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ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ

Порівняння природничих наук з гуманітарними свідчить не
на користь останніх. Як зауважує К. Поппер [38], соціологія не
дочекалася не лише свого І. Ньютона, а навіть Г. Галілея. Те саме
можна сказати стосовно будьякої іншої гуманітарної дисциплі
ни. Можна навести достатню кількість понять, ідей, концепцій,
усіляких соціальних проектів, які свого часу були затребувани
ми, але виявилися хибними. Наприклад, декларувалася можли
вість: побудови суспільства без експлуатації людини людиною, на
родження «нової людини» внаслідок зміни суспільних відносин,
побудови земного раю на основі планової економіки і заборони
приватної власності на засоби виробництва, пізнання законів роз
витку людства і т.ін. Слід зазначити, що інерція створення хиб
них доктрин не подолана. Наприклад, наприкінці ХХ століття
була висунута концепція кінця історії, яка хоча й наробила бага
то галасу, але була швидко похована під гуркіт наступних кроків
історичної ходи людства (розвал останньої імперії, локальні вій
ни та інші події).
Про причини невдач гуманітарних дисциплін у розробленні
адекватних моделей людини і суспільства говорили і писали не
одноразово. Називалися різні причини їх жалюгідного стану.
Найбільш істотні з них полягають у такому. Перша причина –
значно більша складність суспільних явищ порівняно з тими,
які вивчали згадані вчені. Адже мова йде, за великим рахун
ком, про жагучу таємницю самоорганізації живої матерії та її
центральну проблему – закономірності функціонування мозку
людини. Вона вже усвідомлена науковою громадськістю, про
що свідчать дослідження у сфері штучного інтелекту, пошуки
концепцій нових дисциплін: квантової психології, квантової
біомеханіки, фізики свідомості, нейронних мереж тощо. Свого
часу фізики вилучили людину зі списку об’єктів дослідження,
передавши її біологам. Але останнім потрібна допомога як з боку
фізиків, так і з боку математиків, що вони й почали робити зі
змінним успіхом. Досить згадати участь фізиків у розробленні
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концепції гена [45], у становленні такої дисципліни, як елект
робіологія [3], участь математиків світового рівня Дж. фон На
ймана і І. М. Гельфанда у вивченні мозку й фізіології людини,
героїчну спробу французького математика Р. Тома розгадати
проблему морфогенезу. Хоча локальні успіхи є, однак рівень
вивчення особливостей роботи мозку не перевищує 10 відсот
ків. Це й не дивно, адже природа його створювала протягом со
тень мільйонів років, якщо сюди приєднати і тваринний світ.
Тому не варто сподіватися, що природа відкриє свої таємниці
за якихось тристачотириста років. Тим більше, що спроба
з’ясувати природу свідомості може наштовхнутися на межу пі
знання. Як пишуть автори [45], не можна уявити, що якийсь
електрон, кружляючи на своїй орбіті в одному з атомів нейро
ну головного мозку, здогадується про своє існування. Слід та
кож додати й нашу повну необізнаність з питання про хід про
цесу прийняття індивідуальних рішень на атомному рівні. Тому
не дивно, що розробники різних соціальних концепцій вико
ристовували різноманітні припущення, покликані замінити
брак знань з фізіології людини.
Друга причина пов’язана з явищем, зафіксованим в глибоко
му афоризмі, який належить Т. Гоббсу: «Якби аксіоми геометрії
зачіпали інтереси людей, то вони були б спростовані». Що стосу
ється аксіом чи постулатів (але не їх сурогатів) гуманітарних дис
циплін, то вони дійсно зачіпають інтереси самодіяльних індиві
дів. Адже за будьякого ладу суспільство утворює піраміду за різ
ними ознаками, головними з яких є майнова і посадова. У кожній
з пірамід є верх і низ, мешканці яких порізному оцінюють одні й
ті самі явища суспільства. Тому гіркі істини намагаються усуну
ти з тієї чи іншої моделі, діючи за принципом: у конкуренції істи
ни та інтересу перемагає останній. Адже давно сказано, що голов
не не дійсність, а те, як людина її сприймає. Якщо когось не задо
вольняє шліфування гострих кутів в тій чи іншій соціальній мо
делі, він може задовольнити свою допитливість самотужки – це
його право. Тому не дивно, що гуманітарні дисципліни і відпо
відні дослідження з претензіями на науковість подаються пере
важно в досить препарованому вигляді, ніби засушені квіти,
взяті з гербарію.
Наступна причина пов’язана з нехтуванням гуманітаріями за
гальних методологічних принципів наукової творчості [60]. Ба
гатьом з них здається, що вони їх не стосуються, бо розроблені
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здебільшого фізиками. Наприклад, у [44] можна зустріти тверд
ження про те, що соціальні явища слід пояснювати лише соціаль
ними причинами. Воно спростовується елементарним прикладом.
Відмова гуманітаріїв від принципу емпіричної верифікації та ем
піричної фальсифікації не може забезпечити розроблення адек
ватної моделі в тій чи іншій гуманітарній дисципліні.
Остання причина має психологічну природу. Деякий час вва
жалося, що ідеалом дослідника, якого він прагне, є істина. На
справді ситуація є більш складною. Не буде великим перебільшен
ням сказати, що прагнуть дійти істини одиниці, навіть серед до
слідників. Для багатьох інших пошуковців істина – це надто абс
трактна річ, прикладне значення якої в багатьох випадках ста
виться під сумнів. Виникають інші, більш прагматичні цілі, які
цілком задовольняють пошуковця, особливо за наявності оплаче
ного замовлення.
Як випливає з попереднього, фізика і фізіологія людини ще
не мають у своєму арсеналі достатньої основи, яка могла б стати
підґрунтям розвитку гуманітарних наук. Передбачення К. Марк
са: «У майбутньому всі науки будуть науками про людину» – має
глибокий сенс, але воно ще не здійснилося. У той же час не варто
пасивно чекати виникнення такого фундаменту. Як сказав Л. Больц
ман з іншого приводу: «Довго доведеться чекати». Тому діяти слід
за принципом чорного ящика, суть якого стосовно людини прого
лосив Г. Гегель: «Що людина робить, такою вона і є». Зрозуміло,
що слово «людина» тут можна замінити словами «колектив»»,
«суспільство», «нація». А що саме робить людина за певних об
ставин, можна дізнатися з багатьох джерел, у тому числі з афори
змів, авторських чи народних, які нагромаджувалися віками і
пройшли випробування часом, зберігаючи достатню ймовірність
відтворення їх змісту. Такі афоризми можна розглядати як виснов
ки з протокольних записів пасивних експериментів зі спостере
ження людиною людини, колективів, суспільства. Природно при
пустити, що згадані висновки, тобто афоризми, передавалися з
покоління в покоління лише в тому випадку, коли вони підтверд
жувалися черговими спостереженнями. Це припущення підси
люється тими фактами, що подібні афоризми виникали в різних
народів як одночасно, так і в різні часові епохи. Крім згаданої
вимоги достатньої ймовірності відтворення їх змісту, афоризми
повинні бути достатньо загальними й мати соціальну чи науково
природничу значущість. Виникає питання, якою мірою висновки,
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зроблені на підставі тих чи інших афоризмів, відповідають кри
теріям науковості, що вимагає експериментального підтверджен
ня змісту афоризму з імовірністю, яка перевищує похибку експе
рименту. Щодо цього можна висловити такі міркування. Якщо
з’явився якийсь афоризм, то це означає, що була достатня часто
та спостережень якогось явища, яке виникало з певною ймовірніс
тю при виконанні певних умов. Ця неодноразово повторювана
ймовірність і спонукала до формулювання такого афоризму. Якщо
ж до того він витримав перевірку часом (мова йде про століття і
більше), то існує якийсь механізм, що забезпечує певний рівень
відтворюваності явища. Крім того, імовірність відтворення мож
на перевірити не лише в принципі, але й практично, шляхом спо
стереження за колективами або анкетування певних груп самоді
яльного населення.
Для прикладу розглянемо афоризми, актуальність яких під
тверджується достатнім потоком фактів, частина яких спорадич
но проникає в ЗМІ. Перший з них арабського походження, хоча
став уже міжнародним:
Хочеш нажити ворога – зроби комунебудь добро.

(П.1)

Тут є одна дія якогось індивіда стосовно іншого індивіда – зро
бити йому добро. Найбільш імовірними наслідками цієї дії є такі:
вдячність, байдужість, ворожість. Отже, маємо випадкову вели
чину, яка може набувати три значення з невідомими ймовірнос
тями. Оскільки перші два значення не вражають свідомість лю
дини, то їх, природно, не згадують. Вражає своєю несподіваністю
третій наслідок, що і є причиною формулювання самого афориз
му як визнання нетривіальності результату. Другий приклад по
глиблює попередній і належить Ларошфуко [26]:
Безпечніше зробити комунебудь мале зло,
ніж велике добро.

(П.2)

Тут порівнюються наслідки двох дій, але зупинимося на дру
гій – велике добро. Очевидно, що наслідків у цьому випадку буде
більше, принаймні на одиницю. До попередніх значень слід дода
ти нове – активна ворожість, тобто завдання зла творцю добра.
Оскільки найбільш несподіваним наслідком є останній, то афо
ризм фіксує увагу саме на ньому як на певному відкритті в пове
дінці індивіда за наведених умов.
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Щодо його актуальності, то, на жаль, вона не зменшилася з
часів Ларошфуко. Хоча ймовірність його реалізації менша від по
переднього, але за нею стоять значно вагоміші речі, щоб ними
можна було знехтувати.
Оскільки ймовірність цих і подібних їм за вагомістю афориз
мів підтверджується стабільно впродовж кількох століть, то є всі
підстави заявити, що ми маємо справу зі стохастичними закона
ми, які описують характерні особливості поведінки індивідів за
певних обставин. Можна піти далі й запитати: «Яке джерело за
безпечує частоту реалізації подібних афоризмів?». Воно – у само
му мозку, роботу якого ми й намагаємось вивчити шляхом аналі
зу афоризмів. Так реалізується принцип чорного ящика: не знаю
чи механізмів прийняття рішень на молекулярному рівні і вивча
ючи лише моделі поведінки індивіда, зафіксовані в афоризмах,
можна одержати стохастичні закони його поведінки в характер
них ситуаціях. Подібні міркування стосуються й тих афоризмів,
які описують усереднені характеристики поведінки кількох або
групи індивідів в конкретних і чітко визначених умовах.
Поодинокі випадки використання афоризмів для формулюван
ня законів гуманітарних дисциплін уже спостерігалися в мину
лому. Так, наприклад, широковідомий у країнах Західної Євро
пи закон корупції має однією з своїх первісних форм афоризм лор
да Актона:
Будьяка влада розкладається.
Абсолютна – розкладається абсолютно.

(П.3)

У роботі [38] К. Поппер наводить низку інших законів афори
стичного походження, які автор називає технологічними.
З попереднього випливає доцільність узагальнити окремі ви
падки використання афоризмів як стохастичних закономірно
стей до рівня нової дисципліни, яка слугувала б фундаментом
для розроблення ряду гуманітарних дисциплін, що спирають
ся не на спекулятивні концепції, які не витримують перевірки
часом, а на висновки, що мають тривале емпіричне підтвер
дження. Завдання нової дисципліни – методи аналізу і синтезу
афоризмів (МАСА) – полягає в нагромадженні, систематизації,
аналізі та синтезі спостережень, виконаних над різними фор
мами діяльності людини, колективу, суспільства з метою фор
мулювання основних характеристик згаданих об’єктів, які ві
дігравали б роль аксіом, постулатів, принципів при побудові
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розгорнутих текстів дисциплін гуманітарного циклу. З метою
виконання такої програми вводиться понятійний апарат, зміс
това алгебра афоризмів, їх класифікація за різними ознаками,
дії над ними. Основні засади нової дисципліни викладені в роз
ділах 1–2. Наступні розділи присвячені застосуванню МАСА до
окремих дисциплін, перелічених у змісті.
Хоча біофізика ще не має основ для обґрунтування МАСА, але
математика вже володіє належним принципом: теоретичною ос
новою МАСА з позицій математичної статистики є теорема Бен
форда, яка застосовується до об’єктів живої і неживої природи,
зокрема в соціології, фізиці, біофізиці, лінгвістиці, а також у бо
таніці, астрономії та ін. Її можна сформулювати (без уточнюючих
деталей) таким чином:
сукупність однорідних предметів або явищ живої чи неживої
природи, яка формується цілком випадково, має стабільний
частотний спектр будьяких випадкових параметрів, які їх ха
рактеризують. Відхилення від стабільності, що перевищує
певні межі, з великою ймовірністю свідчить про порушення
випадковості формування відповідної сукупності.
Саме завдяки тому, що афоризми відтворюють характеристи
ки об’єктів і явищ, які були сформовані природним шляхом про
тягом століть, і навіть тисячоліть, ми спостерігаємо їх повторю
ваність і вправі розглядати їх як стохастичні закономірності, які
доцільно взяти як постулати багатьох гуманітарних дисциплін.
Саме так формувалася класична механіка з тією відмінністю, що
її закони детерміністичні. Отже, МАСА покликана надати гума
нітарним дисциплінам емпіричну основу і зблизити їх з природ
ничими науками. Зміст теореми Бенфорда не був несподіваним,
бо він підтверджувався в багатьох спостереженнях ще задовго до
доведення згаданої теореми в 1938 році. Практичне застосування
теореми Бенфорда до характеристик людини й суспільства як об’
єктів вивчення неодмінно супроводжуватиметься появою нових
дисциплін типу статистичної біології з усіма розгалуженнями,
як наприклад, статистична нейродинаміка, статистична сек
сологія і т.ін. Ці дисципліни міститимуть частотні спектри всіх
параметрів, що характеризують індивіда й суспільство. Вони і за
безпечать повне статистичне обґрунтування МАСА. Що стосуєть
ся обґрунтування на молекулярному, а тим більше на атомному
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рівнях, то воно сприймається поки що як фантастика, яку бажа
но перетворити на дійсність.
Пропонована дисципліна має багато граней, кожна з яких
межує з деяким напрямами досліджень в інших галузях. Напри
клад, існує певний зв’язок з афористикою, але скоріше формаль
ний, ніж суттєвий. Насправді лише незначна частка афоризмів,
які друкуються в багатьох збірниках, енциклопедіях, задоволь
няє вимоги МАСА і гідна бути предметом дослідження. Так, із
загальної кількості афоризмів Ларошфуко, що перевищує 650,
лише близько двох десятків містять нетривіальні спостереження.
Крім того, методи й мета дослідження тут значно відрізняються
від тих, які використовує і переслідує афористика.
З наведених вище цілей МАСА випливає, що вона межує з кож
ною дисципліною, у якій знаходить застосування: соціологією, по
літологією, психологією і психодіагностикою, методологією точ
них наук, естетикою, філософією, конфліктологією, параметрич
ною ідентифікацією, математичним моделюванням соціальної ди
наміки та іншими дисциплінами.
Точність цитування афоризмів гарантована. Що стосується
точності з погляду форми, то питання залишається відкритим.
У деяких випадках подаються модифіковані афоризми внаслі
док застосування до них деяких операцій (наприклад, оптимі
зації) або афоризмізації тексту автора. У таких випадках про
це повідомляється. Тим самим збільшується ступінь присут
ності авторів у нових історичних епохах і триває активне жит
тя їх творчих здобутків.
Викладення змісту роботи проведене на інтуїтивному рівні,
тому поняття змістової алгебри вводяться без використання теорії
нечітких множин. Рандомізація афоризмів та приклади можли
вих застосувань деяких моделей випадкових процесів наводяться
як ілюстрації, що не вимагає спеціальних знань і не впливає на
розуміння решти тексту. Що стосується використання деяких
математичних моделей для реальних розрахунків, то їх за бажан
ня можна опустити без збіднення розуміння основного змісту.
Книга адресована всім, хто не байдужий до зближення гума
нітарних і природничих дисциплін, які розмежовані глибокою
прірвою. Вона буде корисною студентам, викладачам вищих на
вчальних закладів, дослідникам гуманітарних проблем і всім, хто
готовий прийняти нову методологію їх розвитку, сформульовану
ще К. Поппером. У більш широкому контексті наука – це ядро
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культури в глибокому розумінні цього поняття. Тому згадане збли
ження неодмінно сприятиме злиттю двох культур в розумінні
Ч. Сноу [42]. Отже, книга адресується і тим читачам, для яких
віддаленість двох культур є небажаним і психологічно неприйнят
ним явищем в житті людства, зануреного в океан суб’єктивіст
ських оцінок, породжених мінливою модою.
Нумерація афоризмів ведеться двома цифрами, перша з яких
позначає номер розділу, а друга – номер афоризму в ньому. Для
більшості авторських афоризмів вказане літературне джерело.
Афоризми, позначені літерою А, належать автору. Один і той са
мий афоризм може використовуватися неодноразово, оскільки за
лежно від контексту він може змінювати свій змістовий вектор і
цим нагадує коштовний кристал, який порізному відбиває світ
ло залежно від орієнтації. У разі повторного використання афо
ризму вказується його номер, або він наводиться курсивом.
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Êëàñèô³êàö³ÿ àôîðèçì³â

§ 1. Äåòåðì³íîâàí³ òà ñòîõàñòè÷í³ àôîðèçìè
Класифікація афоризмів доцільна з огляду на введені далі опе
рації з ними, що є можливим у разі їх належності до одного кла
су. Оскільки ознак класифікації надто багато, то будуть наведені
лише деякі з них.
Щодо частоти реалізації афоризми поділяються на детерміно
вані і стохастичні. Перших мало, бо це здебільшого постулати при
родничих наук, філософії, гносеології, сформульовані в афорис
тичній формі. Наприклад, наведений нижче афоризм Й. Гете [10] є
філософським постулатом матеріальності світу і не має винятків:
Природа – творець усіх творців.

(1.1)

Характерною ознакою закономірностей, що спостерігаються
в суспільстві, є так званий стохастичний детермінізм. Він прони
зує закономірності, які стосуються різних аспектів життя суспіль
ства – від соціології до гносеології. Багато закономірностей, що
притаманні природі, також наділені цією властивістю. Нижче на
водиться кілька афоризмів, які ілюструють поєднання однознач
ності з випадковістю. Наприклад, процеси пізнання законів при
роди, як відомо, невичерпні за своєю тривалістю, що й виражено
в афоризмі попереднього автора:
Суттєве не ділиться на розум без залишку.

(1.2)

Детермінізм полягає в тому, що обов’язково буде залишок, а
стохастичність – у тому, що величина залишку є випадковою ве
личиною. Деякі детерміновані афоризми беруть свій початок у дру
гому принципі термодинаміки. Наприклад:
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Система, залишена сама на себе, переходить
з поганого стану в гірший.

(1.3)

Це так званий перший закон Мерфі, який натякає на прин
цип зростання ентропії в замкнутих системах. Одночасно він ілю
струє поняття стохастичного детермінізму. У даному випадку це
означає: система обов’язково перейде в найгірший стан без втру
чання ззовні, що є проявом детермінізму. Але сам перехід відбу
вається з належною мірою випадковості. Значення стохастично
го детермінізму для суспільства буде продемонстроване в розділі 4.
Як саме суспільство, так і його елементи – людина і колектив –
поєднують у різних пропорціях ознаки стохастичності й однознач
ності. Стохастичність визначається тим, що кожний параметр
індивіда змінюється в широких межах при переході від одного з
них до іншого. Фундаментальне джерело стохастичності щодо
людини – сам процес самоорганізації матерії в його найвищій
стадії формування і роботи мозку. Параметри мозку разюче змі
нюються навіть у межах однієї сім’ї. Говорять, індивіди розбіга
ються, або словами знаменитого афоризму А. Шопенгауера [56]:
Хоча люди мешкають поряд, але живуть вони
в різних світах.

(1.4)

Це й не дивно, бо розбігаються навіть галактики. Духовні сві
ти розбігаються тим більше. Щодо ймовірності реалізації стохас
тичні афоризми поділяються принаймні на три групи. Перша гру
па охоплює ті афоризми, імовірність реалізаціі яких близька до
одиниці; до них належить афоризм (П. 3). Другу групу складають
афоризми з низькою ймовірністю відтворення змісту, однак з та
кою, що однозначно перевищує похибку спостереження ε. Імовір
ність відтворення змісту інших афоризмів має проміжне значен
ня. Друга група афоризмів з найменшою ймовірністю реалізації
змісту є найбільш проблемною і вимагає досить потужних крите
ріїв значущості перевірки статистичних гіпотез. У цьому випад
ку в пригоді стануть рангові критерії перевірки гіпотез [9, 21, 23].
Доцільно також потурбуватися про стійкість критерію, оскільки
її відсутність може призвести до хибних висновків [54].
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