскриптум

Як мені вдалося з’ясувати, випадок Мадлен — зовсім не виняток. 
Того ж року мені трапився ще один пацієнт, чоловік на ім’я Саймон 
К., котрий також страждав на церебральний параліч, до того ж мав 
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глибоке ураження зору. Хоча його руки зберігали нормальну силу 
й чутливість, містер К. практично ніколи їх не задіював, тож за-
лишався цілковито незграбним, намагаючись розпізнати щось на 
дотик або чимось скористатися. Тепер, маючи досвід роботи з Мад-
лен, ми замислилися, чи не виникла й у цього пацієнта аналогіч-
на «агнозія, пов’язана з затримкою розвитку» — а якщо так, то чи 
можливо здолати її аналогічним шляхом? Наші здогадки невдовзі 
підтвердилися: методи, що були ефективними для Мадлен, стали 
такими ж дієвими і для Саймона. Вже за рік у його руках закипіла 
робота, а найбільше він захопився теслярством, із задоволенням 
виточував із дерева й фанери деталі, з яких виготовляв простень-
кі іграшки. Він не мав покликання до відтворення якихось форм 
у скульптурах — на відміну від Мадлен, він не був митцем. Та, про-
вівши півстоліття як людина без рук, тепер він щоразу тішився, що 
може ними скористатися.

Особливість цього випадку полягає, напевно, і в тому, що Сай-
мон, на відміну від обдарованої та захопленої творчістю Мадлен, 
є лише привітним чолов’ягою, до того ж із легкою формою сла-
боумства. Цю жінку можна назвати унікальною, Гелен Келлер — 
одна на мільйон, а от простакуватий Саймон не йде з нею у жодне 
порівняння. Та все ж таки, обидва ці пацієнти на власних прикла-
дах підтвердили можливість життєвоважливого здобутку — вони 
віднайшли свої власні руки. Вочевидь, інтелект як такий не віді-
грає у цьому процесі вирішальної ролі. Найважливіше правило тут 
одне: активно діяти.

Такі випадки агнозії, пов’язаної з затримками розвитку, вини-
кають рідко. Проте доволі часто можна побачити приклади на-
бутої агнозії, якої також стосується цей фундаментальний прин-
цип дії. Так, серед багатьох моїх пацієнтів із діабетом поширений 
синдром так званої невропатії «рукавичок та панчіх». У випадках 
особливо глибоких порушень хворі скаржаться не лише на заціпе-
ніння кінцівок (ніби вони в тісних рукавичках і панчохах), а й на 
відчуття їхньої цілковитої відсутності чи нереальності. Часом вони 
почуваються (зі слів одного з пацієнтів) «наче цурпалок», у якого 
«зникли» руки і ноги. Їм може здаватися, ніби їхні кінцівки стали 
обрубками, до яких якось «приросли» грудки «тіста» чи «гіпсу». За-
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звичай це відчуття «безрукості» чи «безногості» з’являється цілком 
раптово, а потім так само несподівано зникає. Вочевидь, існує пев-
на критична межа дієздатності й відчуття власного тіла (функціо-
нальна та онтологічна). Вирішальний принцип у роботі з такими 
пацієнтами — спонукати їх до дій (за потреби, навіть хитрощами), 
що залучатимуть їхні руки і ноги до дій. Тоді пацієнт матиме шанси 
до раптового повернення своїх «нереальних» кінцівок до «життя» 
і знову їх відчуватиме — якщо володітиме достатнім фізіологічним 
потенціалом. Проте, в разі тотальної невропатії та повного відми-
рання дистальної частини* нервів, таке «пробудження» буде не-
можливим.

Визначений мінімум дій є життєво важливим для пацієнтів 
із тяжкими, але не найгіршими формами невропатій — саме така 
активність і становитиме відмінність між «безруким цурпалком» та 
людиною, здатною рухатися (однак перевищення цих мінімальних 
навантажень може призвести до виснаження обмежених нервових 
функцій, а в подальшому і повторної втрати відчуття кінцівок).

Слід додати, що всі ці суб’єктивні відчуття мають точні 
об’єктивні відповідники: коли локально, у м’язах стоп і долонь ви-
никає «електротиша», тоді й на всіх рівнях чуття, включно із сен-
сорними ділянками кори головного мозку, будь-які біоелектричні 
сигнали («викликані потенціали») у відповідь на зовнішні подраз-
ники цілковито відсутні. Та, щойно функції стоп і долонь відновлю-
ються за допомогою дії, миттєво виникає й протилежна фізіологіч-
на картина.

Про аналогічне відчуття відмирання та штучності тіла йдеться 
також у третьому розділі цієї книжки «Безтілесна жінка».

 * Дистальний (лат. distalis — віддалений) — розташований на периферії від центру, 
віддалений від початку (судин, м’язів, зв’язок тощо). — Прим. пер.
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6 .  
Фантоми

За визначенням неврологів, «фантом» — стійкий образ або 
спогад про частину тіла (зазвичай це кінцівки), що збері-
гається упродовж місяців та років після її втрати. Фантоми, 

відомі ще від часів стародавньої медицини, найдетальніше описані 
і досліджені видатним американським неврологом Сайласом Вей-
ром Мітчеллом, який починав їх вивчати в роки громадянської ві-
йни у США.

Вейр Мітчелл описав фантоми багатьох різновидів: декотрі 
з них виявлялися дуже дивними, примарними й ефемерними (він 
назвав їх «чуттєвими примарами»), інші були цілком переконли-
вими та навіть небезпечними, майже тілесними і реальними. На-
справді, часом виникають нестерпно болісні фантоми, хоча в біль-
шості випадків вони безболісні. Котрісь нагадують фотографічно 
чіткі копії чи зліпки втрачених кінцівок, інші, так звані «негативні 
фантоми» або «фантоми відсутності», мають ґротескно зменшені 
або спотворені форми. Він також чітко зазначав, що такі розлади 
«образу тіла» (термін, лише за п’ятдесят років запроваджений Генрі 
Гедом*) можуть виникати або під впливом центральних факторів 
(при подразненні чи пошкодженні сенсорних зон кори головного 
мозку, особливо його тім’яних доль), або ж під впливом перифе-
рійних факторів (при утворенні кукси нерва або невроми; пошко-
дженні, блокуванні або подразненні нервів; при порушеннях у ро-
боті спинномозкових корінців або чутливих сенсорних провідних 

 * Генрі Гед (Henri Head; 1861–1940) — англійський невролог, нейропсихолог, до-
слідник фізіології болю. З науковою метою проводив численні експерименти на 
власному тілі. — Прим. пер.
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шляхів спинного мозку). Саме ці периферичні чинники найбільше 
мене й зацікавили.

Короткі уривки різних спостережень, наведені нижче, були ра-
ніше опубліковані у «Клінічних курйозах» «Британського медично-
го журналу».

Фантомний па лець

Якось один моряк випадково відрізав собі вказівний палець на пра-
вій руці. Після чого його цілих сорок років мучив нав’язливий фан-
том цього напружено випнутого пальця — саме такого, як під час 
того давнього інциденту. Щоразу, як чоловік підносив праву руку 
до свого обличчя — під час їжі або щоб просто почухати носа — він 
боявся поцілити собі в око цим випнутим фантомним пальцем (він 
знав, що це було абсолютно неможливо, та все одно не міг позбути-
ся цього відчуття). Із часом у нього розвинулася тяжка форма діа-
бетичної сенсорної невропатії, внаслідок чого він зовсім утратив 
відчуття своїх пальців. Разом із ними зник і його фантом.

Відомо, що патологічні розлади центральної нервової системи, 
спричинені сенсорним інсультом, можуть «усувати» фантоми. Та 
наскільки часто аналогічний ефект може мати периферійний па-
тологічний розлад?

Фантомні кінцівки,  що зник ають

Усі пацієнти з ампутованими кінцівками, а також усі, хто з ними 
працював, знають, що фантомні відчуття відіграють ключову роль 
при застосуванні протезів. Доктор Майкл Кремер пише: «Для лю-
дини, що перенесла ампутацію, фантомна кінцівка має незамінне 
значення. Я переконаний, що ніхто не зможе нормально ходити, 
маючи протез ноги, якщо не буде ототожнювати його з образом, 
тобто фантомом втраченої кінцівки».

Тож зникнення цього фантома може мати катастрофічні наслід-
ки, і тоді його відновлення й повернення до життя стає першочер-
говим завданням. Цьому можна зарадити в різні способи: до при-
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кладу, Вейр Мітчелл описав, як фарадизація* плечового сплетення 
нервів несподівано «оживила» фантомну руку, яку людина не від-
чувала вже двадцять п’ять років.

А один із моїх пацієнтів описував, як щоранку йому доводило-
ся «будити» свою фантомну ногу: спочатку він підтягував до себе 
куксу ампутованої по коліно ноги, а далі кілька разів ляскав по ній 
долонею — «як ляскають немовля по сідницях». На п’ятий або шос-
тий раз раптово «вистрелював» відновлений фантом, пробуджений 
периферійними стимулами. Лише тоді він міг надягати свій протез 
і ходити. Цікаво, до яких ще хитрощів вдаються люди з ампутова-
ними кінцівками?

Просторові  фантоми

Пацієнта на ім’я Чарльз Д. скерували до нашого відділення через 
постійні запаморочення, а також він часто шпортався й падав. 
Наші колеги безпідставно припустили, що його стан був спричине-
ний запаленням внутрішнього вуха. Та після детального опитуван-
ня хворого з’ясувалося, що йдеться зовсім не про запаморочення. 
Насправді перед його очима мерехтіли уявні переміщення власно-
го тіла у просторі — йому здавалося, наче підлога то віддаляється, 
то раптом здіймається, нахиляється або трясеться — він говорив, 
що ніби опинявся «на кораблі, який штормило бурхливе море». 
Щойно він зводив очі зі своїх ніг, відчував, як і сам розгойдувався 
й хитався. Зоровий контроль допомагав йому визначати справжнє 
розташування свого тіла, та часом його відчуття втрати рівноваги 
настільки переважало видиму дійсність, що навіть підлога і ноги, 
на які він дивився, лякали його уявними пересуваннями у просторі.

Невдовзі ми з’ясували, що насправді цей пацієнт страждав на 
гострі напади табесу**, а внаслідок враження хворобою задніх ко-

 * Фарадизація — застарілий електротерапевтичний метод, заснований на дії на 
окремі ділянки хворого асиметричним змінним струмом. — Прим. ред.

 ** Табес — спинна сухотка, що розвивається на пізній стадії нейросифілісу. — 
Прим. пер.
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рінців спинного мозку часом у його свідомості спалахували якісь 
сенсорні марення, мерехтливі «пропріоцептивні ілюзії».

На останній стадії табесу може розвиватися пропріоцептивна 
«сліпота», повністю зникає відчуття м’язів та суглобів ніг — це за-
гальновідома закономірність. Та чи доводилося комусь натрапляти 
на цю проміжну стадію просторових фантомів чи ілюзій, що вини-
кають внаслідок гострих (хоча й зворотних) нападів табетичного 
марення?

* * *
Переживання цього пацієнта нагадали мені про те, як після трав-
ми я сам пережив подібне відчуття. Тоді у мене розвинулася про-
пріоцептивна скотома*.

Цей стан я описав у книжці «Нога»:

Я зовсім не міг утримати рівновагу і мав поглянути вниз. Ось тоді 
я зрозумів, що справа була в моїй нозі — чи, радше, у тому безформ-
ному крейдяному циліндрі, на який вона перетворилась — у білій, 
як стіна, абстракції ноги. Цей циліндр то збільшувався до кількасот 
метрів завдовжки, то скорочувався до двох міліметрів, то раптом 
напинався і звужувався, то вихилявся з боку в бік. По п’ять разів на 
секунду він змінював розмір, форму, кут нахилу й розташування. З 
ним відбувалися незліченні трансформації, між кількома образами 
пролітали тисячі «кадрів»...

Фантоми: живі  чи мертві?

Феномен виникнення фантомів часто викликає дещо суперечливе 
ставлення — чи мають вони виникати, чи не є проявами патоло-
гій, чи слід вважати їх справжніми? Та це стосується лише наукової 
літератури, тоді як самі пацієнти мають чіткі пояснення. Вони від-
різняють різні фантоми. До прикладу, один чоловік, перебуваючи 
при ясній свідомості, описав свої відчуття так:

 * Скотома (від грець. skotos — темрява) — ізольована сліпа ділянка в полі зору. 
Хворим із такими розладами доводиться орієнтуватись у просторі за допомогою 
периферичного зору. — Прим. пер.
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Часом ця штуковина, ця примарна нога починає пекельно боліти, 
я відчуваю, як на ній вигинаються уявні пальці або як її зводить су-
домою. Найгірше стає вночі або якщо зняти протез чи не рухатися. 
А якщо протез зафіксувати й почати ходити, усе це минає. Тоді я теж 
відчуваю свою ампутовану ногу, але вже зовсім інакше — це добрий 
фантом, він оживляє протез і допомагає мені ходити.

Чи не підтверджує історія цього пацієнта, як і всіх інших, важли-
вість активної дії, що здатна розвіяти «поганий» (тобто пасивний, 
патологічний) фантом, а також зберегти необхідний «добрий» 
фантом (незмінний образ, тілесну пам’ять утраченої кінцівки) 
в активному та дієздатному стані?

Постскриптум

Багато пацієнтів з фантомами (хоча й не всі) страждають на «фан-
томні болі», тобто болі у фантомних кінцівках. Часом це дещо хи-
мерні відчуття, але зазвичай ідеться про цілком «звичний» біль, 
що турбував їх ще до втрати кінцівки або міг би й досі виникати, 
якби її вдалося зберегти. Після виходу в друк першого видання цієї 
книжки я отримав багато цікавих листів від пацієнтів, які також ді-
лилися такими відчуттями. Один із читачів написав про біль, якого 
завдавав його ніготь, врослий у палець ноги, — він «не подбав» про 
нього вчасно, тож такий самий біль переслідував його впродовж 
усіх років після ампутації. Іншого чоловіка турбувало інакше від-
чуття: він страждав на радикуліт, що через зміщення міжхребцево-
го диска віддавав нестерпним болем у фантомну кінцівку. Та одра-
зу ж після хірургічного втручання й фіксації хребців цей біль зник. 
Такі випадки не виняткові, вони в жодному разі не є «вигадками» 
пацієнтів, а засоби нейрофізіології цілком дозволяють їх виявляти.

Так доктор Джоун Коул, мій колишній студент, який став нейро-
фізіологом, що спеціалізується на захворюваннях спинного мозку, 
якось описав мені стан однієї пацієнтки. Ця жінка постійно відчу-
вала сильний біль у фантомній нозі. Спинномозкова анестезія із 
введенням лідокаїну в міжостисті зв’язки на певний час зняла фан-
томний біль (тоді ж фактично зник і сам фантом). Проте електро-
стимуляція корінців спинного мозку викликала відчуття гострого 
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поколювання у фантомній нозі, котре дуже відрізнялося від тупо-
го болю, що зазвичай турбував жінку. Тим часом стимуляція сег-
ментів спинного мозку, розташованих вище, відчутно зменшила 
фантомні больові відчуття (зі слів пацієнтки). Також доктор Коул 
показав мені докладний звіт електрофізіологічних обстежень па-
цієнта, який впродовж чотирнадцяти років страждав на сенсорну 
поліневропатію. У багатьох аспектах це нагадувало випадок Кріс-
тіни, описаний в історії «Безтілесна жінка» (див. Proceedings of the 
Physiological Society, за лютий 1986 р., с. 51).
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7 .  
Чітко за рівнем

Я зустрівся з містером Макґреґором у клініці Святого Дун-
стана для літніх людей, де на той час працював. Відтоді ми-
нуло вже дев’ять років, а його образ і досі стоїть перед мої-

ми очима, ніби це відбувалось учора.
— Що з вами сталося? — запитав я, коли він скособочено увій-

шов до мого кабінету.
— Зі мною? Та начебто нічого, як на мене. Але всі мені говорять, 

ніби я скособочений, кажуть: «Ти — як та Пізанська вежа. Ще тро-
хи — і геть перекинешся».

— А ви що, не відчуваєте ніяких перекосів?
— Та ні, зі мною все гаразд. Гадки не маю, про що вони кажуть. 

Як це можна перехилитись набік і цього не помітити?
— І справді, дивина та й годі, — відповів я. — Давайте розбере-

мося. Я би хотів поглянути, як ви ходите — перейдіть-но ось звідси 
до тієї стіни, а тоді назад. Я б і сам подивився, і хотів, щоб ви по-
глянули також. Ми зафіксуємо, як ви йдете, на відеокамеру, а тоді 
одразу ж вам покажемо.

— Без проблем, док, — мовив він і, подавшись уперед боком, 
підвівся зі стільця. «Який міцний дідуган, — подумав я. — Він у свої 
дев’яносто три має вигляд сімдесятирічного. Жвавий, при ясному 
розумі. Він і до ста доживе. Такий дужий, що може навіть зі своєю 
хворобою Паркінсона вагони з вугіллям розвантажувати».

І ось він пішов — твердим і швидким кроком, але схилений на-
бік під неймовірним кутом градусів до двадцяти. Його центр тя-
жіння перемістився до лівої частини тіла, і при ходінні він ледве 
утримував рівновагу.

— Ну ось! — він задоволено усміхнувся. — Бачите? Жодних від-
хилень, я йшов струнко, як солдат!
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— Ви справді так гадаєте, містере Макґреґор? — запитав я. — 
Давайте ви самі поглянете.

Я відмотав плівку назад і почав програвати запис. Побачивши 
себе на екрані, він збентежено викотив очі й роззявив рота.

— Побий мене грім! — пробурмотів він. — А вони ж таки мали 
рацію, мене й справді перехнябило на правий бік. Тепер я це чудо-
во бачу, але й далі не помічаю. Не відчуваю зовсім.

— Власне, у тому-то й біда, — відповів я.
Ми з радістю усвідомлюємо, що наділені п’ятьма чуттями, 

які дають нам змогу сприймати довколишній світ і розвиватися 
у ньому. Та, окрім них, існує ще й інше чуття — таємне. Якщо ба-
жаєте, назвімо його шостим. У нашому житті воно завжди було не 
менш важливим, ніж решта, та залишалося непоміченим і неви-
знаним, допоки дослідники не відкрили його, вивчаючи несвідо-
мі, автоматичні процеси людського організму. З історичного по-
гляду, це сталося доволі пізно. Відчуття взаємного розташування 
тіла й кінцівок, що формується з сукупності сигналів від рецепто-
рів у суглобах та сухожиллях, — котре у вікторіанську епоху на-
зивали «м’язовим чуттям», — наприкінці 1890-х отримало назву 
«пропріоцепція». 

І лише у ХІХ столітті дослідники зосередилися на складних 
механізмах і важелях, що допомагають нашому тілу орієнту-
ватись у просторі та утримувати рівновагу, хоча для науки тут 
і досі залишається чимало нерозкритих таємниць. Мабуть, саме 
ця космічна ера з новими можливостями й викликами життя, не 
обтяженого гравітаційною силою, дасть нам змогу переоцінити 
потенціал таких органів, як внутрішнє вухо, вестибулярний апа-
рат та інші приховані рецептори й рефлекси, завдяки яким наше 
тіло може орієнтуватись у просторі. Адже здоровій людині, яка 
веде звичайний спосіб життя, може здаватися, ніби цих систем 
і зовсім не існує.

А от їхню відсутність не помітити неможливо. Зникання або ви-
кривлення сигналів, що надходять від пошкоджених прихованих 
органів чуття, викликає у людини невимовно дивний стан, що на-
гадує втрату зору або слуху. Коли ж пропріоцепція геть «відключа-
ється», тіло ніби перестає себе чути і бачити — латинський корінь 
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терміна «пропріоцепція» proprius* підкреслює й те, що в такому 
стані тіло перестає собі належати й відчувати себе тілом (див. тре-
тій розділ «Безтілесна жінка»).

Тим часом мій літній пацієнт занурився у власні роздуми, на-
супивши брови і стиснувши губи. Він стояв замислено й нерухо-
мо, будучи моєю улюбленою картиною пацієнта, для якого настає 
мить усвідомлення, коли він, приголомшений та осяяний розу-
мінням, уперше починає усвідомлювати, що саме з ним не так і як 
можна цьому зарадити. Цієї чудової миті розпочинається справ-
жня терапія.

— Дайте-но помізкувати, — забурмотів він, звертаючись прак-
тично сам до себе, насупивши сиві кошлаті брови й підкреслюю-
чи кожну думку енергійними рухами вузлуватих рук. — Давайте 
разом подумаємо — має ж бути якесь пояснення! Я перевалюю-
ся набік, але сам цього не помічаю, правильно? Для цього ж має 
бути якесь відчуття, якийсь чіткий сигнал. Але я його не отримую, 
так? — він на мить замислився. — Знаєте, я раніше працював сто-
ляром, — продовжив він, наближаючись до розгадки. — Ми за-
вжди користувалися будівельним рівнем, коли перевіряли, чи ма-
ють вертикальні або горизонтальні поверхні якісь непомітні кути 
нахилу. Я от думаю — чи має наш мозок якесь пристосування, по-
дібне до ватерпасу?

Я ствердно хитнув головою.
— А хвороба Паркінсона може виводити його з ладу?
Я знову підтвердив його здогадку.

— То ось що зі мною сталося!
Я погодився втретє і відповів:

— Так, так і ще раз так.
Згадавши про будівельний рівень — прилад, яким він часто 

користувався в роботі, містер Макґреґор поцілив просто в десятку. 
Йому вдалося дібрати фундаментальну метафору до життєво важ-
ливої системи контролю, що діє у мозку людини. Будова внутріш-
нього вуха і справді передбачає наявність частин, що, з погляду фі-
зики, є буквально ватерпасами — кістковий лабіринт містить на-

 * Proprius — від лат. свій, власний. — Прим. пер.
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півкруглі канали, заповнені рідиною, рух якої постійно кон тролює 
мозок. Та у випадку мого пацієнта проблема полягала не так у цих 
каналах, як у збалансованому взаємозв’язку головного мозку з ор-
ганами рівноваги, самовідчуттям тіла та його візуальним образом 
світу. Нехитре порівняння містера Макґреґора стосувалося не про-
сто кісткового лабіринту, а й усієї складної системної інтеграції 
трьох прихованих видів чуття: вестибулярного, пропріоцептивно-
го та зорового. Саме цей синтез міг порушитися через паркінсо-
нізм. «У головному мозку людини має бути якийсь центр, певного 
роду «вища інстанція» або, скажімо, “регулятор”, що отримує ін-
формацію про стан рівноваги тіла або про її втрату».

У розділі, присвяченому «реакціям нахилу», Джеймс Мартін на-
голошує на тому, що за стійкий стан рівноваги тіла у вертикаль-
ній поставі відповідає взаємодія трьох чинників, а також зазначає, 
що порушення тонкого балансу між ними є доволі поширеними 
у випадках паркінсонізму: «Зазвичай, у першу чергу, перед зник-
ненням пропріоцептивних та візуальних сигналів втрачається 
зв’язок із вестибулярним апаратом». Автор припускає: ця потрій-
на система контролю забезпечує кожній із трьох сенсорних систем 
можливість компенсувати недоліки роботи двох інших — не по-
вністю (адже усі вони мають різне призначення), а лише частко-
во, що, втім, допомагає дієво утримувати баланс взаємодії. За нор-
мальних обставин зорові рефлекси та засоби контролю відіграють, 
вочевидь, найбільш другорядну роль. Допоки наш вестибулярний 
апарат і пропріоцептивна система функціонують повноцінно, нам 
легко вдається утримувати рівновагу із заплющеними очима й при 
цьому не хилитися набік і не падати. А ось із пацієнтами, що мають 
хворобу Паркінсона й розладнану систему рівноваги, таке цілком 
може відбуватися. (Часто можна помітити, як такі хворі сидять 
скособочено. Але при цьому навіть не підозрюють, що з ними щось 
не так. Та щойно вони бачать свою перехилену поставу у дзерка-
лі — тут-таки сідають рівно.)

Система пропріоцепції може значною мірою компенсувати 
певні функції пошкодженого внутрішнього вуха. До прикладу, па-
цієнти, що перенесли хірургічне видалення кісткового лабіринту, 
у перші дні після операції не можуть самостійно стояти й зробити 
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жодного кроку, не втративши рівноваги (до такого хірургічного 
втручання може змушувати тяжка форма хвороби Меньєра, що ви-
кликає нестерпні напади запаморочення). Та згодом вони можуть 
навчитися залучати свою пропріоцептивну чутливість та успішно 
її розвивати. Найбільшу роль у такому компенсаторному процесі 
відіграє сенсорика найширших м’язів спини — найбільшої та най-
рухомішої групи м’язів людського тіла — які перетворюються на 
новий орган для утримування рівноваги, на пару масивних крило-
подібних пропріоцепторів. Практикуючи нові навички, що з часом 
стають неусвідомленими, як природні рефлекси, пацієнти почи-
нають самостійно стояти і ходити — можливо, неідеально, проте 
цілком безпечно, легко та впевнено.

Щоб допомогти пацієнтам, які страждали на хворобу Паркінсо-
на (навіть інвалідам у тяжких станах), повернути нормальну ходу 
й поставу бодай штучними методами, Джеймс Мартін вдавався до 
неймовірної винахідливості, розробляючи різноманітні механізми 
та підходи — креслив лінії на підлозі, кріпив до ременя баласт, май-
стрував прилади, що гучно задавали ритм ходи пацієнтів (котрим, 
власне, й присвятив свою фундаментальну працю). Він був люди-
ною глибоких гуманних переконань, у його розумінні медицина 
передусім мала в основі взаємне розуміння, допомогу та співпра-
цю пацієнта і лікаря, які рівною мірою одне одного навчають, спіль-
ними зусиллями виявляють причини та долають наслідки хвороб. 
Проте, наскільки мені відомо, серед винаходів Мартіна не було 
пристосунків для корегування розладів вищих вестибулярних реф-
лексів та скособоченої постави — такої, як у мого пацієнта, містера 
Макґреґора.

— У цьому й халепа, чи не так? — запитав містер Макґреґор. — 
Отже, рівнем у моїй голові я вже не можу скористатися. То як не 
врятують вуха, може, очі допоможуть?

Він з цікавістю спробував нахилити голову набік:
— Та ні, так нічого не змінюється. — Світ стоїть рівно, як і стояв. 

Тоді, на його прохання, я прикотив велике дзеркало на коліщатах. 
«Ось тепер я бачу, що скособочився, — сказав він. — Тепер я можу 
вирівнятись і, певно, й далі стоятиму прямо. Але як мені жити се-
ред дзеркал, не носитися ж із ними всюди!»
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Він знову замислився й насупив брови — аж раптом його об-
личчя осяяла усмішка:

— Ага, я втямив! — вигукнув він. — Док, я все зрозумів! Я маю 
ходити не із дзеркалом, а лише з рівнем. Той рівень, що діяв у моїй 
голові, вийшов з ладу. Але чому б мені не застосувати якийсь ін-
ший прилад — не обов’язково в голові, можна й зовні, — котрий 
я міг би бачити, якби він постійно був у мене перед очима? — він 
зняв окуляри, уважно провів по них пальцями і знову радісно усміх-
нувся. — Ось, наприклад, оправа моїх окулярів — я міг би за нею 
визначати, що я починаю хилитися набік. Спершу я би постійно до 
неї придивлявся, довелося б добряче попрацювати, щоб до цього 
звикнути. Але потім я став би випрямлятись автоматично, навіть 
не замислюючись. То як, док, що ви на це скажете?

— Гадаю, це блискуча ідея, містере Макґреґор. Можемо її випро-
бувати.

Але якщо з принципом дії усе було зрозуміло, то над механікою 
нам ще треба було помудрувати. Спершу спробували застосувати 
прилад, що діяв за принципом маятника, — закріпили на оправі 
окулярів нитки з тягарцями. Але вони опинилися надто близько до 
очей, і пацієнт їх майже не бачив. Тоді ми залучили оптика та май-
стра, які допомогли нам сконструювати кріплення, що фіксувало по 
центру оправи два мініатюрних рівня з обох боків на відстані близь-
ко п’яти сантиметрів. Ми експериментували з різними дизайнами, 
кожен із яких випробовував і змінював сам містер Макґреґор.

За кілька тижнів ми завершили роботу над прототипом нашого 
винаходу. Своїм виглядом він дещо нагадував окуляри у стилі Гіта 
Робінсона*.

«Перша у світі пара!» — переможно вигукнув містер Макґре-
ґор. Він настромив їх на носа. Виглядали вони доволі громіздкими 
й дивними, але не більше, ніж нові незграбні окуляри із вбудова-
ним слуховим апаратом, що їх саме тоді починали виробляти. Тож 
перед нами постав чудернацький образ — містер Макґреґор стояв 

 * Вільям Гіт Робінсон (William Heath Robinson; 1872–1944) — англійський ілюстра-
тор, автор карикатурних зображень вигаданих складних приладів із простими 
функціями. — Прим. пер.
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у своїх окулярах-ватерпасах, які він сам винайшов та сконструю-
вав, напружено зосередивши погляд на вбудованих мініатюрних 
рівнях, наче штурман, що вдивляється у компас нактоуза* на палу-
бі корабля. Так чи інакше, це спрацювало — принаймні, він біль-
ше не хилився набік. Хоча нові навички йому вдалося сформувати 
лише після тривалих виснажливих тренувань. Далі, з кожним на-
ступним тижнем йому вдавалося це дедалі легше, поки він не на-
вчився так само автоматично користуватися своїм винаходом, як 
досвідчений водій поглядає на панель приладів, невимушено мір-
куючи за кермом про щось своє чи розмовляючи з пасажирами.

У клініці Св. Дункана окуляри містера Макґреґора швидко на-
були неабиякої популярності. Ми мали ще кількох пацієнтів, котрі 
також страждали на хворобу Паркінсона, мали скособочену поста-
ву й дисфункцію просторових рефлексів — небезпечні для хворих 
порушення, які надзвичайно складно коригувати. Та вже невдовзі 
і другий, і третій пацієнти надягли окуляри, змодельовані містером 
Макґреґором, і також навчилися ходити прямо — завдяки вдоско-
наленому рівню, що відтоді завжди перебував перед їхніми очима.

 * Нактоуз — спеціальний ящик, у який вбудований компас судна.  — Прим. ред.
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8 .  
ПравоРУЧ!

Місіс С., інтелігентній жінці віком за шістдесят, довелося 
перенести масивний інсульт, що вразив внутрішній та за-
дній відділи правої півкулі головного мозку. Вона залиша-

лася при ясному розумі й навіть не втратила почуття гумору.
Часом вона дорікає медсестрам, ніби ті забули поставити на її 

тацю десерт або горнятко кави. «Але ж усе є, місіс С., — кажуть 
вони, — ось тут, ліворуч». Та здається, їй складно це зрозуміти, 
і вона й далі дивиться прямо перед собою. Якщо її голову обе-
режно повертають і «зниклий» десерт опиняється у збереженій 
правій частині її поля зору, вона щиро дивується й каже: «Ага, ось 
він де — але ж його тут щойно не було!». Вона цілковито втратила 
саме уявлення «правого боку» — і як частини довколишнього сві-
ту, і як половини її власного тіла. Інколи вона скаржиться, що їй 
подають надто малі порції, та насправді вона з’їдає тільки те, що 
лежить праворуч, тоді як лівої частини тарілки для неї просто не 
існує. Перед дзеркалом вона фарбує губи й наносить косметику 
лише на праву частину обличчя, зовсім забуваючи про ліву. Допо-
могти їй при цьому практично неможливо, адже її увага взагалі 
не зосереджується на тому, що здається їй невидимим («напівне-
увага» — див. Баттерсбі, 1956), тож поза полем її зору залишаються 
і власні помилки. Пізніше вона може їх визнавати, розуміти і на-
віть сама з себе кепкувати. Але безпосередньо під час виникнення 
проблем усвідомлювати їх вона не може.

Аналізуючи свій стан емпіричними й дедуктивними шляхами, 
вона змогла розробити певні стратегії подолання своєї недуги. Їй 
не вдається повертатися ліворуч, щоб побачити «невидиму» поло-
вину картинки, тож вона повертається праворуч і обертається по 
колу. На прохання місіс С., їй видали інвалідний візок. І тепер, коли 
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вона чогось не бачить там, де воно мало би бути, обертається на 
своєму кріслі праворуч по колу, поки в її полі зору не опиняється 
те, що вона шукала. Місіс С. цілком задоволена своїми хитрощами, 
котрі допомагають їй відшукати каву чи десерт на обідньому столі. 
Якщо порція здається їй замалою, вона обертається за годиннико-
вою стрілкою, вдивляючись праворуч, поки не помітить «зниклу» 
половину. Тоді вона з’їдає те, що бачить — тобто, половину знайде-
ного, — і втамовує голод. Якщо ж їй хочеться додаткову порцію або 
коли вона просто бажає роздивитися, скільки їжі залишилося на 
тарілці, вона знову обертається праворуч довкола себе і знаходить 
ще чверть своєї порції, від якої теж може з’їсти половину. Зазвичай 
такої кількості їй вистачає — зрештою, на цей момент вона з’їдає 
сім восьмих від цілої порції. Та якщо і цього виявляється недостат-
ньо або її охоплює азарт, вона обертається втретє і тепер розтинає 
навпіл одну шістнадцяту від порції (незмінно залишаючи на таріл-
ці половину і від цієї решти). «Це маячня, — каже вона, — я почува-
юся, наче стріла Зенона, що ніколи не досягає цілі. Мабуть, я маю 
кумедний вигляд, але що мені вдіяти, коли вже так склалося?»

Здається, їй було б значно простіше повернути перед собою 
тарілку, ніж обертатися всім своїм тілом. Теоретично вона з цим 
погодилась і навіть спробувала — чи намагалася спробувати так 
зробити. Та цей рух видався їй нездоланно складним і неприрод-
ним, на відміну від обертання на візку, адже тепер їй вдавалося 
зосереджувати усі свої рухи, імпульси й увагу, лише скеровуючи їх 
праворуч.

Особливо місіс С. пригнічувала глузлива реакція інших на її на-
півмакіяж, що залишав ліву частину обличчя без помади й рум’ян. 
«Я дивлюсь у дзеркало, — пояснювала вона, — але не можу нафар-
бувати те, чого я не бачу». Тоді ми замислилися, чи можливо ви-
користати якусь інакшу дзеркальну конструкцію, що дозволяла б 
їй бачити своє зображення, перевернуте зліва направо, ніби очима 
іншої людини? Ми спробували застосувати відеокамеру, під’єднану 
до монітора. Та у пацієнтки такий експеримент викликав приго-
ломшливо ексцентричну реакцію. Зазвичай така картина може 
збентежити й здорову людину, особливо чоловіків, які намагають-
ся поголитися, користуючись замість дзеркала камерою з моніто-
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ром. А у місіс С. перевернуте зліва направо відображення на екрані 
викликало подвійне збентеження і навіть страх, адже перед нею 
раптом постала ліва частина її обличчя і тіла, котра після інсульту 
ніби зникла для неї, стала невидимою і невідчутною. Вона відве-
ла погляд та зніяковіло і зболено вигукнула: «Заберіть! Заберіть це 
геть!». Ми виконали її прохання, на чому, на жаль, і мали заверши-
ти цей експеримент. Річард Грегорі також припускає, що такі фор-
ми зворотного відеозв’язку зможуть відкрити нові можливості для 
пацієнтів, які внаслідок різних порушень втрачають здатність зо-
середжуватись на певній частині свого поля зору. Та кожен із таких 
випадків є настільки ускладненим — фізично й метафізично, — що 
з’ясувати дієвість таких методів можна лише експериментальним 
шляхом.
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9 .  
Президентська промова

Що сталося? З відділення, де лежали хворі на афазію, лунав 
гучний регіт. Вони щойно зібралися перед телевізором 
послухати довгоочікувану промову президента.

І ось він з’явився перед нами, старий добрий актор з його чара-
ми, красномовністю, харизматичною грою — але вже з його пер-
ших фраз усі пацієнти просто полягли покотом від сміху. Гаразд, 
може, й не всі — дехто просто пильно вдивлявся у промовця зі 
спантеличеним, обуреним чи зосередженим виразом. Та більшість 
глядачів не тямили себе від радощів. Президент виступав зі своєю 
черговою зворушливою промовою. Проте у цієї аудиторії вона не 
викликала нічого, крім нестримного реготу. Про що ж вони таке 
думали? Невже їм не вдавалось його зрозуміти? Чи, може, вони, 
навпаки — надто добре вловлювали сенс його звернення?

Про таких пацієнтів часто кажуть, що вони, хоча й страждають 
на дуже тяжкі форми рецептивної або тотальної афазії (внаслідок 
чого втрачають здатність сприймати слова як смислові одиниці), 
проте можуть зберігати ясний розум і чудово вловлювати прак-
тично весь зміст почутого. Часом людям з їхнього найближчого 
оточення — друзям, рідним і медикам — навіть важко повірити, 
що вони спілкуються з афатиками. Адже, почувши фразу, вимов-
лену звичайним тоном, такі хворі миттєво вловлюють частину або 
й практично весь її зміст. І це природно, що зазвичай людина роз-
мовляє саме так.

Тож, щоб виявити у таких пацієнтів афазію, неврологам дово-
диться вдаватися до неймовірних хитрощів, імітувати голос, по-
збавлений як будь-яких невербальних особливостей мовлення 
(інтонаційних відтінків, тональностей чи емоційних наголосів), 
так і візуальних підказок (міміки, жестів або притаманних комусь 
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рухів чи постави). Такий знеособлений голос, що може належати 
навіть комп’ютерній програмі, допомагає звести суть мовлення до 
чистих слів, позбавлених того, що Ґотлоб Фреґе* називав «тональ-
ним забарвленням» (німецькою Klangenfarben) або «евокацією».

У випадках найчутливіших пацієнтів такий підхід із застосуван-
ням цілковито штучного, механічного мовлення, як у комп’ютерів 
із серіалу «Зоряний шлях», видається єдиним способом перекона-
тись у тому, що вони справді страждають на афазію.

Навіщо це робити? Тому що наше природне мовлення склада-
ється не лише зі слів (або, як припускав Г’юлінґс Джексон, із самих 
«тверджень»), а ще і з висловлювань. Людина висловлює всю по-
вноту певного змісту лише всією повнотою власної сутності. Тож, 
щоб осягнути цей зміст, самого лише розпізнавання слів буде абсо-
лютно недостатньо. З іншого боку, саме тому афатики спроможні 
вловити суть почутого, будучи цілковито нездатними до розуміння 
слів як таких. Адже навіть якщо слова та мовні конструкції, per se**, 
можуть не мати для когось жодного змісту, то усне мовлення за-
звичай обрамлене відповідною тональністю, має експресивне за-
барвлення — чим значно перевищує рівень простої вербальності.

Тож навіть у випадках, коли афазія позбавляє хворих здатнос-
ті до розуміння самих слів, у них чудово зберігається сприйняття 
цього невербального аспекту мовлення — його глибокої, розмаї-
тої, багатогранної і тонкої виразності. Ця проникливість не лише 
зберігається, а й посилюється до надприродного рівня чуттєвості...

Усім рідним, друзям, лікарям і медсестрам, які часто спілкують-
ся з афатиками, рано чи пізно це стає очевидним — чи то у коміч-
них ситуаціях, чи у несподіваних вражаючих випадках. На почат-
ку може здаватися, ніби з цими пацієнтами нічого особливого не 
відбувається. Та згодом увагу привертає те, що їхнє сприйняття 
почутого змінюється до невпізнаваності, майже вивертається на-
зовні. Безперечно, щось виявляється незворотно втраченим, але 

 * Фрідріх Людвіґ Ґотлоб Фреґе (Friedrich Ludwig Gottlob Frege; 1848 –1925) — німець-
кий логік, математик, філософ, співзасновник логічної семантики, розглядав ло-
гічні та філософські питання через аналіз мовних висловів. — Прим. пер.

 ** Per se (лат.) — само собою, у чистому вигляді. — Прим. пер.
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натомість виникає дещо інше — загострене відчуття мовлення 
(принаймні, емоційно забарвленого), зміст якого афатик може по-
вністю осягнути, навіть не зрозумівши значення жодного з почу-
тих слів. Для homo loquens — людини, що говорить, — такий спосіб 
сприйняття може видаватися цілковито інверсивним чи навіть ре-
версивним, таким, що повертає нас до примітивного, стихійного 
рівня спілкування. Можливо, саме тому Г’юлінґс Джексон порів-
нював афатиків із собаками (що насправді могло б розгнівати як 
тих, так і інших!), хоча при цьому дослідник говорить радше про 
їхню неспроможність до вербального сприйняття, ніж про винят-
кову й практично безпомилкову чутливість до емоційного, тональ-
ного забарвлення почутого.

Генрі Гед, який ставиться до цього питання делікатніше, у сво-
їй науковій праці про афазію (1926) торкається теми «чуттєвого 
тону»* та наголошує, що в афатиків ця здатність не лише зберіга-
ється, а й часто посилюється.

Тож, як і багато моїх колег, які в роботі часто контактують з та-
кими пацієнтами, я часом відчуваю, що обдурити афатиків просто 
неможливо. Значення слів вони не розуміють — а відтак, словами 
їх і не введеш в оману. Натомість їм вдається миттєво, з безпомил-
ковою точністю вловити весь невербальний зміст, що супроводжує 
слова — всю мимовільну, спонтанну виразність почутого, яку жод-
ним чином не вийде сфальшувати чи зімітувати, на відміну від слів, 
якими можна так легко заплутати співрозмовника...

Описані здібності є в собак, яких ми використовуємо в якості де-
текторів брехні, щоб виявити чиїсь неправдиві, підступні чи підоз-
рілі наміри. Коли людина, надто довірлива до оманливих слів, не 

 * «Чуттєвий тон» є улюбленим терміном Геда, він його застосовує не лише у кон-
тексті афазії, але й до будь-яких афективних аспектів відчуттів, які можуть вини-
кати через ушкодження таламуса або порушення в роботі периферійної нервової 
системи. Видається, що насправді Гед несвідомо занурюється в дослідження теми 
«чуттєвого тону» і здебільшого його цікавить, так би мовити, тональна нейро-
логія, яка є протиставленням або ж доповненням до класичної неврології схем 
і процесів. За цікавим збігом, це поняття є часто вживаним у США, а особливо 
звичним і поширеним серед чорношкірого населення південних штатів. «Розумі-
єш, є така річ, як чуттєвий тон... І якщо ти цього не маєш, крихітко, тобі буде не-
солодко» (епіграф до усної історії Стадса Терекла «Division Street: America», 1967).
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може покластися на власну інтуїцію, вони допомагають з’ясувати, 
кому варто довіряти як особам цілісним і відвертим, а кому — ні.

Безперечно, здібності собак не йдуть у жодне порівняння з мож-
ливостями афатиків, адже йдеться про безмежно високий рівень 
людського мислення. «Людина може збрехати на словах, — писав 
Ніцше, — та при цьому її гримаса неодмінно видаватиме правду». 
Саме до таких гримас, до найменших проявів фальшу, невідповід-
ності слів жестам та поведінці афатики мають надприродну чут-
ливість. І навіть якщо вони не можуть цього побачити на власні 
очі (особливо якщо йдеться про сліпих пацієнтів з афазією), їм 
вдається безпомилково вловлювати на слух найтонші особливості 
тембру, ритму, тональності, плину й мелодики мовлення, відчува-
ти найменші зміни модуляції, інтонаційні відтінки — усе, що надає 
людському голосу (або ж позбавляє його) щирого та природного 
звучання.

Саме ця чутливість і робить можливим розуміння — невер-
бальне розуміння автентичності або штучності почутого. Тож наші 
пацієнти, що втратили зв’язок зі словами, проте розвинули над-
чутливе невербальне сприйняття мовлення, відчули фальш саме 
у гримасах і жестах удаваної щирості — та, понад усе, у штучних 
інтонаціях промовця. У цій абсурдній ґротескній награності висту-
пу вони відчули всю суперечливість форми і змісту, що мали прихо-
вати урочисті слова. Ось чому звернення президента спричинило 
у них лише нестримний сміх.

* * *
Афатики не піддаються оманливим промовам завдяки надзвичай-
ній чутливості до найтонших особливостей виразності мовлення. 
А як же тоді на подібні звернення реагують пацієнти, які зовсім 
не відчувають ані виразності, ані тональності, при цьому цілком 
зберігаючи здатність аналізувати значення слів (якщо таке справді 
трапляється) — що відчувають пацієнти з діаметрально протилеж-
ною системою сприйняття? Декілька таких осіб є навіть у нашо-
му відділенні, де лікують хворих на афазію. Хоча формально вони 
страждають не на афазію, а на своєрідну форму агнозії, а точніше, 
на так звану «тональну» агнозію.
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Зазвичай такі пацієнти втрачають здатність вловлювати вираз-
ність мовлення — тон, тембр, індивідуальні особливості й харак-
тер голосу. Тоді як слова і граматичні конструкції залишаються для 
них цілковито доступними та зрозумілими. Такі тональні агнозії 
(або «апросодії») пов’язані з порушеннями у роботі правої скроне-
вої долі головного мозку, тоді як афазії розвиваються внаслідок по-
рушень у лівій скроневій долі.

Серед наших пацієнтів з тональною агнозією, які того вечо-
ра зібралися перед телевізором послухати звернення президента, 
була Емілі Д. — хвора з гліомою, злоякісною пухлиною у правій 
скроневій долі мозку. Раніше ця жінка викладала англійську мову, 
писала гарні вірші, адже мала рідкісне чуття мови й надзвичайні 
здібності до аналізу та висловлювань. У ситуації з переглядом пре-
зидентського виступу вона стала яскравим втіленням протилежної 
реакції, оскільки сприймала його промову як людина з тональною 
агнозією. На відміну від інших пацієнтів, Емілі не могла вловлюва-
ти у почутому ані злості, ані радості чи суму. А оскільки всі голоси 
втратили для неї будь-яку виразність, тепер їй доводилося не про-
сто слухати, але й пильно та, як ніколи раніше, напружено вдивля-
тися в обличчя, жести, вивчати поведінку людей. Але й такі спосо-
би сприйняття невдовзі виявилися для неї обмеженими — через 
злоякісну глаукому вона почала швидко втрачати зір.

Тоді вона зрозуміла, що має постійно зосереджуватися на точ-
ності слів і контекстів — чого почала вимагати й від усіх навколо 
себе. Що складніше їй ставало сприймати невимушені балачки, 
сленг, емоційні й символічні фрази — то завзятіше вона вимагала 
від кожного співрозмовника говорити прозою — «щоб кожне сло-
во було на своєму місці». Вона виявила, що чітка прозова мова мо-
гла якоюсь мірою компенсувати їй втрачену чутливість до відтінків 
виразності голосів.

Завдяки такому ретельному добиранню слів і значень їй вда-
лося зберегти й навіть удосконалити «виразність» висловлювань, 
попри дедалі повнішу втрату сприйняття «живого» мовлення та ін-
тонаційних відтінків, що передають значну частину змісту.

Вона слухала виступ президента, сидячи з кам’яним обличчям, 
на якому застигла дивна суміш зосередження і збентеженості, що 
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було суцільною протилежністю не менш своєрідного сприйняття 
пацієнтів-афатиків. Ця промова, як і будь-які інші, вже не могла 
її вразити ані емоційністю, ані щирим чи штучним звучанням — 
тепер усе це проходило повз неї, залишаючи Емілі цілковито не-
зворушною. Та чи схвилювали її (як усіх нас) самі слова президен-
та, сприйняті нею так беземоційно? Ані найменшим чином. «Він 
непереконливий, — пояснила вона. — Не володіє гарною прозою. 
Вживає недоречні слова. Або його мозок пошкоджений, або він 
щось від нас приховує». Отже, президентська промова не справила 
належного враження ані на Емілі Д. з її надзвичайним відчуттям 
формальної, прозової мови, ані на афатиків з вербальною глухо-
тою, але тонким інтонаційним чуттям.

Ось такий парадокс президентської промови. Як виявило-
ся, ми, здорові люди, і самі без вагань сприяємо тим, хто вводить 
нас в оману — через наше приховане бажання бути обдуреними 
(«Populus vult decipi, ergo decipiatur»*)

Хитросплетіння облудних слів і хибних інтонацій виявилося для 
нас таким підступним, що лише хворим з ушкодженнями головно-
го мозку вдалось уникнути цієї пастки й залишитися не ошуканими.

 * Populus vult decipi, ergo decipiatur (лат.) — народ прагне омани, тож він і буде 
ошуканим. — Прим. пер.
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Дефіцит», як я вже зауважував, є улюбленим словом невро-
логів — і фактично єдиним терміном, яким науковці по-
значають порушення будь-яких функцій. Механістична не-

врологія розглядає людину як систему сполучень і здатностей, що 
може або справно функціонувати чи зазнавати пошкоджень, або 
остаточно вийти з ладу (наче електричний конденсатор чи плав-
кий запобіжник). А як щодо явища протилежного характеру — 
надмірного функціонування системи? Для цього неврологія не має 
відповідного слова, адже не існує навіть такого поняття. Система 
може або функціонувати, або ні — інших варіантів не передбачено. 
Відтак, кожна хвороба, що проявляється у надлишкових, гіпертро-
фованих функціях системи, стає викликом для механістичних за-
сад сучасної неврології — і це, поза сумнівом, одна з причин того, 
що такі розлади, попри їхню поширеність і значущість, ніколи не 
отримували належної уваги дослідників. Чого не можна сказати 
про психіатрію — у цій науці розглядають і стан перезбудження, 
і так звані «продуктивні» розлади — бурхливий зліт фантазії, ім-
пульсивність, манію. Анатомія та медична патологія також вивчає 
гіпертрофії та новоутворення — тератоми*.

Тим часом у фізіології аналогічні поняття відсутні — тут не за-
фіксовані явища, еквівалентні новоутворенням чи маніям. І вже 
цей окремий факт є свідченням того, що наша базова концепція 
нервової системи як певного механізму або комп’ютера формує 

 * Тератома — патологічне новоутворення з тканин (одного або кількох зародкових 
листків), не властивих тим органам та анатомічним ділянкам організму, де роз-
вивається пухлина. — Прим. пер.
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вкрай неадекватне бачення, що потребує значно більш динамічно-
го та живого підходу.

Ця докорінна неадекватність може видаватися непомітною, 
коли йдеться про втрату певних функцій, розглянутих у першій 
частині цієї книжки. Проте вона стає очевидною, коли мова захо-
дить про надміри цих самих функцій — не про амнезію чи агно-
зію, а про гіпермнезію, гіпергнозію та всі можливі різновиди гіпер-
функцій.

Класична «джексонівська» неврологія ніколи не розглядає та-
ких надмірів — тобто функціональних надлишків (протиставле-
них так званим «вивільненням»). Г’юлінґс Джексон і справді ко-
лись говорив про «гіперфізіологічні» та «надпозитивні» стани. Та 
можливо, він лише давав волю своїм припущенням, залишаючись 
при цьому вірним своєму клінічному досвіду, всупереч власним 
механістичним поглядам на функції (хоча його таланту й була при-
таманна така суперечлива розбіжність між натуралістичним ба-
ченням та суворим формалізмом).

Відтоді минули довгі роки аж до наших днів, коли серед не-
врологів з’явилися перші дослідники, зацікавлені у функціональ-
них надмірах. Так, дві клінічні біографії авторства Лурії є чудово 
збалансованими поглядами: у книжці «Втрачений та віднайдений 
світ» ідеться про втрати, а твір «Розум мнемоніста» присвячений 
надмірам. Остання з цих двох робіт видається мені значно цікаві-
шою та оригінальнішою, адже вона фактично містить дослідження 
уяви і пам’яті (що у класичній неврології є просто неможливим).

У моїй книжці «Пробудження» також можна відстежити певний 
внутрішній баланс між неймовірними дефіцитами, зафіксованими 
до прийому леводопи (акінезія, абулія, адинамія, анергія тощо) — 
і не менш жахливими надмірами, що виникали після прийому цьо-
го препарату (гіперкінезія, гіпербулія, гіпердинамія та інше).

Вивчаючи такі стани, ми стаємо свідками виникнення нових 
понять і концепцій, не пов’язаних із функціями: імпульс, воля, рух, 
енергія — терміни, безпосередньо пов’язані з динамікою (а не зі 
статикою, на відміну від понять класичної неврології). Адже мне-
моністові, котрого описав Лурія, притаманний динамізм значно 
вищого порядку — бурхливий потік нестримних розгалужених 
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асоціацій, спалахів уяви, потворного розростання думок. Усе це на-
гадує якусь терато́му розуму, якій сам мнемоніст дає назву «Воно».

Хоча називати це словом «Воно», тобто сприймати як автома-
тизм — підхід надто механістичний. Моторошно живий характер 
цього процесу краще передає таке визначення, як «нескінченна 
розгалуженість». Як бачимо, мнемоніст, а також мої гіперенергійні, 
перезбуджені після прийому леводопи пацієнти — усі вони пере-
бувають у стані якогось непомірного, страхітливого, божевільного 
запалу, викликаного не просто надміром, а очевидним органічним 
розростанням, не лише функціональним розладом, але й порушен-
ням генеративної системи.

Вивчаючи випадки амнезії або агнозії, ми можемо спостеріга-
ти виключно порушення певних функцій або здатностей пацієн-
та. Якщо ж говорити про хворих, які страждають на гіпермнезії 
або гіпергнозії — виявиться, що їхня пам’ять і здатність до піз-
навання (мнезис та гнозис) перебувають у безперервно продук-
тивному стані, природа і потенціал якого є не менш потворними. 
Відтак, ми маємо перейти від неврології функції до неврології дії 
та життя. Без цього вирішального кроку ми не можемо розпочати 
вивчення хвороб, пов’язаних з надмірами, та досліджувати «жит-
тя розуму». Традиційна неврологія, в силу своєї механістичності 
й зосередженості на дефіцитах, приховує від нас справжню живу 
природу церебральних функцій — принаймні вищих функцій, 
до яких належать уява, пам’ять і сприйняття. Ця наука приховує 
від нас саме життя розуму. Тож далі ми зупинимося саме на цих 
живих (а часто й надзвичайно особистісних) схильностях мозку 
і розуму — особливо на піку їхньої реалізації, осяяному активною 
діяльністю.

Посилена активність відкриває не лише шлях до розвитку та 
розквіту здібностей, але й веде до цілком загрозливих надмірнос-
тей, відхилень, потворностей. Саме така загроза невідступно на-
сувалася на моїх пацієнтів (описаних у книжці «Пробудження»), 
у яких виник стан перезбудження, «перебору», безконтрольної 
відірваності від дійсності. Вони підкорилися владі своїх імпульсів, 
уяви, потрапили в залежність (або дистанціювалися) від власної 
здичавілої фізіології.
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Ця небезпека закладена в саму природу зростання та жит-
тя. Адже зростання може обернутися надмірністю, а нормальне 
функціонування — перетворитися на «гіпержиття». Кожен «гі-
перпроцес» може призвести до неймовірно спотворених аберацій, 
«паранормальних» станів: гіперкінез переходить у паракінез (ми-
мовільні рухи, хорея, нервові тики), гіпергнозія — у парагнозію 
(хворобливо посилена чутливість, спотворене світосприйняття). 
Такі запальні гіперстани можуть перетворитися на руйнівні неса-
мовиті пристрасті.

Парадокс хвороби, що на початку може видаватися розквітом 
сил, здоров’я та енергійності і лише з часом розкрити свій згубний 
потенціал, є однією з химерних, іронічних витівок природи. Ця 
суперечливість інтригувала багатьох митців — передусім тих, які 
пов’язували мистецтво з хворобою. Томас Манн невпинно звертав-
ся до тем Діоніса, Венери і Фауста, змальовуючи то сухотну лихо-
манку в «Зачарованій горі», то сифілітичні осяяння у книжці «Док-
тор Фаустус», то любовні страждання в останній новелі «Чорний 
лебідь».

Ці іронічні парадокси мене також завжди приваблювали, тож 
я присвячував їм деякі зі своїх робіт. У книжці «Мігрень» я описав 
стан надзвичайного збудження, що може передувати нападам або 
переходити у болісні загострення. Зі слів письменниці Джордж Еліот, 
наведених у тексті, «небезпечно чудове самопочуття» часто ставало 
провісником її нових нападів. Яка жорстока суперечливість відчува-
ється у цій фразі, і як влучно вона передає усі протиріччя й парадок-
сальну двозначність «небезпечно чудового самопочуття»!

Адже на добре здоров’я зазвичай ніхто не скаржиться — від ньо-
го розкошують, ним насолоджуються, але на нього в жодному разі 
не нарікають. Скаржаться хіба що на слабкість і нездужання. Якщо 
лишень добре самопочуття не перетинає межу небезпечної над-
мірності, як у місіс Еліот. Тож хоча пацієнти й не шкодуватимуть 
про своє «дуже добре» здоров’я, проте «надто добре» самопочуття 
може викликати доволі тривожні підозри.

Цей (так би мовити) жорстокий перехід від ейфорії до паніки 
став центральною темою «Пробудження». У цій книжці я описав 
історії безнадійно хворих пацієнтів, які після багаторічних страж-
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дань через найтяжчі дефіцити змогли у якийсь неймовірний спо-
сіб повернутися до нормального життя — щоб лише перейти від 
раптового зцілення до нищівного, нестерпно моторошного пере-
ростання їхніх функцій далеко за межі «дозволеного». Деякі з них 
до останньої миті з жахом передчували катастрофу, інші почува-
лися безтурботно. Одна з пацієнток на ім’я Роуз Р. не припиняла 
радісно дивуватися своєму віднайденому здоров’ю, вона постійно 
вигукувала: «Як це неймовірно! Як чудово!». Та відчувши, що з ка-
тастрофічною швидкістю втрачає контроль над ситуацією, вона 
визнала: «Так більше тривати не може. Наближається щось жах-
ливе». Практично з такою ж проникливістю усі зміни свого стану 
сприймав і Леонард Л., відчуваючи, як розквіт його сил переходить 
у нездоровий надмір. «Підйом його життєвих сил і здоров’я і, — як 
він казав, — благодаті» — сягнув непомірних масштабів і почав 
набувати екстравагантної форми. На зміну його відновленій гар-
монії та легкості у самоопануванні з’явилося відчуття надмірнос-
ті... нестерпного внутрішнього тиску, що загрожував вибухнути 
й розірвати його зсередини на безліч дрібних часточок.

Надмір стає водночас і даром, і лихом, джерелом насолоди 
й страждання. Найчутливіші пацієнти інтуїтивно приходили до 
парадоксальних висновків: «У мене забагато енергії, — зауважив 
один із хворих, що страждав на синдром Туретта. — Усе здається 
якимось заяскравим, надто потужним — надмірним. Це наче енер-
гія гарячки, як нездорове сяйво».

«Небезпечно чудове самопочуття», «нездорове сяйво», оман-
лива ейфорія, що веде до безодні хаосу — саме такою пасткою 
стає надмір функцій, незалежно від того, чи Природа маскує її під 
п’янку хворобу, чи ми самі потрапляємо в залежність, що збуджує 
тіло і розум.

Перед людиною, яка опиняється у цій пастці, постає незвичай-
на дилема: адже пацієнт неоднозначно сприймає таку хворобу як 
спокусу, на противагу традиційному розумінню нездужання як 
страждання чи лиха. І нікому на світі не вдасться в такій ситуації 
уникнути цієї абсурдності, цих принижень. Інколи між пацієнтом 
та його недугом може навіть виникати своєрідна таємна змова, 
в якій хвороба поступово аж так підкорює собі особистість, що лю-
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дина врешті-решт втрачає свою самодостатню сутність і перетво-
рюється лише на продукт хвороби. Страх перед такою метаморфо-
зою відчуває і персонаж історії «Тикозний Рей-дотепник», викладе-
ної у наступному розділі, коли він каже: «Я увесь складаюся лише 
з моїх тиків — і більше ні з чого», або ж коли Рею здавалося, ніби 
в його свідомості розростається «туреттома», що може повністю 
його поглинути. Насправді для цього чоловіка з його сильним ха-
рактером та відносно м’яким впливом синдрому Туретта про таку 
загрозу не йшлося. Проте пацієнти зі слабкою або недорозвинутою 
особистістю, знесилені нещадною хворобою, і справді ризикують 
опинитись у цілковитій залежності від неї та втратити самих себе. 
Цю тему я розкриваю значно докладніше у розділі «Одержима».
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10 .  
Тикозний Рей-дотепник

Тисяча вісімсот вісімдесят п’ятого року Жиль де ла Туретт, 
учень Жана-Мартена Шарко, описав незвичайний синдром, 
який одразу ж назвали його ім’ям. Для синдрому Туретта ха-

рактерні підвищена нервова енергія, а також надмірна кількість та 
екстравагантність дивних рухів та рефлексів: тиків, посмикувань, 
стереотипних рухів, гримас, вигуків, прокльонів, мимовільних 
передражнювань та найрізноманітніших маній із дивними жар-
тами й пустощами та схильністю до чудернацького блюзнірства. 
У «найвищих» проявах синдром Туретта позначається на кожному 
аспекті емоційного життя, інстинктів та уяви; у «нижчих» формах, 
що, ймовірно, є більш поширеними, усе може обійтися лише не-
звичними рухами та характерною імпульсивністю, щоправда це 
також виглядає трохи дивно. Його виявили та докладно досліди-
ли наприкінці ХІХ століття, коли неврологія ще без жодних вагань 
могла цілісно розглядати органічні та психічні процеси та явища. 
Жиль де ла Туретт і його колеги не мали сумнівів, що цей синдром, 
з одного боку, фактично був одержимістю примітивними імпуль-
сами і стимулами, а з другого, ці порушення мали органічне під-
ґрунтя, що обумовлювало цілком конкретний (хоча на той час і не 
досліджений) неврологічний розлад.

Упродовж кількох років після публікації наукових досліджень 
Туретта з’явились описи кількох сотень випадків цього синдрому, 
серед яких не знайшлося навіть двох ідентичних. Зокрема, йшлось 
як про відхилення легкої та некритичної форми, так і про глибокі 
порушення з характерно ґротескними та нестримними проявами 
хвороби. Також з’ясувалося, що деяким хворим вдавалося «прийня-
ти» синдром Туретта і вмістити його у своїй широкій особистості, 
при цьому ще й користати з дивовижної прудкості думок, асоціа-
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цій та винахідливості, що розвивалися разом із іншими симптома-
ми хвороби. Декотрі пацієнти могли й справді ставати «одержими-
ми» синдромом і під нестерпним тиском та хаосом хворобливих 
імпульсів втрачали зв’язок із самими собою. Як зазначив Лурія в іс-
торії мнемоніста, у таких випадках завжди точиться боротьба між 
«Мною» і «Ним».

Шарко та його учні, зокрема Фройд, Бабінскі та, власне, Туретт, 
залишались одними з останніх тогочасних фахівців, які мали ціліс-
не бачення тіла й душі, «Я» і «Воно», неврології та психіатрії. Та на 
зламі століть відбувся поділ на бездушну неврологію та безтілесну 
психологію, що поклало край об’єктивному розумінню синдрому 
Туретта. Здавалося навіть, що він зовсім зник, адже за першу по-
ловину ХХ століття його практично не виявляли. Більшість лікарів 
ніколи й не чули про такий синдром, а дехто просто вважав його 
міфом, виявом бурхливої уяви Жиля де ла Туретта. Про цю хворобу 
забули, як і про велику епідемію летаргійного енцефаліту, що лю-
тувала у 1920-х роках.

Насправді між «зникненням» летаргійного енцефаліту (лат. 
encephalitis lethargica) та синдрому Туретта можна помітити бага-
то спільного. Обидва розлади виглядали такими дивними, що не 
вкладалися в уявлення медицини — принаймні консервативної. 
Хвороби, що їх дослідники не сприймали в рамках усталеного на-
укового бачення, спіткало забуття й загадкове «зникнення». До 
того ж значно глибший зв’язок між ними можна відстежити у 1920-
х роках, коли летаргійний енцефаліт набував гіперкінетичних, не-
стримно активних форм: на перших стадіях захворювання у паці-
єнтів наростало збудження тіла і розуму, з’являлося дедалі більше 
різких рухів, тиків, різноманітних нав’язливих ідей. Та невдовзі цей 
стан набував протилежної форми — хворі провалювались у непро-
будний «сон», подібний до трансу, і саме в такому стані я побачив 
їх через сорок років.

У 1969 році я прописував цим постенцефалітним пацієнтам пре-
парат леводопа — речовину, що сприяла підвищенню рівня нейро-
трансмітера дофаміну, що був критично низьким у їхньому мозку. 
Внаслідок чого з ними почали відбуватися неймовірні зміни. Спо-
чатку вони «прокинулися» від багаторічного ступору, далі начебто 
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пробудилось і їхнє здоров’я. Проте невдовзі перейшли до проти-
лежного стану — наростання тиків і бурхливого шаленства. Тоді 
я вперше побачив симптоми, подібні до проявів синдрому Туретта: 
несамовите збудження, мимовільні імпульси, які часто супрово-
джувало вкрай дивне, химерне блюзнірство. Я почав говорити про 
«туреттизм», хоча насправді на той час я ще не бачив жодного па-
цієнта з синдромом Туретта. На початку 1971 року «пробудженням» 
моїх постенцефалітних пацієнтів зацікавилися кореспонденти га-
зети «Вашинґтон пост» (Washington Post) і почали мене розпиту-
вати, як почуваються ці хворі. Я відповів: «У них тики», після чого 
вийшла друком стаття «Тики» (Tics). Згодом я отримав неймовірну 
кількість листів, більшість із яких передав моїм колегам. Але одно-
го пацієнта я таки погодився прийняти. Його звали Рей.

Тож ми зустрілися, і вже наступного дня мені здалося, ніби 
я побачив ще трьох людей із синдромом Туретта просто на вули-
ці у центрі Нью-Йорка. Я неабияк здивувався, адже це порушення 
вважали тоді надзвичайно рідкісним. У тогочасних описах синдро-
му йшлося про те, що він виникає в одному випадку на мільйон, 
і тут раптом я зустрічаю за одну годину трьох хворих. Схвильова-
ний новими враженнями, я занурився у роздуми: можливо, я про-
сто ніколи не помічав цих пацієнтів або необачно сприймав їх за 
«нервових», «схиблених» чи «смиканих» диваків? Невже інші так 
само їх не помічали? А що як синдром Туретта був не рідкісним, 
а цілком поширеним явищем і виникав, скажімо, в тисячу разів 
частіше, ніж вважалося на той час? Наступного дня, навіть особли-
во не придивляючись, я побачив на вулиці ще двох туреттиків. Тоді 
мені спало на думку дивне припущення: мабуть, насправді поши-
реність цього синдрому дуже недооцінюють, оскільки його ніхто 
не помічає, проте якщо виявити одного хворого, то починаєш од-
разу бачити й багатьох інших*.

 * Ця ситуація дуже нагадала відкриття м’язової дистрофії, яку в 1850-х роках описав 
Ґійом Дюшен. Після того до 1860 року у світі виявили та описали багато сотень 
випадків цього захворювання, на що Жан-Мартен Шарко зауважив: «Як так ви-
йшло, що цю хворобу — таку поширену, легко помітну, яка, поза сумнівом, іс-
нувала завжди, — визнали лише тепер? Чому нам був потрібен Дюшен, щоб на-
решті розплющити очі?».
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Припустімо, один такий туреттик зможе впізнати другого, ці 
двоє — третього, троє — четвертого, і так вони зможуть зібрати 
велике товариство людей нового порядку, братів і сестер за неду-
гом, об’єднаних взаємним визнанням і піклуванням? Чому б тако-
му спонтанному об’єднанню не утворити Асоціації нью-йоркців із 
синдромом Туретта?

За три роки, у 1974-му, я з’ясував, що моє припущення здійсни-
лось — Асоціацію синдрому Туретта (Tourette’s Syndrome Association) 
справді створили. На той час вона складалась із п’ятдесяти членів, 
а за сім років, що минули відтоді, ця кількість зросла до кількох 
тисяч. Таке неймовірне розширення мережі TSA можна пояснити 
лише активністю самої асоціації, хоча до неї входять лише пацієн-
ти, їхні родичі та лікарі. Вони докладають усіх зусиль, щоб факт 
існування цієї хвороби набув розголосу і суспільство навчилося 
розуміти становище людей, що страждають на синдром Туретта. 
Завдяки цьому до хворих, які раніше часто відчували суспільну зне-
вагу та нехтування, нарешті почали проявляти науковий інтерес 
і турботу, а їхньому недугу — присвячувати найрізноманітніші на-
укові дослідження, від фізіологічних до соціологічних: вивчення 
біохімії мозку туреттиків, а також генетичних та інших визначаль-
них факторів виникнення синдрому, аномально швидких і безлад-
них асоціацій та реакцій, притаманних таким порушенням. Дослід-
ники виявили примітивні, з погляду онто- і філогінезу, структури 
інстинктів та поведінки хворих. Окремі дослідження присвятили 
жестикуляції, міміці та лінгвістичній структурі тиків, а вивчення 
природи гострих жартів і висловлювань пацієнтів (що притаманно 
й низці інших неврологічних розладів) призвели до доволі неспо-
діваних висновків. До того ж особливу увагу науковці присвятили 
питанням стосунків пацієнтів з родичами та соціумом, а також 
проблемі дивних конфліктів, які між ними періодично виникали. 
Визначні успіхи асоціації TSA стали невід’ємною частиною історії 
синдрому Туретта, а також призвели до безпрецедентного явища — 
ще ніколи раніше пацієнти не долучалися так активно до вивчення, 
розуміння та подолання своєї хвороби у співпраці з дослідниками.

Усі наукові свідчення, отримані упродовж останнього десяти-
ліття — значною мірою, за підтримки і сприяння TSA, — остаточ-
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но підтверджують припущення Жиля де ла Туретта про органіч-
ну, неврологічну основу синдрому. У випадках синдрому Туретта, 
а також хвороби Паркінсона та хореї, «воно» стає тим, що Павлов 
називав «сліпою силою підкорки» — силою, яка прокидається при 
порушеннях примітивних частин мозку, здатних лише керувати 
імпульсивними командами «руш» та «дій». У пацієнтів із паркінсо-
нізмом пошкодженими виявляються лише імпульси руху, але не дії, 
адже хвороба порушує роботу середнього мозку та його сполучень. 
Хорея, що фактично є хаосом фрагментарних квазідій, пов’язана 
з порушеннями більш високих рівнів базальних ганглій. Тим часом 
синдром Туретта, що проявляється як емоційне перезбудження, 
розлад первісних, інстинктивних поведінкових основ, вочевидь, 
пов’язаний із порушеннями вищих частин «старого мозку»: тала-
мусу, гіпоталамусу, лімбічної системи та мигдалеподібного тіла, 
що відповідають за базові емоційні та інстинктивні визначальні 
чинники особистості. Відтак, цей синдром — як патологічно, так 
і клінічно — унаочнює певну сполучну ланку між тілом і розумом; 
умовно кажучи, він перебуває поміж хореєю та манією. З огляду на 
проведені дослідження, у головному мозку пацієнтів із синдромом 
Туретта або різними формами «туреттизму» іншого походження 
(що виникають внаслідок інсульту, розвитку церебральних ново-
утворень, інтоксикацій або інфекцій) виникає надлишок стимулю-
ючих трансмітерів, особливо дофаміну — як і у хворих, що страж-
дають на летаргійний енцефаліт рідкісних, гіперкінетичних форм, 
а також в усіх постенцефалітних пацієнтів у стані перезбудження 
після прийому леводопи. Тож для пожвавлення апатичних осіб із 
хворобою Паркінсона їм необхідно підвищувати рівень дофамі-
ну, як моїм постенцефалітним пацієнтам, яким для пробудження 
знадобилася леводопа. Тим часом несамовито активні пацієнти 
з синдромом Туретта потребують зниження рівня дофаміну за до-
помогою таких антипсихотичних препаратів-нейтралізаторів, як 
галоперидол (галдол).

З іншого боку, проблема полягає не лише в підвищеному рівні 
дофаміну в мозку туреттиків чи в його дефіциті у пацієнтів із хво-
робою Паркінсона. Йдеться про значно тонші розгалужені пере-
плетіння порушень, які доводиться спостерігати при розладах, що 
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можуть змінювати особистість: патології розвиваються незлічен-
ними заплутаними шляхами — такими різними, що неможливо 
проводити аналогії не лише між різними пацієнтами, але й між 
кількома мінливими станами одного хворого. Галоперидол може 
дати певне полегшення пацієнтам із синдромом Туретта, проте 
ані цей, ані будь-який інший препарат не може бути стовідсотково 
ефективним, як і леводопа не може гарантувати зцілення від пар-
кінсонізму. Тож суто медикаментозний підхід має доповнювати ще 
й підхід «екзистенційний». Зокрема, чуттєве сприйняття дії, мис-
тецтва та гри фактично є втіленням здоров’я і свободи, а відтак, 
протиставленням до грубих, примітивних спонукань та імпульсів, 
до «сліпої сили підкірки головного мозку», що прагне підкорити 
собі цих пацієнтів. Коли людина, скута хворобою Паркінсона, по-
чинає співати й танцювати — цю коротку мить вона скидає лан-
цюги недуги, як і перезбуджений туреттик може цілковито звіль-
нятися від свого синдрому, коли співає, занурюється в дію чи гру. 
У такі миті «я» бере гору над «ним», повертаючи втрачений кон-
троль над собою.

Із 1973 року я мав за честь листуватися з видатним нейрофі-
зіологом О. Р. Лурією і часто надсилав йому свої спостереження 
та записи, що стосувалися синдрому Туретта. Наше спілкування 
тривало до 1977 року (коли Лурії не стало). В одному з останніх 
листів він писав мені: «Безперечно, це питання надзвичайно зна-
чуще. Будь-який поступ у розумінні цієї хвороби значно розши-
рює наше розуміння людської природи в цілому... Я не можу на-
звати жодного іншого синдрому, що мав би настільки особливе 
значення для науки».

Коли я вперше зустрів Рея, 24-річного юнака, він був майже ска-
лічений безперервними нападами вкрай виснажливих численних 
тиків, що надходили хвилями через кожні кілька секунд. Він страж-
дав на цей розлад із чотирьох років, постійно опиняючись у центрі 
нещадної уваги цікавих і глузливих свідків. Проте завдяки гостро-
му розуму, вольовій натурі та здоровому глузду хлопцеві вдалось 
успішно завершити школу і коледж, здобути визнання й любов 
кількох вірних друзів та дружини. Щоправда, після завершення 
коледжу його звільнили з кільканадцяти робочих місць — і причи-
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ною ніколи не вважали його некомпетентність, проблема полягала 
лише в його тиках. Він постійно переходив від однієї кризи до іншої, 
провокуючи їх власною нестриманістю, заїдливістю, грубістю та 
різкими нападами зухвалого хамства, що одного дня стали ще й за-
грозою його шлюбу — через вульгарні вигуки «Сука!» чи «Лайно!», 
які виривались у нього в стані сексуального збудження. Як і багато 
туреттиків, Рей мав непересічну музичну обдарованість. Що й ря-
тувало його душу, а також гаманець. Щовихідних сором’язливий 
хлопець перетворювався на віртуозного барабанщика, котрий сла-
вився своїми бурхливими експромтами, — відчуваючи ритм мело-
дії, він перетворював тики та імпульсивні удари по барабану на 
пристрасні, незрівнянні імпровізації — у такі миті йому вдавалось 
обертати раптове вторгнення хвороби на блискучі джазові фанта-
зії. Синдром надавав Рею переваги і в спортивних іграх, особливо 
в настільному тенісі, де його майстерність почасти забезпечували 
аномально швидкі рефлекси та реакції, проте, з його власних слів, 
секрет успіху і тут здебільшого полягав в «імпровізаціях», «миттє-
вих, нервових, непередбачуваних ударах», що зазвичай цілковито 
приголомшували розгублених суперників. Позбуватися тиків йому 
вдавалося лише в умиротвореному стані після сексу, під час сну або 
ж коли він займався чимось ритмічним — плавав, працював, роз-
мірено рухався у такт зі своєю внутрішньою «кінетичною мелоді-
єю», коли перебував у грі, що позбавляла його напруги та проявів 
хвороби і на певний час дарувала свободу.

Під оманливим образом вибухово-експресивного блазня я по-
бачив у ньому глибоко серйозного чоловіка — і чоловік цей був 
охоплений глибоким відчаєм. Він тоді ще не чув ані про спільноту 
TSA (її на той час лише починали утворювати), ані про галопери-
дол. Синдром Туретта він виявив у себе самостійно, коли прочитав 
статтю «Тики» в газеті «Вашинґтон пост». Коли я підтвердив його 
діагноз та розповів йому про застосування галоперидолу, він вод-
ночас мав натхненний і нерішучий вигляд. Я зробив йому пробну 
ін’єкцію, яка показала надзвичайну чутливість його організму до 
препарату — лише одна восьма міліграма фактично позбавила 
його тиків на цілих дві години. Після цієї вдалої спроби я призна-
чив йому галдол по чверті міліграма тричі на день.
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Наступного тижня Рей повернувся до мене з підбитим оком 
і зламаним носом, заявивши: «До дідька цей ваш клятий галдол!». 
Як він пізніше пояснив, навіть такої мізерної дози вистачило, щоб 
вивести його з рівноваги й порушити відчуття часу та координацію 
надприродно швидких рефлексів. Як це часто трапляється з туретти-
ками, його захоплювало швидке обертання різних об’єктів, особли-
во скляних дверей, через які він зазвичай пролітав туди-сюди, наче 
блискавка. Та під дією галдолу він утратив цю спритність, не розра-
хував швидкості і врізався просто носом у двері. При цьому насправ-
ді значна частина його тиків зовсім не зникла, а лише неймовірно 
вповільнилась і розтягнулась у часі: він розповів, що почав «зави-
сати» посеред тикозних рухів, після чого міг отямитися від ступору 
в якійсь кататонічній позі (Шандор Ференці якось назвав кататонію 
станом, протилежним до тикозного, та позначив його терміном 
«катаклонія»). Навіть такі мікроскопічні дози препарату викликали 
у нього типові ознаки паркінсонізму, дистонії, кататонії та психо-
моторного «блокування». Та, схоже, ця вкрай несприятлива реакція 
не була проявом нечутливості, а лише відкривала його патологічну 
гіперчутливість — настільки загострену, що йому залишалося про-
сто розриватися між двома крайнощами: від граничного пришвид-
шення туреттизму до кататонії та паркінсонізму, без жодного шансу 
віднайти баланс між цими протилежними станами.

Звісно, такий досвід надзвичайно його розчарував, до того 
ж його пригнічували й похмурі роздуми, якими він поділився зі 
мною того дня. «Навіть якщо ви позбавите мене цього тикозно-
го синдрому, — сказав він, — що від мене тоді залишиться? Адже 
я весь складаюся лише з тиків — більше ні з чого». Здавалося, він 
і справді бачив себе лише як суцільний клубок тиків і жартома 
представлявся «найкрутішим тикозником Бродвею», а часом гово-
рив про себе у третій особі — мовляв, до «тикозного Рея-дотепни-
ка» він настільки звик, що вже й не знає, чим є для нього ці тикозні 
дотепи й дотепні тики, даром чи прокляттям. Тож він зізнався, що 
просто не уявляв свого життя без синдрому Туретта і не знав, чи 
хотів би так жити.

Тієї миті мені яскраво пригадалися деякі з моїх постенцефаліт-
них пацієнтів, що виявилися надчутливими до препарату леводопа. 
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Однак на прикладі деяких пацієнтів я пересвідчився, що таку над-
звичайну фізіологічну чутливість і нестабільність подолати мож-
ливо, якщо мати багате й повне життя — саме внутрішній баланс 
і рівновага такого життя можуть усунути тяжкий фізіологічний 
дисбаланс. Такий потенціал я побачив і в цьому пацієнтові, адже 
Рей, хай би що він говорив, не був безнадійно зацикленим на сво-
їй хворобі й у своєму особливому стані не мав жодних ексгібіціо-
ністських чи нарцистичних схильностей. Тож я запропонував йому 
приходити до мене щотижня упродовж трьох місяців, щоб за цей 
час спробувати уявити життя без синдрому Туретта, поміркувати 
про те, що це дає людині, що саме принесе йому нове життя, по-
збавлене неприродних переваг. Ми також мали оцінити, яку роль 
відігравала для нього хвороба, зокрема у практичних аспектах, 
щоб зважити, чи зміг би він без неї обійтися. І лише потім ми могли 
би спробувати знову розпочати курс прийому галдолу.

Так розпочалося наше глибоке й уважне тримісячне досліджен-
ня, й попри його численні спроби чинити опір і зневіритись у жит-
ті та в самому собі, наша робота давалася взнаки та виявляла не-
абиякий здоровий людський потенціал та прагнення до здорового 
повноцінного життя, що певним чином зберігалось у найстійкішо-
му осерді його особистості протягом усіх двадцяти років бороть-
би із синдромом Туретта й усіма його проявами. Ми здолали шлях, 
що заохочував до подальших спроб та виявився, хоча й непростим, 
але доволі обнадійливим. Та насправді досягнутий результат пере-
вищив усі наші сподівання. Замість випадкової невдалої спроби 
цього разу ми отримали довготривалу й стабільну трансформа-
цію системи реакцій пацієнта. Цього разу, коли я знову призначив 
Рею галдол, у таких самих дозах, як і минулого разу, йому вдалося 
позбутись усіх тиків, уникнувши критичних побічних ефектів, — 
і в такому стані він перебуває усі дев’ять років від початку терапії.

Ефективність галдолу виявилася «дивовижною» — та відбуло-
ся це лише тоді, коли пацієнт сам погодився на диво. Спочатку дія 
препарату виявилася для Рея майже катастрофічною — безпере-
чно, почасти з фізіологічних причин, але переважно тому, що на 
той час він не був готовим до лікування ані морально, ані фінан-
сово. Провівши з синдромом Туретта практично усе свідоме життя, 
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він узалежнився від своєї екзотичної хвороби та інтуїтивно звик 
використовувати її переваги в усі можливі способи. На ту мить він 
був просто не в змозі розпрощатися зі своїм синдромом і, можли-
во, — я й досі це припускаю — ніколи не дозрів би до такого рі-
шення, якби не ці три місяці посиленої підготовки та надзвичайно 
складного аналізу, глибокого зосередження та переосмислення.

Загалом останні дев’ять років стали для Рея щасливими — від-
булось його звільнення, що перевершило усі ймовірні очікування. 
Після двадцяти років у полоні хвороби, що підкорювала його гру-
бій фізіології синдрому Туретта, тепер він нарешті може насоло-
джуватися необмеженою свободою, якої раніше навіть не міг собі 
уявити (хіба що припускав як теоретичну можливість під час на-
ших консультацій). Тепер його шлюб міцний і сповнений любові, 
він став батьком, навколо нього багато вірних друзів, які люблять 
та цінують його як людину, а не просто як дотепного клоуна-ту-
реттика. Він активно долучається до життя місцевої громади, а на 
роботі обіймає відповідальну посаду. І все ж таки певні проблеми 
залишилися — проблеми, не від’ємні від синдрому Туретта і гало-
перидолу. Упродовж робочого тижня Рей залишається «розважли-
вим, статечним і послідовним» — так він описує своє «я» під дією 
галдолу. Тепер він розмірковує та рухається повільно й зважено — 
лікування стерло сліди його колишньої нетерплячості та імпуль-
сивності, але водночас зникли й усі його шалені імпровізації та 
натхненні ідеї. Змінилися навіть його сновидіння: «Справжнє здій-
снення бажань, — каже він. — Більше жодних витівок і шаленства 
Туретта». Він став не таким різким і гостроязиким, у ньому вже не 
вирують тикозні дотепи й дотепні тики. Його вже не тішить ані те-
ніс, ані інші спортивні ігри, він зізнається, що втратив жагу до зма-
гань, «той безвідмовний хист нещадно розбивати супротивника», 
і загубив імпульсивну спритність і хист до «легковажних» рухів, що 
приголомшували розгублених суперників. Зникли й раптові вуль-
гарні вигуки, зухвалість і дратівливість. І тоді в ньому стало нарос-
тати відчуття, що йому бракує чогось важливого.

Та найглибшу безпорадність у нього викликала втрата музич-
ної яскравості, у якій Рей колись знаходив і шлях до самореалізації, 
і спосіб заробітку. Він відчув, як під дією галдолу втратив колишню 
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енергійність, ентузіазм, драйв і радість. Залишилася хіба що тех-
нічна майстерність. Зникли його випадкові імпульсивні удари по 
барабану, а з ними й бурхливі творчі осяяння.

Коли Рей усе це усвідомив та проаналізував разом зі мною, він 
ухвалив важливе рішення: «сумлінно» приймати галдол у будні, 
проте на вихідних робити перерви й «відриватися», як раніше. Ось 
так він і живе останні три роки. Тож тепер є два Рея — один на гало-
перидолі, другий без нього. Від понеділка до п’ятниці це статечний, 
врівноважений та поміркований громадянин, а на вихідних — лег-
коважний і сповнений шалених ідей «тикозний Рей-дотепник». Це 
може виглядати дивним, але, як каже він сам,

«життя з синдромом Туретта є суцільним шаленством, ти наче ніко-
ли не можеш протверезіти. А під галоперидолом усе притупляється, 
стаєш дуже солідним і розважливим. Та справжньої свободи не від-
чуваєш у жодному з цих станів... От ви, “нормальні” люди, маєте у ва-
ших мізках усі необхідні трансмітери, можете обирати між різними 
почуттями й реакціями — легкістю чи поважністю, відповідними до 
кожного випадку. А ми, туреттики, цього не можемо. Синдром ро-
бить нас легковажними, галдол — поважними. Ви можете вільно ба-
лансувати між цими станами, а нам доводиться лише вправлятись 
у створенні штучної рівноваги».

Рею вдається брати від життя все, що можливо, й робити його по-
вним і багатим — попри синдром Туретта й дію галдолу, попри 
«несвободу», «штучність» і втрату природного права вибору, яким 
наділені більшість із нас. Але, навчившись на шляху цього випро-
бування багатьох важливих речей, він, певною мірою, зміг його 
перерости. Рей, як і Ніцше, міг би сказати: «Я проходив крізь різні 
прояви здоров’я, продовжую проходити й досі... А щодо хвороби — 
як же мені хотілося б знати, чи могли б ми обійтися без неї? Лише 
найглибший біль може повною мірою звільнити наш дух». Як не 
парадоксально, але Рей, хоча й залишався позбавленим природно-
го, тваринного, фізіологічного здоров’я, долаючи усі поневіряння 
й випробування, що випали на його долю, віднайшов нову силу 
і нову свободу. Попри синдром Туретта (або ж завдяки йому), він 
досягнув того, що Ніцше називав «Величним здоров’ям» — радості, 
відваги та незламності духу.
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11 .  
Амурна хвороба

Нещодавно до нашої клініки звернулася бадьора літня пані 
на ім’я Наташа К. Вона розповіла, що невдовзі після свят-
кування свого дев’яносторіччя раптом відчула в собі одну 

«зміну».
— Яку саме зміну? — запитали ми.
— Розкішну! — вигукнула вона. — Це таке задоволення! До 

мене повернулись і жвавість, і життєві сили — я знову почуваюсь 
юною. І цікавлюсь молодшими чоловіками. Я навіть стала якоюсь 
«грайливою» — саме так, грайливою пустункою.

— І це вас занепокоїло?
— Спочатку ні. Почувалась я напрочуд добре — чому б це мало 

мене непокоїти?
— А потім?
— Потім занепокоїлися мої друзі. Спочатку мені казали: «Люба, 

ти просто сяєш — така піднесена, ніби заново на світ народилася!». 
Та згодом це здалося їм непристойним, і мені почали робити за-
уваження: «Ти завжди була такою сором’язливою, а тепер раптом 
заграєш, смієшся й жартуєш, наче дівчисько, — і це у твоєму по-
важному віці!».

— А як почувалися ви?
— Мене це збентежило. Спочатку я була просто захоплена сво-

їм новим станом і не замислювалася, що відбувалося насправді. А 
тоді сказала собі: «Так, тобі вісімдесят дев’ять, і з тобою вже цілий рік 
щось коїться. Ти завжди була такою стриманою в почуттях — а куди 
тебе понесло зараз? Ти літня пані, доживаєш свій вік. Що це за рап-
това ейфорія?». І щойно я подумала про ейфорію, як усе відкрилося 
мені під іншим кутом. «Ти просто хвора, дорогенька, — сказала я до 
себе. — Ти надто добре почуваєшся, як на здорову людину!»
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— Ви про душевну хворобу?
— Ні, не про душевну, я про тілесний недуг. Це піднесення мали 

пояснити якісь зміни в моєму тілі, у мозку. І я зрозуміла — дідько, 
це ж амурна хвороба!

— Амурна хвороба? — перепитав я здивовано. Такого я ще не чув.
— Ну так, амурна хвороба — сифіліс, знаєте? Років сімдесят 

тому я працювала в борделі у Салоніках. Там мене й нагородили 
сифілісом, як і багатьох інших дівчат. Ми його називали амурною 
хворобою. А тоді я зустріла мого чоловіка, він порятував мене, ви-
тягнув звідти й вилікував. Звісно, це було ще задовго до появи пені-
циліну. Але невже ця хвороба наздогнала мене через стільки років?

Інкубаційний період між інфікуванням та стадією нейросифі-
лісу може тривати дуже довго, особливо якщо від самого початку 
хворобу лише залікували й не усунули повністю. Якось у мене був 
пацієнт, якого ще сам Ерліх* лікував сальварсаном. А коли минуло 
понад півстоліття, нейросифіліс нагадав про себе у формі сухотки 
спинного мозку.

Але я ніколи не чув, щоб ця хвороба поверталась у формі цере-
брального сифілісу за цілих сімдесят років, а пацієнти ще й само-
стійно виявляли би його так спокійно і безпомилково.

— Це неймовірне припущення, — відповів я після цих розду-
мів. — Мені таке й на думку не спало б. Але ви, можливо, маєте 
рацію.

Вона й справді мала рацію: у її спинномозковій рідині таки ви-
явили нейросифіліс, тож палеокортекс (стародавню кору головно-
го мозку) і справді подразнювали бактерії спірохети. Отже, поста-
ло питання терапії, а разом із ним дилема, про яку місіс К. заявила 
доволі категорично:

— Я не певна, чи хочу насправді лікуватися, — сказала вона. — 
Я розумію, це хвороба. Але вона подарувала мені таку радість. 
Я не буду заперечувати, що й досі насолоджуюся цим станом. 

 * Пауль Ерліх (Paul Ehrlich; 1854–1915) — німецький науковець, лауреат Нобелів-
ської премії з фізики та медицини. Розробив для лікування пацієнтів, що страж-
дали на сифіліс, так званий «препарат 606» або сальварсан (сполука, похідна від 
миш’яку). — Прим. пер.
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Уперше за останні двадцять років я почуваюся такою жвавою, ве-
селою — це така втіха! Але я розумію, коли маєш забагато задово-
лення, воно обертається на лихо. Мені на думку спадали такі дивні 
ідеї, такі бездумні імпульси... навіть соромно таким із вами діли-
тися. Спочатку ходиш, як на підпитку, трохи не в собі, а тоді відчу-
ваєш: ще трохи — і далі... — вона зобразила слиняву скоцюрблену 
божевільну бабцю. — Щойно я подумала, що це, напевно, амурна 
хвороба, прийшла до вас. Це, звісно, буде жахливо, якщо мій стан 
загостриться. Але якщо хвороба безслідно зникне, це також буде 
жалюгідно. Поки ці живчики в мені не прокинулись, я й не жила 
насправді. Як ви гадаєте, чи можна усе це залишити, як є?

На щастя, після нетривалих пошуків виявилося, що потрібен зо-
всім простий курс лікування. Ми прописали їй пеніцилін, що зни-
щив спірохети, а от з розгальмовуванням, яке вони спричинили 
в мозку, вже нічого не можна було вдіяти. Тож місіс К. отримала 
подвійний результат — вона й надалі може насолоджуватися по-
мірною розкутістю, свободою думок та відчуттів і, водночас, бути 
певною, що їй вже не загрожує втрата самоконтролю або подальше 
руйнування кори головного мозку. Завдяки такому відродженню 
й оновленню вона сподівається прожити до ста років. «Як це ку-
медно, — каже вона. — І кому я маю дякувати, як не Амуру?».

Постскриптум

Зовсім нещодавно (у січні 1985-го) у мене був пацієнт на ім’я Міґель 
О., перед яким також постала подібна дилема, за сумною іронією 
долі. Він потрапив до державної лікарні з підозрою на «маніакаль-
ний стан». Та невдовзі з’ясувалося, що пацієнт страждає на нейро-
сифіліс, який і спричинив його психоемоційне перезбудження. Він 
був простим робітником пуерториканської ферми. Хвороба пору-
шила його слух і мовлення, йому було важко висловлювати думки 
словами, проте він легко передавав їх чіткими детальними малюн-
ками. Коли я вперше його побачив, Міґель перебував у доволі збу-
дженому стані. На моє прохання перемалювати просту геометрич-
ну фігуру (мал. А) він із запалом взявся креслити її тривимірне 
зображення (мал. Б) — принаймні таким його побачив я. Пацієнт 
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же пояснив, що намалював «відкриту картонну коробку», а тоді 
вирішив домалювати в ній якісь фрукти. На хвилі збудженої уяви 
він забув про хрестик, обведений колом, хоча саму ідею наповне-
ності зберіг і навіть унаочнив. Відкрита картонна коробка, повна 
помаранчів — хіба ж такий образ не виглядає цікавішим, живішим, 
реалістичнішим, ніж мій нудний прямокутник?

За кілька днів, коли ми зустрілися знову, його енергія, думки та 
емоції стали непередбачуваними, наче паперовий змій, що ширяє 
під хмарами. Я знову попросив його перемалювати ту саму фігуру. 
Цього разу він на одному подихові замість прямокутника зобразив 
щось схоже на трапецію чи ромб, прималював до нього лінію та 
дитячий силует (мал. В) і захоплено вигукнув: «Ось! Це хлопчик, 
він запускає паперового змія! Змій летить!».

Коли ми зустрілись утретє, ще за кілька днів, Міґель видався 
мені геть кволим, схожим на пацієнтів із хворобою Паркінсона (до 
з’ясування результатів аналізу спинномозкової рідини йому при-
значили галдол як заспокійливе). Я знову попросив його зобразити 
ту саму фігуру. Цього разу він лише мляво накреслив її точну копію, 
хіба що зменшеного розміру (таку «мікрографію» спричиняє дія 
галоперидолу). У його малюнку вже не було жодних метаморфоз, 
динаміки й польоту фантазії (мал. Г). «Я більше не можу “бачити” 

мал. Б

мал. А

Збуджена уява
(«Відкрита картонна коробка»)
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Збуджена уява
(«Повітряний змій кружляє в небі»)

Під час лікування
(Згасання уяви та винахідливості)

мал. Г

мал. В
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речі, як раніше, — зізнався Міґель. — Усе здавалося таким живим 
і справжнім. Невже, коли мене вилікують, усе й надалі виглядати-
ме таким неживим?».

Аналогічні та доволі показові зміни відбуваються і з пацієнтами 
з хворобою Паркінсона, коли їх починає «пробуджувати» леводо-
па. Зазвичай, якщо попросити такого пацієнта намалювати дерево, 
він зобразить змарнілу невисоку рослину з голими тонкими гілка-
ми, як узимку. Коли ж його почне «розігрівати», «приводити до 
тями» й бадьорити леводопа, то оживе і його уява — тепер дерево 
матиме міцне гілля й густу крону. Та якщо препарат «перегріє» хво-
рого, його дерево може бурхливо розростись і розквітнути, вири-
ваючись за межі малюнка, вкриваючись химерними візерунками, 
чудернацькими орнаментами й завитками, допоки його контури 
не розчиняться у цих безмежних барокових фантазіях. Такі малюн-
ки, де початкові форми й думки губляться у хащах доповнень і де-
корацій, можна часто побачити й у хворих із синдромом Туретта, 
і у людей під дією амфетаміну, що викликає так званий speed-art-
ефект*. Спершу їхня уява лише прокидається, а далі загострюється, 
розростається, і вони зовсім відриваються від реальності.

Яка жорстока іронія у цьому парадоксі — внутрішнє життя та 
уява людини можуть перебувати у вічному сні, якщо їх не пробу-
дить і не вивільнить наркотична інтоксикація або хвороба!

Саме цей парадокс лежить в основі книжки «Пробуджен-
ня», саме він відповідає за спокуси синдрому Туретта (див. розді-
ли 10, 14) та, безперечно, за неоднозначність такого наркотика, як 
кокаїн (що підвищує рівень дофаміну в головному мозку, як при дії 
леводопи або у випадках синдрому Туретта). Цього ж стосувався 
і вражаючий коментар Фройда про ейфоричні, блаженні відчуття, 
спричинені кокаїном: «...стан цей жодним чином не відрізняється 
від типової ейфорії здорової людини... Інакше кажучи, почуваєшся 
цілком звичайно і вже за мить не можеш повірити, що перебуваєш 
під якимось наркотичним впливом».

 * Speed-art (англ. «пришвидшена творчість») — термін, що виник у США в середині 
1980-х років і стосувався творчості осіб під впливом наркотичних нейростимуля-
торів, що посилювали уяву та прискорювали роботу мозку. — Прим. пер.
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Таку ж парадоксальну привабливість можуть мати й електро-
стимули головного мозку: так, часом епілептики потрапляють у за-
лежність від нападів, що в них асоціюються з відчуттям приємного 
збудження, тому інколи самі починають регулярно їх викликати. 
Лабораторні щури з електродами, під’єднаними до головного моз-
ку, також невпинно стимулюють «центри задоволення» власного 
мозку. Хоча трапляються й такі епілептичні напади, що приносять 
відчуття умиротворення і злагоди. Почуватися здоровою людина 
може навіть завдяки хворобі. І такий парадоксальний стан доброго 
самопочуття може навіть приносити тривалу користь, як це було 
з місіс О., котру переслідували дивні нав’язливі «ремінісценції» 
(розділ 15).

Ця сфера залишається для нас незвіданою, адже тут усталені 
судження можуть набувати протилежних значень, хвороба — ви-
явитися нормальним станом, а нормальне самопочуття — мати 
хворобливий характер. Збудження може приносити як скутість, 
так і свободу, а дійсність відкривається не чистому розуму, а захме-
леному. Це і є царина, де панують Амур та Діоніс.



12.  Питання самовизначення

141

12 .  
Питання самовизначення

Чого бажаєте сьогодні, — питає він, потираючи руки, — кіло 
шинки чи свіжого паштету?
(Напевно, пацієнт сприйняв мене за покупця — коли до 

відділення хтось телефонував, він часто брав слухавку зі словами: 
«Слухаю! “Делікатеси Томпсона!”»).

— Ну що ви, містере Томпсоне! — вигукую я. — Ви мене з ки-
мось переплутали!

— Боже мій, тут так темно, я подумав, покупець зайшов, і не 
впізнав свого старого друзяку Тома Піткінса... Ми з Томом, — ше-
поче він медсестрі, яка стоїть неподалік, — завжди ходимо разом 
на перегони.

— Ні-ні, Містере Томпсоне, ви знову помиляєтеся.
— Певно, що так, — погодився він без тіні збентеження. — Чого 

б це Томові ходити в білому халаті? А ти — Хаймі, торговець ко-
шерним м’ясом із сусідньої крамниці. Бачу, одяг у тебе ще зовсім 
чистий, без крові. Що, не йде торгівля? Нічого, під кінець тижня 
будеш, як різник із бійні!

Я вже й сам почав губитись у калейдоскопі цих уявних персона-
жів, тому жестом показав йому на стетоскоп, що висів на моїй шиї.

— Ага, стетоскоп! — вигукнув він. — Тоді це зовсім не Хаймі! 
І що ви за народ, механіки, все вдаєте лікарів зі своїми халатами 
і стетоскопами, наче вам потрібно слухати, як у машини серце 
б’ється! Такий от і мій давній приятель Меннерс з автосервісу, 
що за рогом. Заходь, друже, маю для тебе хліб-сіль та свіжі ков-
баски...

Вільям Томпсон знову потер долоні у своїй звичній манері бака-
лійника, а тоді почав озиратись у пошуках прилавка. Не побачив-
ши його, він перевів збентежений погляд на мене.
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— А що це за місце? — запитав він налякано. — Бо... а я собі ду-
мав, ніби це моя крамничка. Щось уява в мене розгулялася. То що, 
ви будете мене оглядати, лікарю? Чекаєте, щоб я зняв сорочку, щоб 
знову мене послухати?

— Ні, я інший лікар, я не роблю таких оглядів.
— Ну, звісно, я це одразу зрозумів. Ви не той лікар, що стукає 

мені по грудях, наче барабанщик. Та й вигляд у вас інакший — 
матір Божа, а борода у вас яка здоровезна! Ви просто як Зіґмунд 
Фройд! Слухайте, а у мене що, з головою проблеми? Гадаєте, я не-
сповна розуму?

— Ні, містере Томпсоне, з розумом у вас усе гаразд. Але маєте 
певні проблеми з пам’яттю. Тому ви не можете пригадувати і впіз-
навати людей.

— Ну, є таке, — погодився він. — Пам’ять у мене трохи з вибри-
ками. Можу часом плутати своїх знайомих... То що ви нині замов-
ляєте — шинку чи паштет?

Ось так це щоразу й відбувалося — він завжди імпровізував, 
миттєво виплутувався новими жартами, часом блискучими, та, ра-
зом із тим, безмежно трагічними. За п’ять хвилин він встигав мене 
впізнати, забути й переплутати з десятком інших людей. Він миттє-
во переходив від здогадки до здогадки, від одного припущення до 
іншого, зберігаючи непорушну переконаність у правдивості нових 
варіантів. Але насправді він не знав, ким був я, ким, чим і де був він 
сам, колишній бакалійник із тяжкою формою синдрому Корсакова, 
що опинився у неврологічному закладі.

Він не може утримувати жодних спогадів довше кількох секунд, 
тож безперервно перебуває у стані дезорієнтації. Під ним щоми-
ті розверзаються нові провалля амнезії, та він спритно перекидає 
через них нові мости миттєвих конфабуляцій та найдивовижні-
ших вигадок. Сам він, звісно, вигадками їх не вважає — у такий 
спосіб він бачить, сприймає та інтерпретує навколишній світ. Він 
жодною мірою не визнає суперечності своїх історій, що квазіпослі-
довно випливають одна з одної — натомість бурхливий потік його 
думок перетворюється на феєрверк нескінченних, неусвідомлених 
фантазій; оточений безперервними спалахами нових імпровіза-
цій, він, як Шехерезада, створює світ «тисячі й однієї ночі», світ-
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фантасмагорію, де живуть люди, імена й обличчя яких щомиті 
трансформуються, наче картинки механічного калейдоскопа. І це 
переплетення мінливих, ефемерних ілюзій видається йому нор-
мальною, стабільною і незаперечною дійсністю. Таким є його світ, 
де реальних проблем начебто не існує.

Якось містер Томпсон вирушив на прогулянку. Він скористав-
ся телефоном реєстратури, представився «преподобним Вільямом 
Томпсоном», замовив таксі й зник на цілий день. Зі слів таксиста, 
з яким нам довелося познайомитися пізніше, того дня він зустрів 
дивовижного пасажира, котрий розважав його незліченними істо-
ріями про свої фантастичні пригоди.

— Він ніби всюди побував, усе в житті спробував, усіх знає. Не-
вже людина може стільки усього встигнути за одне життя? — ди-
вувався таксист.

— Та це не зовсім одне життя, — відповіли ми. — Усе це дуже 
цікаво й заплутано. Бо йдеться насправді про питання його само-
визначення*.

У другому розділі я детально описав Джиммі Г. — ще одного па-
цієнта, який також страждав на синдром Корсакова. Та загострення 
його хвороби вже давно перейшло у стан хронічної розгубленості 
(він жив, наче увісні чи в ілюзорному світі минулого). А от випадок 
містера Томпсона виявився зовсім інакшим. Його щойно виписали 
з лікарні, куди він потрапив три тижні тому через раптовий спа-
лах синдрому Корсакова. Він тоді поринув у гарячкові марення і не 
впізнавав рідних — і навіть після лікування ще довго варився в ша-
лених конфабуляторних мареннях (їх інколи називають «психозом 
Корсакова», хоча цей стан насправді не є психозом), невпинно за-
повнюючи новими фантазіями про себе й довколишній світ прога-
лини, в яких розчинялись усі його останні спогади. Таке шаленство 
може пробудити просто дивовижну вигадливість і винахідливість, 
адже забуття, яке поглинає все, що він міг би запам’ятати, змушує 

 * У книжці «Нейропсихологія пам’яті» (1976) Лурія описав дуже подібний випадок, 
коли таксист, захоплений розповідями екзотичного пасажира, здогадався про 
його стан лише, коли той замість грошей простягнув лікарняного папірця з графі-
ком температури. Тоді-то він зрозумів, що ця Шехерезада, цей автор тисячі й одні-
єї казки виявився «одним із тих диваків», котрих лікують в Інституті нейрохірургії.
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хворого буквально щомиті збирати з уламків уяви і себе, і весь свій 
світ. Кожен із нас має власну історію, внутрішню оповідь, створен-
ня і зміст якої фактично і є нашим життям. Можна сказати, що всі 
ми складаємось із тих історій, які створюємо і проживаємо.

Коли ми хочемо більше про когось довідатися, то цікавимося, 
якою є насправді його правдива, найінтимніша історія, адже кож-
на особистість є біографією, кожна людина — це історія. Ми всі ма-
ємо неповторні оповіді, створювані безперервно й несвідомо нами 
й через нас, — наші емоції, почуття, думки, дії, через наш промов-
лений і непромовлений наратив. І якщо з погляду біологічного та 
фізіологічного різниця між нами є несуттєвою, то особисті історії 
роблять нас насправді неповторними.

Щоб бути собою, слід собою володіти — зберігати, а за по-
треби, відновлювати історію власного життя, «пригадувати» себе, 
свою особисту драму, сюжет, образ. Ця невпинна внутрішня опо-
відь потрібна людині, щоб зберігати власну ідентичність, своє «я». 
Вочевидь, саме ця несвідома потреба і пояснює відчайдушне крас-
номовство містера Томпсона. Позбавлений безперервності, неви-
мушеної плинності внутрішньої історії, він занурюється у шалений 
наративний потік — звідки й виринають усі його нескінченні іс-
торії, конфабуляції та нестримна міфоманія. Утративши зв’язок зі 
своєю істинною безперервною оповіддю, зі своїм справжнім вну-
трішнім світом, він намагається оживити псевдолюдей через псев-
доісторії про псевдобезперервні фантомні псевдосвіти.

Що відчуває при цьому сам містер Томпсон? Зовні він здається 
неперевершеним коміком. Про нього кажуть: «Оце так веселун!». 
Спостережливих письменників деякі випадки з цим пацієнтом мо-
гли б надихнути на цілий гумористичний роман*.

 * Такий роман і справді існує. Невдовзі після публікації історії «Моряк, який заблу-
кав» (див. розділ 2) я отримав рукопис від молодого письменника на ім’я Девід 
Ґілман. Герой роману «Короткострижений хлопець» страждає на глибоку амне-
зію, тож його нестримна фантазія безперервно створює безліч нових образів та 
персонажів, розкриваючи приголомшливу, геніальну уяву людини без пам’яті. 
Ґілман викладає цю історію з майстерністю Джойса, у найтонших яскравих по-
дробицях. Не знаю, чи виходив цей рукопис у друк, та, на моє переконання, він 
цього цілком вартує. Я і досі міркую: цікаво, хто був прототипом цього героя. Чи 
зустрічав, чи досліджував автор реального пацієнта, схожого на містера Томпсо-
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Хоча насправді ці комічні історії є водночас і глибоко трагічними. 
Перед нами постає людина, доведена, в певному розумінні, до розпа-
чу та втрати самоконтролю. Її світ невпинно розчиняється, втрачає 
сенс, її спогади безслідно зникають, і вона відчайдушно й невтомно 
зводить мости зі своїх вигадок, аби перекидати їх через прірви без-
змістовності й хаосу, що знову і знову розверзаються під її ногами.

Та хтозна, чи усвідомлює, чи відчуває сам містер Томпсон тра-
гічність власного становища? Тих, кому він спочатку здавався 
«жартівником» і життєрадісним «балагурником», невдовзі щось 
у ньому починає тривожити, навіть лякати: «Він наче постійно за 
чимось женеться, намагається вхопити щось недосяжне й примар-
не». Йому і справді ніяк не випадає зупинитися, бо щомиті дово-
диться «латати» пробоїни, перекидати нові мости через провалля 
пам’яті та сенсу його буття. Але, якими ідеальними не здавалися б 
його мости і «латки», жодної користі з них немає і не буде — вони 
існують лише в його уяві й не можуть бути втілені в реальному світі. 
Чи відчуває це містер Томпсон? І, знов-таки, чим насправді є для 
нього «відчуття дійсності»? Чи завдає йому страждань ця загубле-
ність у примарному вимірі, ця невпинна й приречена на поразку 
боротьба, в якій він створює ілюзорну зброю, що лише виснажує 
його дедалі більше.

Звісно, він не справляє враження людини з легкою душею — 
у його силуваних усмішках відчувається постійна внутрішня на-
пруга, а зрідка в погляді з’являється й неприхований безмежний 
розпач. Та життя його позбавлене будь-якої глибини, зведене лише 
до яскравої поверховості, що швидко змінює візерунки і сяє всіма 
барвами веселки, але, позбавлена вигаданих обрисів, виявляєть-
ся порожньою, як мильна бульбашка. У такій поверховості містер 
Томпсон знаходить свій порятунок і захист, разом із тим, порожне-
ча, яку вона приховує, стає його незмінним прокляттям.

Водночас, він не має відчуття втрати чогось важливого, не 
помічає зникнення власної глибини — неосяжної, загадкової ба-

на? Мене також завжди цікавило, чи знав Борхес когось схожого на персонажа 
його оповідання «Людина з феноменальною пам’яттю», котрий неймовірно на-
гадує іншого героя — мнемоніста Лурії.
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гаторівневої глибини, що визначає людську особистість або її ре-
альність. Усіх, кому доводилося спілкуватись із ним певний час, 
вражала його дивна втрата відчуттів і суджень, що допомагають 
людині відрізняти «реальне» від «нереального», «правду» від «не-
правди» (говорити про зумисну брехню в цьому випадку немає 
сенсу), важливе від другорядного, доречне від недоречного. Зага-
лом, увесь стрімкий потік його безперервних конфабуляцій спо-
внений незмінної відстороненості... ніби насправді зовсім не має 
значення те, що каже він чи будь-хто інший, ніби для нього вже 
взагалі нічого не має значення...

Вражаючим прикладом його індиферентності став один дивний 
випадок. Якось надвечір Вільям Томпсон знову розважав присутніх 
своїми нескінченними імпровізаціями про вигаданих людей, а тоді, 
не змінюючи інтонації, раптом сказав: «А ось за вікном іде мій мо-
лодший брат Боб». Це прозвучало як продовження його попере-
днього монологу — жвавого та позбавленого будь-яких глибоких 
почуттів. Яким же я був ошелешеним, коли за кілька хвилин на по-
розі з’явився незнайомий чоловік і представився: «Я — Боб, молод-
ший брат Вільяма. Він, здається, щойно бачив мене у вікно». Про 
рідного брата Вільям згадав з такою поверховою легкістю і водно-
час байдужістю, що жодна нотка його звичного монологу не звуча-
ла правдоподібно, не підготувала мене до можливості побачити цю 
людину... в реальному світі. Адже перед тим, з такими ж почуттями 
(чи, радше, зовсім без особливих почуттів) він розповідав про своїх 
вигаданих знайомих — і раптом з-поміж цих незліченних фанто-
мів постає хтось справжній! Хоча, побачивши молодшого брата, 
Вільям не сприйняв його за «реального», не виявив і тіні живих по-
чуттів та, поринаючи у вир власних марень і вигадок, вирішив, що 
і Боб є частиною цього неіснуючого світу, в якісь моменти зовсім 
не помічаючи його присутності. Ця сцена виявилася цілковитою 
протилежністю нечастим, але неймовірно зворушливим зустрічам 
Джиммі Г. із його братом (див. розділ 2), коли пацієнт на певний 
час наче виривався зі свого забуття. На жаль, бідолашного Боба на 
таких зустрічах могло спіткати лише розчарування. «Це я, Боб! Не 
Роб і не Доб!» — безуспішно намагався він пояснити братові. Лише 
на мить у потоці конфабуляцій у того виникло коротке просвітлен-
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ня — можливо, щось зачепило одну з небагатьох вцілілих або тим-
часово відтворених ниточок його пам’яті, що зберігали спогади 
про дім і родину, — і Вільям раптом заговорив про свого старшого 
брата Джоржа, до того ж у теперішньому часі.

— Але Джорж помер дев’ятнадцять років тому! — із жахом ви-
гукнув Боб.

— А як же, наш Джорджі веселун ще той! — уїдливо відповів 
Вільям, відверто ігноруючи зауваження приголомшеного Боба, 
а тоді продовжив верзти нісенітниці про Джоржа, не полишаючи 
свого жвавого й водночас відстороненого тону, залишаючись бай-
дужим до правди, дійсності, пристойності й навіть до страждань 
брата, який стояв поруч.

Саме цей випадок найвиразніше переконав мене в тому, що мій 
пацієнт остаточно й цілковито втратив внутрішнє відчуття реаль-
ності, сенсу й присутності. Ці висновки знову наштовхнули мене 
на роздуми про душу людини без пам’яті, і я знову звернувся до на-
ших сестер із запитанням, що раніше стосувалося Джиммі Г.: «Як 
ви гадаєте, у Вільяма ще є душа? Чи, може, хвороба її висмикнула, 
висмоктала з тіла й залишила його бездушним?».

Цього разу моє запитання їх збентежило — здавалося, вони 
вже й самі почали про це міркувати. Про Вільяма вони не могли 
сказати, як про Джиммі: «Погляньте на нього у капличці, тоді 
й будете вирішувати самі». Адже його сміх та нісенітниці луна-
ли навіть перед іконами. Своїм безпорадним виглядом Джиммі 
викликав відчуття глибокого трагізму, гіркої втрати. А от містер 
Томпсон, що іскриться сотнями історій та дотепів, жодного спів-
чуття не викликає (принаймні своїм жвавим виглядом). У Джим-
мі бувають різні примхи, часом він заглиблюється в роздуми чи 
бодай відчуває смуток — у ньому є глибина, душевність, якої не 
побачиш у Вільямі. Як сказали сестри, містер Томпсон, звісно, 
має душу — безсмертну, даровану Богом душу, яку Всевишній ба-
чить і благословляє. Та все ж вони не заперечували, що, з погляду 
людського, з цим пацієнтом — його особистістю, характером — 
відбулося дещо дуже тривожне.

Саме «загубленість» дає змогу Джиммі бодай на певний час 
віднайти себе у глибоких емоційних зв’язках. Він перебуває у від-
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чаї, у тихому відчаї (якщо запозичити вислів К’єркеґора), і тому 
може мати надію на порятунок, на контакт із реальністю й по-
вернення втрачених, але не забутих почуттів і цінностей, яких 
йому так бракує.

А для Вільяма, який замінює дійсність поверховою метушнею, 
блиском і нескінченними жартами (навіть якщо на це його штов-
хає відчай — це відчай, котрого він тепер не усвідомлює), який 
пливе за стрімкою течією власної красномовності з неприхованою 
байдужістю до реального світу, — насправді для нього вже не існує 
жодного сенсу, і наблизитися до нього чи замінити його на щось 
інше він не зможе ані потоком своїх конфабуляцій, ані мерехтін-
ням примарних образів, за якими сліди істини можна лише загу-
бити, попри всі розпачливі пошуки.

Випадок Вільяма насправді парадоксальний — його винятко-
вий дар до безмежного фантазування, що допомагає долати кожне 
нове провалля у пам’яті, є водночас його незмінним прокляттям. 
Якби ж йому хоч інколи вдавалося заспокоїтися, спинити своє по-
рожнє базікання, змити оманливі барви ілюзій (якби ж це було 
можливо!), тоді до його душі змогли би пробитися промені істин-
ного, глибокого, сповненого справжніх відчуттів світу.

Адже його «екзистенційна» катастрофа полягає не лише у не-
зворотній втраті пам’яті — разом із нею він остаточно загубив 
і фундаментальну здатність відчувати, переживати дійсність, 
і саме у цьому розумінні став людиною без душі.

Таку нечутливість і байдужість Лурія називає «емоційним ви-
рівнюванням», у якому в окремих випадках вбачає незворотну 
патологію, що остаточно руйнує особистість та її внутрішній світ. 
Вочевидь, це відкриття наводило на нього глибокий жах і водночас 
кидало йому виклик як лікареві. Він знову і знову повертався до 
цієї теми — часом у зв’язку з синдромом Корсакова та проблема-
ми пам’яті, як у його роботі «Нейрофізіологія пам’яті», та частіше, 
коли йшлося про лобний синдром, особливо у дослідженні «Мозок 
людини та психологічні процеси», де Лурія описав історії кількох 
пацієнтів, чий стан та виснажливий перебіг хвороби можна по-
рівняти зі станом Засецького, описаним в «Історії одного поранен-
ня». Та, у певному розумінні, становище цих пацієнтів є значно 
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гіршим, адже, окрім пам’яті, вони втратили й розуміння того, що 
з ними сталося, тож не помітили, як обірвався їхній зв’язок з ре-
альністю, — і навіть якщо вони не відчувають страждань, ці люди, 
можливо, є найбільш забутими Богом створіннями на світі. Молод-
ший лейтенант Засецький постає в описах Лурії невтомним бійцем, 
який не лише усвідомлював власне становище, але й відчував його 
трагізм і завжди боровся «з нестримною завзятістю приречених» 
за відновлення функцій свого пошкодженого мозку. Та подвійне 
прокляття Вільяма полягає в тому, що він, як і пацієнти Лурії з по-
шкодженнями лобних доль мозку (див. наступний розділ), навіть 
не усвідомлює цього прокляття. Адже хвороба пішла в атаку й за-
хопила не лише одну чи декілька з його функцій, а дощенту зруйну-
вала найвразливішу частину, ядро — разом із особистістю і навіть 
душею. У цьому сенсі Вільям «загубився» значно безнадійніше, ніж 
Джиммі. Попри всю його видиму жвавість, тієї людини, якою він 
колись був, у ньому практично ніхто вже не бачить. Тоді як Джиммі 
й надалі залишався собою, хоча майже ніколи не знаходив зв’язку 
з реальністю. Він усе ж таки має шанси на відновлення — такий 
терапевтичний виклик ми назвали «налаштуванням контакту» 
з пацієнтом.

Усі наші спроби відновити зв’язок Вільяма з реальністю зазна-
вали поразки і лише пожвавлювали потік його конфабуляцій. Тож 
ми облишили ці спроби й дозволили йому бути, яким він є. Часом 
він виходить на прогулянку, блукає тихим садочком біля нашого 
Будинку опіки. Там, наодинці з природою, йому вдається віднайти 
і власний внутрішній спокій. Серед людей він починає метушитися, 
заводити нескінченні світські бесіди, збуджено вигадувати безліч 
нових історій у несамовитих пошуках і фальшуваннях самоіден-
тичності. А поміж квітів і дерев, у надійному прихистку від усіх 
суспільних вимог та очікувань, його шалені примарні самопошуки 
нарешті вщухають, він поволі заспокоюється, і лише у ці рідкісні 
миті глибокого безсловесного єднання з самою Природою (поза 
рамками будь-яких суспільних визначень і взаємин) йому вдається 
віднайти справжні відчуття реальності світу і самого себе.
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13 .  
Так, отче-сестро!

У місіс Б., яка в минулому займалася хімічними досліджен-
нями, раптово виникли дивні зміни характеру. Вона пере-
творилася на «дотепницю», грайливо відпускала шпильки 

й неоднозначні жарти, стала імпульсивною і «поверховою» (як зі-
зналась її подруга, «у спілкуванні тепер відчувається, що ви їй зо-
всім нецікаві, та й взагалі її вже наче зовсім нічого не обходить»). 
Спочатку лікарі списали ці симптоми на легку форму манії — гіпо-
манію. 

Та подальші обстеження виявили у пацієнтки пухлину головно-
го мозку. А кранітомія навіть не виправдала наших сподівань на 
менінгіому — на жаль, це вже була величезна карцинома, що по-
ширилася на орбіто-фронтальні зони обох лобних доль.

Коли ми з нею зустрічалися, вона завжди перебувала в доброму 
гуморі — «бешкетниця» (так її називали наші сестри-доглядальни-
ці), готова щомиті розсмішити всіх гострими, кмітливими і влуч-
ними жартами.

— Так, отче, — звернулася вона якось до мене.
— Так, сестро, — сказала вона наступного разу.
— Так, лікарю, — нарешті вгадала місіс Б. Схоже, усі ці слова 

здавалися їй взаємозамінними.
— То хто ж я насправді? — запитав я, зрештою роздратований 

таким ставленням.
— Коли я дивлюся на ваше обличчя й бороду, то думаю про ар-

хімандрита, коли бачу ваш халат — згадую черниць, а от помічаю 
стетоскоп — і думаю про лікаря.

— А повністю ви мене бачите?
— Ні, не бачу.
— Але ж ви можете відрізнити священика, черницю й лікаря?
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— Відрізнити можу, але для мене це геть нічого не означає. 
Отець, сестра, лікар — ну яка насправді різниця?

При наступних зустрічах вона не забувала мене зачепити:
— Так, отче-сестро! Так, сестро-лікарю, — продовжуючи далі за-

бавлятися зі своїми асоціаціями.
Ми вирішили перевірити, наскільки точно вона відрізняє праве 

від лівого, та її відповіді ускладнювали все тестування — вона до-
вільно вимовляла «праворуч» або «ліворуч», цілковито байдужа до 
власних помилок. 

При цьому в її рухах та реакціях ми не виявили жодних проблем 
з орієнтацією, що виникають у пацієнтів з латеральними порушен-
нями сприйняття чи уваги. Коли я вказав їй на ці особливості, вона 
відповіла:

— Ліворуч-праворуч. Праворуч-ліворуч. Заради чого вся ця ме-
тушня? Кому яка різниця?

— Але ж насправді різниця існує?
— Ну певно, що так, — погодилася вона з виразом науковця-хі-

міка. — Праве і ліве можна назвати взаємовідносними енантіоме-
рами*. Але для мене це не має жодного значення. Яка мені різниця? 
Руки... лікарі... сестри... — помітивши моє замішання, вона про-
довжила. — Невже ви не розумієте? Це для мене нічого не важить. 
Взагалі нічого не має значення... принаймні для мене.

— А ця беззмістовність... — я завагався, чи варто продовжувати 
далі. — Вона вас не тривожить? Чи це також не має значення?

— Абсолютно, — миттєво видала вона з широкою усмішкою, 
ніби тріумфуючи, вигравши парі, партію в покер або влучно по-
жартувавши.

Можливо, у такий спосіб вона намагалася заперечити дій-
сність? Це була бравада? Чи маска, що приховувала нестерпний 
душевний біль? Проте обличчя місіс Б. не відображало жодних 
емоцій. Світ її став порожнім, позбавленим будь-якого сенсу й по-
чуттів. Вже нічого не здавалось їй «справжнім» (чи «фальшивим»). 

 * Енантіомер — хімічний термін, що означає пару конфігураційних ізомерів, що 
є неідентичними повними дзеркальними відображеннями одне одного (як права 
і ліва рука). — Прим. пер.
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Усе стало для неї «однаковим», «рівним» — весь світ зводився лише 
до кумедних нісенітниць.

Її стан мене глибоко вразив — як і її рідних та друзів. Але сама 
вона залишалася безтурботною, байдужою і часом навіть занурю-
валась у легковажні й моторошні веселощі.

Зберігаючи у певному сенсі ясний і швидкий розум, місіс Б. зни-
кла як особистість, «втратила душу». Її випадок нагадав мені істо-
рію Вільяма Томпсона (а також доктора П.). Таким є прояв «емо-
ційного вирівнювання», що його описав Лурія, — про нього ми 
згадували у попередньому розділі та згодом повернемося до цієї 
теми знову.

Постскриптум

Описана весела байдужість та «емоційне вирівнювання» — стан 
далеко не винятковий. Німецькі нейрологи називають його 
«Witzelsucht»* («жартоманія»), а Г’юлінґс Джексон ще століття тому 
визнав його фундаментальною формою «розпаду» особистості.

Як можна часто спостерігати у таких випадках, під час погли-
блення особистісного «розпаду» пацієнт втрачає усвідомлення влас-
ного стану — що, ймовірно, є наймилосерднішою особливістю цієї 
хвороби. Щороку я маю справу з багатьма такими пацієнтами, та 
попри схожу феноменологію, у кожному випадку етіологія виявля-
ється інакшою. Часом я навіть не можу одразу визначити, кого бачу 
перед собою — веселого дотепника, блазня чи, може, шизофреніка. 
Так я майже навмання відшукав свої спостереження, занотовані 
1981 року, де йдеться про пацієнтку з церебральним розсіяним скле-
розом (на жаль, на той час я не мав змоги працювати з нею далі):

Говорить дуже швидко, імпульсивно і, схоже, з цілковитою байду-
жістю... тож усе важливе і дріб’язкове, правильне й хибне, серйозне 
і жартівливе у неї змішується в один стрімкий, нероздільний напів-
конфабуляторний потік... Часом вона заперечує те, що стверджувала 

 * Witzelsucht (нім. «манія дотепів») — морія (від грец. moria — дурість), психопа-
тологічний розлад, ознаками якого стають патологічно підвищений настрій, під-
креслена безтурботність, схильність до недоречних жартів і витівок.  — Прим. пер.
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ще за мить до того... то любить музику, то вже не любить, то зламала 
ногу, то не зламала...

Я завершив цей запис, так і не дійшовши однозначного висновку:

Якими ж у цьому випадку є співвідношення криптомнезії і конфа-
буляції, індеферентності (притаманної пацієнтам з ушкодженнями 
фронтальних відділів лобної частки головного мозку) та байдужості, 
дивної шизофренічної дезінтеграції, розпаду і згладжування?

Серед усіх форм «шизофренії», цей «радісно-очманілий», так зва-
ний «гебефренічний» стан є найбільш характерним для органіч-
них синдромів, пов’язаних з амнезією та пошкодженнями лобних 
доль мозку. Вони є найбільш фатальними та неймовірно складни-
ми — нікому ще не вдавалося подолати їх і поділитися, яким був 
цей злощасний досвід.

Якими веселими й дотепними не здавалися б такі пацієнти, на-
справді з плином хвороби їхній світ розхитується, розлітається на 
друзки, зводиться лишень до анархії та хаосу. З їхньої свідомості зни-
кає «центральне ядро», хоча формальні інтелектуальні здібності мо-
жуть при цьому абсолютно не постраждати. Наприкінці таких про-
цесів залишається одна безмежна «легковажність», неосяжна повер-
ховість, під якою вже не існує жодного ґрунту, все пливе за стрімкою 
течією і розпадається на дрібні частини. Цей стан редукції свідомості 
Лурія якось назвав «зведенням до броунівського руху». Я розділяю той 
жах, з яким він усвідомлював, що відбувалося з його пацієнтами (хоча 
це не перешкоджає, а, радше, заохочує до ще точніших і детальніших 
описів). Міркуючи про це, я пригадую борхесового Фунеса, який за-
уважив: «Моя пам’ять, сеньйоре, схожа на стічну канаву». А ще прига-
дую рядки з «Дунсіади» (Dunciad)*, в якій дійсність зведена до Чистої 
Дурості — всюдисущої Дурості, що стає Кінцем Світу:

Рукою Безладу опущена завіса,
Вселенська Темрява ковтає все до біса.

 * «Дунсіада» (дослівно — «Дурніада», від англ. dunce — дурень) — сатирична поема 
англійського поета Александра Поупа (Alexander Pope; 1688–1744), яку автор на-
писав після роботи над перекладом «Іліади» Гомера. — Прим. пер.
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14 .  
Одержима

В історії «Тикозний Рей-дотепник» (розділ 10) я описав випа-
док відносно помірної форми синдрома Туретта, але також 
згадав, що існують і глибші порушення «з характерно ґро-

тескними та нестримними проявами хвороби». Я також припустив, 
що деякі хворі знаходять у собі сили подолати вплив синдрому Ту-
ретта і «вмістити його у своїй широкій особистості». А інші часом 
і справді стають «одержимими» хворобою і «під нестерпним тис-
ком і хаосом хворобливих імпульсів» втрачають зв’язок із самими 
собою.

Сам Жиль де ла Туретт, як і багато клініцистів старої школи, 
вирізняв серед усіх проявів виявленого ним синдрому особливо 
«злоякісну» форму хвороби, що призводить до розпаду особис-
тості з характерними ексцентричними, химерними психозами та 
неконтрольованою схильністю до пародіювання та копіювання 
інших людей.

Цей різновид синдрому Туретта — «над-Туретта» — трапляєть-
ся доволі рідко, приблизно у п’ятдесят разів рідше, ніж звичайні 
форми, до того ж його перебіг є набагато більш ускладненим. Цей 
«психоз Туретта», що фактично є винятковим «схибленням іден-
тичності», має інакші фізіологічні та феноменологічні особливості, 
ніж поширені прояви психозів. Проте деякі паралелі можна про-
вести. З одного боку, він є близьким до гіперактивного моторного 
психозу, що може виникнути під дією леводопи, а з другого, нага-
дує корсаківський психоз із характерним потоком конфабуляцій 
(див. розділ 12). До того ж, як і вони, «психоз Туретта» може оволо-
діти особистістю хворого практично повністю.

Я вже розповідав раніше, що зустріч із Реєм — моїм першим 
пацієнтом з синдромом Туретта — насправді розплющила мені 
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очі на саму проблему. Наступного дня я побачив на вулицях Нью-
Йорка, щонайменше ще трьох туреттиків, і симптоми їхньої хворо-
би виглядали ще яскравіше, ніж у Рея. То був день неврологічного 
прозріння. Я й досі чітко пригадую ті короткі епізоди, що встигли 
відкрити мені ознаки вкрай тяжких форм синдрому Туретта, тиків 
і спазмів, що охопили не лише тіло, а й розум, сприйняття, уяву, по-
чуття — цілковито опанували особистість хворих.

Спілкуючись з Реєм, я міг уявити, як він живе, як ходить вули-
цями міста. Але словами цього не передати — це слід бачити на 
власні очі. Часом клініка зі стерильними палатами не є найкра-
щим місцем для спостережень за перебігом хвороб — принаймні 
тих розладів, що, попри органічну основу, виявляються як неке-
ровані імпульси, копіювання, пародіювання, реакції, взаємодії, 
що сягають неймовірного рівня. Функціонально всі клініки, ла-
бораторії та лікарняні палати створені якщо не для цілковитого 
приборкання, то для обмеження й контролю поведінки пацієнтів. 
Вони призначені для систематичної, наукової неврології, зведеної 
до заданих наборів тестів і завдань. Та не для неврології, відкритої 
до натуралістичних досліджень, що потребують спостережень за 
пацієнтом у повсякденному житті, де його не обмежують правила 
медичного закладу, де він не почувається піддослідним і у звичний 
спосіб сприймає чи стримує прояви свого синдрому. Спостерігач 
при цьому має залишатися непоміченим — тож яке ще місце може 
бути кращим для таких польових робіт, ніж вулиці Нью-Йорка: ве-
лелюдні, подібні між собою вулиці великого міста, де людина, вра-
жена некерованими екстравагантними розладами, може вільно 
виявляти всю потворну свободу чи поневолення хворобою?

Насправді сучасні «вуличні неврологи» мають дуже поважних 
попередників. Так, Джеймсові Паркінсону (який вивчав лондон-
ські вулиці не менш затято, ніж Чарлз Дікенс сорок років потому) 
вдалося виявити хворобу, названу його іменем, не у власному ка-
бінеті, а саме на велелюдних вулицях Лондона. Ознаки паркінсо-
нізму і справді неможливо повною мірою виявити й вивчити у сті-
нах клініки — таке дослідження потребує цілковито відкритого 
простору, що не обмежує взаємодію хворого з іншими людьми або 
прояви особливостей його розладів разом з усіма примітивними 
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імпульсами, зависаннями й відхиленнями. Для якомога повнішого 
розуміння природи паркінсонізму слід вивчати його в реальному 
світі — і якщо такий підхід буде ефективним для цієї хвороби, то 
що вже тоді казати про синдром Туретта. Цей стан направду не-
перевершено описали Меге та Фейндель у чудовій книжці «Нерво-
ві тики» (Tics, 1901). У першому розділі «Сповідь тикозника» (Les 
confidences d’un ticqueur) оповідь ведеться від імені хворого, який 
імпульсивно копіює рухи й вирази облич перехожих на вулицях 
Парижа.

Фрагмент роману Райнера Рільке «Нотатки Мальте Лявридса 
Бриґґе» також присвячений парижанину, який має подібні привсе-
людні прояви хвороби. Для мене, як і для авторів цих творів, най-
більшим відкриттям стали спостереження, проведені не у клініці, 
а за її межами — моє прозріння відбулося не під час спілкування 
з Реєм у кабінеті, а на вулицях міста, вже наступного дня. Там само 
мені довелося стати свідком вражаючої, унікальної сцени, яка 
й досі постає у моїй пам’яті так яскраво, ніби це було вчора.

Я уповільнив крок, коли мою увагу привернула сива жінка ро-
ків за шістдесят, що опинилась у центрі уваги обуреного натовпу. 
Спочатку я не міг збагнути, у чому річ. Можливо, це якийсь дивний 
напад? Що з нею відбувається — чому вона б’ється у конвульсіях? 
Чому її рухи, ніби зачаровані, повторюють усі перехожі, які набли-
жаються до цієї літньої пані, охопленої несамовитою тикозною ли-
хоманкою? Наблизившись до неї, я нарешті збагнув. Вона швидко 
й невпинно копіювала перехожих — якщо її дії можна описати не-
виразним, пасивним визначенням «копіювання». Чи не доречніше 
було б сказати, що вона буквально передражнювала усіх, кого ба-
чила? Миттєво «зчитувала» кожного. Я бачив чимало обдарованих 
мімів, коміків, фіглярів і пародистів, та це і близько не можна було 
порівняти з моїм моторошним враженням від того, що відбувалося 
на моїх очах: ця жінка блискавично, беземоційно й судомно від-
дзеркалювала кожну побачену постать, кожне обличчя. Та це було 
не просто геніальною імітацією. Перехоплюючи, пропускаючи 
крізь себе всі настрої перехожих, вона зривала з них маски — ста-
вала не лише їхнім відображенням, а й карикатурною, ґротескною 
пародією, де кожен ледь помітний жест і вираз у її виконанні ми-
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моволі набував несамовито загострених форм. Так чиюсь легку 
усмішку вона перетворювала на клоунську гримасу, що за лічені 
секунди встигала з’явитись і зникнути з її обличчя; простий жест 
набував шаленого прискорення й перетворювався на абсурдний 
конвульсивний рух.

Проминувши лише один короткий квартал, ця нестямна пані 
встигла в шаленому темпі перевтілитися в образи майже півсотні 
перехожих — усе це тривало не довше двох хвилин, адже усі її міни 
не тримались і двох секунд, змінюючись, наче в химерному калей-
доскопі пародій, зі стрімкістю перебіжного вогню.

Деякі з її гримас набували цілковито безглуздих виразів, адже 
ставали імітаціями другого чи й третього порядку. Це були відобра-
ження облич глядачів — здивованих, збентежених, розгніваних її 
фіглярським копіюванням, — що повторно відбивалися на її облич-
чі, подвійно спотворені крізь туреттичну призму, що, у свою чергу, 
викликало ще більше обурення й потрясіння натовпу. Саме цей 
ґротескний резонанс несподіваної взаємодії, що затягнув кожного 
випадкового свідка до шаленого виру віддзеркалень, і спричинив 
те масове занепокоєння, що здалека привернуло мою увагу. Ось 
так жінка, що могла стати будь-ким, втратила себе й перетворила-
ся на ніщо. Але що відчувала вона сама, перебуваючи у вихорі ти-
сяч чужих облич, масок та образів? Щойно я встиг про це подумати, 
тієї ж миті з’явилася відповідь. Напруга у ній та в інших зросла до 
вибухонебезпечного рівня. Раптом вона з відчаєм відсахнулася від 
натовпу й забігла у провулок, що відгалужувався від центрально-
го проспекту. І там, ніби охоплена нестерпним болем, вона враз 
вивергнула з себе усі жести, вирази й постави, що переповнили 
її свідомість і тіло. Цієї миті всі її рухи несамовито прискорилися, 
зливаючись в один потік пантомімічного блювання, з яким вона 
вивільняла образи тієї півсотні людей, якими вона стала одержима. 
І якщо «зчитування» тривало близько двох хвилин, то «вивержен-
ня» відбулося за один видих — п’ятдесят образів за десять секунд 
або десь по одній п’ятій долі секунди на кожну зіграну роль.

У подальшому я проводив сотні годин з пацієнтами, які страж-
дали на синдром Туретта, — я спостерігав за ними, спілкувався, 
фіксував на відеоплівку, чогось навчався у них сам. Та, гадаю, ніщо 
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не дало мені такого надзвичайного, проникливого досвіду, як ті дві 
короткі химерні хвилини на нью-йоркській вулиці.

Ще тоді я зрозумів, що особливості органічних патологій «су-
пертуреттиків» обумовлюють їхнє цілковито окреме, незвичне 
екзистенційне становище — тут можна проводити певні аналогії 
з відокремленням «суперкорсаківців», та я маю на увазі інакший 
принцип та передісторію проблеми. Пацієнти, які страждають на 
обидва синдроми, можуть потрапити у світ хаотичних марень, де 
блукатимуть, не тямлячи себе. Та якщо синдром Корсакова ми-
лостиво затьмарює бачення цього хаосу, то синдром Туретта діє, 
радше, іронічно, залишаючи хворому чітке й до болю загострене 
усвідомлення свого становища, котре він часом не може або й не 
бажає суттєво змінити.

У той час як корсаківець розчиняється в полоні амезії, туретти-
ка захоплюють екстравагантні імпульси — імпульси, що роблять 
його водночас і джерелом, і жертвою, імпульси, яких він може 
зректися, але, на жаль, не позбутися. Тож, на відміну від корсаків-
ця, туреттик потрапляє до неоднозначного кола взаємин із влас-
ною хворобою, де по черзі гору бере то хворий, то його синдром, де 
є і змагання, і гра, й усі можливі прояви боротьби і таємних змов.

Позбавлене природних захисних бар’єрів, механізмів стриму-
вання й фізіологічно обумовлених особистісних меж, его туретти-
ка стає таким собі об’єктом безперервного бомбардування. Його 
атакують, приваблюють, виснажують імпульси внутрішні й зо-
внішні, імпульси, що мають природу фізіологічну й конвульсив-
ну, імпульси, що мають особисте (або ж, радше, псевдоособисте) 
підґрунтя та часом обертаються на спокусливі хитрощі. То як його 
особистість має протистояти цим атакам? Чи зможе хворий збе-
регти своє «я», піти шляхом розвитку і протистояння цьому не-
впинному руйнівному тиску? Або ж, як з болем висловився один 
із моїх пацієнтів, знесилившись, його душа зазнає поразки й ціл-
ковитої «туреттизації»? Адже людська душа в такому стані пере-
буває під фізіологічним, екзистенційним і майже теологічним тис-
ком синдрому, якому вона може опиратися, зберігаючи цілісність 
і суверенність — або ж перейти у володіння перебіжних імпульсів 
і втратити владу над собою.
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Повернімося до слів Г’юма:

Наважуся стверджувати... що ми є нічим іншим, як нагромадженням 
або набором різних фрагментів чуттєвого досвіду, які змінюють одне 
одного з незбагненною швидкістю і перебувають у постійному плині, 
у невпинному русі*.

Отже, особисте «я» для Г’юма — це лише фікція, нас не існує, ми 
складаємося суто з послідовних фрагментів чуттєвого досвіду і вра-
жень.

Вочевидь, це не може стосуватися нормальної людини, яка не-
заперечно володіє власними відчуттями. Вони не линуть примітив-
ним потоком, а підпорядковуються стійкій структурі особистості, 
людського «я». Проте міркування Г’юма можуть цілковито відпові-
дати нестійкому стану супертуреттика, чиє життя, певною мірою, 
стає швидкоплинною послідовністю фрагментів чуттєвого досвіду 
і вражень, химерного мерехтіння без жодного центру і змісту. Але 
така людина — це вже не гомо сапієнс, а, радше, «г’юмо сапієнс». 
У контексті філософському, що фактично межує з теологічним, така 
доля очікує на всіх, у чиєму світі переважає влада імпульсів, а не 
воля власного «я». Вона, до певної міри, нагадує долю за визначен-
ням Фройда, що також накидає на жертву ярмо імпульсів. Та якщо 
«фройдівська» доля сповнена бодай якогось, хоча й трагічного, сенсу, 
то доля «г’юмівська» є цілковито абсурдною і беззмістовною.

Тож супертуреттик, як ніхто інший, змушений боротися за ви-
живання — щоб сформувати власну особистість і зберігати ціліс-
ність, опираючись безперервним атакам імпульсів. Від перших 
років життя на шляху до його самостановлення можуть виникати 
найрізномінітніші перепони. Але диво полягає в тому, що пере-
могу в цій боротьбі здебільшого здобуває людина, а не хвороба, — 
адже непереборна воля до виживання людини як унікальної, не-
порушної особистості є, безперечно, найпотужнішим механізмом 
нашої сутності: сильнішим від будь-яких імпульсів, сильнішим від 
хвороби. Тож перемогу зазвичай здобуває здоров’я — незламне во-
йовниче здоров’я.

 * Г’юм Д. Трактат про людську природу. — К.: Всесвіт, 2003.
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У попередніх розділах ми так невідступно критикували нау-
кове бачення неврологічної функції, що навіть вдавалися до 
спроби радикально змінити її визначення, хоча й неоднора-

зово ним послуговувалися для широкого протиставлення таких по-
нять, як «дефіцити» і «надміри». Та, поза сумнівом, ця термінологія 
потребує суттєвого розширення. Коли ми звертаємося до феноме-
ну як такого — до певної думки, дії, досвіду — виникає потреба 
у поняттях, більш приналежних до поезії чи живопису. Адже як 
можливо вичерпно описати, приміром, сон та усе з ним пов’язане, 
обмежуючись лише визначенням функції як такої?

Ми завжди маємо два виміри дискурсу — назвімо їх, наприклад, 
«фізичним» та «феноменальним». Перший стосується питань кіль-
кості та формальної структури, а другий — якісних аспектів, сукуп-
ність яких утворює «світ». Адже у кожного є власний нематеріаль-
ний світ, сповнений неповторних шляхів і ландшафтів, які для біль-
шості з нас не потребують точних неврологічних «корелятів». Нам 
зазвичай вдається переповісти історію людського життя і навіть 
змалювати пережиті нею фрагменти і сцени, не вдаючись у жодні 
подробиці неврологічних спостережень — у такій розповіді вони 
виглядали б, щонайменше, зайвими, якщо не відверто абсурдни-
ми та образливими. Зазвичай усі ми справедливо вважаємо себе 
людьми «вільними» — принаймні у межах складних культурних та 
етичних засад, але не в рамках наших мінливих нейронних функ-
цій або процесів нервової системи. Власне, зазвичай, та не завжди. 
Коли життя людини зазнає глибоких змін унаслідок органічного 
розладу, то уникнути термінів фізіології або неврології, розповіда-
ючи її історію, вже не вийде. Це, відповідно, стосується й усіх паці-
єнтів, описаних у цій частині книжки.
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У попередніх розділах ми розглядали випадки очевидних пато-
логій — критичних неврологічних надмірів або дефіцитів. Такі па-
цієнти, а також їхні рідні та лікарі рано чи пізно розуміють, що при-
чиною симптомів є «певні фізичні порушення». Хвороба може змі-
нювати внутрішній світ пацієнтів, характер, але в таких випадках 
не виникає сумнівів, що причина трансформацій полягає в тяжких 
і часто незворотних процесах нервових функцій. У третій частині 
ми поговоримо про інші явища — спогади, зміни сприйняття, уяву 
та сновидіння. Неврологія, як і медицина загалом, не надто ціка-
виться цими темами. Такі «осяяння» — часто до болю виразні та 
сповнені особистісного змісту — як і сни, зазвичай вважають при-
належними до категорії психічного: можливо, проявом несвідомої 
або передсвідомої активності (або свідченням «духовного життя», 
котре у цих явищах знаходять містично налаштовані дослідники), 
та про їхні «медичні» або суто «неврологічні» аспекти практично 
ніколи не йдеться. Вони сповнені внутрішнього драматичного, сю-
жетного, персонального змісту, тож у них ніколи не вбачають чіт-
ких «симптомів». Можливо, сама природа осяянь обумовлює те, що 
їх довіряють радше психоаналітикам чи духівникам (які можуть 
трактувати їх як душевні розлади чи оголошувати як богоодкро-
вення), ніж лікарям. Нам складно припустити, що містична візія 
може мати «медичне» пояснення, адже її фізіологічне підґрунтя 
«знецінює» все її містичне значення (хоча це, звісно, не так, адже 
такі оцінки та цінності не мають нічого спільного з етимологією 
самого явища).

Усі осяяння, описані у цій частині книжки, так чи інакше обу-
мовлені чіткими органічними детермінантами (хоча слід визнати, 
що ці чинники не мали очевидних підтверджень та потребували 
ретельної перевірки). Проте це жодною мірою не применшує їх-
нього психологічного та духовного значення. Якщо Достоєвському 
Бог чи то Вища гармонія відкривалися в епілептичних нападах, то 
чому й інші органічні розлади не можуть також слугувати «порта-
лами» до незвіданого потойбіччя? Тож ця частина, у певному розу-
мінні, присвячена вивченню саме таких порталів.

Г’юлінґс Джексон, досліджуючи у 1880 році такі «осяяння», 
«портали» або ж «сновидні стани» пацієнтів, що страждали на епі-
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лепсію, узагальнював їхні визначення за допомогою терміну «ре-
мінісценції». Наведу фрагмент його записів:

Я ніколи не діагностую епілепсію суто на підставі нападів «ремініс-
ценцій», коли відсутні інші симптоми. Хоча якщо такий надпозитив-
ний психічний стан виникає дуже часто, це наводить на думку саме 
про епілепсію... Проте ніколи мені не доводилося консультувати па-
цієнтів виключно через їхні «ремінісценції»...

А от мені такі консультації надавати доводилось, і пацієнти розпові-
дали про мимовільні, пароксизмальні ремінісценції, пов’язані з ме-
лодіями, видіннями, відчуттям присутності в уявних сценах — це 
були стани, викликані не лише нападами епілепсії, але й багатьма 
іншими органічними порушеннями. Такі осяяння або ремінісцен-
ції нерідко виникали при мігренях (див. розділ 20 «Видіння святої 
Гільдеґарди»). Відчуття «повернення» в минуле, описане у «Подо-
рожі до Індії» (розділ 17), було пов’язане з епілепсією або токсико-
зом. Стан «нестримної ностальгії» (розділ 16) мав характерні ток-
сичні або хімічні ознаки, як і незвичний випадок загострення нюху, 
гіперосмії, описаний в історії «Собачий нюх» (розділ 18). Страшну 
ремінісценцію, описану в «Убивстві» (розділ 19), викликала або су-
домна активність мозку, або розгальмовування лобної долі.

Ця частина книжки присвячена здатностям уяви і пам’яті ви-
кликати у людини «осяяння» при аномальній стимуляції скроне-
вих доль та лімбічної системи головного мозку. Можливо, ці зна-
ння відкриють нам нові таємниці церебральних процесів, з якими 
пов’язані деякі сни і видіння, і ми зможемо зрозуміти, як наш мо-
зок (названий Шеррінґтоном «чарівним самопрядом») виплітає 
летючі килими, що підносять нас до хмар осяянь і видінь.

Частина третя · Осяяння
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15 .  
Ремінісценція

Місіс О’С. з будинку для літніх людей трохи недочувала, 
хоча загалом на здоров’я не скаржилась. Якось у січні 
1979 року їй наснився яскравий ностальгійний сон — 

вона бачила своє дитинство в Ірландії, а особливо виразно чула 
пісні, під які всі тоді співали і танцювали. Жінка прокинулась, але 
музика і далі дзвінко лунала. «Напевно, я ще досі сплю», — при-
пустила вона. Та, підвівшися з ліжка, переконалася, що це не так. 
Ці гучні звуки посеред ночі почали її дратувати. «Хтось, мабуть, за-
був вимкнути радіо, — подумала вона. — І чому це нікого, крім 
мене, не хвилює?». Хоча, оглянувши всі приймачі, вона не знайшла 
жодного увімкнутого. Тоді у неї виникла нова здогадка: вона десь 
чула, що зубна пломба може спрацювати як детекторний кристал 
і починає надзвичайно потужно вловлювати випадкові радіосиг-
нали. «Ну, звісно, — подумала вона. — Це моя пломба увімкнулась 
і грає музику. Тоді це ненадовго. Зранку якось її полагодять». Проте 
медсестра з нічної зміни, котра оглянула її пломби, запевнила, що 
з ними все гаразд. Тоді місіс О’С. замислилася: «Що ж це за радіо-
станція, якщо вона посеред ночі оглушливо грає лише ірландські 
пісні — нічого, крім пісень, без жодних реплік ведучих? Ще й ви-
ключно мелодії, добре мені знайомі. Яка радіохвиля могла би пе-
редавати лише мої пісні — й нічого більше?». Поміркувавши, вона 
запитала себе: «А що як це радіо грає у моїй власній голові?».

На ту мить вона була вже геть збентежена, а музика й далі гри-
міла, ніби з потужних динаміків. Останню надію вона покладала 
на свого оториноларинголога: зранку він мав би її заспокоїти й по-
яснити, що це лише «шум у вухах», пов’язаний з погіршенням слуху, 
і насправді їй не варто цим перейматися. Та, оглянувши пацієнтку, 
лікар сказав:
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— Ні, місіс О’С., гадаю з вашим слухом це не пов’язано. Одна річ, 
якби ви чули шум, гул або дзвін. Але концерти ірландської музики 
самі по собі у вухах не лунають. Гадаю, вам слід звернутися до пси-
хіатра.

Того ж дня вона так і зробила, але психіатр також заперечив:
— Ні, місіс О’С., ваша психіка тут ні до чого. Ви не збожеволі-

ли — та й насправді божевільні чують не музику, а лише «голоси». 
Запишіться краще до невролога, мого колеги доктора Сакса.

— Ось так місіс О’С. потрапила до мене.
Спілкуватися з нею було не так просто — почасти через її глухоту, 

та здебільшого через музику, що перебивала їй усі інші звуки. Місіс 
О’С. вдавалося мене почути, лише коли її пісні ненадовго стихали. 
Вона була при ясному розумі, реагувала жваво, не виявляла жодних 
ознак марення чи розумових відхилень. Та все ж, мала якийсь від-
сторонений вигляд, була ніби напівприсутня і занурена у свій влас-
ний світ. Жодних неврологічних відхилень я не виявив. Проте запід-
озрив, що її «музика» мала саме фізіологічне походження.

Що могло викликати у місіс О’С. такий стан? Здоров’я вона 
мала чудове, як на її вісімдесят вісім років, не виявляла жодних 
ознак гарячки і не приймала препаратів, котрі могли би похитнути 
її свідомість. І що цікаво, лише день тому з нею ще все було гаразд.

— Як гадаєте, лікарю, це може бути інсульт? — запитала вона, 
ніби прочитавши мої думки.

— Цілком можливо, — відповів я. — Хоча таких інсультів я ще 
не бачив. Очевидно, певні зміни відбулися, та я не думаю, що вони 
критичні. Постарайтеся не хвилюватися і трохи це перетерпіти.

— Як же це перетерпіти, — обурилася вона, — коли не можеш 
ніде від цього сховатися. Я знаю, що у вас тут тихо, але я зараз про-
сто тону в океані звуків.

Передусім я хотів одразу скерувати її на енцефалограму та ре-
тельно обстежити скроневі долі (так звані «музичні» ділянки го-
ловного мозку). Проте, з огляду на обставини, довелося кілька днів 
зачекати. Тим часом музика місіс О’С. почала поволі стихати, а го-
ловне, стала менш нав’язливою. Вперше за три доби вона змогла 
нарешті виспатись, а в перервах між «піснями» їй вдавалося дедалі 
краще розбирати слова, коли хтось до неї звертався. У день обсте-
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ження на електроенцефалографі від її цілодобових концертів зали-
шилися випадкові уривки пісень, що «пролунали» лише кільканад-
цять разів за день. Коли ми налаштували апаратуру й зафіксували 
на голові пацієнтки електроди, я попросив її лежати спокійно, не 
розмовляти й нічого не наспівувати, навіть про себе. Ми домови-
лися, що коли вона чутиме музику, то підніматиме вказівний па-
лець правої руки (на реєстрацію імпульсів мозку це не впливало). 
За всю процедуру двогодинного обстеження вона поворушила 
пальцем тричі — і щоразу самописці електроенцефалографа під-
хоплювали вловлені сигнали й шурхотіли, виводячи на папері піки 
й гострі хвилі, що свідчили про епілептичну активність у скроне-
вих долях головного мозку. Г’юлінґс Джексон висунув припущення 
(підтверджене також Вайлдером Пенфілдом*), що такі сплески ак-
тивності незмінно передують «ремінісценціям» та галюцинаціям, 
пов’язаним зі спогадами хворого.

Але що могло так раптово викликати цей дивний симптом? Пе-
реглянувши результати сканування головного мозку, я зрозумів, 
що у правій скроневій долі й справді утворився невеликий тромбоз 
або крововилив. Саме тому раптове пробудження музичних спога-
дів, що зберігались у корі її мозку, запустило концерт ірландських 
пісень, що увірвався просто в її нічну тишу. Та коли наслідки ін-
сульту минули, з ними «розтанула» і музика.

До середини квітня пісні зовсім стихли, і місіс О’С. віднайшла 
свій втрачений спокій. Я поцікавився, як вона почувається тепер 
і чи не сумує за своїми музичними нападами.

— Цікаве запитання, — відповіла вона з усмішкою. — Я би ска-
зала, це здебільшого значне полегшення. Хоча маю визнати, тепер 
мені трохи бракує тих старих мелодій. Мабуть, я скоро знову не 
зможу пригадати жодної з них, а деякі з тих пісень були такими 
гарними. На певний час мені наче повернули частинку мого ди-
тинства.

 * Вайлдер Ґрейвс Пенфілд (Wilder Graves Penfield; 1891–1976) — канадський нейро-
хірург, який застосовував електростимуляцію ділянок головного мозку для ліку-
вання епілепсії. Автор пропорційної скульптури «Гомункулус», де розміри частин 
людського тіла відповідають кількості нервових закінчень у відповідних зонах 
мозку. — Прим. пер.
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Про схожі настрої мені розповідали й деякі з моїх пацієнтів, які 
приймали леводопу — я називав цей стан «нестримною ностальгі-
єю». Щодо місіс О’ С., її туга за дитинством нагадала мені про зво-
рушливе оповідання Герберта Веллса «Двері в стіні». Я переповів 
їй сюжет.

— Саме так, — погодилася вона, — і настрій, і всі почуття він 
описав дуже точно. Лише от стіна моя справжня і двері також. А ве-
дуть вони до мого втраченого й забутого минулого.

Подібні до цього випадки мені більше не траплялися, поки то-
рік у червні мене не попросили оглянути місіс О’М. — літню жінку 
з того ж будинку престарілих, де жила попередня пацієнтка. Їй було 
за вісімдесят і вона також мала проблеми зі слухом, але зберігала 
добру пам’ять і ясний розум. Крім того, вона також чула музику, 
а часом ще й дзвін, шипіння і гул. Інколи їй здавалося, що до неї 
долинали якісь віддалені голоси, наче декілька людей розмовляли 
водночас, тож розібрати їй нічого не вдавалося. Усі чотири роки 
вона приховувала ці симптоми і почала боятися, що втрачає глузд. 
Коли ж одна з сестер-доглядальниць розповіла їй, що з іншою жін-
кою з нашого Будинку опіки якось відбулося дещо подібне, місіс 
О’М. з неймовірним полегшенням звернулася до мене й розповіла 
про свій стан.

Усе почалося, коли вона була на кухні й чистила пастернак. 
Вона раптом почула, як залунав гімн «Великодня хода», а далі од-
разу «Слава Тобі, Аллилуя» і «Спи, мій Ісусе». Як і свого часу мі-
сіс О’С., вона теж вирішила, що хтось забув вимкнути радіо, але 
швидко переконалася, що з приймачів нічого не лунає. Та якщо 
концерти місіс О’С. стихли за декілька тижнів, то у місіс О’М. 
вони тривали вже цілих чотири роки (від 1979-го), що пригнічу-
вало її дедалі більше.

Спочатку вона чула лише ці три пісні — часом вони лунали зо-
всім несподівано, виникали нізвідки, а інколи «вмикалися», щойно 
вона про них згадувала. Тож вона вирішила не думати про своє 
внутрішнє радіо, хоча насправді це лише ускладнювало її стано-
вище.

— А чи мають для вас ці пісні якесь особливе значення? — запи-
тав я у пошуках психіатричних підказок. — Вони вам подобаються?
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— Ні, — без вагань відповіла місіс О’М. — Я ніколи їх особливо 
не любила і не думаю, що вони для мене щось означають.

— Як ви ставитеся до того, що вони постійно лунають?
— Я їх просто зненавиділа, — емоційно вигукнула вона. — Це 

нестерпно, наче якийсь навіжений сусід постійно програє ту саму 
платівку.

Понад рік до її репертуару входили лише ці пісні, що лунали 
з ненависною регулярністю. А далі музична програма розшири-
лась і стала складнішою — що, з одного боку, ще більше її стри-
вожило, а з другого, навіть подарувало певне полегшення. Тепер 
вона чула безліч пісень, часом навіть по декілька водночас. Інколи 
це був хор чи оркестр, голоси або просто нерозбірливий гамір, що 
ніби доносився здалеку.

Коли місіс О’М. прийшла до мене на прийом, я не виявив у неї 
жодних відхилень, окрім погіршення слуху, яке, до речі, виявило-
ся доволі незвичним. Вона не лише страждала на захворювання 
внутрішнього вуха, а й мала труднощі зі сприйняттям та розпізна-
ванням тонів. Цей розлад (або ж, мовою неврологів, амузія) без-
посередньо пов’язаний із порушенням функції слухомовленнєвого 
аналізатора скроневих доль головного мозку. Вона й сама прига-
дала, що останнім часом усі гімни в церкві почали звучати для неї 
однаково, і, щоб їх відрізняти, їй доводилося прислухатися не до 
мелодій, а до слів і ритму*.

І хоча в минулому вона чудово співала, коли я попросив її щось 
виконати, це прозвучало невиразно й фальшиво. Зі слів пацієнтки, 
найгучніше її внутрішня музика лунала після сну, а впродовж дня, 
коли на неї накладались інші чуттєві враження, стихала. Найрід-
ше вона чула пісні, коли занурювалась у справи, що потребували її 
емоційного, розумового, а особливо зорового зосередження. Наша 
розмова тривала близько години, і за цей час вона почула музику 
лише один раз — це були декілька тактів «Великодньої ходи», що 
увірвалися в її тишу настільки гучно, що вона майже перестала 
мене чути.

 * Таку втрату здатності розпізнавати тон і виразність мовлення мала інша моя паці-
єнтка, Емілі Д. (див. розділ 9, «Президентська промова»).
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Обстеження місіс О’М. на енцефалографі виявило надзвичайно 
підвищену електричну активність та перезбудження обох скроне-
вих доль — частин головного мозку, пов’язаних із центральним 
відтворенням музики та інших звуків, а також зі складними пере-
живаннями. Щоразу, як пацієнтка нібито щось чула, хвилі напруги 
ставали гострі, пікоподібні та відверто судомні. Це підтвердило мої 
припущення, що вона також страждала на музичну епілепсію, ви-
кликану певними порушеннями у скроневих долях.

Та що ж насправді відбувалося з обома моїми пацієнтками — мі-
сіс О’С. і місіс О’М.? Сам діагноз «музична епілепсія» звучить доволі 
неоднозначно: адже зазвичай музика є чимось сповненим змісту 
й почуттів, вона викликає у нас глибокі переживання — словами 
Томаса Манна, «за музикою приховані інші світи». Тоді як епілепсія 
має цілком протилежне значення — це грубе фізіологічне явище, 
позбавлене логіки й вибірковості, змісту і почуттів. Тож такі ви-
значення як «музична епілепсія» чи «особиста епілепсія» можна 
тлумачити по-різному. Проте зрідка такі випадки справді трапля-
ються, хоча пов’язані вони виключно з проявами судомних нападів 
у скроневих долях головного мозку, відповідальних за згадування 
та відтворення. У ХІХ столітті Г’юлінґс Джексон, вивчаючи такі ви-
падки, називав їх «сновидними станами», «ремінісценціями» та 
«психічними судомами»:

Нерідко перед нападами у епілептиків виникає туманний, але склад-
ний та особливий для кожного стан — ментальна аура. Щоразу ці 
складні стани мають однакові або дуже схожі ознаки.

Упродовж наступного півстоліття ці описи не сприймали як справ-
жні наукові спостереження, допоки Вайлдер Пенфілд не написав 
своєї видатної праці. Йому вдалося не лише підтвердити, що дже-
релом таких станів є порушення у скроневих долях, але й навчи-
тися викликати ці «складні стани» або надзвичайно реалістичні 
«емпіричні галюцинації», застосовуючи слабку електростимуля-
цію чутливих ділянок кори головного мозку. Такі стимуляції мит-
тєво викликали яскраві галюцинації — пацієнти чули звуки, ба-
чили знайомих людей, фрагменти різних сцен, ніби заново пере-
живаючи їх — не забуваючи при цьому, що перебували в цілком 
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прозаїчній атмосфері операційної кімнати, яку могли побіжно 
запам’ятовувати і потім детально описувати присутнім з неймовір-
ною точністю. Такі експерименти підтверджували слова Джексона, 
сказані шістдесят років тому, про «подвоєння свідомості»:

Водночас спостерігається 1) квазіпаразитарний (сновидний) стан 
свідомості та 2) залишки нормальної свідомості. Таким чином, ви-
никає подвійна свідомість... ментальна диплопія*.

Саме це я міг спостерігати в обох моїх пацієнток. Місіс О’М. могла 
мене чути і бачити, але сприймала дійсність крізь сон, у якому гуч-
но лунала «Великодня хода» або дещо приглушена й глибша молит-
ва «Спи, мій Ісусе» (котра нагадувала їй про церкву на 31-й вулиці, 
де її зазвичай співали після новенн, присвячених святим). Місіс 
О’С. також могла чути і бачити мене, але тієї ж миті перед нею по-
ставали значно яскравіші, ніж довколишня дійсність, образи її ди-
тинства в Ірландії, що «оживляли» епілептичні напади. «Я знаю, що 
ви поруч, лікарю, — казала вона крізь видіння. — Знаю, що я літня 
жінка, яка перенесла інсульт у будинку для престарілих. Але зараз 
я знову почуваюся маленькою дівчинкою, котра живе в Ірландії, 
я бачу мою маму, відчуваю її руки і чую, як вона мені співає». Як 
підтвердили дослідження, проведені Пенфілдом, такі епілептичні 
сни або галюцинації ніколи не пов’язані з фантазіями. Їх наповню-
ють лише спогади — найдетальніші, найяскравіші спогади, що 
викликають не менш сильні емоції, ніж відповідний реально пе-
режитий досвід. Звичайні спогади ніколи не вирізняються такою 
неймовірною чіткістю й послідовністю деталей, що проявляються 
при стимулюванні кори головного мозку. Це наштовхнуло Пенфіл-
да на думку, що мозок зберігає майже ідентичну копію всіх жит-
тєвих переживань людини, весь потік свідомості, і ці «архівні за-
писи» можуть відтворюватися мимовільно у відповідних життєвих 
обставинах або запускатися під дією епілептичної чи зовнішньої 
електричної стимуляції. «Абсурдна» розмаїтість таких конвульсив-

 * Диплопія (від грецьк. diploos — подвійний, ops — очі) — офтальмологічний тер-
мін для визначення порушень зору, що призводить до подвоєння предметів, які 
бачить хворий. — Прим. пер.



15. Ремінісценція 

173

них спогадів і сцен привела Пенфілда до висновку, що такі ремініс-
ценції є насправді беззмістовними та цілковито випадковими:

Під час операційного втручання стає очевидним, що викликана ре-
акція є лише відтворенням випадкових фрагментів потоку свідомос-
ті, які відповідали певним періодам життя пацієнта... [Далі Пенфілд 
наводить цікавий перелік епілептичних видінь і сцен, що йому вда-
лося викликати у своїх піддослідних.]

У цей час людина могла слухати музику, заглядати до танцюваль-
ної зали, уявляти сцену пограбування, зображену в коміксі, прокида-
тися від яскравого сну, сміятися, спілкуючись із друзями, могла при-
слухатися до звуків у кімнаті маленького сина, розглядати, як вночі 
світяться вивіски, лежати у пологовій палаті, відчувати страх перед 
небезпечним незнайомцем, дивитись, як у приміщення заходять 
люди у засніженому одязі... Це могла бути мить у далекому минулому, 
коли пацієнт ще малою дитиною стояв на розі Джейкоб і Вашинґтон-
стрит у місті Сайс Бенд, штат Індіана... і вдивлявся у циркові фурго-
ни... або вечір, коли він слухав (і дивився), як мати підганяє гостей... 
чи як батьки співають колядок.

Це лише неповний фрагмент чудового тексту, котрий я залюбки 
зацитував би повністю (тут і далі — Penfield and Perot, с. 687). Ці 
приклади, як і випадки обох моїх ірландських пацієнток, виклика-
ють неймовірне відчуття «особистої фізіології, неповторної фізіо-
логії “я”».

Численні, часом і кумедні приклади музичних судом, наведені 
Пенфілдом (що вражали його найбільше), становили 3 % серед усіх 
понад 500 вивчених ним випадків скроневої епілепсії:

Нас здивувало те, як часто внаслідок електростимуляції пацієнти чу-
ють музику. Таку реакцію ми виявили в одинадцяти пацієтів, стиму-
люючи у кожного з них сімнадцять різних точок мозку. Хтось чув ор-
кестр або соліста опери, хтось фортепіано чи хор. Комусь здавалося, 
ніби звучала заставка радіопередачі. Переважно музичні імпульси 
були зосереджені у бічній або передній частині верхньої скроневої 
звивини (а відтак, поблизу ділянки, пов’язаної з так званою «музико-
генною епілепсією»).
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1. Голос (14); Випадок 28. 2. Голоси (14),  3. 1 голос (15), 4. Знайомий голос (17), 
5. Знайомий голос (21), 6. Голос (23), 7. Голос (24), 8. Голос (25), 9. Голос (28); Ви-
падок 29. 10. Знайомий голос (15), 11. Голос (16), 12. Знайомий голос (17), 13. Зна-
йомий голос (18), 14. Знайома музика (19), 15. Голоси (23), 16. Голоси (27); Ви-
падок 4. 17. Знайома музика (14), 18. Знайома музика (17), 19. Знайома музи-
ка (24), 20. Знайома музика (25); Випадок 30. 21. Знайома музика (23); Випа-
док 31. 22. Знайомий голос (16); Випадок 32. 23. Знайома музика (23); Випадок 5. 
24. Знайома музика (Y), 25. Звук кроків (1); Випадок 6. 26. Знайомий голос (14), 
27. Голоси (22); Випадок 8. 28. Музика (15); Випадок 9. 29. Голоси (14); Випа-
док 36. 30. Знайомий звук (16); Випадок 35. 31. Голос (16a); Випадок 23. 32. Го-
лос (26), 33. Голоси (25), 34. Голоси (27), 35. Голос (28), 36. Голос (33); Випа-
док 12. 37. Музика (12); Випадок 11. 38. Голос (17d); Випадок 24 39. Знайомий го-
лос (14), 40. Знайомі голоси (15), 41. Собачий гавкіт (17), 42. Музика (18), 43. Го-
лос (20); Випадок 13. 44. Знайомий голос (11), 45. Голос (12), 46. Знайомий го-
лос (13), 47. Знайомий голос (14), 48. Знайома музика (15), 49. Голос (16); Випа-
док 14. 50. Голоси (2), 51. Голоси (3), 52. Голоси (5), 53. Голоси (6), 54. Голоси (10), 
55. Голоси (11); Випадок 15. 56. Знайомий голос (15), 57. Знайомий голос (16), 
58. Знайомий голос (22); Випадок 16. 59. Музика (10); Випадок 17. 60. Знайо-
мий голос (30), 61. Знайомий голос (31), 62. Знайомий голос (32); Випадок 3. 
63. Знайома музика (8), 64. Знайома музика (10), 65. Знайома музика (D2); Ви-
падок 10. 66. Голоси (11); Випадок 7. 

Схема звукових емпіричних ремінісценцій,  
викликаних електростимуляцією
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Ці твердження ґрунтуються на прикладах (часом драматичних, 
а часом доволі комічних), наведених Пенфілдом. Перелік музичних 
композицій сформований на основі його великої заключної статті:

White Christmas («Біле Різдво»), випадок № 4. Виконується хором.
Rolling Along Together («Бути разом»), випадок № 5. Сам пацієнт 

пісню не пригадує, та її впізнала медсестра, коли він наспівував під 
час дослідів.

Hush-a-Bye Baby («Люлі-люлі, дитинко»), випадок № 6. Пацієнт 
чує її у виконанні мами, але також припустив, що пісня була застав-
кою до радіопередачі.

Пісня, яку пацієнт багато разів чув по радіо, випадок № 10.
Oh Marie, Oh Marie («О Марі, Марі»), випадок № 30. Заставка ра-

діопередачі.
The War March of the Priests («Військовий марш священиків»), ви-

падок № 31. Пацієнт згадав, що мав платівку, де з одного боку була 
записана ця пісня, а з другого — Hallelujah Chorus («Хор “Алилуя”»), 
випадок № 32.

Мати з батьком співають колядки, випадок № 32.
Музика з фільму «Хлопці й ляльки» (Guys and Dolls), вип. 37.
Пісня, яку пацієнтка часто чула по радіо, випадок № 45.
Пісні, які пацієнт часто чув по радіо: «Я впораюсь» (I’ll Get By) та 

«Не дізнаєшся ніколи» (You’ll Never Know), випадок № 46.

Усі опитані пацієнти, як і місіс О’М., мали свій незмінний музичний 
репертуар. Щоразу вони чули ту ж саму мелодію (або декілька), не-
залежно від причини — спонтанних нападів чи електростимулю-
вання чутливих ділянок кори головного мозку. Тож ці мелодії були 
популярними не лише на радіо, а й очолювали «Галюциногенний 
хіт-парад кори головного мозку».

Отже, виникає запитання, чи існує якесь пояснення тому, що 
пацієнти «обирають» певні музичні композиції (чи сцени з мину-
лого) для галюциногенного відтворення? Про це замислювався 
й Пенфілд, але дійшов висновку, що цей «вибір» не має жодної ло-
гіки, підстав, а тим більше значення:

Важко уявити, що якісь банальні випадки з минулого чи пісні, які 
мозок відтворює під час лабораторної стимуляції або епілептичного 
нападу, можуть мати бодай якесь емоційне значення для пацієнта, 
навіть якби він і намагався свідомо щось обирати.
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Тож, на його думку, цей відбір відбувається «цілковито довільно, 
за винятком окремих випадків появи умовних рефлексів у корі го-
ловного мозку». Такими є висловлювання і, так би мовити, став-
лення до цього явища фізіології як науки. Можливо, Пенфілд і мав 
рацію — та чи не криється за межами цього погляду щось більше? 
Чи справді він достеменно й глибоко вивчив можливість емоційно-
го значення таких пісень і того, що Томас Манн називав «світами, 
прихованими за музикою»? Чи достатньо було поставити пацієнто-
ві кілька поверхових запитань типу «Чи має ця пісня для вас якесь 
особливе значення?». Нам чудово відомо з досліджень вільних 
асоціацій, що думки, які на перший погляд здаються банальними 
й випадковими, насправді можуть мати і глибину, і непересічний 
зміст, але виявити це дозволяє лише детальний аналіз. Вочевидь 
ознак такої глибокої ретельності не містять ані аналіз Пенфілда, 
ані будь-які інші дослідження з фізіологічної психології. І навіть 
якщо нагальної потреби у такому ґрунтовному аналізі немає, за 
такої унікальної нагоди, всю цю кількість музичних та образних 
ремінісценцій можна було принаймні спробувати дослідити.

Я знову звернувся до місіс О’М., щоб з’ясувати, які асоціації 
викликають у неї ці пісні. Можливо, це було й не обов’язково, та, 
як на мене, усе ж таки варте уваги. Щонайменше один важливий 
факт я вже з’ясував. Як виявилося, хоча місіс О’М. не надавала жод-
ній із трьох пісень особливого сентиментального чи символічного 
значення, тепер вона згадала, а інші підтвердили, що непомітно 
для себе почала їх наспівувати ще задовго до того, як вони зазву-
чали у її ремінісценціях. А це дає змогу припускати, що несвідомо 
ці пісні вже були «відібрані» — і саме вони «завантажилися» до по-
дальшого процесу органічних патологій.

Та чи стала б вона їх наспівувати зараз? Чи мають вони якесь 
значення для неї? Що їй дають усі ці музичні галюцинації?

За місяць після нашої зустрічі з місіс О’М. я побачив у газеті 
«Нью-Йорк таймс» (New York Times) статтю «У чому секрет Шос-
таковича?». А полягав він, на думку китайського невролога, докто-
ра Дайджу Ванґа, у наявності рухомого уламка металевого набою 
у нижньому розі лівого шлуночка його мозку. Вочевидь, видаляти 
цей «секрет» пацієнт не мав жодного бажання.
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Зі слів Шостаковича, відколи до його мозку потрапив цей уламок, 
щойно він нахиляв голову набік, починав чути музику. Щоразу його 
світ наповнювали нові мелодії — саме їх він і награвав, коли писав 
нові твори.

Автор статті зазначив: як виявило обстеження на рентген-апараті, 
коли Шостакович нахиляв голову набік, уламок пересувався все-
редині мозку і натискав на «музичну» скроневу долю, що «запус-
кало» безмежний репертуар мелодій, котрі надихали геніального 
композитора. Доктор Р. А. Хенсон, видавець книжки «Музика і мо-
зок» (Music and the Brain, 1977), поставився до цього припущення 
скептично, але вирішив його не заперечувати: «Я не стверджував 
би, що такого взагалі не могло бути».

Я вирішив поділитися цією статтею з місіс О’М. Прочитавши 
текст, вона безапеляційно промовила: «Я не Шостакович. Своїх 
пісень я ніяк не використаю. І взагалі, я вже настільки втомила-
ся чути одне й те саме. Може, для Шостаковича такі галюцинації 
і були подарунком долі, а мене вони лише дратують. І хай там як 
він опирався лікуванню, мені воно потрібне негайно».

Я призначив місіс О’М. антиконвульсивні препарати, і невдовзі 
усі її музичні судоми враз припинилися. Нещодавно я знову її зу-
стрів і поцікавився, чи не сумує вона за своїми мелодіями. «У жод-
ному разі, — відповіла вона. — Мені без них набагато краще».

Та, як ми вже побачили, про випадок місіс О’С. не можна було 
сказати нічого подібного. Її галюцинаторний синдром мав значно 
глибшу й загадковішу природу. І навіть якщо причини його виник-
нення були випадковими, це не применшувало психологічного та 
практичного значення явища. Насправді епілепсія місіс О’С. від 
самого початку відрізнялась і фізіологічно, і «особистісно». Упро-
довж перших 72 годин тривала серія практично безперервних епі-
лептичних нападів або ж епілептичний статус, пов’язаний з апо-
плексією скроневої долі. Цей процес і так став для пацієнтки окре-
мим випробуванням. До того ж базові фізіологічні процеси нападу 
(його уривчаста періодичність, обширність крововиливів, ступінь 
ураження глибинних емоційних центрів гачка, мигдалеподібного 
тіла, лімбічної системи — аж до глибоких вражень скроневої долі) 
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відбувалися на тлі емоційних, всеосяжних ностальгійних пережи-
вань, пов’язаних із нападом, — адже пацієнтка цілковито занурю-
валась у далекі спогади свого дитинства й ніби наяву бачила свій 
дім, якого давно вже не могла пригадати, і знову почувалася ма-
ленькою дівчинкою на руках у матері.

Імовірно, що такі напади мають як фізіологічну, так і особис-
тісну природу. Їх водночас обумовлюють і електричні імпульси 
в окремих ділянках мозку, і певні психічні потреби та обставини. 
Один із таких випадків 1956 року описав Денніс Вільямс:

Чоловік, 31 рік (випадок 2770), напади епілепсії часто виникають під 
час перебування без супроводу серед незнайомих людей. Перед на-
падами у його видіннях з’являються батьки, будинок, де він виріс, — 
зі слів пацієнта, він відчуває радість повернення додому, пов’язану 
з найприємнішими спогадами дитинства. Після чого тіло вкриває 
гусяча шкіра, його охоплює то жар, то холод, а далі цей стан минає 
або ж переходить у судоми.

Опис Вільямса є радше сухим звітом, що складається з окремих, 
не пов’язаних між собою фрагментів. Емоції пацієнта він пояснює 
суто фізіологічними чинниками, вважаючи їх різновидом само-
вільних «іктальних задоволень», що інколи виникають при поді-
бних нападах. Тим часом жодного зв’язку зі справжнім почуттям 
самотності людини та її спонтанним почуттям «повернення додо-
му» дослідник не вбачає.

Він, можливо, і має рацію — усе, що відбувалося з цим пацієн-
том, безперечно, могло мати суто фізіологічні причини. Та все ж 
хотілося б знати, чому чоловік, описаний у випадку 2770, мав такі 
«своєчасні» та «влучні» напади?

Місіс О’С. мала значно глибшу й тривалішу потребу у віднов-
ленні своїх дитячих спогадів. Батька не стало ще до її народження, 
а матері — коли їй ще не виповнилося п’яти років. Осиротілу ді-
вчинку саму відправили до Америки, де їй довелося жити у суворої 
незаміжньої тітки. Місіс О’С. майже не пригадувала, що було з нею 
до п’яти років — ані матері, ані рідного дому в Ірландії. Ця прога-
лина у перших найдорожчих життєвих спогадах завжди викликала 
у неї до болю глибокий сум. Вона багато разів намагалася відно-
вити свої втрачені дитячі спогади, та нічого не виходило. Тож від-
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коли у неї почав виникати цей музичний «сновидний стан», разом 
із давно забутими піснями їй вдалося нарешті віднайти і знову пе-
режити ключові моменти свого втраченого дитинства. Цей досвід 
став для неї не просто джерелом «іктальних задоволень» — вона 
відчувала світлий трепет, щиру довгоочікувану радість. Вона по-
рівнювала ці відчуття з образом відчинених дверей — дверей, що 
усе її життя залишалися наглухо замкненими.

Естер Саламан* у своїй чудовій книжці про «мимовільні спога-
ди» («Колекція спогадів», 1970) наголошує на необхідності віднов-
лювати і зберігати «священні й дорогоцінні спогади дитинства», 
без яких життя втрачає опору і найважливіші барви.

Розповідаючи про глибоку радість і відчуття реальності люди-
ни, котра згадує про своє дитинство, авторка наводить чимало 
надзвичайних цитат з автобіографічних творів, особливо з текстів 
Достоєвського і Пруста. «Усі ми є вигнанцями з нашого минуло-
го, — пише Естер. — А тому і прагнемо повернутися назад, відно-
вити втрачене». Як не парадоксально, для місіс О’С., котра у свої 
майже дев’яносто наближалася до завершення свого довгого са-
мотнього шляху, це дивовижне відновлення, що відчинило браму 
амнезії та відкрило шлях до її «священних і дорогоцінних» спогадів 
дитинства, — усе це стало можливим лише через критичний збій 
у роботі її мозку.

Тоді як місіс О’М. музичні галюцинації лише втомлювали й ви-
снажували, місіс О’С., навпаки, знаходила в них сили й натхнення. 
Вони давали їй відчуття психологічної основи та справжньої іден-
тичності — саме того втраченого підґрунтя, якого їй так бракувало 
впродовж довгих років, коли вона почувалася «вигнанкою» свого 
минулого, відрізаною від спогадів про дім, турботу і материнську 
любов. На відміну від іншої пацієнтки, яка прагнула одужати, мі-
сіс О’С. відмовилася від прийому антиконвульсивних препаратів: 
«Мені потрібні ці спогади, — пояснила вона. — Вони для мене важ-
ливі. До того ж невдовзі усе це і так обірветься...» Достоєвський 

 * Естер Саламан (1900–1995) — письменниця, перекладачка, фізик. Мала єврейське 
походження, народилася у Житомирі, емігрувала до Великої Британії. Авторка істо-
ричних романів та досліджень у сфері пам’яті та психології творчості. — Прим. пер.
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також занурювався у короткочасний стан «порушеної свідомості», 
психолепсії, що передувала епілептичним нападам. Якось він ска-
зав про це:

«Усі ви, здорові люди, й гадки не маєте, чим є щастя, те щастя, ко-
тре відчуваємо ми, епілептики, за мить перед нападом... Не знаю, чи 
триває це блаженство секунди, чи години, чи місяці, та, повірте сло-
ву, усі радощі, які може дати життя, я не взяв би за нього!» (Теофіль 
Алажуанін, 1963).

Усе це можна було сказати й про місіс О’С. Вона також віднаходила 
у своїх нападах особливу втіху і навіть вершину блаженства — для 
неї це був і ключ, і двері, що вели її до здоров’я тіла і душі. Тож хво-
робу вона переживала як здоров’я, як шлях до зцілення.

Та невдовзі вона почала відходити від інсульту, дедалі глибше 
занурюючись у сумні й тривожні роздуми. «Ось і зачиняються мої 
двері, — сказала вона. — Я знов усе втрачаю». До середини квітня 
все і справді зникло — припинилися раптові вторгнення сцен, від-
чуттів і музичних осяянь, що повертали її в дитинство. Безперечно, 
це були автентичні ремінісценції — як підтвердили дослідження 
Пенфілда, під час таких нападів у пацієнтів справді оживають спо-
гади; не фантазії, а епізоди пережитого досвіду, фрагменти життя, 
збережені в архівах пам’яті.

Однак Пенфілд у цьому контексті завжди говорив саме про сві-
домість — на його думку, під час нападів судоми викликали у па-
цієнтів відтворення фрагментів потоку свідомості, усвідомленої 
дійсності. Тим часом у випадку місіс О’С. найбільш важливе і вра-
жаюче те, що епілептичні «ремінісценції» дісталися глибин несві-
домого — відшукали згадки про перший дитячий досвід, забуті або 
ж витіснені з певних причин у підсвідомість — так, наче хвороба, 
відновлюючи спогади під час кожного нападу, переносила їх до по-
вноцінних свідомих спогадів. І хоча з психологічного погляду може 
здаватися, що зрештою двері перед нею замкнулися, цей новий до-
свід не зник, а залишив тривалі й глибокі враження як важлива 
подія, що подарувала їй зцілення. «Я рада, що це зі мною сталося, — 
сказала місіс О’С. після одужання. — Мабуть, це були найбільш здо-
рові і щасливі миті мого життя. Нарешті зникло те страшне про-
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валля у моїх дитячих спогадах. Я, звісно, вже не можу пригадати 
всіх подробиць, але тепер знаю, що всі ці спогади завжди зі мною. 
Ніколи раніше я не відчувала такої повноти і цілісності мого жит-
тя».

Це були не порожні слова, а сміливе й відверте зізнання. Для 
неї ці напади мали ефект, подібний до релігійного просвітлення, 
з яким її життя набуло нарешті ключових орієнтирів. Відновивши 
втрачені дитячі спогади, вона уперше в житті віднайшла спокій, 
у якому й перебувала до своїх останніх днів — безмежний спокій 
і твердість духу, знайомий лише тим, хто може володіти й оживля-
ти у пам’яті своє істинне минуле.

Постскриптум

«Виключно через “ремінісценції” до мене ніколи не зверталися 
за консультаціями», — стверджує Г’юлінґс Джексон. Тим часом 
Фройд зазначає протилежне: «Невроз — це і є ремінісценція». 
Звісно, тут ідеться про одне поняття, використане у двох різних 
значеннях. Можна сказати, метою психоаналізу є заміна хибних 
або вигаданих ремінісценцій на реальну пам’ять, анамнез мину-
лого (і саме такі справжні спогади — чи то глибокого, чи триві-
ального змісту — пробуджуються під час психічних нападів). Як 
ми знаємо, Фройд був великим шанувальником Г’юлінґса Джек-
сона — та невідомо, чи сам Джексон, якого не стало 1911 року, міг 
чути щось про Фройда.

Цінність випадку місіс О’С. у тому, що його можна рівною мі-
рою назвати як типово «джексонівським», так і типово «фройдів-
ським». Пацієнтку турбували ремінісценції, описані Джексоном, 
та вони ж і стали для неї віднайденим психоаналітичним якорем, 
що виявився ключем до її зцілення. Особливість і значущість та-
ких випадків полягає і в тому, що вони слугують мостом поміж 
особистісним і тілесним і, за належної уваги дослідників, зможуть 
відкрити шлях до неврології майбутнього — неврології живого до-
свіду. Гадаю, Г’юлінґса Джексона такий підхід не став би дивувати 
чи обурювати. Він, найімовірніше, і уявляв саме таку науку, коли 
в далеких 1880-х досліджував сновидні стани та ремінісценції.
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Пенфілд і Перо назвали своє дослідження «Мозковою аудіові-
зуальною реєстрацією переживань». Ми ж маємо тему для розду-
мів над формою, або ж формами, такого внутрішнього фіксування. 
Адже під час таких нападів запускається відтворення фрагментів 
суто особистого досвіду, пережитого пацієнтом. Тут виникає пи-
тання — що може допомогти відтворити особистий досвід? Чи 
можна у такі моменти порівнювати мозок з магнітофоном чи кіно-
проектором, що прокручує аудіо- або відеозаписи з особистих архі-
вів пам’яті? А можливо, радше йдеться про аналогічні процеси, що 
передують такому відтворенню — виконання п’єси чи партитури? 
Якою насправді є остаточна форма, природна форма нашого жит-
тєвого репертуару? Репертуару, що включає не лише пам’ять і ре-
мінісценції, але й усі рівні нашої уяви, від найпростіших сенсорних 
і моторних образів до найскладніших вигаданих світів, ландшаф-
тів і сцен? Яким є цей глибоко особистий, чуттєвий, невербально-
іконічний репертуар життя, пам’яті та уяви?

Описані вище випадки ремінісценцій порушують фундамен-
тальні питання природи пам’яті (mnesis). Інші аспекти цих питань 
також є наскрізною темою історій про амнезію (amnesis): «Моряк, 
який заблукав», другий розділ, та «Питання самовизначення», два-
дцятий розділ. Про аналогічні питання природи пізнання (gnosis) 
ідеться в історіях моїх пацієнтів: доктора П., що страждав на зоро-
ву агнозію («Чоловік, який сплутав дружину з капелюхом», перший 
розділ), а також місіс О’М. та Емілі Д. («Президентська промова», 
дев’ятий розділ), які мали слухові та музичні агнозії. До цієї ж низ-
ки питань належить і природа рухів (praxis) та пов’язаних із нею 
проблем моторної дезорієнтації, або ж апраксії, що виникає у дея-
ких пацієнтів із затримкою розвитку або пошкодженнями лобних 
доль. В особливо тяжких випадках рухові розлади можуть призвес-
ти до того, що хворий перестає ходити, втрачає свою «кінетичну 
мелодію» — мелодію власної ходи (такий стан виникає також у па-
цієнтів, що страждають на хворобу Паркінсона; відповідні прикла-
ди наводяться у книжці «Пробудження»).

Отже, місіс О’С. та місіс О’М. опинились у вирі ремінісцентних 
мелодій і сцен, спричинених конвульсивним напливом відновле-
них спогадів — певного роду гіпермнезису або гіпергнозису. Тим 
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часом наші пацієнтки, що страждали на амнезію та агнозію, втра-
тили (або втрачали) свої внутрішні мелодії та сцени. Разом усі ці 
випадки однаковою мірою свідчать про мелодійну та образну при-
роду внутрішнього життя людини, описану Прустом* як сутність 
пам’яті і свідомості.

Щойно ми почнемо стимулювати певні ділянки кори головного 
мозку пацієнта, котрий страждає на епілепсію, як у його свідомості 
вмить розгортаються фрагменти далеких спогадів у всіх «прустів-
ських» подробицях. Із цього випливає питання: що пов’язує усі лан-
ки таких циклів? На якій церебральній структурі має триматись 
явище ремінісценцій? Усі наявні концепції вкладають поняття об-
робки та репрезентації сигналів у головному мозку в контекст об-
числювального процесу, а тому обмежуються формулюваннями на 
зразок «схем», «програм», «алгоритмів» тощо (зверніться, напри-
клад, до надзвичайно цікавої праці Marr, D. Vision: A Computational 
Investigation of Visual Representation in Man. San Francisco, 1982).

Та чи здатні самі лише умовні схеми, програми й алгоритми пе-
редати все багатство внутрішнього змісту, що складається з образ-
них, драматичних і музичних вражень та живого світосприйняття, 
що перетворює їх на особистий досвід?

Поза сумнівами, моя відповідь — беззастережне й однозначне: 
«Ні!».

Хай якими б вишуканими і винятковими були гіпотези обчис-
лювального процесу — навіть якщо вони представлені у працях 
Марра і Берштейна (двох провідних мислителів та дослідників цієї 
теорії), виключно цими гіпотезами абсолютно неможливо переда-
ти сутність «іконічних» репрезентацій, з яких зіткана основа жит-
тєвого полотна людини.

Відтак, між розповідями наших пацієнтів і припущеннями фізі-
ологів виникає прогалина, ціла прірва розбіжностей. Чи є шанси 
відшукати місток, що міг би їх поєднати? Або ж, якщо це катего-

 * Марсель Пруст (1871–1922) — французький письменник, засновник європей-
ської модерністської прози, автор роману-епопеї «У пошуках втраченого часу». У 
15-томному творі, що належить до класичної літератури потоку свідомості, Пруст 
детально відтворив своє життя з раннього дитинства. — Прим. пер.
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рично неможливо (що також припустимо), чи існують поза меж-
ами обчислювальної теорії інші концепції, котрі могли би краще 
пояснити глибоко особистісну, художньо-філософську природу 
ремінісценцій, свідомості та життя? Тобто, чи могли б ми утво-
рити надбудову особистісної, прустівської фізіології над механіч-
ною фізіологією Шеррінґтона? (На що сам Шеррінґтон натякав ще 
у книжці «Людина та її природа» (1940), де свідомість постала «ча-
рівним самопрядом», що сплітає щоразу нові візерунки, наділені 
різним змістом — а насправді сплітає основу самого змісту...)

Ці складні смислові переплетіння виходять за межі суто фор-
мальних обчислень і програм, адже саме на витканій свідомістю 
основі з’являються особистісні візерунки ремінісценцій, саме на 
ній тримається увесь мнезис, гнозис і праксис. І якщо замислитись, 
якою ж має бути форма, організація цих смислових візерунків, не-
гайна (і єдина можлива) відповідь буде пов’язана лише з діяльніс-
тю нашої свідомості. Тимчасом як абстрактні обчислювальні про-
цеси опиняються в контексті схем і програм, неповторне полотно 
з візерунками особистісних смислів незмінно набуває форми сце-
наріїв або партитур. А отже, над рівнем церебральних програм 
слід розрізняти рівень церебральних сценаріїв і партитур.

Тож припускаю, що мозок місіс О’М., наче архівний реєстр, 
зберігає партитуру «Великодньої ходи», її особисту партитуру, що 
містить також усі спогади почутого і побаченого — відбиток пев-
них пережитих моментів. Аналогічним чином у «драматургічному 
архіві» мозку місіс О’С. можна відшукати сценарії її дитячих пере-
живань — можливо, забутих, але чітко викарбуваних у глибинах 
пам’яті.

Тут слід також навести важливе спостереження Вайлдера Пен-
філда: видалення мікроскопічного фрагмента кори головного моз-
ку, подразнення якого викликають ремінісценції, у підсумку може 
призвести до зникнення відповідних фрагментів пам’яті, і тоді за-
мість гіпермнезії, пов’язаної з певними спогадами, залишається 
тільки пробоїна безпросвітної амнезії. Що наштовхує на важливі 
й доволі тривожні висновки про можливість існування реальної 
психохірургії — нейрохірургії особистості (незрівнянно тоншої 
і точнішої, ніж грубі ампутації та лоботомії, що можуть лише змі-
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нити, деформувати характер, та жодним чином не торкаються ін-
дивідуального досвіду).

Ані досвід, ані дія не є можливими без іконічної організації. Це 
принцип, за яким функціонує архівний реєстр мозку, де зберігаєть-
ся весь пережитий людиною досвід. Фінальна форма вмісту цих ре-
єстрів є іконічною, навіть якщо проміжне архівування відбувалося 
в обчислювальних, програмних формах. Остаточний рівень, на 
якому мозок репрезентує пережитий досвід, має надавати або яв-
ляти собою художній простір, що об’єднує і дії, і декорації, і мелодії.

Відповідно, якщо під час розвитку амнезії, агнозії або апраксії 
певні ділянки мозку зазнають пошкоджень або повного знищен-
ня, то відновлення цих репрезентацій (якщо воно залишатиметь-
ся можливим) потребуватиме подвійного підходу: доведеться не 
лише відновити розладнані програми й системи (що успішно прак-
тикують радянські нейропсихологи), але й отримати безпосеред-
ній доступ до рівня внутрішніх мелодій і сюжетів (як у випадках, 
описаних у книжках «Пробудження», «Нога», а також цій книжці — 
зокрема, у розділі 21 («Ребекка») та у вступі до четвертої частини). 
Якщо нам і справді важливо розуміти й надавати допомогу пацієн-
там з ушкодженнями мозку, можна застосовувати кожен із цих під-
ходів, а ще краще і «систематичну», і «художню» терапію водночас.

Усі ці ідеї виникли ще наприкінці XIX століття — у першому до-
слідженні Г’юлінґса Джексона (1880), у науковій праці Корсакова 
на тему амнезії (1887), в роботах Фройда та Антона, присвячених 
агнозії (1890-ті). З часом їхні визначні осяяння опинились у забутті, 
затьмарені розквітом класичної фізіології. Та настав час їх згадати 
й запровадити в дію, щоб в наші дні могла постати нова і прекрас-
на «екзистенційна» наука і терапія, що стане доповненням класич-
них концепцій та розширить коло наших знань і можливостей.
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16 .  
Нестримна ностальгія

Якщо під час роботи з пацієнтами, які страждали на епілеп-
сію або мігрень, я помічав випадки ремінісценцій лише час 
від часу, то у моїх постенцефалітних хворих, котрі перебу-

вали у перезбудженому стані під дією леводопи, вони виникали 
так часто, що я почав називати цей препарат «дивною персональ-
ною машиною часу». Випадок однієї з таких пацієнток настільки 
мене вразив, що я вирішив описати його у статті, пізніше опублі-
кованій у рубриці «Листи редакторові» журналу «Ланцет» (Lancet) 
за 1970 рік. Цей текст я наведу у цьому розділі далі. Тоді я трактував 
ремінісценції суто в джексонівському контексті — як конвульсив-
ний спалах далеких спогадів про далеке минуле. У подальшому, 
коли я почав описувати історію Рози Р. у «Пробудженнях», то вирі-
шив розглянути її стан не так з аспекту ремінісценцій, як з погляду 
«завмирання у часі» («Невже вона й досі перебуває у 1926 році?», — 
писав я тоді). Саме такою героїня на ім’я Дебора постає у п’єсі Га-
рольда Пінтера «Ніби-Аляска».

У процесі спостереження за дією леводопи на деяких постенцефаліт-
них пацієнтів вдалося виявити, що найбільш вражаючий ефект пре-
парату — повернення симптомів та поведінкових патернів, що вже 
проявлялися на ранніх стадіях хвороби, після чого нібито «зникали». 
Раніше також були зазначені випадки загострення або рецидивів 
респіраторних та окулогірних криз (мимовільних рухів очей), ітера-
ційних гіперкінезів і тиків. Також у таких пацієнтів спостерігалося 
повернення багатьох «дрімаючих» примітивних симптомів: зокрема, 
самовільних м’язових спазмів (міоклонус), розладів, що пов’язані 
з неконтрольованим підвищенням апетиту (булімія) і спраги (полі-
дипсія), чоловічою гіперсексуальністю (сатиріаз), невропатичними 
центральними болями, емоційним перезбудженням тощо. На на-
ступних, більш високих функціональних рівнях, виникали повтор-
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ні й посилені прояви складних, надзвичайно емоційних моральних 
оцінок, систем суджень, снів і спогадів — оживало все, здавалося б, 
забуте, «вимкнене», витіснене зі свідомості глибоким нерухомим, ча-
сом апатичним забуттям постенцефалітної коми.

Переконливим прикладом мимовільних ремінісценцій, спричи-
нених дією леводопи, став випадок 63-річної жінки, яка потерпала 
від прогресуючого постенцефалітного паркінсонізму з 18 років. Усі 
двадцять чотири роки перебування у медичних закладах вона про-
вела у майже безперервному окулогірному трансі. Першим ефектом 
прийому леводопи було прискорене ослаблення симптомів паркін-
сонізму та окулогірного заціпеніння, тож пацієнтка змогла майже 
вільно рухатись і розмовляти. Та невдовзі у неї (як і у кількох інших 
пацієнтів) виникло психомоторне збудження та підвищене лібідо, 
що супроводжувалося ностальгійними спогадами, радісним ото-
тожненням з її юнацьким образом та неконтрольованим напливом 
давніх еротичних спогадів. На прохання пацієнтки, їй принесли маг-
нітофон, на який вона декілька днів поспіль записувала незліченні 
сороміцькі співанки, нецензурні жарти, лімерики — усе це вона при-
гадувала з балачок, почутих у клубах, на танцях і вечірках наприкін-
ці 1920-х років чи з коміксів для дорослих часів її юності. Невпинні 
алюзії на тогочасні події, застарілі вислови, манери — усе в цьому 
записі, схожому на артистичний виступ на сцені, оживляло дух дале-
кої епохи флепперів*.

Та найбільше здивувалася сама пацієнтка: «Дивина та й годі, — 
сказала вона. — Нічого не розумію. Таких речей я не чула і не зга-
дувала вже понад сорок років. Я й гадки не мала, що досі все це 
пам’ятаю. А тепер це постійно крутиться у моїй голові».

Через посилення психоемоційного збудження нам довелося змен-
шити дозу леводопи, і вже невдовзі пацієнтка, не втрачаючи ясності 
розуму, знову «розгубила» усі ці давні спогади й не могла пригадати 
жодного рядка з тих пісень, що напередодні записала на магнітофон-
ну плівку.

Мимовільні ремінісценції, що зазвичай асоціюються з відчуттям 
дежавю та джексонівським «подвоєнням свідомості», доволі часто 
виникають під час нападів мігрені або епілепсії, у гіпнотичних або 
психотичних станах, а також можуть виникати у менш яскравій фор-

 * Флеппери (від англ. flapper) — поширене в 1920-х роках у США прізвисько мо-
лодих жінок, які виступали за емансипацію, захоплювались джазом та яскравою 
модою. — Прим. пер.
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мі як реакція на потужні мнемонічні стимули, якими інколи слугу-
ють певні слова, звуки, образи, а особливо запахи. Раптові спалахи 
спогадів описує і Зютт, згадуючи про випадок пацієнта, котрий відчу-
вав, що під час окулогірних нападів «його думки раптом заполоняли 
тисячі спогадів». Експерименти Пенфілда і Перота, під час яких до-
слідники викликали однотипні циклічні спогади, стимулюючи епі-
лептогенні точки кори головного мозку, підтвердили, що самовільні 
або викликані зовнішнім втручанням електророзряди пробуджують 
«закам’янілі нашарування спогадів».

Вочевидь, мозок нашої пацієнтки (як і будь-якої іншої людини) 
можна порівняти з архівом незліченної кількості «невидимих» від-
битків пам’яті, які за певних обставин, особливо у стані сильного 
збудження, можуть знову проявитися. Отже, такі субкортикальні 
сліди далеких спогадів, закарбовані значно глибше рівня свідомого 
мислення, можуть необмежено довго перебувати у стані очікуван-
ня за відсутності активних подразників або внаслідок позитивного 
гальмування. Методи прямого подразнення та розблокування мо-
жуть мати ідентичний ефект, а при одночасному застосуванні — по-
силювати обидві дії. Проте ми не будемо стверджувати, що у випадку 
нашої пацієнтки спогади були просто «заглушені» хворобою, а потім 
«вивільнилися» завдяки дії леводопи.

Дії таких чинників, як медикаментозне втручання, штучна сти-
муляція кори головного мозку, мігрені, епілепсії, кризи — передусім 
є лише зовнішнім збудженням. Водночас нестримні ностальгійні ре-
мінісценції, що виникають у людей похилого віку, а часом і в стані ал-
когольного сп’яніння, вочевидь, мають значно ближчий стосунок до 
підсвідомого розблокування та розкриття архаїчних рівнів пам’яті. 
Усі ці шляхи дають змогу повернутися до спогадів, відтворити і знову 
пережити досвід далекого минулого.
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17 .  
Подорож до Індії

Бгаґванді П., дев’ятнадцятирічна дівчина з Індії, потрапила 
до нашого Будинку опіки у 1978 році зі злоякісною пухлиною 
головного мозку. Коли це новоутворення, астроцитому з чіт-

кими контурами, виявили вперше (тоді пацієнтці було сім років), 
ознак злоякісної пухлини не було, тож її змогли повністю видали-
ти. Після операції пацієнтка одужала і повернулася до звичайного 
життя. Це відтермінування неминучого вироку тривало десять ро-
ків, які дівчина прагнула прожити якомога яскравіше, усвідомлено 
цінуючи кожну мить і розуміючи (вона була напрочуд кмітливою 
дитиною), що в її голові перебувала «бомба вповільненої дії».

У сімнадцять років обстеження знову показало наявність пухли-
ни, та цього разу вона значно збільшилась у розмірах, набула чітких 
злоякісних ознак та виявилася неоперабельною. Зростання астро-
цитоми вимагало декомпресії мозку для зниження внутрішньоче-
репного тиску. Після чого, ослаблена, з онімінням лівої частини тіла, 
періодичними нападами судом та іншими недугами, Бгаґванді по-
трапила до нас. Спочатку вона мала досить розважливий вигляд — 
усвідомлюючи своє становище, дівчина покірливо його прийняла. 
Бгаґванді прагнула бути серед людей, мати якесь заняття, радіти 
життю, допоки воно тривало. Та пухлина поволі розросталася, про-
суваючись до скроневої долі, а ефективність декомпресії знижувала-
ся (для уникнення набряку мозку пацієнтці призначили стероїди), її 
судоми почастішали й набули дивної форми.

Час від часу в неї спостерігалися конвульсії типу grand mal*, ко-
трі виникали й раніше.

 * Grand mal (фр. — великий напад) — великий судомний напад, характерний для 
епілепсій. — Прим. пер.
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Та згодом з’явилися напади зовсім інакшого типу: вона не 
втрачала свідомості, проте мала «сонний» вигляд (і стан). Як вда-
лось одразу ж виявити (і підтвердити за допомогою енцефалогра-
ми), у скроневих долях її мозку спостерігалась активність, яку ще 
Г’юлінґс Джексон пов’язував зі «сновидними станами» та «мимо-
вільними ремінісценціями». Невдовзі до цього туманного стану 
додалися чіткіше окреслені зорові образи, що нагадували дівчині 
краєвиди Індії — ландшафти, села, будинки, сади, — місця, які 
Бгаґванді любила з дитинства, тож одразу їх упізнала.

— Вас тривожать ці видіння? — поцікавилися ми у пацієнтки. — 
Якщо так, ми можемо призначити вам інші ліки.

— Ні, — відповіла вона з лагідною усмішкою. — Ці сни мені по-
добаються, вони наче повертають мене додому.

Інколи вона бачила людей, зазвичай це були її родичі або сусіди; 
часом хтось розмовляв, співав чи танцював; якось вона потрапила 
до церкви, іншого разу — на цвинтар; та найчастіше вона опиня-
лася на рівнинах, галявинах, рисових полях поблизу свого села, за 
яким аж до самого небокраю здіймалися такі знайомі пагорби...

Як же це можна було пояснити — епілептичні напади у скроне-
вих долях мозку? Таким було наше перше припущення, та згодом 
з’явилися певні сумніви. Адже такі напади, як правило, виклика-
ють у пацієнта незмінні реакції: він може чути щоразу ту ж саму 
пісню, бачити однакові сцени зі свого минулого, і нічого не змі-
нюється від одного до іншого нападу, пов’язаного з фіксованою 
ділянкою в корі головного мозку. Припущення Г’юлінґса Джексо-
на на цю тему були підтверджені експериментальними методами 
Вайлдера Пенфілда зі стимулювання кори мозку під час операцій-
ного втручання (див. розділ 15). Тим часом у снах Бгаґванді замість 
фіксованих ремінісценцій з’являлися щоразу інші панорами та 
неосяжні краєвиди. Можливо, це були галюцинації, що виникли 
через інтоксикацію великими дозами стероїдів? Цього варіанту 
ми не виключали, проте зменшити дозу не могли, інакше паці-
єнтка впала б у кому й померла б за лічені дні. Проте так званому 
«стероїдному психозу» зазвичай притаманний стан підвищеного 
психоемоційного збудження та хаотичне мислення. А Бгаґван-
ді ми зажди бачили розважливою, умиротвореною і спокійною. 
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Можливо, це були марення й фантазії, як за Фройдом? Або ж це 
був «сонний психоз» (онейрофренія), що інколи виникає у перебі-
гу шизофренії? Але й це припущення викликало сумніви. З одного 
боку, ми мали справу з фантазматичною активністю мозку, проте 
усі фантазми формувалися виключно зі спогадів. До того ж навіть 
у таких сновидних станах пацієнтка залишалася при свідомості та 
адекватному сприйнятті (таку здатність Г’юлінґс Джексон називав 
«подвоєнням свідомості»), вони не містили надмірного емоційного 
заряду чи пристрасних поривів. Вони радше нагадували художні 
твори — натюрморти або симфонічні поеми, сповнені то щасли-
вих, то сумних спогадів, наче короткі мандрівки, що занурювали її 
у найдорожчі сюжети щасливого дитинства.

Минали дні, тижні, і Бгаґванді дедалі частіше і глибше занурю-
валась у свої видіння, залишаючись у них практично з ранку до ве-
чора. Ми спостерігали, як вона віддалялась, наче у трансі, як диви-
лася в нікуди, часом заплющувала очі, продовжуючи ледь помітно 
загадково усміхатися. На усі запитання лікарів і сестер вона одразу 
ж відповідала люб’язно і виважено, та навіть найпрагматичніші 
з моїх колег відчували, що вона віддалялася в інший світ, і турбу-
вати її вже не варто. Я дотримувався такої ж думки і довго гамував 
мою професійну цікавість. Лише один-єдиний раз я запитав:

— Скажи, Бгаґванді, що з тобою відбувається?
— Я помираю, — відповіла вона. — Я повертаюсь додому. До-

дому — туди, звідки я прийшла. Ви можете вважати це моїм по-
верненням.

Минув ще один тиждень. Бгаґванді вже ні на що не реагувала, 
цілковито занурившись у власний світ. Тепер вона вже не розплю-
щувала очей, та на її обличчі й далі сяяла легка щаслива усмішка.

«Вона повертається додому, — казали всі, хто її доглядав. — 
Вона вже майже там». Три дні по тому її не стало — чи, може, кра-
ще все ж таки сказати, що вона нарешті здійснила свою подорож 
до Індії?
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18 .  
Собачий нюх

Стівен Д., двадцятидвохрічний студент-медик, приймає нар-
котичні речовини (кокаїн, фенциклідин, амфетаміни).

Однієї ночі він побачив яскравий сон, де перевтілився 
у пса й опинився у світі, сповненому неймовірно розмаїтих барв 
і запахів. («Води щасливий подих, каміння дух відважний...») Про-
кинувшись, він опинився саме в такому світі. «Здавалося, ніби до 
цього я зовсім не розрізняв кольорів, аж раптом потрапив до ша-
лено яскравого світу». У нього і справді загострилося сприйняття 
кольорів («Я почав розрізняти десятки відтінків коричневого, хоча 
раніше гадав, що це той самий колір, — згадував Стівен. — Я по-
дивився на свою полицю, де стояли книжки у шкіряних палітурках, 
і раптом помітив, що вони стали різними — кожна мала інакший 
неповторний тон»). До того ж, у нього значно посилилися можли-
вості образного сприйняття і зорової пам’яті («Взагалі, я ніколи не 
вмів малювати, не міг зобразити щось у своїй уяві, а тепер мені 
наче вмонтували до мозку камеру-люциду* — я почав «бачити» на 
папері щось схоже на проекції різних предметів, і залишалося про-
сто обводити їхні контури. Несподівано для себе я навіть навчився 
робити дуже точні анатомічні малюнки»). Та справжнім переворо-
том для нього став цей новий «собачий нюх». «Одразу ж після мого 
сну, де я був собакою в потоці сотень різних запахів, я прокинувся 
й почав відчувати те ж саме. Навколо мене з’явився безмежний світ 
ароматів — світ, у якому навіть найгостріші враження тьмяніли 
перед цим новим тонким чуттям»). Він тремтів і жадібно схоплю-

 * Камера-люцида (від лат. camera lūcida — освітлена кімната) — аналог камери- 
обскури, оптичний прилад, крізь призму якого на папір проектувалися перевер-
нуті зображення об’єктів. Винайдена 1807 року у Великій Британії. — Прим. пер.
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вав кожен порух повітря, відчуваючи при цьому дивну ностальгію, 
ніби віднайшов якийсь давно загублений світ, напівзабутий, напів-
згаданий*.

— Я зайшов до парфумерної крамниці, — продовжував він. — 
Раніше я взагалі не надто розрізняв запахи, але тоді зміг відрізни-
ти кожен аромат, за яким мені відкрилися неймовірні, неповторні 
нові світи.

Далі Стівен виявив, що йому вдається відрізняти на нюх усіх 
своїх друзів та кожного знайомого пацієнта:

— Я зайшов до клініки і почав, наче пес, втягувати носом по-
вітря. Я розпізнав двадцятьох пацієнтів нашого відділення ще до 
того, як їх побачив. Усі вони мали свій образ, наче неповторне об-
личчя з різних запахів, що викликали значно більше п’янких вра-
жень та асоціацій, ніж їхні видимі обличчя.

Неначе пес, він вивчав навіть запахи людських емоцій — страх, 
задоволеність, сексуальне збудження. Він почав розрізняти по-
вітря кожної вулиці та крамниці і безпомилково орієнтуватися 
у Нью-Йорку лише на нюх.

У нього з’явилась якась імпульсивна звичка тягнутись і нюхати 
все, що він бачив («Усе здавалося мені несправжнім, поки я не від-
чував його на дотик і не визначав його на запах»), але, щоб не мати 
підозрілого вигляду, стримував себе на людях. П’янкі еротичні за-
пахи також заповнювали його світ, але не глибше, ніж аромати їжі 
або чогось іншого.

 * Дещо подібні стани — дивна сентиментальність, періодичні напливи ностальгії, 
ремінісценцій, стан дежавю, пов’язані з нюховими галюцинаціями, є характер-
ними для судомних скорочень у гачкоподібній звивині мозку — цю форму епі-
лепсії скроневої долі вперше описав Г’юлінґс Джексон наприкінці XIX століття. 
Зазвичай такі стани виявляються у кожного пацієнта по-різному, та інколи їм 
притаманна загальна гіперосмія — загострене сприйняття запахів. Гачкоподібна 
звивина мозку, що, з погляду філогенезу, є однією з найстаріших частин «нюхово-
го мозку» (rhinencephalon), функціонально пов’язана з усією лімбічною системою, 
котра задає та регулює весь емоційний «тон» людини (що в наш час визнає дедалі 
більше дослідників).

   Будь-яке збудження цієї системи призводить до підвищення емоційності та за-
гострення чуттєвого сприйняття. 1979 року Девід Бер присвятив цій темі детальне 
дослідження.
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Солодкі пахощі він відчував не менш гостро, ніж огидний смо-
рід, та за своєю новою чуттєвістю Стівен бачив не лише світ при-
ємного й бридкого — йому відкрилася нова естетика, незвідані ра-
ніше цінності та сенси.

— Я потрапив до світу, що приголомшував мене конкретикою, — 
розповідав він, — чіткою окресленістю всіх речей та безпосеред-
ністю довколишньої дійсності.

Він і раніше схилявся до глибокоінтелектуальних роздумів та 
узагальнень, але тепер усі вони здавалися йому надто штучними 
та ускладненими, коли йшлося про незрівнянну безпосередність 
його нових відчуттів.

Минуло три тижні, і раптом усі його внутрішні метаморфози 
обірвалися, загострене відчутя запахів, кольорів — усе зникло, 
і його чутливість повернулася до звичайного стану. Цю зміну він 
виявив зі змішаними почуттями втрати й полегшення, повертаю-
чись до знайомого світу невиразних розмитих абстракцій.

— Це, звісно, добре, що все тепер стало, як раніше, — сказав 
він. — Але я відчуваю якусь незворотну втрату... Тепер я знаю, 
чим довелося пожертвувати нашим пращурам, щоб стати людь-
ми і жити у цьому цивілізованому світі. Оте інше — «примітивне», 
первісне є для нас не менш необхідним.

Відтоді минуло вже шістнадцять років, і веселі студентські роки 
Стівена з амфетаміновими пригодами давно залишилися позаду. 
Нічого, навіть віддалено подібного, з ним більше ніколи не від-
бувалося. Доктор Д. став чудовим лікарем-терапевтом, моїм нью-
йоркським другом і колегою. Розповідаючи про свій давній досвід, 
він ні про що не шкодує, та часом ностальгійно згадує:

— Яким живим і справжнім був той світ незліченних запахів, 
ароматів! — вигукує він. — Це наче подорож до іншого світу, до 
світу чистого сприйняття, розкішного, стрімкого, самодостатнього 
і повного. Якби ж хоч інколи я міг туди повертатися, щоб хоч трохи 
знову побути собакою!

Як неодноразово зазначав Зіґмунд Фройд, людина втрачає го-
стре нюхове сприйняття внаслідок дорослішання та соціального 
виховання, навчившись ходити й подолавши базовий етап перед-
генітального сексуального розвитку. Особливе (і патологічне) за-
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гострення нюху було також виявлене у випадках сексуальних від-
хилень — парафілії, фетишизму та інших перверзій і регресій*.

Одначе, розгальмовування, про яке розповів Стівен, мало більш 
загальний характер. Хоч воно й загострило його чуттєве сприй-
няття (вочевидь, викликане підвищенням рівня дофаміну після 
вживання амфетамінів), але не було пов’язане з пригніченою чи 
вивільненою сексуальністю. Такі випадки гіперсомнії, часом паро-
ксизмальні, можуть виникати у зв’язку з гіпердофаміновим пере-
збудженням — як, наприклад, у деяких постенцефалітних паці-
єнтів під час прийому леводопи або у хворих, що страждають на 
синдром Туретта.

В описаному випадку ми бачимо, окрім інших порушень, за-
гальне розгальмовування, що стосується навіть найелементар-
ніших рівнів сприйняття. А необхідність пригнічення здібностей, 
котрі Генрі Гед називав «протопатичними» — примітивних, при-
значених для чуттєвого сприйняття, — обумовлена пробудженням 
епікритичних здібностей: складніших, беземоційних і чітко класи-
фікованих.

Таке вимушене пригнічення одних функцій іншими не слід ані 
зводити до суто фройдівських категорій, ані піднесено романти-
зувати до рівня метафор Блейка. Можливо, ми потребуємо цього, 
щоб бути людьми, а не собаками**.

Та все ж історія Стівена Д., як і вірш Кіта Честертона «Пісня 
Квуделя», нагадують про те, що інколи ми маємо чогось навчитися 
і в собак:

Безносі ви створіння,
Пропащі діти Єви...
Води щасливий подих,
Каміння дух відважний...
Вам чути не дано!

 * Такі явища наочно описав А. Брілл 1932 року, протиставивши їм незрівнянну силу 
та розмаїтість світу запахів, у якому живуть макросоматичні тварини (такі, як со-
баки), «дикуни» і діти.

 ** 1970 року журнал «Лістенер» (Listener) опублікував критичну статтю Джонатана 
Міллера проти Генрі Геда під назвою «Собака під шкірою». 
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Постскриптум

Нещодавно мені довелося натрапити на випадок, що міг би ста-
ти підсумком викладеного. Пацієнт, інтелігентний обдарований 
чоловік, переніс травму голови, внаслідок якої постраждав його 
нюховий тракт (довгі, а відтак, вразливі відростки цього органу 
проходять крізь передні черепні ямки), що призвело до цілковитої 
втрати відчуття запахів.

Він почувався глибоко засмученим і збентеженим.
— Здавалося б, що тут особливого в тому, що ти маєш нюх, — 

міркував він. — Ніколи про це не замислювався. Та коли втратив 
його, я наче осліп. Життя стало прісним — адже ніхто й не думає, 
наскільки його «смак» залежить від запахів. Ми відчуваємо, як пах-
нуть люди, книжки, міста, радіємо подиху весни, хоча й сприймає-
мо це насичене чуттєвими враженнями тло несвідомо. Утративши 
це багатство, мій світ раптом змарнів...

Його переповнювало гостре відчуття втрати, туги за знайоми-
ми ароматами. Йому кортіло бодай пригадати той яскравий світ 
запахів, якого він раніше не помічав і лише зараз зумів оцінити 
його значення у своєму житті. Минуло кілька місяців, і одного 
ранку він раптом з радісним подивом вдихнув аромат улюбленої 
кави — вона вже почала здаватися йому геть прісною... і знову від-
чув її смак. Тоді він обережно запалив свою люльку, якої майже не 
торкався після хвороби, і також зміг вловити улюблений тютюно-
вий дух.

Відчувши піднесення та надію (невропатологи не сподівалися 
на його одужання), він знову прийшов до клініки. Та навіть після 
ретельних обстежень за «подвійним сліпим» методом лікар не ви-
явив жодних змін:

— Ні, на жаль, я не бачу ані найменших ознак одужання. Ви 
й досі маєте повну аносмію. Цікаво, звісно, як вам вдається «від-
чувати» запах тютюну і кави...

Що ж відбувалось із цим пацієнтом насправді? Якщо врахува-
ти, що внаслідок травми постраждав лише нюховий тракт, а кора 
головного мозку залишилася неушкодженою, можна припустити, 
що в подальшому в нього неймовірно розвинулась уява, з якої по-
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ставали образи знайомих запахів — щось подібне до контрольова-
них галюцинозів. Тож тепер, заварюючи каву чи запалюючи свою 
люльку (тобто перебуваючи у ситуаціях, за якими закріплені від-
повідні нюхові асоціації), йому вдається настільки яскраво ожив-
ляти образи цих ароматів, що вони здаються йому справжніми...

Із часом він розвинув цю здібність і почав її застосовувати прак-
тично несвідомо. Скажімо, у березні він «відчуває» аромат весни. 
Принаймні його внутрішній образ цього аромату став настільки 
виразним, що йому вдається переконати всіх — і навіть самого 
себе — у тому, що він справді це відчуває.

Відомо, що такі компенсаторні механізми часто запускає мозок 
незрячих або глухих — згадаймо Бетховена, котрий утратив слух, 
або сліпого Прескотта*. Проте наскільки поширеними є такі явища 
у людей, що страждають на аносмію, мені стверджувати складно.

 * Вільям Гіклінґ Прескотт (William Hickling Prescott; 1796–1859) — видатний амери-
канський історик-іспанознавець. Після повної втрати зору в ранньому віці при-
святив себе науці та літературі. — Прим. пер.
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19 .  
Убивство

Дональд убив свою дівчину, перебуваючи у стані наркотич-
ного сп’яніння під дією фенциклідину*.

З його слів, про цю подію він не мав жодних спогадів — 
їх також не виявив ані гіпноз, ані амітал натрію. Тож у підсумку 
розгляду цієї справи суд постановив, що стан обвинуваченого обу-
мовлений не пригніченням небажаних спогадів, а органічною ам-
незією — своєрідним затемненням, відомим з наукових описів дії 
фенциклідину.

Подробиці вбивства, з’ясовані судмедекспертами, були такими 
моторошними, що на відкритих засіданнях їх вирішили не оголо-
шувати. Обговорювали лише приватно в суддівському кабінеті, не 
повідомляючи ані присяжним, ані самому Дональду. Аналізуючи 
цей випадок, експерти порівняли його з актами насилля, вчинени-
ми під час нападів скроневої або психомоторної епілепсії. Жодних 
спогадів про такі дії не зберігається, до того ж вони навіть не об-
ґрунтовані жодними мотиваційними намірами. Тож у таких випад-
ках обвинувачених визнають неосудними, покарань їм не призна-
чають. Та заради їхньої, а також суспільної безпеки, скеровують до 
спеціалізованих установ на примусове лікування. Саме така доля 
спіткала і бідолашного Дональда.

Наступні чотири роки він провів у психіатричній лікарні закри-
того типу, хоча досі ніхто так і не мав певності, ким він був — зло-
чинцем чи душевно хворим. Здавалося, він сприймав таке позбав-

 * Фенциклідин (англ. PCP, скорочене від phenyl-cyclohexyl-piperidine) — наркотик 
ряду седативних і галюциногенів, популярний у США в 1970-х роках під назвою 
«ангельський пил». Викликає галюцинації, психоемоційне перезбудження, спала-
хи агресії, насильства, сплутані думки, параною. Використання у клінічній прак-
тиці заборонене.
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лення волі з якимось полегшенням, усвідомлюючи як обґрунтова-
ність покарання, так і необхідність ізолювати його від суспільства 
з міркувань безпеки.

— Таким, як я, у суспільстві немає місця, — зажурено промов-
ляв він.

У лікарні він не лише був убезпеченим від власної непередба-
чуваності, але й віднаходив певний спокій. Дональда завжди ціка-
вили рослини, й персонал лікарні всіляко заохочував його натура-
лістичні захоплення, такі далекі від небезпечної сфери людського 
співіснування. Він відшукав занедбані ділянки й розбив там багато 
садів і грядок з усілякою городиною і квітами. Напевно, йому по-
ступово вдалося досягнути певного суворого балансу, що охолодив 
його давні бурхливі пристрасті, на зміну яким прийшов дивний 
аскетичний спокій. Комусь вбачались у його стані ознаки шизоф-
ренії, інші вважали його здоровим, та усі помічали, що Дональду 
вдалося віднайти певну внутрішню рівновагу. На п’ятий рік лікарі 
почали відпускати його під чесне слово на вихідні. Згадавши про 
своє давнє захоплення, він купив собі велосипед. Власне, з цього 
й розпочалася друга частина його трагічної історії.

Він стрімголов спускався з крутого пагорба, насолоджуючись 
швидкістю руху, коли раптом назустріч йому зі сліпого повороту 
вискочило авто, яке заносило на дорозі. Намагаючись не потрапи-
ти під колеса, Дональд утратив керування велосипедом, різко пере-
кинувся й головою вперед полетів на асфальт.

Він отримав тяжкі черепно-мозкові травми — передусім дове-
лося негайно видаляти обширні двобічні субдуральні гематоми 
і проводити дренаж — тяжкі забої обох лобних доль мозку. Напів-
паралізований, він пролежав у комі майже два тижні, після чого 
прийшов до тями і доволі швидко одужав. А далі його життя пере-
творилося на страшний сон.

Світло спогадів болісно пробивалося до його свідомості крізь 
гарячкові марення, він борсався на ліжку, ніби в запеклій сутич-
ці, й вигукував: «О Боже! Ні!». Поступово лихоманка згасла, і тоді 
в його пам’яті почали виринати жахливі сцени. Окрім тяжких 
неврологічних проблем — слабкості і заціпеніння лівої частини 
тіла, судом, порушення функцій лобних доль — після коми ви-
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никло й дещо цілковито нове. Разом із давніми спогадами перед 
ним постала чітка сцена скоєного вбивства — в  усіх безжальних 
подробицях, майже з галюцинаторною виразністю. Його підхопив 
невпинний потік спогадів, він знов і знов «бачив» і скоював той 
самий злочин. Ніхто не розумів, марив він чи божеволів. Можливо, 
це був напад гіпермнезії*, в якому крізь мури забуття прорвалися 
правдиві, безжально реалістичні спогади?

Після обережного й ретельного допиту, що виключав будь-які 
натяки й підказки, з’ясувалося, що усі його видіння були справжні-
ми неконтрольованими ремінісценціями. Тепер він міг розповісти 
про всі деталі вбивства — разом із моторошними епізодами, що їх 
свого часу експерти приховували від присяжних і від нього самого.

Усе, що раніше здавалося незворотно забутим, що неможливо 
було відновити ані гіпнозом, ані ін’єкціями «сироватки правди», 
раптом відновилось і почало поставати в його свідомості. Тепер 
йому вже ніяк не вдавалось уникнути цих нестерпних спогадів. 
Перебуваючи у відділенні нейрохірургії, він двічі намагався скоїти 
самогубство, тож довелося його зв’язувати і тримати на транквілі-
заторах глибокої дії.

Що насправді відбувалося з  Дональдом — і чи це трапилося з 
ним? Те, що він бачив, не могло бути вибухом психотичної уяви — 
таке припущення виключала протокольна точність його ремініс-
ценцій. І навіть якби це і справді був лише психоз, чому він мав 
з’явитися саме зараз, без жодних причин, окрім травми голови? 
Звісно, якщо висловлюватися мовою психіатрії, спогади Дональда 
були перевантажені зарядами катектичної енергії** — до такої міри, 
що йому вдавалось зосередитися лише на думках про самогубство.

Але на чому він мав зосереджуватися, перебуваючи в такому 
стані — виявивши після повної амнезії не якесь абстрактне почут-
тя провини чи «едипів комплекс», а спогади про скоєне ним жор-
стоке вбивство?

 * Гіпермнезія — паталогічне загострення процесів пам’яті. Одним із проявів є ми-
мовільне відтворення давніх спогадів у найменших подробицях. — Прим. пер.

 ** Катектична енергія (від англ. cathexis — заряд, зосередження) — у психоаналізі 
означає сукупність енергії, зосередженої на певному об’єкті, образі або спогаді. — 
Прим. пер.
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Аналізуючи його стан, ми також припустили, що травмування 
лобних доль мозку могло викликати порушення базового механіз-
му пригнічення негативних спогадів. Чи не це спричинило рапто-
вий вибух вивільнених образів і сцен минулого? Ми не мали з чим 
порівнювати цей випадок. Раніше нам доводилося спостерігати 
наслідки загального розгальмовування у пацієнтів із синдромами 
лобних доль — вони ставали імпульсивними, підкреслено розкути-
ми, веселими й безтурботними, говіркими, пригадували безліч не-
пристойних анекдотів. Але з Дональдом нічого такого не відбува-
лося. За ним не помічали ані імпульсивних вчинків, ані вульгарних 
жартів чи непристойної поведінки.

Його характер, погляди й поведінка залишалися незмінними — 
єдиний злам полягав у неконтрольованому вторгненні в його 
свідомість найжахливіших спогадів, яскравих сцен конкретного 
вбивства, що викликали нестримний потік думок і почуттів.

Чи можна було припускати наявність певного фактора епілеп-
тичного збудження?

Ми отримали доволі цікаві результати енцефалограми, прове-
деної за допомою спеціальних електродів, що проходять крізь но-
соглотку. Окрім періодичних великих епілептичних судом (grand 
mal), в обох скроневих долях була зафіксована безперервна висока 
епілептична активність, що також поширювалася на гачкоподіб-
ну звивину, мигдалеподібне тіло та лімбічну систему — ділянки, 
пов’язані з обігом емоційних процесів (для виявлення цієї картини 
були потрібні не припущення, а ретельне обстеження за допомо-
гою електродів, вживлених у мозок пацієнта).

Свого часу Пенфілд і Перо опублікували науковий звіт про до-
слідження «періодичних ремінісценцій» та «експерієнтальних га-
люцинацій» (журнал Brain, 1963, с. 596–697). Проте в усіх описаних 
випадках пацієнти лише пасивно сприймали те, що яскраво поста-
вало з їхньої пам’яті, — чули давно забуті пісні, бачили сцени мину-
лого. І навіть якщо вони відчували свою присутність у цих сценах, 
активної участі в них не брали*.

 * Хоча траплялись і певні винятки, як в одному з особливо тривожних випадків, 
коли пацієнтка Пенфілда, дванадцятирічна дівчинка, часто виразно бачила і від-
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Ніхто раніше не спостерігав випадків, у яких пацієнти аж так 
реалістично переживали б досвід виконаних ними дій — а з До-
нальдом відбувалося саме це. Тож з його однозначним діагнозом 
фахівці так і не визначилися.

Отже, залишається розповісти про завершення його історії. 
Енергія молодості, талан, час, природне відновлення, функції, збе-
режені після травми, а також терапія за методом Лурії, скерована на 
«компенсаторну» функцію мозку при враженні лобних доль, — усе 
це допомогло Дональду повернутися до чудової форми за кілька ро-
ків після катастрофи. Його лобні долі почали функціонувати майже 
повноцінно, а вживання сучасних антиконвульсивних препаратів 
допомогло суттєво знизити епілептичну активність у його скроне-
вих долях, хоча і тут слід врахувати фактор природного самовіднов-
лення організму. Зрештою, завдяки підтримці уважних, досвідчених 
психотерапевтів, Дональду вдалося навіть пом’якшити його суворе 
надего, що вимагало тяжких покарань за скоєний злочин, обравши 
пріоритетними більш помірковані аспекти власного его. Та остання 
і найважливіша зміна полягала в поверненні до улюбленого заняття.

— Я знаходжу спокій, працюючи в саду, — поділився зі мною 
Дональд. — Тут можна забути про суперечки. Рослини нічого не 
вимагають і не ображають наших почуттів.

Як казав Фройд, найкращі ліки — праця і любов.
Спогадів про скоєний злочин він так і не позбувся (а можливо, 

ніколи, навіть несвідомо, і не намагався їх пригнічувати). Та з ча-
сом йому вдалося звільнитись із полону невідступних ремінісцен-
цій та віднайти нову фізичну і моральну рівновагу.

Але — що мало означати це затемнення і відновлення пам’яті? 
Звідки виникла ця амнезія? Що спричинило вибухове пробуджен-
ня його спогадів? Чому після цілковитого затемнення спалахнули 
ці моторошні сцени з минулого? Що відбулося насправді у цій див-
ній напівневрологічній драмі?

Для нас усе це й досі лишається загадкою.

чувала, як за нею женеться вбивця з мішком, повним розлючених змій. Ця ремі-
нісценція в усіх подробицях відтворювала спогад про травматичний досвід, ко-
трий вона і справді пережила п’ять років тому.
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20 .  
Видіння святої Гільдеґарди

Релігійна література усіх часів сповнена описами «видінь», 
у яких невимовні піднесені почуття пов’язані з неймовірно осяй-
ними образами (Вільям Джеймс називав це явище «фотизмом»*).

Майже ніколи неможливо визначити, що саме викликало те 
чи інше видіння — істеричний чи психотичний екстаз, токсична 
дія певних речовин, напад епілепсії або мігрені. Унікальний виня-
ток становить історія Гільдеґарди Бінгенської (1098–1180), черни-
ці, авторки містичних творів, наділеної винятковим літературним 
даром. Із раннього дитинства до останніх років життя вона бачи-
ла численні видіння, котрі відтворювала у своїх текстах і малюн-
ках, пізніше зібраних у рукописних зшитках, що дійшли до наших 
днів — «Спізнай шляхи Господні» (Scivias) та «Книга божественних 
діянь» (Liber divinorum operum).

Детальний аналіз її робіт не залишає жодних сумнівів у приро-
ді видінь Гільдеґарди: безперечно, вони були пов’язані з нападами 
мігрені та унаочнюють саме ті різновиди зорової аури, про які вже 
йшлося вище. У ґрунтовному дослідженні, опублікованому 1958 року, 
Сінґер** зазначає перелік характерних ознак цього явища:

Особливою рисою усіх видінь є точка, що випромінює світло, або 
група таких точок. Як правило, вони рухаються хвилеподібно з ха-
рактерним мерехтінням, тож часто сприймаються як сяйво зірок 
або блиск очей (мал. Б). Доволі часто навколо яскравішого джере-

 * Фотизм, псевдофотоестезія — різновид синтезії, для якого характерне сприйнят-
тя кольорів і світла при подразненні рецепторів, не пов’язаних з органами зору. — 
Прим. пер.

 ** Чарльз Джозеф Сінґер (Charles Joseph Singer (1876–1960) — британський дослід-
ник історії науки і медицини. Співавтор 11-го видання Британської енциклопе-
дії. — Прим. пер.
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ла світла з’являються звивисті концентричні кола [мал. А], а також 
часто виникають фігури фортифікаційних укріплень, що розходять-
ся з центру назовні, чітко окреслені на кольоровому тлі [мал. В, Г]. 
Яскраве світло часто асоціюється з бурхливою діяльністю, кипінням 
чи бродінням — явищами, що їх часто описують різні містики...

«Видіння Небесного Міста»
Малюнки, написані у Бінгені приблизно 1180 року, що увійшли до рукопису 

Гільдеґарди «Scivias». Реконструкція кількох видінь, спричинених 
нападами мігрені.

У рукописах самої авторки знаходимо такі описи:

Усі мої видіння з’являлися не у снах, фантазіях чи безумних мареннях, 
їх не бачили очі й не чули вуха мого тіла, і я не знаходила їх у потаєм-
них сховищах, а відчувала їх при ясному розумі своїм духовним зором 
і чула внутрішнім слухом, сприймаючи відкрито, за Божею волею.
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мал. А                                                    мал. Б

мал. В                                                    мал. Г

Різновиди галюцинацій, спричинених нападами мігрені, що з’являлись 
у видіннях Гільдеґарди

Рисунок А виконано на тлі зіркового мерехтіння серед звивистих концентричних 
кіл. На мал. Б зображено зірковий дощ (ефект фосфенів), що згасає в польоті, — 
чергування позитивної скотоми з негативною. На мал.  В та Г Гільдеґарда 
зображує фігури, типові для видінь під час загострення мігрені — фрагменти 
фортифікаційних споруд, що розходяться з точки (на оригіналах малюнків ці 
точки випромінюють яскраве кольорове світло).
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Одне з таких видінь, відтворених як образ зірок, що зриваються 
з неба і летять на дно океану (мал. Б) авторка назвала «Падіння 
Ангелів»:

Переді мною з’явилася безмежно прекрасна велика яскрава зірка 
у незліченному потоці інших зірок, що падали разом із нею, руха-
ючись на південь... Та раптом усі вони зникли, перетворившись на 
чорне вугілля... пірнули в безодню і повністю згасли.

Такими були алегоричні інтерпретації Гільдеґарди. Наше буквальне 
потрактування виглядатиме інакше: під час виникнення цього виді-
ння жінка побачила потік фосфенів, що рухалися крізь її зорове поле 
і перейшли у негативні скотоми. На мал. В (Zelus Dei) та Г (Sedens 
Lucidus) зображені стіни фортеці, що розходяться від яскравої точки, 
зображеної в оригіналі як джерело кольорових променів світла. На 
першій ілюстрації ці обидва малюнки зіставлені в одну картину, яку 
авторка називала укріпленням Господнього Міста.

Гільдеґарда з неймовірним захватом сприймала аури у своїх ви-
діннях, особливо у тих рідкісних випадках, коли одне яскраве дже-
рело оточувала скотома більшого діаметру:

Світло, що з’являється переді мною, не зафіксоване у просторі, я не 
можу визначити його висоти, довжини й ширини, але знаю, що воно 
яскравіше за сонце. Я називаю його «хмарою живого світла». Як 
у воді відбиваються промені сонця, місяця й зірок, так і в цьому світ-
лі переді мною сяють усі людські писання, слова, труди й чесноти...

Інколи всередині нього я бачу ще одне джерело, яке кличу «Жи-
вим Світлом»... І коли я вдивляюсь у нього, то з думок зникає весь 
біль і смуток, я вже не літня пані, а проста юна діва.

Перейнявшись натхненням, глибокими теологічними та філософ-
ськими ідеями, з якими Гільдеґарда пов’язувала свої видіння, вона 
з юних років обрала шлях святості й містицизму. Так перед нами 
постає унікальне свідчення того, як звичайне фізіологічне явище, 
яке здається більшості людей тривіальним, обтяжливим і беззміс-
товним, стає для обраного розуму джерелом найвищого натхнення. 
Влучну історичну паралель тут можна провести хіба що з життям 
Достоєвського, для якого епілептичні аури також набували винят-
кового значення:
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Трапляються миті, тривають вони лише п’ять-шість секунд, і ви рап-
том відчуваєте присутність вічної гармонії, цілковито осягненої... 
Найстрашніше — що так незбагненно ясно і така радість... Якщо до-
вше п’яти секунд — то душа не витримає і має зникнути. За ці п’ять 
секунд я проживаю ціле життя і за них ладен віддати усе своє життя, 
тому що варто*...

 * Фрагмент діалогу між Кириловим і Шатовим, персонажами роману Достоєвсько-
го «Біси», ч. ІІІ. — Прим. пер.
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Кілька років тому, коли я лише починав працювати з розумо-
во відсталими пацієнтами, мені здавалося, що така робота 
може стати обтяжливою. Свої роздуми на цю тему я виклав 

у листі до Олександра Лурії. На мій подив, у відповіді він висло-
вив щиру підтримку й зізнався, що у нього ніколи не було пацієн-
тів, дорожчих його серцю, ніж ці, а його години й роки, проведені 
в Інституті дефектології, стали одними з найцікавіших і хвилюю-
чих у його професійному житті. Подібне ставлення він висловлює 
і в передмові до першої з його клінічних біографій («Мовлення та 
розвиток психічних процесів у дитини», 1956): «Користуючись пра-
вом автора висловлювати ставлення до своєї праці, хотів би зазна-
чити, що завжди з найтеплішими почуттями повертався до матері-
алів, опублікованих у цій невеликій книжці».

Що саме викликало в Лурії ці «найтепліші почуття»? У його ви-
словлюваннях, безперечно, відчувалося щось глибоко емоційне та 
особисте — чого не могло би відбуватися без взаємності з боку па-
цієнтів, без прояву їхнього чуттєвого, емоційного та особистісного 
потенціалу, попри всі їхні розумові вади. Та річ не лише у цьому. 
Лурія стверджував, що такі випадки варті особливого наукового 
інтересу. Що він мав на увазі? Звісно, що не тему дефектів і дефек-
тології — сама вона не є надто привабливою для досліджень. Чим 
же тоді насправді так інтригує цей світ простодушних намірів?

Передусім ідеться про розумові здібності таких пацієнтів, збе-
режені, а часом навіть більш розвинені, ніж у звичайних людей. 
З одного боку, попри «відсталість», вони можуть виявлятися «ро-
зумово цікавішими» або ж навіть більш повноцінними, ніж чимало 
звичайних людей. Мислення, що виходить за межі концептуаль-
ності — ось що з особливою виразністю відкривається нам у про-



Частина четверта · Світ простодушних намірів

212

стодушній свідомості (як і в свідомості дітей та дикунів — хоча, як 
невтомно повторював Кліффорд Ґірц*, ототожнювати ці групи не 
слід за жодних обставин: дикунів не можна назвати ані дітьми, ані 
простодушними створіннями, а діти не мають нічого спільного 
з культурою племені, тоді як самі розумово відсталі не є ані дику-
нами, ані дітьми).

Однак не варто заперечувати й багатьох аналогій — досліджен-
ня дитячої свідомості, проведені Піаже**, та праці Леві-Стросса***, 
присвячені «дикунському мисленню», виявляють багато своєрід-
них паралелей зі світом наївних душ****.

Занурення в цю тему готує чимало відкриттів, приємних серцю 
і розуму дослідника, що особливо наближує нас до луріївської «ро-
мантичної науки».

У чому ж полягає особливість наївної свідомості? Які здібності 
надають розумово відсталій людині такої зворушливої невинності, 
щирості, самодостатності й почуття власної гідності — рис настіль-
ки яскравих, що фактично слід говорити про окремий світ просто-
душних, як ми говоримо про світ дитини або дикуна?

Якщо відповісти на усі ці запитання одним словом, я назвав би 
це конкретністю. Цей світ — насичений, сповнений живих барв 
і яскравих деталей, але, водночас, цілком простий і конкретний — 
тут немає ані розмитих узагальнень, ані складних багаторівневих 
абстракцій.

 * Кліфорд Джеймс Ґірц (Clifford James Geertz; 1926–2006) — американський антро-
полог, соціолог, засновник символічної антропології. Вивчав традиційні релігії 
і культури Південно-Східної Азії, Північної Африки, досліджував вплив концепції 
культури на концепцію людини. — Прим. пер.

 ** Жан Піаже (Jean Piaget; 1896–1980) — швейцарський психолог і філософ, започат-
кував дослідження у сфері генетичної психології, вивчав закономірності розвитку 
мислення у дітей. — Прим. пер.

 *** Клод Леві-Стросс (Claude Lévi-Strauss; 1908–2009) — французький антрополог, ет-
нограф, філософ і соціолог, один із засновників структурної антропології, автор 
теорії первісного мислення. — Прим. пер.

 **** Усі ранні дослідження Лурії торкалися саме цих трьох взаємопов’язаних сфер: 
збір фактичних матеріалів про дитячий розвиток у Центральній Азії, де він пра-
цював із примітивними спільнотами, а також наукова робота в Інституті дефек-
тології. Цей досвід надихнув його на вивчення людської уяви, яке він не полишав 
упродовж цілого життя.
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Внаслідок певного зміщення чи руйнування природного по-
рядку речей неврологія часто вбачає у конкретності щось неповно-
цінне, не варте уваги, негармонійне й регресивне. Так, для Курта 
Ґолдштайна, видатного систематизатора свого покоління, велич 
людського розуму полягала виключно у здатності до абстрактно-
го та категоріального мислення — відповідно, будь-яке порушен-
ня цих функцій мало би занурювати людину в безнадійне болото 
тваринної конкретності. Утративши «абстрактно-категоріальне 
сприйняття» (Ґолдштайн) або «пропозиційне мислення» (Г’юлінґс 
Джексон), розум нібито втрачає людську подобу, а відтак, не ви-
кликає жодного наукового інтересу.

Такий підхід я називаю неприродним, адже саме конкретність 
становить основу мислення, що й дає змогу нам сприймати дій-
сність як дійсність — живу, особистісну й змістовну. Без конкретнос-
ті усе це враз зникає, у чому ми переконалися на прикладі доктора 
П., який сплутав свою дружину з капелюхом, — людини, що стрімко 
віддалялася від рівня земної конкретики до іншопланетної абстрак-
тності (у напрямку, протилежному судженням Ґолдштайна).

Значно простішою, а до того ж природнішою, видається ідея 
збереження сфери конкретного при церебральних порушеннях — 
що дає нам змогу зосередитися не на регресі, а саме на особистісній 
цілісності та неушкоджених здібностях пацієнта.

Саме це бачимо в історії Засецького, героя «Втраченого та від-
найденого світу», — він не загубив людської сутності, моральних 
орієнтирів, багатої уяви, хоча й переживає цілковитий розпад аб-
страктно-категоріального мислення. Таким чином Лурія, ніби й не 
відмовляючись від ідей Г’юлінґса Джексона та Ґолдштайна, відо-
бражає їх у цілковито протилежному ракурсі. Його герой не є ані 
джексонівським немічним калікою, ані ґолдштайнівським прахом 
людським — він залишається повноцінною людиною, зберігаючи, 
а можливо, навіть розвиваючи свою багату уяву та емоційне світо-
сприйняття. Світ Засецького є не втраченим, а саме віднайденим — 
попри тотальний брак об’єднавчих абстрацій, він є відкритим для 
надзвичайно багатого, глибокого і конкретного світосприйняття.

Я переконаний, що все це рівною, якщо не більшою мірою 
стосується й хворих з вадами розумового розвитку: вони ніколи 
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не знали спокус абстрактності, адже звикли сприймати дійсність 
безпосередньо, в усіх її первісних, часом не підвладних людині 
проявах.

Тож ми наближаємося до царини надзвичайних і парадоксаль-
них явищ, пов’язаних з таємницями конкретного. Розгадувати 
й досліджувати їх доводиться і лікарям, і вчителям, і науковцям — 
разом із Олександром Лурією, котрий започаткував «романтичну 
науку». Обидві клінічні біографії, втілені у чудових художніх тек-
стах, він присвятив дослідженню конкретного: у біографії Засець-
кого йдеться про збереження цієї категорії та її служіння реальнос-
ті, а в історії мнемоніста ми бачимо, як конкретне поглинає реаль-
ність і розростається у «надсвідомості» героя.

Класична наука не надає особливого значення конкретному — 
неврологія та психіатрія дорівнюють його до інших тривіальних 
явищ. Належну увагу йому зможе приділити лише «романтична 
наука», що зберігає відкритий погляд на всі надзвичайні можли-
вості... а також загрози такого світобачення: у світі простодушної 
свідомості ми опиняємося з конкретним віч-на-віч, маючи змогу 
оцінити його чисту, просту й необмежену глибину.

Конкретне може рівною мірою стати як початком, так і завер-
шенням шляху до подальшого розвитку — в одних випадках від-
кривати нові виміри необмеженої чуттєвості й уяви, а в інших — 
звузити світогляд хворого до рівня беззмістовних деталей. У паці-
єнтів з вадами розумового розвитку ми бачимо кожен із аспектів 
конкретного чітко, як під мікроскопом.

Наділяючи наївний розум надзвичайними можливостями об-
разного мислення і пам’яті, природа ніби відшкодовує втрату його 
абстрактно-логічних здібностей. Та в подальшому цей компенса-
торний процес може призводити до протилежних наслідків. Так 
хворий може опинитись у полоні окремих деталей, що переповню-
ватимуть його пам’ять і уяву живими образами, які, зрештою, по-
роджують свідомість комедіанта чи «вундеркінда» — як це сталося 
з героєм Лурії, мнемоністом (або з нашими далекими предками, 
що потрапили під вплив культу «мистецтва пам’яті»*).

 * Про це йдеться у надзвичайній книзі Френсіс Йєйтс «Мистецтво пам’яті» (1966).
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Ми бачимо такі ж тенденції, посилювані та підживлювані по-
требою у грі на публіку, одержимістю та схильністю до ексгібіціо-
нізму, в історіях Мартіна А. (розділ 22), Хосе (розділ 24), а особливо 
у випадку близнюків (розділ 23).

Та значно цікавішою, людянішою, зворушливішою і справжні-
шою нам видається можливість раціонального застосування та 
розвитку сфери конкретного — підхід, систематично замовчува-
ний наукою, що вивчає світ простодушного розуму, проте добре 
відомий чуйним вихователям і вчителям.

Конкретне може стати втіленням краси та загадкової глибини 
емоційних, фантазійних і духовних переживань — не меншою мі-
рою, ніж будь-які абстрактні концепції (а можливо, і більшою, на 
чому Гершом Шолем наполягав, протиставляючи категорії кон-
цептуального і символічного (1965), а Джером Брунер — порів-
нюючи приземлену парадигматичність з сюжетною образністю). 
Конкретне швидко сповнюється почуттів і значень — напевно, 
швидше від будь-яких абстрактних концепцій — та легко від-
кривається художній красі з усією її комічністю, драматичністю 
й символічністю, що становлять неосяжний світ мистецтва і духо-
вності. З концептуального погляду, пацієнти з вадами розумово-
го розвитку можуть мати вигляд неповносправних калік, та їхня 
здатність до сприйняття конкретного і символічного робить їх 
особами цілковито повноцінними (цей погляд, звісно, є і науко-
вим, і, водночас, романтичним). Нікому не вдавалося висловити 
цього краще, ніж К’єркеґору:

«О, простодушний чоловіче! — писав він вже в останні години 
свого життя (дозволю собі дещо перефразувати його слова). — По-
при безмежну висоту біблійного символізму... ця «висота» далека 
від величі розуму або відмінностей між інтелектуальними мож-
ливостями різних людей... Ні — велич ця, хоча і недосяжна... вона 
доступна кожному розуму».

«Низькі» розумові здібності також є різнорівневими — хтось 
може бути неспроможним відчинити ключами двері, не кажучи 
про розуміня ньютонівських законів динаміки, а для когось цілко-
вито недоступним виявляється навіть саме концептуальне і симво-
лічне сприйняття світу. Та навіть за таких граничних обмежень, се-

Частина четверта · Світ 
простодушних намірів



Частина четверта · Світ простодушних намірів

216

ред простодушних створінь трапляються надзвичайно обдаровані 
пацієнти — такі, як Мартін, Хосе й близнюки.

Хтось може заперечувати, адже такі випадки є винятковими 
й дуже рідкісними. Я ж, у свою чергу, просто розпочну заключну 
частину цієї книжки з історії про цілковито «пересічну» простодуш-
ну дівчину, з якою мені довелося працювати дванадцять років тому. 
Згадую про неї з теплом.
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21 .  
Ребекка

Коли Ребекку скерували до нашої клініки, вона була вже до-
рослою дев’ятнадцятирічною дівчиною, хоча, зі слів її бабусі, 
часом вона була «зовсім як дитя». Могла заблукати поблизу 

власного дому, ледве відчиняла двері ключем (їй ніяк не вдавалося 
зрозуміти, як він потрапляє в замок), плутала ліве і праве, часто 
надягала речі задом наперед або навиворіт і навіть коли помічала, 
що з одягом щось не так, не розуміла, як це виправити. Вона мо-
гла годинами розбиратися, котра з рукавичок чи туфель є правою 
чи лівою — «жодного відчуття простору», — казала про неї бабуся. 
У своїй незграбності вона мала вигляд неспроможної до координа-
ції власних рухів — серед записів інших лікарів в історії хвороби 
пацієнтку охрестили «нездарою», пізніше зробили позначку «рухо-
ва дебільність» (насправді, коли Ребекка рухалася під музику, уся її 
незграбність зникала).

Її зовнішність також була позначена тавром вроджених вад ро-
зумового й фізичного розвитку: через спотворене «вовчою пащею» 
піднебіння вона розмовляла з присвистом, деформовані нігті на її 
коротких пухких пальцях були пласкими, а через прогресуючу ко-
роткозорість їй доводилося носити окуляри з товстим склом. Вона 
виросла замкнутою, вразливою та надзвичайно сором’язливою, 
адже все життя почувалася ходячим посміховиськом.

Проте її серце вміло щиро, глибоко і навіть пристрасно 
прив’язуватись і любити. Вона обожнювала бабусю, яка виховува-
ла Ребекку з трьох років після смерті батьків. Її захоплювала краса 
природи, і під наглядом дорослих вона часом годинами блукала 
міськими парками й садами. Вона могла нескінченно довго слуха-
ти різні історії, хоча сама так і не навчилася читати (навіть після 
багатьох виснажливих спроб), тому завжди просила когось почи-
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тати їй вголос. «До книжок вона має просто невгамовну спрагу», — 
казала її бабуся, котра й сама любила захопливі історії, до того ж 
так артистично їх читала, що онука цілковито поринала у світ лі-
тературних персонажів. Не меншу цікавість у дівчини викликала 
й поезія, в якій вона прагнула знайти духовну поживу, шлях до ре-
альності, ключ до власної свідомості. Німої краси природи їй було 
замало. 

Вона хотіла, щоб світ відкривався їй у потоці словесних образів, 
і навіть серед метафор і символів найглибших поетичних рядків 
вона почувалась як риба у воді — що неймовірно контрастувало з її 
цілковитою неспроможністю сприймати найпростіші правила та 
інструкції. У світі, де їй насправді було добре й куди вона напрочуд 
легко могла потрапити, панувала мова почуттів, мова конкретики, 
образів і символів. І хоча абстрактні концепції та закони логіки за-
лишалися для неї недосяжними, мова поезії була їй рідною, і сама 
вона вміла бути, попри певну незграбність і «простодушність», на 
диво щирою, зворушливою поеткою. 

Вона легко добирала оригінальні метафори, напрочуд влучні 
порівняння й образні вислови — усе це приходило до неї несподі-
вано, як раптові поетичні осяяння. Як і бабуся, котра була тихою 
набожною жінкою, Ребекка любила шабат, вогні свічок, благосло-
віння, молитви. Любила відвідувати синагогу, де їй завжди були 
раді й сприймали як Боже дитя, невинну блаженну душу, і осмис-
лено вслухалась у службу з усіма піснями, юдейськими молитвами 
й обрядами. Усе це було для неї доступним і радісним досвідом — 
попри численні проблеми зі сприйняттям часу і простору, глибокі 
порушення всіх аспектів абстрактно-логічного мислення. У крам-
ниці їй не вдавалося порахувати решту, найпростіші математичні 
обчислення заганяли її в глухий кут, вона так і не навчилася читати 
й писати, а в тестах на рівень інтелекту не набирала більше 60 ба-
лів (щоправда, мовну частину завдань вона розв’язувала значно 
краще).

Тож дівчина, котру все життя називали «пришелепкуватою», 
«кретинкою» і «дурепою» (на перший погляд багатьом вона здава-
лася саме такою), насправді була наділена несподіваним і напро-
чуд зворушливим поетичним світобаченням. Зовні вона справді 
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мала вигляд суцільного сплетіння вад і дефектів, а часом і сама 
визнавала себе розумовою калікою, неспроможною швидко роз-
виватися і долати життєві виклики. Але ті, хто зазирав до її світу 
глибше, замість підтвердження неповноцінності знаходили лише 
спокій, самодостатність і таку ж вільну, живу й відкриту душу, як 
у інших звичайних людей. Якщо на інтелектуальному рівні Ребек-
ка почувалася калікою, то духовно — цілком повноцінною, ціліс-
ною особистістю.

Зустрівши її вперше — недоладну, вайлувату, незграбну, я по-
бачив у ній лише бідолашне створіння, скалічене добре знайомою 
мені хворобою, всі ознаки якої я пригадав за лічені секунди: чис-
ленні апраксії, агнозії, сенсорно-рухові розлади, обмежена здат-
ність до абстрактно-логічного мислення на рівні восьмирічної ди-
тини (за системою критеріїв Піаже). «Бідолашна дівчина», — по-
думав я. Навіть її дар мови здавався лише потворними уламками 
повноцінних здібностей, мозаїка її вищих функцій кори головного 
мозку перетворилася на цілковитий уривчастий хаос, а схеми Піа-
же перебували в жахливому стані.

Наступного разу все відбувалося зовсім інакше, без жодних тес-
тувань, обстежень і «критичних» лікарських оглядів. Того погідно-
го квітневого дня я прийшов до клініки трохи раніше й вирішив 
прогулятися перед роботою. У сквері побачив Ребекку — дівчина 
сиділа на лавці й умиротворено розглядала першу весняну зелень. 
Її постава не виказувала й слідів незграбності, яка так впадала мені 
в очі минулого разу. Побачивши її у легкій сукні, з тихою усмішкою 
на спокійному обличчі, я раптом пригадав юних героїнь Чехова — 
Ірину, Аню, Соню, Ніну, їхні образи виникали на тлі чехівських ви-
шневих садів. Тієї миті Ребекка була простою дівчиною, що раділа 
красі весняного ранку, — я побачив її очима людини, а не лікаря-
невролога.

Зачувши мої кроки, вона повернулась і привітала мене щирою 
усмішкою з емоційним жестом, ніби хотіла сказати: «Погляньте, 
який дивовижний цей світ». А далі заговорила джексонівськими 
вигуками, схожими на дивні раптові поетичні спалахи: «весна», 
«народження», «зростання», «пробудження», «нове життя», «пори 
року», «на все свій час». Тоді мені спав на думку уривок з Книги 
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Екклезіастова: «Усьому свій час, і час кожної речі під небом. Час 
народжуватися і час помирати; час насаджувати і час...»*

У цьому недоладному експромті про пори року й нове життя Ре-
бекка нагадувала проповідника — «Наче блаженний Екклезіаст», — 
промовив я до себе. Тієї миті два її образи — недорозвинутої паці-
єнтки й авторки символічних поезій — з’єднались у моїй уяві. Їй не 
вдавалось упоратися з жодним тестом — певною мірою, вони, як 
і всі психологічні й неврологічні тести, були створені не так для ви-
явлення певних вад, як для того, щоб розібрати людину на складові 
функцій і дефіцитів. І хоча результати цих тестувань і справді роз-
кладали її на якісь несумісні уламки, зараз, у весняному саду з цих 
уламків дивовижним чином поставала цілісна, гармонійна людина.

Як їй вдавалося то розпадатися на розрізнені фрагменти, то 
відновлювати і зберігати свою цілісність? Я дедалі глибше пере-
конувався в існуванні двох протилежних способів мислення, вну-
трішньої організації, буття. Один відповідав за сприйняття схем, 
алгоритмів, за аналіз і розв’язання задач. Саме він був задіяний 
у проходженні тестів, що виявляли її цілковиту, катастрофічну не-
повноцінність. З іншого боку, оцінювання такого штибу й не могли 
виявляти нічого, крім дефектів таких пацієнтів.

Ці результати не давали змоги виявити жодних ознак розумо-
вих здібностей Ребекки, її здатності сприймати дійсність — світ 
природи та уяви — як нероздільну, доступну розумінню поетич-
ну цілісність, котру вона вміла бачити, осмислювати, відчувати і, 
в міру можливостей, проживати сама; вони не давали змоги склас-
ти уявлення про її внутрішній світ, що мав єдину й чітку структуру, 
не розраховану на розв’язання логічних завдань.

Що дозволяло їй зберігати власну цілісність? Звісно, що не схе-
матичний принцип мислення. Я замислився над її захопленням іс-
торіями, що мали певні сюжетні лінії, і припустив: що як для цієї 
дівчини, в якій несподівано поєдналися чарівність і розумова не-
повноцінність, усе світосприйняття насправді тримається на ху-
дожніх (оповідальних або драматичних) лініях, довкола яких вона 

 * Старий Завіт (Екл. 3:1–8) — Біблія. Новітній Переклад українською літературною 
мовою. (пер. Олександра Гижі), 2006. — Прим. пер.
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вибудовує власну цілісність, оскільки формальний, схематичний 
підхід залишається для неї недоступним? При цьому я згадував і те, 
як у танці музика робила її різкі незграбні рухи плавними і впо-
рядкованими.

Спостерігаючи, як ця дівчина з побожним захватом раділа весні, 
я раптом зрозумів, що наші методи з усіма тестами й «оцінками» — 
сміховинно однобокі. Вони відображають лише вади, приховуючи 
наявні здібності, оперуючи схемами й задачами там, де потрібна 
музика, розмова, гра, природна невимушеність.

Тепер, коли я побачив, як повноцінна, цілісна сутність Ребекки 
розкрилася в умовах, що допомогли їй організувати себе в худож-
ньо-образний спосіб, я збагнув дещо надзвичайно важливе: саме 
в ці миті з’являється нагода побачити її людський потенціал — ас-
пект, якого неможливо було виявити за допомогою консерватив-
ного схематичного підходу.

Мені, напевно, пощастило побачити ці два таких різних образи 
Ребекки — спочатку як безнадійну каліку, потім як дівчину з над-
звичайно обнадійливим потенціалом. Вона була однією з моїх пер-
ших підопічних у клініці, тож цей досвід визначив мій підхід і до 
всіх наступних пацієнтів.

Щоразу, коли я бачив її знову, вона здавалася мені дедалі глиб-
шою особистістю. Можливо, вона довірилася мені й почала роз-
криватися, або ж я став інакше ставитись до неї, виявляючи більше 
поваги. Я не відчув у ній безхмарної легкості — у глибоких людей 
такого й не трапляється — та, гадаю, до кінця осені Ребекка пе-
реважно почувалася щасливою. У листопаді не стало її бабусі. Ця 
смерть обернула всю її весняну радість і світло на бездонний, най-
темніший смуток утрати. Та навіть тоді, почуваючись зовсім спус-
тошеною, вона трималась із надзвичайною гідністю. У пережито-
му горі вона здобула твердість, яка доповнювала її світлий лірич-
ний образ, що свого часу так мене вразив.

Я відвідав її, щойно отримав сумну звістку, і Ребекка, скута ду-
шевним болем, зустріла мене у своїй невеличкій спорожнілій оселі 
зі стриманою шанобливістю. Ми розговорились, і вона знову поча-
ла видавати джексонівські спалахи уривчастих фраз, намагаючись 
висловити своє невтішне горе.
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«Чому вона мала від мене піти?» — вигукнула дівчина. — Я жу-
рюся не через неї, а через себе». Вона зітхнутла й додала: «З бабу-
сею усе гаразд. Вона тепер у своїй Довгій Домівці». Звідки у Ребек-
ки з’явилися ці слова — «Довга Домівка»? Невже це був її власний 
образ — чи, можливо, несвідоме звернення до Екклезіаста? «Мені 
так холодно, — сказала вона, зіщулившись, — холодно не зовні. 
У мене зима всередині. Така холодна, як смерть. Бабуся була части-
ною мене. Разом із нею цієї частини теж не стало».

Своє безмежне горе вона переживала як цілісна особистість, 
не виявляючи жодних ознак розумової неповноцінності. Минуло 
близько півгодини, й до неї стало повертатися тепло. «Надворі 
зима. Я почуваюся мертвою. Але я знаю, що весна прийде знов».

Так і сталося. Тяжко й болісно, вона поволі долала удар непо-
правної втрати. Значною мірою завдяки підтримці чуйної, турбо-
тливої тітки, сестри покійної бабусі, котра переїхала до Ребекки. 
А також завдяки синагозі, піклуванню вірян, обряду шива та осо-
бливому статусу людини, яка втратила найближчого родича. Мож-
ливо, їй допомагали й відверті бесіди зі мною. І, що цікаво, певну 
розраду вона знаходила й у снах, які потім захоплено переповідала. 
У послідовності їхніх сюжетів можна було чітко відстежити усі ста-
дії переживання важкої втрати (див. Л. Петерс «Роль снів у житті 
розумово відсталих», 1983).

Тієї осені до квітневого образу чехівської Ніни, осяяної весня-
ним сонцем, додався зовсім інший, безмежно сумний спогад про 
холодний день наприкінці листопада на похмурому цвинтарі окру-
гу Квінз і трагічну постать дівчини, яка читає кадиш на могилі сво-
єї бабусі. Ребекку завжди цікавили молитви та біблійні історії, що 
колись наповнювали радісну, ліричну й «блаженну» частину її жит-
тя. Коли ж їй довелося звернутися до молитов похоронного обряду, 
то псалом 103, а особливо кадиш, відкрили їй саме ті слова, що до-
помогли висловити її смуток і втішили зболене серце.

За час, що минув від квітня, коли я вперше її побачив, до листо-
пада, коли померла її бабуся, Ребекка, як і багато наших «клієнтів» 
(тоді це дивне новомодне слово почали вважати менш принизливим, 
ніж «пацієнти»), долучалася до багатьох курсів і гуртків, що входили 
до «руху за когнітивний розвиток» (що також саме входив у моду).
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Ані з Ребеккою, ані з більшістю інших пацієнтів це не спрацю-
вало. Я дійшов висновку, що ці «прогресивні» програми не мали 
жодного сенсу, адже таким чином ми лише змушували їх укотре 
стикатися з власними обмеженнями — беззмістовне й болісне ви-
пробування, котре їм і так доводилося долати все життя.

Правда, яку мені вперше відкрила історія Ребекки, полягала 
в тому, що ми приділяли забагато уваги вадам пацієнтів, практич-
но ігноруючи здібності, яких не змогла змінити чи знищити хво-
роба. Якщо вдатися до технічного жаргону, ми надто глибоко зо-
середилися на «дефектології», відкинувши «наратологію» — забуту, 
але дуже необхідну науку про конкретне.

Ребекка стала унаочненим прикладом двох абсолютно різних 
способів мислення: «парадигматичного» і «наративного» (термі-
нологія Брунера). І хоча вони є цілком природними і рівною мі-
рою притаманними людській свідомості, у нас, передусім, виникає 
саме оповідальне, наративне мислення, що визначає подальший 
духовний, особистісний розвиток. Маленькі діти люблять істо-
рії, а часом навіть самі вимагають щось їм почитати чи розпові-
сти. Вони з легкістю вловлюють складні сюжетні лінії, тоді як до 
концептуального, парадигматичного сприйняття ще зовсім не 
готові. Саме символічний зміст оповіді надає слухачеві відчуття 
конкретної реальності, що постає у формі образів і сюжетів — чого 
абстрактна думка передати не може. Дитина починає розуміти Бі-
блію ще до того, як може сприймати тексти Евкліда. Не тому, що 
Біблія є простішою (радше, навпаки), а завдяки її символічній опо-
відній формі.

У цьому сенсі дев’ятнадцятирічна Ребекка і справді була «зовсім 
як дитя» — певною мірою її покійна бабуся мала рацію. Вона на-
гадувала дитину, але не була нею, адже насправді вже давно подо-
рослішала. (Є два терміни, що представляють різні концепції: «ро-
зумово відсталий», тобто вічне дитя, та «розумово неповноцінний», 
тобто неповноцінний дорослий. Попри глибоку істину, жоден із 
них не є достатньо коректним та однозначним).

У пацієнтів із розумовими вадами, за сприятливих умов, можуть 
надзвичайно яскраво розвинутись емоційні і творчі здібності — до 
прикладу, своєрідний поетичний дар, як у Ребекки, або художній 
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талант, як у Хосе. Тим часом їхні здібності до концептуального, 
абстрактного сприйняття, майже відсутні від народження, розви-
ваються дуже важко й повільно, перебуваючи до того ж у вузьких 
рамках доволі обмежених можливостей.

Ребекка це розуміла і сама, ще у день нашої першої зустрічі вона 
розповіла, як у танці зникає вся її незграбність і завдяки музиці недо-
ладні рухи стають плавними й органічними. А згодом я побачив на 
власні очі, наскільки гармонійною вона стає у єднанні з красою при-
роди, що допомагало їй віднайти і цілісність, і сенс. Незабаром після 
втрати найближчої людини вона раптом перейшла до чітких рішучих 
заяв: «Мені не потрібно більше жодних курсів і занять, — сказала 
вона. — Вони нічого не дають. І зовсім не допомагають зібрати себе 
докупи». Тоді вона подивилася на килим і продовжила у своїй вража-
ючій (враховуючи її реальний рівень IQ) метафоричній манері: «Я 
наче живий килим. І мені потрібен візерунок, потрібна композиція, 
як ось цьому вашому килиму. Без композиції я розплітаюсь, розпа-
даюсь на окремі частини». Я слухав її, дивився на килим і згадував 
відомий вислів Шеррінґтона про подібність між людським мозком 
і «чарівним самопрядом», що виплітає щоразу нові візерунки, наді-
лені різним змістом, а насправді створює основу самого змісту... Тоді 
я уявив, як виглядав би «голий» килим без візерунів і подумав, чи мо-
гла би композиція існувати окремо від килима (що, можливо, було 
би схожим на усмішку чеширського кота). Цій дівчині, як «живому 
килиму», і справді потрібно було і перше, і друге, адже їй бракувало як 
формальної, схематичної структури (виплетеної основи килима), так 
і центральної композиції (художньої організації).

«Мені потрібен зміст, — продовжила вона. — А ці дивні курси 
такі беззмістовні... Що я люблю насправді, — додала вона замрія-
но, — так це театр».

Нам вдалося перевести Ребекку з ненависних їй курсів до спеці-
алізованої театральної групи. Нове заняття викликало у неї щирий 
захват і допомогло справді віднайти свою внутрішню композицію, 
цілісність, ритм і баланс. Вона блискуче виконувала всі свої ролі 
в якомусь особливому, неповторному стилі. Театр став її життям. 
І тепер, побачивши її на сцені, ніхто би й не подумав, що ця дівчина 
розумово неповноцінна.
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Постскриптум

Важко переоцінити практичне і теоретичне значення сили музи-
ки, драми та оповіді — навіть у випадках ідіотії, коли коефіцієнт 
розумових здібностей хворих не досягає рівня 20 балів, а система 
координації рухів зазнає критичних порушень. У танці вся їхня 
незграбність раптово зникає — ніби завдяки музиці вони знають, 
як рухатися. Ми спостерігаємо, як розумово відсталі пацієнти, не 
здатні виконати простих дій з чотирьох-п’яти послідовних рухів, 
під музику можуть легко з цим упоратися. Та ж сама послідовність 
рухів, яку їм не вдається втримати у пам’яті схематично, стає про-
стою, щойно вона вплітається у музичну канву. Таку ж реакцію 
можна чітко відстежити й у пацієнтів із тяжкими ушкодженнями 
лобних доль та апраксіями — навіть у випадках повного збережен-
ня розумових здібностей вони не здатні виконувати найпростіших 
послідовних рухів і навіть самостійно пересуватися. Цей процедур-
ний дефект (або ж моторна ідіотія), котрий неможливо подолати 
жодними методами реабілітаційних тренувань, зникає, щойно 
роль тренера починає виконувати музика. Безперечно, у цьому по-
лягає один із принципів ефективності трудових пісень.

Отже, перед нами постає сила музики, що дає змогу ефективно 
(і, що не менш важливо, радісно!) організовувати процеси там, де 
застосування абстрактних схематичних підходів виявляється без-
результатним. Так, музика як різновид оповіді є вкрай необхідною 
в роботі з пацієнтами, що мають розумові вади або страждають 
на апраксії — разом з іншими художніми формами вона мусить 
стати основою роботи з пацієнтами, що мають розумові вади або 
страждають на апраксії. Особливе місце серед таких інструментів 
посідає драма, що за допомогою рольового розподілу може орга-
нізувати, зібрати актора у нову цілісну особистість. Здатність гра-
ти й проживати різні ролі також є даром, що надається людині від 
народження і не залежить від особливостей розумового розвитку. 
Цим даром володіє і немовля, і старець, і кожна зворушлива Ребек-
ка цього недосконалого світу.
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22 .  
Жива енциклопедія

Шістдесятиоднорічний Мартін А. потрапив до нашого 
Будинку опіки наприкінці 1983-го, оскільки сам він че-
рез прогресивну хворобу Паркінсона вже не міг про себе 

дбати самостійно. У дитинстві він переніс гострий менінгіт, що 
ледве не забрав його життя, а подальші ускладнення призвели до 
розумової відсталості, імпульсивності, нападів судом і спастичнос-
ті м’язів однієї половини тіла. Його навчання обмежилося доволі 
примітивним рівнем, проте у музиці мав напрочуд глибокі зна-
ння — його батько був відомим солістом Мет*.

До останніх років свого життя ним опікувалися батьки, а далі 
він ледве зводив кінці з кінцями, підробляючи то кур’єром, то 
швейцаром чи офіціантом — так-сяк йому вдавалося десь влашту-
ватися, та звідусіль його рано чи пізно виставляли через постійну 
млявість, неуважність і некомпетентність. Його життя можна було 
б назвати зовсім сірим та беззмістовним животінням, якби від на-
родження Мартін не отримав неймовірних здібностей, що дарува-
ли радість і йому, й іншим людям.

Він мав надзвичайну музичну пам’ять. «Я знаю більше двох ти-
сяч опер», — сказав він мені якось між іншим. При цьому за все жит-
тя він так і не вивчив нотної грамоти — невже завжди покладався 
лише на власний унікальний слух? Адже йому вдавалося з першого 
разу з дивовижною точністю запам’ятати оперу чи ораторію. На 
жаль, його голос не відповідав ідеальному слуху — вочевидь, че-
рез порушення, викликані спастичністю м’язів, — тож йому дово-

 * Мет (скороч. від англ. Metropolitan Opera) — Метрополітен-опера, оперний театр, 
розташований у Нью-Йорку, один із найбільших світових культурних центрів. — 
Прим. пер.
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дилося лише грубо й хриплувато підспівувати в тон мелодіям, що 
звучали в його пам’яті. Можливо, його вроджені музичні здібності, 
успадковані від батька, стали чи не єдиним даром, що вцілів після 
катастрофічних наслідків менінгіту? А що, якби хвороба не вини-
кла? Чи став би він тоді новим Карузо? Чи, можливо, тонка музич-
на чуттєвість стала певним «відшкодуванням» руйнівних процесів 
у його мозку і подальшого обмеження розумових здібностей?

Цього нам не довідатися ніколи. Та, поза сумнівами, від батька 
Мартін успадкував не лише музичний дар, а й безмежну любов до 
музики, виплекану роками зворушливої дружби та особливо ніж-
ного ставлення батька до хворого сина. У відповідь цей незграб-
ний млявий хлопчик теж з усією простодушною відданістю любив 
тата, і обох завжди об’єднувало спільне захоплення музикою. Най-
більшим розчаруванням Мартіна стало усвідомлення того, що він 
ніколи не піде шляхом свого батька, видатного оперного співака, 
втім, його неабияк тішили і ті здібності, котрі він у собі виявляв. 
Із ним консультувалося багато батькових колег, зокрема й відомі 
музиканти, адже його фантастична пам’ять не обмежувалась опер-
ними аріями і закарбовувала всі помічені ним подробиці. Йому 
подобалося мати скромну славу «живої енциклопедії» — людини, 
що знала не лише музику понад двох тисяч опер, але й пам’ятала 
усіх виконавців численних вистав, усі деталі сценографії, хорео-
графії, костюмів і декорацій. (Крім того, Мартін часом хвалився 
досконалим знанням міста — він пам’ятав кожну вулицю, будинок, 
усі маршрути автобусів і метро.) Тож, певною мірою, цей чоловік, 
поведений на опері, був савантом — так би мовити, «геніальним 
ідіотом»*.

Він радів своїм надзвичайним здібностям, наче дитя, — обда-
ровані диваки часто сприймають свою феноменальну пам’ять з та-
ким захватом. Та справжню — і єдину доступну в його житті — ра-
дість він відчував, коли особисто долучався до музичних заходів: 

 * Idiot savant (від франц. savant — науковець) — вислів, пов’язаний з терміном 
«синдром саванта» — рідкісні випадки, коли у пацієнтів із відхиленнями в емоцій-
ному та розумовому розвитку виникають екстраординарні здібності до творчості 
чи певних сфер знань. — Прим. пер.
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співав у місцевих церковних хорах (хоча й засмучувався, що через 
хворобу мав відмовлятися від сольних партій), з нетерпінням че-
кав на великодні та різдвяні виступи, коли у храмах лунали «Страс-
ті за Іоанном», «Страсті за Матвієм», «Різдвяна ораторія», «Месія». 
У нью-йоркських церковних хорах він проспівав цілих півстоліття. 
Його голос лунав серед сотень інших в операх Ваґнера та Верді зі 
сцен старої Метрополітен Опера та з нової, відкритої у центрі Лін-
кольна.

У ці особливі миті — чи то на оперних сценах, чи у скромних 
церковних хорах — Мартін відчував, як музика підносить його 
над сумною буденністю, допомагаючи забути про розумові вади, 
про всі випробування на його шляху і поринути в безмежний про-
стір, де він міг почуватися справжньою людиною, істинним Бо-
жим дитям.

Яким же був його власний світ — внутрішній світ Мартіна? Про 
світ зовнішній він загалом знав доволі мало і практично ним не ці-
кавився. Його ейдетична пам’ять* миттєво усе реєструвала, щойно 
він чув зачитані з газети новини, бачив назви річок на мапі Азії чи 
схему нью-йоркського метрополітену.

Та жодного емоційного зв’язку з цими надточними спогадами 
у нього не виникало. Послуговуючись терміном Річарда Вольгай-
ма, ці спогади можна назвати ацентричними — як у фотографічно-
му образі карти міста чи інших копіях дійсності, що зберігала його 
пам’ять, у них не було самого Мартіна чи будь-якого іншого живо-
го центру, що надавав би їм емоційного забарвлення, вони існува-
ли розрізнено, без жодних узагальнень чи асоціацій. Ні, ця чудер-
нацька ейдетична пам’ять не була ані основою, ані ключем до його 
внутрішнього світу. Позбавлена цілісності, чуттєвості й особистіс-
ного змісту, вона здавалася лише породженням фізіології, архівом 
своєрідного «інформаційного банку» чи «центру спогадів» — але 
не частиною живого «я» реальної людини.

 * Ейдетична пам’ять — здатність запам’ятовувати і відтворювати події з граничною 
точністю. Ейдетичні спогади часто містять зорові, слухові, тактильні, смакові, 
нюхові образи, пов’язані з пережитим досвідом. — Прим. пер.
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Та його пам’ять таки зробила один дивовижний виняток, зберіг-
ши спогад, що мав для Мартіна глибоке, майже священне особисте 
значення. Якось йому вдалося дослівно запам’ятати всі дев’ять то-
мів «Музичного словника Ґроува»*, опублікованого 1954 року (тож 
він, до всього іншого, був ще й «ходячим Ґроувом»).

Коли Мартіну виповнилося тридцять, його батько, на той час 
вже чоловік похилого віку, почав хворіти, залишив сцену і став 
проводити майже весь час удома, прослуховуючи улюблені платів-
ки з колосальної колекції записів вокального репертуару. У това-
ристві сина (їхнє спілкування сповнилось у ті роки найтеплішого 
духовного єднання та відданості) він переглядав і виконував свої 
партитури, а інколи читав уголос «Музичний словник». Так Мартін, 
неосвічений савант, прослухав усі шість тисяч сторінок видання, 
котрі назавжди закарбувала його неосяжна пам’ять. Відтоді, згаду-
ючи кожен рядок словника, він щоразу чув батьків голос, і це що-
разу викликало у нього теплі зворушливі почуття.

Таке дивовижне розширення можливостей пам’яті, особливо 
задіяної «професійно», часом може поглинати особистість самого 
ейдетика або конфліктувати з його справжнім «я», що в підсумку 
стримує розвиток цих-таки парадоксальних здібностей. Крім того, 
спогади, вільні від будь-яких глибоких почуттів (а відтак, і від бо-
лісних переживань), можуть перетворитися на шлях до втечі від 
реальності. Значною мірою саме про це і йдеться в історії мнемо-
ніста, котру Лурія зі щирим співчуттям описав в останньому розділі 
своєї книжки, присвяченій «великій пам’яті». Вочевидь, дещо поді-
бне відбувалось і з Мартіном А., і з Хосе та близнюками — кожному 
із них цей особливий дар відкривав не лише реальність, а й «над-
реальність» — виняткове, загострене містичне світовідчуття.

Та яким же був його власний світ, якщо не враховувати ейде-
тичних здібностей? У багатьох розуміннях це був доволі дрібний, 
обмежений, нікчемний темний світ розумово неповноцінного  

 * «Музичний словник Ґроува» (англ. Grove Dictionary of Music and Musicians) — бри-
танська музична енциклопедія, створена музикознавцем Джорджем Ґроувом 
(George Grove; 1820−1900). Перший примірник у 4 томах вийшов 1879 року, видан-
ня 2001 року у 29 томах стало найбільшим англомовним музичним довідником, ви-
знаним провідними лексикографами та музикознавцями світу. — Прим. пер.



Частина четверта · Світ простодушних намірів

230

бідолахи, якого все дитинство дражнили й ображали, а далі ви-
ставляли з кожної підсобної роботи — того, хто так і не відчув себе 
за все життя ані дитиною, ані дорослим чоловіком.

Він часто був доволі інфантильним, злопам’ятним, нестрима-
ним і переходив на дитячу мову. Якось я почув, як він вигукнув 
комусь: «От я тобі пику грязюкою закидаю!», часом він міг плю-
ватися і штовхатися. Він шмигав носом і втирався рукавом, носив 
брудний одяг, маючи вигляд (і, звісно, почуваючись) шмаркачем. 
У поєднанні з хизуванням надзвичайними здібностями, ця дитя-
ча розхристаність усіх лише спантеличувала. Незабаром у нашому 
Будинку опіки його почали уникати й цуратися.

День за днем, тиждень за тижнем Мартін дедалі безпорадніше 
згасав, регресував — ми відчували, що насувається криза, та ніхто не 
знав, чим зарадити. Спочатку ми пов’язували його пригнічений стан 
з «адаптаційними труднощами», через які проходить багато пацієнтів, 
коли потрапляють до притулку. Та, як помітила одна з сестер-догля-
дальниць, «його виснажує якийсь невидимий голод, який він ніяк не 
може втамувати. Він так зовсім змарніє. Треба щось робити».

У січні, коли ми зустрілися з Мартіном вдруге, переді мною по-
стала зовсім інша людина. Від колишньої показної самовпевненос-
ті не залишилось і сліду. Я побачив лише виснаженість, духовне 
і фізичне страждання.

— Що відбувається? — запитав я. — Що з вами сталося?
— Мені потрібно співати, — промовив він ледь чутно. — Без 

цього не можу. Мені не просто бракує музики — я не можу без неї 
молитися.

Після раптової паузи він озвучив один із давніх «записів» своєї 
пам’яті:

— «Через Музику Бах звертався до Бога». «Музичний словник 
Ґроува», стаття про Баха, сторінка триста чотири... Раніше, — ме-
ланхолійно продовжив він, занурившись у спогади, — не було такої 
неділі, щоб я не пішов до церкви, не співав у хорі. Уперше мене від-
вів туди батько, щойно я навчився ходити. Ми відвідували служби 
все життя, і навіть після того, як у п’ятдесят п’ятому його не стало, 
я продовжував ходити до церкви. Я повинен туди піти! — вигукнув 
він з відчаєм. — Я помру без цього.
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— І обов’язково підете, — відповів я. — Ми просто не знали, за 
чим ви так тужите.

У церкві, розташованій неподалік Будинку опіки, Мартіна зу-
стріли з розкритими обіймами — і не лише як відданого прихожа-
нина, але і як почесного радника хору — це неоголошене звання 
він успадкував від покійного батька.

Відтоді в його житті усе змінилося. Мартін відчув, що віднайшов 
своє місце. Він знову міг щонеділі співати в хорі, звертатися до Бога 
через музику Баха, тішитися повагою та своїм скромним авторите-
том серед прихожан.

— Розумієте, — поділився він під час нашої наступної зустрічі 
(не вихваляючись, а лише констатуючи факти), — для нашого хору 
важливо те, що я знаю всі літургійні та хорові твори Баха, кожну 
з його двохсот двох церковних кантат із «Музичного словника», 
і пам’ятаю, яку з них слід виконувати в яке свято. Ми єдина церква 
в єпархії, що має власний хор з оркестром, який регулярно виконує 
вокальні композиції Баха. Щонеділі ми співаємо різні кантати, а до 
Великодньої служби навіть готуємо «Страсті за Матвієм»!

Його пристрасне захоплення Бахом завжди здавалося мені ці-
кавим і зворушливим. На перший погляд, ця музика звертається до 
розуму слухача — то що ж у ній міг знайти простодушний Мартін 
з його розумовою відсталістю? Відповідь з’явилася лише тоді, коли 
я почав приносити йому аудіозаписи кантат, а якось ще й відшу-
кав для нього «Магніфікат»*. Спостерігаючи, як він слухає музику, 
я усвідомив, що, попри численні розумові обмеження, музично-
го інтелекту Мартіна було більш ніж достатньо для повноцінного 
сприйняття Баха у всій його технічній досконалості. Ба більше — 
йшлося насправді зовсім не про інтелект. У ці миті Бах оживав 
у Мартіні, а Мартін — у його музиці.

Музичні здібності Мартіна і справді здавалися дивними й пара-
доксальними, але так траплялося лише коли їх сприймали окремо 
від природного контексту його особистості.

 * «Магніфікат» — католицький гімн, у якому висловлюється радість з приводу на-
родження сина у Діви Марії. — Прим. ред.
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Для Мартіна, як і для його батька (поділяючи ці погляди, вони 
ставали ще ближчими), найважливішу роль відігравав дух музики, 
особливо у церковних творах, а також голос як божественний ін-
струмент, створений для співів та уславлення Господа.

Повернувшись до церковного хору, Мартін ніби знов народився 
на світ, віднайшов шлях до зцілення, до власної сутності й цілісності.

Відтоді зникли його штучні образи змарнілого недоумкуватого 
страждальця, занедбаного шмаркача, нестерпного беземоційного 
вундеркінда. Натомість він повернув собі справжнє обличчя, гід-
ність і впевненість, тож невдовзі здобув щиру повагу й симпатію 
мешканців Будинку опіки.

Але справжнє диво можна було побачити, коли Мартін знову 
співав у своєму хорі або натхненно й напружено поринав у музи-
ку — «у повноті своїй людина, сповна охоплена буттям»*.

У такі миті він нагадував Ребекку на сцені, Хосе перед його ескі-
зами чи близнюків, занурених у свою таємничу математичну гар-
монію. Мартін переживав у такому стані неймовірні зміни, і тоді 
зникали всі його вади й патології і відчувалося лише життя, на-
тхнення, довершеність і здоров’я.

Постскриптум

Працюючи над цим та двома наступними розділами, я виходив 
зі свого власного досвіду. Тоді я ще не ознайомився з літературою 
на цю тему і навіть не уявляв її вражаючого обсягу (до прикладу, 
п’ятдесят два пункти у бібліографії Льюїса Гілла, опублікованій 
1974 року). Я лише починав складати уявлення про масштаб науко-
вих напрацювань, коли «Близнюки» вийшли в друк, і читачі заси-
пали мене листами й копіями статей.

Особливо мою увагу привернуло ґрунтовне дослідження автор-
ства Девіда Віскотта, опубліковане 1970 року. Між моїм пацієнтом 
Мартіном А. та його підопічною Геррієт Г. виявилося багато спіль-
ного. В обох випадках спостерігалися надзвичайні здібності, що за 

 * Частина рядка з поезії Девіда Герберта Лоуренса «Думка»: Що думка є? Вона нена-
че / у повноті своїй людина, / сповна охоплена буттям. — Прим. пер.
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одних обставин виявлялися у безособовий, неодухотворений спо-
сіб, а за інших — надзвичайно творчо і життєствердно. Наприклад, 
батько Геррієт якось зачитав їй три перші сторінки «Бостонської 
телефонної книги», і впродовж багатьох наступних років на про-
хання знайомих дівчина називала будь-який із цих номерів. Та 
цілковито інакше її феноменальні здібності розкривались у твор-
чості — неймовірних музичних імпровізаціях у стилі різних ком-
позиторів.

Звісно, обох цих пацієнтів, як і близнюків (описаних у наступ-
ному розділі), можна було підштовхнути або затягти до видовищ-
ного демонстрування надзвичайних здібностей савантів — явища 
дивовижного і водночас беззмістовного. Якщо ж не підштовхувати 
їх до хибного шляху, то рано чи пізно кожним із них починає керу-
вати прагнення краси і гармонії. Пам’ять Мартіна може зберігати 
неймовірну кількість випадкових, не поєднаних між собою фактів, 
та насправді його серце радіє лише впорядкованій гармонії, хай би 
де він її відчував — у музичній і духовній композиції кантат чи ен-
циклопедичній структурі словника Ґроува. І те, й інше відкриває 
для нього окремий світ. До того ж для Мартіна, як і для пацієнт-
ки Віскотта, іншого світу, окрім музики, і не існує — такою є їхня 
реальність, що змінює їх самих, вдихає в них життя і повертає до 
справжньої сутності. Мене глибоко вразило таке перетворення 
в душі Мартіна і, вочевидь, з Гаррієтою відбувалося щось не менш 
дивовижне:

Якось я попросив її зіграти щось під час семінару в Бостонському дер-
жавному госпіталі. У цій незграбній, недоладній дівчинці-переростку 
враз усе цілковито змінилося. Вона скромно сіла за фортепіано, за-
чекала, поки усі навколо змовкнуть, поглянула на клавіші, граційно 
піднесла над ними руки і на якусь мить завмерла. А тоді схилила го-
лову й почала грати, вкладаючи в музику всі рухи й почуття, наче 
піаністка на сцені. Того дня вона відкрилася перед нами як зовсім 
інша людина.

Про «геніальних ідіотів» зазвичай говорять як про диваків, позбав-
лених інтелекту чи розуміння дійсності, котрі володіють якимись 
хитрими трюками чи вдосконаленими механічними здібностями. 
Зізнаюсь, такої думки я був і про Мартіна — до того дня, коли при-
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ніс йому касету з «Магніфікатом». Лише тоді я нарешті ясно усві-
домив, що він здатний сприйняти всю глибину цього складного 
твору — і що річ зовсім не у трюках чи парадоксальних можли-
востях його пам’яті. Він і сам був наділений потужним музичним 
інтелектом. Відтак, особливу зацікавленість у мене викликала 
й отримана після першої публікації цієї книжки надзвичайно зміс-
товна стаття Л. К. Міллера «Чутливість до тональної структури 
у музично обдарованих савантів» (представлена перед публікуван-
ням у Бостонському товаристві психономіки в листопаді 1985 р.). 
Автор провів ґрунтовне обстеження п’ятирічного генія з числен-
ними розумовими та фізичними вадами розвитку, спричиненими 
краснухою його матері під час вагітності. За висновками Міллера, 
ця дитина була наділена не просто феноменальною механічною 
пам’яттю, а «...надзвичайно чутливим сприйняттям композицій-
них принципів, зокрема відчуттям ролі кожної ноти у визначенні 
(діатонічної) структури... що передбачає обізнаність зі структур-
ними правилами генеративного порядку: тобто з правилами, що 
не можуть випливати з прикладів, наявних у реальному досвіді». 
Я переконаний, що все це може рівною мірою стосуватись і Мар-
тіна, і, цілком імовірно, усіх савантів: всі вони можуть володіти не 
просто механічними здібностями, а істинним творчим інтелектом, 
здатним розкриватись у світі музики, математики чи образотвор-
чого мистецтва. І попри обмеженість однією вузькою сферою, саме 
цей інтелект і варто виявляти, розкривати і розвивати у кожному 
з таких унікальних пацієнтів, як Мартін, Хосе і близнюки.
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23 .  
Близнюки

Близнюків Джона і Майкла я вперше зустрів 1966 року в му-
ніципальній лікарні. На той час вони вже здобули неабияку 
популярність — їх запрошували на радіо, телебачення, про 

них писали у науково-популярних виданнях*.
Здається, вони навіть потрапили до наукової фантастики, де 

їхні образи були дещо белетризовані**, та загалом цілком сходилися 
з портретами, змальованими пресою.

Коли ми познайомились, їм виповнилося по двадцять шість ро-
ків. Ще з семирічного віку близнюків безперервно досліджували 
в медичних і наукових закладах, де в них виявляли то аутизм або 
психози, то важку розумову відсталість.

Більшість спостережень завершувалася висновками про 
те, що ці пацієнти — пересічні «геніальні ідіоти», здатні хіба що 
запам’ятовувати візуальні враження у найдрібніших подробицях, 
а також миттєво визначати, на який день тижня припадає те чи 
інше число будь-якого року, використовуючи певний «несвідомий 
календарний алгоритм». Такий погляд на піддослідних висловив 
Стівен Сміт у своїй докладній яскравій книжці «Надзвичайні лю-
ди-калькулятори» (1983). Наскільки мені відомо, після середини 
шістдесятих науковці втратили інтерес до близнюків — цікавість 
публіки згасла, щойно до «проблеми», яку вони уособлювали, від-
шукали відповідне «розв’язання».

Та, як на мене, тут сталося непорозуміння — можливо, цілком 
передбачуване для формального підходу перших дослідників, об-
меженого стандартним набором тих чи інших тестів і запитань, що 

 * Див. W. A. Horwitz et al. (1965), Hamblin (1966).
 ** Див. роман Роберта Сілверберґа «Шипи» (1967), зокрема с. 11–17.
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у підсумку практично зводили нанівець і розумові, й психологічні 
можливості близнюків, і все їхнє життя.

Насправді випадок Джона і Майкла є значно цікавішим, склад-
нішим і загадковішим, ніж це можна припустити, ознайомившись 
з усіма звітами формальних обстежень, не кажучи про однотипні 
опитування чи стандартні 60-хвилинні інтерв’ю, що й на крок не 
наближали до істини.

Не те щоб із цими дослідженнями чи телепередачами було щось 
не так. Здебільшого вони є доволі виваженими та інформативни-
ми, та, на жаль, обмежуються виключно очевидними запитання-
ми і фактами, що лежать на поверхні, не намагаючись рухатися 
глибше — не маючи навіть жодного уявлення про саме існування 
будь-якої глибини під видимою площиною.

З іншого боку, просунутися глибше ніколи й не вийде, якщо не 
відмовлятися від формальних тестів і продовжувати сприймати 
близнюків як «об’єкти досліджень». Справжнє дослідження потре-
буватиме не так тестів та обмежень, як спілкування, знайомства 
з пацієнтами — довірливого, спокійного й неупередженого спосте-
рігання та відкритого сприйняття їхнього парадоксального вимі-
ру, в якому вони мислять, спілкуються, ведуть своє тихе, замкнуте, 
незбагненне й незвичне життя. Тоді перед вами постане неосяжна 
фундаментальна таємниця, сила й глибина — загадка, яку мені не 
вдалося розгадати за всі вісімнадцять років нашого знайомства.

На перший погляд близнюки і справді здавалися непоказни-
ми — наче ґротескні Круть і Верть*, схожі, мов дві краплі води, 
з однаковими рисами обличчя, жестами, характерами, думками, 
з аналогічними фізичними і розумовими вадами.

Обидва низького зросту, з помітними диспропорціями голови 
і рук, «вовчею пащею», високим підйомом стопи, з монотонно-
скрипучими голосами, ідентичним набором тиків і дивних осо-
бливостей поведінки, з ускладненою короткозорістю, через яку їм 

 * Круть і Верть (англ. Tweedledum and Tweedledee) — персонажі англійських ди-
тячих віршів та книжки Л. Керрола «Аліса в Країні Чудес. Аліса в Задзеркаллі». 
Український переклад В. Корнієнка, видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2001. — 
Прим. пер.
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доводилося носити окуляри з таким грубим склом, що вони става-
ли схожими на мініатюрних незграбних професорів, які постійно 
крутять очима, вдивляючись в нікуди, одержимі якимось нездоро-
вим зосередженням невідомо на чому. І їм вдавалося з однаковою 
вправністю посилювати це враження, коли вони покірно, як марі-
онетки лялькового театру, демонстрували свої чергові «трюки» на 
перше прохання глядачів.

Такими вони поставали у публікаціях, на сцені — їх «прослав-
ляли» на кожному щорічному концерті у нашій лікарні, — а також 
у випусках доволі конфузних телепередач.

Усі ці «сенсаційні» матеріали були відпрацьованими до край-
ньої одноманітності. «Назвіть нам будь-яку дату в межі попередніх 
чи наступних сорока тисяч років», — казали близнюки. Їм назива-
ли дату і вже за мить вони видавали відповідний день тижня. «На-
ступна дата!» — вигукували вони, і дійство повторювалося знову. 
Вони також могли визначати, коли святкували чи святкуватимуть 
Великдень, пропонуючи обрати один із тих-таки вісімдесяти тисяч 
років. Але пильний спостерігач помітив би в такі моменти дещо 
цікавіше, чого ніколи не згадували у медичних звітах: під час про-
ведення цих трюків близнюки рухали очима так, ніби уважно ви-
вчали якийсь велетенський уявний календар. Здавалося, вони зо-
середжено шукають поглядом відповідь серед широких ландшаф-
тів чисел, видимих лише їм двом. Хоча, за висновками більшості 
дослідників, вони просто вдавалися до чистих математичних роз-
рахунків.

Майкл і Джон мають унікальну, можливо, необмежену пам’ять 
на числа. Тризначні вони повторюють з такою ж легкістю, як трид-
цяти- й трьохсотзначні. Хоча навіть цю здатність зазвичай поясню-
вали тим, що брати нібито мали свій секретний «метод».

Проте, коли доходило до перевірки їхніх арифметичних здібнос-
тей (якими полюбляють хизуватися математичні генії), то виявля-
лося, що рахують вони зовсім кепсько — як і всі пацієнти з шіст-
десятибальним коефіцієнтом розумового розвитку. Як виявилося, 
їм не вдається виконати найпростішого додавання, не кажучи про 
множення і ділення, в якому вони геть нічого не тямлять. Що ж це 
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за «люди-калькулятори», не здатні до жодних обчислень на рівні 
елементарної арифметики?

Попри це, їх і далі продовжують називати «календарними каль-
куляторами», без жодних доказів і підстав, пояснюючи їхні здібнос-
ті використанням «несвідомих алгоритмів» — навіть не згадуючи 
про можливості їхньої пам’яті. Та якщо пригадати, що навіть Карл 
Фрідріх Ґаус, один із найвидатніших математиків і відомих обчис-
лювачів, не зміг одразу розібратись, як діє алгоритм визначення 
дати Великодньої неділі — то чи могли про нього здогадатись і та-
ємно застостосовувати близнюки, далекі від найпростіших ариф-
метичних дій? Звісно, чимало відомих «людей-калькуляторів» 
і справді розробляють цілі арсенали власних методів та алгорит-
мів для швидких обчислень — можливо, на підставі таких фактів 
В. Горвіц та його колеги і припустили, що близнюки діють саме 
в такий спосіб. Сприймаючи ці ранні дослідження за щиру правду, 
Стівен Сміт робить висновок:

Маємо справу з таємничим, хоча й доволі поширеним принципом — 
загадковою здатністю людини розробляти несвідомі алгоритми на 
підставі кількох прикладів.

Якби справа була лише в цьому, близнюків можна було би вважати 
цілком пересічними людьми, в яких немає нічого загадкового. Об-
числювальні алгоритми, доступні комп’ютерам, є діями суто меха-
нічними, що перебувають у сфері задач, а не таємниць розуму.

До речі, навіть у показних «трюках» близнюків є дещо направ-
ду дивовижне. Вони детально пригадують кожен день свого жит-
тя з чотирирічного віку, включно з усіма подіями та погодними 
змінами. Говорять вони при цьому беземоційними, дещо дитячи-
ми у формулюваннях фразами — цю особливість чудово змалю-
вав Роберт Сілверберґ в образі Меланжио. Назвіть будь-яку дату 
з їхнього життя, і вони почнуть монотонний перелік синоптич-
них змін, тогочасних політичних новин, подій, що відбувалися 
безпосередньо з ними — часто пов’язаних із болісними дитячими 
переживаннями, презирством, знущанням та образами з боку од-
нолітків. Та в голосах близнюків не відчувалося жодних особис-
тих почуттів, жодних емоцій. Вочевидь, це був «документальний» 
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формат спогадів, позбавлених особистих оцінок, зв’язків та будь-
якої живої чуттєвості.

З одного боку, можна припустити, що весь особистий, емо-
ційний зміст був несвідомо вилучений зі спогадів близнюків шля-
хом дії захисного механізму, що часто спостерігається у пацієнтів 
з розладами обсесивного та шизоїдного типів (до яких близнюки, 
безперечно, належать). Та з другого боку, є значно більше підстав 
вважати їхні спогади безособовими, а не знеособленими, що відпо-
відає ключовим рисам ейдетичної пам’яті, позбавленої персональ-
ного змісту.

Втім, є ще одна особливість, на якій слід наголосити, — не по-
мічена багатьма експертами, проте цілком очевидна досліднико-
ві, менш компетентному і готовому до нових разючих відкриттів. 
Передусім ідеться про масштаби практично безмежної пам’яті 
обох пацієнтів та спосіб відтворення спогадів (за всієї їхньої без-
барвності та несформованості). Якщо ж запитати, як їм вдається 
тримати у пам’яті трьохсотзначні числа і трильйони подій сорока 
років їхнього життя, відповідь буде дуже простою: «Ми це бачимо». 
Схоже, саме візуалізація — надзвичайної інтенсивності, безмеж-
них обсягів та безпомилкової точності — і є ключем до розуміння 
цього феномену. Ця властивість, вочевидь, обумовлена вроджени-
ми фізіологічними властивостями мозку Джона і Майкла, багато 
в чому нагадує здатність «бачити» спогади, виявлену у мнемоніста, 
відомого пацієнта Лурії. Щоправда, спогади близнюків не вирізя-
ються такою багатою синестезією* та свідомою впорядкованістю, 
як у мнемоніста.

Так чи інакше, немає жодних сумнівів (принаймні у мене), що 
спогади постають перед близнюками у вигляді неосяжної пано-
рами, внутрішнього ландшафту, який зберігає абсолютно все, що 
вони колись почули, побачили, зробили чи подумали. Коли близ-
нюки звертаються до своєї пам’яті, зовні можна помітити лише 

 * Синестезія (від грецьк. synaesthesis — одночасне, змішане відчуття) — синтезо-
ване відчуття, отримане від кількох органів чуття водночас. Синестетики (люди, 
які володіють такими здібностями) можуть відчувати кольори звуків, смак літер 
чи бачити світло певних чисел. Такий нейрологічний феномен пояснюють авто-
матичним зв’язком між різними сенсорними системами людини. — Прим. пер.
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швидке переміщення та фіксацію їхніх зіниць — уявним поглядом 
вони зосереджено вдивляються практично у кожну деталь своїх 
безмежних ландшафтів.

Такі можливості пам’яті є вкрай рідкісними, проте не винятко-
вими. Про справжні причини їх виникнення у близнюків або інших 
людей нам не відомо нічого. Та чи мають ці двоє пацієнтів якісь 
глибші й цікавіші здібності, окрім згаданих вище? Гадаю, що так.

У спогадах про життя сера Герберта Оуклі*, единбурзького про-
фесора музики, є опис цікавого випадку. Якось, гостюючи на фер-
мі, він почув поросячий вереск і враз вигукнув: «Соль-дієз!». Хтось 
побіг перевіряти до фортепіано і виявилося, що композитор мав 
рацію — це була нота соль-дієз.

Уперше мені довелося виявити природний дар близнюків, спосте-
рігаючи за ними у невимушеній обстановці, коли я став свідком не-
сподіваної сцени (котра і досі здається мені дещо кумедною). Якось 
з їхнього столу впала коробка сірників, які розсипалися на долівці.

— Сто одинадцять! — вигукнули вони одночасно.
А тоді Джон прошепотів:

— Тридцять сім.
— Тридцять сім, — повторив Майкл.
Джон повторив цю цифру знову, після чого обидва замовкли.
Перерахувавши сірники (що забрало у мене дещо більше часу, 

ніж у близнюків), я отримав результат: сто одинадцять.
— Як вам вдалося так швидко порахувати сірники? — запитав я.
— Ми їх не рахували, — пояснили вони. — Ми побачили: сто 

одинадцять.
Я чув такі історії про Захарію Дейзе, числового генія, який міг 

поглянути на розсипані горошини й одразу сказати: «Сто вісімде-
сят три» чи «Сімдесят дев’ять». Він, як і близнюки, також мав вади 
розумового розвитку, а свій дар пояснював тим, що не рахує, а про-
сто миттєво «бачить» усі горошини як певне число.

 * Сер Герберт Стенлі Оуклі (Sir Herbert Stanley Oakley; 1830−1903) — видатний 
англійський композитор, органіст, професор музики Единбурзького університе-
ту, музичний критик видання «Ґардіан» (The Guardian), організатор мистецьких 
фестивалів. — Прим. пер.



23. Близнюки 

241

А чому ви прошепотіли число «тридцять сім» і повторили його 
тричі? — уточнив я.

— Тридцять сім, тридцять сім, тридцять сім — сто одинадцять, — 
відповіли вони в унісон.

Це ще більше змусило мене замислитися (хоча, здавалося б, 
куди вже більше). Те, що їм вдалося миттєво побачити сто одинад-
цять сірників як сукупну «стоодинадцятість», можна було вважати 
рідкісним даром. Але не більш унікальним, ніж «соль-дієз» Гербер-
та Оуклі — як певний «абсолютний слух» на числа. Та далі вони 
розділили сто одинадцять на три — не володіючи жодними прави-
лами чи навіть уявленням про ділення як математичну операцію. 
Хіба ж я не переконався на власні очі, що близнюкам не вдавалося 
навіть додавати й віднімати, не кажучи про множення і ділення, 
якого вони, схоже, зовсім не розуміли? І тут вони раптом ділять 
складене число на три рівні частини.

— Але як вам вдалося це порахувати?
Їхні пояснення були досить заплутані і, врешті, знову зводилися 

до того, що вони не рахували, а просто «побачили». Джон розче-
пірив великий, вказівний і середній пальці — чим, напевно, хотів 
показати, що вони якось мимовільно поділили число на три рівні 
частки або що воно раптом «розпалося» шляхом якогось загадко-
вого числового «розщеплення». Моє збентеження їх щиро здиву-
вало — ніби я видався їм незрячим. Відчувалося, що Джон вкладав 
у свій жест конкретний зміст і відчуття безпосередньої дійсності. 
Чи можливо, подумав я, що вони якимось чином «бачать» числові 
характеристики не в абстрактному, концептуальному розумінні, 
а як чіткі безпосередні властивості, доступні їхньому чуттєвому 
сприйняттю? Чи можуть це бути не просто відокремлені якості (як 
«стоодинадцятість»), а властивості зв’язків, подібні до тих, які ви-
являв Герберт Оуклі, вигукуючи «терція» чи «квінта», коли дослу-
хався до музичних інтервалів?

На той момент я вже зрозумів, що «переглядаючи» календарі 
з датами й подіями, вони насправді утримують у пам’яті гігант-
ське мнемонічне полотно, широкий (можливо, навіть безмежний) 
ландшафт, де їхньому внутрішньому погляду доступні не лише 
окремі деталі, але й зв’язки між ними. Розгортаючи свою стрічку 
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безсистемних відсторонених спогадів, вони демонстрували пере-
важно саме ізольовані фрагменти, позбавлені будь-яких зв’язків 
між собою. Та чи можна було припускати, що ця дивовижна здат-
ність до візуалізації (цілком конкретної, на противагу концептуа-
лізації) дає змогу близнюкам відстежувати абстрактні зв’язки та 
співвідношення форм — вищого чи другорядного значення? Якщо 
вони бачили «стоодинадцятість» у «сузір’ї» чисел, можливо, їм та-
кож вдавалось охоплювати поглядом і значно складніші космічні 
«плеяди» чисел — не в розумовий, а в чуттєвий спосіб бачити, ви-
значати зв’язки та зіставляти значення? Який несосвітенний, на-
віть виснажливий дар. Це нагадало мені історію Фунеса, описану 
Борхесом*:

Ми одним своїм поглядом можемо схопити хіба що три келихи на 
столі; Фунес бачив усі листочки, ґрона та ягоди на виноградній лозі... 
Коло, накреслене на класній дошці, прямокутний трикутник, ромб — 
це ті форми, які ми повністю можемо собі уявити; із такою ж чіткістю 
Іренео міг уявити собі розкошлану гриву жеребця, череду худоби на 
гірському схилі... Правда, я не знаю, скільки зірок він бачив на небі.

А що як близнюки з їхнім особливим цифровим чуттям і здатністю 
миттєво схоплювати «стоодинадцятість» розсипаних сірників мо-
гли також бачити в числі, наче у келиху вина, математичну лозу 
та всі її числа-листочки, числа-ґрона і числа-ягоди? Неймовірне 
і навіть абсурдне припущення — втім, не менш неймовірне, ніж 
усі їхні здібності, що не підлягали жодним поясненням. До того ж 
я здогадувався, що мені випало побачити лише малу дещицю того, 
на що вони були насправді здатні.

Я намагався дійти глибших висновків, та нічого не виходило, 
тож на певний час облишив ці роздуми. Та повернувся до них тієї 
миті, коли мені випадково пощастило стати свідком несподіваної, 
дивовижної сцени.

Цього разу вони обидва принишкли в куточку, і я вперше помі-
тив на їхніх обличчях загадкову, таємничу усмішку — ніби тієї миті 

 * Х. Л. Борхес. «Людина з феноменальною пам’яттю». // Переклад В. Й. Шовкуна. — 
Алеф: Прозові твори. — Харків: «Фоліо», 2008. с. 224–225. — Прим. пер.
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вони відкрили для себе незвідану радість і блаженство. Я крадько-
ма підійшов ближче, намагаючись їх не злякати, і почув, що між 
ними точиться якась особлива, суто числова бесіда. Джон називав 
шестизначне число. Майкл його підхоплював, ствердно кивав та 
усміхався, ніби смакуючи його подумки. Тоді, у свою чергу, відпо-
відав наступним шестизначним числом, яким тепер насолоджу-
вався Джон. На перший погляд, вони нагадували двох досвідчених 
сомельє, які оцінювали рідкісну гармонію смаків та ароматів ви-
шуканого напою. Не помічений пацієнтами, я сидів, затамувавши 
подих, зачарований і збентежений побаченим.

Чим вони займалися? Що взагалі відбувалося? Я нічого не ро-
зумів. Можливо, це була якась особлива гра? Хоча мені ще ніколи 
не доводилося відчувати такої урочистої, тихої, умиротвореної та 
майже священної атмосфери гри — тим більше між близнюками, 
зазвичай такими неуважними і схвильованими. На ту мить я міг 
задовольнити цікавість лише нотуванням промовлених ними чи-
сел, якими вони насолоджувалися й обмінювалися з неприхова-
ним спільним захватом.

Дорогою додому я міркував, чи мали ці числа якесь реальне 
або універсальне значення чи бодай вигаданий зміст, як у словах 
якоїсь таємної «мови» дитячих ігор між братами і сестрами. Я зга-
дував пацієнтів, про яких писав Лурія, — Олексія та Юрка, одно-
яйцевих близнюків із пошкодженнями мозку і вадами мовлення. 
Під час гри вони белькотіли, спілкуючись власною примітивною 
дитячою мовою (А. Лурія, Ф. Юдович, 1959). Тим часом Джон 
і Майкл могли обходитися зовсім без слів чи напівслів — їм було 
достатньо перекидатися цифрами. Чим ці цифри були насправ-
ді — «числами Фунеса», числовими ґронами, розкошланими гри-
вами жеребців, сузір’ями чи, можливо, таємними числоформами, 
що слугували близнюкам якимось числовим діалектом, зрозумі-
лим тільки їм двом?

Повернувшись додому, я одразу ж дістав свої таблиці ступенів 
натуральних чисел, множення та логарифмів — усе, що залиши-
лося на згадку про дивний період мого далекого дитинства, коли я 
і сам був дещо поведений на числах — гадав, ніби «бачив» їх, одер-
жимо ними марив. Я вже мав певні здогади, і вони підтвердились. 
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Усі шестизначні числа, якими обмінювалися близнюки, були про-
стими — тобто числами, що ділилися націло лише самі на себе або 
на одиницю. Чи могли близнюки знайти або побачити десь таку 
ж таблицю, як у мене? Чи могли вони в якийсь неймовірний спосіб 
безпосередньо «бачити» прості числа — так само, як вони «бачили» 
стоодинадцятість або потрійне «тридцять сім»? Вираховувати їх са-
мостійно вони би не змогли у жодному разі — бо не вміли рахувати.

Я повернувся до відділення наступного дня, захопивши свій до-
рогоцінний довідник. Близнюки знов усамітнено занурились у та-
ємниче числове спілкування, та цього разу я тихо до них приєднав-
ся, не промовивши ані слова. Спершу дещо заскочені моєю появою, 
вони переконалися, що я не перериватиму їхньої «гри», а далі про-
довжили обмінюватися шестизначними числами. За кілька хвилин 
я вирішив до них приєднатися і ризикнув назвати восьмизначне 
число. Вони синхронно повернулися до мене і завмерли з виразом 
глибокої зосередженості, а можливо, й подиву. Після довгої паузи, 
найдовшої з усіх попередніх, що тривала понад півхвилини, вони 
раптом водночас усміхнулися.

Виконавши якусь неймовірну внутрішню перевірку, вони змо-
гли виявити, що моє восьмизначне число є простим. Це відкриття 
подарувало їм особливу, подвійну радість — по-перше, я показав 
їм нову захопливу забавку — просте число порядку, з яким вони 
раніше не стикалися; а по-друге, в моїй особі вони знайшли свідка, 
який побачив, зрозумів та оцінив їхню гру — до того ж і сам до неї 
долучився.

Вони трохи посунулися, звільняючи місце для мене, нового 
гравця, третього члена їхньої спільноти. Тоді Джон, який завжди 
брав ініціативу, надовго замислився — це тривало хвилин п’ять, 
і я боявся поворухнутися, щоб його не відволікти. Число, яке він 
назвав, було дев’ятизначним. Після наступної довгої паузи Майкл 
назвав ще одне, такого ж порядку. Коли черга дійшла до мене, я по-
тай зазирнув до свого довідника і зробив свій нечесний внесок — 
назвав десятизначне число, яке знайшов у таблиці.

Цього разу пауза, сповнена подиву й зосередження, тривала ще 
довше. По завершенні своїх дивовижних внутрішніх пошуків Джон 
видав дванадцятизначне число. Перевірити його чи дати аналогіч-



23. Близнюки 

245

ну відповідь я вже не міг — моя таблиця (наскільки я знав, повні-
ших версій не видавали) вичерпувалася десятизначними прости-
ми числами. Та Майклові така гра була до снаги, хоча й доводилося 
чекати на відповіді по п’ять хвилин. За годину близнюки вже обмі-
нювалися двадцятизначними числами — припускаю, вони також 
були простими, хоча перевірити їх я не мав змоги. Загалом тоді, 
у 1966 році, простих способів здійснити таку перевірку ще не іс-
нувало, хіба що хтось міг би скористатися найпотужнішим за то-
гочасними мірками комп’ютером. Та навіть у такому разі це було 
б непростим завданням, адже, що не обирай — решето Ератосфе-
на* чи інші алгоритми, — простих методів знаходження простих 
чисел не існує. Якимось чином близнюкам це вдавалося. (Уточнен-
ня у постскриптумі.)

Я знову подумав про Дейза, історію якого колись знайшов у ча-
рівній книжці Ф. Майєрса «Людська особистість»** (1903).

Відомо, що Дейз (можливо, найуспішніший серед таких геніїв) був 
цілковито позбавлений будь-яких математичних здібностей... Про-
те йому вдалося за дванадцять років розробити таблиці множників 
і простих чисел для сьомого і майже для всього восьмого мільйона — 
завдання, з яким без використання механічних засобів навряд чи 
впоралася б навіть здорова людина впродовж усього життя.

Отже, на думку Майєрса, Дейза можна було визнати єдиною люди-
ною, що зробила вагомий внесок у розвиток математики, так і не 
здолавши «віслючого мосту» — теореми Піфагора.

Щоправда, Майєрс не пояснював (а можливо, й сам не розумів 
достоту), чи користувався Дейз якимось методом при створенні та-

 * Решето Ератосфена — алгоритм визначення простих чисел, автором якого вважа-
ють давньогрецького математика Ератосфена (ІІІ століття до н. е.). Метод поля-
гає у поступовому вилученні чисел: спочатку викреслюється кожен другий пункт 
числового ряду після двійки (4, 6...), потім кожен третій після трійки (6, 8...), далі 
всі числа, що діляться на 5, 7 і т. д. Усі числа, що залишаться незакресленими, 
є простими. — Прим. пер.

 ** Оригінальна назва книжки — «Людська особистість та її подальше життя після 
тілесної смерті», автор — Фредерік Вільям Генрі Майєрс (Frederic William Henry 
Myers; 1843 —1901), британський літератор, філософ, співзасновник Товариства 
психічних досліджень. — Прим. пер.
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блиць — чи, може, він, як і близнюки, просто «бачив» прості числа 
(що можна припустити, виходячи з його вражаючих експериментів).

Я часто таємно спостерігав за близнюками — це було несклад-
но, адже я мав кабінет у тому ж відділенні, де вони перебували. 
Я бачив, як вони вигадували нові незліченні ігри для свого число-
вого спілкування, природу якого я ніяк не міг розгадати.

Та я здогадувався, навіть був переконаним, що близнюки мали 
справу з реальними властивостями чисел, адже випадкові значен-
ня не викликали у них практично жодного інтересу, а тим більше 
захвату. Вони безперечно знаходили у своїх числах якийсь особли-
вий сенс — вочевидь, як музиканти знаходять гармонію у звуках. 
Ця аналогія викликала у мене асоціацію з Мартіном (його історія 
описана у розділі 22), іншим розумово відсталим пацієнтом, ко-
трий знаходив у ясній, піднесеній архітектоніці Баха чуттєву ма-
ніфестацію найвищої світової гармонії та порядку, в той час як 
концептуальний шлях розуміння світу залишався для нього недо-
ступним.

«Хто створений гармонійно, — пише сер Томас Браун*, — той 
знаходить радість у гармонії... та глибокому задумі Першого Ком-
позитора. Людському вуху не доступна вся божественна сутність 
цієї гармонії, в якій загадковим чином закладений весь Досвід на-
шого Світу... в якій чуємо відлуння гармонії думки та внутрішньої 
музики самого Бога... Душа... є гармонійною, а тому найближче 
споріднення віднаходить вона у Музиці».

Річард Вольгайм** у книжці «Нитка життя» (1984) чітко відокрем-
лює обчислення від ментальних станів, які він називає «іконічни-
ми», випереджаючи можливі заперечення до такого розподілу.

Можна піддавати сумнівам твердження про неіконічность обчис-
лень, ґрунтуючись на тому, що в процесі виконання їм можна нада-
вати візуальної форми на папері. Проте цей приклад не спростовує 

 * Томас Браун (Thomas Browne; 1605–1681) — англійський медик, літератор, май-
стер прози епохи бароко, автор літературних експериментів на окультно-релігій-
ні теми. — Прим. пер.

 ** Річард Артур Вольгайм (Richard Arthur Wollheim; 1923–2003) — британський фі-
лософ, президент Британського товариства естетики, досліджував психоемоційні 
особливості сприйняття образотворчого мистецтва. — Прим. пер.
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самого твердження, адже в такому разі ми бачимо не обчислення, 
а лише його репрезентацію у вигляді зображених цифр — в той час 
як ми обчислюємо не цифри, а числа.

Натомість Ляйбніц проводить провокаційну аналогію між числа-
ми і музикою: «Насолода, котру нам дарує музика, походить від об-
числення, але обчислення невідомого. Музика є нічим іншим, як 
несвідомою арифметикою».

Тож, як пояснити випадок близнюків та, можливо, інших поді-
бних людей? Мій знайомий Лоуренс Вешлер якось розповів мені 
про метод свого дідуся, композитора Ернста Тоха, що допомагав 
йому тримати в пам’яті багатозначні числа: почувши їх, він миттє-
во перетворював довгий числовий ряд на мелодію, в якій міг прочи-
тати зашифровану послідовність цифр. Джедедайя Бакстон, один 
із найзавзятіших обчислювачів усіх часів, котрий мав справжню і, 
можливо, навіть патологічну пристрасть до обчислень і рахування 
(з його слів, він міг «сп’яніти від лічби»), умів обертати на числа 
музику і драму. «Під час танцю, — йдеться у записах 1754 року, — 
він зосереджувався лише на кількості кроків; прослухавши гарну 
музику, він заявляв, що геть заплутався через неймовірну кількість 
звуків, які лунали від кожного інструмента. І навіть на виступі міс-
тера Ґарріка* він лише рахував промовлені ним слова, зауваживши 
при цьому, що чудово впорався».

Тож тут ми стикаємося з двома крайнощами: музикант обертає 
числа на музику, а рахівник — музику на числа. Наврядче існують 
ще більш протилежні способи мислення**.

Гадаю, надзвичайне числове «чуття» близнюків, абсолютно да-
леких від арифметики, є ближчим не так до Бакстона, як до Тоха. 
Щоправда (як би складно це не було уявляти нам, звичайним 
людям), вони не «перетворюють» числа на музику, а лише безпо-
середньо сприймають їх, як ми сприймаємо форми, звуки та всі 

 * Девід Ґаррік (David Garrick 1717–1779) — англійський актор, драматург, виконав 
понад 25 ролей в інтерпретованих п’єсах Шекспіра. — Прим. пер.

 ** Ці випадки можна також порівняти зі способом мислення Бакстона (доволі «не-
природним» у порівнянні з двома описаними вище), що проявився у моєї пацієнт-
ки Міріам Г. під час нападів «арифмоманії», описаних у книжці «Пробудження».
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різномінітні прояви самої природи. Ці пацієнти — не «калькулято-
ри», адже їхні числа є іконічними. Вони живуть серед загадкових, 
пробудженх ними числових образів, вільно мандрують неосяжни-
ми числовими ландшафтами; наче фантастичні драматурги, вони 
створюють окремий числовий простір. Я припускаю, що вони на-
ділені винятковою уявою — близнюки і справді «оперують» чис-
лами. Та, на відміну від людей, здатних на автоматичні неіконічні 
обчислення, можуть безпосередньо «бачити» числа, як глядачі, що 
спостерігають за акторами на сцені.

Якби мене запитали, чи існують аналоги такої «іконічності» 
в історії, напевно, я  відшукав би їх серед науковців. Приміром, 
Дмитро Менделєєв носив у кишенях картки з числовими харак-
теристиками хімічних елементів, допоки всі вони не стали йому 
настільки «близькими», що він вже не думав про них як про на-
бір властивостей, а просто впізнавав (із його власних слів), «наче 
знайомі обличчя». Так він почав бачити елементи іконічно, впізна-
вати їхні «обличчя» — як обличчя рідних людей, — у періодично 
впорядкованій сукупності яких перед ним відкрилось обличчя ці-
лого Всесвіту. Іконічність є засадничою основою такого наукового 
мислення, що дає змогу «бачити» всю природу в обличчях, образах 
і, можливо, мелодіях. Це «бачення», ця внутрішня візія, сповнена 
незвичних відчуттів, має нерозривний зв’язок зі світом фізичним, 
і повернення її від фізичного до психічного становить додаткову, 
зовнішню задачу такої науки. («Філософ дослухається до відлуння 
симфонії світу в самому собі, — пише Ніцше, — а тоді знов пред-
ставляє її у вигляді думок і концепцій».) Я припускаю, що близню-
ки, попри їхню розумову відсталість, також могли чути симфонію 
світу, але чути виключно в числовій формі.

Людська душа є «гармонійною», незалежно від рівня розумово-
го розвитку. Можливо, для фізиків і математиків ця гармонія має 
переважно інтелектуальний зміст. Та я не можу собі уявити, щоб 
інтелектуальний досвід був цілковито позбавленим чуттєвого сен-
су. Навіть слово «сенс» має подвійне значення*. Відтак, і чуттєвий 
досвід завжди є певною мірою особистісним — неможливо відчути 

 * Англ. sense — відчуття; сенс, значення. — Прим. пер.
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те, що не є жодною мірою співвіднесеним з відповідною людиною. 
Так, потужна архітектоніка Баха може відкривати «божественну 
сутність гармонії, в якій загадковим чином закладений весь До-
свід нашого Світу» (що, зокрема, відчував Мартін А.), і водночас 
залишатися просто близькою, знайомою, прекрасною і неповтор-
ною музикою. Мартін також це гостро відчував, не відокремлюю-
чи сприйняття музики як найвищої гармонії від пов’язаної з нею 
любові до батька.

Гадаю, близнюки володіли не лише надзвичайним даром, але 
й особливою чутливістю, з якою сприймали гармонію чисел — мож-
ливо, споріднену з гармонією музики. Цілком природно було б на-
зивати цю чутливість «піфагорейською», адже насправді дивувати-
ся варто не її існуванню, а надто рідкісним проявам. Душа людини 
є гармонійною, яким би не був її розум, і можливо, відчутя вищої 
гармонії, пошуки певних форм вищого порядку є універсальною 
потребою будь-якого розуму, незалежно від його рівня і можливос-
тей. Математику завжди називали «царицею наук», а її дослідники 
завжди відчували у числах велику таємницю і припускали, що наш 
світ організований загадковою силою чисел. Ці погляди чудово ви-
словив Бертран Рассел* у передмові до «Автобіографії»:

Я шукав знань з незмінною пристрастю. Я прагнув зрозуміти людські 
серця. Бажав довідатися, чому сяють зірки. І намагався осягнути при-
роду піфагорейських законів, за якими числа панують над хитким, 
швидкоплинним світом.

Порівняння розумово відсталих близнюків з таким велетом духу 
і розуму, як Бертран Рассел, може здатися дивним — та, як на мене, 
не таким уже й неприродним. Вони справді живуть лише у вимі-
рі числових образів, не виявляючи жодного інтересу до зоряного 
сяйва чи людських сердець. Та я переконаний, що для них числа 
є не просто порожнім набором цифр, а символами, що «означають» 
цілий світ.

 * Бертран Артур Вільям Рассел (Bertrand Arthur William Russell; 1872−1970) — бри-
танський філософ, логік, математик, громадський діяч, співавтор фундаменталь-
ної праці «Основи математики». — Прим. пер.
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Вони не мають легкого підходу до чисел, на відміну від біль-
шості людей-калькуляторів. Не відомий їм процес обчислення не 
викликає у них ані розуміння, ані інтересу. Вони, радше, воліють 
тихо споглядати числа з особливим благоговінням і трепетом. Чис-
ла сповнені для них священного значення. У такий спосіб — як 
Мартін через музику — вони прагнуть осягнути Першого Компо-
зитора.

Та цифри є для них не лише божественним дивом, але й близь-
кими друзями — можливо, єдиними серед їхнього ізольованого 
відлюдного світу. Таке чутливе ставлення доволі часто виникає 
у талановитих обчислювачів. Стівен Сміт, який надає «методу» 
найвищого значення, наводить багато чудових прикладів любові 
до чисел. А Джордж Паркер Біддер так писав про своє раннє дитин-
ство: «Я докладно вивчив усі цифри до ста, вони стали мені близь-
кими, як друзі, я знав усе про їхні споріднені зв’язки і стосунки». 
А його сучасник з Індії Шиям Марат зізнавався: «Коли я називаю 
числа своїми друзями, це означає, що раніше я вже неодноразово 
з ними зустрічався і мав змогу відкрити багато їхніх дивовижних 
властивостей... Тож, натрапляючи на знайоме число у моїх обчис-
леннях, я впізнаю в ньому давнього приятеля».

Міркуючи про сприйняття музики, Герман фон Гельмгольц* 
зазначає: хоча складені звуки можуть бути проаналізовані й роз-
кладені на компоненти, зазвичай ми чуємо їх як цілісний і непо-
дільний тон.

Тут він говорить про «синтетичне сприйняття», що виходить за 
межі аналізу і є сутністю непоясненного музичного відчуття. До-
слідник порівнює такі звуки з обличчями і вдається до припущень, 
що їх можна розпізнавати в однаковий спосіб, оскільки наш слух 
сприймає звуки, а особливо мелодії, як «обличчя», котрі ми одразу 
ж узпізнаємо як знайомих «осіб» (чи «уособлення» певних харак-
теристик) — впізнаємо зі справжнім теплом та емоційністю осо-
бистого ставлення.

 * Герман Людвіґ Фердинанд фон Гельмгольц (Hermann Ludwig Ferdinand von 
Helmholtz; 1821−1894) — німецький фізик, фізіолог та психолог, автор фундамен-
тальних досліджень фізіології зору і слуху людини. — Прим. пер.
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Схоже, аналогічні «зустрічі» відбуваються й у шанувальників 
чисел — вони також стають близькими і впізнаваними на рівні ін-
туїтивного, особистісного «Я тебе знаю!»*.

Про цей зв’язок влучно висловився математик Вім Кляйн: «Тією 
чи іншою мірою всі числа є моїми друзями. Скажімо, що для вас 
означає число три тисячі вісімсот сорок чотири? Для вас це лише 
трійка, вісімка і дві четвірки. А я кажу: “Агов, привіт, шістдесят два 
у квадраті”!». 

Припускаю, що близнюки, попри видиме усамітнення, живуть 
в оточенні друзів — мільйонів, мільярдів чисел, яким вони теж ка-
жуть «Привіт!» і котрі, я переконаний, відгукуються на їхні вітання. 
Жодне з них, як «шістдесят два» для Віма Кляйна, не є довільним 
числом. Водночас, наскільки я розумію, жодне — не виведене за 
допомогою стандартних алгоритмів чи будь-яких можливих роз-
рахунків (як би це не було загадково). Схоже, близнюкам відкри-
вається безпосереднє знання — наче ангелам. Наче арифметичний 
рай, перед ними постає безмежний всесвіт чисел. Можливо, ці зді-
бності й видаються комусь дивними і надто незвичними (та хіба 
це дає нам підстави вважати їх «патологічними»?), для близнюків 
вони стають єдиною основою самодостатності та життєвого спо-
кою. Порушення чи руйнування цієї гармонії може закінчитися 
для них трагічно.

* * *
Десятьма роками пізніше в їхню гармонію таки втрутилися. Близ-
нюків вирішили розлучити — «заради їхнього ж блага», для запобі-
гання їхньому «нездоровому спілкуванню між собою», щоб надати 
обом пацієнтам змогу «вийти у світ... і пристосуватися до належних 

 * Сприйняття і розпізнавання облич торкається надзвичайно цікавих фундамен-
тальних проблем — за багатьма свідченнями, ми впізнаємо обличчя (принай-
мні знайомі) безпосередньо, а не шляхом поступового аналізу окремих частин 
чи їхньої сукупності. Як ми вже переконалися (див. розділ 1), найяскравіше цю 
особливість сприйняття підкреслює «прозопагнозія», що виникає внаслідок по-
шкодження правої частини потиличної зони кори головного мозку. Пацієнти з та-
кими порушеннями цілковито втрачають здатність розпізнавати обличчя, тож їм 
доводиться шукати складні й часом абсурдні обхідні шляхи, послідовно аналізую-
чи кожну окрему рису і незначну деталь зовнішності.
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усталених рамок соціальної поведінки» (саме таким медично-соці-
ологічним жаргоном і звучало це обґрунтування). Отже, 1977 року 
їх роз’єднали, і наслідки цього рішення можна вважати як задо-
вільними, так і жахливими. Братів розселили до різних реабіліта-
ційних центрів, де вони під невпинним наглядом персоналу вико-
нували примітивні завдання й отримували платню на кишенькові 
витрати. Тепер, якщо купити їм квиток і надати детальні інструкції, 
вони навіть зможуть скористатися громадським транспортом. Їм 
вдається самостійно дотримуватися правил особистої гігієни, хоча 
охайний вигляд не приховує їхніх розумових вад і психічних роз-
ладів, помітних із першого погляду.

Такими є переваги цих змін, проте є й недоліки (замовчувані 
у їхніх історіях хвороб, адже недоліків тут ніхто ніколи не визна-
вав). Відірвані від свого звичного числового «єднання», позбавлені 
можливостей і часу на будь-які роздуми, внутрішнє споглядання 
і спілкування — їх постійно підганяють, смикають і перекидають 
з однієї роботи на іншу — здається, близнюки остаточно втратили 
свій дивний дар, а з ним і найбільшу радість, і єдиний сенс життя. 
Звісно, цю втрату вважають невеликою ціною здобутої «незалеж-
ності» та «соціальної адаптації» пацієнтів. Цей підхід нагадав мені 
методи лікування Наді — аутичної дівчинки з феноменальними 
здібностями до малювання (див. розділ 24). Їй також прописали те-
рапевтичний режим «для з’ясування інших шляхів максимального 
розширення її потенціалів». Врешті Надя заговорила, та перестала 
малювати. З цього приводу Найджел Денніс* зауважив: «Тож нині 
маємо генія, котрого позбавили геніальності, не залишивши нічо-
го, крім каліцтва. І як сприймати таке особливе лікування?».

Варто додати й зауваження Фредеріка Майєрса, висловлене 
на початку розділу «Геніальність» його згаданої вище книжки. На 
думку автора, в одних випадках «дивні» здібності числових геніїв 
можуть несподівано зникати, в інших, як це часто трапляється, за-
лишатися на все життя. У випадку близнюків, звісно, йшлося не 
лише про «здібності», а й про особистісну та емоційну основу їх-

 * Найджел Форбс Денніс (Nigel Forbes Dennis; 1912−1989) — англійський письмен-
ник, критик, публіцист, редактор. — Прим. пер.
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нього життя. Втративши зв’язок між собою, вони загубили і свій 
особливий дар, і сенс та основу свого існування*.

Постскриптум

Коли я показав рукопис цього розділу своєму колезі Ізраїлеві Розен-
фельду, він зауважив, що окрім «консервативних» арифметичних 
операцій, існують і простіші, вищі методи виконання деяких дій. 
Він висловив думку, чи не пов’язаний надзвичайний дар близню-
ків із використанням (в міру їхніх можливостей) такої «модульної» 
арифметики. У листі до мене, частково викладеному нижче, він 
припустив, що календарні «трюки» близнюків можуть розкрити 
певні різновиди модульних алгоритмів, описаних у книжці Яна 
Стюарта «Концепції сучасної математики» (1975):

Їхню здатність визначати день тижня у межах вісімдесяти тисяч ро-
ків можна пояснити простим алгоритмом. Слід розділити загальну 
кількість днів між «зараз» і «тоді» на сім. Якщо остача дорівнює нулю, 
то день тижня збігається із сьогоднішнім, якщо одиниці — додається 
один день і так далі. Зауважте: модульна арифметика є циклічною, 
адже складається з комбінацій, що повторюються. Можливо, близ-
нюкам вдається візуалізувати ці комбінації у формі нескладних діа-
грам чи «ландшафтів», де розгортаються числові спіралі (як на трид-
цятій сторінці книжки Стюарта).

Проте залишається без відповіді запитання, чому близнюки об-
рали мову простих чисел? Хоча календарна арифметика оперує 
простим числом сім. І якщо подумати про модульну арифметику як 
таку, то шляхом ділення вона дає граційні циклічні комбінації ви-
ключно для простих чисел. Оскільки число сім завжди допомагало 
близнюкам відшукати у пам’яті дати разом зі спогадами про відпо-
відні життєві події, вони могли побачити, що інші прості числа також 
утворюють комбінації, подібні до тих, що відіграють ключову роль 
у процесі згадування. (Зверніть увагу: коли вони кажуть, що 111 сір-
ників — це тричі по 37, вони беруть просте число 37 і множать його 

 * Щоб не здатися надто категоричним та упередженим, додам важливе уточнення. 
У випадку близнюків, стан яких досліджував Лурія, са́ме роз’єднання дало змогу 
«розімкнути» беззмістовне коло їхнього белькотіння і допомогти їм розвинутись 
як здоровим творчим особистостям.
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на три.) Можливо, насправді лише прості числа і доступні для таких 
«візуалізацій». А комбінації, пов’язані з різними простими числа-
ми (як у таблиці множення), можуть становити частину візуальної 
інформації, якою вони обмінюються, коли називають певне число. 
Цілком імовірно, що модульна арифметика допомагає близнюкам 
відновлювати спогади; тож комбінації, утворені такими операціями 
(можливими виключно з простими числами), набувають для них 
особливого значення.

Як зазначає Ян Стюарт, методи модульної арифметики дають змо-
гу значно швидше отримати відповіді у ситуаціях, з якими «звичай-
на» арифметика впоратися не може — зокрема, при застосуванні 
так званого «принципу комірок Діріхле»* до неймовірно великих 
чисел, якими неможливо оперувати у традиційний спосіб.

Якщо вважати такі методи алгоритмами, то ці алгоритми дуже 
незвичні — організовані не алгебраїчно, а просторово, як дерева, 
спіралі, архітектурні та смислові форми, конфігурації, що існують 
у формальному внутрішньому просторі (хоча він не позбавлений 
чуттєвого сприйняття). Мене глибоко вразили коментарі Ізраїля 
Розенфельда і трактування «вищої» (зокрема, модульної) арифме-
тики Яна Стюарта — вони обіцяли якщо не підказати «ключ», то, 
принаймні пролити світло на таємницю таких надзвичайних явищ, 
як дар близнюків.

Засадничі принципи такої вищої або ж глибшої арифметики 
розкривав ще Гаус у книжці Disquisitiones Arithmeticae**, виданій 
1801 року. Та до наших практичних реалій вони дійшли лише не-
щодавно.

Тож виникає запитання, над яким варто замислитися: чи не 
існує, крім «усталеної» арифметики (тобто арифметики опера-

 * Принцип комірок Діріхле або «принцип голубів і комірок» (від англ. pigeonhole 
principle) — формулювання німецького математика Петера Діріхле (Johann Peter 
Gustav Lejeune Dirichlet; 1805–1859): приміром, якщо на десятьох голубів є дев’ять клі-
ток, то щонайменше одна клітка міститиме не менше двох голубів. — Прим. пер.

 ** Disquisitiones Arithmeticae (лат. «Арифметичні дослідження») — перший великий 
твір Карла Фрідріха Гауса, присвячений окремим питанням теорії чисел та вищої 
алгебри. Автор завершив роботу над книгою 1978 року, коли йому виповнився; 
оригінальна мова видання — латинська. — Прим. пер.
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цій) — такої «штучної» і часом до розпачу складної у викладанні 
та у вивченні — інакшої, глибшої арифметики, подібної до науки, 
описаної Гаусом? Можливо, до такої арифметики людський мозок 
має вроджені схильності — як до «глибокого» синтаксису і генера-
тивної граматики Хомського*. Перед поглядом унікального розуму, 
як у близнюків Джона і Майкла, така арифметика може поставати 
у динамічній, практично живій формі, у вигляді сферичних плеяд 
і туманностей чисел, що розгортаються у безмежному неземному 
просторі свідомості.

* * *
Як уже згадував, після публікації «Близнюків», я отримав неймо-
вірну кількість листів — і наукового, і особистого змісту. Деякі 
з них стосувалися досліджень здатності «бачити» і відчувати числа 
та значення цього явища для науки; інші стосувались особливос-
тей сприйняття обдарованих аутистів, а також сприятливих і не-
сприятливих чинників, що впливають на розвиток їхніх здібнос-
тей; хтось цікавився темою виховання однояйцевих близнюків.

Найцікавіші листи приходили від батьків таких дітей, а осо-
бливо рідкісними й цінними були звернення від читачів, яких 
хвороба рідної дитини спонукала до активної самоосвіти. У само-
стійних пошуках і дослідженнях їм вдавалося поєднувати глибокі 
почуття з цілковитою неупередженістю. До таких читачів належа-
ло й подружжя Парк, надзвичайно обдаровані батьки не менш об-
дарованої аутичної дитини (див. С. С. Park, 1967, and D. Park, 1974, 
с. 313–323). Їхня донька — назвімо її Елла — чудово малювала і мала 
особливий хист до арифметики, особливо у ранньому дитинстві. Її 
захоплював «порядок» чисел, особливо простих. Вочевидь, таке 
особливе сприйняття чисел не є винятковим. С. Парк також напи-
сала мені про знайому аутичну дитину, котра «нав’язливо» вкрива-
ла цілі листи паперу числами. «Усі ці числа були простими, — уточ-

 * Аврам Ноем Хомський (Avram Noam Chomsky; 1928) — американський лінгвіст, 
філософ, літератор, автор теорії породжувальної граматики (генеративізму). 
Батько науковця Вільям Хомський, видатний професор івриту, емігрував до Спо-
лучених Штатів з України. — Прим. пер.
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нила вона. — Числами, що є вікнами до іншого світу». Пізніше вона 
написала про нещодавнє знайомство з аутичним юнаком, котрий 
також захоплювався множниками і простими числами — він одра-
зу помічав їх як «особливі» числа, що викликали у нього особливу 
реакцію:

— Джо, чи є щось незвичне у числі 4875? — запитували у нього.
— Воно ділиться лише на 13 і на 25.
— А число 7241?
— Воно ділиться на 13 і на 557.
— А 8741?
— Це просте число.
Місіс Парк додає: «У його родині ніхто не поділяє цього захо-

плення числами, якими він тішиться собі на самоті».
Втім, досі незрозуміло, яким чином у всіх наведених прикладах 

виникають миттєві відповіді — чи то завдяки обчисленням, чи осо-
бливій пам’яті, чи здатності «бачити» числа? Та у будь-якому разі 
прості числа викликають у таких людей відчуття радості від якоїсь 
особливої знахідки.

Імовірно, це може частково пояснювати тонке сприйняття фор-
мальної краси й симетрії, а частково — відчуття особливого «зна-
чення» або «потенційної сили». Для маленької Елли це була «ма-
гія»: прості числа викликали у неї особливі думки, образи, відчуття, 
особливе ставлення — часом навіть надто персональні, щоб із ки-
мось ними ділитися. Девід Парк приділив цій темі достатньо уваги 
у своїй статті (див. посилання вище).

Курт Ґедель* на загальному рівні розмірковував на тему «зна-
ків», якими можуть слугувати числа, особливо прості, для позна-
чення певних ідей, людей, місць тощо.

Можливо, таке ґеделівське маркування стало би кроком до 
загальної «арифметизації» чи «нумерації» світу (див. Е. Nagel and 
J. R. Newman, 1958). І якщо ці припущення небезпідставні, то, 
можливо, і близнюки, й інші подібні до них люди, насправді жи-
вуть не у замкненому світі чисел, а в реальності, де числові ігри та 

 * Курт Ґедель (Kurt Gödel; 1906−1978) — австрійський логік, математик, автор тео-
реми про неповноту, опублікованої 1931 року. — Прим. пер.
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медитації є лише інструментом сприйняття дійсності та способом 
її осмислення. Тож розуміння цієї числової мови (що часом стає 
доступною і батькові Елли, Девіду Парку) може стати ключем до 
спілкування, напрочуд незвичного і точного.
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24 .  
Художник-аутист

Намалюєш ось це? — кажу я, простягнувши Хосе свій ки-
шеньковий годинник.

Цього двадцятиоднорічного юнака вважали безнадій-
но розумово неповноцінним. Незадовго до нашої зустрічі він мав 
один із важких судомних нападів, що трапляються з ним постійно. 
Слабкий тендітний підліток.

Після мого запитання його схвильованість та розсіяність вмить 
зникають. Він обережно, наче дорогоцінний талісман, бере годин-
ник, кладе перед собою і довго розглядає, завмираючи у нерухомо-
му зосередженні.

— Ну, він же ідіот! — втручається наглядач. — Що його питати... 
Він не знає, що це таке і як ним користуватися. Та й говорити він 
не може. Його тут «аутистом» звуть, але гляньте — звичайний ідіот.

Хосе зблід — мабуть, не так через слова, як відчувши інтонацію 
сказаного. Наглядач також попередив мене, що слів цей пацієнт не 
розуміє.

— Ну давай, — кажу йому. — Я знаю, що ти зможеш.
Хосе береться малювати у цілковитій тиші, не помічаючи на-

вколо нічогісінько, крім маленького годинника, що лежить перед 
ним. Вперше я бачу, як його дії стають рішучими, зосередженими, 
зникає розгубленість і невпевненість. Він швидко, але ретельно 
промальовує всі деталі чіткими лініями, нічого не виправляючи.

Я завжди принагідно прошу пацієнтів щось написати чи нама-
лювати. Це не лише слугує підручним тестом на певні здібності, 
але й дає змогу побачити особливий «характер» і «стиль» почерка 
або малюнка.

Годинник у Хосе вийшов напрочуд точним і детальним. При-
наймні у найважливіших рисах — він не перемалював лише на-
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пис «Westclox, ударостійкий, зроблено в США». Проте час, 11:31, 
був відображений правильно, усі хвилинні поділки, маленький 
секундний циферблат, ґвинт механічного заводу з насічками і тра-
пецієподібна скоба для кріплення ланцюжка (помітно збільшена, 
хоча решта деталей залишалися пропорційно правильними). При-
дивившись до цифр, я помітив, що усі вони мали різні розміри 
й форми — тонші й грубіші, ближчі й віддаленіші від центру, деякі 
прості, інші виведені з фантазією, навіть дещо готичні. Внутріш-
ній секундний циферблат, не дуже помітний на самому годиннику, 
хлопець зобразив дуже чітко, як на дисках стародавніх астролябій.

Загалом Хосе надзвичайно точно «відчув» змальовану річ і пе-
редав практично кожну її деталь — неймовірно, адже наглядач 
переконував мене, що цей пацієнт і гадки не має про існування 
часу. Поза тим, це було дивовижне поєднання вражаючої, навіть 
нав’язливої точності з доволі цікавими (і, як на мене, кумедними) 
змінами й варіаціями.

Дорогою додому я не міг позбутися думки, що з цим пацієнтом не 
все так просто. Ідіот? Аутист? Ні, з ним точно відбувалося ще щось.

Наступного разу мене не просили його оглядати. Перший екс-
трений виклик я отримав недільного вечора, коли у Хосе сталися 
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судомні напади, що тривали вже другий день поспіль. Перед візи-
том мені зателефонували, і я призначив пацієнтові інші антикон-
вульсивні препарати. Наступного тижня напади нібито вдалось 
«опанувати», й по допомогу невролога вирішили більше не звер-
татися. Але мене й далі непокоїли роздуми, пов’язані з малюнком 
Хосе — здавалося, ніби зображений ним годинник таїв у собі якусь 
нерозв’язану таємницю. Я повинен був побачити хворого ще раз, 
тож призначив наступну консультацію сам і попросив, щоб мені 
принесли повну історію його хвороби — минулого разу я отримав 
лише коротку консультаційну довідку без вичерпних даних про па-
цієнта.

Хосе увійшов до клініки зі звичним недбало-розсіяним вигля-
дом, не розуміючи, навіщо його знову привели до лікарів (хоча, 
можливо, це й не мало для нього значення). Та щойно він поба-
чив мене, як безбарвна маска байдужості, котру я пам’ятав з нашої 
попередньої зустрічі, зникла, і на його обличчі засяяла усмішка — 
раптова, сором’язлива, наче смужка світла, що пробилася крізь 
прочинені двері.

— Я про тебе згадував, Хосе, — сказав я привітно. Він міг не ро-
зуміти моїх слів, але добре вловлював інтонацію. — Покажеш мені 
ще раз, як ти малюєш?

Я простягнув йому ручку й замислився, яке завдання запропо-
нувати йому цього разу. Як завжди, мав при собі примірник жур-
налу «Аризона хайвейс» (Arizona Highways), ілюстрований надзви-
чайними світлинами, які не лише приємно переглядати, а й зручно 
мати при собі для неврологічного тестування пацієнтів.

Фото на обкладинці зображувало ідилічний краєвид — двох лю-
дей у каное, що пливуть озером, на тлі заходу сонця за гірськими 
пагорбами.

Хосе розпочав з переднього плану — темно-сірого силуету бере-
га, що виступав на тлі світлого озера. Накресливши чіткі контури, 
він почав їх ретельно замальовувати. Звісно, для цього краще би 
підійшла акварель, а не кулькова ручка, тож я підказав йому: «Да-
вай це пропустимо, — і вказав жестом: — Переходь до каное». Хосе 
миттєво, не вагаючись, вивів на папері силуети двох людей і ка-
ное. Він оглянув світлину ще раз, відвів погляд, фіксуючи побачене 
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у пам’яті, а тоді, схилившись над малюнком, швидко заштрихував 
контури.

Цього разу він вразив мене ще більше, адже впорався з цілою 
сценою з неймовірною швидкістю і точністю — особливо врахо-
вуючи, що йому вдалось утримувати в пам’яті все фото лише після 
кількох коротких поглядів. Усе в його малюнку суперечило припу-
щенням про бездумне копіювання (якось наглядач сказав про ньо-
го: «він копіює, наче той ксерокс») і свідчило про свідоме та цілісне 
сприйняття зображення, вражаючі здібності розуміння, а не ав-
томатичного відтворення побаченого. Адже його малюнок набув 
нового драматичного виразу, якого не було в оригіналі. Крихітні 
фігурки збільшились, у них з’явилося більше виразності й руху, за-
лучення до цілеспрямованої дії — тоді як світлина на обкладинці 
цього зовсім не передавала.

Зображення мало всі ознаки, які Річард Вольгайм називав 
«іконічністю» — суб’єктивність, цілеспрямованість, драматизація. 
Окрім надзвичайної здатності до точного копіювання, вочевидь, 
Хосе мав і багату творчу уяву — на малюнку з’явилося не просто 
абстрактне каное, а його авторська варіація.

Я відкрив журнал і знайшов статтю на тему риболовлі, про-
ілюстровану акварельним малюнком, який зображував у пас-
тельних тонах гірський потік на тлі дерев і скель, а на передньо-
му плані виблискувала райдужна форель, ніби готова ось-ось 
вистрибнути з води.

— Намалюй-но ось це, — сказав я, вказуючи на рибу.
Він уважно вивчив зображення, ледь помітно усміхнувшись до 

себе, знову відвів погляд, обернувся до чистого аркуша і вже з оче-
видним задоволенням і чимраз ширшою усмішкою почав малюва-
ти свою власну форель.

Спостерігаючи за його роботою, я і сам мимоволі заусміхався — 
нарешті, почуваючись поруч зі мною вільно й безпечно, Хосе роз-
слабився й розкрився ще більше — він зобразив не просто рибу, 
а якусь особливу форель з лукавим поглядом і «характером».

Оригінал був позбавлений будь-яких індивідуальних рис, зда-
вався неживим, двовимірним і навіть бутафорним. Натомість 
риба на малюнку Хосе так природно вихилялася, відкидала голову 
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й мала настільки об’ємний вигляд, що здавалася значно живішою, 
ніж істота на сторінці журналу.

Вона не просто ожила — з’явилося щось нове, щось яскраво ви-
разне, хоча й не зовсім риб’яче: величезна глибока китова паща, 
крокодиляче рильце, око, в якому одразу вгадувався підступно-
хитрий людський вираз. Це й не дивно, що Хосе усміхався, риба 
й справді вийшла кумедною — такий собі «слизький» тип, казко-
вий персонаж, наче Лакей-Жабун з «Аліси в країні чудес».

Тож я мав про що поміркувати. Зображений пацієнтом годин-
ник до певної міри вразив мене і зацікавив, хоча й не надавав під-
став для ґрунтовних роздумів чи висновків. Каное свідчило про 
надзвичайну зорову пам’ять та інші цікаві здібності. Його риба ви-
явила живу й оригінальну уяву, почуття гумору і навіть схильність 
до якогось казкового стилю. Тут, звісно, не йшлося про високе мис-
тецтво — це була, радше, примітивна дитяча творчість, але, без-
перечно, його роботи являли собою своєрідне мистецтво. А уяви та 
гри аж ніяк не варто сподіватися від ідіотів, навіть від геніальних 
чи аутичних савантів. Принаймні на думку більшості людей.

Багато років тому, коли Хосе опинився в дитячій неврологічній 
клініці через «неконтрольовані напади», він потрапив на прийом 
до моєї приятельки і колеги Ізабель Рапен, яка, покладаючись на 
свій професійний досвід, з упевненістю виявила у нього ознаки ау-
тичності. У лікарських нотатках вона зазначала:
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Невелика частина аутичних дітей мають надзвичайні здібності до 
розшифровування письмових текстів, часто у них розвивається гі-
перлексія або надчутливе сприйняття чисел... Вражаючі здатності 
деяких аутичних дітей до складання крутиголовок, розбирання ме-
ханічних іграшок чи розшифровування письмових текстів можуть 
свідчити про наслідки надмірного зосередження уваги та пізнаваль-
ної активності на невербальних візуально-просторових задачах, що 
можна вважати наслідком — або ж причиною — недостатнього роз-
витку навичок усного мовлення. (1982, с. 146–150)

Дещо подібні спостереження, особливо про малювання, виклада-
ла Лорна Селфе у своїй надзвичайній книжці «Надя» (1978). Як за-
значає авторка, опрацьована нею наукова література пояснює всі 
особливі здібності савантів та обдарованих аутистів до суто меха-
нічних розрахунків і пам’яті, але ніколи не пов’язує їх з уявою чи 
особистими рисами пацієнтів. Якщо у таких дітей виявляють хист 
до малювання — явище дуже рідкісне — їхні малюнки також вва-
жають лише механічним копіюванням побаченого. Література 
згадує лише про «окремі острівці здібностей» та «дещиці вмінь», 
навіть не припускаючи проявів індивідуальних рис дитини і, тим 
більше, творчих схильностей.

«Хто ж тоді Хосе? — запитував я себе. — Що це за створіння? Що 
відбувається у його світі? Як він опинився у такому стані? І що це, 
власне, за стан — чи можна тут чимось зарадити?»

Його історія хвороби багато що прояснила і до того ж неабияк 
мене вразила — це була неймовірна кількість даних, зібраних від 
моменту його перших нападів і виникнення цього дивного «стану». 
Погортавши численні записи, я знайшов одні з перших, де йшлося 
про сильний жар у восьмирічного пацієнта, що супроводжувався 
безперервними судомами, які відтоді виникали постійно. Невдовзі 
почали стрімко розвиватись ознаки пошкодження головного моз-
ку або аутизму (однозначної причини таких змін від самого почат-
ку хвороби виявити не вдавалося).

На цій стадії загострення склад його спинномозкової рідини 
суттєво змінився — лікарі дійшли висновку, що Хосе міг перене-
сти певний різновид запалення головного мозку. Він мав числен-
ні судомні напади найрізноманітніших типів: малі й великі, акі-
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нетичні та психомоторні (два останніх різновиди мали найсклад-
ніший перебіг).

Інколи психомоторні судоми супроводжують раптові вибухи 
гніву й неконтрольованої люті, також поведінка хворого може змі-
нюватись у проміжках між нападами (так званий психомоторний 
розлад особистості). Як правило, такі судоми пов’язані з розлада-
ми або пошкодженнями скроневих доль. Численні обстеження на 
енцефалографі і справді підтвердили суттєві порушення діяльності 
цих відділів мозку — як правого, так і лівого.

Від роботи скроневих доль мозку залежать і слухові функції — 
зокрема, сприйняття та утворення мовлення. Докторка Рапен не 
лише виявила у Хосе ознаки аутизму, але й припустила, що пору-
шення роботи скроневих доль призвело до «мовленнєвої акустич-
ної агнозії» — втрати здатності розпізнавати звуки мовлення та 
подальшої неспроможності розмовляти чи розуміти почуті слова. 
У випадку цього пацієнта, чим би його не намагалися пояснювати 
(серед запропонованих гіпотез були як психіатричні, так і невро-
логічні), вражала його втрата здатності розмовляти або ж мовлен-
нєва регресія: як запевняли його батьки, раніше Хосе був цілком 
«нормальною» дитиною, та через хворобу «онімів» і зовсім припи-
нив розмовляти.

Проте одна з його здібностей при цьому «збереглась» — а мож-
ливо, і посилилася завдяки компенсаторному механізму: з ран-
нього дитинства він мав особливий хист до малювання, який міг 
бути успадкованим, адже батько Хосе завжди любив малювати 
етюди, а його брат (значно старший) став успішним художником. 
З ускладненням хвороби й нападами, що здавалися безперервни-
ми (адже повторювалися по двадцять-тридцять разів на день, не 
рахуючи численних короткочасних судом, падінь, втрати свідо-
мості та сновидних станів); із подальшою втратою мовлення та за-
гальним інтелектуальним та емоційним регресом Хосе опинився 
в доволі дивному і трагічному становищі. Він не зміг продовжувати 
навчання у школі й, хоча певний час із ним проводили приватні 
уроки, зрештою, його лишили на опіку рідних як епілептика, що 
потребує цілодобового догляду. Його вважали неспроможним до 
навчання та безнадійно невиліковним. Дев’ятирічний Хосе — ау-
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тист, можливо, афатик, розумово відстала дитина — опинився 
поза межами шкільного виховання та будь-якого суспільного се-
редовища, де перебували звичайні діти.

Усі наступні п’ятнадцять років він практично не виходив із дому. 
Його мати пояснювала це «некерованими» судомами, через які 
не наважувалася виводити його надвір — мовляв, інакше їй до-
водилося б щодня по двадцять-тридцять разів просто серед вули-
ці рятувати сина від нападів хвороби. Лікарі прописували безліч 
протиконвульсивних препаратів, та, здавалося, на його епілепсію 
ніщо не могло подіяти — принаймні судячи з відповідних записів 
у його історії хвороби. Він був значно молодшим від своїх братів 
і сестер — пізня (і вічна) дитина жінки, яка народила його майже 
у п’ятдесят років.

Про його життя вдома нам відомо небагато. Хосе фактично зник 
зі світу, за ним не проводили жодних медичних чи будь-яких інших 
спостережень. І, можливо, він так само непомітно провів би решту 
життя у конвульсіях, зачинений у своїй підвальній кімнаті, якби не 
раптовий психічний «вибух», через який його уперше в житті шпи-
талізували. Хоча навіть у чотирьох стінах його внутрішнє життя 
тривало всі ці роки. Він захоплювався ілюстрованими журналами, 
особливо такими природознавчими виданнями, як «Нешнл джео-
графік», і за кожної нагоди, що випадала між нападами хвороби 
й докорами рідних, знаходив огризки олівців і перемальовував по-
бачені картинки.

Ці малюнки залишалися, напевно, його єдиним зв’язком із зо-
внішнім світом, особливо зі світом тварин і рослин — природу він 
полюбив ще з дитинства, коли ходив з батьком на етюди. Цей хист, 
котрий хвороба дозволила йому зберегти, залишався єдиною лан-
кою, що пов’язувала його з реальністю.

Таку картину мені вдалося побачити чи, радше, скласти з ба-
гатьох фрагментів, що заповнювали п’ятнадцятирічну прогалину 
його життя: з історії хвороби, що складалася з численних записів, 
довідок і документів (цікавих як наповненням, так і тим, чого в них 
бракувало); зі свідчень соціального працівника, який багато років 
відвідував хлопця та переймався його станом, хоча й не міг нічим 
зарадити; а також із розповідей батьків, тепер уже літніх, слабких 
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і хворих людей. Та все це так і залишилося б таємницею цієї роди-
ни, якби не один раптовий вибух страшної нестримної агресії, яку 
Хосе скерував на все, що міг розбити й розтрощити навколо себе. 
Саме після цього він уперше потрапив до лікарні.

Знайти пояснення такому шаленству було непросто. Можливо, 
це був один із рідкісних випадків епілептичного буйства, спричи-
неного надмірною активністю у скроневих долях? Чи звичайний 
«психоз» — як, не вдаючись до складних термінів, зазначили ме-
дики, коли приймали його до лікарні? А що як насправді це був 
відчайдушний крик, прохання про допомогу змученої німої душі, 
роками позбавленої змоги висловити будь-які почуття у цьому без-
надійному болісному стані?

Очевидним було одне: шпиталізація та призначення нових, зна-
чно дієвіших препаратів, котрі нарешті «взяли під контроль» його 
судоми, дозволили Хосе відчути як фізіологічне, так і психологічне 
полегшення та згадати ту внутрішню свободу, якої він не мав цілих 
п’ятнадцять років.

Державні лікарні часто вважають «тотальними установами» 
(послуговуючись визначенням Ервінга Ґофмана*), що сприяють 
передусім деградації пацієнтів.

Безперечно, саме так часто і відбувається, до того ж у досить 
широких масштабах. Та водночас — про що навряд чи колись зга-
дував Ґофман — ці ж установи надають справжній прихисток ду-
шам, виснаженим тривалими стражданнями; притулок, де можна 
віднайти необхідний баланс порядку і свободи. Хосе довго перебу-
вав у світі розпачу і хаосу — органічна епілепсія та глибокий жит-
тєвий розлад перетворили його на мимовільного в’язня і раба не-
щадної хвороби. Тож у такому становищі лікарня стала для нього 
справжнім порятунком — що, звісно, добре розумів і сам пацієнт.

 * Ервінг Ґофман (Erving Goffman; 1922−1982) — відомий канадсько-американ-
ський соціолог, походив із родини українських євреїв, що імігрували до Канади 
на початку XX століття. У збірці есеїв «Притулки» автор характеризує п’ять видів 
інституцій, котрі називає «тотальними установами»: зокрема, будинки опіки та 
сиротинці; лепрозорії та психіатричні лікарні; в’язниці й концтабори; армійські 
казарми, школи-інтернати; абатства та монастирі. — Прим. пер.
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Після задушливої атмосфери замкненого дому, де він перебу-
вав у тісному сімейному колі, Хосе несподівано потрапив до іншого 
світу, де його оточили уважні й професійні медики, де ніхто його 
не засуджував і ні в чому не звинувачував. До його хвороби тут по-
ставилися з професійною стриманістю, при цьому щиро перейма-
ючись його проблемами і потребами. Після чотирьох тижнів у лі-
карні Хосе почувався більш обнадійливо, пожвавився і потягнувся 
до людей — чого раніше з ним ніколи не відбувалося (принаймні 
за останні п’ятнадцять років, відколи у нього почав розвиватися 
аутизм).

Та помітним було і те, з якими труднощами й відчуттям небез-
пеки він сприймав цю надію, своє нове оточення та «заборонене» 
раніше спілкування з чужими людьми. П’ятнадцять років він про-
жив під пильним наглядом в ізольованому світі, котрий Бруно Бет-
тельгайм назвав би «порожньою фортецею»*.

Та для нього вона ніколи не була цілковито порожньою — на-
віть у цьому замкненому просторі він завжди зберігав любов до 
тварин, рослин і краси живої природи. Саме ця частина його світо-
сприйняття, наче незамкнені двері, завжди залишалася відкритою. 
Нині ж, опинившись у лікарні, він відчув певну спокусу спілку-
вання, взаємодії з іншими — можливо, надто несподівану, а тому 
пов’язану для нього з надмірною напруженістю. Тож саме у такі 
моменти Хосе не витримував внутрішнього тиску і знову повертав-
ся до звичної ізольованої безпеки своєї давньої хвороби, і навіть 
розгойдувався, повторюючи примітивні рухи, з яких колись і по-
чиналися перші симптоми.

Наша третя зустріч була інакшою. Я не викликав Хосе до сво-
го кабінету, а вирішив зайти до клініки сам, без жодних поперед-
жень. Я знайшов його у приймальному відділенні, де він сидів, 
розгойдуючись, із заплющеними очима, затуливши долонями об-
личчя — картина цілковитого регресу. Тієї миті мене охопив жах, 

 * Бруно Беттельгайм (Bruno Bettelheim; 1903–1990) — американський психолог, 
психіатр австрійсько-єврейського походження, колишній в’язень німецьких 
концтаборів. Як фахівець з дитячої психології присвятив одну з наукових робіт 
темі аутизму: «Порожня фортеця: дитячий аутизм та народження особистості», 
1967. — Прим. пер.
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адже успішний початок лікування давав змогу сподіватися на його 
«стабільне одужання». І лише побачивши Хосе у цьому прикрому 
стані (який неоднозово доводилося спостерігати знову), я зрозумів, 
що легкого «пробудження» у цього пацієнта не відбудеться — на-
томість попереду шлях, сповнений тривог, небезпек і подвійних 
ризиків. Ця боротьба викликала водночас і захват, і страх, адже за 
довгі роки хвороби він змирився зі своїм вимушеним ув’язненням 
і знаходив у ньому певний комфорт.

Почувши, як я його кличу, Хосе вмить схопився на ноги й бадьо-
ро побіг за мною до кімнати для малювання. Я знайшов у кишені 
ручку — мені здалося, кольорова крейда викликала у нього відразу, 
а тут нічого іншого не пропонували.

— Та риба, яку ти мені малював, — я зобразив у повітрі рибу, не 
знаючи, наскільки він розуміє мої слова. — Пам’ятаєш ту рибу? Ти 
можеш намалювати її ще раз?

Він енергійно закивав головою, жадібно схопивши мою ручку. 
Я тим часом згадав, що від нашої попередньої зустрічі минуло вже 
три тижні. Чи зможе він зараз пригадати цей малюнок?

Він на мить заплющив очі — можливо, щоб викликати у пам’яті 
необхідний образ? — і взявся до малювання. На папері знову 
з’явилася райдужна форель у дрібних чорних плямах, з гострими 
зубчастими плавцями й роздвоєним хвостом, та цього разу вона 
набула явних людських рис: чудернацьку ніздрю (звідки у риби ніз-
дрі?) й повні губи.

Я вже планував забрати у нього ручку, але побачив, що він ще 
не закінчив. Що він задумав? Малюнок мав завершений вигляд. 
Але сцена — ще ні. Якщо минулого разу він зобразив форель лише 
як умовну іконічну істоту без жодного контексту, то цього разу 
вона стала частиною сцени, що розгорталась у відповідному ото-
ченні. Хосе швидко домалював ще одну маленьку рибку, подружку 
більшої, яка, грайливо вистрибнувши на поверхню, пірнала у воду. 
А тоді накреслив поверхню води, де несподівано здіймалася стрім-
ка хвиля — її він малював з особливим захопленням, навіть видав-
ши якийсь дивний загадковий вигук.

Я не міг позбутися відчуття — можливо, оманливого, — що 
у цьому малюнку було щось символічне. Можливо, маленька й ве-
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лика риба зображували його і мене? Цікавою і вражаючою була та-
кож його несподівана імпульсивна імпровізація — Хосе без жодних 
підказок з мого боку додав до малюнка новий елемент живої вза-
ємодії. Взаємодії, якої раніше не було ані в його ескізах, ані в житті. 
Можливо, зараз вона поверталась — у цій символічній формі зо-
браженої гри? Але що тоді мала означати домальована в останню 
мить загрозлива хвиля, наче знак гнівної помсти?

Врешті я вирішив облишити свої вільні асоціації та поверну-
тися до більш приземлених міркувань. Звісно, в малюнку можна 
було побачити як обнадійливий потенціал пацієнта, так і відчуття 
тривоги й небезпеки. Тож далі краще було звернутися до райських 
образів матінки-природи, яка ще не зазнала страхів гріхопадіння. 
Я побачив на столі різдвяну листівку — вільшанку, що сиділа на пні 
серед засніженого лісу та голих зимових дерев. Я жестом вказав на 
пташку і знову простягнув Хосе ручку. Він старанно її перемалю-
вав і навіть акуратно зафарбував грудку червоним кольором, а на 
лапках вільшанки з’явилися довгі кігті, якими вона вхопилася за 
кору дерева (мене ще не раз дивувало його прагнення підкреслю-
вати силу, з якою руки чи лапи міцно за щось хапалися — наче він 
нав’язливо прагнув переконатись у надійності контакту).
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Але що я бачив? Суха зимова лозина, що стирчала з-під землі 
поблизу пня, на його малюнку раптом витягнулась угору і вкрила-
ся пишним цвітом. Символічними тут здавались і деякі інші деталі, 
та найпомітнішим і найцікавішим було те, що Хосе вирішив пере-
творити зиму на весну.
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Згодом він нарешті почав говорити — хоча це, звісно, було над-
то гучним визначенням для дивних уривчастих, нерозбірливих 
звуків, котрі він видавав, дивуючи при цьому самого себе не мен-
ше, ніж нас. Адже усі ми, як і сам Хосе, вважали його цілковито 
й невиправно німим — можливо, це було пов’язано з фізичною не-
спроможністю, з небажанням спілкуватися чи з обома причинами 
водночас (окрім самого факту німоти була помітною і його вну-
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трішня згода на мовчання). Та у цьому випадку ми також не мали 
змоги визначити, якою мірою проблему обумовлювали органічні 
зміни, а якою — мотиваційні налаштування пацієнта. До того часу 
нам вдалося частково зменшити прояви розладів його скроневих 
доль — але не усунути самі розлади, тож усі його енцефалограми 
й надалі відображали певні порушення: у цих зонах мозку спо-
стерігалося низькоамплітудне коливання електричної активності, 
серед якої часом з’являлися піки, аритмії та повільні хвилі. Навіть 
якби Хосе якимось чином позбувся усіх конвульсій, наслідки хво-
роби все одно нікуди б не зникли. Та порівняно зі станом, у якому 
він потрапив до лікарні, суттєвий прогрес очевидний.

Безперечно, нам також вдалося розширити його фізіологічний 
потенціал мовлення, хоча ми розуміли, що Хосе завжди доводити-
меться відчувати обмеження у спілкуванні, сприйнятті та розпіз-
наванні почутих слів. Та, що не менш важливо, він і сам почав бо-
ротися за відновлення здатності розмовляти і розуміти інших (ми 
всі, разом із фаховим логопедом, активно його в цьому підтриму-
вали) — при тому, що за довгі роки хвороби він цілковито змирив-
ся зі своєю німотою і, можливо, навіть став у якийсь дивний спосіб 
нею насолоджуватися, відгородившись від усіх спроб налагодити 
будь-які контакти. Якщо раніше свідома відмова від спілкування 
та органічні порушення функцій мовлення загострювали хворобу 
з подвійною силою, то нині фізіологічне відновлення цих здібнос-
тей та активне прагнення пацієнта заговорити ідеально поєднува-
лись і пришвидшували його одужання. Звичайно, навіть найопти-
містичніші з нас чудово розуміли, що Хосе ніколи не зможе розмов-
ляти як здорова людина, а мовлення не стане для нього засобом 
самовираження й допоможе задовольняти лише базові життєві 
потреби. Схоже, він також це відчував і, продовжуючи боротися 
за здатність спілкуватися, дедалі завзятіше прагнув передати свій 
внутрішній стан через малюнки.

Наостанок — ще один епізод. Із метушливого приймального 
відділення Хосе перевели до спеціальної палати, що значно мен-
ше нагадувала в’язницю і виглядала найзатишнішим місцем у всій 
лікарні. Кваліфікований персонал, приємний інтер’єр — напевно, 
Беттельгайм назвав би це відділення справжньою «домівкою сер-
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ця» для аутичних пацієнтів, які знаходили тут на рідкість щиру під-
тримку, увагу й турботу. Коли я завітав сюди, він, побачивши мене, 
енергійно замахав рукою — то був дружній, відкритий жест, якого 
раніше я не міг від нього очікувати. Хосе вказав мені на зачинені 
двері, ніби прохаючи їх відчинити. Йому захотілося вийти надвір.

Він обігнав мене на сходах і вибіг до залитого сонцем саду. На-
скільки мені було відомо, він не виявляв жодного бажання виходити 
на прогулянки впродовж усіх п’ятнадцяти років своєї хвороби і три-
валого усамітнення. Цього разу мені навіть не довелося пропонува-
ти йому ручку — він сам прихопив її з собою. Ми проходжали садом, 
Хосе розглядав небо й дерева, та частіше вдивлявся у лілово-жовтий 
килим квітучих кульбабок і конюшини, що розстелявся під нашими 
ногами. Він миттєво схоплював усі форми й відтінки рослин — на 
густій галявині одразу ж помітив рідкісну білу квітку конюшини, 
а поруч — оригінальніший чотирилисник. Відшукавши понад сім 
різновидів трави, він вітав їх, ніби давніх друзів. Особливо його за-
хоплювали великі, широко розкриті кульбабки, які тягнулися до 
сонця. Хосе відчув, що знайшов свою рослину, і тут його охопило 
таке нестримне прагнення висловити своє натхнення на папері, що 
він вмить опустився на коліна, поклав свій невеличкий пюпітр на 
землю і, тримаючи квітку в руці, почав переносити її образ на папір.

Напевно, це був його перший малюнок з натури від тих далеких 
часів, коли батько брав хлопця на етюди, ще до початку хвороби. 
Його кульбабка виглядала наче справжня — він жваво і точно пе-
редав красу і любов до навколишнього світу з усіма його формами 
життя. Напрочуд тонким, пропорційним і живим виконанням цей 
ескіз не поступався яскравим ілюстраціям середньовічних ботаніч-
них довідників і травників — враховуючи, що Хосе ніколи в житті 
не здобував жодних теоретичних знань про ботаніку, а якби й на-
магався в неї заглибитися, то не зміг би нічого зрозуміти.

Його розум не створений для сприйняття абстрактних, кон-
цептуальних понять — цей шлях до істини залишається для ньо-
го недоступним. Натомість він має пристрасне чуття конкретного, 
прагнення відчувати, занурюватись і відтворювати кожну деталь. 
А для осіб, не байдужих до таких деталей, конкретне може також 
стати шляхом до істини — природною стежкою до реальності.
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Категоріальний розподіл та абстрактні поняття не викликають 
в аутистів жодного інтересу, тоді як дійсність у чітко визначених по-
дробицях є для них усім. Чи то силою фізіологічних обмежень, чи 
внаслідок внутрішнього опору абстрактному сприйняттю, вони 
живуть виключно у світі конкретного, що складається з численних 
окремих деталей. Тож насправді вони перебувають не в універсу-
мі, а у вимірі, названому Вільямом Джеймсом «мультиверсумом» — 
в оточенні незліченних, неповторних і неймовірно яскравих особли-
востей. Цей спосіб мислення є цілковитою протилежністю до під-
ходу абстрактних наукових узагальнень, хоча є не меншою мірою 
спрямованим на дійсність — в інакший, зовсім відмінний спосіб. 
Саме про таке мислення йдеться у книжці Борхеса «Людина з фено-
менальною пам’яттю» (як і в історії мнемоніста Олександра Лурії):

Не забуваймо, що він був майже неспроможний осмислювати за-
гальні, платонівські ідеї... У наповненому по вінця світі Фунеса не 
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було нічого, крім подробиць, до того ж тих, які безпосередньо спо-
стерігалися... Ніхто... не відчував такого жару й такого нестерпного 
тиску реальності, які щодня й щоночі навалювалися на бідолашного 
Іренео*.

Те ж саме можна сказати і про Хосе, хоча він не завжди опиняється 
в безвиході: він часом знаходить справжнє задоволення у подроби-
цях дійсності, особливо коли бачить їх у світлі символічних значень.

Гадаю, простодушний аутичний Хосе насправді наділений та-
ким даром сприйняття конкретної форми, що його можна також 
вважати справжнім натуралістом і митцем із художнім баченням 
природи. Він схоплює довколишню дійсність як світ форм — живих 
і безпосередніх — та прагне їх відтворити, що вдається йому з не-
ймовірною точністю і, водночас, вражаючою символічністю. Він 
може передати чітке й детальне зображення квітки або риби, але, 
окрім точності, він надає їм знакових особистих рис, жартівливого 
чи замріяного настрою. І при цьому аутистів досі вважають прак-
тично позбавленими уяви й відчуття гри та краси!

Таких створінь, як Хосе, не мало б існувати взагалі. І дітей-ау-
тистів, як маленька художниця Надя, також не мало б існувати. 
Невже ці випадки є настільки рідкісними — чи, можливо, їх про-
сто не помічають? У чудовій статті про історію Наді, опублікованій 
у «Нью-Йоркському книжковому огляді» (4 травня 1978) Найджел 
Денніс розмірковує, скільки таких Надійок проходять повз нашу 
увагу, скільки вартісних творів опиняються на смітниках і скількох 
дивних і простодушних обдарувань, схожих на Хосе, ми бездумно 
приймаємо за поодинокі чудернацькі жарти природи, не виявляю-
чи до них жодного інтересу. Хоча насправді мистецтво аутистів чи, 
якщо не вдаватися до пишномовних фраз, аутисти, наділені бага-
тою уявою, зовсім не є винятковими явищами. Навіть за останні 
десять років я зустрів кільканадцять таких пацієнтів, враховуючи, 
те, що особливо не зосереджувався на їх пошуках.

Як правило, аутисти рідко піддаються зовнішнім впливам. Вони 
приречені на ізоляцію, а відтак — і на оригінальність. Їхнє світо-

 * Х. Л. Борхес. «Людина з феноменальною пам’яттю». // Переклад В. Шовкуна. — 
Алеф: Прозові твори. — Харків: «Фоліо», 2008. — с. 226–227. — Прим. пер.
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бачення, коли ми маємо змогу його осягнути, базується на вну-
трішньому, первинному сприйнятті. Вивчаючи таких особливих 
пацієнтів щоразу глибше, я розумію, що серед нас вони є людьми 
інакшого, дивного й оригінального ґатунку, цілковито замкнени-
ми в собі.

Свого часу аутизм вважали різновидом дитячої шизофренії, 
хоча, з огляду на фактичні прояви, він є зовсім протилежним яви-
щем. Від шизофреніка часто можна почути скарги на зовнішній 
вплив, сам же він поводиться пасивно, як заручник обставин, яко-
му не вдається бути собою. Тим часом аутист — якби мав таку змо-
гу — радше, поскаржився б на цілковиту ізоляцію та відсутність 
зовнішнього впливу.

«Немає людини, що існувала б окремо, наче острів», — писав 
Джон Донн. Але ж аутизм і є саме таким островом, відрізаним від 
суші — від світу, про який пацієнт, за класичного перебігу аутизму, 
нічого й не пригадує, адже до трирічного віку його віддалення від 
соціуму набуває тотальних масштабів. Та у випадках «вторинного 
аутизму», що розвивається у більш свідомому віці, як це сталося 
з Хосе, у пам’яті можуть зберігатися певні спогади, а часом навіть 
ностальгія за втраченим зв’язком острова свідомості з «великою 
землею». Імовірно, саме тому Хосе, порівняно з більшістью аутис-
тів, залишався відкритішим у спілкуванні та здатним на певну вза-
ємодію з іншими — принаймні за допомогою малювання.

Чи означає відрізаність людини-острова від решти світу її нео-
дмінну смерть? Можливо. Та не завжди. Адже навіть якщо «гори-
зонтальні» суспільні й культурні зв’язки обриваються, у неї все ще 
можуть залишатись і навіть зміцнюватись «вертикальні» зв’язки — 
безпосередній контакт із реальністю, природою, що залишається 
недоторканим і вільним від будь-якого втручання та впливу со-
ціуму. «Вертикальні» контакти Хосе є направду дивовижними. 
У його малюнках відчувається тверда, наче скеля, сила самостій-
ного сприйняття, неймовірна чистота і безпосередність — без тіні 
ухилянь чи двозначності, що могли б виникнути через чужі оцінки 
й настанови.

Тож перед нами постає останнє запитання: чи знайдеться місце 
у нашому світі для людини, яку, наче острів, неможливо буде пере-
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кроїти чи приєднати до материка? Чи зможе він розступитись, щоб 
надати простір для чогось нового, унікального й окремішнього? 
Тут можна провести певні паралелі зі сприйняттям генія у суспіль-
стві й культурі. (Я, звісно, не стверджую, що всі аутисти є геніаль-
ними, проте і перші, і другі мають аналогічні проблеми відокрем-
леності від соціуму.) Яке майбутнє чекає на таких пацієнтів — і зо-
крема, на Хосе? Чи вдасться йому знайти у цьому світі своє місце 
й улюблену справу, залишаючись при цьому собою, зберігаючи 
власну свободу та інакшість? Можливо, тонке художнє сприйняття 
природи знадобилося б Хосе, щоб виготовляти ілюстрації до на-
укових текстів із ботаніки, зоології та анатомії? (Погляньмо, як він 
перемалював із підручника схематичне зображення розрізу бага-
тошарової тканини «війчастий епітелій».)

Він також міг би долучатися до наукових експедицій та фіксува-
ти об’єкти досліджень — його ескізи й макети виготовлені з одна-
ковою майстерністю, яку ідеально доповнює здатність до суціль-
ного занурення у справу. Якщо зробити ще одне — нехай дивне, 
але цілком логічне — припущення: можливо, його чудернацьке 
чуттєве світосприйняття варто було б застосувати в ілюструванні 
дитячих книжок, біблійних видань, творів античної літератури?

Війчастий епітелій трахеї кошеняти 
(збільшений у 255 разів)
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Навіть його неспроможність до читання (літери для нього — 
лише розмаїті форми загадкового змісту) могла б дозволити йому 
вільно фантазувати, зображуючи великі літери у текстах часосло-
вів і молитовників. Адже йому вдалося виготовити чудові запре-
стольні образи з мореного дерева та мозаїки, що стали окрасою 
кількох церков, а також виконати гарні різьблені епітафії на над-
гробних плитах. Він і зараз має певного роду «працевлаштуван-
ня» — друкує на ручному верстаті документи для лікарні, котрі 
оздоблює дивовижними візерунками і шрифтами, ніби сучасний 
ілюстратор «Великої хартії вольностей». Така робота йому цілком 
до снаги, а професійне застосуваня художніх здібностей дарувало 
б радість і людям, і самому авторові. Усе це йому під силу, та, на 
жаль, не для нього — хіба що Хосе помітять люди, котрі знайдуть 
достатньо розуміння, коштів і можливостей, щоб скерувати його 
та забезпечити гідними заняттями. Нині ж його доля складається 
інакшим чином, і, найпевніше, попереду у нього, як і у багатьох ін-
ших не помічених, не потрібних нікому аутистів, лише марне, по-
рожнє існування у чотирьох стінах казенної палати.

Постскриптум

Після публікації «Художника-аутиста» я знов отримав багато ста-
тей і листів. Найцікавішим виявився відгук Клари Парк. Поза сум-
нівами (як припускав Найджел Денніс), художня обдарованість 
аутистів не є винятковою, хоча дівчинку Надю, про яку написала 
мати, можливо, і справді можна порівняти з Пікассо. Марно нама-
гатися виявити такі здібності за допомогою тестів типу «Намалюй 
людину» авторства Гуденафа: творчі прояви мають відбуватися 
невимушено, як у раптових спалахах творчості Наді, Хосе та Елли, 
доньки Клари і Девіда Парк.

У глибокому та яскраво проілюстрованому огляді книжки 
«Надя» (1978) лікарка Парк аналізує основні відмінності малюнків 
дітей-аутистів, спираючись на досвід спілкування з донькою та ре-
тельно вивчену відповідну світову літературу. Зокрема, вирізняє 
такі «негативні» риси, як стереотипність і наслідування оригіналу, 
а також «позитивні» — відтворення образів, збережених у пам’яті, 
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втілення власного сприйняття (а не уявлення), що переходить 
у своєрідну натхненну наївність, відчутну в їхніх роботах. Серед 
інших рис — відносно індиферентне сприйняття оцінок інших лю-
дей, що ускладнює та часом унеможливлює навчання таких дітей. 
Однак ретельно підібрані методи педагогів дають змогу налагоди-
ти цей процес і залучити увагу учнів.

Окрім історії виховання доньки, котра нині вже подоросліша-
ла і стала визнаною художницею, докторка Парк згадує і про ма-
ловідомий у нас досвід японських науковців Морішіми та Моцуґі, 
котрим вдавалося перетворювати обдарованих дітей-аутистів (які, 
здавалося б, не піддавалися навчанню) на зрілих митців, здатних 
повноцінно проявляти свій талант у творчості. Особливий підхід 
Морішіми (високоструктурне тренування навичок) базується на 
класичній у японській культурі традиції учнівства та заохочення до 
малювання як способу спілкування. Втім, на практиці виявляється, 
що формальне застосування таких методів ще не забезпечує успі-
ху навчання: цей процес має будуватися на близьких довірливих 
стосунках між майстром та учнем. Тож дозволю собі завершити цю 
книжку заключними словами огляду Клари Парк:

«Таємниця полягає в іншому — у самовідданості Моцуґі, який оселив 
у своєму домі обдарованого учня з вадами розвитку. Зі слів самого 
майстра, «щоб розвинути талант Янамури, необхідно було відчути 
його душу. Вчитель має полюбити це прекрасне нелукаве створіння, 
побачити і прийняти його чистий наївний світ».
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Основна література

Видатні батьки неврології — Г’юлінґс Джексон, Курт Ґолдштайн, 
Генрі Гед, Олександр Лурія — присвячували свої глибокі роздуми 
й відкриття проблемам, що не надто відрізнялися від сучасних, над 
якими доводиться міркувати нам. Їхні ідеї невіддільні від робіт су-
часних неврологів, тож часто з’являлись і на сторінках цієї книжки.

Такі складні постаті часто спрощують проблему, ігноруючи 
масштабність і багатство своїх суперечливих думок. От і я часто 
кажу про класичну джексонівську неврологію, проте насправді 
Г’юлінґс Джексон, котрий писав про «Сновидні стани» та «ремініс-
ценції», дуже відрізнявся від Джексона, котрий розглядав процес 
мислення у термінах обчислення пропозицій. Перший був поетом, 
другий — логіком, хоча й обидва були однією людиною. Генрі Гед 
з його пристрастю до схем та діаграм був зовсім інакшим, ніж Гед, 
який описував тонкощі «тонального відчуття». Ґолдштайн, який 
так абстрактно виклав теорію «Абстрактного», захоплювався по-
дробицями окремих особливих випадків. Зрештою, Лурія усвідом-
лював свою подвійну потребу в написанні різних видів книжок: як 
формальних, структурних досліджень (приміром, «Вищі кіркові 
функції людини»), так і художньо викладених біографій («Розум 
мнемоніста»). Перший різновид робіт він називав класичним, дру-
гий — романтичним.

Джексон, Ґолдштайн, Гед і Лурія — мислителі, які створили 
інтелектуальне ядро неврології, центробіжну вісь, довкола якої 
збудована й моя власна думка, а відтак, і ця книга. Тож передусім 
я посилаюся на праці саме цих авторів — в ідеалі, я мав би навести 
повний перелік їхніх текстів, адже передати характерні особливос-
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ті наукових робіт автора може лише їхня вичерпна сукупність. Та 
з практичних міркувань я посилаюся лише на ключові, найбільш 
доступні читачам видання.

Г’юлінґс Джексон
Вражаючі описи окремих захворювань існували і до Г’юлінґса 
Джексона (такі, як «Есе про тремтливий параліч» Джеймса Паркін-
сона, написане ще 1817 року), проте загального бачення та систе-
матизації нервових функцій вони ще не містили. Г’юлінґс Джексон 
заснував неврологію як науку. Його основні роботи зібрані в ан-
гломовному виданні Taylor, J., Selected Writings of John Hughlings 
Jackson, London: 1931; repr. New York: 1958. Вивчати ці праці не-
легко, попри надзвичайну ясність і наочність авторського стилю, 
що вражають у багатьох фрагментах тексту. Ще один том обраних 
робіт, до якого увійшли бесіди з Джексоном та його власні спогади, 
був майже повністю відредагований Джеймсом П. Мартіном. Та че-
рез його нещодавню смерть публікацію відклали. Маю сподівання, 
що до 150-ї річниці народження Джексона цей том побачить світ.

Генрі Гед
Гед, як і Вейр Мітчелл (див. Бібліографію до розділу 6), був чудо-
вим оповідачем, тож його грубі томи можна читати просто в задо-
волення, що не завжди можна сказати про тексти Джексона.

Studies in Neurology, 2 vols. Oxford: 1920. Apahsia and Kindred
Disorders of Speech, 2 vols. Cambridge: 1926.

Курт Ґолдштайн
Серед неспеціальних праць Ґолдштайна найпростіше знайти ні-
мецькомовне видання Der Aufbau des Organismus (The Hague: 
1934); в англійському перекладі — A Holistic Approach to Biology 
Derived from Pathological Data in Man (New York: 1939).

Див. також книжку Goldstein, К. and Sheerer, M. «Abstract & 
concrete behaviour». Psychol. Monogr. 53 (1941). Вражаючі істо-
рії з клінічної практики Ґолдштайна розкидані у різних книжках 
і журналах — сподіваюся, вони будуть видані у збірці його робіт.
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О. Р. Лурія
Найбільшим скарбом сучасної неврології — як із теоретичного, 
так і з описово-клінічного погляду — є роботи Олександра Лурії. 
Найдоступнішими для читача є такі твори:

Маленькая книжка о большой памяти (Ум мнемониста). М., 
1968.

Потерянный и возвращенный мир: история одного ранения. М., 
1971. Речь и развитие психических процессов у ребенка. М., 1956. — 
Дослідження психічних розладів, мови і гри близнюків.

Мозг человека и психические процессы. М., 1963. — Історії хво-
роби пацієнтів з синдромом лобної долі.

Нейропсихология памяти. М., 1974. Т.1; М., 1976. Т. 2.
Высшие корковые функции человека. М., 1969. Magnum opus 

Лурії — найважливіший синтез неврологічної практики і думки 
у двадцятому столітті.

Основы нейропсихологии. М., 1973. — Стислий і доступний ви-
клад попередньої роботи — найкращий сучасний вступ у нейроп-
сихологію.



Бібліографія 

284

Список літератури за розділами

1. Чоловік, який сплутав дружину з капелюхом
Macrae, D. and Trolle, E. «The defect of function in visual agnosia». Brain (1956) 77: 94–110.
Kertesz, A. «Visual agnosia: the dual deficit of perception and recognition». Cortex (1979) 15: 403–419.
Marr, D. Див. далі, розділ 15.
Damasio, A. R. «Disorders of Visual Processing» in M. M. Mesulam (1985), pp. 259–288. (див. також 

нижче, розділ 8).

2. Моряк, який заблукав
Праці Корсакова, видані 1887 року, ще не виходили в англійському перекладі. Проте ви-

черпну бібліографію, цитати й обрані фрагменти його робіт містить книга О. Р. Лурії «Не-
йропсихологія пам’яті», де автор наводить вражаючі приклади амнезії, близькі до випадку 
Джиммі Г. І тут, і в попередній історії я посилаюся на Антона, Петцля і Фройда.

Anton, G. «Über die Selbstwarnehmung der Herderkrankungen des Gehirns durch den Kranken». 
Arch. Psychiat. (1899) 32.

Freud, S. «Zur Auffassung der Aphasia. Leipzig»: 1891.
Pötzl, O. «Die Aphasielehre vom Standpunkt der klinischen Psychiatrie: Die Optische-agnostischen 

Strörungen». Leipzig, 1925.
Описаний Петцлем синдром є не лише зоровим, але може включати повну втрату відчуття 

окремих частин або лівої, або правої половини тіла. У цьому контексті він пов’язаний з те-
мами розділів 3, 4 та 8. На цю роботу я посилаюсь і в моїй книжці «Нога» (1984).

3. Безтілесна жінка
Sherrington, С. S. The integrative Action of the Nervoius System.
Cambridge, 1906. Особливо цікаві стор. 335–343.
Sherrington, С. S. Man on His Nature. Cambridge, 1940. Розділ 11 цієї книжки, особливо с. 328–

329, безпосередньо стосуються стану Крістіни.
Purdon Martin, J. Basal Ganglia and Posture. London, 1967. На цю важливу книгу я частіше по-

силаюсь у розділі 7.
Weir Mitchell, S. Див. нижче, розділ 6.
Steman, А. В. et. al. «The acute sensory neuropathy syndrome». Annals of Neurology (1979) 7: 

354–358.

4. Чоловік, який випав з ліжка
Pötzl, О. Die Aphasielehre vom Standpunkt der klinischen Psychiatrie: Die Optische-agnostischen 

Strörungen. Leipzig: 1925.

5. Руки
A. H. Леонтьев, А. В. Запорожец. Восстановление движения. М., 1945.

6. Фантоми
Steman, А. В. et. al. «The acute sensory neuropathy syndrome».
Annals of Neurology (1979) 7: 354–358.
Weir Mitchell, S. Injuries of Nerves. 1872 Dover repr. 1965. Ця чудова книжка містить класичні 

описи фантомних кінцівок, рефлекторного паралічу і т. ін., зроблені Вейром Мітчеллом 
під час громадянської війни в Америці. Усі його твори написані легко і жваво, адже автор 
був тією ж мірою письменником, що і неврологом. Деякі з його найцікавіших історій (зо-
крема, «Випадок Джорджа Дедлоу») виходили друком не в наукових журналах, а в літера-



Бібліографія 

285

турному виданні «Atlantic Monthly» — і хоча у наш час розшукати ці випуски не так просто, 
у 1860–70-х роках вони мали неймовірний успіх.

7. Чітко за рівнем
Purdon Martin, J. Basal Ganglia and Posture. London: 1967. Особливу увагу варто звернути на 

розділ 3, с. 36–51.

8. ПравоРУЧ!
Battersby, W. S. et al. «Unilateral» spatial agnosia «(inattention) in patients with cerebral lesions». 

Brain (1956) 79: 68–93.
Mesulam, M. M. Principles of Behavioral Neurology (Philadelphia, 1985), стор. 259–288.

9. Президентська промова
Найкращий з усіх аналізів «тону» Фреґе містить книжка Dummett, Frege: Philosophy of Lan-

guage (London, 1973). Див. cтор. 83–89.
Гед найдокладніше виклав свій погляд на мову та мовлення, зокрема на «відчуття тону», 

у цитованій вище книжці про афазії. Роботи Г’юлінґса Джексона на цю тему були вида-
ні у численних виданнях. Значну частину з них видали посмертно в огляді «Hughlings 
Jackson on aphasia and kindred affections of speech, together with a complete bibliography of 
his publications of speech and a reprint of some of the most important papers».

Brain (1915) 38: 1–190.
На тему складної та досі суперечливої для науки теми слухових агнозій — див. Hecaen, H. and 

Albert, M. L, Human Neuropsychology (New York: 1978), р. 265–276.

10. Тикозний Рей-дотепник
Жиль де ля Туретт 1885 року надрукував статтю у двох частинах, де з неймовірною наочністю 

(він був не лише неврологом, а й драматургом) описав синдром, який згодом назвали його 
ім’ям: «Etude sur une affection nerveuse caractérisée par l’incoordination motrice accompagnée 
d’echolalie et de corpolalie». Arch. Neurol. 9: 1942, 158–200. Ця робота також вийшла в чудово-
му англійському перекладі з інформативними редакторськими посиланнями: Goetz, C. G. 
and Klawans, H. L., Gilles de la Tourette on Tourette Syndrome (New York: 1982).

Чудова книга про тики Мейґе і Фейнделя — Meige, H., Feindel, Е. Les tics et leur traitement. 
Paris: 1902 (1907 року Кіннер Вільсон виконав її майстерний переклад) — відкривається 
унікальними автобіографічними спогадами пацієнта «Les confidences d’un tiqueur».

11. Амурна хвороба
У пошуках вичерпних клінічних описів тут, як і в попередньому випадку з синдромом Туретта, 

слід звернутися до авторів попередніх поколінь. Еміль Крепелін, сучасник Фройда, зали-
шив чимало вражаючих записів на тему нейросифілісу: Kraepelin, E. Lectures on Clinical 
Psychiatry (Eng. Tr. London: 1904). Особливу увагу рекомендую приділити розділам 10 і 12 — 
про мегаломанії, марення та загальний параліч.

12. Питання самовизначення
Див. Лурия А. Р., Нейропсихология памяти. М., 1974. Т. 1; М., 1976. Т. 2.

13. Так, отче-сестро!
Див. Лурия А. Р., Мозг человека и психические процессы. М., 1963.

14. Одержима
Див. вище, розділ 10.



Бібліографія 

286

15. Ремінісценція
Alajouanine, T. “Dostoievski’s epilepsy”. Brain (1963) 86: 209–21.
Critchley, M. and Henson, R. A. eds. Music and the Brain: Studies in the Neurology of Music. 

London, 1977. Особливу увагу слід звернути на розділи 19, 20. Penfield, W. and Perot, P. «The 
brain’s record of visual and auditory experience: a final summary and discussion». Brain (1963) 
86: 595–696. Ця видатна праця — кульмінація майже 30-річних наукових пошуків, спо-
стережень і дослідів, викладена на 100 сторінках вичерпної статті, видається мені однією 
з найзначніших та найоригінальніших робіт за всю історію неврології. Вона справила на 
мене приголомшливе враження, коли з’явилася 1963 року, і навіть за чотири роки я не при-
пиняв над нею розмірковувати, працюючи над моєю книжкою «Мігрень». Третю частину 
цієї книжки я також створював під впливом ідей і тез, викладених у статті Пенфілда і Перо, 
на яку часто посилаюся. Художній майстерності авторів та розмаїтій химерності їхнього 
матеріалу міг би позаздрити кожен літератор.

Salaman, E. A Collection of Moments. London: 1970.
Williams, D. «The structure of emotions reflected in epileptic experiences». Brain, (1956) 79: 29–67.
Першим дослідником явища «психічних судом» був Г’юлінґс Джексон. Саме він описав їхню 

феноменологію, гідну пера романіста, і визначив відповідні анатомічні ділянки мозку. 
Найвагоміші з його праць на цю тему опубліковані в першому томі книги Taylor, J. Selected 
Writings of John Hughlings Jackson, London: 1931 стр. 251, 274 і далі; а також видані окремо:

Jackson, J. H. «On right- or left-sided spasm at the onset of epileptic paroxysms, and on crude 
sensation warnings, and elaborate mental states».

Brain (1880) 3: 192–206.
Jackson, J. H. «On a particular variety of epilepsy («Intellectual Aura»)». Brain (1888) 11: 179–207.
За припущенням Джеймса П. Мартіна, свого часу письменник Генрі Джеймс спілкувався 

з Г’юлінґсом Джексоном про судоми подібного роду, а отримані знання застосував, працю-
ючи над повістю «Поворот ґвинта»: Purdon Marin, J. «Neurology in fiction: The Turn of the 
Screw». British Medical J. (1973) 4: 717–721.

Marr, D. Vision: A Computational Investigation of Visual Representation in Man. San Francisco: 
1982. Значення цієї унікальної книжки для науки важко переоцінити. Її опублікували по-
смертно, молодого автора здолала лейкемія. Досліджуючи «психічні судоми», Пенфілд по-
казав кінцеві форми внутрішніх уявлень (голоси, обличчя, мелодії, сцени тощо), прина-
лежних до сфери «іконічного». Марр, у свою чергу, розкрив процеси менш очевидного і за-
звичай неусвідомлюваного етапу первинних уявлень. Можливо, мені слід було послатися 
на цю книжку вже у першому розділі — очевидно, що деякі «Маррові» дефіцити професора 
П. були пов’язані з нездатністю формувати у пам’яті те, що Марр називав «первинними 
ескізами об’єктів», що стало першопричиною подальших розладів, а не було одним із по-
рушень сприйняття. На мою думку, без посилань на теорії Марра не зможе обійтися жодне 
наукове дослідження образності і пам’яті.

16. Нестримна ностальгія
Jelliffe, S. E. Psychopathology of Forced Movements and Oculogyric Crises of Lethargic Encephalitis. 

London: 1932. Особливу увагу варто приділити аналізу статті Зютта 1930 року, с. 114.
Див. також опис випадку Рози Р. у моїй книзі «Awakenings». London: 1973; 3rd ed. 1983.

17. Подорож до Індії
Мені не відома література, присвячена цій темі. Описаний випадок я можу порівняти лише 

зі спостереженням за іншою пацієнткою — вона також мала гліому, що спричиняла під-
вищений внутрішньочерепний тиск і судоми; їй також призначили стероїди. В останні 
дні свого життя ця жінка мала подібні ностальгічні сновидні стани — у її випадку це був 
Середній Захід.



Бібліографія 

287

18. Собачий нюх
Bear, D. «Temporal-lobe epilepsy: a syndrome of sensory-limbic hyperconnection». Cortex (1979) 

15: 357–84.
Briil, A. A. «The sense of smell in neuroses and psychoses». Psychoanalytical Quarterly (1932) 1: 

7–42. Ця розлога стаття зачіпає значно ширше коло питань, ніж заявлено в її заголовку. 
Зокрема, автор детально аналізує особливості сприйняття запахів (чутливість, значення) 
у багатьох тварин і «дикунів», а також у дітей з дивовижно тонким нюхом, що з віком сут-
тєво послаблюється.

19. Убивство
Мені не доводилося чути про жоден такий випадок. Проте я спостерігав появу нав’язливих 

«ремінісценцій» у рідкісних випадках виникнення пухлин, травм, «інсульту» задніх відді-
лів лобної долі та, не в останню чергу, після проведення лоботомії. При цьому лоботомію 
застосовували з метою «лікування» таких «ремінісценцій», проте іноді вона призводила 
лише до їхнього значного посилення.

Див. також: Penfield, W. and Perot, P. «The brain’s record of visual and auditory experience: a final 
summary and discussion». Brain (1963) 86: 595–695.

20. Видіння святої Гільдеґарди
Singer, С. «The visions of Hildegard of Bingen» in From Magic to Science (Dover repr. 1958).
Див. також мою книгу «Migraine» (1970; 3rd ed. 1935), особливо третій розділ, присвячений 

аурам мігреней.
На тему епілептичних видінь і станів Достоєвського — див. Alajounanine, T. «Dostoievski’s 

epilepsy». Brain (1963) 86: 209–221.

Частина четверта. Вступ
Bruner, J. «Narrative and paradigmatic nodes of thought». Текст цієї доповіді, прочитаної 

1984 року на зборах Американської психологічної асоціації в Торонто, було опубліковано 
під заголовком «Two modes of thought» у книзі Actual Minds, Possible Worlds (Boston: 1986), 
pp. 11–43.

Scholem, G. On the Kabbalah and its Symbolism. New York: 1965.
Yates, F. The Art of Memory. London: 1966.

21. Ребекка
Bruner, J. (див. вище).
Peters, L. R. «The role of dreams in the life of a mentally retarded individual». Ethos (1983): 49–65.

22. Жива енциклопедія
Hill, L. «Idiots savants: a categorisation of abilities». Mental Retardation. December 1974.
Viscott, D. «A musical idiot savant: a psychodynamic study, and some speculation on the creative 

process». Psychiatry (1970) 33 (4): 494–515.

23. Близнюки
Hamblin, D. J. «They are «idiots savants» — wizards of the calendar». Life 60 (18 березня 1966): 

106–108.
Horwitz, W. A. et al. «Identical twin ‘idiot savants’ — calendar calculators». American J. Psychiat. 

(1965) 121: 1075–1079.



Бібліографія 

288

Лурия А. Р., Юдович Ф. Я. Речь и развитие психических процессов у ребенка. Экспе ри-
ментальное исследование. М., 1956.

Myers, F. W. H. Human Personality and Its Survival of Bodily Death.
London: 1903. Див. розділ «Геній», особливо с. 70–87. У певному сенсі, Майєрса можна вва-

жати генієм, а його книжку — шедевром. Передусім це стосується першого тому, який 
часто порівнюють з роботою Вільяма Джеймса «Принципи психології» — до речі, Джеймс 
і Майєрс були близькими друзями. Втім другий том «Фантазм мерців» видається мені при-
крим непорозумінням.

Nagel, Е. and Newmann, J. R. Gödel’s Proof. New York: 1958.
Park, С. С. and D. Див. нижче, розділ 24.
Seife, L. Nadia. Див. нижче, розділ 24.
Silverberg, R. Thorns. New York: 1967.
Smith, S. B. The Great Mental Calculators: The Psychology, Methods, and Lives of Calculating 

Prodigies, Past and Present. New York: 1983.
Stewart, I. Concepts of Modern Mathematics. Hammondsworth: 1975.
Wollheim, R. The Thread of Life. Cambridge, Mass., 1984. Див. розділ 3 про питання «іконічності» 

та «центричності». Я прочитав цю книжку одразу перед початком роботи над історіями 
про Мартіна А., близнюків та Хосе, і з цим пов’язані посилання на неї в усіх трьох історіях 
(22, 23, 24).

24. Художник-аутист
Buck, L. A. et al. «Artistic talent in autistic adolescents and young adults». Empirical Studies of the 

Arts (1985) 3 (1): 81–104.
Buck, L. A. et al. «Art as a means of interpersonal communication in autistic young adults». JPC 

(1985) 3: 73–84.
Обидві ці статті надруковані під егідою «Майстерні талановитих митців з обмеженими мож-

ливостями», заснованої у Нью-Йорку 1981 року.
Morishima, A. «Another Van Gogh of Japan: The superior art work of a retarded boy». Exceptional 

Children (1974) 41: 92–96.
Motsugi, K. «Shyochan’s drawing of insects». Japanese Journal of Mentally Retarded Children 

(1968) 119: 44–47.
Park, С. С. The Siege: The First Eight Years of an Autistic Child. New York: 1967 (paperback: Boston 

and Harmondsworth: 1972).
Park, D. and Youderian, P. «Light and number: ordering principles in the world of an autistic child». 

Journal of Autism and Childhood
Schizophrenia (1974) 4 (4): 313–323.
Rapin, I. Children with Brain Dysfunction: Neurology, Cognition, Language and Behaviour. New 

York: 1982.
Selfe, L Nadia: A Case of Extraordinary Drawing Ability in an Autistic Child. London, 1977. Це чу-

дово ілюстроване дослідження унікальної обдарованої дитини зацікавило багатьох до-
слідників, а критики присвятили йому декілька змістовних оглядів, вартих окремої ува-
ги: Nigel Dennis, New York Review of Books, 4 May, 1978; С. С. Park, Journal of Autism and 
Childhood Schizophrenia (1978) 8: 457–472. Остання стаття містить ґрунтовне обговорення 
та бібліографію публікацій про неймовірну роботу, що ведеться у Японії з обдарованими 
дітьми-аутистами; її фрагментом я завершую свій постскриптум.


	Передмова
	Частина перша. Втрати
	1. Чоловік, який сплутав дружину з капелюхом
	2. Моряк, який заблукав
	3. Безтілесна жінка
	4. Чоловік, який випав з ліжка
	5. Руки
	6. Фантоми
	7. Чітко за рівнем
	8. ПравоРУЧ!
	9. Президентська промова

	Частина друга. Надміри
	10. Тикозний Рей-дотепник
	11. Амурна хвороба
	12. Питання самовизначення
	13.Так, отче-сестро
	14. Одержима

	Частина третя. Осяяння
	15. Ремінісценція
	16. Нестримна ностальгія
	17. Подорож до Індії
	18. Собачий нюх
	19. Убивство
	20. Видіння святої Гільдеґарди

	Частина четверта. Світ простодушних намірів
	21. Ребекка
	22. Жива енциклопедія
	23. Близнюки
	24. Художник-аутист

	Бібліографія



