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ВСТУП

Я часто уявляю науку як корабель, який несе нас до невідомих 
берегів і найвіддаленіших околиць Усесвіту, до мікрокосму внут-
рішніх механізмів роботи світла й найкрихітніших молекул живих 
організмів. Судно обладнане різними пристроями: телескопами 
та мікроскопами, — які дозволяють бачити те, що раніше було 
невидимим. Наука водночас і шлях, і навігатор, і мапа для пошуків 
невідомого.

Моє двадцятилітнє плавання між Нью-Йорком, Парижем і Буе-
нос-Айресом присвячене найпотаємнішим частинам людського 
мозку — органа, що складається з незліченної кількості нейронів, 
які відповідають за сприйняття, мислення, емоції, сни й мовлення.

Мета цієї книжки — розкрити таємниці розуму, щоб ми краще 
збагнули самих себе і зазирнули в ті його найдальші закапелки, які 
роблять нас людьми. Для цього простежимо, як формуються по-
няття в перші дні життя, як люди приймають найважливіші рішен-
ня, як працюють сни й уява, чому ми відчуваємо ті чи інші емоції, 
як трансформується мозок і як разом із ним змінюємося ми самі.

Ми поглянемо на мозок збоку. Проникнемо туди, де зароджу-
ється думка. Це відбувається на стику психології та нейронауки, 
в  океані, який борознили представники різних галузей знань: 
біо логи, фізики, математики, психологи, антропологи, лінгвісти, 
філософи, медики. А крім них, — шеф-кухарі, ілюзіоністи, музи-
канти, шахісти, письменники, художники. Ця книжка — результат 
синтезу всіх цих підходів.

Перший розділ — це подорож до країни дитинства. Ви дізна-
єтеся, що мозок готовий опановувати мову задовго до часу, коли 
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людина починає говорити; що білінгвізм допомагає мислити, а по-
няття добра й справедливості, співпраці та конкуренції, які на-
далі впливають на наше ставлення до себе й інших, закладають-
ся на ранніх етапах розвитку. Це раннє інтуїтивне мислення 
залишає глибокі відбитки на тому, як людина будує умовиводи 
й приймає рішення.

З другого розділу ви дізнаєтеся, що визначає примарно-чітку 
межу між тим, що ми хочемо й  не хочемо робити. Ідеться про 
вибір, який робить нас тими, ким ми є. Як мислення й почуття 
взаємодіють у суспільно важливих та емоційних рішеннях? Зав-
дяки чому люди довіряють іншим і самим собі? Ми побачимо, як 
найменші зміни в ланцюгах нейронів, що відповідають за прий-
мання рішень, можуть зовсім змінити цей процес: від найпрості-
ших до найбільш складних рішень, які визначають людину як 
суспільну істоту.

Третій та четвертий розділи присвячені заглибленню крізь 
призму безпрецедентного поєднання ідей З. Фройда із досягнен-
нями сучасної нейронауки в найбільш таємничу площину мислен-
ня  — свідомість. Що таке несвідоме і  як воно нами керує? Ви 
дізнаєтеся, що, розшифровуючи записи мозкової активності, 
лікарі можуть читати думки пацієнтів навіть у  вегетативному 
стані, коли ті не здатні по-іншому контактувати зі світом. А ще — 
про те, хто саме пробуджується, коли прокидається свідомість. 
Окрім того, познайомитеся з  першими розробками механізмів 
для записування снів і їх візуалізації у своєрідному онейричному 
планетарії й розглянете різноманіття станів свідомості, зокрема 
усвідомлені сновидіння, мислення під впливом марихуани та 
галюци ногенних наркотиків.

Два останні розділи розкривають проблему навчання мозку 
за різноманітних обставин: від щоденного життя до формаль-
ної освіти. Наприклад, чи правда, що дорослій людині набагато 
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важче вивчити нову мову, ніж дитині? На вас чекає мандрівка 
історією дидактики, аналіз понять зусилля й навички, огляд до-
корінних трансформацій у мозку, які відбуваються, коли ми вчи-
мося читати, а також предиспозиції мозку до змін. Книжка також 
окреслює способи відповідального використання цих знань для 
вдосконалення найбільш масового експерименту в історії люд-
ства — освіти.

У «Таємному житті розуму» я підсумував здобутки нейро-
науки з позицій свого досвіду. Розглядаю цю сферу знань як шлях 
до розуміння себе й інших, помічницю в міжособистісному спіл-
куванні. З цієї точки зору нейронаука — іще один інструмент 
споконвічного прагнення людини окреслити — хай навіть при-
мітивно — барви, відтінки та нюанси своїх почуттів та думок 
і пояснити їх не тільки іншим, а й собі.





Розділ перший

Витоки мислення
Як мислять та спілкуються немовлята 

і як нам краще їх зрозуміти?





З усіх місцевостей, якими ми подорожуємо за життя, країна ди-
тинства, без сумніву, найнеймовірніша. Територія, що з  точки 
зору дорослого здається простою, мирною й барвистою країною 
мрій, ігор та вразливості. Це дивно. Кожен колись був жителем 
цієї країни, але чомусь нам важко згадати й реконструювати її без 
старих знімків, на яких бачимо себе із віддалі часу, ніби ці діти — 
інші особи, а не ми в іншому часі.

Як ми мислимо й сприймаємо світ до того, як навчимося мови, 
щоб це описати? І якщо вже на те пішло, звідки дізнаємося значен-
ня слів без словника? Як нам узагалі вдається засвоїти премудрос-
ті граматики й синтаксису до трьох років, у період несформова-
ного мовлення?

У цьому розділі я спробую окреслити план подорожі від дня, 
коли людина з’явилася на світ, до часу, коли її мовлення й мис-
лення стають «дорослими». Траєкторію змодельовано завдяки 
розмаїтій апаратурі, різним методам та інструментам. До них 
належать, зокрема, реконструкція мисленнєвих процесів із по-
глядів, жестів і слів і ретельні студії мозку, який робить нас са-
мими собою.

Ми переконаємося, що немовлята з першого дня життя фор-
мують складні абстрактні уявлення. Звучить неймовірно, але вони 
володіють поняттями зі сфери математики, мовлення, моралі, 
навіть наукового та суспільного мислення. Ця сукупність вродже-
них інтуїтивних знань структурує все, що вони засвоять — і ко-
жен із нас, дорослих, уже засвоїв — у соціальному, освітньому та 
родинному середовищах у дитинстві.
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Також виявимо, що когнітивний розвиток — це не лише на-
буття нових вмінь і  знань. Якраз навпаки, для цього часто по-
трібно зруйнувати навички, які заважають демонструвати за-
своєні знання. 

Парадоксально, але іноді дітям складніше не опанувати нові 
поняття, а взяти під контроль уже наявні.

Я помітив, що дорослим часто не вдається нормально намалю-
вати немовлят: ми не розуміємо, що пропорції їхнього тіла кар-
динально відрізняються від наших. Наприклад, долоні набагато 
менші за голову. Нам складно бачити немовлят такими, якими 
вони є насправді, і це анатомічна метафора того, що в когнітив-
ній сфері відчути дуже важко: немовля — це не маленька копія 
дорослого.

Зазвичай для простоти ми говоримо про дітей у третій особі, 
помилково вважаючи, що між нами є певна дистанція, що вони не 
ми. Оскільки мета цієї книжки — подорож до найпотаємніших 
закапелків людського мозку, то перша екскурсія — до світу дити-
ни, якою кожен із нас колись був, — відбудеться від першої особи, 
щоб детально висвітлити, як ми мислили, відчували й  розуміли 
світ у часи, які не можемо згадати лише тому, що ця частина на-
шого досвіду приречена на забуття.

Формування понять

Наприкінці XVII століття ірландський філософ Вільям Моліньє 
запропонував своєму другові Джону Локку такий мисленнєвий 
експеримент:

 ▶ Уявімо дорослого чоловіка, який народився сліпим і навчився на 
дотик розрізняти куб і  кулю […]. А  тепер припустімо, що ці 
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фігури лежать на столі й сліпий дістає здатність бачити. Запитан-
ня: чи зможе він, лише подивившись, але не торкаючись фігур, 
розрізнити й вказати, де куля, а де куб?

Зможе чи ні? Я багато років запитував про це в людей і виявив: 
переважна більшість упевнені, що ні. Вони вважають, що першо-
му візуальному досвіду потрібен зв’язок зі вже засвоєним через 
дотик. Тобто людині необхідно одночасно торкатися й дивитися 
на кулю, щоб зрозуміти, що плавний вигин під пальцями відпові-
дає округлій на вигляд поверхні.

Набагато менше людей упевнені, що попередній тактильний 
досвід може перейти у візуальний режим. А отже, сліпа людина 
відрізнить кулю від куба, якщо зможе бачити.

Джон Локк, як і більшість, думав, що сліпому доведеться вчи-
тися бачити. Тільки дивлячись на об’єкт і торкаючись його одно-
часно, він зрозуміє, що між цими відчуттями існує зв’язок. Зна-
добиться своєрідний «переклад», оскільки кожен сенсорний 
регістр говорить своєю мовою, а абстрактне мислення виступає 
словником, який співвідносить тактильні й  візуальні «слова».

Для Локка і  його послідовників-емпіриків мозок новонаро-
дженого — порожня сторінка, tabula rasa, готова до того, щоб 
на ній писали. 

Досвід перетворює й надає їй форми, а поняття з’являються, 
лишень діставши назву. Когнітивний розвиток починається з чут-
тєвого досвіду в зовнішньому світі, а з розвитком мовлення по-
требує тонкощів для тлумачення все глибших та складніших ком-
понентів людського мислення: любові, релігії, моралі, дружби 
й демократії.

Емпіризм спирається на природничі уявлення. Тому не дивно, 
що він був настільки популярним і домінував у філософії свідомо-
сті із сімнадцятого століття до епохи видатного швейцарського 
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психолога Жана Піаже. Проте реальність не завжди інтуїтивно 
зрозуміла: мозок новонародженого — не tabula rasa. Якраз навпа-
ки. Ми народжуємося з готовими механізмами концептуалізації.

 ▶ Пересічне обґрунтування за філіжанкою кави не витримує пе-
ревірки простим експериментом психолога Ендрю Мельтцоф-
фа, який модифікував запитання Моліньє, перевірив його й за-
перечив здогад емпіриків. Замість кулі й куба він використав 
два дитячі смочки: один гладенький і круглий та другий нерів-
ний, із виступами. Метод простий. В цілковитій темряві дитині 
дають смоктати один зі смочків. Після цього обидва кладуть на 
стіл і вмикають світло. Немовлята прискіпливіше дивляться на 
смочок, який щойно тримали в роті, демонструючи таким чи-
ном, що впізнають його.

Елементарний експеримент руйнує міф, який існував понад три-
ста років. Він засвідчує, що новонароджений після одного ли-
шень тактильного контакту з об’єктом (у цьому віці діти отриму-
ють тактильний досвід за допомогою рота, а  не рук) уже має 
уявлення, як цей об’єкт виглядає. А  ще такий дослід заперечує 
поширену думку батьків, що погляд немовлят постійно блукає 
десь далеко й відірваний від реальності. Як ми упевнимося далі, 
психічне життя дітей насправді більш насичене й багатогранне, 
ніж ми вважаємо. Вони просто не вміють про це розповісти.

Атрофована і постійна синестезія

Наперекір нашій інтуїції експеримент Мельтцоффа відповідає на 
запитання Моліньє ствердно: так, новонароджені розрізняють 
два об’єкти, які доти сприймали тільки на дотик. Але чи буде так 
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зі сліпою дорослою людиною, якій подарують зір? Відповідь на 
це запитання стала можливою не так давно, коли почали здійсню-
вати хірургічне лікування щільної катаракти, яка спричиняла 
вроджену сліпоту.

Першим утілив мисленнєвий експеримент Моліньє на практи-
ці італійський офтальмолог Альберто Вальво. Пророцтво Джона 
Локка справдилося: сліпа від народження людина навіть і близько 
не уявляла те, про що мріяла. 

Ось слова одного з  пацієнтів після операції, яка подарувала 
йому зір:

 ▶ Я відчував, що це початок нового життя, але часом мене охоплю-
вали депресія й  розпач, коли я  усвідомлював, наскільки важко 
розуміти цей візуальний світ. […] Насправді навколо я бачу пля-
ми світла й тіні […], наче калейдоскоп рухливих зорових образів, 
значення яких не розумію. […] Уночі я радію темряві. Я мав би 
померти сліпим, щоб переродитися в зрячу людину.

Цьому пацієнтові було важко впоратися з подарованим зором: 
операція «відкрила» його очі, але не навчила бачити. Зіставлення 
нового візуального досвіду зі світом понять, вибудованих за до-
помогою слуху й дотику, просто виснажливе. Мельтцофф довів, 
що мозок людини вміє встановлювати відповідності між сенсор-
ними модальностями, а Вальво продемонстрував, що за роки слі-
поти це вміння атрофується.

І навпаки, коли ми стикаємося з різними сенсорними модаль-
ностями, з  часом деякі відповідності між ними закріплюються. 
Довели це мій друг і колега Едвард Габбард і Вайдянатхан Рама-
чандран, вигадавши дві фігури, подані нижче. Одна з них нази-
вається Кікі, а друга — Буба. 

Запитання: хто є хто?
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Майже кожен відповість, що праворуч зображена Буба, а ліво-
руч — Кікі. Це очевидно, здається, що по-іншому не може й бу-
ти. Тим не менш така відповідність дивна, це наче сказати, що 
хтось виглядає, як Карлос. Такий феномен пояснюють тим, що, 
вимовляючи голосні /о/ та /у/, ми складаємо губи в широке кіль-
це, яке «перегукується» з округлістю Буби. А під час вимовляння 
/к/ та /і/ задня частина язика піднімається й під кутом торкаєть-
ся піднебіння. Тому природно, що загострена форма відповідає 
імені Кікі.

Такі відповідності часто мають культурне походження й спри-
чинені мовою. Наприклад, здебільшого у світі прийнято вважа-
ти, що минуле перебуває позаду, а майбутнє — попереду. Але це 
не завжди так. У  Південній Америці, у  гірських районах Анд, 
живе народність аймара, яка будує зв’язок між часом і простором 
по-іншо му. У мові аймара слово найра означає минуле, а також 
попереду, перед очима. А  слово кіпа, крім значення майбутнє, 
означає позаду. Тобто в мові аймара минуле перебуває попереду, 
а майбутнє — позаду. Це відношення дійсно відображає спосіб 
мислення цієї народності, тому що також виявляється в  мові 
тіла. Аймара відводять руки назад, коли говорять про майбутнє, 
і простягають уперед, згадуючи минуле. На перший погляд це 
дивно, просто не вкладається в голові, але коли місцеві жителі 
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пояснюють, чому так, їхнє тлумачення звучить набагато пере-
конливіше, ніж звичні нам уявлення. Аймара вважають, що ми 
знаємо — бачимо — тільки минуле, тому воно перебуває попе-
реду. Майбутнє ж невідоме, його наші очі не бачать, а отже, воно 
позаду. Аймара рухаються задом наперед у часі. Розмите невідо-
ме майбутнє за їхньою спиною поступово потрапляє в  поле 
зору, перетворюючись на минуле.

Разом із лінгвістом Марко Тревісаном і  музикантом Бруно 
Мешем ми розробили нестандартний експеримент, щоб дізнати-
ся, чи існують природні відповідності між музикою й  смаком. 
Дослідження об’єднало музикантів, шеф-кухарів та нейродослід-
ників. Музиканти імпровізували на фортепіано, надихаючись чо-
тирма класичними смаками: солодким, солоним, кислим і гірким. 
Вони належали до різних музичних шкіл і стилів (джаз, рок, кла-
сика тощо), тому кожен запропонував особливу інтерпретацію. 
Попри різноманіття версій, ми помітили закономірності для кож-
ного смаку. 

Гіркому відповідали глибокі тривалі ноти, солоному — урив-
часті (стакато), кислому — негармонійні мелодії у верхньому 
регістрі, а солодкому — тиха, повільна й ніжна музи ка. Так ми 
змогли підсолити композицію Isn’t she lovely? Стіві Вандера й ство-
рити кислу версію «Білого альбому» «Бітлз».

Дзеркало між сприйняттям 
і діяльністю

Наші уявлення про час безсистемні й незрозумілі. Фраза «Ско-
ро прийде Новий рік» дивна. Звідки прийде? З півдня, півно-
чі, заходу? Насправді немає місця, де перебуває Новий рік. Він 
існує тільки в часі. І ця фраза, і аналогічна «Ми наближаємося 
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до кінця місяця» відображають спосіб, у який розум організує 
думки. Ми залучаємо до цього й свої тіла. Так з’являються слово-
сполучення голова уряду, права рука шефа, пуп землі та інші ме-
тафори 1, які відображають, що мислення організоване за шабло-
ном життя тіла. Тому, думаючи про дії інших людей, ми самі 
їх повторюємо, уживаємо чужі фрази, заражаємося чужим позі-
ханням і сміхом. Можете провести простий експеримент, щоб 
перевірити цей механізм. Спілкуючись із кимось, зімкніть руки. 
Найімовірніше, ваш співрозмовник зробить те саме. Мо жете 
перейти до сміливіших жестів: торкнутися голови, почухатися 
чи потягнутися. Дуже ймовірно, що інша людина імітуватиме 
ваші рухи.

Цей механізм залежить від церебральної системи, яка склада-
ється з  дзеркальних нейронів. Кожен із них фіксує певний жест, 
наприклад рухи рукою чи кистю, але не розрізняє, хто виконав цю 
дію: ми чи інша людина. Так само, як один механізм довільно по-
єднує інформацію різних сенсорних модальностей, дзеркальна 
система теж довільно змішує наші дії з чужими. Підвести руку 
й побачити, як те саме робить інша людина, — два зовсім різні 
процеси: перший ви виконуєте, а за другим спостерігаєте. Отже, 
перший  — моторний, другий  — візуальний. Проте концеп-
туально вони досить схожі й  у  світі абстракцій відповідають 
одному жесту.

Зрозумівши, як ми, дорослі, змішуємо сенсорні модальності 
в музиці, формах, звуках і мові, об’єднуємо сприйняття та діяль-
ність, повернімося до розуму дитини, щоб з’ясувати, набутою 
чи вродженою є дзеркальна система. Чи розуміють новонародже-
ні, що їхні дії корелюють зі спостереженням за іншою людиною? 

1 Головка капусти, око циклону, невидима рука ринку, зубці гребінця, вушко голки, 
«Розтин вен Латинської Америки» (назва книжки — прим. пер.) і потреба перетра-
вити інформацію. (Тут і далі прим. авт., якщо не вказано інше.)



Дзеркало між сприйняттям і діяльністю 21

Мельтцофф розв’язав і цю проблему, щоб покінчити з емпірич-
ною tabula rasa.

Науковець провів іще один експеримент, у  якому показував 
дитині три різні гримаси: з висолопленим язиком, відкритим ро-
том і зімкнутими й витягнутими наче для поцілунку губами. Спо-
стереження показали, що дитина намагалася копіювати його мі-
міку. Імітація вийшла неідеальною й  несинхронізованою, адже 
дзеркало ще недосконале. 

Та зазвичай дитина копіювала гримасу, яку бачила перед со-
бою, а не дві інші. Отже, новонароджені здатні асоціювати поба-
чені дії зі своїми, хоч імітують їх іще не настільки точно, як поч-
нуть із появою мови.

Два відкриття Мельтцоффа — асоціації між нашими й чужими 
діями, а також між різними сенсорними модальностями — було 
оприлюднено в 1977 та 1979 роках. До 1980 року емпіричну до-
гму майже повністю обеззброїли. Щоб завдати їй фінального 
удару, залишалося розв’язати останню загадку — помилку Піаже 1.

1 На сторінках цієї книжки ми викриватимемо «помилки» в історії психології, науки 
та філософії свідомості. Багато таких «помилок» віддзеркалюють інтуїтивні здога-
ди, а ми їх поділяємо. Ці міфи, в основі яких лежить внутрішнє чуття, продовжують 
існувати, хоча всі докази свідчать про протилежне. Також хочу уточнити очевидну 
річ: згадуючи про помилки видатних мислителів, я роблю це, перебуваючи в приві-
лейованому становищі, тобто володіючи фактами, які були їм невідомі, і озираючись 
назад — чи вперед — у минуле. Різниця така сама, як між аналізом гри й безпосеред-
ньою участю або уявним бейсболом… (вид онлайн-гри, у якій гравці та вболіваль-
ники стають капітанами вигаданих команд — прим. пер.) Я працюю, виходячи з того, 
що наука взагалі, як і майже кожне людське припущення, є неточною й потребує 
постійного перегляду. На мою думку, розмова про помилку Піаже — це своєрідна 
ода його праці, данина ідеям, не завжди правильним, але революційним в  історії 
науки. Ісаак Ньютон говорив: «Я бачив далеко тільки тому, що стояв на плечах гі-
гантів». Ця версія історії знання правдивіша, хоч і не оспівана, як оповідь про не-
сподіване натхнення через яблуко, що впало на голову. Подана книжка — данина 
поваги всім моїм видатним попередникам, успіхи та промахи яких проторували 
шлях, що ним тепер простуємо ми.
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Помилка Піаже!

 ▶ Один із найбільш милих експериментів уславленого швейцар-
ського психолога Жана Піаже називається «А-не-Б». Перша 
частина досліду відбувається таким чином: на столі з різних боків 
лежать дві серветки. Десятимісячному немовляті показують 
об’єкт, а тоді накривають його першою серветкою (А). Дитина 
без проблем і вагань знаходить річ.

За простим на перший погляд завданням криється когнітивний 
трюк, який називається «постійність об’єкта»: щоб знайти цей 
об’єкт, потрібно мислити глибше, а не просто отримувати інфор-
мацію від органів чуття. Об’єкт не зник. Його просто заховали. 
Щоб немовля це усвідомлювало, йому слід розуміти, що речі у сві-
ті не припиняють існувати, коли ми їх не бачимо. Звичайно, це 
абстрактна ідея 1.

 ▶ Друга частина експерименту починається аналогічно. Тому  ж 
десятимісячному немовляті показують об’єкт і потім накривають 
той серветкою А. Тоді, коли дитина ще не встигла нічого зроби-
ти, експериментатор у неї на очах пересуває об’єкт під сервет-
ку  Б. І тут стається дещо дивне: малюки піднімають серветку А, 
ніби не помітили дії, яку щойно бачили.

Ця помилка повселюдна. Вона майже невідворотно трапляється 
в десятимісячних немовлят із будь-якої культури. Ретельний екс-
перимент говорить сам за себе й  демонструє фундаментальні 

1 Усі батьки граються зі своїми малюками в «Є — нема», і зазвичай гра супроводжу-
ється дзвінким дитячим сміхом. Це радість відкриття й розуміння, що предмети не 
зникають, коли ми не бачимо їх. Діти — це маленькі науковці, які насолоджуються 
процесом дослідження законів усесвіту.
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