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Аўтарамі паказана, што індывідуальныя прастора і час з’яўляюцца фундаментам фарміравання свя
домасці чалавека. У выніку іх мадэлявання ў працэсе ўзаемадзеяння паўшар’яў галаўнога мозгу становіцца 
магчымым кантроль, рэгуляванне і праграмаванне псіхічнай дзейнасці на ўзроўні свядомасці. Парушэнні  
ў індывідуальных прасторы і часе чалавека, што робяць іх неадпаведнымі прасторавачасавым характа
рыстыкам знешняга свету, выклікаюць змены ўласцівага здаровым людзям базавага патэрну свядомасці, 
якія прыводзяць да псіхічных расстройстваў.
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THE INDIVIDUAL SPACE AND TIME AS THE FOUNDATION OF HUMAN CONSCIOUSNESS
The authors have shown that the individual space and time are the foundation of human consciousness forming. 

As a result of their modeling in the process of interaction between the hemispheres of the brain control regulation  
and mental activity programming at the level of consciousness become possible. Violations of human individual space 
and time, which make them inappropriate to spatiotemporal characteristics of the ambient world, cause changes 
in the basic pattern of consciousness inherent to healthy people, that lead to mental disorders.
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Пры распрацоўцы тэорыі псіхічнага здароўя 
і яго расстройстваў узнікла неабходнасць 

асэнсавання феномена свядомасці, які, на наш 
погляд, звязаны з індывідуальнымі прасторай і ча-
сам чалавека. Але калі мы звярнуліся да літаратур-
ных крыніц, то сутыкнуліся з тым, што ні адзінага 
погляду на свядомасць, ні вычарпальнага яе азна-
чэння ў навуцы дагэтуль не існуе. Аўтары пры- 
знаюць, што паняцце свядомасці цяжкае для дэ-
фініцыі і асэнсавання [2; 5; 6]. 

Пра адсутнасць яснага разумення, што сабой 
уяўляе свядомасць, сведчыць таксама тое, што яе 
часта называюць вобласцю псіхікі, псіхічнай функ-
цыяй, псіхічным станам, г. зн., мае месца не толькі 
звядзенне ўзроўню свядомасці да ўзроўню псіхіч-
нага функцыянавання, але і погляд на яе як другас-
ную ў дачыненні да псіхікі. 

Таксама працягвае захоўвацца погляд боль-
шасці вучоных на свядомасць як на адлюстра-
ванне чалавекам знешняга свету і ўсведамленне 
рэчаіснасці пры ўдзеле мовы. Сцверджанне пра 
адлюстраванне і тое, што псіхічныя расстройствы 
з’яўляюцца наступствам яго парушэння, рэгулярна 
паўтараецца і ў падручніках па псіхіятрыі. Аднак, 
на нашу думку, свядомасць чалавека не можа 
быць арганізавана паводле тых самых механізмаў 
наўпроставага адлюстравання, па якіх адбываюцца 
больш элементарныя яго формы. Інакш незразуме-
ла, чаму свядомасць адсутнічае ў прадстаўнікоў жы-
вёльнага свету і ўласцівая толькі чалавеку.

Што да ўсведамлення рэчаіснасці, то ў апошнія 
годы вучонымі ўсё ж робіцца агаворка, што ўсве-
дамленне складае толькі адзін бок свядомасці [5]. 
Натуральна, што далёка не ўсё, калі не пераважная 
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частка з таго, што адбываецца ў асабістым све-
це чалавека (г. зн. у яго індывідуальных прасторы  
і часе), даступна асэнсаванню. Нават розныя часткі 
індывідуальнай прасторы ўсведамляюцца ў розных 
ступенях у сувязі з іх неаднолькавай падлегласцю 
вербалізацыі, і сярод іх найменш – карпаральная 
прастора і найбліжэйшыя да яе часткі экстракар-
паральнай, а найбольш – зрокавая і слыхавая. 

У псіхіятрыі вывучэнню свядомасці і яе пару-
шэн няў, адводзіцца, як ні дзіўна, вельмі сціплае 
мес ца. Клініцысты найчасцей звязваюць свядо-
масць з арыенціроўкай, пад якімі разумеецца 
пры сутнасць у пацыента ведаў пра месца свайго 
зна хо джання, наяўную дату і свае пашпартныя да-
дзеныя. У выпадку захаванасці гэтых ведаў канс-
татуецца, што ў пацыента ясная свядомасць. І пры 
гэтым можа апісвацца, напрыклад, карціна груба-
га парушэння псіхічнай дзейнасці ў выглядзе псіха-
тычнага расстройства, якое робіць немагчымым 
існаванне чалавека ў звычайных прыродным і са-
цыяльным асяродках. Праблема такой яўнай неад-
паведнасці, на наш погляд, можа быць вырашана, 
калі свядомасць разглядаць ў сувязі з індывідуаль-
нымі прасторай і часам.

Мэта працы – прадставіць новую канцэпцыю 
свядомасці, аснаваную на ўяўленнях аб індыві- 
дуальных прасторы і часе чалавека і іх будове,  
а таксама паказаць арганізацыйны ўзровень, на 
якім ажыццяўляецца рэгуляцыя псіхічных працэсаў 
чалавека і яе парушэнні. 

Кажучы пра індывідуальныя прастору і час, мы 
маем на ўвазе не так званы хранатоп, а тое, «у якім 
свеце» адчувае сябе сам чалавек, і якімі ёсць глы-
бінныя, якасныя характарыстыкі свету, што пера-
жываецца чалавекам. Заўважым, што гаворка ідзе 
не пра ўспрыманне прасторы і часу пры дапамозе 
мадальна спецыфічных аналізатараў, а менавіта 
пра перажыванне індывідуальных прасторы і часу. 
Можна казаць, што гэта свет чалавека, у якім ён 
жыве, з усім тым, што яму належыць, – матэрыяль-
ным і духоўным.

Свае прастора і час, натуральна, існуюць і ў жы-
вёл, забяспечваючы ім магчымасць узаема дзеян ня 
з іншымі аб’ектамі знешняга свету і арыен ціроўку  
ў ім на ўзроўні інстынктаў. Рэгуляцыя псіхічных пра-
цэсаў у жывёл адбываецца беспасярэдне законамі 
сусветных прасторы і часу. Гэты дасвядомасны ўзро-
вень захоўваецца таксама ў людзей і мае значэнне 
для аўтаматычнай рэгуляцыі іх жыццядзейнасці. 

Уласцівасцю чалавека з’яўляецца наяўнасць  
у яго другога, больш высокага ўзроўню ўзаемада-
чыненняў з вонкавай рэальнасцю. Па словах ад-
наго з асновапаложнікаў экзістэнцыйнай філасофіі  
М. Хайдэгера, «свет не аддзелены ад чалавечай 

свядомасці» [7]. Але чалавек мае кантакты са 
знешнім светам не толькі непасрэдна, а праз ад-
чуванні сваіх, індывідуальных прасторы і часу, якія 
адначасова выступаюць у дачыненні да вонкавага 
свету як аб’ектыўная рэальнасць, а для самога ча-
лавека з’яўляюцца яго рэальнасцю суб’ектыўнай. 
Апошняя складае змест індывідуальных прасторы 
і часу, пры гэтым яна, маючы ацэначны характар, 
ужо валодае першаснай якасцю свядомасці. Гэта 
азначае, што свядомасць мае пачатак у індыві-
дуальных прасторы і часе чалавека, а яны высту- 
паюць у своеасаблівай ролі «пасярэдніка» паміж ёй  
знешнім светам.

Індывідуальныя прастора і час розных людзей 
падобныя не столькі паміж сабой, колькі на сус-
ветныя, бо з’яўляюцца іх часткай. Яны апрыёры не 
могуць быць ідэнтычнымі, паколькі людзі знаход-
зяцца ў розных локусах знешняй прасторы. Акрамя 
таго, чуллівасць і захаванасць функцый іх ворганаў 
пачуццяў могуць значна адрознівацца. Верагодна, 
таму сустракаючыся кожны новы дзень з іншымі 
людзьмі і выказваючы нібыта фармальныя мер-
каванні аб надвор’і, чалавек выяўляе патрэбу звя-
раць адпаведнасць перажыванняў сваіх прасторы  
і часу з адчуваннямі іншых людзей. Але супадзен-
ні перажыванняў забяспечваюцца падабенствам 
дачыненняў індывідуальных прасторава-часавых 
параметраў свету кожнага чалавека з сусветнымі. 

Паколькі ўсе прасторава-часавыя аб’екты 
свету надзелены фізічнымі якасцямі, то і індыві-
дуаль ныя прастора і час чалавека, з’яўляючыся 
часткай сусветных, выступаюць хутчэй як фізіч-
ная дадзенасць. Фарміруючыся на аснове ін ды-
відуальных прасторы і часу, свядомасць, ве ра-
год на, пераймае некаторыя яго характарыс ты кі. 
Гэ тая акалічнасць з’яўляецца вельмі важ най для 
канк рэтызацыі прасторава-часавых харак тарыс-
тык свядомасці чалавека. Бо дагэтуль лічылася, 
што суб’ектыўнай рэальнасці нельга прыпісваць 
фізічныя ўласцівасці, што, як слушна сцвярджае  
Д. І. Дуброўскі, стварае галоўную цяжкасць пры 
спро бе тэарэтычнага тлумачэння сувязі свя до масці 
з мазгавымі (і ўвогуле з цялеснымі, фізіч нымі) пра-
цэсамі [3]. «Калі з’явам суб’ектыўнай рэаль насці 
нельга прыпісваць фізічныя уласцівасці – масу, 
энергію, прасторавыя характарыстыкі, то як рас-
тлу мачыць: 1) іх сувязь з мазгавымі працэ самі  
і 2) іх каўзальнае дзеянне на цялесныя пра це- 
сы», – разважае аўтар [4]. Як намі будзе пака за на  
ў далейшых публікацыях, пры разглядзе рытму 
сон–няспанне і біпалярнага афектыўнага рас-
строй ства, свядомасныя працэсы спалучаны са 
зме на мі індывідуальнай прасторава-часавай ар-
гані  зацыі і энергетычнага патэнцыялу чалавека.
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Мозг чалавека ўяўляе сабой менавіта той уні-
кальны ворган, у якім адбываецца мянтальная 
змена індывідуальнага прасторава-часавага кан-
тынуума і яго ўзаемадзеянне з сусветным [2]. Але 
галоўнае пытанне, якім чынам гэта здзяйсняецца, 
заставалася пакуль без адказу.

Паводле нашай тэорыі, этапы «пераводу» ін-
фармацыі аб індывідуальных прасторы і часе  
ў свядомасць чалавека рэгулююцца паслядоўнай 
працай паўшар’яў галаўнога мозгу. Перш чым ста-
ць набыткам свядомасці, індывідуальныя прастора 
і час, як ужо казалася, перажываюцца чалавекам, 
а далей мадэлююцца ў працэсе ўзаемадзеяння 
церэбральных гемісфер. Перажыванне прасторы  
і часу, найбольш верагодна, кантралюецца працай 
правага паўшар’я, дзе адбываюцца сінтэтычныя 
працэсы, ствараецца халістычны вобраз індывіду-
альных прасторы і часу з усімі прыналежнымі ім 
падрабязнасцямі. Мадэляванне ж забяспечваецца 
магчымасцямі левай гемісферы цягам сукцэсіў-
ных працэсаў аналізу, абстрагавання ад прыват-
насцяў і абагульнення. 

Такім чынам, яшчэ адзін, выключна важны 
аспект сувязі паміж індывідуальнымі прасторай  
і часам, з аднаго боку, і свядомасцю чалавека –  
з другога, заключаецца ў тым, што яны падля-
гаюць у свядомасці мадэляванню. Менавіта 
праз пра сторава-часавыя мадэлі ажыццяўляец-
ца свядо масная арганізацыя псіхікі чалаве- 
ка – яе кантроль, рэгуляванне і праграмаванне 
(пад крэслім, што пад такой арганізацыяй ра-
зумеецца не свядомае кіраванне, а кіраванне 
праз свядомасць, апас род каванае ёю). Пер шас-
насць свядомасці ў да чыненні да псіхікі ча ла-
века забяспечваецца су вяззю свядомасці з інд ы-
відуальнымі прасторай і часам, якія і надаюць ёй 
фундаментальнасць. 

Вылучаная намі прасторава-часавая мадэль 
псіхічна здаровага чалавека, па-сутнасці, уяўляе 
сабой прасторава-часавую арганізацыю самой 
яго свядомасці, доказы чаму будуць пастаянна 
прыводзіцца намі далей. Гэтая мадэль мала зале-
жыць ад імгненных змен у індывідуальных прасто-
ры і часе. Яна існуе ў свядомасці, хутчэй за ўсё, 
як стратэгічная праграма, дзе закадзіраваны ўсе 
прасторава-часавыя параметры індывідуальнага 
свету чалавека і межы іх магчымых флюктуацый, 
якія не парушаюць арганізацыю самой мадэлі, а, 
значыць, – і свядомасці. У дэшыфраваным выгляд-
зе яна можа быць разгорнута ў рэальную стэрэа-
метрычную форму з характэрнымі для яе часавымі 
параметрамі. На сённяшні дзень адбудоўванне і ві-
зуалізацыя індывідуальных мадэляў магчымыя на 
аснаванні ключавых прызнакаў-маркёраў станаў 

свядомасці, звязаных з функцыянаваннем чалаве-
ка ў прасторы і часе. 

Пры псіхічных расстройствах прасторава-часа-
выя параметры свядомасці пацыентаў мяняюцца 
карэнным чынам, што прыводзіць да парушэнняў 
зыходнага патэрну, які мае месца ў здаровых лю-
дзей. Такія парушэнні маюць характэрныя адмет-
насці, уласцівыя розным назалагічным формам 
псіхічных расстройстваў. 

Галоўнае, што можа быць выдзелена з усяго 
сказанага намі, заключаецца ў тым, што інды-
відуальныя прастора і час з’яўляюцца фунда-
ментам, першаасновай свядомасці чалавека. 
Пераламляючыся ў свядомасці ў выглядзе прасто-
рава-часавых мадэляў, яны дыктуюць свае зака-
намернасці функцыянаванню чалавека і вызнача-
юць модус яго псіхічных працэсаў.

Паколькі свядомасць фарміруецца на асно-
ве фундаментальных элементаў быцця – яго пра-
сторы і часе, то ўзровень феномена свядомасці 
павінен адпавядаць гэтай фундаментальнасці. 
Яна не можа быць названа ні псіхічным станам, ні 
псіхічнай функцыяй, ні звадзіцца да арыенціроўкі 
ў месцы, часе і ўласнай асобе, або выключна да 
ўсведамлення рэчаіснасці. Свядомасць выступае 
як арганізуючае надфункцыянальнае ўтварэнне, 
вышэйшая інстанцыя кіравання ўсімі псіхічнымі 
працэсамі. Па нашім перакананні, яна складае ас-
нову псіхічнага жыцця чалавека, якое рэалізуец - 
ца паводле яго індывідуальнай прасторава-часа-
вай мадэлі.

Фундаментальныя зрухі свядомасці (а не асоб-
ных псіхічных функцый), што ўзнікаюць як наступ-
ствы эксцэсаў у індывідуальных прасторы і часе, 
якія вядуць да іх няўзгодненасці з вонкавым све-
там, увасабляюцца ў карэнных зменах свядо-
масных прасторава-часавых мадэляў. У выніку 
па рушаецца рэгулявальная роля свядомасці ў да-
чыненні да псіхічных працэсаў, што выклікае рас-
стройствы псіхічнага здароўя і з’яўляецца пагроза 
самому існаванню чалавека. 

Перабудовы прасторава-часавых мадэляў пры 
псіхічных расстройствах, якія будуць прадстаўлены 
намі ў наступных публікацыях, маюць відавочную 
сувязь са змененымі станамі свядомасці пацыен-
таў, што выражаюцца ў дэрэалізацыі індывідуаль-
ных прасторы і часу, іх «замяшчэнні», «выпадзенні» 
або дэзактуалізацыі.

Істотна таксама тое, што індывідуальныя пра-
стора і час, у якіх існуе чалавек з яго свядомас-
цю, з’яўляючыся аб’ектам сусветных прасторы  
і часу і падпарадкоўваючыся іх законам, відавоч-
на, не маюць патрэбы ў дадатковым адлюстраван-
ні знешняй рэчаіснасці. Як адзначаюць Т. А. Дабра-
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хотава і Н. Н. Брагіна, у арганізме чалавека няма 
спецыяльных аналізатараў, якія б займаліся ўспры-
маннем прасторы і часу [1]. Дасвядомаснае біяла-
гічнае адлюстраванне знешняга свету вядзецца 
на рэцэпторным узроўні ўспрымання мадальна 
спецыфічных сігналаў, а індывідуальныя прастора  
і час, якія з’яўляюцца натуральнай асновай для 
фарміравання свядомасці чалавека, не адлюстроў-
ваюцца, а перажываюцца ім як адзінае цэлае. 

Да таго ж свядомасць не можа выступаць  
ў ролі матрыцы для адлюстравання, паколькі, па-
першае, адсутнічае адпаведны субстрат (ткан-
кі галаўнога мозгу не кантактуюць непасрэдна  
з вонкавым асяроддзем), па-другое, у гіпатэтыч-
ным выніку такога адлюстравання атрымоўвалася б  
копія-негатыў часткі рэальнага свету. Для атры-
мання пазітыўнага ўзору (г. зн. копіі копіі) быў бы 
неабходны другі люстраны паварот. Але пры выра-
бленні копій губляюцца істотныя якасці арыгінала. 
Таму свядомасць, якая з’яўляецца ўнікальным пры-
родным феноменам, прыналежным чалавеку, па 
сваёй фундаментальнасці роўная прасторы і часу, 
не можа быць генерычным утварэннем, а ўяўляе 
сабой непаўторную з’яву (своеасаблівы «брэнд»).

Нашы апошнія даследаванні паказалі, што пры 
наяўнасці зрухаў у індывідуальных прасторы і часе 
дапускаецца магчымасць люстраных паваротаў у 
межах самой свядомасці, калі для іх не патрабуют-
ся дадатковыя матрыцы. І гэта адзіны такі аб’ект у 
свеце, бо для капіявання астатніх жывых і нежывых 
аб’ектаў наяўнасць знешніх аб’ектаў-матрыц аба-
вязковая. У выпадку здзяйснення люстраных па-
варотаў у свядомасці могуць адбывацца сур’ёзныя 
аберацыі, звязаныя з генерычнымі пераўтварэн-
нямі яе прасторава-часавай арганізацыі і высо-
каверагоднымі наступствамі ў выглядзе псіхічных 
расстройстваў, у прыватнасці, шызафрэніі [7]. 

Цалкам новым для псіхіятрычнай навукі 
з’ўляецца сцверджанне аўтараў аб тым, што ме-
навіта скажэнні прасторава-часавай структуры 
свядомасці складаюць аснову для ўзнікнення і раз-
вицця псіхічных расстройстваў

У сувязі з прадстаўленым новым падыходам да 
разгляду феномена свядомасці чалавека можа ўз-
нікнуць неабходнасць карэкціроўкі азначэння свя-
домасці і яе парушэнняў, што будзе мець значэнне 
для пераасэнсавання сутнасці псіхічных расстрой-
стваў. Наш погляд на верхавенства свядомасці  
ў дачыненні да псіхічных працэсаў больш адпавя-
дае азначэнню расстройстваў, якія ў айчыннай 
псіхіятрыі называюць псіхічнымі, як мянтальных. 
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Г. Н. Чистенко, О. О. Руммо, А. Е. Щерба
ЛИСТ ОЖИДАНИЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ:  

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,

Республиканский научно-практический центр «Трансплантации органов и тканей»
Изучены характеристики 93 пациентов в возрасте от 4 до 68 лет, включенных в лист ожидания транс

плантации печени в Республиканском научнопрактическом центре «Трансплантации органов и тканей». 
Представленность мужчин и женщин составляла 0,98 и 0,99 на 100000 мужского и женского населения Рес
публики Беларусь. Выявлена однонаправленная прямолинейная тенденция к увеличению доли пациентов  
в листе ожидания с увеличением их возраста. Наибольшую долю (60,21%) составили лица двух возраст
ных групп – 40–49 и 50–59 лет. У 90% пациентов, включенных в лист ожидания, значения шкалы MELD  
не превышали 19 баллов. Основным патологическим состоянием, послужившим основанием для включения 
пациентов в лист ожидания, явилось заболевание циррозом печени (82,8% от всех пациентов в листе ожи
дания). В структуре циррозов печени 42,86% случаев заболевания обусловили вирусные гепатиты В и С.

Ключевые слова: лист ожидания, трансплантация печени, цирроз печени.


