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Джемс У. 

ПСИХОЛОГІЯ 

МИСЛЕННЯ 

Дж е м с  У і л ь я м  (1842—1910) — американський філософ і психолог, послідовник Ч. 
Пірса. Він відродив ідеї Пірса і створив на їх основі філософську доктрину «радикального 
емпіризму», за якою різноманітний досвід (чуттєвий, релігійний, політичний та ін.) є єдиною 
речовиною світу, своєрідним потоком свідомості, «плюралістичним Всесвітом», 
незавершеним і піддатливим до людських дій. Цей досвід здатний до нескінченного 
вдосконалення світу в діяльності людей, до поєднання їх зусиль на засадах віри, розуму, 
злагоди. 

Поняття, теорії, за Джемсом, визначаються практичними діями, а істинність — 
успіхом та користю при їх застосуванні в житті. 

Основні твори: «Залежність віри від волі», «Різноманітність релігійного досвіду», 
«Прагматизм», «Всесвіт з плюралістичної точки зору». 

Що таке мислення 

Ми називаємо людину розумною твариною, і представники традиційного 
інтелектуалізму завжди з особливою впертістю підкреслювали той факт, що тварини зовсім 
позбавлені розуму. Але зовсім не так легко визначити, що таке розум і чим відрізняється 
своєрідний процес, який зветься мисленням, від ряду розумових дій, котрі призводять до тих 
же результатів, що й мислення. 

1 Переклад фрагментів розділу однойменної праці У. Джемса здійснено за виданням: 
Хрестоматия по общей психологии.— М.: Изд-во МГУ, 1981. С. 11—20.— Прим, упоряд. 
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Більша частина розумових процесів, які складаються з ланцюга образів, що викликають 

один одного, є дещо аналогічною мимовільній зміні образів у мареннях, якою, мабуть, 
володіють і вищі тварини. Але й такий спосіб мислення призводить до істинних висновків, як 
теоретичних, так і практичних. Зв'язок між термінами ' в такому процесі виражається або 
через «суміжність», або через «подібність» (схожість), і при об'єднанні обох різновидів цього 
зв'язку натає мислення навряд чи може бути надто безладним. Взагалі при такому 
мимовільному мисленні терміни, що зв'язуються між собою, є конкретними емпіричними 
образами, а не абстракціями. Захід сонця може викликати в нас образ корабельної палуби, з 
якої ми спостерігали його минулого літа, супутників по мандрівці, прибуття в порт і т. ін., і 
той же образ заходу може навести на думку про сонячні міфи, про похоронні вогнища 
Геркулеса та Гектора, про Гомера, про те, чи був він письменним, про грецьку азбуку тощо. 
Якщо в нашому мисленні переважають буденні асоціації за суміжністю, то ми володіємо 
прозаїчним розумом, якщо ж часто мимовільно виникають незвичайні асоціації за 
подібністю та суміжністю, ми називаємо це обдарованістю фантазією, поетичним талантом, 
дотепністю. 

Якщо у цьому розумовому процесі відображається якась абстрактна властивість, то 
вона лише на мить привертає нашу увагу, змінюючись чимось іншим... Так, наприклад, 
розмірковуючи про сонячні міфи, ми можемо на хвильку подумати про вишуканість образів 
у розумі первісної людини або про вузькість сучасних спроб їх тлумачення. Але загалом ми 
більше думаємо про конкретні враження, які безпосередньо сприймаємо у дійсному чи 
можливому досвіді, ніж про абстрактні властивості речей. 

У всіх цих випадках наші розумові процеси можуть бути цілком розумними, але все ж 
вони не являють тут мислення в його точному значенні. Хоча висновки мислення можуть 
бути цілком конкретними, вони не спричинюються безпосередньо іншими конкретними 
образами, як це буває у ланцюгу уявлень, пов'язаних з простими асоціаціями. Ці конкретні 
висновки зв'язуються 8 попередніми образами завдяки посередництву проміжних ланок, 
загальних, абстрактних ознак, виділених нами з досвіду і підданих особливому аналізові. 

1 Термін — у логіці це складова частина судження чи силогізму.— Прим, упоряд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 



 
Велика різниця між простими розумовими процесами, у яких одні конкретні образи 

минулого досвіду викликаються за допомогою інших, і мисленням у точному розумінні... 
полягає ось у чому: емпіричні розумові процеси є лише репродуктивними ', мислення ж — 
продуктивне. Мислитель при зустрічі з конкретними даними, яких він раніше не бачив і про 
які нічого не чув, через деякий час, якщо здатність мислення у нього дійсно велика, зуміє з 
цих даних зробити такі висновки, що повністю згладять відсутність знайомства з ними. 
Мислення допомагає нам при непередбачуваному збігові обставин, коли вся паша буденна 
«асоціативна мудрість» і наше «виховання», що їх ми поділяємо з тваринами, виявляються 
безсилими. 

Точне значення мислення 

Умовимось вважати за характерну особливість мислення у точному розумінні здатність 
орієнтуватись у нових для нас даних досвіду. Ця здатність достатньою мірою виділяє 
мислення зі сфери буденних асоціативних розумових процесів і прямо вказує нам на його 
відмінну рису. 

Мислення вміщує у собі аналіз і абстрагування 2. Тоді як грубий емпірик споглядає факт 
у всій його цілісності і лишається безпомічним, якщо цей факт не викликає в його розумі 
нічого подібного або суміжного, мислитель розчленовує дане явище і вирізняє у ньому який-
небудь певний атрибут. Цей атрибут він бере за сутнісну сторону цілого даного явища, 
вбачає в ньому властивості і виводить з нього наслідки, з якими до цього в його очах даний 
факт не був у жодному зв'язку, але які тепер, після того як їх помітили, повинні з ним 
зв'язуватись. 

Позначимо факт або конкретне дане досвіду — 5 сутнісний атрибут — М властивість 
атрибуту — Р Тоді умовивід від 3 до Р може бути зроблений лише при посередництві М. 
Таким чином, «сутність» М полягає У тому, що воно є середнім або третім терміном, котрий 
ми вище назвали сутнісним атрибутом. Мислитель замі- 

1 Репродукція — процес відтворення.— Прим, упоряд. 
2 Абстрагування — виділення однієї властивості з різноманітності властивостей 

предмета.— Прим, упоряд. 
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щує тут початкове конкретне дане 5 його абстрагованою властивістю М. Що 

справедливо відносно М, що зв'язано з М, те справедливо і відносно 5, те зв'язане і з 8. 
Оскільки М, власне кажучи, є одною з частин цілого 5, мислення можна дуже гарно 
визначити як заміщення цілого його частинами і зв'язаними з ним властивостями та 
наслідками. Тоді мистецтво мислення можна охарактеризувати двома рисами: 

1) проникливістю, або вмінням відкрити в цілому факті 5, що знаходиться перед нами, 
його сутнісний атрибут М; 

2) запасом знань, або вмінням швидко поставити М 
у зв'язок з даними, що підпорядковуються йому, зв'язані з ним і випливають з нього. 

Якщо ми хоча б побіжно поглянемо на звичайний силогізм: 
М є Р 
5 є М 
5 є Р, то побачимо, що друга або менша посилка потребує проникливості, перша або 

більша — повних та численних знань. Звичайно, частіше зустрічається широта знань, ніж 
проникливість, адже здатність розглядати конкретні дані під різними кутами зору менш 
поширена, ніж вміння завчати давно відомі положення. Так що у повсякденному вживанні 
силогізмів новим кроком мислення є менша посилка, яка висловлює нашу точку зору на 
даний об'єкт, але, звичайно, не завжди, оскільки той факт, що М зв'язане з Р, також може 
бути до того невідомий і нині вперше нами сформульований. Сприйняття того факту, що ЗІ є 
М, втілює точку зору на 5. Твердження, що М є Р,Я загальне або абстрактне судження. 

Скажемо декілька слів про те і друге. 

Що таке точка зору на даний предмет? 

Коли ми розглядаємо 5 просто як М (наприклад, кіновар просто як ртутну сполуку), то 
звертаємо усю нашу увагу на цей атрибут М, ігноруючи усі інші атрибути. Ми лишаємо 
реальне явище 5 його повноти. Адже всяка реальність містить незліченну кількість різних 
сторін Щ властивостей. Навіть таке звичайне явище, як лінія, проведена нами в повітрі, може 
розглядатись стосовно її положення, форми, довжини і напрямку. Аналіз більш складних 
речей взагалі допускає безліч точок зору. Та Л 
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кіновар є не лише ртутна сполука, а ще й фарбує у яскраво-червоний колір, має значну 

питому вагу, привозиться до Європи з Китаю і т. ін. 
Усі предмети суть джерела властивостей, які пізнаються нами лише мало-помалу, і 

справедливо говорять, що вичерпно пізнати щось одне — означало б пізнати весь Космос. 
Людина являє собою досить складне явище, але з цього нескінченно складного комплексу 
властивостей провіантмейстер в армії вилучає для своїх цілей тільки одну — споживання 
стількох-то фунтів їжі на день; генерал — здатність проходити в день стільки-то верст; 
столяр, котрий виробляє стільці,— такі-ось розміри тіла; оратор — чутливість до тих чи 
інших слів; театральний директор — згоду заплатити рівно стільки-то за вечір розваг. Кожна 
з цих осіб виділяє в цілісній людині певну сторону відповідно до особистої точки зору. Всі 
інші точки зору на конкретний факт однаково істинні. Немає жодної властивості, яку 
можна було б визнати, абсолютно сутнісною для чогось... 

Стаючи тимчасово на одну з точок зору відносно речі, я починаю несправедливо 
ігнорувати інші. Оскільки ж я можу кваліфікувати річ кожного разу тільки одним певним 
чином, кожна моя точка зору неминуче виявиться помилковою, вузькою, однобокою... 

Реальність лишається повністю байдужою до тих цілей, які ми з нею пов'язуємо. її 
буденне житейське призначення, її найбільш звична для нас назва та властивості, що 
асоціюються з останньою у нашому розумі, не є по суті чимось недоторканим. Вони більше 
характеризують нас, ніж саму річ. Але ми до того заковані в забобони, наш розум до того 
закляк, що найбільш звичним назвам речей та пов'язаним з ними уявленням ми приписуємо 
значення чогось вічного, абсолютного... 

Мислення завжди має зв'язок з особистим інтересом 
Повернемось ще раз до символічного зображення процесу думки: 
М є Р 
5 є М 
5 є Р 
Ми відрізняємо і виділяємо М, оскільки у даний момент воно є для нас сутністю 

конкретного факту, явища чи реальності 5. Але в нашому світі М знаходиться у 
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необхідному зв'язку з Р, тому Р є друге явище, яке ми можемо знайти і яке також 

пов'язане з фактом 8. Ми можемо зробити висновок, що 3 є Р через посередництво М, яке за 
допомогою нашої проникливості виділили у ролі сутності 5. 

Зверніть увагу, що М було добрим показником нашої проникливості і дало можливість 
виділити Р та абстрагуватись від інших властивостей 3 лише завдяки своїй значущості, 
цінності для нас. І навпаки, якби Р не мало для нас ніякого значення, то кращим показником 
сутності 3 було б не М, а щось інше. (...) 

Отже, в мисленні є дві дуже важливі сторони: 
1) властивість, виділена нами з конкретного факту, визнається нами рівнозначною 

усьому факту, з якого її виділено; 
2) виділена таким чином властивість наштовхує нас на відомий висновок і надає цьому 

висновку такої очевидності, яку ми не змогли б виділити безпосередньо з даного 
конкретного факту. 

Проникливість 

Таким чином, для мислення потрібне вміння вибирати не будь-які властивості з даного 
конкретного факту, а і лише ті, які відповідають правильному висновку. Вибираючи 
невідповідні властивості, ми отримаємо неправильний висновок. Але тут криється одне 
питання: Як вибираємо ми певні властивості з конкретних даних, і чому в багатьох випадках 
вони відкриваються лише геніями? Чому всі люди не можуть мислити з однаковим успіхом? 
Чому лише одному Ньютону вдалося відкрити закон тяжіння, одному Дарвіну — принцип 
виживання істот найбільш пристосованих? Щоб відповісти на ці питання, необхідно провести 
нове дослідження, поглянувши, як у нас природним шляхом розвивається проникнення в 
явища дійсності. 

Спочатку усі наші знання є досить невиразними. Дитина, яка починає усвідомлювати 
кімнату, мабуть, відрізняє її від годувальниці, хоча в дитячій свідомості поки що немає чіткої 
структури. Такі ж тьмяні враження викликає зовсім нова сфера досвіду і у дорослого. 
Бібліотека, археологічний музей, автомагазин являють новачкові свою малозрозумілу 
цілісність. Але досвідченого автомобіліста, антикварія, бібліофіла цікавить не ця цілісність 
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і вони стрімко поринають в дослідження деталей. Добра обізнаність з предметом 

породжує у них здатність до розрізнення... елементів цілого. Але завдяки чому ми 
спрямовуємо увагу спочатку на той, а потім на інший елемент? 

На це можна відразу ж дати дві ясні відповіді: 1) завдяки нашим практичним та 
інстинктивним інтересам і 2) завдяки нашим естетичним інтересам... Ці практичні та 
естетичні інтереси є найбільш важливими факторами, що сприяють ясному виділенню 
частковостей з цілісного конкретного явища. Вони спрямовують нашу увагу па об'єкти, але 
чим вони є — цього ми не можемо сказати. Ми повинні у даному випадку обмежитись 
визнанням їх подальшої неподільності і вважати первинними факторами, що визначають 
напрям зростання наших знань. 

Допомога, яку подають мисленню асоціації за подібністю (...) 

Що ви робите, читачу, коли хочете точно визначити схожість або відмінність двох 
об'єктів? Би можливо якнайшвидше переносите увагу то на один, то на інший предмет. 
Швидка почергова зміна вражень у свідомості висуває на перший план подібності та 
відмінності об'єктів, які назавжди вислизнули б з нашої уваги, якби чергове сприйняття 
вражень від обох предметів відділяли великі проміжки часу. Що робить вчений, ведучи 
пошук прихованого в явищі принципу чи закону? Він навмисно перебирає всі ті випадки, в 
яких можна знайти аналогію з даним явищем, і, заповнюючи одночасно всіма аналогіями 
свій розум, стає здатним виділити серед них ту особливість, яку він не зміг визначити, 
аналізуючи кожну аналогію окремо... Ці приклади свідчать, що для дисоціації властивостей 
проста повторюваність даного явища в досвіді за різних обставин ще не є достатньою 
підставою. Нам потрібне дещо більше, а саме: щоб вся різноманітність оточуючих обставин 
постала перед свідомістю відразу. Лише тоді властивість, яку шукаємо, виділиться з-поміж 
інших і займе окреме місце... 

Якщо читач цілком з'ясував мою думку, то він, напевно, зрозуміє, що розум, у якому 
переважає асоціація за подібністю, найбільш придатний для виділення загальних 
властивостей, найбільш здатний до мислення в точному розумінні... Всі згодні з тим, що генії 
відрізняються від звичайних людей незвичайним розвитком здатності до асоціацій за 
подібністю. Встановлення цього факту складає одну із значних психологічних заслуг Бена '. 
Вказана властивість спостерігається у геніїв не лише в сфері мислення, але й в інших сферах 
психічної діяльності. 
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