
Пролог 

«Еврика!» Ніхто не знає напевне, чи справді Архімед ко-
лись вигукнув це слово, а потім вискочив із ванни й побіг 
вулицями стародавнього міста Сіракузи, сповіщаючи всіх про 
своє нове відкриття. Однак ця історія продовжує існувати 
впродовж двох тисячоліть, оскільки постійно знаходить відгук 
серед людей, які, ймовірно, переживали подібні «ага-реакції» 
чи раптові усвідомлення самих себе. Такі «інсайти», як їх 
називають психологи, - це могутнє знання, що розширює наше 
розуміння світу та нас самих. Воно може дати нам і 
просвітлення, і практичні переваги. 

Історії, пов’язані з інсайтами, трапляються в повсяк-
денному житті кожного з нас, і саме тому вже близько двад-
цяти років ми активно вивчаємо цей процес. Навіть більше: 
саме тому ми написали цю книгу. Наша мета - пояснити, що 
таке інсайти, як вони виникають і як збільшити частоту їх 
появи, опираючись на факти наукового дослідження. Однак 
спочатку ми хочемо розповісти трішки про нашу роботу і, 
дещо загальніше, про дослідження самого поняття інсайту. 

Упродовж кількох десятиліть після Першої світової війни 
німецькі психологи документували спостереження, що 
людина, постаючи перед заплутаною і, на перший погляд, 
нерозв’язною проблемою, раптом може усвідомити, що вона 
думала про неї неправильно, коли рішення насправді було 
досить просте. Адже головне в розв’язанні проблеми - те, як 
ви її бачите. 
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Після визначення поняття інсайту психологи зосередилися 
на тому, щоб його охарактеризувати. Зокрема, вони 
намагалися показати, що воно є унікальним і відмінним від 
навмисного свідомого мислення - аналізу. Зокрема, у 1980-х 
роках психолог Джанет Меткалф показала, що люди здатні 
свідомо керувати своїм умисним аналітичним мисленням; 
однак їхні розумові процеси, що приводять до інсайту, 
переважно є підсвідомими, у зв’язку з чим їх дуже важко 
відслідкувати, а також передбачити, коли розв’язання певної 
проблеми ввірветься до свідомості як ага-реак- ція. Наступний 
крок було зроблено на початку 1990-х років, коли психолог 
Джонатан Шулер продемонстрував, що інтуїтивно осягнене 
мислення слабке й легко затьмарюване - обдумування 
проблеми вголос зменшує ймовірність того, що ви розв’яжете 
її завдяки спалаху інсайту, однак обговорення виходу зі 
складної ситуації не нашкодить вашому вмінню розв’язувати 
проблеми аналітичним шляхом. 

Незважаючи на відкриття Шулера, в 1990-х роках резуль-
тати досліджень інсайту траплялися надзвичайно рідко. Ця 
галузь стала ледь не бездіяльною. І хоча поняття інсайту 
залишилося головною темою експериментальної психології, 
що висвітлюється майже в кожному ввідному підручнику з 
психології, все одно не вдавалося точно визначити принцип 
його дії. Найважливіші питання залишилися незмінними: «Як 
саме відбувається інсайт?» та «Чи можемо ми стимулювати 
його частішу появу?». 

Однак на шляху до прогресу була одна перешкода, яка 
стосувалася самої сутності інсайту: «Він відчувається по-ін-
шому». Могутність ага-реакцій стає причиною того, що люди 
їх помічають і запам’ятовують. Проте деякі скептики запев-
няють, що це відчуття оманливе і що інсайти відрізняються 
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від навмисного мислення лише тим, що відчувають люди, 
досягнувши розв’язання. Іншими словами, в них немає нічого 
особливого. Вони заявляють, що миті еврики, як справжні 
креативні осяяння, це ніщо інше, як казки. 

Наприкінці 2000 року, зустрівшись за роботою в Пен- 
сильванському університеті, ми обговорювали, чи можуть 
скептики виявитися правими. Що, коли ага-реакції відчу-
ваються по-іншому, однак не є унікальними? Можливо, це 
звичайне мислення, яке час від часу дає незвичайні резуль-
тати? Якби ж тільки був якийсь об’єктивний покажчик, який 
зможе підтвердити реальне існування інсайту - щось, що 
допоможе нам відокремити ага-реакції, проаналізувати їх і 
визначити, чи є вони унікальними. 

Ми усвідомили, що, теоретично, такий об’єктивний по-
кажчик таки існує - і він у діяльності мозку. Це спрямувало нас 
на правильний шлях. 

До того часу наукові дослідження Марка були орієнтовані 
на зовсім іншу проблематику: наскільки сприйняття мови 
залежить від правої півкулі - частини мозку, яка більше від-
повідає за просторові процеси, ніж за мову. Опираючись на 
дослідження інших вчених та власне вивчення малопомітного 
мовного дефіциту в пацієнтів із пошкодженою правою 
півкулею мозку, він висунув теорію, згідно з якою півкулі 
мозку обробляють інформацію по-різному. Переломний мо-
мент у кар’єрі Марка відбувся в 1994 році після прослухову- 
вання лекції про інсайт, яку читав Джонатан Шулер. Слова 
науковця переконали Марка в тому, що та риса правої півкулі, 
завдяки якій люди можуть вільно розуміти мову - точніше, 
поєднувати слабко пов’язану між собою інформацію, - також 
сприяє появі ага-реакцій. Упродовж 1900-х років, об’єднавши 
свої зусилля з Едвардом Боуденом, дослідником 
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інсайту, якого він знав ще з часів аспірантури, Марк працював 
над біхевіористським вченням; унаслідок їхньої спільної праці 
підтвердилася особлива роль правої півкулі в процесі інсайту 
А тим часом Марк почав досліджувати процес мовлення за 
допомогою фМРТ - функціональної магнітно-резонансної 
томографії, - щоб розмітити ділянки мозку, завдяки яким люди 
здатні розуміти історії. Згодом він почав розмірковувати над 
тим, щоб почати використовувати фМРТ для вивчення 
інсайту. 

У 1990-х роках головна зацікавленість досліджень Джона 
припадала на невральну основу «семантичної пам’яті», тобто 
те, як люди здобувають, використовують, а іноді й втрачають 
свої знання. Він зумів записати електричну активність мозку 
за допомогою ЕЕГ — електроенце- фалографії, - щоб 
схематично, мить за миттю, відтворити зародження ідеї в 
мозку. Наступним логічним кроком стало спостереження за 
тим, як у голові виникає інсайт. Разом із Родеріком Смітом, 
своїм аспірантом, він опублікував біхевіористську наукову 
роботу, демонструючи, що інсайти виникають раптово й у 
повному обсязі, тобто підтверджуючи свідомий досвід 
раптовості. Це змусило його замислитися над використанням 
ЕЕГ для вивчення інсайту. 

Галузь візуалізації мозку почала набирати обертів на по-
чатку 1990-х років і стрімко розвивалася впродовж наступних 
десятиліть. Доступність таких технологій означала, що ми не 
були обмеженими лише спостереженнями за поведінкою 
людини, а могли зазирнути всередину її мозку, коли він 
функціонує. Це змінило абсолютно все. 

Перші нейровізуалізатори здебільшого досліджували 
здібності, які вже були детально проаналізовані вченими- 
психологами; сприйняття, увагу, рух і пам’ять. Вони 
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уникали складніших досліджень розумових здібностей, які 
були більш заплутаними й менш зрозумілими і стосувалися, 
наприклад, логічного ходу думок, прийняття рішень та 
розв'язання проблем - не кажучи вже про інсайт. 

Ми були переконані, що готові скористатися цими ін-
струментами й дослідити поняття інсайту, однак спершу нам 
потрібно було прийняти наукове рішення: «Який саме 
експеримент слід здійснити?». Для дослідження бракувало 
коштів та часу. Нашого фінансування вистачало для здійс-
нення лише одного експерименту. Але який саме обрати? Ми 
міркували над цією проблемою певний час, однак постійно 
поверталися до одного й того самого питання, яке, зрештою, 
виявилося ключовим: «Що відбувається в мозку тієї миті, коли 
людина знаходить вихід зі складної ситуації за допомогою 
спалаху інсайту?». Тому спланували експеримент, який мав 
пролити світло на ага-реакції. 

До 2002 року ми продумали всі деталі цього першого 
дослідження й були готові розпочинати тестування. Однак 
занепокоєння посилювалося тим, що ми добряче ризикували. 
За ідеальних умов дослідники полюбляють здійснювати 
невеличкі підготовчі («пробні») експерименти, щоб виявити 
всі відхилення, - це дає змогу покращити своє дослідження до 
його повного запуску. В нас не було на це ні грошей, ані часу, 
тож ми мусили все зробити правильно з першого разу. 

Зібравши всю інформацію, наступні кілька місяців ми пе-
ребували окремо одне від одного, аналізуючи результати ЕЕГ 
та фМРТ. А опісля обмінялися нашими зображеннями мозку й 
були вражені побаченим: накладені одне на одне зображення 
ЕЕГ та фМРТ збігалися майже ідеально! Головний результат 
виявився таким: основна ділянка правої півкулі під 
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час ага-реакції починає світитися. Поєднавши це з іншими 
відкриттями, ми нарешті отримали тверді докази реальності та 
унікальності інсайту. І почали готувати наукову статтю з 
описом результатів дослідження. До того часу, як ми пе-
ренесли свою діяльність до інших факультетів - Марк до 
Північно-Західного університету, а Джон до Дрексельського 
університету, - наша маленька команда вже передала статтю 
для публікації. Тож ми були надзвичайно раді, коли за неї 
взявся авторитетний журнал PLoS Biology. 

Наша доповідь привернула до себе багато уваги з боку 
психологів та неврологів. Дослідники завжди проявляли 
зацікавленість до інсайту, зокрема й тоді, коли нових доказів 
існування цього явища було надзвичайно мало, щоб 
підживити інтерес. Але ми навіть не прогнозували настільки 
позитивної реакції, яка надійшла до нас і від ЗМІ, й від 
громадськості. Наприклад, британська газета The Times за-
хоплено заявила про відкриття в мозку «Точки-Е» («Е» озна-
чає «еврика») - симпліфікації, необхідної для резюмування 
отриманих нами експериментальних даних. Така інформація 
спонукала людей з усіх соціальних верств надсилати нам 
листи, описуючи свої ага-реакції та власні спостереження про 
творчі здібності. Деякі історії знайшли своє місце на сторінках 
цієї книги. Інші - надихнули на нові експерименти. 

Перше дослідження нейровізуалізації спонукало до по-
дальшого вивчення теми, яке триває досі і є нашою ключовою 
діяльністю. Коли дослідження просунулося вперед, стало 
очевидним, що розповіді про інсайт неможливо втиснути в 
газетну статтю. Для цього потрібна книга. 

Тож ми взялися за написання книги, намагаючись зробити 
її жвавою та читабельною. Водночас для нас було 

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

https://kniga.biz.ua/book/psychology/115/7437/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_content=7437


Пролог І 17 

важливо гарантувати її достовірність із наукового погляду. 
Документальне підтвердження всіх фактів, а також цікаву 
інформацію, що не увійшла до книги, можна знайти в при-
мітках. Крім того, ми прагнули викликати в читачів подив 
відкриття й тим самим надихнути їх скористатися резуль-
татами наших досліджень і стати більш творчими в своєму 
особистому й професійному житті. Щоб допомогти їм у 
досягненні таких цілей, ми включили до книги багато 
бувальщин, у яких розказано про ага-реакції та обставини, що 
до них приводять. Як вчені ми не вважаємо ці історії точними 
фактами на користь чи проти певних наукових теорій, 
оскільки будь-яка бувальщина може бути винятковим 
випадком або викривленою інформацією. Однак вони, 
безсумнівно, допомагають змалювати ключові ідеї. До того ж 
розказані історії надихнули нас, а тому, сподіваємося, на-
дихнуть і вас. 

Написання цієї книги стало для нас колосальним життєвим 
досвідом. Однак справжню винагороду ми вбачаємо в 
можливості поділитися цієї інформацією з вами. Тому 
сподіваємося, що наші досягнення дадуть вам змогу вико-
ристовувати свій творчий інсайт для пізнання й перевер- 
шення особистих та професійних прагнень. 

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

https://kniga.biz.ua/book/psychology/115/7437/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_content=7437


Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

https://kniga.biz.ua/book/psychology/115/7437/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_content=7437


 

1 
Нове розуміння, 

нове бачення 

Але хто може підрахувати чи зважити такі 
спалахи осяянням розуму? 
Хто може виявити ті незбагненні нитки, які 
зв'язують наше мислення? 

Герман фон Гельмгольц, науковець 
 
Гелен Келлер не знала, що таке слово. У віці дев’ятнадцяти 

місяців дівчинка захворіла, внаслідок чого мала до кінця 
життя залишатися глухо-сліпою, тобто позбавленою мож-
ливості навчитися говорити. Вона користувалася кількома 
знаками для базової комунікації, що передбачали виключ- но 
жестикулювання. Гелен була ув'язнена у світі предметів, 
відчутних лише на дотик. А такі поняття, як слова та ідеї, 
перебували за межами її розуміння. 

У 1887 році, коли Гелен було шість років, її батьки найняли 
молоду викладачку на ім’я Енн Салліван, яка мала навчати 
дівчинку вдома. Енн, яка стала для Гелен подругою і 
попутницею на все життя, спробувала навчити дівчинку слів, 
виводячи їх на долонях своєї юної учениці. Так Гелен змогла 
запам’ятати кілька креслень, та не була здатна 
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