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ВСТУП 

На ... ьо,-tу неможливо було грати с iмнадцятирiчна нiмкеня Вера Брандес вийшла на вели ку 
щеgу оперного ,:еатру Ке,1ъпа 27 сiч1:1я 1975 року. rлядацъка 
зала була порожня, П освiтлював лит.пе тъмяю,n зелениn 

знак аварiйиоrо внходу. Але це був на11бiльш зворушлнвиn день 
жи·rrя Верн. Вона, на.i!моJ\одшнй opl'illliэaтop 1<онцертi8 у Нiмеч-
чннi, перекопала керiвн11щ:,ю Оперu прнttнятн опiвнiчниn iмnро-
вiзоваmт11 джазовиn 1<онцертамерпкапсъкоrо пiапiста Кiта Дж:11)-
ретrа. Yci  <витки розкупленi', i за 1<iлька годин Джарретr внйде 
перед 1400 r111 да•шми, сяде за фортеniаио «Беэе11дорфер» i без 
11дрт11тури, без реnеnщШ nочне rpan1. 

Але того дня Вера Брандес показ}'Вала фор-гепiано Кiту Джар-
ретrу та йоrо продюсеровi Манфреду Айкеру. Справи йшл11 
ие дуже добре. 

«Кiт зirрав декiльК'd 110Т', -зrnдуе Брандес. - П о т i м  М к е р  зi-
rравдекiлька нот. Вони нiчоrо не сказали. Юлька разiв обiйош11 
навколо iнструмента, потiм спробували деякi клавimi. Пiсля три-
валоrо мовчания Манфред niдiйmoв до мене i сказав: "Яl<що ви 
не зна11деrе iнтnoro фортепiано, Кiт не зможе rparи сьоrоднi""· 

Вера Брандес була пр11rоломшена. Вона знала, що Джарретт 
попросив певннй iнструмент i Опера поrод1 лась надаш йоrо. 
Але не усвiдомлювала, що, мало переnмаючись оniвнiчннм джа-
эо1шм виступом, OOl3J1 не надалн лотрiбноrо iнструмент.111 навiть 
не знали цъоrо. Адмiнiстра11iЯ вже пiтnла додому, а перевiзник 1 
фopreniaиo ие мormr з11ай111 «Безендорфер», я кий було замомеuо. 
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В<:1УП 

Натомiсть встановпли, як зrадуе Бранд ее, «цей манюсiнькиn "Бе-
зеt1дорфер"•, повнiстю роздаднаннJ!, qopнi клавiшi по центру 
не nр,щювали, педалi заiдалп. На ньому иеможливо було rpaтu ... 

Абп знаnти эамiну, Брандес спробувала все. Навiть скликала 
,арузiв, щоб тi допомогли дош,ати рояль вулнцямн Кельна. Однак 
,шв снлышй дощ, i мiсцевнй ш1лаш·rуuальuик форте11iа110 110пе· 
реднв ii, що таJ<а подорожд,IJI iнструмента буде фатальною. Нато-
мiстъ вiн намагався полагодити маленького «Безендорфера,,, що 
вже був на сцеиi. Лроте вiн не мir нiчого зробн111 з приглушен ими 
ш1эькнм.и нотами j nронизлн.онмн внсокнмн, i з 111м. що «малеuь· 
кефортепiано, як половина рояля», просто несrвор1m,досmтньо 
звуку, що доходив бн до балконiв велнкоi rлядацькоi зал и. 

Не дн вно, що Джарретт вiдмовнвся виступатн. Вiн пiшов до 
свого авто, залншнвшн Брандес очiкувати на прибуття 1400 глл-
дачiв, що неедовэi стануть 1400 розлючеmтх глядачfв. Найкращнn 
день ii життя раптово став нaйripmим. li захоnлення джазом i рано 
розвинений пiдпр11емющькнi1 дух тепер пророкувалн повне при-
ниження. У розпачi, вона наздоrнала Джарретта i f(f)iэь BiIOio ttoro 
авто блаrала эiграпr. Молоднit niaнicт поr1mнув на эабрьохале нi-
мецъке дiвча niд дощ ем i пожnлiв li. «Нiко,111 не забуваll, - сказав 
Джарретт;-·riлькн ,аля тебе». 

Кiлька годин 110'J'Ому бlшзько 011iвt1o'li Ki'1' Джарретт внllшов 
до роз,1аднаного фортеniано перед повною вщерть r.,ядацькою 
залою-i почав. 

«У мить, t<олн вiн зiграв першу ноту, всi знали, що це була ма, 
riя», -згаµуе Браидес. 

1ой внступ почався з простого повторения ряду нот, а потiм 
шв1 дко ускладнuвся, рухаючнсь навпере 1iну мiж дннамiчнiстю 
й повiльн1ш, заспокiйлнвнм звуком. Вiн б>'В прекрасН11й, днвний. 
До того ж став неllмовiрно популярним: продано з,s мiльйона 
копi!t альбому «J<ельнськиll концер1>,. Жоден сольн11й джа.зовиn 
альбом, як i жоден з альбомiв сольного фортепiанноrо концерту, 
не эм.ir nеревершиm цього. 

Коли мн бачимо, як мancrepнi е111<онавцi дос.ягають усп.iху за 
складннх обставин, то час,о кажемо, що вomr перемогли неrараэ-
дн чн l])iумфуuали ncyi1epeч усьому. Але це не эавждн 11раnн11ьне 
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ВСТУП 

бачення. Джарреп не вiдiграв хорош ого концерту за важкнх чаdв. 
Ue буn внс1уп жн1·D1, i дефекш фOp'l't)I1k1110 насоравдi дoooмorJ]]J 
nому. 

Неякiсннn iнструмент змусив Джарретта вiдinтн вiд металiч-
н11х внсоких зву <iв до серед11ього peгicrpy. Лiвою рукою вill ство-
рюваu ро1ютiющ nов1'орюв,шi басовi р1пмi•11u ф irypu, щоб прихо· 
ватн эамалнй резонанс niauit10. Ui двi СJ())адовi дод  в111<011анню 
майже трансового звучания. Вон о могло звебарвнnrсьдо фоновоi 
музию1, алеДжарреп не став на якiр у такiй комфортнiй музичнiй 
гаванi просто тому, що niaнiuo 11ебу110 дос111т11ьо гу,шнм•. 

«В.1жл11во розумiтн спiввiдношення iвструмента n вел1 ч11нп 
зали,-зrадуе Вера Брандес.-Джарретту справдi доводилось 
дуже с11льно грати на пiанiно для гу,шостi, дос111тньоi, щоб вона 
дi.сталась балко11iв. Вiн просто- "п ч у у'; внrнску в эвукп». 

Кiт Джарретг вставщ,, сiдав, <;,:о гнав, в11rинщ1ся, але нi на м11ть 
не зам'явся, луnцюючи по розладнаному пiанiно, аб11 в11добутн 
з ньо1'0 що-небудь особдиве. Вiн нi1<0J!ff не унв1111в, що rра111ме 
таку музнку. АЛе, опuнuвш11сь у безладi, Кiт Джарретт nрийняв 
йоrо i пiднявся над ипм. 

J11стишшш11ою реакцiс10 Кiта Джарре1'1« будо не rр,1ш. Бiльшос-ri 
з Nac iнrnшкт сю1эав би те с,ше. Мн 1·1е хочемо nр,1цюваш з нея-
кiснuми iнстру ,1ентам11, особливо J<OJШ ставки такi в11c0I<i. Але, 
якщо днвнтися на факти, iистннкт Джарретrа помнлявся. А яюцо 
нашi схожi iнcnншnt теж пом.иляю11,ся, i набагато частUUе? 

Осноuна iдея цi<::i JШНt'н поля гае в 1'()му, що часто мн п.iддае.,1осА 
спокусi застосувати впорядкованнй пiдхiд. Натомiсть, пр11йняв-
ш11 певний рiвенъ безладу, отрнма€мо бiпьше корнстi. Бажання 
Кiта Джарретrа ма11i бездоганннй рояль-один iз пр1шладiв такоI 
спокус11 впоря1tкованiстю. Серед iнmнх прикладiв-оратор, що 
не вiдстуnа€ вiд пiдrотованоi промовн; военачалънпк, що рете,ть-
но розробля€ стратегiю; ппсьменн11к, яю-1й ун11ка€ всъого, що йоrо 
вiдволiкае; nолiтuк, що встановлюе К iькiсвi цiJiъoвi nокаэникu 
для держ.1вних послуг; начальник, що внмаrае порядку на робо-
чпх сrолах; лiде1> команди, Яl<ИЙ домаrаеться, щоб yci ii учасншш 
ладнали мiж собою. У 11овся1щеююму жнпi мн пiддаеъtося спо1<:усi 
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В<:1УП 

впорядкованосri, колн витрача€мо час на сортування електрон-
них новiдомлень, заnовнеиня анкет на сайта х знаllомс1-в, що обi· 
цяють знаltти нам iдеальнупару, або коли вiдводпмодiтеn на irpo-
виn маnданчнк замiсть 11iдпустнп1 lx 8iJrьнo бirати у сусiднъому 
дворi'. 

Авжеж, iнодi 11par11eшiJI до впоряд1,оuа,юс1i-вочевндь, наш 
вродженкй порнв створнш cвi'f органiзоваинй, снстематязова-
ний, прорахований, струк,:урованнй за чiткимн катеrорiямн, роз-
nланованнй i передбачуваннй-корисннй. lнакше цене був би 
таюiй укорiuеuнй iнсnш1,т. 

Але часто нас так зваблюють улещування акуратностi, що мн 
не можемо оцiю1т11 переваг безладу-неохаnностi, нерозрахо-
ваностi, нескоординованостi, i}tпровiзованостi, неiдеальностi, 
неnослiдовносТi, -непродуманостi, захаращеностi, 1щщдкоsостi, 
невпэначеностi, невпразностi, складностi, строкатостi n павiть 
бруднош. Наперед niдrотована промова неправильно peary€ 
на енерrетику ауднторii; обережноrо командира дезорi€Нту€ 
бLqьш iмnульс11вни1t противник; випадково вiдволiкшись, пись-
меннпк знаходn11, натхнен-нд; кiлы<iснi цiлъовi показникн створrо-
ЮТh хпбнi сwмулн; пры1iвннкп в охаnному кабiнетi почуваютьс.я 
беэпорадuнмн i демотивова1шм11; дезорrанiзуючнй чужннець 
обтнжуе комаtщу, аде 11ри11оси1ъ нове свiже баче,шя; 11рацiвш1к 
iз невnорядкованою папкою вхiдннх повiдомлень зрештою встн-
rае зробити бiльше; мн з11аходю10 свою половинку, коли не зва-
жаемо на ан1<е11i з веб-сайтiв; дiтн. якi вiJ1ы10 бirають пустнрем, 
ue тiлькн uece11iшe п_роsодять tJac, а й, ю< не дивно, маю1ъ мсt1ше 
травм. 

• 1, э.вiсно, nony.llJ(J)нicть беаселера Мдрi Кондо •В•оош:ь М.()1110Х j3 жшn! М11сте· 
цrво прнбнраЮUI, кке эмlюrrь вас на3дВЖZ:Оt:». Эвущrrь ipoн:iЧJio, але сама tviэpi 
Кондо  crepir.at: вi.D. (Покус:и вnорядхо&аНiстю: реrеп:ьно mopJШK06)'5ant c:»oi 
речi. ВЮ(ОрнстовуюtU1 np taиi rоособи 3берirдиня, - це <1П8СТХ8•, Вона мае 
рацiю. Эдаеn(Я; що нам.мают. нав'язатн nормо.к, зам10<зючи до прибир3ИНЯ 
в no"telШ<3.ннi, забитоJ.t)' реч:аь.ш, маеnодiлти, але цене так. Bapro бyJio б иа3Взтн 
111Мнстецmо npнбиpaJ-tI01i.-crpaтerieю, щщtо ккоI ця кюtжка не mt<'лов.110е по· 
э,щu. Але v;щ>ибнра.ннл.. .взначеннi ..;сисrе.матнзацiя iэбe.piraюtR» переоцiнюють. 
Напрн.к,,ад. у poцi;ti 9 цiei кюt:жхн О(азано, що лю;щ, якi рете.,:ьно rортуюrь своi 
докумеtm(, мають бiльше шансiвзамуrаn(ся вюа.
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ВСТУП 

1 пiанiст, яю1й К11же: «JЗибач, JJepo, на тому фортепiано про-
сто неможлшю rрю11», - i  зuикае на авrо в дощовШ ке11ьнськiil 
нo'li, залuшаючн заnламну сiмнад11ЯП1рiчну дiвчину на тpoJYapi, 
навiть не уяв11в бп, що про1111!ов nовэ можливiсть створптт1 твiр, 
яю1й м.iгбн стати 11айулюбленiшимдля публiки. 

Я сподiваюсь, що ця юшr,1 стане для вас Верою Браtщес-деr-
кны nощтовхом nрийнятн трохн безладу, коли вас спокушатнме 
порядок. У кожному роздiлi дослiджено о кремня аспект безладу, 
показано, як вiн може спон) <а11.1 до 1<реатнвностi, плеК11ш стiй-
1<iсть i взагалi проявляти нашi иайкрашi риси. Це дiе uезалежно 
вiд roro, граемо на фортепiано для слухачiв у концертнiй залi чп 
робнмо презентацiю в залi засiдакь; керуемо цiлою корпорацiею 
чи добираемо працiвникiв для кол-центру; командуемо армiею, 
ходнмо на побачення чи намагаемось буш хорошими батьками. 
Успiх, якоrо мн праrнемо, часто буду€'Т'Ься на безладному пiдrрун-
тi, навiть якщо це пiдrрунтя прнховане. 

Я захнщатнмубезлад не тому, що вiн-це вiдповiдь на всi жит-
тевi неrараэди, а тому, що вважаю: в безладу надто мало захнс-
нш<iв. Я хочу nереконапт вас, що iнодi 8 безладу може бути своя 
магiя. 
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1 ТВОРЧIСТЬ 

Бов1, lно I ДдРВIН: як ПОЧУТТЯ БЕЗВИХОДI 
ТА ЗБЕНТЕЖЕННЯ ДОПОМАГАЮТЬ НАМ ВИРIWУВАТИ 
ПРОБЛЕМИ В МИСТЕЦТВI, НАУЦI Й ЖИТТI 

Ви просите, щоб кров у вашоиу мозку 
текла в iншому наnрямку с крутне станов11ще Юта Джарретта стало щасливнм 

виuадком. Але€ JJJ()ДH, я1<i пр11ймаютъ я1< нмежне, що такi 
випадкн можна i взрто плануват11. Вонn вiдчувають, що 

заплутанi сптуацii створюють родючий творч1m грунт. 
У 1976 роцi Девiд Бовi втiк до З.'\!<1Дного Бердit1а. Рок·зiрка, та-

€Мннч111! бiсексуал, вiR неодноразово зводив нанiвець правида 
рок-в-ролу, сrворюючu одпн образ эа iнощм: 8iд 3irri Стардаста 
до Змар11i1юго Бiлого Герцога, аж до1<и не эастряг. Вiн эiТ1<нувся 
з юрндич1111м11 rrроб11емами, у ш111обi байдужiс1ъ эмitнмась t1a зне· 
вму, i вiн вжнмв 11аД1'0 баrато нар1<011н<iв, ЯJ<i м а и у м в ,  за сд0ва-
мн !!ого друга n cycilia по кваршрi Irri Попа, «втнснути у свiтову 
СТОЛИЦЮ repoiH}'». 

«Для мене це був небе.эпеч11нй перiод',-роэмiрковував Бовi 
через двадцять рокiв. - Це був кiнецъ мого фiзнчкого й емоцi/1-
ного зв'язку, i я дуже сумнiвався в нормальносri свого ncrtxiчнoro 
стану,,. 

Бовi осiв неподалiк Берлiнськоi стiни. Hansa Studios, де вiн э lrri 
Попом з.1ппсавдекiлька нов.1торськrтх алъбомiв, була niд пр11цiлом 
схiдно-нiмецькнх кулемеТ1П1х rнiзд. Продюсер Бовi_, Тонi Вiсконтi, 
помiтнв, що все навколо цъого мiсця волало: «Краще не робнтн 
заnнсу fY'IS••. Але nомiж знаменнтнх бердiнськнх музеiв, леrен-
дарннх БДСМ-ю1убi11 i роэтерэаною rеополiтикою Бо11i энаnUJов 
те, чоrо потребував: новi iдei, новi обмеження n новi вrrкликп. Ну 
i, звiсно, ще був БраJШ 1110. 
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1, Т80РЧ IC ТЬ 

lно вже прославнвся як божевiльниn клавiшнИ1< гурту Roxy 
Music i як творець новоi звуковоi ecтe'fHJ(fl-eM6iet1т. Тенер Бовi 
залучив його rратн невнзначену колектнвну poJJЪ поряд iз Товi 
Вiсконтi. Самого Вiсконтi Бовi паnнsrв iз таким рекламннм rас-
лом:  ·Пою·t що в нас нема  нiяких пiсень ... Це лнше е1<сперuмент1

i вреш·ri э ньоrо може иiчоrо не ш-1й11-1,)1• 

Покн Вiсконтi J1 Бовi всiма снлам:н намаrалнсь знаnтн но-
внй напрям, не стiлькн складаючи nicнi, скiлъки витiсуючн ix 
эi эвукових брил, 1110 взяв за эви<1ку з'я.вляmсь у c-iyдii з набо-
ром I<арто1<, яt<i вiн назнвав «Непрямi стратегн ,. На J<ожнiй була 
окрема iнструкцiя, часто афористична. Щоnно робота в c-iyдii 
починала буксуватн, lно внтяrав випадкову картку й озвучував 
П дивнi наказ 11. 

Будь першим, хто не зроб)(ТЪ тоrо, чоrо нi1<од11 не б)'JJO зро-
бдено ранiше. 
ПiдJ<Рес. iтъ яадн. 
11лыш час-r11на, не все. 
Ломiняnтесь lиструмеитам11. 
Лодивiтъся, у якому порядку в11 робите реч!. 
B11r1111 сшшу. 

Haflplll<ЛiЩ, r1iд час занису альбому Lo<lger Кар11осу А.11омару, од-
ному з иайкращнх усвiтi riтарнстiв, довелося гратн на барабанах. 
Це бувлише один iз BИJ(Jll!Kiв, породжених картками lио э «Непря-
мими стр атегiями», i, вочевидь, непотрiбний. На iншiй peпenщii 
lно стояв бiля дошк11 з перелiком акордiв, i муэ11канm пов11ннi 
були вiдтворювати вказанi ним внпадковi ПО€Днання звукiв. 

Муэ11каити лю- ували вiд цнх карrок. (Це роздра1)'ВЭИНЯ не дп-
вувало lно. Пiд час робоn1 над попереднiм альбомом• !но Anotl1er 
Green World Фiл J<оллiнз, ударннк-суперзiрка з гурту Genesis, че-
рез тi карткп вiд беэсшtля жбурляв по c-iyдii бляшанкп з-пiд пива). 
rlicля експернмен- у lно э випадковими акордЗ!\m J<арлос Аломар 
поскаржнвся, що "це11 експеримент-дурн11й». Скрнналь Саllмов 
Х,1ус зrадував, що репетцii часто «звучали жахлнво. J<арлосу було 
складно просrотому, що вiн-талантi професiонал ... Вiн не може 
змусн1н себе rpani .матерiал. що звуч_и1ъt я1< лай но.,?. 
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Т1м ГАРФОРД.. WKt:PE6EPTЬ 

Одна к у дивному хаотичному робочому процесi народ11лися 
два мьбоми, uа/1ду',кче cxw1eui критикаыи за все десятн лiтrя-
Lоw та Heroes, поряд iз найбLчьш шанованнмн творiНнями lrri 
Попа спiлъно э Бо6i II эавдmш 'ТОМУ самому беэладному пiдходу-
Тhе ldiot та Lusc for Life. Можна стверджувати, що Lоw-найсмi· 
шшiше 11ереосмис11е1шя в icr'Opii 11011·музик11. Уявiть, що Тей11ор 
Свiфт вшrускае альбом, cnoвueuнll дов1'I0t, меланходillннх illcrpy· 
ментаJiьних мелодiй, i в11 вiдчува€те потрясi11ня. 3 такими резуль-
татами оажко сперечаn съ, а "Непрямi стратеriЬ, Браяна I но тепер 
стали 1<ули-ом серед творчих людей. 

Берлlнська тр11лоriя альбомiв завершу€Ться твором Бовi Loger, 
заm{сом iз в11кр11вальною робочою назвою. Спочатку вiн назнвав-
ся Planned Accidents. 

• 
3 оrляду на досвiдДжарретта i Бовi зда€ться, щодовiльнi потрясiн· 
Wl можуть матн чудовнй, майже маJ'iчинil eфei1·r ДJIЯ снра.ви. Але 
чомутак? Можна було б чекаru, що вiдповiдь лежнть у нaшill пен· 
xoлoriчнin реакцii на такi в11вертп, але цетiлькп частково щ>авда. 
Перевагу в1111а,111ювих перепои га11ож можна поба•шти у бiльш 
тех.t1iчнШ галузi-математнцi, сповне11iil пра сrнчннх заСl'ОСуваиь. 

Вiэьыiть, напр111111ад, uитанt1я, IU< роэмiстн·,·н мiкросхему 
на кремнiевоыу чнпi. 3 опнсу•• того, що ма€ робнтн мiкросхема, 
мн дiзнаЕмосъ, якi частини яю1х компонентiв мають бу

ти пiд'€Д· 
нанi до iншнх 1<0мпонентiв, але iснуютъ трнльйонн i трвльйонн 
можт1в11х способiв розмiщення з'€днань I цпфровнх лоriчннх 
вентилiв-i деякi з них набагато ефективнiшi за iншi, що сутт€· 
во вплнва€ на продуктивнiсть чипа. Це приклад того, що мате-
ма11ffi11 називають NР-складна задача. NР-складнi задачi-це як 
в личезнi кодовi замки: Яl<ЩО вам лапе рiшення, то дуже легко 
перевiр11111, чr1 воно працю€; але пiде надто баrато часу, якщо на-
магатнсь знайтн рiшенl!Я самостii!но, послiдовно пробуючн ко жну 
комбiнацiю. 

На. щ,стя, проблема кремнiевоrо чипа вiдрiэНJ1еться вiд пробле· 
мп кодовнх эамкiв одн11м <:уr1'€ВИМ acneJ<1'0M. lз замком спрацюе 
тiлькн одuе рiшеш1я. 3 чипом в11робшшам не потрiбно знаходнш 
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1, Т80РЧ IC ТЬ 

iдеальноrо розмlщення мiкJ)Осхеми. Iм просто треба знайти до-
статuьо хороше. ДJ!я uьoro воuн внкористовують алrорuтм, що 
€ iнструкцi€ю щодо роботи комп•ютера через рiэнi можJJпвостi. 
Хороrонй мrорптм дасть вам достойне рi111ен11Я, не эабЩJМОЧ11 
беэ1<i.нечно'i 1<iJJькocтi часу. 

AJIC що 111ке хорошнй aJll'QJ)НТм? Оди11 зi снособш, iэ я1шм даJ1е-
ко не заllдеш, -nосдi,аовна перевiрl(а к0Жt10rо моЖJ11шоrо роэмi· 
щення. Це безнадiйно, бо знадоб1111,ся цiJte ЖJ1ття, щоб натраш1ти 
на ХОJ)ОШУ вiдповiдь. lнший варiант-поча111 з довiJtьноrо розмi-
ще1шя i шу1штн посrуповi поJ1inше1шя: малеиы<у змi11у, що 001<ра-
щ11ть роботу мiкросхемr1. l апрнклад, перемiщуватr1 тiльки одпн 
компонент i вiдповiдно змiнювати креслення з'€ДНань. Знайтн ще 
одне невелике полiпшення, потiм ще одне, потiм ще. На жаль, цей 
метод, ймовiрно, заведе вас у глух11й кут. Настане момент, кот1 
одна змiна не зможе пiдв11щ11тп ефективностi мiкросхеми, ба на-
вiть декiлька одночасних змiн. МожлJJво, зведення декiлъкох ком-
понентiв в один блок прнведе до сутrевоrо полiпшення. 

Наllкращнn спосiб-нас.11iдуватн Браяна !но ; ввести рацiо-
нальну доэу випадко1юстi. На приклад, алгоритм «iмiтanii вiдnалу,, 
nоч11на€ТЪСЯ з вrmnдковоrо nошуку з метою спробува11, будь-яку 
эмi11у-байдуже, хорошу •ш 11огш1у. ПoniJtыю 11111 стае бiльш 11и-
баrJ111в11м до змiи, яю нри!!матнмуться, доки npew'li не нереrво-
риться на щ,нскiмнвиll nошук nоступовнх полinшень. Немае 
гарантi1, що ви знаlщете иайкраще розмiщення мiкросхеми, але 
так11й пiдхiд переважно зиаходить хороший варiант. Пое;шання 
поступовнх 11олiJ1ше11ь i в1шадковнх потрясit1ь, виямяеться, е 
дуже ефективним способом пiдiйти до внрiшення безлiчi склад-
них проблем. Один приклад: оцiнити складну нов у молекулу щодо 
можлнвоrо засrосування в медицннi шляхом порiвняння li crpyr<-
тyp11 зi структуJ)Ою баrатьох iиmих складинх молекул iз вiдомн-
ми мед11чн11ми якосrяшт. Серед iншнх прикладiв-планування 
(знайт11 розклад екзаменiв, за яю-1м у жодноrо студента не виник-
не наl(.l]ад1<11 мiж предметами, яl<i вiн Cl(.l]aдae) i доriстнка (1111ану-
вання оптимального маршруту досmв1щ носилок). 

Ось i аналоriя: уявiть, що в11 берете участь у дивному зма-
ганнi, де nотрiбно зиаnти найвнщу точку на 1111аиетi, але можиа 
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