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uHoBa книга вiд Джареда Даймонда - це завжди унiкальний i бажаний пOдарунок. Я читаю

yci його публiкачii як елементи единоi мозаiки, котра, якщо iT коли-небудь закiнчать, нарештi
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Даймонда до iноземних мов дала йому змоry жити в умовах рiзних кульryр, багато подорожу-

вати як подумки, так i фiзично, на власнi очi бачити драматичнi особистiснi та нацiональнi ка-

таклiзми. 3датнiсть Даймонда зважувати наявнi фактори спiвчугливим серцем i гострипл оком
та описувати ii красномовним словом зробила його справжнiпл знавцем людськоi наryри i тiею

впливовою й сумлiнною людинOю, якою BiH е. Я глибоко вдячна йому за мудру й чудову книry.
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Джаред Даймонд - один iз найглибших мислителiв та автOритетних письменникiв сучасностi.
ппереворотп засвiдчуе глибину його проникливого аналiзу iсторичних зламiв всерелинi кратн

у наш час, коли нацiональнi кризи охопили cBiT. Ця праця е найбiльш особистiсним твором

автора, в якOму той дiлиться з читачем роздумами про власнi кризи, а такOж досвiдом свого
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Присвячую цю книгу
пам'ятi cBoix батькiв Ayica та Флори ýаймондiв,
а також майбутньому cBoei дружини Mepi Коен

та синiв Макса i ýжошуа !,аймондiв



прOлOг

спАдщинА ffiOкOсOвOг0 гА}t!ll

ýBi icTopii - Що таке криза? - Кризи особистiснi
й загальнонацiонапьнi - Що в цiй книзi е

i чого Еемае - Структура книги

[певний перiод чи перiоди життя бiльшiсть,rюдей переживають особистi

J катаклiзми або кризи, якi можна (а iнодi й неможливо) успiшно подола-

ти, здiйснюючи особистiснi змiни. Краiни, як i ,rюди, також переживають

криtsи, якi можна успiшно побороти, здiйснюючи заIальнонацiонаrrьнi змi-

ни. ýосrriдивши чимЕlло iсторiй захворювання пацiентiв, психотерапевти

зiбраrr.и значний масив несистематизованоi iнформацii щодо можливих ме-

тодiв подоrrання особистiсних криз. Та чи можна висновки, зробrrенi на пiд-

cTaBi цих даних, використати i дrrя розв'язання кри3и загаАьнонацiональноi?

Щоб проi,tюструвати кризи особистiснi та заrальнонацiональнi, я роз-
почну свою оповiдь у цiЙ книзi двома iсторiями iз власного життя. Кажуть,

що першi стiйкi споrади дитини, якi можуть бути датованi, починають

формуватися десь прибrrизно в чотири роки, хоча пам'ять може зберiгати

нечiткi спогаАи i про подii, що вiдбу,rися ранiше. IJe узагаrtьнення - не

про мене, бо мiй найперший датований спогад стосу€ться пожежi в бо-

стонському Кrrубi <кокосовий гай>, яка сталася невдовзi пiсrrя мого п'ято-

го дня народження. Хоча, на щастя, сам я Tiei пожежi не бачив, однак пе-

9
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ПЕРЕВОРОТ

режив fi опосередковано - через моторошнi розповiдi своIо батька, який

працював лiкарем.

28 листопа ьа |942року в переповненопtу нiчному к,rубi <Кокосовий гаи>

спалахнула i почала швидко поширюватися пожежа, а единий вихiд iз того

примiщенн я виявивсязабдокованим, Унас,tiдок асфiксii вiд вдихання диN{и

тиснявита опiкiв загинуло 492 асоби, coTHi отриN{али травми (фото ГL1),

ПриЙмальнiбостонських,riкарiвiмiсцевiшпиталiбУ,липереповненi,Йне
лише вiдвiдувачами клубу, якi отримал],{ травми рiзного ступеня важк0-

cTi, а Й психологiчнлIми жертвами цього лI,1ха: убитими горем,людьми, члriх

рiдних спiткала така жахлива смерть, а також тими, хто вижив, але зазнав

душевнот травми через почуття провини, бо ж вони врятувалися, тодi як

iншi загинуrr и. [о 22:|5 люди жили звичаitним життяl\{, яке на той час зосе-

редИлосЬнасВяТкУВаннiýняподяки'фr'тбо,л.iтавiйськових'щоприiха,rиУ
вiдпусткУ додому. А на 23:00 багато iз Httx вже загинули, й у життi ixHix ро-

дичiв i тих, кому вдалося врятуватися, настала кр]4за, Той життевий шлях,

який вони собi пrrануваrrи, рiзко й N<орстоко обiрвався. Д,юд,ям, якi зали-

шилися живими, було за це соромно, адже ixHi рiднi та блltзькi померли,

Вони втрат и^и .гих, хто був визнача,\ьнr1}I для iхнього самсlусвiдомлення,

ПожежаУк.лУбiпохиТнУлавiрУвсПраВеД'\ИВ1,1йсвiтоУстрiйнелИшеТихлю-

дей,якiВряТУВалисЯ,аfuiншихбостонЦiв(включнозiмнOю,п'ятирiчним
хлоПЧИкоМ),ЩонебУ,rибезпосереднiпtl,tсвiдкамитрагедii.Якнесправед-
ливiстьсприЙмавсятойфакт,щоЗагИн\,лизвичайнiлЮди_незлочинцiчи
лиходii - й зовсiм не через якусь власн}, провину,

ЧималовiдвiдУвачiвк'rУбУ,якiвЦiлi,tl'rУпожех<i,аТакожродичiвзаги-
блихзазналипсИхологiчноiтраВмИ'щоЗалИшИласЬУнихнавсежиття.ýе-
хто наклав на себе руки, Але здебiльшого люди, IIереживши кiдька надзви-

чайно болiсних тиiкнiв, упроАовж яких вони безуспiшно намагалися при-

МИрИТИСЯзiсвоеюВТраТою'перейшливiдг'либокогосУМУдопереоцiнки
цiнностей, до перебудови власного життя i, зрештою, вiдкри,л,и для себе тоiл

факт, що не все в ixHboMy життi зруйновано назавжди, Переживши втрату

чоловiка чи дружини, багато з них знайшли нове подружжя" Проте HaBiTb у

найщасливiших випадках цi пюди й через десятки pokiB становили собою

свосрiдну мозаiку зi свого колишнього <(я)) та HoBoi iдентичностi, яка сфор-

мувалася пiсля трагедii в <кокосовому гаю>, У цiй книзi ми ще не раз мати-
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Спадщина <<Кокосового гаю >>

мемо нагоду застосувати метафору (мозаiка> до iндивiдiв i kpaiH, яким усе

ж таки вдалося по€днати непо€днуванi елементи.

<Кокосовий гай> - це екстремальний приклад особистiсноi кризи. Д^е

його eKcTpeмaлbнicTb проявилася лише в тому, що BiH завдав страшного

лиха великiй кiлькостi людей одночасно - жертв буrtо так багато, що поже-

жа спровокувала кризу, яка потребувала нових методiв У царинi психотера-

пii (прО це мИ поговориМо в роздiлi 1). Багатьом iз нас довод,I4лося пережи-

вати iндивiДУальнУ траrедiЮ безпосереДньо чИ опосередкОвано через досвiд

приятеля або родича. Однак трагедii, якi стосуються лише однiеi людини,

так само болiснi д.tя Ti близьких, як i пожежа в <Кокосовому гаю> для рiдних
i друзiв Ti 492 жертв.

Д тепер розгляньмо дrtя порiвняння кризу нацiональну. Яжив у Британii

напрl,tкiнцi 1950-х - на початку 1960-х poKiB, у часи, КО,rИ KpaiHa пережи-

вала мляву загалL,нонацiональну кризу, хоч aHi я, aнi моi британськi друзi

тодi ще не усвiдоruлювали цього повною мiрою. Британiя бу,rа провiдною

державою cBiTy в царинi науки, Ma.l,a багату культурну iсторiю, британцi пи-

шалися сво€ю унiка,льнiстю й жили спогадами про те, що колись вони мали

найпотужнiшиilу cBiTi фпот, наЙбirrьшу скарбницю i найроз,л.огiшу iмперiю

в icTopii людства. На жаrtь, у 1950-х роках економiчна потуга Британii по-

чала слабнути, kpaiHa втрачала територi1 та вiйськову могутнiсть, не могла

визначитися щод1l cBoei HoBoi ролi в €вропi й водночас потерпала вiд задав-

нених класових розбiжностей i HoBoi хвилi iммiгрантiв. Ситуацiя сягнула

критичноi межi в перiод мiж 1956-м та 1961 роком, кО,rи KpaiHa пустила на

бру*r усi rriнкори, якi в Hei ще залишалися, стикнулася з першими расови-

ми бунтами i змушена буп.а розпочати процес надання незалежностi cBoiM

африканським колонiям, а Суецька криза продемонструвала fi приниз,rиву

нездатнiсть поводитися на мiжнароднiй apeHi так, як належить державi cBi-

тового рiвня. Moi британськi друзi намагалися осмислити цi подii i пояс-

нити ix MeHi, сво€му американському гостю. Удари, яких зазнала ця краiна,

посилили дискусii як серед простих британцiв, так i вiдомих полiтикiв щодо

iдентичностi Британii та fi pozri у cBiTi.

Нинi, 60 poKiB потому, Британiя становить собою мозаiку зi свого но-

вого та старого <<я>, Вона перестала бути iмперiею, перетворилася на ба-

гатонацiональне суспiльство, а задля згладжування класових розбiжностей
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ПЕРЕВОРОТ

взяла на озбро€ння систему державного загального Аобробуту та Аержавнi

школи, якi забезпечують високоякiсну ocBiTy. Британiя не вiдновила свого

вiйськово_морського та економiчного панування у cBiTi й не визначилася

остаточно щодо власного мiсця у €вропi. Дле ця Kpaiнa залиша€ться однiею

з шести найбагатших kpaiH cBiTy; вона дiосi € парламентською Аемократiею

з монархом як символiчним очiльником держави; як i ранiше, займа€ лiдер-

cbki позицiт у галузi науки й технiки та користуе"lься власною нацiональною

валютою - фунтом стерлiнгiв, а не €вро.

ýBi наведенi вище icTopii irrЮСТРУЮть тематику цiеi книги. Кризи та

нагальнiсть змiн чинять тиск на iндивiдiв та ixHi групи на Bcix рiвнях -
вiд окремИх людеЙ до колектИвiв, вiд, пiдприемСтв i KpaiH до цiпого cBiTy.

Кризи можуть породжуватися чинниками зовнiшнього тиску, наприклад,

коли людИна залишаехьсЯ самотньою внас.л,iдок розлучення або cMepTi

чоловiка чи дружини або ж Коrrи Однiй краiнi загрожу€ iнша (чи вчиня€ на

неi напад). 3 iншоrо боку, кризи можуть спричинятися чинниками вну-

трiшнього тиску, скажiмо, коли людина хворi€ або коли у kpaiHi на3рiва€

громадянський конфлiкт. Успiшне подолання як зовнiшнього, так i вну-

трiшнього тиску потребуе вuбiрковuх змiн. Ще стосу€ться як iндивiдiв,

так i Kpaiн.
Ключове слово тут - <вибiрковi>r. Дбсолютнi й цiпковитi змiни, за яких

колишня iдентичнiсть вiдкида€ться повнiстю, неможливi й небажанi для

окремих людей, а також для цiлих Kpaiн. В обох цих випадках проблема по-

ляга€ в тому, щоб визначити, якi конкретно cKAaAoBi iдентичностi iндивi-

дiв чи kpaiн функцiонують добре й не потребують замiни, а яким вона все

ж таки потрiбна. Аюдям i KpaiHaM, якi зазнали кризи, сrriд провести чесну

iнвентариЗацiю cBoix можливосТей та цiнностеЙ. Вони мусять вирiшити,

яка iхня складова й досi працю€, залишаючись адекватною HaBiTb за нових

умов, а отже, мох(е бути збереженою. Водночас iM слiд набратися смiливо-

cTi й визнати, що саме необхiдно змiнити, щоб впоратися з новою ситуа-

цiею. ýzrя цього iндивiди та краiни мають знайти HoBi методи вирiшення

проблем, cyMipHi з iхнiми можливостями та тi€ю рештою iхнього €ства, яка

змiн не потребу€. iM також доведеться провести чiтку розмежувальну лi-

нiю i виокремити Ti елементи, якi € настiльки фундаментальними для ixнboi

iдентичностi, що зMiHi не пiдлягають.
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Спадщина <Кокосового гаю>

отакими е Параrrеrri мiж iндивiдами та краiнами в тому, що стосу€ться

кризи. Дrrе ВОДНОчас мiж ними iснують i яскраво вираженi вiдмiнностi, про

якi ми поговоримо да.rri.

як нам визначити, що таке (криза)? Зручною вiдправною точкою у визна-

ченнi € походження англiйського слова crisis вiд грецького iменника krisis,

а також дiес.лова krino, що мають KirrbKa близьких значень: <вiдокрем,л.ю-

вати>>, <вирiшувати), <{вказувати розбЬкнiсть> i <поворотна точка). На ос-

HoBi цих визначень кризу можна тлумачити як момент iстини: поворотну

точку, коr\и }мови до та пiсля цього моменlиу значна бiльше вiдрiзняються

мiж собою, нiж до та пiсля бiльu1осmi iнших MoMeHTiB. Слова моменm. знач-

но та бiльtuiсmь я зумисне видirtив, оскiльки практична пробrrема поляга€ в

тому, щоб вирiшити, наскiльки тривалим чи нетривалим ма€ бути момент,

наскiльки вiдмiнними - HoBi умови i наскiльки рiдкiсним - цей момент по-

рiвняно з iншими моментами, щоб ми мали змогу назвати йоrо <кризою>,

а не просто невеликим вiдхиленням чи поступовою природною ево,tюцiею,

яка спричиняе змiни.
поворотна точка е пробrrемою. Вона породжу€ тиск, який змушу€ до роз-

робки ноtsих способiв вирiшення проблеми тодi, коли попереднiх способiв

виявляетьСя недостаТньо. ЯкщО iндивiдууму або KpaiHi вдасться розробити
HoBi й кращi способи позбутися проблеми, то ми говоримо, що кризу було

успiшно подолано. дле в РОЗДirri 1 ми побачимо, що рiзниця мiж успiхом та

фiаско пiд час розв'язання пробrrеми часто бувас нечiткою - успiх може

вияви,гися лише частковим, тривати недовго, i та ж сама пробпема може

виникнути знову. (Наприкrrад, Велика Британiя <вирiшилаi) пробrrему своеi

HoBoi porri У cBiTi, приеДнавшисЬ до €вросоюзу в |97З роцi, а в 2016 роцi
проrолосувала за вихiд iз нього.)

д тепер розгляньмо ось таку практичну проблему: наскiльки тривалою,

CI,{лbHoIo та рiдкiсною мусить бути поворотна точка, щоб ii можна було

назвати кризою? Наскirrьки часто ма€ траплятися подiя в життi окремого

iндивiда або впродовж тисячi poKiB icTopii того чи iншого регiону, щоб ;й

доречно було начепи,lи ярлик (криза)? На цi запитання можна дати рiзнi
вiдповiдi, якi будуть адекватними у разi рiзних цirtей.
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ОдиН екстремалЬний BapiaHT вiдповiдi обмежуе TepMiH <(криза> довги-

ми iнтервалами та рiдкiсними i драматичними збуреннями, тобто поворот-

ними подiями, якi трапляються Аише кiлька разiв упродовж життя одного

iндивiдаЙлишеодИнраЗнакiлькасоТеНЬрокiввiсторiТтiсiчиiншоiкраiни.
наприкrrад, дос,tiдник icTopii стародавнього Риму може застосувати тер-

мiн<криза)лИшедоТрЬохподiЙпiслязапочаТкУВанняРимськоiРеспУб,л.i-
ки б,лизько 509 року до нашоi ери: першi двi вiйни з карфагеном (264_24l-

та 218-201 роки до нашоi ери), замiна респуб.лiканського уряду iпrперiею

(близько 23 року до нашоi ери) i нашестя BapBapiB, яке призвело до падiння

3ахiдноi РимськоТ iмперii (бiизько 475 року нашоi ери), 3BicHo, цей доспiд-

ник не розглядатиlvlе решту подiй в icTopii Стародавнього Риму мiж 509 ро-

ком дО нашоi ери та 476 рокоМ нашоi ери як тривiальнi - просто TepMiH

(криза> BiH застосу€ лиiIIе до трьох названих,

НапротилежноМУексТреМУмiперебуваютьмiйколегазКа,л'iфорнiй-
ськоIО унiверситету ýевiд Рiгбi та його помiчники П'ер-Д,rеКСаНДр Бал,tанд

iРонБошпла,щоопУбпiкУва,rиглибокедос,riдженнятехнолоI'iчноiкризив
аМериКансЬкихмiстах,якiЙВоrIиДалl,{робочеВизначення<перiодстiЙко-
го зменшення кiлькостi заявок на патент), причому сАово <стiйкий> бу,^о

визначено математичним способом, Керvючись цим ви3наченням, АослiА-

ники 3'ясували, lцо велике американське шtiсто зазнае технологiчноi кризи

кожних 12 poKiB; у середньому така криза трива€ близько чотирьох poKiB;

середНеаМерИкансЬкемiстоопиня€ТЬСЯУстанiтехнолоriчноiкрl,лзинаТрИ

роКизКожнихдесяти.ВченiдiЙш,rиВисноВкУ'щоТакеВизнаЧеннякорисне
ДrrЯ РОЗУМiння запитання, яке становить значний практичний iHTepec: що

да€ змогу деяким аМеРI,IКаНСьким MicTaM, на вiдмiну вiд iнших, уникати тех-

нологiчноi кризи? Дпе iсторик Стародавнього Риму вiдкине подii, дос,riджу-

BaHi },евiдОм Рiгбi та йогО колегами' як ефемерНi дрiбницi, HaToMicTb ýевiд

i його однодумцi вважатимуть, що iсторик нехту€ BciM, що трапилося впро-

довж985рокiвдавнЬориМсЬкоiiсторii,3аВИнЯткоМТрьохзгадаНИхподiй.
я хочу сказати, що кризу можна визначити рiзними способами з огляду

на рiзну частоту, рiзну тривалiсть i рiэний масцrтаб вIIливу тих чи iнших

подiй.МожнаотриМаТипракТичнУкорисТЬ'дос,riджУючИякрiдкiснiВели-
Ki кризи, так i частi маленькi, ý,rя цiеi книги я вибрав масштаб вiд Ki,rbKox

десятилiть до столiття. Bci дос,riдженi мною краiни зазнали <великоi кри,
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зи> в моему TpaKTyBaHHi Rпродовж мого життя. Однак це не заперечуе того

факту, що BciM iм довелося також переживати частiшi поворотнi моменти

меншого масштабу.

як у разi особистiсноi кризи, так i при кризi загальнонацiональнiй ми

часто фокусуемо увагу на якомусь одному }IoMeHTi iстини. Напрttк,tад,

якщо говорити про особистiсну кризу, то це може бути тоЙ дець, коли

дружина каже сво€му чоrrовiковi, що збираеться подат,и на розлучення.

у випадку з краiнами ми можемо послатися на iсторiю Чилi: моментом

iстини в цiй KpaiHi стало 11 вересня 1973 рок1,, коли вiйськовi скинули д,е-

мократичниilурялкраiни, а ii президент вчинив самогубство. !,еякi кризи

виникають несIIодiвано, мов грiм серед ясного неба, беts жодних антеце-

д\ентiв _ як, наприклад, цунаплi 26 грудня 2004 року на CyMaTpi, що раflто-
во забрало життя 200 тисяч людей, або смерть Nlого кузена в розквiтi сил,

коли Його автомобiль потрапив пiд поiзд на за,\iзничному пере;здi, Й вiд-

так його дружина заАишилася вдовою з чотир]чlа осLlротiлиiчIи дiтьми, Але

бiльшiсть як особистiсних, так i загальнонацiона]\ьних криз € кульмiнацi-

ею еволюцiйних змiн, що наростали впродовж багатьох poKiB: прикладом

цьогО можутЬ бути тривалi непороЗумiннЯ в ciM'i, що призвели до розлу-
чення IIодружжя, або полiтико-екOномiчнi негаразди в Чилi, Криза е рап-

товим втiленням або початком процесу втiлення результатiв 
,lиску, якиfu

продовжувався тривалий перiод часу. Цей посту,\ат яскраво iпюструють

дii пpeц'ep-MiHicTpa Двстра,л,ii Гофа BiTrreмa, який (як зазначаеться в роз-

дiлi 7) у груднi |972 року розробив за 19 днiв всеохоплювальну програму

радикальНих змiн, але дещО зневажлиВо вiдгукувався про Bлacнi реформи
як (констатацiю того, що вже сталось).

краiни - це не iндивiди у збi.л"ьшеному масштабi, в багатьох вiдношеннях

вони чiтко вiд них вiдрiзняються. Проте чому ж тодi корисно i гIовчально

поглянути Hn зпГ&:\ЬНонацiональну кризу крiзь об'ектив кризи особистiс:ноi?

Якi переваги такоrо методу?

Однiею з переваI, яку я часто називаю пiд час обговорення прик,л,адiв за-

гальнонацiональноi кризи зi студентами та цриятелями, ете, що кризи осо-

15

.,,;",
-_lil-

- ,анд

. ]II В

..-lKo-
,,it',\o

rir-
. '_] I1ЗИ

,-,lKiB;

-,_i три

. :. iCHe

тех-

Ё ._\,ку-

[ _ . lеВiД
х впро-
к подiй.
1 огляду

1 ._lших

Г_ - -- зе]\И-

[* ]..\,ькох

t. .кри-

що

|'"
F

l -,j

l ,.r"F ,^-

F, ,]о-

[ _ rriH

Спадщина <Кокосовоrо гаю>



ПЕРЕВОРОТ

бистiснi бiльш звичнi та зрозумiпi zrЮдЯМ, якi не займаються дос,tiдженням

icTopii. Тому пог,rяд з точки зору особистiсноi кризи полегшуе нефахiвцям

розумiння кризи загальнонацiонаrrьноi та fi складних нюансiв,

Iще однiею переваrою е та обставина, що досzriдження випадкiв особи-

cTicHoi кризи забезпечило дорожню мапу з дiюжини чинникiв, яка полегшуе

розумiння вiдмiнних один вiд одного резу,л.ьтатiв. Щi чинники вабезпечують

зручну стартову позицiю Д,rя Розробки вiдповiдноi мапи. Ми побачимо,

що деякi чинники транслюються прямо з особистiсноi кризи на кризу за-

гаrrьнонацiональну. Наприкrrад, iндивiди, якi переживають кризу, отриму-

ють допомогу вiд приятелiв, так само, як охопленi кризою краiни можуть

вдаватися до допомоrи з боку cBoix союзникiв. Iндивiди, що зазнали кризи,

можуть копiювати шляхи ii розв'язання, орiентуючись на кроки тих людей,

якi переживають ана-л.огiчну кризу; охопленi кризою краiни можуть запози-

чувати вже готовi методи Ti вирiшення, розроб-rrенi краiнами, перед якими

поставали схожi пробrrеми. Iндивiди, яких спiткала криза, можуть черпати

наснаrу i впевненiсть у собi з особистото досвiду успiшного подолання по-

переднiх криз; те ж саме ми можемо сказати i про краiни,

Щойно ми говорили про прямi парале,л.i. Дrrе Да"Л.i ми побачимо, що де-

якi чинники, якi полегшують розумiння результатiв особистiсних криз i якi

водночас не можна перенести безпосередньо на загальнонацiонаrrьнi кри-

зи, однаково слугують корисними метафорами, що вказують на чинники,

пов'язанi з загальнонацiонаrrьними кризами. Наприкzrад, Терапевти визна-

ли корисним визначення Taцoi властивостi iндивiдiв, як сила Его. Нацii не

мають психологiчноi сили Его, але це поняття пiдводить нас до спорiдне-

ного поняття, важливого для краiни, а саме до нацiональноi iдентичностi,

Схожим чином iндивiди часто виявляють, що iхня свобода вибору пiд час

подолання кризи обмежена суто практичними рамками, наприклад, вiдпо-

вiдаrrьнiстю за виховання дiтеЙ або посадовими обов'язками. Звiсно, краiни

такими рамками не обмежуються, Дле далi ми побачимо, що iхня свобода

вибору стримуеться iншими причинами, наприклад, геополiтичними рам-

ками та нацiонаrrьним багатством.

OKpiM того, порiвняння з особистiсною кризою яскравiше висвiтлю€

тl,риси загальнонацiональноi кризи, яким браку€ аналоrii з кризами осо-

бистiсними. Серед таких характерних рис сrriд наввати той факт, що кра-
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Спадщина <Кокосового гаю>

iни мають своТх ,riдерiв, а iндивiди - Hi, тому питання щодо porri KepiB-

ництва постають регулярно пiд час загальнонацiонаrrьноi кризи, але не

кризи особистiсноi. Серед iсторикiв точилися й д,осi точаться дебати про

те, чи дiйсно видатнi лiдери здатнi змiнити хiд icTopii (часто такмй пiдхiд
називають принципом <Великоi пюдини>), чи результат iсторичного роз-
витку буде однаковим за будь-якого ,л,iдера. (Наприкrrад, чи почалася б

друга cBiToBa вiйна, якби Гiтrrер загинув у автокатастрофi 1930 року, яка

мало не вкOротила йому BiKy,) Краiни мають cBoi полiтичнi та економiч-

Hi iнституцii, а iндивiди - не мають. Подоrrання загальнонацiонаrrьноi
кризи завжди потребуе взаемодii мiж групамr1 та ухвалення рiшень у за-

гаrrьнонацiональному масштабi, а iндивiди зазвичаЙ приЙмають рiшен-
ня щодо подолання кризи самостiйно. 3агальнонацiонаrrьну кризу мож-
на подолати як за допомоrою насильницького перевороту (наприк,tад,

у Чи,ri в 1973 роцi), так i пrляхопт мирноi ево,rюцii (як в ABcTparrii пiс.л,я

ýругоi cBiToBoi вiйни); апе oKpeMi iндивiди насt{льницьких переворотiв
не влаштовують.

Саме завдяки цим анаrtоriям, метафорам i розбЬкностям я вважаю по-

рiвняння нацiонаrrьних криз iз кризами особистiсними корисним для лю-

дей, зокрема дzrя Moix студентiв з Капiфорнiйського унiверситету, адже це
може допомогти iM зрозумiти причини виникнення заIальнонацiональних
криз i способи iх подоrrання.

Вивчаючи цю книгу, читачi й рецензенти iнодi поступово з'ясовують, що
тематика та способи Ti висвiтлення в нiй не TaKi, яких вони очiкувапи чи на

якi сподiвались. Якими ж € тематика та способи ii висвiтлення в цiй книжцi
i якi теми та способи ix висвiтлення я до неТ не вкrrючив?

IJя книга € наративним розвiдув.lльним дос,riдженням криз i вибiркових

змiн, що вiдбуrrися в ciMox сучасних KpaiHax, стосовно яких я маю великий

особистий досвiд i якi розглядаються в перспективi вибiркових змiн дrrя

подолання особистiсноi кризи. IJe TaKi краiни, як Фiнrrяндiя, Японiя, Чиrri,

Iндонезiя, Нiмеччина, Австраrriя та Споrrученi Штати.

А тепер розглянемо по черзi кожне з цих c,riB i кожну фразу.
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Рис. 1. Мапа cBiTy

l[я книга е порiвнялllнuМ дОсЬiдженняNL Ii сторiнки присвячуються роз-

глядУ не якоiсЬ однiеi краiни. НатомlстЬ у нiй iдетЬся прО ciM KpaiH, що ix

можна порiвня,rи мiж собою. Двторам науково-попу.tярноi лiтератури до-

водиться обирати мiж презентацiсю дос,tiджень поод,иноких тиIIових при-

кладi.втапорiвнянняМчИсленнихПрикладiвiзпраКТиКИ.Коженiзцихме-
тодiв мас cBoi переваги та обмеження, Звiсно, у виданнi такого обсягу плож-

на подати дуже багато iнформацii щодо якогось конкретноrо практичного

випадку, але саме rrорiвняrrьнi досrriдження забезпечують перспективу та

виявляють пробrrеми, якi могли б i не проявитися пiд час дослiдження яко_

гось одного типового прикладу,

lсторичнiпорiвнянняЗмУшУюТЬсТаВитИзапиТання'якiнаврядчИМо-
ЖУТьВИНИкнУТипiдчасдос.riдженняодНогоТИпоВогоВИпаДКУ;ЧоМУКон-
кретниЙтипподiiсПрИчИнИВводнiйкраiнiрезУлЬТаТRl,авiншiЙкраiнi
дав абсо,л.ютно iнший результат R2? Наприклад, в однотомних iстсrричних
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Спадщина <Кокосового rаю>

виданнях про rромадянську вiйну в Америцi, якi я поrrюбляю читати, авто-

ри можуть присвятити шiсть cTopiHoK нас,л,iдкапt битви пiд Геттiсбергом,

a,le забувають дати вiдповiдь на таке запитання: чому, на вiдмiну вiд ана-

логiчних подiй в Iспанii та Фiнпяндii, Американська громадянська вiйна за-

вершилася тиIи, що переможцi зберегли життя переможеним? ýос.лiдники
певних подiй у певнiй KpaiHi часто звинувачують aBTopiB порiвняrrьних до-
с,л,iджень у примiтивiзацii та поверховостi вик,л,адення, а Ti, у свою чергу,

так само часто закидають cBoiM опонентам нездатнiсть висвiтлити питання

в ширшiй перспективi. Точку зору вчених, якi займаIоться порiвняrrьними

доспiдженнями, влучно переда€ такий саркастичний вираз: <Ti, хто займа-

еться дос,tiдженням лише однiсi краiни, эакiнчують тим, що не можуть
зрозумiти жодноi>. Пропонована вам кнrIга с порiвняльним дос,л.iдженням
з vciMa притаNIаннимийому перевагами та обмеженняjчlи.

Оскiльки обсяг цiеi книrи <розподirrено> мiж ciMoMa краiнами, я з сумом

усвiдомлюю, що розповiдь про кожну з цих KpaiH мае бути стис.tою. Си-

дячи за робочим столом, я повертаю голову й бачу позаду себе на пiд,tозi
кабiнету десяток cTociB iз книг та газет, кожен - до п'яти футiв заввишки,

i в кожному - MaTepiaл для одного роздi,rу. MeHi бупо надзвичайно болiс-
но мiркувати над тим, як ущizrьнити п'ять вертикальних футiв MaTepia,l,y

про повоенну Нiмеччину д,о одного роздi,rу на 11 тисяч c,tiB. Скiльки ж дiо-

велося викинутиI Але таке ущiльнення ма€ i cBoi переваги: воно да€ змогу
читачевi порiвняти великi проблеми повоенноi Нiмеччини iз проблемами
iншl,tх KpaiH, не вiдвоrriкаючись при цьому на рiзнi цiкавi подробицi, ви-
нятки, всi,л,якi <якщо) та (але)>. ýля читачiв, що хотirrи б отрлrмати бiльш

детальну iнформацiю, напрlлкiнцi книги розмiщено список використаноi
,л.iтератури - книI i статей, присвячених дос,tiдженню окремих практич-
них прикrtадiв.

Стиrt ь презентацii MaTepia,ly цiеi книги - нараmuвнuй.lJ,е традицiйний
CTI4u\b iсторикiв, що сяга€ корiнням започаткування icTopii як HayKoBoi дис-

циппiни такими грецькими авторами, як Геродот та Фукiдiд понад 2400 ро-
KiB тому. TepMiH (наративний стиль> означа€, що аргументацiя подасться у
вигrtядi прозового тексту, без формуrr, числових табrrиць, графiкiв i статис-
тичних викладок та стосуеться лише невеrrикоi кiлькостi дослiджуваних
практич}{их прикrrадiв. IJей с,Iиль може контрастувати з новим потужним
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кiлькiсним методом викладення в сучасних соцiологiчних дослiдженнях,

де рясно використовуються форму,rи, гiпотези, таблицi з рiзними даними,

графiки та масштабнi вибiрки (тобто рез},льтати дос,riджень численних

практичних прикладiв), якi роблять можливою перевiрку статистичноi

'"";i::''uпrоr,, оцiнити потужнiсть сучасних кiлькiсних методiв, ",у:
я користув ався у статистичному дослiдженнi 73 Полiнезiйських остроtsrв,

щоб дiйти висновкiв, якi не можна було б отримати надiйним шляхом за д,о-

помогоЮописовоiрозповiдiпрозне,tiсненнянакiлькохосТроВах.Ятакож
був спiвредактором книrи-*, в якiЙ деякi з Moix колег вправно вl,{користову-

вали кiлькiснi методи д,tя вирiшення питань, якi Ао того безуспiшно нама-

галися вирiшити в cBoix дебатах iсторl,rки, що користувалися наративними

методаМи'наПрИклад'якУрОлЬ-поЗиТиВнУчиНегаТиВнУ_вiдiграливо.
eHHi завоювання Наполеона та полiтичнi катаклiзми В Пода_,\ьшому еконо-

мiчному розвитку €вропи.

СтIершу я xoTiB було застосувати в цiй книзi сучаснi кiлькiснi методи

й HaBiTb присвятив цьому багато мiсяцiв роботи, але зрештою зрозумiв,

що реалiзацiю такого завдання доведеться залишити для якогось настуII-

ноГоПроектУ.АвцiЙкнизiнатомiстьшляхоМНараТиВногодос,riдження
визнааIити гiпотези та перемiннi величини, якi НаДа,ti можна буде пере-

вiритИ за допомоГою кiлькiсt,tого дос,л,iдження, Моя вибiрка з семи KpaiH

надто обмежена, щоб на ii пiдставi можна бу,л,о робити статистично зна-

чущi висновки. Треба буде ще чимало попрацювати, щоб <операцiоналiзу-

ВаТИ>моiописовiякiснiПоняТТяНакш'IалТ<УспiшногоПодоланнякрИзи>
та <об'€ктивноi самооцiнки>, тобто перетворити цi верба,tьнi концепцii на

величини, якi можна обчислити в цифрах, Тому ця книга становить нара-

ТиВнедоспiдженнЯ,ЯКе,сподiваюся'слУгУВатиМестиМУлоМдляподаzrьшоi
кiлькiсноi перевiрки.

3Усiхбiльшяк2l0краiнсвiтувцiЙкнизiйдетьсялишеПросiмдо-
бре вiдомих MeHi особисто, Причому MeHi не раз доводилося бувати в ycix

' 
'ar., 

-*r' *d Jared Diamond. Environmental predictors of рrе-Ечrореап deforestation оп Pacific

Islands. Nature, 431 44З,445 (2004),
-- 

)ared Diamond and }ames Robinson, eds, Nаturа1 Experiments of History, (Harvard University Press,

Cambridge, МА,2010).
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семи. В шести з них я подовгу жив, а в одну потрапив ще 70 poKiB тому. Мо-
вами цих шести KpaiH я говорю й досi або говорив колись. Я,lюб,л,ю yci цi
краiни, з радiстю вiдвiдую ix (упродовж ocTaHHix двох poKiB я змir побувати
в ycix семи), свого часу всерйоз задумувався про те, щоб перебратисяжи,lи

до однiеi з них на постiйнiй ocHoBi. В резупьтатi я маю змогу писати про

цi краiни доброзич,л.иво та компетентно на пiдставi власноIо досвiду, а та-

кож досвiду давнiх друзiв, якi там живуть. Щей досвiд охоплюе достатньо
великий перiод часу, протяrом якого ми мали змогу стати свiдками вели-

ких змiн. Серед зазначених семи краiн мiй досвiд безпосереднього знайом-
ства з Японiею дещо обмежений, оскiльки я не володiю мiсцевою мовою i
приiжджав сюди ненадовго впродовж лише ocTaHHix двадцяти poKiB. YTiM,

брак особистого досвiду прожива}Iня в цiй KpaiHi компенсувала неабияка
обiзнанiсть Moix японських родичiв по лiнii дружинLI, а також друзiв та сту-

дентiв з Японii.
3BicHo, що Ti ciM KpaiH, якi я обрав на пiдставi свого особистого дос-

вiду, не е довi,rьною вибiркою iз KpaiH cBiTy. П'ять iз них е багатими iнду-
стрiа,л,ьними краiнами, одна - помiрно заможною, i лише одна становить
собою бiдну KpaiHy, що розвива€ться. Жодна з них не с африканською: це
Австраrriя, двi европейськi краiни, двi азiйськi, одна пiвнiчноамерикан-
ська i одна пiвденноамериканська, Я залишаю iншим авторам право пе-

ревiряти ту Mipy, якою Moi висновки, отриманi з цiеi не довi,л.ьноi вибiр-
ки, можна буде застосовувати по вiдношенню до iнших краiн" Я пiшов на
таке обмеження i обрав дпя дос,л,iдження саме цю ciMKy тому, що мав тут
велику переваIу - я добре знав цi краiни завдяки iнтенсивному власно-
му досвiду, дружбi з мiсцевими жителями та знанню (в шести випадках)
мiсцевих мов.

У цiй книзi йдеться майже виключно про сучаснi загальнонацiонапьнi
кризи, якi трапиrrися за мого життя, i це да,tо MeHi змогу описувати ix з

точки зору свого особистого досвiду. Винятком, коrrи досrriджуванi мною
змiни трапилися ще до мого нарOдження, €, знову ж таки, Японiя, якiй
я присвячую два роздizrи. В одному з тих роздiпiв iдеться про нинiшню
Японiю, а в iншому - про Японiю доби Мейдзi (1ВбВ-i912). Цей другий
роздiп я включив у книгу тому, що Японiя доби Мейдзi становить вражаю-
чий прикrrад свiдомоi вибiрковоi змiни, ад,же вона вважаеться епохою не-
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ПЕРЕВОРОТ

щодавнього минулого, а також тому, що спогади про тогочаснi проб,rеми,

якi довеrrося вирiшувати цiй KpaiHi, не втрачають aKTyaлbHocTi в сучаснiй

Японii.
3BicHo, заI,альнонацiона,t,ьнi кризи траплялися i в мину,lому, вже тодl

не раз ПоставалI,1 схожi запитання, 1 хоча я не можу розгляýати tsипадки з

минулого iз точки зору власного досвiду, цi давнi кризи залишили по собi

великий масив,riтератури. йдеться про TaKi добре знанi прикпади з icTopii,

якЗанеПадiкрах3ахiдноiРимськоiiмперiiВчеТВерТоМУЙп'яТоМУстолiт-
тях нашоi ери; злет i падiння африканськоi держави зу,лусiв у ХlХ столiттi;

французька революцi я Т789 року та подальша реорганiзацiя Францii; ката-

строфiчна поразка Пруссii в битвi пiд €ною в 1в06 роцi та Ti завоювання

Напоrrеоном, а також соцiальнi, адмiнiстративнi та вiйськовi реформи, що в

подальшому буrrи проведенi в цiй kpaiHi, Llерез кiлька pokiB роботи над цим

досrriдженн ям явиявив, що книга, назва якоi стосуеться схожоi теми ("Кри-

за,вибiрiзмiна>),вжебУ,rаопУблiкованааМерикансЬкИNIВИдiаВницТВоМ
Little, Brown and Соmрапу iще в 197З pouil" l]я книга вiдрiзняеться вiд Moei

Тим'щомiститькiлькаПракТИчЦихприк,л'адiвiзминУпого'аТакожiншими
базовими аспектами. (то буrrа колективна праця, в якiй використовувався

метоД пiд назвоЮ (системнИй функцiона,tlзм>,)

Професiйнiiсторикивсвоiхдос,riдженняхро6,rятьнаголоснаархiвнuх
Оанuх,тобТо на аналiЗi збережеНих письI!{Ових докуМентiв-перШОДЖеРе,r,

Кожна нова працЯ з icTopii обrрунтовУ€ться завдяки застосуванню ранiше

неВИкорИсТоВУI]анихабомалоВИкорИсТоВУВанИхархiвнихданИхчишля-
хоМНоВогОтлУМаЧенцяархiвнихджерел'ВжеВИкОристоВУВанихiншимиiс.
торикамI4. На вiдмiну вiд чис,rенних праць, HaBeAeHI4x у моiй бiблiографii, ця

книганеrрУНТУ€ТЬсянаархiвнихдос'riдженнях.iiновизнаПоляга€ВзасТо.
cyBaHHi нового методу, в основу якого покладено досвiд особистiсних криз,

чiткий порiвняrrьний пiдхiд, а також точка зору, що rрунтуеться на мо€му

особистому життевомУ досвiдi та досвiдi Moix друзiв,

- **iе' 
^*-rd, 

Scott Flапаgап, and Robert Mundt, eds. Crisis, Choice, and Change: Historical Stu-

а". ot'Potitl.ui Developmenti (Little, Вrоwп, Boston, 1973),
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Спадщина <Кокосового гаю>

Перед вами не журнальна стаття про поточнi подii, написана для того,

щоб fi читали гIротягом Kiлbкox тижнiв пiсл,я пу6rriкацii, пiсля чого вона

застарiе i про неi забудуть назавжди. Ще - книга, розрахована на переви-

дання впродовх( багатьох десятилiть. L{еЙ очевидниЙ факт я KoHcTaTyIo

для того, щоб у вас не виникло заIIитання: а чому це у книжцi нiчого не

сказано про конкретну нинiшню полiтику президента CllIA ýональда
Трампа, про його стиль керiвниц,Iва та про поточнi переговори щодо ви-

ходу Великоi Британii з €вропеЙського Союзу? Все, що я напишу зараз

про цi шIвидкоплиннi подii, безнадiйно застарiе на }IoMeHT опуб,riкування

цього видання, а через kiлbka десятилiть взага.лi стане абсолютно не по-

трiбним. Читачi, яких цiкавить президент Трамп, його полiтика i Брекзiт,

можуть знайти великий обсяr вiдповiдноi iнфорлrацii в iншlцх джерелах.
3ате роздiпи 9 i l0 мо€i книги докладно розповiдають про головнi ttробле-

ми, що стоять перед Сполученими Штатами ось уже два десятилiття: за

нинiшньоi адмiнiстрацii вони привернули до себе iще бi,л.ьшу увагч i, поза

cyMHiBclM, залишатимуться актуальними щонайменше впродов}к наступ-
ного десятилi,гтя.

А тепер перейдiмо до шляховоi мапи caмoi книги. В першому роздirr.i я зу-

пинюся на особистiсних кризах, а решту книги присвячу кризам загально-

нацiональним. Г[ережившl,t нашi власнi криз],I та спостерiгаюч}I за кризови-
ми ситуацiями,в якi потрап,л,яли нацli рiднi та близькi, Bci ми мали зl\{огу

переконатися, що ixHi результати сутт€во вiдрiзняються один вiд одлtого.

В найкращому випадку людям вда€ться розробити HoBi, ,л,iпшi методи подо-

лання кризи, i вони виходять iз Hei дужчими Й мiцнiшими. Бувае ж, навпаки,

що приголомшенi кризою люди вдаються до старих методiв ii подо,л,ання

або вигадують HoBi, якi виявляються ще гiршими за cTapi. ýеякi люди у кри-

зовому cTaHi HaBiTb вкорочують собi BiKy. Терапевти визначи,л.и цiлу низку
чинникiв (дюжину з HI,Ix я висвiтлю в роздirr.i 1), якi збiпьшують iMoBipHicTb

тоIо, що особистiсну кризу вдасться успiruно IIодолати. Пара^е,л,ьно з цими
чинниками я лроана,tiзую Ti, якi впливають на результати загальнонацiо-

нальних кри3"

2з



д!lктат),р]

Д}lЗХЦИl>

т}1 icTop}1

\1оГо ]\iTH

ý\,}1ано в

с тр]1}{ан(

lншi KPai

Дрr,гl

Hii, Довг
ч}1.\ася Е

-lT aTiB

j,Jговор

i i-\,rKo\{

:_эi1}{ня-

_ эili,,ня,
: --- ,-

__,.,\ ..r *

- r, jn'rl'

:. ,.bHoi

'--__ \]_

_;-:_-х

,] ;
1 -_ ;-\

i _".: j -

, ,:'-"
,*: -*
_: _-

-] r-:

: _ ].

- 
a'-

l

ПЕРЕВОРОТ

YciM, хто почне з досадою стогнати: <(Дюжина чинникiв - це забаrа-

то, чоМ би не обмежитиСь лише кiлькома?>, я вiдповiм так: було б абсур-

дом вважати, що людське життя або iсторiю цi,л,оi краiни можна звести до

жменьки заяложених гасел. Якщо ви матимете нещастя натрапити на книгу,

автор якоi стверджуватиме, що ЙомУ вАалося цього Аосяrти, можете смiли-

во, HaBiTb не читаючи, кинути ii в кошик для смiття, 3 iншоrо боку, якщо ви

матимете нещастя натрапити на книгу, де 11тиметься про аналiз аж 76 чин-

никiв, що впливають на подоланця кризи, то можете також викинути ii на

смiтник, бо саме автор, а не читач, ма€ аналiзувати Й визначати прiоритети Ь

безкiнечно складному життi, формуючи свою робочу концепцiю, Я з'ясував,

що прийнятний компромiс мiж двома крайнощами забезпечу€ використан-

ня дванадцяти чинникiв - достатньо, аби пояснити переважну частину

peaлb'ocTi, але не настiльки детально, щоб нагадувати АокАадний перелiк

нагальних проблем, який rодиться лише для ix озвучення, але не для розу-

мiння довколишнього cBiTy.

3а цим вступним роздiлом iдуть три пари роздiлiв, кожна з яких стосу-

еться рiзних типiв загальнонацiональноi кризи, Перша пара присвячена

кризам у Фiнr\яндii та Японii, де вони вибlхнуrrи внаслiдок ударiв, завданих

iншою краiною, i стали несподiваним потрясiнням, Друга пара також сто-

суеться криз, що вибухнуrrи раптово, але в результатi внутрiшнього струсу

(в Чилi та Iндонезii). Остання пара опису€ кризи, якi буrrи не вибуховими,

а розгорталися поступово (в Нiмеччинi та Двстраrrii), найперше у зв'язку

з неrараздами, завданими ýругою свiтовою вiйною,

Фiнськакриза(роздi,r2)вибУхнУ.л.аВреЗУлЬТатiмасштабноiагресiiРа-

дянського Союзу проти Фiнляндii 30 листопада 1939 року. Нада,ri у Зимовiй

вiйнi ця kpaiHa, фактично залишивши сь без союзникiв, зазнала серйозних

втраъ гIроте змогла зберегти свою незалежнiсть у протистояннi з срсR

чи€ населення переважало населення Фiнляндii у спiввiдношеннi 40 до 1,

ýвадцять pokiB потому я провiв у Фiн,rяндii цirrе rriто, спirrкуючись iз вете-

ранами Tiei вiйни, а також iз вдовами та сиротами, Спадщина 3имовоi вiilни

стала виразною вибiрковою змiною, яка перетворила Фiнпяндiю на безпре-

цедентну мозаiку, на сумiш суперечливих eлeMeHTiB: маленькоi заможноi

лiбераrrьноi демократii, зовнiшня полiтика якоi полягала в тому, щоб у буль-

який спосiб заслужити довiру вiдсталого й зrrиденного гirанта - радянськоi
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Спадщина <<Кокосового гаю>

диктатури, Така полiтИка вважадася ганебною i засуджувалася як <<фiн,rян-

дизацiя> численними представниками iнших KpaiH, якi не могли зрозумi-

ти iсторичнi причини цього вибору. Один iз найбiльш емоцiйних MoMeHTiB

мого rriтнього перебУвання в Фiн,л,яндii пOв'язаний з епiзод,ом, коли я необ-

думано висловив схожi погляди ветерану зимовоi вiйни, а BiH у вiдповiдь

стримано й чемно пояснив MeHi той riркий урок, який засвоiли фiни, копи

iншi краiни вiдмовили iM у допомозi.

друга iз двох кри3, спровокованих зовнiшнiм ударом, стосуеться Япо-

Hii. ýовготривала полiтика iзоrrяцii цiеi краiни вiд зовнiшнього cBiTy закiн-

чилася 8 липня 1853 року, коли ескад,ра вiЙськових кораб,riв Спо,rучених

Штатiв зупинилася на входi до ТокiЙськоi бухти, вимагаючи пiдписання

договору i прав Д,rЯ КОРаблiв СШД та морякiв (роздi,r 3). Остаточним пiд-

сумком стало повалення cTapoi японськоi системи урядування, свiдоме

лриhняття програми рiзких широкомасштабних змiн i так само свiдоме

прийняття програми збереження тих численних традицiйних рис, якi ро-

бrr.ять нинiшню Японiю найбiпьш своерiдною серед баrатих iндустрiа,rь-

них KpaiH. Японська трансформацiя впродовж десятилiть пiсля прибуття

американськоi ескадри, так звана доба Мейдзi, виразно i,rюструе на за-

гапьнонацiональному piBHi Ti численнi чинники, якi впл.ивають i на осо-

бистiснi кризи. Водночас процеси ухвадення рiшень та результуючi BoeHHi

успiхи Японii доби Мейдзi допомагають нам зрозумiти, чому ця KpaiHa у
1930-х роках вирiши,rа iнакше, що спричинило ii грандiозну военну пораз-

ку в ýругiй свiтовiй вiйнi.
У роздi,ri 4 ftдеться про Чи,ri, першу з досrriджуваноi пари KpaiH, кри-

зи в яких набупи вигляду внутрiшнього вибуху в результатi руйнацii попi-

тичного компромiсу мiж iхнiми громадiянами. 11 вересня 1973 року, пiсrrя

кiлькох poKiB попiтичноi безвиходi, демократично обранийуряд Чилi пiд

керiвництвом президента Д,rьснде був поваrrений в результатi вiйськового

переворот)a а йоrо провiдник генерм Пiночет очолив державу на перiод по-

над 17 poKiB, Коли я жив у Чилi за кiлька poKiB до перевороту, Moi чилiйськi

друзi не змогли передбачити ErHi самого перевороту, aHi тих неймовiрних у

сво€му садизмi тортур, до яких вдався уряд Пiночета. Навпаки, вони rордо

розповiдали MeHi про давнi чилiйськi традицii демократii, TaKi вiдмiннi вiд

традицiй решти пiвденноамериканських kpaiH. Нинi Чилi знову е демокра-
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тичним винятком у Пiвденнiй Дмерицi, але ця KpaiHa зазнала вибiркових

змiн, увiбравши в себе еrrементи моделей i Дrrьенде, i Пiночета. Moi аме-

риканськi друзi, якi ознайомилися з цiею книrою в Ti чорновому BapiaHTi,

говорили, що роздi,л., присвячений Чиrri, е найбiльш страхiтrrивою частиною

Moei книги, оскiльки в нiй описано ту швидкiсть i повноту, з якою демокра-

тiя змiниrtася на садистську, жорстоку диктатуру.
В парi з роздi,rом про Чилi Йде роздirr 5 про Iндоневiю, де руйнацiя полi-

тичного компромiсу мiж fi rромадянами призвела до внутрirшнього вибlху

У ВИГ,rЯДi спроби державного перевороту, що дату€ться 1 жовтня 1965 року.

Резу.tьтат цiеi спроби виявився дiаметраrrьно протилежним чиrriЙському

перевороту: стався контрпереворот, що призвiв до геноцидного внищен-

ня того полiтичного угрупування, яке начебто влаштувало чи пiдтримало

спробу перевороту. Iндонезiя рiзко вiдрiзняеlься вiд решти kpaiH, описаних

у цiй книзi: вона е найбiднiшою, найменш iндустрiаАiзованою та найменш

вестернiзОваноЮ сереД них; вона мае наймолодtшу нацiонаrrьну iдентич-

HicTb, що сформувалася лише впродовж тих сорока poKiB, якi MeHi довелося

працювати в цiй KpaiHi.

У наступних двох роздi,л,ах ftдеться про загальнонацiона,tьнi кризи в Hi-

меччинi та ABcTparrii, якi не вибухну,л,и, а розгорталися <начебто> повiльно.

ýехто з читачiв може не погодитися iз використанням TepMiHiB <криза) або

(струс> для позначення таких повirrьних змiн. Проте я все ж таки вважаю

доречним розглядати tx у рамках Tiei ж caMoi схеми, яку я використовую для

характеристики бiльш рiзких змiн, оскiльки вони ставлять Ti ж caMi питання

вибiркових змiн та iпюструють Ti ж caMi чинники, що впливають на кiнце,

Bi резуrrьтати. OKpiM того, рiзниця мiж <вибуховою кризою> та <повiльною

змiною> е довiпьною i нечiткою: цi процеси фактично перетiкають один в од-

ного. HaBiTb у випадках начебто рiзких трансформацiй на кшталт чилiйськоi

до перевороту призвеЛИ ДеСЯТИzriття повЬно накопичуваноi напрlrкеностi,

а пiс,rя перевороту настали десятилiття поступових змiн. Я характеризую

кризи в роздirrах бта7 як<начебто> повiльнi тому, що, фактично, в повоеннiй

Нiмеччинi криза почалася iз вкрай травматичного спустошення, найбirrъшого

з тих, якi довеrrося пережити рештi kpaiH, досrriджуваних у цiй книзi: на день

cBoei капiтуляцii у !,ругiй свiтовiй вiйнi 8 травня 1945 року вся Нiмеччина

лежала в pyiHax. Аналоriчним чином виникла повоенна кри3а в ABcTparrii:
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хоча вона розгорталася повiльно, але почалася iз трьох катастрофiчних вiй-

ськових поразок, яких ця Kpaiнa зазнала протягом менше нiж трьох мiсяцiв.

Першою з дослiджуваних мною Kpaiн, яка е iлюстрацiею не вибцово-
го розгорТання кризи, е Нiмеччина пiсля ýругоi cBiToBoi ьiitни (роздirr 6),

перед якою одночасно постали проблеми Ti спадщини часiв нацистського

ре)(иму, розбiжностей щодо Пода.rr.ьшоi органьацii iерархiчноi структури

суспiльства, а також травми, завданоi розподirrом Нiмеччини на 3ахiдну

та Схiдну. В рамках мого порiвняльного методу xapaKTepHi особливостi

розв'язання кризи в повоеннiй Нiмеччинi включають надзвичайно гострий

конфлiкт мiж поколiннями, сильнi геополiтичнi обмеження, а також процес

примирення з нацiями, Що стми жертвами злочинiв, вчинених Нiмеччи-

ною пiд час вiйни.

Iншим наведеним мною прикладом невибцового розгортання кризи е

Двстраzriя (роздi,r 7), яка переформатувала свою нацiональну iдентичнiсть

за Ti 55 poкiB, упродовж яких я вiдвiдував цю краiну.

Коли я вперше прибув до ABcTpa,rii в 1964 роцi, вона нагад"увала вiдда-

ьениillаванпост Британii в Тихому oкeaнi, який i досi покrtадався на Брита-

нiю у планi cBoei iдентичностi та проводив поzr.iтику Бiлоi Австралii, обме-

жуючи або забороняючи iммiграцiю не€вропейцiв. A,re перед Австраzriею

постала криза iдентичностi, бо ота бiла британська iдентичнiсть деда.л.i

бiльше вступала в конф,riкт s географiчним розташуванням ABcTparrii,

з потребами ii зовнiшньоi полiтики, оборонноi стратегii, економiки та з
нацiонапьним складом населення. Торгiвrrя й полiтика нинiшньоi Двстра-

,rii орiентуються на Азiю, вуrrицi австралiйських MicT та fi студмiстечка

повняться азiатами, а прихильники усунення королеви Анrлii з посади го-

лови уряду Двстраrrii програли референдум з досить незначною кiлькiстю

голосiв. Однак, як i в Японii доби Мейдзi та в Фiнляндii, цi змiни буrrи

вибiрковими: Австраrriя й досi лишаеться парламентською демократiею, Ti

державна мова все ще ангrtiйська, а бiльшiсть австраrriйцiв за cBoiM поход-

женням - британцi.
Yci зазначенi вище загальноЕацiональнi кризи чiтко усвiдомлювалися

суспi,л,ьством i буrrи подiоланi (або, принаймнi, перебувають в тривалому

процесi подолання), тому ми вхе ма€мо змогу говорити про ixHi насrriдки.

В ocTaHHix чотирьох роздiлах iдеться про нинiшнi та майбутнi кризи, ре-
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зультатИ яких нараЗi невiдомi. IJю частину я починаю з Японii (роздi,r 8),

яка вже буziа предметом розгляду в poздi,ri 3. Перед нинiшньою Японiею по-

стали чисденнi фундамента,rьнi проблеми, okpeMi з яких Цi,rком визнають i

японський народ, i урrд краiни, тодi як iншi широкий зага,r не визна€ або за-

перечуе. Наразi скида€ться на те, що цi пробlеми не рухаються в напрямку

свого вирiшення; майбутне Японii нинi невизначене i повнiстЮ ЗаrtеЖИТЬ ВiД

волi fi громадян. Чи зможе досвiд смiливого й успiшного подолання кризи

в добу Мейдвi допомогти сучаснiй Японii здолати кризу нинiшню?

Наступнi два роздi,rи (9 i 10) стосуються Moe'i рiдноi краiни, Спо,rучених

штатiв Дмерики. Я визначив чотири кризи, якi з огrrяду на свое зростання

спроможнi пiдiрвати американську демократiю та американську потуж-

HicTb упрОдовж настУпногО деСяти,riття, як це сталося своIо часу в Чи,ri.

Зрозумi,rо, цо це - не Moi власнi висновки: вiдкрита дискусiя щодо Bcix чо-

тирьох кризових чинникiв точиться серед багатьох американцiв, i вiдчуття

кризи в нинiшнiх Споrrучених Штатах дуже поширене. MeHi здаеться, що

Bci чотири дос,riджуванi проб,rеми наразi не рухаються в напрямку свого

розв'язання, а, навпаки, лише загострюються. Однак Дмерика, як i Японiя

доби МейДзi, мае своi спогаДи прО подоланнЯ криз, а саме прО ТРИВаrrУ i

криваву Громадянську вйну, а також про те, як ýруга cBiToBa вiйна раптово

висмикнуЛа нашУ краiнУ з ii по,riтиЧноi iзо,rяцii. Чи дсrпоможе нам здобутий

досвiд Аосягти успiху цьоrо разу?
Наприкiнцi книги йдеться про увесь cBiT (роздi,r 11). Можна було б

скласти безкiнечний переrriк проблем, якi стоять перед краiнами, але на-

ToMicTb я зосередив увагу на чотирьох, якi, на мою думку, демонструють

тенденцiю до зростання i якi, в разi ix невирiш€ння, можуть негативно

вплинути на piBeHb життя в усьому cBiTi впродовж кiлькох наступних де-

сятилiть. На вiдмiну вiд, Японii та Спо,tучених Штатiв, якi мають тривалу

iсторiЮ нацiона,rьНоi iдентичНостi, самоврядування та традицiю успiшних
колективних Аiй, cBiTy в цirr.ому бракуе такоi icTopii. За вiдсутностi нади-

хаючих спогадiв i традицiй - чи зможемо ми досягти успiху тепер, коли

вперше в icTopii перед нами постаrrИ ПРО6,rеми, потенцiйно фатапънi дrrя

всього cBiTy?

Закiнчуеться ця книга епirrогом, у якому НаШе ДОСrriдження семи KpaiH

i усього cBiTy загалом ровгляда€ться у свiтлi переrriчених вище Аванадцяти
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гальванЬувати ii Й пiдштовхнути до веАиких змiн? Шок вiд пожежi в <<Ко-

косовому гаю> сilричинив трансформацiю KopoTкocтpoкoBoi психотерапii.

Чи зможуть краiни зважитися на трансформацiю без того шоку, якиilI ви-

клика€ страшна пожежа? В епiдозi я також розмiрковую над тим, чи мають

лЦери вирiшальний вплив на iсторiю; я пропоную напрями подальших до-

слiджень; я наголошую на тих уроках, якi цiлком реально засвоiти завдя-

ки вивченню icTopii. Якщо народ,и або хоча б ixHi керманичi спроможуться

проаflальувати кризи попереднiх десятилiть, то розумiння минулого зможе

допомогти нам подолати кризи нинiшнi та майбутнi.
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рO3дlл 1

0сOБиOтIЕнI кризи
Особистiсна криза - Життевi rлляхи -
Подопання кризи - Чинники, пов'язанi

з нас,tiдками - Нацiонаrrьнi кризи

ff оrr, ruteHi виповнився 21 piK, я пережив найжорстокiшу кризу на своiй

l lпрофесiйнiй стезi. 3ростав я у Бостонi найстаршою дитиною в ocBi-

ченiй ciM'i: батько був професором ГарвардськоIо унiверситету, а ма-

Tip - лiнгвiсткою, пiанiсткою та вчителькою, яка заохочувала мою любов

до навчання. Я ходив до чудовоi середньоi школи (Roxbury Latin School),

а потiм навчався у престижному виirri - Гарвардському коrtеджi. У шкопi

я мав добрi оцiнки з ycix предметiв; навчаючись у коледжi, виконав два
,rабораторних досrriдницьких проекти Й опубrriкував ix результати, тож

закiнчив навчання у п'ятiрцi кращих випускникiв cBoei rрупи. Маючи пе-

ред очима приклад батька-лiкаря i отримавши надзвичайно позитивний

досвiд досл,iдницькоi дiяльностi на старших курсах, я вирiшrив захистити

докторську дисертацiю з експериментальноi психоrrогii. Щоб пРОДiОВЖИТИ

навчання в аспiрантурi, у BepecHi 195В року я вступив до Кембриджсько-

го унiверситету в Англii, KpaTHi, яка на той час бу,rа свiтовим rriдером у
гаrrузi психологii. ýодатковими принадами, що обумовиtиMiil переiвд до
Кеплбриджа, бу.л.и можrrивiсть вперше в життi пожити далеко вiд домiвки,
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подорожувати €вропою, а також говорити iноземними мовами, якi я на

той час вивчив за пiдручниками,

Та невдовзi з'ясува-tося, що навчатися в аспiрантурi для мене бупо знач-

но важче, нiж у середнiй шко,^ri та Гарвардському коледжiо й HaBiTb важче,

нiж займаТися дослiдницькою дiя,rьнiстю на старших курсах вишу, KepiB,

ником Moei дисертацiйноi роботи в Кембриджi, в ,tабораторii та кабiнетi

якогояпрацюВаВ,бУввидатнийпсихолоI'щозбиравсязаiтнятисяВиВчен-
ням генерацii струму електричними вуграми, BiH xoTiB, щоб я вимiрював

рух заряджених частинок (ioHiB натрiю Та ка,riю) в електрогенеруючих

мембранах вугрiв.

ýля цього MeHi потрiбно бу,rо сконструювати необхiдне обладнання,

д,rе майстер з мене завжди був нiякий. В середнiй школi MeHi без сторон-

Hboi допомоIи не вдавалося зiбрати HaBiTb звичаfuниilрадiоприймач, Тож я

просто не уявляв, як сконструювати камеру д,л.я досrriдження мембран у ву-

грiв, а тим паче щось бi,rьш складне та ще й е,л,ектричне,

ýо Кембриджа Я прибув iз дlrке хорошою рекомендацiею свого keplB-

ника з дос,tiдницьких робiт у Гарвардi, A,re НеВДОвзi з усiею очевиднiстю

з'ясуваrrося, Що я став розчар},ванням як Аля самого себе, так i для свого

нового керiвника в унiверситетi, Як iз ко,л,еги-дос,tiдника користi з мене для

ньогонебУ,rожодноi.ТомУвiнперевiвМенедоокремоiлабораторii,деямiг
проводити дослiдження самотужки,

намагаючись знайти проект, яклqй би краще узгоджувався з моею тех_

нiчною непiдготовленiстю, я вхопився за iдею доспiдження перемiщення

натрiю та води в жовчному Mixypi, простому мiшкоподiбному органi, Не-

обхiдна для цього техно,rогiя бу,rа е,л,ементарною: просто помiщати запо-

вненийрiдиноюжовчниймiхУркожнiдесяТЬхВилиннаточнiвагиiзВажУ.
вати воду, яка в ньому мiститься, Таку операцiю мiг здiйснювати HaBiTb яl

жовчний Mfucyp сам по собi не е аж таким важливим, але BiH належить до

категорii органiв, покритих всерединi тканиною, що назива€ться епiте,riем,

анеюпокриВаюТьсяйзначноваж,rивiшiоргани,такiякнИркитакишечник.
Тод,i, в 1959 роцi, вважалося, що Bci вiдомi епiтелiа,rьнi тканини, якi пере-

мiщують iони й воду, зокрема епiтелiй жовчного Mixypa, rенерують елек-

тричну напругу, величина якоi залежить вiд перемiщення ними 3аряАжених

ioHiB. Та кожного разу, коли я намагався вимiряти напруrу в жовчному Mi-
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ý-pi, отримував нуль. ýля мене це стало вагомим доказом того, що я або не

змiг опануВати HaBiTb простоi технологii, достатньоi для ре€страцii напруги

у жовчному Mixypi в разi Ti наявностi, або якимось чином умертвив тканину,

тож вона просто не функцiонувала. В будь-якому випадку я мiг записати

собi в пасив iще одне фiаско як лабораторного фiзiоrrога.

моя деморалiзацiя посилилася, коли в червнi 1959 року я взяв участь

у першому конгресi Мiжнародного бiологiчного товариства в Кембриджi,

CoTHi вчених з усього cBiTy презентували працi, в яких описували cBoi до-

слiдницькi роботи, я MeHi презентувати було нiчого. Я почувався приниже-

ним, бо звик завжди бути одним iз перших у колективi, а тут я був нiким.

У моiй душi наростали сумнiви - можливо, варто взагалi вiдмовитися

вiд кар'ери науковця-дослiдника? Я читав i перечитував вiдому кн}rгу Торо

<Воrrден, або життя У лici). I пережив потрясiння, зна}iшовши в нiй те, що

бу,л.о написано нiби спецiально для мене; справжня мотивацiя до занять

наукою - це егоiстичне бажання отримати визнання iншlrх науковцiв.

(I дiйсно, для бiльшостi науковцiв це i € основнрlм мотrlвом!) Д,ле 1'оро вiд-

кидав такий мотив, як пустопорожня претензiйнiсть. основна теза <вол-

дена) полягала для мене ось у чому: потрiбно розiбратися, чого я дiЙсно

хочу вiд жит,Iя, а не спокушатися марнославними надiями на визнання.

торо посилив Moi сумнiви щодо доцiльностi продовження наукових до-

слiджень у Кембриджi. д момент прийняття ocTaTotIHoIo рiшення невмо-

лимо наближався: мiй другий pik аспiрантури мав розпочатися наприкiнцi

лiта, i я мусив пройти гtовторну ре€страцiю, якщо збирався залишатися

в Кембриджi й надал,i.

наприкiнцi червня я подався на мiсяць у вiдпустку до Фiнпяндii - там

я здобуВ чудовий i rлибокий досвiд, про який poзIloвiц у наступному роз-

.l,i.ti. Вперше побувавши у Фiнляндii, я отримав можливiсть вивчати мову,

важку i прекрасну фiнську мову, i не з книжок, а сл}хаючи людейI i розмов-
л.яючи з ними. MeHi це дуже подобалося. IJей процес виявився настiАьки ж

успiшним i плiдним, наскiльки безуспiшними та марними буzrи п,lоi фiзiоrrо-
гiчнi дослiдження.

пiд кiнець мiсяця, проведеного у Фiнляндii, я почав всерйоз замислю-

ва-tися про BiдMoBy вiд кар'ери не лише психолога, а Й науковця взагалi.

I HaToMicTb став подумувати про поiздку до Швейцарii, про розвиток i удо-
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сконалення Moix мовних здiбностей та роботу синхронним перекладачем

у штаб-квартирi Органiзацii Об'еднаних НацiЙ. IJe означаrrо вiдмову вiд

життя науковця, вiд творчоi дiяrrьностi та слави в наукових колах, про яку

я мрiяв i яку уособлював для мене мiй батько-професор. Я не заробляв би

багато грошей, працюючи перекладачем. Дrrе, з iншого боку, я займався

б тим, що MeHi подобалоСя i добре вдавалося, - принаймнi, так MeHi тодi

здавалось.
Моя криза сягнула пiку, коrrи я повернувся з Фiнляндii i в Парижi тиж-

день провiв зi своiми батьками, яких не бачив цiлий piK. Я розповiв iM про

своi практичнi та фi,rософськi сумнiви щодо кар'€ри досrriдника i про HaMi_

ри стати переклаАачем. Напевне, моiм батькам бу.tо надзвичайно боrriсно

спостерiгати Moi сум'яття та пригнiченiсть. Потiшило тiльки те, що вони

висл}хали мене, але не стали повчати, як жити далi.

Криза скiнчилася в оАин день - якось уранцi, коли я з батьками сидiв

на rrавцi в паризькому парку, вкотре перетираючи питання - кидати MeHi

науку чи продовжувати? I тодi батько тактовно, не напираючи, дав MeHi по-

раду. Так, погодився BiH, у мене е сумнiви щодо д,оцiдьностi кар'€ри науков-

ця-дос,riдника. Але ж я провiв у аспiрантурi лише piк, а жовчниЙ Mixyp ви-

вчав усього кiлька мiсяцiв. Тож чи не зарано вiдмовлятися вiд кар'€ри, яку
я планував собi на все життя? Чом би MeHi не повернутися до Кембриджу i
не спробувати знову зайнятися наукою, присвятивши розв'язанню пробле-

ми жовчного Mixypa наступних пiвроку? Якщо в мене нiчогсr не вийде, то

я в будь-якому разi матиму змогу покинути аспiрантуру HaBecHi 1960 року
й MeHi не доведеться приймати незворотне рiшення зараз.

IJя порада мого батька стала для мене нiби рятувальним кругом, кину-

тим потопаючому. У плене з'явиrtася поважна причина вiдк,tасти важливе

рiшення (зробити протягом пiвроку iще одну спробу), i нiчого ганебного

в цьому не буrrо. Промiжне рiшення не прив'язувало мене назавжди до
кар'ери дослiдника-науковця, бо у мене й досi був аrrьтернативний BapiaHT:

через пiвроку стати перекладачем-синхронiстом.
Тож я пристав на батькову пораду i, повернувшись до Кембриджаl роз-

почав там свiй аругий piK в аспiрантурi. Я поновив дос,riди з жовчним Mi-

хуром. ýвое мо,rодих колег з факупьтету фiзiо.л.огii, яким я буду вдячний

довiку, допомогли MeHi вирiшити технiчнi проблеми з досrriдженням жовч-
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ного Mixypa. 3окрема, один iз них допомiг пересвiдчитися, що мiй метод
вимiрювання показникiв напруrи в жовчному Mixypi був абсопютно адек-

ватним; Mixyp дiЙсно генерував напругу, яку можна бу,rо вимiряти за вiдпо-
вiдних умов (так званi <дифузiйнi потенцiалио та ,,мембраннi потенцiа,tи>).

Просто рiч буzrа в TiM, що жовчний Mixyp не генерував напругу пiд час пере-

мiщенrrя ioHiB та води з Tiei KoHKpeTHoi причини (сдино вiдомоi на той час,

якlцо йшrrося про транспортуючий епiте,л,iй), що BiH транспортував одiнако-

вою мiрою позитивнi та негативнi iони, а тому не перемiщував результую-
чий заряд i не генерував напругу перемiщення.

Мiй Mixyp зацiкавив iнших фiзiо.л.огiв - i HaBiTb мене самого. Експе,

рименти з ниL{ вияв\4лися успiшнl,tми, i Moi зага,tьнофirrософськi сумнiви,
пов'язанi з марнославним праrненням до визнання iншими науковцями,

поступово розвiяпися. В Кембриджi я провiв чотири роки, завершив свою

дисертацiю, повернувся до США, отримав хорошч 1,HiBepctITeTcbKy роботу,
на якiйr займався дос,riдженнями й викладанням фiзiо.л.огii (спершу в Гар-

вардi, потiм у Каrriфорнiйському унiверситетi), i став чспiшним фiзiологом.
Ще бупа моя перша велика професiйна криза, тr{пова д,tя особистiсних

криз, 3BicHo, вона бу,tа не останньою в моему життi. Приблизно у 1980 та

2000 роках я пережив двi бirrьшr помiрнi професiЙнi кризи, якi стосува,rися

зшIiни спрямованостi Moei дослiдницькоi дiя,л,ьностi. А попереду на мене ще
чекали болiснi особистiснi кризи, пов'язанi з першим одр}хенням та розлу-
ченням ciM poKiB потому. Ота перша професiiлна криза стала для мене yHi-

кальною в своiй конкретицi, бо навряд чи коли-небуль irце у свiтовiй icTopii
перед кимось стояла непроста дилема: продовжувати дослiдження жовч-

ного Mixypa чи кинути наукову кар'€ру i стати перекладачем-синхро}лiстом?

A,te, як ми перекона€мося даrri, та низка пробrrем, якi поставипа передi мною
криза 1959 року, буrrа абсолютно типовою для особистiсних криз загаАом.

Майже Bci читачi цiеi книги стикалися або стикнуlься з таким потрясiн-
ням, як особистiсна криза на кшталт Tiei, що спiткаrrа мене 1959 року. В fi

розпал людина не робить паузи, щоб помiркувати над науковим визначен-

ням поняття <<криза>), - вона просто розумlс, що перебувае в cTaHi кризи.

Jl
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Надаrri, коли криза мина€ i з'являеться можливiсть помiркувати над нею

на дозвiпzri, можна ретросflективно визначити fi як ситуацiю, коли передt

вами постае велика пробrrеvIа, яку начебто неможливо подолати вiдоми-

ми методами вирiшення пробrrем. I ви силуетеся створити HoBi тuетоди.

Ви, як i я коrtись, ставите пiд cyMHiB свою iдентичнiсть, cBoi цiнностi, свое

бачення cBiTy.

Вам, поза cyMHiBoM, доводилося спостерiгати, як особистiснi кризи

постають у рiзних формах i з рiзних причин, а потiм розвиваються рiз-
ними шляхами. ýеякi набувають форми одного-единого й несподiваного

потрясiння - наприклад, cMepTi коханоi людини, звiльнення з роботи без

попередження, серйозноi aBapii або ж природного катаклitsму. Резу,rьтую-

ча втрата здатна пришвидшити криэу не лише через практичнi наслiдiки

caMoi втрати (наприклrr.ад, коли втрачають дружину або чоrrовiка), а й через

завданий бirrь, через удар по вашiй впевненостi у справед,rивостi свiтобу-

дови. IJe можна сказати про рiдних i бrrизьких тих rrюдеЙ, якi загинуrrи в

пожежi у <Кокосовому гаю>. Iншi ж кризи набувають фсlрми проб,rеми,

яка накопичу€ться повiльно, а потiм вибухае, - сюди можна вiднести роз-
пад подiружжя, серйозну хронiчну хворобу, а також проб.tеми, пов'язанi з

грошима або кар'ерою. Бувають також кризи розвитку, якi зазвичай роз-
гортаються на якомусь перехiдному етапi житт1 наприклад, криза пiдлiт-
ковоrо BiKy, криза середнього BiKy, вихiд на пенсiю, cTapicTb. Скажiмо, пiд

час кризи середнього BiKy вам може здаватися, що вашi найкращi роки
вже позаду, i ви б'етеся над тим, щоб визначитиприfuнятнi дrrя себе цirri на

решту свого життя.
Отакими е рiзноманiтнi форми особистiсних криз. Серед iх найбiльш

поширених конкретних причин сrriд назвати пробrrеми людських стосун-

KiB: розrrучення, припинення дрrжби або глибоке невдоволення, яке спону-

кае вас чи вашого партнера поставити пiд cyMHiB доцirrьнiсть продовження

cTocyHKiB. Пiсля розлучення люди часто починають запитувати себе: що я

зробив не так? Чому вона (BiH) вважае ва потрiбне покинути мене? Чи буде у
мене коли-небудь iще один шанс? Якщо MeHi не вдалося налагодити стосун-

ки iз близькою MeHi людиною, то, може, я взагалi нiкчема?

OKpiM пробzr.ем у стосунках, iншими поширеними причинами особи-

стiсних криз е смерть або хвороба рiдних i близьких, фiаско в с,rужбовiй
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Kap'€pi чи фiнансова нестабiльнiсть. Особистiснi кризи можуть також ви-

никати на реrriгiйному грунтi: тих, хто впродовж усьоrо свого життя вiрив

у Бога, може охопити cyMHiB, а aTeicTiB, навпаки, привабити реzriгiя. Дzrе

спiльним дrrя Bcix цих тилiв кризи е вiдчуття того, що в чиемусь пiдходi до

життя не працю€ якиfu3ь важливий MexaHiзM, тому виникае необхiднiсть

у пошуку нового пiдходу.

Як це бувае з багатьма людьми, мiй вrr,асний iHTepec до особистiсних

криз спершу був обумовлений випадками, якi япережив сам, або тимикри-
зовими ситуацiями, в якi потрапили моi друзi та родичi. ýa,ri мiй в,rасний

мотив формувався пiд впливом кар'€ри Moei дружини Mapi, клiнiчного пси-

холога. Протягом першого року нашого подружньоIо життя Mapi прохо-

дила пiдготовку в громад,ському психiатричному центрi, клiнiка якого про-

водила короткостроковий курс психотерапii дrrя KrrieHTiB, що потрапили у
кризовi ситуацii. <Кризовi> к,riенти приходили до кrriнiки або телефонували

туди, бо почувалися приголомшеними тiею чи iншою важкою пробпемою,

яку не в змозi буrrи подоrrати самотужки. Коли у прийммьному покоi клi-
нiки дзвонив тепефон або вiдчинялися дверi й досередини заходив клiент
(або починав говорити по теrrефону), то консультант не знав наперед, яка

пробпема у цiеi KoHKpeTHoi особи. Та водночас BiH знав, що цей KлieHT, як i

решта,r.юдей, що приходять сюди, перебуватиме у cTaHi гостроi особистiс-
Hoi кризи, ускладненоi та прискореноi усвiдомленням, що колишнiх методiв
подолання вже недостатньо.

Резуzrьтати консультацiй у центрах здоров'я, що пропонують кризову те-

рапiю, дуже рЪняться. В найсумнiших випадках кrriенти вд,аються до спроби
вкоротити собi BiKy, i часто така спроба виявля€ться успiшною. Iншi ж, що не

можуть придумати д,л,я себе нового методу подолання кризи, застосовують

cTapi способи i в разi невдачi ix охоплюе пара,riзуючий страх, фрустрацiя,
сум або лють. Проте в багатьох випадках KrrieHTy вда€ться знайти HoBi, бilьш
ефективнi способи подолання кризи, i BiH виходить iз Hei сильнiшим, нiж

був до цього. У китайськiй MoBi такий результат вiдображаеться iерогrriфом,

який переклада€ться як <<криза>. BiH вимовляеlъся <<вей-цзi> й ск,л,адаеться

iз двох iероглiфiв: iсрогrriфа <<вей>>, що позначае слово (небезпека>>, та <<цзi>>,

який означае вкрай важливий випадок, критичну точку, слушну нагоду. Схо-
жу iдею нiмецький фi,rософ Фрiдрiх Нiцше висловив афоризмом: <Те, що
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нас не вбивае, робить нас сиrrьнiшИМИ). Прибrrизно такий самиiл афоризм

вiд BiHcToHa Черчил.л.я звучить так: <Нiколи не марнуйте хорошоi кризи!>

Ti, хто допомагав людям, якi перебували у cTaHi гостроi особистiсноi

кризи, часто пiдмiчаrrи одну особливiсть: щось важливе зазвичай трапrrя-

е"fься протягом приб.л,изно шести тижнiв. У рамках цього короткого пере_

хiдного перiоду ми ставимо пiд cyMHiB важливi для нас поI,ляди та переко-

нання i зазвичай буваемо значно бiльше сприйнятzrивими до особистiсних

змiн, анiж упродовж тривалих перiодiв вiдносноi стабiльностi. Ми не може-

мо прожити значно довше вiд оцих шести тижнiв, не знайшовши хоча б якu-

хось способiв подопання кризи, хоча нашi сум, страждання та гнiв (i, напри-

клад, пов'язане з ципr безробiття) можуть тривати значно довше. По завер-

шеннi приб,л.изно шести тижнiв ми або знаходиIчIо новий спосiб под,олання

кризи, якийв остаточному пiдсумку виявляеться успiшним, або вдаемося

до старого i вже кеефективного способу, що автоматично знову приводить

нас до колишнього незадовi.ль}{ого стану.

звiсно, цi спостереження гострих проявiв особистiсноi кризи не озна-

чають, що нашi життя вкладаються в таку собi спрощену модель: 1) за-

знавшИ потрясiннЯ, завеАИ будиrrьник на шiсть тижнiв; 2) ьизнай фiаско
стариХ методiВ подоланнЯ кризи; 3) займисЯ дослiдженням нових методiв

подолання; 4) коrrи будиrtьник задзвонить; або здавайся i повертайся до

старих методiв' або застосовуй HoBi й досягайl успiху/криза подолана/жит-

тя Iцасливо тривае Даrri. Hi, це не так: багато життевих змiн розгортаються
повiльно, без гостроi фази. Нам вдаеться помiтити й вирiшити багато не-

минучих i нагаrrьних проблем iще до того, як вони перетворяться на кри-

зу Й погlrинуть нас. HaBiTb кризи у своiй гострiй фавi можуть перетiкати

у тривалу фазу повirtьноi перебудови. Особливо чiтко це простежуеться

на прикладi кризи середнього BiKy, коirи початковиЙ вибух невдоволення

та позiрна вiдсутнiсть виходУ можуть вiдчуватисявкрай гостро, а BTiлeH-

ня новоrо способУ подолання кризи може розтягнутися на роки. ýо того

ж кризу не завжди вда€ться подолати остаточно, Наприк,rад, подружня

пара, яка долае серйозr-ri негаразди та розбiжностi й таким чином уника€

розлучення, може з часом вийти за рамки досягнутоi угоди i знову стикну-

тися з тiсю ж самою або схожою пробrrемою. Хтось, коА{у довелося долати

один тип кризи, може згодом стикнутися з новою проблемою йt новим ти-
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пом кризи - як це сталося в мо€му випад!ку. дле HaBiTb цi вiдмiнностi не

заперечують той факт, що багатьом iз нас доводиться переживатI4 процес

кризи l]риблизно так, як я це описав.
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Як працюе терапевт iз людиною, що IIеребува€ у cTaHi кризи? Швидше за

все, традицiйнi методи довготривалоi психотерапii, якi часто фокусуються
на дитячих переживаннях i покликанi зрозумiти витоки поточних проблем,

пiд час гостроi кризи виявляються недоречними, адже спрацьовують над_

то повiльно. HaToMicTb кризова терапiя зосереджу€тL,ся безпосередньо на

самiй кризi. Методи fi подоланн я буьи розробленi псllхiатром EpixoM AiH-

деманноМ вiд,разУ ж пiсля пожежi в (Кокосовому гаю>, KoлI.l перед бостон-

ськими шпиталями постала не лише надзвичайно серйозна проблема поря-

тунку жи"lтя сотень важко травмованих i вмираючl,1х людеiI, а Й проб,tема

психiатричного лiкування ще бiльшоi кiлькостi вцiлi,tих пiс,\я катастрофи,

а також рiдних i бч\изьКИх Ti жертв, якi стрa)кдали вiд горя та почуття про-

вини. Вбитi горем люди запитували себе: чому в cBiTi стала можливою така

страшна рiч, чому вони й досi живi, тодi як ixHi KoxaHi та близькi загинули

страшною смертю вiд опiкiв, 1исняви та задри? Наприклад, один охопле_

ний почуттям провини чоловiк, картаючи себе за те, що привiв дружину до

<Кокосового гаю), вистрибнув у BiKHo, щоб з'еднатися зi своею коханою на

тому cBiTi. Так, хiрурги моzл1,1допомогти постраждалим Biд опiкiв, але чим

могли зарадити терапевти психологiчним жертвам Tiei пожежi? В РеЗУzrЬТаТi

катастрофи в <Кокосовому гаю) в кризi опинилася сама психотерапiя. I по-

жежа стала моментом народження кризовоi терапii.

усiляко намагаючись допомогти величезнiй kirrbkocTi травмованих лю-

дей, Лiндеманн почав розробляти принцип, вiдомий нинi пiд назвою (кри-

зова терапiя>>, який згодом почали застосовувати й до iнших типiв гостроi

кризи, про якi я вже згадував вище. Протягом десятилiть, що минули iз

1942 року, iншi терапевти дослiджували методи кризовоi терапii, якi зараз

практикують i яким навчають у баrатьох 11лiнit1ax, подiбних до Ti€i, де про-

ходила фаховУ пiдготовку моя дружина. основною рисою кризовоi терапii

в fi (модернiзованому) внаслiдок еволIоцii виглядi е fi KopoTKocTpoкoBicтb,
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адже вона мiстить лише близько пiвдюжиt{и ceaнciв, розд,iлених мiж собою
тижневими iнтерваzrами, i цi сеанси охоплюють той приб,л.изний перiод,

упродовж якоfо тривае стадiя гостроi кризи, - шiсть тижнiв.
Коrrи iндивiд раптово опиняеться в cTaHi гостроi кризи, його зазвичай

охоплюе вiдчуття, що все в життi пiшло не так. I оскirrьки людина фактич-
но залиша€ться паралiзованою, то добитися прогресу, долаючи за один

раз якусь проб,лему, бувае важко. Тому безпосередньою метою лiкаря пiд
час першого сеансу - або першого кроку, якщо хтось намага€ться вибра-
тись iз усвiдом,л.еноi кр1,1зи самотужки чи за допомогою друзiв, - € по-

долання паралiчу iз застосуванням так званоfо (спорудження огорожi>.

Щей TepMiH означа€ визначення тих конкретних речей, якi дiйсно <пiшли
не так> пiд час кризи, щоб потiм можна бу,rо сказати: <Отут, в межах цiеi
<<огорожi>, мiстяться KoHKpeTHi пробrrеми мого життя, а поза ii межами -
все нормально, все гаразд). Часто людина, яка перебува€ у кризовому ста-
Hi, вiдчува€ полегшення, щойно почина€ форму,tювати пробпему i вибу-
довувати довкола Hei <огорожу>. Таким чином, клiент розпочина€ процес
реально лложливоi <вибiрковоi змiни>, & не зпч\иша€ться у cTaHi пара,л.iчу,

стикнувш1,Iсь iз необхiднiстю ToTaлbHI4x змiн, якi в дiЙсностi виявляться
неможливими.

OKpiM вирiшення пробпеми (спорудження оrорожi), що зазвичай вiдбу-
ваеться пiд час першого сеансу, iнодi KrrieHToBi пропонують дати вiдповiдь
на запитання <Чому саме зараз?> Чому саме сьогоднi ви вирiшиrrи зверну-
тися по допомогу в психiатричний центр, i чому вiдчуття кризи з'явиьося
у вас саме тепер, а не ранiше (а моrло йне з'явитися взаrалi)? В тому ви,
падку, коли криза виника€ внаспiдок якогось одного раптового потрясiння,
наприклад, згадуваноi пожежi в <Кокосовому гаю>, це запитання ставити
не треба, оскi,л,ьки очевидною вiдповiддю на нього е саме потрясiння. Але
вiдповiдь не буде очевидною, якщо йдеться про кризу, яка наростае повiль-
но, аж поки не вибухне, або кризу розвитку, пов'язану iз триваzrою фазою
жиатя, скажiмо, з пiд,л,iтковиlvI або середнiм BiKoM.

Типовий приклад: якась жiнка rrриходить до кризового центру через те,

що ii чоловiк завiв роман iз iншою. Ап,е згодом з'ясовуеться, що вона зна€
про цей роман уже досить давно. Чому ж вона звернулася по допомоtу саме
3араз, а не мiсяць чи piK тому? Безпосереднiм поштовхом могло стати якесь
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Особистiснi кризи

одне-едине промовлене речення, якась деталь того роману, яка, за слова-

ми клiентки,виявилася (останньою краплиною>l або ж та чи iнша начебто

тривiадьна подiя, що нагадала жiнцi про певний значущий момент в Ti ми-

нулому. Часто пацiент не в змозi дати зв'язну вiдповiдь на запитання <<Чому

саме зараз?> дле коли така вiдповiдь з'являеться, вона може виявитисяко-

рисною для пацi€нта чи терапевта, або ж для tx обох, у п,ланi правильного

розумiння кризи. У випадку мо€i професiйноi кризи 1959 року, яка нароста-

ла впродовж шести мiсяцiв, причиною, з якоi саме перший тиждень серп-

ня того року став переломним моментом, був приiзд Moix батькiв i вiдтак

практична потреба поговорити з ними, щоб порадитись, чи варто MeHi по-

вертатися наступного тижня до Кембриджськоi психологiчноi,rабораторii

на другий piK навчання.

зрозумirrо, що короткострокова кризова терапiя - не €диний спосiб по-

долання особистiсноi кризи. Я розповiдаю про Hei не для того, щоб прове-

сти якiсь ПaParre^i мiж обмеженим у часi курсом iз шести ceaнciB кризовоi

терапii та курсом IIодолання загальнонацiонаrrьноi кризи. останню не по-

долати за шiсть загальнонацiонаrrьних ceaHciB упродовж невеликоIо вiдрiз-

ку часу. Я загострюю увагу на короткостроковiй кризовiй терапii тому, що

терапевти, практикуючи цей метод, накопичили чимало досвiду il дiьиьися

своiми спостереженнями один з одним. Багато часу вони проводятЬ У Дис-

кусiяХ i видаютЬ книгИ про чинники, що впливають на результат кризовоi

терапii. Про цi дискусii я багато чув вiд cBoei дрlхини Mapi майже кожного

тижнЯ того року, коли вона проходила пiдготовку в центрi кризовоi терапii.

Iнформацiя про цi дискусii бу,rа д,rя мене корисною, бо привертала увагу до

обставин, вартих досл,iдження як можливих чинникiв вппиву на результати

загальнонацiонаrrьних криз.

кризовi терапевти визначили щонайменше дюжину чинникiв, наявнiсть

яких може свiдчити на користь того, що iндивiд успiшно впораеться з подо-

ланням особистiсноi кризи (табzr. 1.1). Розгrrяньмо цi чинники, починаючи iз

трьох-чотирьох, якi € однозначно критичними до початку курсу zriкування

або на його початковiй cTaдii.
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ПЕРЕВОРОТ

1. Усвiдомrrення iндивiдом свого кризового стану. L{e - той чинник, який
пiдштовхуе люАину Ао кризовоi терапii. Без такого усвiдомrrення HixTo на-
BiTb не прийде Ао кризовоi клiнiки й не почне (якщо вирiшить не звертатися
до кпiнiки) Ао^ати сформовану кризу самотужки. ýопоки люАина не визна€:
<так, у мене дiйсно е пробrrема> (а таке визнання може зайняти багато часу),

у подоланнi кризи жодного проrресу бути не може. Моя професiйна криза
1959 року поча^ася з того, що пiс,rя дванадцяти poKiB безперервних успiхiв
у середнiй школi я визнав: лабораторний науковець iз мене нiякий.

Таблиця 1.i, Чинники, пов'язанi з результатами особистiсноi кризи

1. Усвiдомл.ення iндивiдом того факту, що BiH перебувае
у кризовому cTaHi

2. Готовнiсть взяти на себе особисту вiдповiда,л,ьнiсть за
здiйснення змiн

з. <спорудження огорожi> з метою окреслення особистих
пробrrем, якi необхiдно вирiшити

4. Отримання MaTepialbHoi та психологiчноi допомоги вiд iнших
iндивiдiв i груп

5. Використання досвiду iнших iндивiдiв як зразка для подолання
пробrrем

6, Силrа Его

7. Чесна самооцiнка

В. ýосвiд попереднiх особистiсних криз
9. Терпrrячiсть

10. Гнучкiсть особистостi

1 1. Iндивiдуаrr.ьнi засадничi цiнностi
12, Свобода вiд особистiсних обмежень

2. Готовнiсть взяти на себе особисту вiдповiдаrrьнiсть. Просто визнати:
<У мене виникла пробrrема> - неАостаТньо. БО даrri вiдразу ж можна почу-
ти таке проАовження: <Але в моiй проблемi виннi iншi rrюди. Саме вони або
якiсть cTopoHHi сили заважають MeHi жити>>. Така жалiсть до себе, а також
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схильнiсть зображувати з себе жертву с найбiльш поширеними виправдан-

нями того, що люди не хочуть займатися розв'яванням особистiсних про-

блем. Тож пiсля того, як людина визнала Еаявнiсть проблеми, виника€ не-

обхiднiсть злiЙснити друrиЙ нелегкиЙ крок: взяти на себе вiдповiда,rьнiсть

за ii подолання. <Так, iснують iншi .л,юди та cTopogнi сили, але вони - це не

я. Яне можу змiнити iнших людей. Я - едина особа, чиi вчинки можу кон-

тролювати повною мiрою. Якщо MeHi хочеться, щоб iншi rrюди та cTopoцHi

сили змiнилися, то я маю взяти на себе вiдповiда-tьнiсть i що-небуль для

цього зробити, змiнивши власну поведiнку та Bлacнi реакцii. Якщо ж я сам

не робитиму нiчOго, то oTi iншi,rюди просто так не змiняться).

3. <Спорудження огорожi>. Якщо людина визна.\а наявнiсть кризи, взяла

на себе вiдповiда.tьнiсть, готоRа зробити хоч щось д.\я li подолання Й на-

рештi приЙшла до кризового терапевтичного центр}i то на першому лiку-

вальному ceaнci можна буде зосере литися на (СПОР)'АЖеннi огорохi), тобтО

iдентифiкацii та oцpecлeggi проблеми, яку на,\ежtIть вирiшити. Якщо лю-

дина, що потрапила у кризову ситуацiю, не здатна впоратися з ци}1 само_

тужки, вона пOчина€ вважати себе нiкчемою i почува€ться паралiзованою.

Вiдповiдно виника€ таке основоположне запитання: що в iндивiдi е такого,

що функцiону€ добре i змiн не потребу€, таке, на що можна буде покrrасти_

ся? I що можна й потрiбно вiдкинути та замiнити новими пiдходами? ýali
ми перекона€мося, що це питання (вибiрковоi змiни> е ключовим д^я пере-

оцiнки пiд час загальнонацiональноi кризи.

4. ýопомога вiд iнших. Бiльшiсть iз тих, кому вдалося успiшно пережити

кризу, добре знають цiну матерiальноi та емоцiйноi пiдтримки з боку дру_

зiв, а також офiцiйних груп пiдтримки, що надають допомогу хворим на

рак, алкоголiкам або наркоманам. Серед I1оширених flрикладiв MaTepiarrb-

Hoi допомоги можна назвати видiлення тимчасового житла тим людtям, чий

шлюб щойно розпався; надання професiйних i реалiстичних порад охопле-

ним кризою iндивiдам, чия здатнiсть до вирiшення проблем тимчасово по-

гiршилася внаслiдок важкого емоцiйного стану; забезпечення практичноi

допомоги з отримання важливоi iнформацii, пошуку HoBoi роботи, знахо-

дження нових комцаньйонiв, а також сприяння у влаштуваннi дитини в но-
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вий дитсадок. Психологiчна пiдтримка поляга€ в yMiHHi вислухати людину,

допомогти iй чiткiше окреслити проб,^rеми, якi в Hei виникли, i вiдновити

тимчасово втрачену надiю та впевненiсть у собi.

ýля пацiента кризового терапевтичноIо центру таке (звернення по до-
помогу> € одним iз необхiдних перших чинникiв, що сприяють подолан-

ню кризи: пацiент прийшов до центру, mому u4о усвiдомив свою потребу

в допомозi. Вiд ,tюдей у кризовому cTaHi, якi не звертаються дiо терапевта,

надаrri прохання про допомогу може прозвучати надто рано, запiзно або не

прозвучати взагалi, бо дехто ускладню€ свое становище тим, що намага-

еться под,олати кризу самостiйно, без сторонньоi допомоги. Можу навести

особистий приклад спроби отримати допомогу поза межами кризового те-

рапевтичного центру: коли моя перша дружина ошелешила мене, заявив-

ши, що збираеться зi мною розлучитися, впродовж IIерших кiлькох днiв я
обдзвонив своiх чотирьох найrriпших приятеrriв i виrrив перед ними свою

душу. Bci четверо розумi,tи мене Й спiвчува-tи, бо трое з них caMi буrrи розпу-
ченими, а четвертому ледtsе вдалося зберегти свiй шлюб, над яким нависла

заrроза. Xo.ra мое звернення по допомогу не змоrло запобiгти неминучому

розлученню, воно виявилося першим кроком у тривалому процесi перео-

цiнки cBoix cTocyHKiB з iншими людьми, i резу,tьтатом цiеi переоцiнки став

друrий шлюб - цього разу щасливий. Розмови iз близькими друзями допо-
моrли MeHi зрозумiти, що недоrriки притаманнi не MeHi одному i що я можу
зрештою стати щасливим - як це вдалося iншим людям.

5. Iншi iндивiди як зразок. Iншi ,rюдr-r часто стають джерелом допомоги,
оскiльки зacTocoвaнi ними альтернативнi методи виходу iB кризи можуть
бути прикrtадом для насrriдування. 3нову sазначу, що для бi.льшостi з нас,

тих, хто успiшно подолав кризу, великим позитивом стала наявнiсть зна-

йомого, якому вдалося вибратися iз подiбноi ситуацii, а застосованi ним
методи подолання кризи можна буrrо взяти й собi на озброення. В iдеаrri

такими взiрцями бувають друзi та знайомi, з якими можна вiльно говорити i
вiд яких можна навчитися, як сrtiд вирiшувати пробrrеми, аналогiчнi вашим.

Arre гарним прикладом може також стати та чи iнша особисто Baivl не зна-

йома ,rюдина, про життя якоi та Ti методи подолання кризи ви ранiше чуrrи

або читали. Наприкrtад, MElлo хто з читачiв цiеi книги знав Нельсона Ман-
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деrrу, Елеонору Рузве,rьт або BiHcToHa Черчил,л,я особисто, але ixHi бiографii

та автобiографii Й досi е д)<ерелом iдей та натхнення дrrя iнших rtюдеЙ, якi

використовували ix як взiрець для подолання власноi особистiсноi кризи.

6. Сила Его. СилоЮ Его психоЛоги називають важливиfu, дхя подолання кри-

зи чинник, який рiзнИться У кожноi особи. IJe поняття означас, серед iH-

шого, i впевненiсть у собi, але € значно ширшим. Сила Его означа€ вiдчуття

самого себе, наявнiсть мети, а також усвiдомлення самого себе таким, яким

ти е, - гордим i незалежним iндивiдом, що у сво€му життi Не ЗаrrежИть ВiД

схвального ставлення iнших,lюдей. Сила Его включа€ здатнiсть пережива-

ти сильнi емоцii, залишатися зосередженим в умовах стресу, вiльно вислов-

люватися, ад,екватно сприймати pea,tbHicTb i прl,tйматl,t виваженi рiшення,

Щi поеднанi мiж собою властивостi е ключовими для здатностi розробляти
HoBi способи вирiшення проб,tем i доrtати пара,л,iз,чючий страх, якуtй часто

виникае внасrriдок кризи. Сила Его починае формуватlrся в дI,ITr{HcTBi, осо-

б,tиво з того часу, коли батьки починають приймати вас TaK]I]\I, яким ви е,

не спод,iваrочись бiльцrе, що ви будете втiлюватl.r ixHi Mpii, it не ставлячись

до tsас так, наче ви € молодшим чи старшим, анiж насправдi. Саме батьки

навчають вас долати пригнiченiсть, не даючи вам усього того, що вам хо-

четься мати, але водночас i не позбавдяючи всього того, чого б вам xoTi,

,rося. Увесь цей досвiд сприяе формуванню сили Его, яка Надаrri допомагае

,л,юдинi долати кризу.

7, Чесна самооцiнка. IJеЙ чинник спорiднений iз силою Его, але заслугову€

на окремий розгляд. ý,rя ,rюдини у cTaHi кризи фундаментальною переду-

мовою дrlя здiЙснення правильног0 вибору е чесна, нехай часом i болiсна,

самооцiнка власних сильних i сrrабких cTopiH, тих складових свого €ства,

якi функцiонують добре або ж погано. Аише в такому разi ви матимете змо-

гу вибiрково змiнюватися таким чином, щоб зберегти cBoi сиrrьнi сторони,

а слабкi замiнити новими методами подолання кризи. Хоча важливiсть чес-

HocTi при вирiшеннi кризи начебто очевидна, насправдi лrюдей, якi бувають

нечесними у стосунках iз самими собою, надзвичайно багато.

Питання чесноi самооцiнки буrrо однiею iз ключових проб.л,ем моеi про-

фесiйноi кризи 1959 року. В одному аспектi я переоцiнив cBoi здiбностi,
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а в iншому * недооцiнив. 3окрема, я переоцiнив cBoi можливостi, вважа-

ючи, що маю здiбностi, необхiднi дrrя того, щоб стати синхронним пере-

кладачем; цю irrюзiю MeHi навiяла моя,rюбов до вивчення мов. Але потiм я

постугIово усвiдомив, що для того, аби стати успiшним перекладачем-син-

xpoHicToM, однiеi любовi до мов недостатньо. В дитинствi, яке я провiв у
Споrrучених IT[TaTax, вчитися говорити iноземною мовою я почав тiльки в

11 poKiB. Я не бував у дитинствi в неанrломовних KpaiHax, тому бirrьш-менш

вiльно iноземною мовою (нiмецькою) заrоворив лише у 23 роки. Оскiльки
iноземними мовами я почав говорити вiдносно пiзно, на сьогоднi HaBiTb у
тих мовах, якими я воподiю найкраще, в мене й д,осi залиша€ться американ-

ський акцент. Аише у сiмдесят iз лишком poKiB я, нарештi, виробив у собi
здатнiсть швиАко переходити з однiеi неанглiйськоi мови на iншу, так само
неанглiйську. I якби я подався в синхроннi перекrl,адачi, то MeHi довеlося б

конкурувати зi швейцарськими фахiвцями, якi зазвичай встигають вироби-
ти в собi й Bi-lbHe воrrодiння чужою розмовною мовою, i потрiбний акцент,

i легкiсть переходу з однiеi мови на iншу ще до того, як iм виповниться BiciM
poKiB. Насамкiнець MeHi довелося визнати: я обманював самоrо себе, мрiю-
чи про кар'еру перекладача-синхронiста i вважаючи, що зможу конкурувати
на цiй нивi зi швейцарськими перекладачами.

Ще однiею пробпемною цариною Moei самооцiнки в 1959 роцi, в якiй я
переоцiнив cBoi здiбностi, буьи HayKoBi дос,л.iдження. З огл.яду на свою не-
спроможнiсть вирiшити одну техноrrогiчно важку пробrtему, а саме спосiб
вимiрювання потоку ioHiB у мембранах електричних вугрiв, я зробив над-
MipHo узагальнюючий висновок. Але ж при цьому MeHi чудово вдавалося
вимiрювати перемiщення води в жовчному Mixypi методом простого зважу-
вання! HaBiTb зараз, 60 poKiB потому, я використовую для наукових доспi-
джень лише найпростiшi технологii. Я навчився розпiзнавати важrrивi нау-

KoBi проблеми, якi можна вир|шити за допомогою простих технологiчних

рiшень. Я й досi не вмiю налаштовувати наш домашнiй те,л,евiзор iз його
47-кнопковим дистанцiйним пультом; у сво€му смартфонi, придбаному
лише недавно, я опанував тiльки найпростiшi функцii; а там, де потрiбно ко-

ристуватися комп'ютером, повнiстю покладаюся на секретарку або дружи-
ну. Щоразу, коли MeHi потрiбно бупо виконати дослiдницькиfr, проект, який
потребував скrrадноi технiки та технологii, - аналiз поширення епiтелiапь,
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ного струму за допомогою кабельного тестера, аналiз шуму в мембранних
каналах ioHiB, статистичний аналiз попарного розподi,rу пташиних видiв, -
MeHi вдавалося знаЙти колег, якi мали навички, необхiднi для виконання

цих аналiзiв, i мали бажання зi мною спiвпрацювати.

Отаким чином я насамкiнець i навчився чесно оцiнювати те, що я можу

i чого не можу робити.

8. ýосвiд попереднiх криз. Якщо ви вже маете досвiд успiшного подолан-

ня Tiei чи iншоi кризи в минулому, це змiцню€ вашч впевненiсть у тому, що
вам вдасться подолати й поточну кризу. L{e рiзко контрасту€ з вiдчуттям
безпrэрадностi, яке виникае в результатi попередньоi неподопаноi кризи, -
мовляв, що б ви не робил,и, у вас все одно нiчого не вlrilде, Вiдсутнiсть по-

перед,нього досвiду € основною причиною, з якоi крttзи зазвичаЙ бувають

значно боrriснiшими лля пiдлiткiв i моrrодi, анiж д,л,я пюдеli старшого BiKy.

Розрив близьких cTocyHKiB болiсний у будь-якому вiцi, але особливо ни-

щiвним бувае розрив IIерших близьких cTocyHKiB. Ко,л,и нада,л,i трап,л.яються

схожi розриви, хаЙ якi болiснi, ,rюдинi зазвичай пригаду€ться те, як вона

пережила й подолаrtа попереднiй спустошливий болiсний досвiд. Частково
причиною того, що крL{за 1959 року виявилася для ý{ене настiльки травма-

тичною, стало те, що r4e була flерша гостра криза у мо€му життi. На вiдмiну
вiд неi, Moi професiйнi кризи 19В0 та 2000 poKiB травматичними не стали.

Приб,rизно у i980 роцi я, зрештою, змiнив напрям cBoei кар'сри з фiзiо,tогii
мембран на еволюцiйну фiзiологiю, а пiсля 2000 року - з фiзiо,логii на гео-

графiю. Але Ti рiшення не бу,r,и для мене болiсними, бо зi свого попередньо-

го досвiду я вже знав, що, цLлком iMoBipHo, в кiнцевому пiдсумку все буде

нормально.
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9. Терпrrячiсть. Iще однiею передумовою подолання кризи е здатнiсть пе-

ретерпiти сумнiви, двозначнiсть або невдачу при перших спробах здiйс-
нення змiн - одним словом, терп,rячiсть. Навряд чи людина у cTaHi кризи
спроможеться з першоi спроби самотужки виробити успiшний метод Т' по-

долання. ýrrя цього може знадобитися Kiлbкa <<пiдходiв>, випробовування

рiзних методiв - ixHboi здатностi под,олати кризу загмом та придатностi

для конкретноrо випадку - допоки, нарештi, не знайдеться реально дiе-
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вий BapiaHT. Аюди, якi не здатнi долати невпевненiсть або невдачу, якi по-
лишають TaKi пошуки вже на ранньому етапi, мають значно менше шансiв
знайти адекватний метод подолання особистiсноi кризи. Саме тому надана
,rагiдним голосом на ,rавцi в паризькому парку порада мого батька <<А чом
би тобi не провести iще пiвроку в аспiрантурi з психологii?> стала для мене
свого роду рятiвним кругом. Татко переконав мене у необхiдностi ьияъити
терпiння, а сам я на той час до цього додуматися не змiг.

10. Гнучкiсть. Важливим елементом у подоланнi кризи через вибiрковi змi-
ни е rнучкiсть особистостi на противагу жорсткостi, яка означае непохитну
впевненiсть у наявностi лише якогось одного способу вирiшення пробrrеми.
Звiсно, таке переконання € перешкодою на шляху пошуку iнших способiв i
замiни старих, вже недiевих пiдходiв новими й ефективними. Жорсткiсть,
або ж риriднiсть, бувае результатом попереднього досвiду, пов'язаного з

образою або травмою чи з таким вихованням, коли дитинi не дозволяли
експериментувати та вiдхиrr,ятися вiд норм, приilнятих у родинi. Й навпа-
ки: гнl^rкiсть може сформуватися в людини, яка в дитинствi мала право на
власний вибiр.

Особисто я навчився гнучкостi вже в дорослому вiцi завдяки експедицi-
ям, якi я почав здiйснювати з метою вивчення птахiв у тропiчних lriсах HoBoi
Гвiнеi, коли MeHi виповнилося 26 poKiB. У Новiй Гвiнеi детально розроб,tе-
Hi плани майже нiколи не сrrрацьовують так, як це передбачалось. Аiтаки,
човни й автомобirri регуzrярно виходять iз ,lаду, розбиваються або тонуть;
мiсцевi жителi та урядовцi поводяться не так, як очiкуваrtось, а вказувати iM,

що i як робити, абсолютно неможливо; мости та fрунтовi дороги часто ви-
являються непридатними для проiзду; гори височiють не там, де показуIоть
мапи; oKpiM того, iснують iще тисячi чинникiв, якi спрацьовують не так, як
того хотiло ся 6. Майже кожна в Moix експедицiй до Новоi Гвiнеi починалася
з того, що я збирався зробити справу Х, але з'ясовував, що це практично
неможливо, i тому MeHi доводилося демонструьати енучкiсmь, тобто iмпро-
вiзувати на мiсцi й розробляти новий план. Ко,ц,и у нас iз Mapi нарештi наро-

дилися дiти, мiй новогвiнейський експедицiйний досвiд став MeHi як бать-
ку у веrrикiЙ пригодi, бо дiти € так само непередбачуваними, ними так само
не можна помикати, вони так само вимаrають гнучкостi вiд cBoix батькiв.
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11. 3асадничi цiнностi. Передостаннiм чинником, який мае певний стосунок

до сили его, € так зBaHi засадничi цiнностi, тобто переконання, якi людина

вважа€ ключовими для Bлacнoi iдентичностi й якi лежать в ocнoBi fi мораль-

ного кодексу та свiтобачення, зокрема релiгiя та вiдданiсть ciM'i. Пiд час кри-

зи виника€ потреба визначити, де слiд провестIд лiнiю, вдiйснюючи вибiр-

кову змiну. Якi засадничi цiнностi ви вiдмовляетеся змiнювати, бо вважаете
'ix такими, що не пiмягають перегляду? В якiй саме точцi ви готовi сказати

собi: <Я краще помру, нiж змiню ОЦЕ>? Наприкпад, багато людей вважають

сiмейнi обов'язки, релiгiю та чеснiсть цiнностями, що не пiмягають перегля-

ду. I ми схильнi поважати людину, яка вiдмовля€ться зраджувати сВою сiМ'Ю,

брехати, зрiкатися сво€i релiгii або красти задля тоIо, щоб вибратися iз кризи.

BTiM, кризи часто породжують cipi зони, де цiнностi, якi ранiше вважа-

лися такими, що не пiдлягають перегляду, все ж таки доводиться перегля-

дати. Ось типовиil, приклад: чоловiк або дружина, подавши на розлучення
в судовому порядку, таким чином вiдмовляеться вiд своlх обов'язкiв по

вiдношенню до партнера по шлюбу. В'язнi нацистських концтаборiв пiд час

ýругоi cBiToBoi вiйни змушенi були вiдмовитися вiд моральноi заповiдi <Не

кради>, бо харчовi паЙки буrrи настiпьки мiзерними, що вижити, не крадучи

харчi, було неможливо. Багато людей, якi вижили у тих таборах, зреклися

cBoci релiгii, бо зло, яке вони вiд,чули на собi, неможливо буrrо узгодити з

вiрою в Бога. Наприк,л,ад, вилатнийiталiйсько-еврейський письменник Прi-
мо AeBi, колишнiй в'язень концтабору Освенцiм, якось сказав: <<Пережите

в Освенцiмi змело геть yci засади релiгiйного виховання, якi iще збереглися

в моiЙ душi. Icнye Освенцiм, отже, Бога не icHye. I рiшення цiеi ди,rеми MeHi

знайти так i не вдалось>.

Таким чином, засадничi цiнностi або полегшують подолання кризи, або

ускладнюють його. З одного боку, вони забезпечують пiдвалини сили та

впевненостi, спираючись на якi, людина зможе обмiрковувати змiни певних

eлeMeHTiB свого €ства.3 iншого ж боку, вперте дотримання засадничих цiн-
ностеЙ, HaBiTb коли вони виявляються недоречними в обставинах, що змi-

нилися, може стати непереборною перешкод,ою на шляху подолання кризи.

12. Свобода вiд обмежень. OcTaHHiM вартим уваги чинником с свобода ви-

бору, що забезпечу€ться вiдсутнiстю обмежень з боку тих чи iнших прак-
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ПЕРЕВОРОТ

тичних проблем i обов'явкiв. З новими п4етоАами експериментувати важко,
якLцо людина, яка перебувае у cTaHi кризи, мае веrrикi обов'язки перед iH-
шими людьми (скажiмо, дiтьми), або коrtи iй треба виконувати певну вiд-
повiда,л.ьну роботу, або ж коли вона потрапля€ в ситуацiю, коли iй загрожуе

фiзична небезпека. Це, звiсно, не означае, що названi обтяжливi проб.л.еми

унеможливлюють подолання кризи, однак вони icToTHo ускладнюють си-
туацiю, 1959 року MeHi пощастило, що в розпал кризи, коли я вагався, чи
варто продовжувати сво€ навчання в аспiран,гурi, MeHi не довелося долати
ще й якiсь додатковi практичнi обмеження. Нацiона,tьна наукова фундацiя
видi,tи,л,а MeHi стипенАiю, якоi вистачило б д,tя оllлати навчання та прожи-
вання впроАовж iще Ki,l,bKox poKiB, факу,л.ьтет псl,tхологii Кембриджського
унiверситету не погрожував вигнати мене i HaBiTb не вимагав здачi екзаме-
HiB; HixTo на мене не тиснув - oKpiM мене самого.

Отакими е чинники, що впливають на результати особистiсноi кризи. Вiдо-
MocTi про них MeHi надали терапевти - в уснiй чи письмовiй формi, Яку ж
користь можна отримати вiд перелiчених чинникiв, ана,л.iзуючи результати
загальнонацiонаrrьноi кризи?

3 одного боку, цirr,ком очевиАно, що кра[ни переживають крI,Iзи iнакше,
нiж iндивiди. Невдовзi ми побачимо, що загальнонацiонаrtьнi кризи пору-
шують багато пробrrем:,l,iдерства, групового ухвалення рiшень, нацiонаrrь-
них iнституцiй та iнших, якi пiд час особистiсноi кризи не виникають,

з iнlшого боку, так само очевиАно, що Ti механiзми подоланн я крlцзи,
якими користуеться окремий iндивiд, не iснують iзольовано вiд куrtьтури
краiни та тих субнацiональних груп, у яких цей iндивiд сформувався й нинi
живе, IJe ширше культурне тло ма€ веtуикиЙ, вплив на TaKi риси iндивiда, як
поведiнка, життевi установки, стlриiлняття pea^bнocTi та спосiб вирiшення
проблем. Тому я вважаю, що icHye зв'язок мiж тим, як iндивiдам вАа€ться
впоратися з особистiсними проблемами, i тим, як краiни, що скАаАаються
з численних iндивiдiв, долають пробпеми загальнонацiонаrrьнi, IJей зв'язок
стосуеться, зокрема, тих обов'язкiв, якi беруть на себе як iндивiди, так i кра-
iни щодо здiйснення певних конкретних KpoKiB, замiсть того щоб вважати
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себе пасивною безпомiчною жертвою; чiткого окреслення рамок кризи; по-

I]IyKy допомоги та наслiдування прикладiв, що можуть бути взiрцем. Та хоч

якими очевидiними € цi простi правила, i iндивiди, i краiни часто ix iгнору-

IrJTb або заперечують iз вражаючою впертiстю.

Щоб задати контекст для тих особливостей, якими краiни вiдрiзняються

вiд iндивiАiв або нагадують ix, проведемо такий уяьний експеримент. Якщо

порiвняти iндивiдiв, взятих довiльно з рiзних куточкiв cBiTy, то вияви"rься,

що вони вiдрiзняються численними аспектами, якi можна вiднести до чо-

тирьох категорiй: iндивiдуальних, культурних, географiчних i генетичних.

Наприк.лад, порiвняймо якогось сiчневоrо дня верхнiй одяr п'яти чоловiкiв:

пересiчного ecкiмoca з Арктики, двох простих американцiв на вупицi Аос-
Андже,л,еса, де я живу, одноrо американського банкiра в його нью-йорк-

cьKOMy офiсi та одного аборигена в низинному тропiчному,л.iсi Новоi Гвiнеi.

З MipKyBaHb суто географiчних ecкiмoc носитиме теплу куртку з капюшо-

ном, тро€ американцiв носl,tтимуть не куртки, а сорочки, а на BepxHil,i части-

Hi Tila новогвiнейця не буде нiякого одягу взагалi. З Ky.tbTypHlrx MipKyBaHb

працiвник банку, можливо, вдягне краватку, але дво€ жителiв Аос-Андже-
.\еса цього не зроблять, 3 iндивiдуальних MipKyBaHb двое довirtьно взятих
iкителiв Аос-Анджелеса можуть носити сорочки рiзнl,tх KortbopiB. Якщо ж
постане питання кольору волосся, а не верхнL,ого одягу, то доведеться бра-

ти до уваги ще й причини генетичного характеру.

А тепер розгляньмо рiзницю мiж засадничими цiнностями цих п'яти чо-

_roBiKiB. Хоча мiж трьома американцями й можуть iснувати певнi iндивiду-
a,tbHi розбiжностi, icHye дово,л,i велика ймовiрнiсть, що ixHi засадничi цiн-
HocTi матимуть бiльше подiбного мiж собою, нiж iз цiнностями ecKiMoca

члr новогвiнейця. fака схожiсть мiж засадничими цiнностяvtи, засво€ними

lще в дитинствi, € лише одним iз прикладiв культурних особливостей, якi
об'сднують широкий загал членiв одного й того ж самого суспiпьства. Але

загалом iндивiди з рiзних суспiльств мають рiзнi iндr,rвiдуаrrьнi риси, i ця
вiдмiннiсть поясню€ться географiчними розбiжностями лише частково або

не поясню€ться взаIалi. Якщо одному з жителiв Аос-Анджелеса пощастить

стати президентом Сполучених Штатiв, то його культурно обумовленi за-

сад,ничi цiнностi (скажiмо, погляди на права людини та ii обов'язки) мати-

-\IvTb суттевий впrrив на загальнонацiонапьну полiтику Споrrучених Штатiв.
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Суть цього уявного експерименту поляга€ в тому, що мlж характерис-

тиками iндивiдуа.льними та загальнонацiона,tьними дiйсно може iснувати

певний зв'язок, оскiльки iндивiди € FIосiями нацiонаrrьноi культури, а також

тому, що рiшення загальнонацiонаrrьного рiвня в пiдсумку 3аАежать вiд по-

гпядiв окремих громадян цiеi краiни, перед,усiм нацiонапьних ,riдерiв, якi

€ носiямИ загальнонацiонаrrьноi культури. Якщо ж говорити про краiни,

що досrl,iджуються в цiй книзi, то погляди лiдерiв мали особливо великий

вплив у Чилi, lндонезii та Нiмеччинi.
У табл. 1.2 наведено дванадцять чинникiв, якi будуть розглянутi дапi

у зв'язку iз впливом на нацiонаrrьнi кризи, Порiвняння з табл. 1.1, де наведе-

но чинники, що впливають на особистiснi кризи, засвiдчуе, що в бiльшостi

чинникiв з одного перелiку простежуються аналогii з чинниками з iншого

пере,tiку.

Таблиця 1.2. Чинники, пOв'язанi з результатами загальнонацiOнальних криз

l,-,,_я

:a:lCfb
Чltннitь

Чlлннltь

Чlлннttt

Нацiонаrrьний консенсус щодо наявностi кризи в Kpaiнl

3аrальнонацiонаrrьна вiдповiдапьнiсть за здiйснення певних

KpoKiB д,ля подолання кризи

<Спорудження огорожi>, окрес,tення загальнонацiональних

проблем, якi потрiбно розв'язати
Отримання MaTepia,rbHoi й фiнансовоi допомоги вiд iнших
Kpaiн

Використання досвiду iншлrх KpaiH як взiрця для подолання

проблем

Нацiонаrtьна iдентичнiсть

Чесна загальнонацiонаrrьна самооцiнка

Iсторичний досвiд подолання попереднiх загальнонацiонаrrь-

них криз

Подоrtання нацiонаrrьного фiаско

3агальнонацiонаrrьна гнучкiсть залежно вiд KoHKpeTHoi ситуацii

Нацiонаrrьнi засадничi цiнностi
Свобода вiд геопоrriтичних обмежень

-л;|ч:{itI
2.

з.

4

5.

6,

7.

в.

{

9,
,l0.

11.

12.
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ýrrя семи iз дванадцяти чинникiв параrrелi е прямими

Чинник 1. Подiбно до iндивiдiв, краiни або визнають, або заперечують I{a-

явнiсть кризи.

Чинник 2. Краiни та iндивiди беруть на себе вiдповiдно загальнонацiонаrrь-

ну та iндивiдуаrrьну вiдповiдальнiсть за кроки щодо вирiшення Пробrrем або

ж вiдмовrrяються вiд Takoi вiдповiда,rьностi внасл,iдок схильностi жаАiти са-

мих себе, звинувачувати iнших та вдавати а себе жертву.

Чинник 3. Краiни здiЙснюють вибiрковi змiни у cBoix iнституцiях та полiти-

цi ш,л.яхом (спорудження огорожi> та вiдокремлення iнституцiЙ/НаПРЯМКiВ

полiтики, якi потребують змiн, вiд тих, якi ix не потребують. Аналогiчним

чином iндивiди також <спорудх(ують огорожу), щоб вибiрково змiнити cBoi

певнi iндивiдуаrrьнi риси, залишивши решту незмiнними.

Чинник 5. 3а взiрець для cBorx iнституцiй та полiтики краiни можуть брати

iнституцii та полiтику iнших KpaiH - так само, як iндивiди можуть брати за

взiрець методи поАолання кризи, що використовуються iншими iндивiдами.

Чинник 7. Краiни, подiбно до iндивiдiв, здiйснюють чесну самооцiнку - або

не здiйснюють fi. Щоправда, для чесноi самооцiнки KpaiHa потребуе IIевного

ступеня загальнонаl{iонального консенсусу, тодi як iндивiд здiйснЮе (абО Не

здiйснюе) самооцiнку самотужки.

Чинник 8. Краiни мають iсторичний досвiд, а iндивiди - 0собистi споrади

про попереднi загаrrьнонацiонал,ьнi чи особистiснi кризи.

Ще у двох випадках вiдповiлнiсть мiж чинниками е бiдьш загальноIо

i менш конкретною,

Чинник 9. Краiни рiзняться своiми способами гIодолання фiаско та сво-

iM бажанням вивчати iншi способи вирiшення проблем у разi, коzlи першi

спроби завершилися невдало. 3гадаЙмо, наприклад, про надзвичаЙно вiд-
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ПЕРЕВОРОТ

MiHHi реакцii на поразку Нiмеччини пiсля Першоi cBiToBoi вiйни та цiеi ж
краiни пiс,rя ýругоi cBiToBoi; Японii - пiсля ýругоi cBiToBoi, Споr,учених
Штатiв - пiсля В'етнамськоi вiйни. Iндивiди також рiзняться своею здат-
нiстю зносити поразку або початкову невдачу, i цю iндивiдуаrrьну характе-

рис1 ику часто називають терпrrячiстю.

Чинник 12. Краiни можуть мати рiзноманiтнi обмеження cBoei свободиви-
бору, обумовпенi, зокрема, rеоrрафiсю, нацiона,л.ьним багатством, а також
вiйськовою та полiтичною потужнiстю. Iндивiди також стикаються з рiз-
номанiтними обмеженнями cBoei свободtt вибору, але з абсолютно iнших
причин, такr{х як необхiднiсть догzrяду д,iтейr, специфiка роботи, особистий

дохiд тощо.

I насамкiнець, для решти трьох чинникiв iндrвiдуа,л.ьнийчинник слугуе
,rише метафорою, яка позначае те, що стосу€ться краiни.

Чr,rнник 6. Психологи визначипи й дета,rьно оп}lсаАи таку характеристику
iндивiдiв, як сила Его. IJя характеристика стосу€ться лишIе iндивiдiв, бо про
сиrtу Его краiни говорити не можна. Однак KpaiHaM все ж притаманна така
характерI4стика, як нацiонал.ьна iдентичнiсть, для обговорення якоi ми п,Iа-

тимемо ще не одну нагоду i яка дrrя kpaiH мае прибrrизно таке саме значен-
ня, як сиrtа Его дrrя iндивiдiв. Нацiонаrrьна iдентичнiсть означае особливостi
мови, культури та icTopii, якi роб,rять KpaiHy унiкальною серед iнших у свi,гi
Й зумовrl,юють нацiональну гордiсть громадян; цi особrrивостi громадяни
краiни вважають спiльними дrrя себе.

Чинник 10. Iще однiсю характеристикою iндивiдiв, якувизначаzrи й докrrад-
но описали психологи, е iндивiдуальна гнучкiсть та ii протипежнiсть - iH-

дивiдуаrrьна жорсткiсть, або ж ригiднiсть. IJя характеристика е всеохопною

рисою характеру iндивiда, fi прояви не залежать вiд якоiсь KoHKpeTHoi си,
туацii. Наприкrrад, якщо людина суворо дотримуеться принципу <нiколи
не позичати грошi друзям), але в iнших аспектах cBoei поведiнки прояв-
,rяе гнучкiсть, то Ti не можна затаврувати як <ригiдну особистiсть>, Не-
гнучка особистiсть проявля€ себе в тому, що мае cyBopi правила поведiнки
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д,tя бizrьшостi життевих ситуацiй. Наприкrrад, якщо rоворити про начебто

(негнучкi> Японiю та Нiмеччину, хочеться нагадати той факт, що в певнi

перiоди сво€i icTopii цi облrдвi краiни проявляли надзвичайну гнучкiсть у
багатьох важливих справах - як ми пересвiдчимося вiдповiдно в роздiлах
з та 6, На вiдмiну вiд iндивiдуальноi гнучкостi, гнучкiсть нацiональна може

проявлятИся залежЕО вiд KoHKpeTHoi ситуацii. ýо цього питання ми повер-

немося в еfliлозi.

Чинник 11. I останне. Iндивiди мають iндивiдуа,rьнi засадничi цiнностi, TaKi

як чеснiсть, амбiтнiсть, Реzriгiя та родиннi зв'язки. Нацii також мають те, що

можна визначитИ TepMiHoM (засаАничi цiнностi>, й деякi з них перетина-

ються з iндивiдуальними засадничими цiнностями (наприклад, чеснiсть та

ре,riгiя). Нацiонаzrьнi засадничi цiнностi пов'язанi з нацiональною iдентич-

нiстю, але не аналогiчнi iM. Наприклад, i Шекспiр, i TeHHicoH € особистостя-

ми, що символiзують британську нацiональну iдентичнiсть, а^е TeHHicoH не

став причиною того, що Британiя вiдмовилася вiд переговорiв з Гiтлером

HaBiTb у наЙтяжчi AHi травня 1940 року. IJя вiдмова спиралася на засадничу

цiннiсть: <Ми нiколи не здамось>.

Як я вже згаАував у пролозi, нацiональнi кризи виносять на поверхню

Taki додатковi питання, якi нiколи не виникають або виникають у виглядi

вiддалених аналогiй пiд час криз iндивiдуа,rьних. ýо них належать:

. ключова загальнонацiональна роль полiтичних та економlчних lнсти-

туцiй;

э питання ролi нацiонального лiАера або ,л,iдерiв у поАоланнi кризи;

. загальнi питання, якi стосуються колективного ухвалення рiшень;

. IIитання щоАо того, як здiЙснюються вибiрковi змiни в результатi за-

гальнонацiонадьноi кризи - мирним шляхом чи насL{льницьким пере-

воротом;

. питання способу, в якиi4 зАiйснюються рiзнi типи зага^ьнонацiонаАьних

змiн: одночасно у виглядi цiлiсноi проIрами чи окремо й не одночасно;
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ПЕРЕВОРОТ

. питання причини виникнення загальнонацlональноi кризи: в результа-
Ti внутрiшнiх подiй чи внасrriдок зовнiшньоIо уАару, завданого iншою
краiною;

. проб,л.ема досяIнення примирення (осо6,л,иво пiсля TaKoi кризи, як вiйна
та MacoBi вбивства) мiж сторонами конф,л.iкту: пр1,1мирення лtiж групами
всерединi краiни чи примирення мiж краiною та ii сусiдами"

РозпочиrtаюLI}I розгляд цих питань, у наступному роздirr,i я наведу пер-
ший iз двох прикладiв загальнонацiона,л.ьноi кризи, спричиненоi нападом
або загрозою нападу з боку iншоi краiни. Ми побачимо, що Фiн,ляндiя, кра-
сива мова якоi зirра,rа таку значну роль у моiй особистiснiй кризi 1959 року,
€ вдалою irrюстрацiею значноi кiлькостi чинникiв, пов'язаних iз резу,л.ьтата-
ми нацiональноi кризl,L
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вЙнА шIнляндlТ
3 РАДя}lсЬкиШ 00КI30ttll

Поiздка до Фiнляндii - Мова - Фiнляндiя
до 1939 року - 3имова вiйна - Кiнець 3имовоi

вiйни - Продовження вiйни - Пiсля 1945 року -
Йдучи по лезу бритви - Фiнляндизацiя -

Структура кризи

Е]
60,

l'f,li"rrя*,дiя - скандинавська KpaiHa з населенням лише б мiльйонiв осiб,
llllfilдцп межуе зi Швецiею на заходi та Росiею на сходi, Впродовж столiт-

тя перед Першою свiтовою вiйяою це буrrа автономна частина Росiйськоi
iмперii. Вона буrrа бiдною i мало цiкавила европейських сусiдiв, а за межа-

ми €вропи на Hei практично не зважали. На початку ýругоi cBiToBoi вiйни

Фiнrlяндiя стала незалежною, але однаково лишалася незаможною; осердя

ii економiки утворювало сiльське та лiсове rосподарство. Нинi ж ця KpaiHa

вiдома в усьому cBiTi своiми технологiями та промисловiстю, вона вважа-

еться однiею з найбагатших держав, чий середнiй дохiд на душу населення

сумiрний з аналогiчним показником Нiмеччини та Швецii. Безпека Фiнлян-

дii rрунтусться на кричущому парадоксi: вона € ,riбера.tьною СОцiаrr-ДеМО-

кратичною краiною, яка багато десяти,riть пiдтримувала чудовi й довiрчi
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стосунки з колишнiм комунiстичним Радянським Союзом, а в подальшо-

му - з нинiшньою автократичною Росiею. Така комбiнацiя рис становить

яскравий приклад вибiркових змiн.

Якщо ви приiжджаете до Фiн,rяндii вперше i хочете зрозумiти фiнський
народ та його iсторiю, вам варто розпочати свое знайомство з краiною з

вiдвiдин Гiстанiемi - найбiльшого цвинтаря у столицi Фiнrrяндii I'ельсiнкi.

На вiдмiну вiд Споrrучених Штатiв, де загиблих вiйськових ховають на Ар-

,tiнгтонському нацiональному цвинтарi побrrизу Вашrинrтона та iнших Окре-

мих ветеранських кладовищах у Bcix куточках краiни, Фiн.ляндiя не ма€ ок-

ремих цвинтарiв дrrя вiйськових. HaToMicTb загиблих фiнських вiйСькОВИХ

привозять додому й хоронять на цивi,л.ьних кладовищах iхнього MicTa або

парафii. 3начна частина цвинтаря Гiетанiемi видirtена загиблим соzrдатам iЗ

Гельсiнкi. Це - почесне мiсце на пагорбi, якраз над могилами президен-

TiB Фiнляндii та iнших полiтичних.л.iдерiв i довкоrlа пам'ятника фiнському

фельдмарша,rу Kap,ry Густаву Маннергейму ( 1 867- 195 1 ).

Пiдiжджаючи Ао цвинтаря Гiетанiемi, спершу зауважу€ш, що геть не ро-
зумiеш дорожнiх знакiв i написiв на щитах (фото 2.1). Майже в кожнiй евро-

пеЙськiЙ KpaiHi, HaBiTb не знаючи мови, можна розпiзнати деякi cloBa, адже

бi,л,ьшiсть европейських мов н€tлежать до iндоевропейськоi MoBHoi ciM'i, до
якоi входить i англiйська, а тому Bci iндоевропейськi мови мають багато

crtiB зi спiльними коренями. HaBiTb у Попьщi та Аитвi на дорожнiх знаках

i щитах можна розiбрати oKpeMi слова. Але c,roBa фiнськоi мови будуть, за

поодинокими винятками, незрозумirrими дtля вас, оскiльки це од}Iа iз неба-

гатьох европейських мов, якi до iндоевропейськоi MoBHoi ciM'i не належать.

На самому цвинтарi Гiетанiемi вас вразить передусiм простота i краса

його у,лаштування. Фiнпяндiя вiдома в усьому cBiTi своiми архiтекторами та

декораторами, якi вмiють створювати простими способами вражаючi ефек-

ти. Пригадую, як пiд час моrо першого вiзиту до Фiнzr.яндii мене запросили

до BiTarrbHi в одному з будинкiв, де я гостював, i першою мо€ю думкою була

така: <IJe - найгарнiша KiMHaTa, яку MeHi доводилося бачити!> А згодом

я замислився: чому ця KiMHaTa видалася MeHi такою гарною, адже це буrtо

рiайже порожн€ примiщення, лише з кiлькома предметами меблiв? Напев-

не, тому, що форма кiмнати та цi нечисленнi меблi буrtи типово фiнськими

у своiй простотi та Kpaci.
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Вiйна Фiнляндii з Радянським Соювом

Nl[ожливо, потiм вас шоку€ KirrbKicTb загиблих фiнських вiйськових, по-

\ованих або зазначених на меморiальних дошках на llвинтарi Гiетанiемi,

Я нарахував понад 3 тисячi надгробкiв з iIчIенами воякiв, чиi Tiлa бу,хо вияв-

_\ено й iдентифiковано, й цi надгробкI4 розташованi численними звивис,lи,

_\1I{ рядами. Щя частина цвинтаря з поiменованими надгробками вiдокрем-

\ена вiд решти територii стiною близько чотирьох футiв заввишки та kiлb-

(асот футiв завд,овжки, роздiленою на 55 секцiй iз викарбуваними iменами

нших вiйськових (я нарахував ix 715), lцо значаться як (<зникzti безвiсти>,

бо ixHi Tiлa не вдалося знайти i привезти додому. Iще один колективний

:lам'ятник, на якому не вказано iMeHo вшанову€ Bcix невiдомих фiнських во-

,HiB, якi заIинули у ворожих концтаборах. Дле Bci цi загиб.ti вiйськовi бупи

тi.\ьки жителями Гельсiнкi; схожi дiлянки видiлено для поховань солдатiв у
кожному MicTi та на кожному церковному цвинтарi Фiн,л.яндii. I, зрештою,

т}1 почина€ш розумiти, як багато фiнiв поrrягло,Y вiЙнах,

Коли йдеш повз надrробки цвинтаря Гi€танiемi, вражають напLlсl,t на

Hlrx. Знову ж таки, бirrьшiсть iз тих написiв булуть незрозумiлими, бо зро-

б,rенi вони фiнською мовою. Arte, незаrtежно вiд мови, бiльшiсть надмо-

гllльних плит мiстять iм'я померлоi особи, дату Й мiсце ii народження, а та-

кож дату Й мiсце cмepTi. IJеЙ формат легко прогляда€ться Й на надгробках

того фiнського цвинтаря. Ви побачите, що Bci дати cмepTi вмiщаються у вiд-

IIIHoK мiж 19З9 "rа1944 роками, тобто в перiод ýругоi cBiToBoi вiйни. Бiль-

шiсть дат народження припадае на 191O-Ti та 1920-Ti роки, а це означа€, що,

як i сrriд бу.tо очiкувати, переважна KirrbKicTb тих вiйськових загинули у вiцi
lвадiцятI,I чи трохи бi,л.ьше poKiB. Але ви також зi здивуванням зауважите,

що багатьом загиблим BOiHaM сповнилося по 50 i бiльше poKi3, а дехто зних,
навпаки, був пiдлiтком. Наприклад, надгробок Йогана BiKTopa Пальстена

свlдчить, що BiH народився 4 серпня 1ВВ5 року, а загинув 15 серпня 1941-го,

через 11 днiв пiсля свого 56-го дня народження. Клара АаппалаЙнен наро-

ll1л&ся 30 липня 188В-го, а загинула 19 жовтня 1943-го у вiцi 55 poKiB. З iH-

iлого боку, школяр Aaypi MapTTi Гама.цайнен народився 22 ьилня 1929-ro,

пiшов добровольцем на фронт i загинув 15 червня |94З-tо, не доживши
п ять тижнiв до свого чотирнадцятого дня народження. Чому ж у Фiнrrян-

rii брали до вiйська не лише, як зазвичай, 20-rriTHix, а Й 50-лiтнiх чоловiкiв

i iKiHoK, а також пiдпiткiв (фото 2.2)?
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Читаючи написи, викарбуванi на надгробках, ви помiтите, що дати смер-

Ti вiдповiдають кiльком часовим перiодам та географiчним пунктам. Най-

бiльшrе пюдей загинуло на початку березня 1940-го, потiм у серпнi 1941-го,

а да,ri - у червнi та серпнi 1944 року. Багато смертей сталося у ВiЙпурi-,

а також у CiBapi, KaHHaci та lxaHTo,ri (Hace,l,eHi пункти поб,rИЗУ ЦЬОГО MicTa).

У вас виникнуть запитання: що ж сталося у Вiйпурi й чому так багато фiнiв
загинуло в TaKi KopoTKi промiжки часу?

Рiч у TiM, що Вiйпурi бу.л.о копись дрyгим за розмiром фiнським MicToM,

поки не вiдiйш,rо до Радянського Союзу разом iз однiею десятою Bciei тери-

Topii Фiнrrяндii в резуrrьтатi жорстокоi вiйни взимку 19З9-1940 poKiв, а та-

кож другоi ьiйни, яка точилася з 1941 по 1944 piK. У жовтнi 1939 року Радян-

ський Союз висунув територiаrr.ьнi претензii до чотирьох ба,л,тiйських дер-
жав: Фiнляндii, EcToHii, AaTBii та Аитви. Фiн,л.яндiя стала единою краiною,

яка вiдкинуrrа цi претензii, - попри те, що Радянський Союв мав величезну

армiю та майже в 50 разiв бiльше населення. Але фiни органiзувапи такиiт,

шаrrениЙ спротив, що iм вАалося аберегти свою незалежнiсть, хоча пiд час

низки загрозливих криз, що розтягнулися на цi.л,е десятипiття, саме icHy-

ванн.я краiни висiло на волосинi. Як свiдчать надгробки, найтяжчих втрат

Фiнляндiя зазнала пiд час трьох пiкових перiодiв: коли радянська армiя сти-

скала кiпьце довкола Вiйпурi в rrютому-березнi 1940 року; ко.л,и фiни вiдби-

,л,и це MicTo в серпнi 19alt року та коли рад,янська армiя знову пiшда в наступ

на ньоrо влiтку 1944-ro (фото 2.3,2.4).

У вiйнi з Радянським Союзом загальнi втрати Фiн,ляндii (переважно чо-

,loBiKiB) становили майже 100 тисяч осiб. Сучасним американцям, японцям
i европейцяпл, якi пам'ятаIоть про майже миттеву загибель 100 тисяч осiб

пiд час бомбардувань окремих MicT (Хiросiпла, Гамбург i ToKio), yciм, хто

знае про загибель понад 20 мiльйонiв осiб у СРСР та Китаi пiд час ýру-
rоi cBiToBoi вiйни, втрата Фiнляндiею 100 тисяч ,rrодей за п'ять poKiB вiйни

може виАатися незначною. Однак це станови tyo 2,5 О/о вiд З,7,мiльйонного

населення тодiшньоi Фiнrrяндii i 5 % усього чоловiчого населення. Така про-

порцiя вiдповiдапа б загибелi 9 мiльйонiв американцiв у якiЙ-небудь сучас-

нiй вiйнi, тобто це маЙже в десять разiв бi,rьше, нiж загинуло за всю 240-рiч-

Сучасний Виборг. - Прим. пер,

{
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ну iсторiю Америки. Останнiй раз я побував на цвинтарi Гiетанiемi у TpaBHi

2017 року. Хоча останнiй BoiH, похований тут, загинув понад 70 poKiB тому
(в 1944 роцi), я бачив на багатьох могилах живi квiти, а бiья поховань -
родичiв полеглих. Язупиниься, щоб поговорити з однiею родиною: четве-

ро ,rюдеЙ, наЙстаршому чоrrовiковi на вигляд poKiB сорок чи трохи бi,л,ьше.

Отже, заrиблий, на чию могилу прийшrrа та родина, був комусь iз них не

батьком, а дiдом чи прадiдом. Коли я звернув увагу на той факт, що люди

й нинi приходять на цвинтар i, поминаючи полеглих, несуть iM живi KBi-

ти, чоrtовiк пояснив: <Тодi когось зi cBoix втратила кожна фiнська сiм'я>>.

Вперше я приiхав до Фiн,rяндii 1959 року. Вiд часу закiнчення вiйни мiж

цiею краiною та Радянським Союзом минуло лише 15 poKiB, i лише чотири

роки пройш,rо вiдтодi, як СРСР прибрав свою вiйськову базу, розташовану
на фiнськiй територii побrrизу Гельсiнкi. Моiми фiнськими знайомими буrrи

ветерани, вдови, дiти вiйни з Радянським Союзом, а також фiнськi вiйсько-
Bi cTpoKoBoi сzrужби. Вони розповiдаrrи MeHi про сво€ життя та нещодавню

iсторiю cBoei краiни. Я досить добре опанував красиву фiнську мову, щоб,
вiльно подорожуючи як турист, мати змогу оцiнити, як багато вона значить

д,rя усвiдомлення фiнами власноi унiкалrr,ьностi; водночас це пришвиАшило
i поглибидо мою власну житт€ву кризу, яку я вже описав у попередньому

роздi,ti. Тим читачам, кому не пот€tланиrrо побувати в Фiнляндii, хочу ска-

зати, що до чинникiв, на якi варто звертати особливу увагу, читаючи даrri

цю книгу, належать силай витоки фiнськоi нацiонапьноi iдентичностi; фiн-
ська ультрареаrriстична оцiнка геополiтичноrо розташування cBoei краiни;

результуюча парадокса4ьна комбiнацiя вибiркових змiн, про якi йшrtося в

початковому роздirri, а також брак у Фiн,rяндii свободи вибору, брак допо-
моги вiд союзникiв у вирiшаrrьнi моменти, брак наявних вдалих прик.л,адiв.

Фiнляндiя ототожню€ться зi Скандинавiею i вважа€ться fi складовою. Як
i шведи з норвежцями, баrато фiнiв е блакитноокими бrrондинами. Як i
шведи з норвежцями, фiни rенетично е на75 % скандинавами, а чужинцi
зi сходу становлять сереА них лише 25 О/о, Аье rеографiчно, культурно та

лiнгвiстично фiни вiдрiзняються вiд решти скандинавiв i пишаються цим.
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3окрема, описуючи Фiн,rяндiю, вони часто повторюють двi тези: <<Ми - ма-

ленька краiна> i <Наша географiя не змiниться нiколи>. Останньою фразою

фiни пiдкреслюють, що з ycix европейських KpaiH мають найдовший кордон
з Росiею (або ii попереднiм втiленням - Радянським Союзом). Фактично,
Фiнrrяндiя е буферною зоною мiж Росiею та рештою Скандинавii.

Bci KopiHHi европейськi мови належать до iндоевропейськоi MoBHoi ciM'i,

за винятком баскськоi та ще чотирьох мов. Щi чотири - фiнська, TicHo спо-

рiднена з нею естонська, вiддал,ено спорiднена угорська та лапАандська
(саамська) мови, Bci вони належать до фiно-угорськоi MoBHoi ciM'i. Краси-
ва фiнська мова € предметом нацiона.tьноi гордостi й iдентичностi фiнiв.
Фiнський нацiонаrrьний епос <Калевала> посiдае у нацiонаrrьнiй свiдомостi

фiнiв HaBiTb важrrивiше мiсце, Hiж п'еси Шекспiра в анrломовних народiв,

Arre ця мова не лише гарна i спiвуча, а й скrrадна для вивчення iноземцями.
Одним з Ti важких аспектiв е лексикон, оскi,lьки BiH не ма€ звичних iндоев-

ропейських KopeHiB. Тому практично Bci фiнськi слова доводиться запам'я-
товувати окремо, одне заодним.

Iншими вах(кими аспектами фiнськоi мови е ii фонетика та грамати-

ка. Наприклад, у нiй дуже поширена ,riTepa <к>: iз 200 cTopiHoK мого фiн-
сько-англiйського словника 31 cTopiHKy займають слова, що починаються
на <{к). (<Оцiнiть>, наприклад, ось цей рядок iз <Каrrева,л,и>: Кullеrчо, Kaler-
von poika, sinisukka iiijon lapsi, hivus keltainen, korea, kengin kauto kaunokai-
nen.) Я не маю нiчого проти rriтери (<к>), та, на жаль, фiнська, на вiдмiну вiд
англiйськоi, мае подвiйнi пригоrrоснi звуки (на кштаrrт подвiйного кк), якi
вимовляються не так, як одиничнi приrоrrоснi (звичайний звук к), Саме ця
особл,ивiсть фiнськоi фонетики наЙбirrьше заважала MoiM тоrrерантним фiн-
ським знайомим розумiти мене у Ti нечисленнi моменти, коли я наважував-

ся виголошувати KopoTeHbKi спiчi фiнською мовою. Насrriдки неправиrrьноi

вимови одиночних i подвiйних приголосних можуть бути вельми серйоз-

ними. Наприкrrад, фiнське дiесrrово tapaa з одним <(п> означае <зустрiчати>,

тодi як дiесrrово tappaa iз двома <<п>> означае <<убивати>. Тому якщо ви по-

просите фiна зустрiти вас, але помилково вимовите подвiйний звук <<п)>, то

ризикуете опинитися на тому cBiTi.

OKpiM тоrо, фiнська мова ма€ так званi KopoTKi й довгi гоrrоснi. Напри-
клад, <(кордон> або <межа> по-фiнськи буде raja з коротким першим <а>>, тодi

(
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як <кiнцiвка> (рука або нога) фiнською звучить як rааjа, з довгим першим
<<а>>, fu тому мене не зрозумirrи, коли на межi Фiнського нацiонаrrьного парку

я помилково подовжив перше <(а)>, маючи на увазi межу. У фiнськiй MoBi icHye

три,lипиголосних: голоснi переднього ряду (е, ci, у), гоrrоснi заднього ряду (а,

о, u) i нейтральнi го,rоснi (е, i). Го,rоснi переднього i заднього рядiв не можуть

бути вжитi в одному й тому самому c,toBi, на вiдмiну вiд нейтраrrьних голо-

сних, - це назива€ться гармонiею голосних звукiв. Наприклад, фiнське c,lo-

во <<нiч>>, яким я часто користувався, бажаючи на добранiч, мiстить лише го-

,1,ocHi переднього ряду (убtЁ), тодi як слово <русло) - лише заднього (uoma).

Якщо ви плутаетеся в чотирьох вiдмiнках нiмецькоi мови або в шiстьох
вiдмiнках латини, то будете просто нажаханi, дiзнавшись, що фiнська мова
мае аж 15 вiдмiнкiв, баrато з яких е замiнниками прийменникiв в анrлiй-
ськiй MoBi. MeHi добре запам'яталося, як пiд час Moei першоi поiздки до
Фiнrrяндii один вiйськовий навчав мене шiстьом вiдмiнкам фiнськоi мови
(вамiнникам англiйських прийменникiв dо, на, з, в, усереduну, зсереduнu),

tIоказуючи на cTi,t (рбуtП), на якому (pбydalla - гармонiя голоснихI) стояла
чашка i в якiй (poydissii) лежав гвiздок, чашка береться зi cTo,ty (poydelte)

i ставиться на стiл (poydiille), а гвiздок забивають у cTirr (p<iytiien) i витяrа-
ють зi столу (poydasta).

Що стосуеться решти вiдмiнкiв, то найчастiше iноземцi плутаються

в знахiдному та родовому. В rrатинi та нiмецькiЙ MoBi, дiе родового вiдмiнку
немае, Bci прямi додатки виражаються знахiдним вiдмiнком: I hit the ball
анг.л,iйською i Ich schlage den Ball нiмецькою". Однак у фiнськiй MoBi щоразу,
коли використовуетьсяrтрямиfu, додаток, треба визначатися - ваша дiя сто-
суеться всьоrо предмета (тодi сrriд вживати знахiдний вiдмiнок), чи лише

його частини (в такому разi потрiбен родовий вiдмiнок). Визначитися з тим,

6'ете ви частину м'яча чи увесь м'яч, може, й неважко. Але значно важче

визначитися з вiдмiнком тодi, ко,rr,и йдеться про якийсь абстрактний iMeH-

ник. Наприклад, якщо у вас в'явиьася якась iдея, то правила фiнськоi мови
вимаrають вiд вас визначитися: йдеться про всю iдею чи лише про якуg5 fi
частину, бо вiд цього залежить, який вiдмiнок сzriд використовувати - зна-

хiдний чи родовий. Одним iз Moix фiнських знайомих у |959 роцi був швед-

' пЯ вдарив по м'ячу>. 
- 

Прим. пер.
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ський фiн, чиею рiдною мовою буrrа шведська, однак BiH вiльно розмовляв
i фiнською. Проте у Фiнляндii цей чоловiк не мiг влаштуватися на роботу

до жодноi державноi установи, бо претенденти на державну посаду мають

sдати екзамен iз фiнськоi та шведськоi мов. Мiй приятель розповiв, що в

50-х роках достатньо буrrо один-едияиit раз переплутати у фiнськiй MoBi

знахiдний вiдмiнок з родовим - i екзамен вважався проваленим, а доступ

до державноi роботи закритим.
Yci цi риси роблять красиву фiнську мову унiкальною, вона € предме-

том нацiона,ц.ьноi гордостi, й володiють нею практично лише фiни. I ця мова

сформра,л,а осердя Tiei фiнськоi нацiональноi iдентичностi, 3а яку пiД ЧаС

вiiltнц з Радянським Союзом rотовi буrrи померти так багато фiнiв.
Iншиvtи ключовими (елементами>> фiнськоi нацiонаrrьноi iдентичнОСТi

е фiнськi композитори, архiтектори й дизайнери, а також бiгуни на довгi

дистанцii. Фiнський комIIозитор Ян Сiбе,л.iус вважаеться одним iз найви-

датнiших музичних митцiв ХХ столiття. Фiнськi архiтектори та дизайнери
iHTep'epy вiдомi в усьому cBiTi. (Аiчrериканським читачам Йагадаю про арку

в CeHT-Ayici, Вашингтонський аеропорт iM. ýа,л,леса i термiнал aBiaKoMпaHii

Trans-'World Airlines - yci цi споруди спроектував народжений у Фiнrrян-

дii apxiTeKTop Ееро CaapiHeH.) Пiсля Першоi cBiToBoi ъiйни, коли перемож-

цi-союзники створили чимало нових держав, Фiнrrяндiя (яка такох< бупа

серед них) заЙмаrrа особ,rиве мiсце завдяки Сiбеrriусу та знаменитому фiн-
ському рекорАсмену-стаеру Пааво HypMi на прiзвисько Аетючий Фiн. На

Олiмпiйських iграх L924poKy BiH здобув перемогу i встановив олiмпiйський

рекорд iз бiгу на 1500 MeTpiB, годину потому перемiг на д,истанцii 5000 ме-

TpiB, через два днi вийшов переможцем у Kpoci на дистанцiю 10 000 MeTpiB,

а наступного дня показав найкращий результат на дистанцii 3000 MeTpiB.

його рекорд на дистанцii 1 миrrя протримався аж BiciM poKiB! ЗавдЯКИ ЦИМ

перемогам в'явилася приказка, що HypMi та iншi фiнськi бirуни ?.(занесли

на cBoix спинах Фiнrrяндiю до мапи cBiTy>, Bci цi здобутки також посилили

фiчське почуття власноi унiкальностi, iхню нацiонаrrьну iдентичнiсть та ба-

жання боронитися вiд радянських завойовникiв попри, здавалося б, абсо-

лютно безнадiйну ситуацiю.{
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Hocii прадавньоi фiнськоi мови прибули до Фiнляндii iще в доiсторичнi
часи, Ki,tbKa тисяЧ poKiB томУ. В часи iсторичнi, тобто пiсля того, як з'явиьи-

ся першi детальнi письмовi свiдчення про Фiн,1яндiю, датованi приблизно

l100-ми роками нашоi ери, нею прагнули во,lодiти Швецiя та Росiя. Фiнлян-

-riя перебува,rа здебi.льшого пiд шведським контролем, допоки 1809 року ii
не анексувала Росiя. Впродовж бiльшоi частини XlX столiття росiйськi царi

надавали Фiнrrяндii значну автономiю, дозволяли Nlати вАасниЙ парламент,

Bl\acнy адмir-riстрацiю та власну ваАюту, а росiйськоi мови не нав'язували.

_\ле пiсля того, як J.894 року царем став Микола lI i призначив губерrrа-

тороМ лихого чолсrвiка на прiзвище Бобрiков (якого у 1904 роцi застре.tив

фiн), росiйський режим став гнобительським. Тому напрr,tкiнцi Першоi cBi-

ToBoi вiйни, коли в листопадi |9\7 року в Pocii сталася бiльшовицька рево-

-t юцiя, Фiнляндiя проголосила свою незаrrежнiсть.

}r резу,tьтатi вибухнупа жорстока громадянська Bil.tHa, коли консерва-

Tl,IBHo налаштованi фiни, яких назиВали <бiлиМи>>, воюва,\rt з фlнапtи-КОIчIУ-

нiстами - 
(червоними>, а також з росi}lськими BiйcbKaivtit, й досi розквар-

тированими в Фiнляндii. Серед ,,бiлихп буrlи фiнськi вiйськовi пiдроздirtи,

навченi в F{iмеччинi, яким догIомагали нiмецькi вiйrська, що висадилися в

Фiнляндii. Коли <бiлi>) здобуди остаточну перемогу в TpaBHi 1918 року, вони

РОЗСТРirrЯли приблизно 8о00 (червоних>, х Ще 20 000 померли вiд го,л,оду та

хвороб у концентрацiйних таборах. Якщо мiряти вiдсотками до загальноi

кiлькостi населення, що помL{рало кожного мiсяця, то фiнська громадян-

ська вiйна залиrrlалася найкривавiшим громадянським конфлiктом аж до

DчандiЙсьКоIо геноцИлу 1994 року.3давалося, це мало б надовго погiрши-

TtI стосунки всерединi краiни й роздi,tити Ti навпiл, але цього не сталося.

навпаки - вiдбуzrося швидке примирення, вцiлiлим представникам лiвих

полiтичних партiй повернулИ ixHi полi,гичнi права, ав |926 роцi один iз <лi-

BI,Ix> HaBiTb став IIpeM'€p-MiHicTpoM Фiн.tяндii. Arre спсlгади Ilpo громад,ян-

ську вiЙну породили страх перед Росiею й загалом комунiзмом, i резуrrьта-

том цього страху стало насторожене ставлення фiнiв до Радянського Союзу.

Упродовж 1920-х i 19ЗO-х poКiB Фiнляндiя й да,ti остерiгалася Pocii, яка

на той час перетВорилася на Радянський Союз. IJi двi краiни буrrи iдеоrrо-

гiчними опонентами: у Фiнrtяндii пануваzrа лiберальна капiтаАiстична Аемо-

кратiя, а у Радянському Союзi - репресивна комунiстична диктатура. Фiни
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ПЕРЕВОРОТ

не забули про гнобительську полiтику останнього царя. Вони бояrrися, що
Радянський Союз захоче знову при€днати до себе Фiнпяндiю, наприклад,
з огляду на пiдтримку фiнських KoMyHicTiB, метою яких бу,rо поваrrення фiн-
ського уряду. Фiни стривожено спостерiгаrrи ва сталiнським терором та па-

раноiчними чрIстками 1930-х poKiB. Але найбiльше ix непоко'йо споруджен-
ня аеродромiв i прокrrадання залiзничних колiй у малозаселених районах
Радянського Союзу на схiд вiд фiнського кордону, Щi змiвничнi Korrii ве,rи

у напрямку Фiн,л.яндii й обрива,rися посеред rriсу - якраз перед кордоном,
тож не могли служити жоднiй iншiй MeTi, oKpiM як полегшення вторгнення.

У 1930-Ti роки Фiнzr.яндiя почаzrа змiцнювати cBoi збройнi сили та обо-
poHHi споруди пiд керiвництвом генерала Маннергейма, який командував
перемо}кними вiйськами <бiлих> пiд час громадянськоi вiйни. Багато фiнiв
добровi.л.ьно зголосилися провести лiто 1939 року на роботах зi змiцнення
ocHoBHoi оборонноi лiнii Фiнляндii, так званоi лiнii Маннергейма, що пе-

ретинала Каре,л,ьський перешийок, який вiддi,л.яв пiвденно-схiдну Фiнrlян-

дiю вiд Аенiнграда, найближчого i другоIо за величною радянського MicTa.

Поки Нiмеччина пiд проводом Гiт,rера переозброюяiлася i ставала деда,ri
бiльш антаrонiстичною по вiдношенню до Радянського Союзу, Фiнrrяндiя
намагЕrлася проводити по,riтику нейтрапiтету i не конфлiктувати зi cBoiM
схiдним сусiдом, сподiваючись, що таким чином зможе уникнути загрози з

його боку. Радянський Союз же ставився з пiдозрою до свого буржуазного
сусiда, якийзадопомогою нiмецьких вiйськ перемiг KoMyHicTiB пiд час жор-
стокоi громадянськоi вiйни.

Фiнzrяндiя мала вагомi географiчнi та iсторичнi пiдстави побоюватися
Радянського Союзу, але останнiй також мав вагомi геоrрафiчнi та iсторичнi
пiдстави побоюватися Фiнrrяндii. ýовоенний кордон мiж Фiнляндiею та Ра-

дянським Союзом пролягав лише за 30 миль на пiвнiч вiд Аенiнграда (див.

мапу на с. 60). Нiмецькi вiйська вже допомагали фiнам у боротьбi з KoMyHic-

тами в 1918 роцi; британськi та французькi ф,rоти вже заxодили до Фiнськоi
затоки з метою бzrокади i пода.л.ьшого нападу на Санкт-Петербург пiд час
Кримськоi вiйни у 1В5O-х роках; у 1700-х Францiя збудува.л.а в Гельсiнськiй
затоцi потужну фортецю д,rя пiдготовки нападу на Санкт-Петербург. На-
прикiнцi 1930-х страх Сталiна перед гiтл.ерiвською Нiмеччиною зростав -
i недарма. Комунiсти й нацисти вели мiж собою шалену пропагандистську
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Вiйна Фiнляндii з Радянським Союзом

вiйну. У своiй автобiографiчнiй книзi (Майн кампф> Гiтлер писав про власну

вiзiю Нiмеччини,яка ширилася на схiд, тобто на територiю Радянського Со-

юзу. CTaлiH бачив, як у березнi 193S року Гiтлер поглинув Двстрiю, в березнi

19З9-го - Чехословаччину i почав загрожувати Поrrьщi. Францiя, Британiя

та Польща вiдкинули пропозицiю Сталiна про спiльну оборону По.л.ьщi вiд

нiмецькоi загрози, яка ставала дедалi очевиднiшою.

У серпнi 1939 року Фiн.tяндiя та решта cBiTy з величезним подивом дi-
зналися, що Гiтлер зi Сталiним несподiвано припинили свою пропагандист-

ську вiйну й ук,цаrrи радянсько_нiмецький пакт про ненапад, вiдому також

пiд назвою <пакт модотова_рiббентропа>. Фiни пiдозрювали, i, як 3,я-

сувалосЯ згодом, небезпiдставно, що цеЙ пакт мiстив ceцpeTHi протоколи,

якi розподi,ляли сфери впливу, 3гiдно з цими протоколаN{и, Нiп,Iеччина ви-

знавала належнiсть Фiнляндii до радянськоi сфери впливч. Вiдразу ж пiсля

пiдписання пакту вiдбуrrося блискавичне вторгнення нiN{ецьких вiйськ до

Поrlьщi, а два тижнi потолrу Радянський Союз вдерся до Схiдноi Польщi.

Зрозумirlо, що Сталiн xoTiв вiд,сунути кордон Радянського Союзу якомога

далi на захiд, щоб успiшнiше протистояти потенцiйнiй нiмецькiй загрозi.

У жовтнi 1939 року Радянський Союз, все ще побоюючись загрози Hi-

мецького нападу, здiЙснив iще одну енергiЙну спробу вiдсунути свiЙ захiд-

ний кордон якомога далi на захiд. Отримавшlи тимчасову безпеку в резу^ь-
TaTi пiдписання Пакту Молотова-Рiббенторпа, Радянський Союз висунув

\.,\ьтиматуми cBoiM чотирьом сусiдам: балтiйським республiкам Аитвi, Аат-

Bii, EcToHii, а також Фiн,л,яндii. Вiд балтiйських республiк Радянський Союз

вимагав можливостi створення радянських вiйськових баз на ixHix тери-

торiях, а також права транзиту радянських вiйськ до цих баз. Розмiщення

радянських вiйськ зробило цi респу6rriки фактично беззахисними, до того

ж во}Iи буrrи настirrьки маленькими, що вважали опiр безнадiйним. Пого-

дившись на зазначенi вимоги, Аатвiя, Аитва й Естонiя не змогли уникнути
aнeкcii Радянським Союзом у червнi 1940 року. Пiдбадьорене таким успi-
хом, радянське керiвництво на початку жовтня 1939 року висунуло також

l,Bi вимоги до Фiнrrяндii. Перша полягала в тому, щоб вiддалити вiд AeHiH-

града радянсько-фiнський кордон на Карельському перешийку, щоб це Mi-

сто не можна буrrо обстрiлювати або швидко захопити (йшrr,ося про нiмець-

Ki вiйська, якi знову, як i в 1918 роцi, могли увiйти до Фiнляндii). Ризику, що
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сама Фiнляндiя нападе на РадянськиЙ Союз, не бупсr, arre iснува,л,и цiлком

реалiстичнi побоювання, що через Hei на срср зможе напасти якась велика

€вропейська Kpaiнa. Друга радянська вимога полягала в тому, щоб Фiн.л.ян-

дiя дозволила СРСР створити вiйськово-морську базу на своему пiвденно-

му узбережжi непод,алiк стоlицi - Гельсiнкi, а також передала йому кiлька

невелI4чких ocTpoBiB у Фiнськiй затоцi.

TacMHi фiнсько,радянськi переговори тривали у жовтнi-листопадi
1939 року. Фiни бу.rи rотовi пiти на певнi поступки, але не в тому обсязi, яко-

го вимагав Радянський Союз. Генераrr Маннергейм закликав фiнський уряд

виконатИ поставленi вимоrи, ocKiлbкl,I знав про сrrабкiсть фiнськоi apMii i, як

ко,rишнiйt генерал-лейтенант царськоIо вiйська, розумiв географiчнi резо-

ни домагань радянських очiльникiв. Однак фiни з ycix складових фiнського
полiтичного спектру -,riBi та правi, червонi й бiлi - були одностайними у
своему небаrканнi йти на подальшi компромiси. Bci фiнськi поrriтичнi пар-

Tii погодлrrrися з вiдмовою свого уряду вiд додаткових поступок, тодi як у
Британii в липнi 1940 року деякi провiднi британськi полiтики виступаАи 3а

компромiс iз Гiтrrером задля встановлення миру,

Однiею iз причин TaKoi едностi фiнiв бу,tо iх побоювання, що справж-

ньою метою Сталiна € захоплення Bciei Фiнляндii; що, вдовольнивши од-

ного разу начебто помiрнi радянськi вимоги, вони не зможуть у майбут-

ньому протистояти новим, бiльшим д,омаганням. Вiдмова Фiнляндii вiд

своеТ с)хопутноi niHii оборони на KaperrbcbKoмy перешийку значно полег-

шила б вторгнення радянських вiйськ до Фiнляндii по суходолу, тодi як

вiйськово-морська база бiля Геrrьсiнкi дала б iM змогу обстрirtювати сто-

лицю i з сушri, i з моря. Фiни винесли урок iз д,олi, яка сгIiткала чехосло-

ваччину, коли В 1938 роцi fi примусили вiддати Нiмеччинi прикордоннi

судети з iхньою потужною лiнiею оборони. Вiдr,ак Чехосrrоваччина зали-

шилася беззахисноlо i не змогла протистояти тотальнiй окупацii Нiмеччи-

ною в березнi 1939 року.

!,ругою причиною того, що фiни не пiшли на компромiс, був iхнiй хиб-

ний розрахунок на те, що Сталiн лише блефу€ i тому задовольниться мен-

шим, анiж вимага€. Однак Сталiн так само помилився, вважаючи, що фiни
бrrефують. BiH HaBiTb подумати не мiг, що така крихiтна KpaiHa поведеться

настiлькИ нерозважлиЕо, що воюватиме з державою, населення якоi буrtо

{

72

н

N,l
ц']

"{

rl
л

L i-l L,a f.afu



- ioМ
] - .iIKa

- ,ян-

-:_Но-

. .,,ька

Вiйна Фiнляндii з Радянським Союзом

ltаliже у 5О paBiB бiльшим. Зriдно з радянськими во€нними планами, MicTo

le.lbciHki Ma,to бути захоплене менш нiж за два тижнi. Третьою ilричиною

зiдлtови фiнiв вiд подальшого компромiсу був iще один iхнiй хибний роз-

Daxyнoц: вони сподiвалися, що краiни, традицiйно дружнi до Фiнzrяндii, до-

:lоможуть iй оборонятися. До того ж деякi фiнськi полiтики вважали, що

фiнська армiя зможе протистояти радянському вторгненню щонайменше

пiвроку, хоча генераrt Маннергейм попереджав ix, що це - нереально,

3О листопада 1939 року Радянський Союз напав на Фiн,tяндiю, заявив-

ши, що, буцiмто, фiнська арти,л,ерiя обстрi,rяла радянську територiю i ъби-

.^,а кiлькох бiйцiв. (3годом Хрчщов визнав, що той обстрi,л, буrrо здiйснено

з радянсьКоi теритоРii за наказом радянського генера,tiтету, щоб спрово-

к\,вати вiйну.) Вiйна, що розпочалася пiсля цього, вiдо]\iа як ]I,{MoBa вiйна.

Радянськi BiircbKa здiйснюва,л,и наступ взд,овж усього фiнсько_радянського
(ордону, а радянська авiацiя завдала бомбових Ударiв по Ге,rьсiнкi та iнших

фiнських MicTax. Фiнськi цивirrьнi втрати внаслiдок тоtо першого нiчного

бомбардування станови,rи 10 % Bcix фiнських цивiльнr{х втрат за п'ять poKiB

Другоi cBiToBoi вtйни. Ко,tи радянськi вiйська перетнчл1,1 кордон i захопили

наlлбдижче фiнське село, Сталiн негайно визнав ,лiдера лriсцевих KoMyHic-

TiB на прiзвище KyyciHeH rоловою (Аемократичного) фiнського уряду, щоб

Радянський Союз мiг стверджувати, що BiH не вторгся у Фiнляндiю, а при-

ijшов захиститицеfu уряд. Створення марiонеткового уряду переконало тих

фiнiв, якi досi ще мали якiсь сумнiви, що Сталiн дiйсно xoTiB захопити всю

iхню KpaiHy.

На 30 листопада 1939 року, коли спалахнула вiйна, подробицi цього абсурд-

но нерiвного протистояння буrrи такими: Радянський Союз мав 170_Mizrb-

йонне населення, тодi як населення Фiнrrяндii наrriчуваrrо 3 мiльйони 700 ти-

сяч. Радянський Союз напав на Фiнrrяндiю <лише> чотирма своiми армiя-

ми загальною чисельнiстю 500 тисяч вiйськових i в резервi мав ще багато

армiй для виконання iнших завдань, а Фiнzrяндiя захищалася BciM складом

cBoix збройних сил, що наrriчували дев'ять дивiзiй загальною чисельнiстю

\2О тисяч вiйськових. Радянську пiхоту пiдтримували тисячi TaHKiB, сучас-

/J

rадi
iKo,

ряА
1, як

Е резо-
псъкого

.,1за

: ТЬСЯ

хl,tб-

эlни

о,уло



пЕрЕворот,

них вiйськових лiTaKiB, артиrrерiйських систем, протитанкових i венiтних

гармат. А фiнська армiя хоча й мала сучасну стрi,л,ецьку зброю, боеприпа-

ciB до Hei буzrо вкрай обмаrrь, а найгiршим буrrо те, що сOлдатам наказували

економити набоi й вiдкривати воrонь по ворогу лише iз близькоi вiдстанi.

Yci цi диспропорцii зводили до нуля шанси фiнiв завдати поразки Радян-

ському Союзу, тим паче, що Сталiн був рiшуче налаштований на перемогу.

CBiT уже побачив, як Польща, з fi удвiчi бirrьшим за фiнське населенням та

значно кращим вiйськовим обладнанням, буrrа переможена впродовж Ki.l,b-

кох тижнiв нiмецькими вiйськами, вдвiчi меншими за чисельнiстю порiв-

няно з Червоною армi€ю. BTiM, фiни буrrи не настiльки нерозважливими i4

вiдчайдушними, щоб розраховувати на перемогу в вiйнi. HaToMicTb, як ска-

зав MeHi один фiнський друг, ixHe завдання (полягало в тому, щоб зробити

росiйську перемогу максимально повiльною й болiсною, змусити заплати-

ти за нею максимально високу цiну). Фiн.tяндiя ставила 3а мету o[ip, ЯкИЙ

мма чинити достатньо довго, щоб уряд мав зi\{огу за цей час заручитися

вiйськовою пiдтримкою дружнiх Kpaiн, тодi як Сталiн зневiрився б у швид-

кiй перемозi з огляду на великi втрати, яких зазнавади радянськi вiйська.

На превеrrикий подив Радянського Союзу та решти cBiTy, фiнська обо-

рона втрималась. Радянський вiйськовий план наступу на Фiнпяндiю по

всiй довжинi спiльного кордону включав наступ на лiнiю Маннергейма на

KaperrbcbKoмy перешийку, а також перерiзування Фiнляндii <в попереку>,

тобто в fi найв).жчому мiсцi. В боях iз радянськими танками, якi йшли в на-

ступ на лiнiю Маннерrейма, брак протитанкових гармат фiни компенсували

так званими <коктейлями MorroToBa> - пляшками, наповненими вибцо-
вою сумiшшю бензину та iнших xiMiKaTiB; KiлbKox пляIIIок iз такою сумiшшю

було достатньо, щоб знищити ворожий танк. Iще один спосiб боротьби з ра-

дянськими танками полягав у тому, що фiнськi вiйськовi, 3ачаiвшиСь В ОАИ-

ночних окопах, пропускали танк повз себе та встромляли в гусiнь колоду,

яка знерухомлювала його. Потiм деякi вiдчайдушнi фiнськi солдати пiдбiга-

^и 
до пошкодженого радянського танка й стрirrяrrи всередину крiзь cTBorr

гармати та спостережнi щiлини, намагаючись уразити екiпаж. Не дивно, що
piBeHb втрат у фiнських протитанкових пiдроздirrах сяrав 70 О/о.

НаЙбirtьшиЙ захват у свiтових оглядачiв викликало успiшне знищення

фiнами двох радянських дивiзiй, якi пiшли в наступ, намагаючись перерi-

(
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зати Фiнляндiю посерединi, в найвужчому мiсцi. Радянськi вiйська просу-

валися на танках та вантажiвках KiлbKoMa дорогами, що вели з Радянського

союзу вглиб Фiнrr,яндii. Невеrrикi групи фiнських вiйськових у бi.л.их маскха-

,\атах, пересуваIочись на дижах заснiженими лiсами, перерiзали радянськi
колонИ на сегменТи, а потiМ почергово знищували ix (фото 2.5). Один фiн-

ський ветеран розповiдав MeHi в 1959 роцi про тактикУ, яку використовував

разом зi своiми бойовими побратимами в тих зимових боях. Вночi радян-
cbKi солдати, зупинивши довгi колони cBoix машин на вузькiй одноряднiй

,r.iсовiй дорозi, грiлися бiля великих вогнищ. (HaToMicTb фiнськi солд,ати ко-

ристувалися вночi обiгрiвачами у cBoix наметах i бу.л.и невI4димими ззовнi.)

I4iй фiнський товариш зi cBoiM взводом йшrrи на лижах крiзь лiс, невидимi

v CBoix бiлих маскхалатах, i наближалися до радянськоi колони на вiдстань

пострiлу (фото 2.6). потiм вони видиралися iз rвинтiвками на дерева й ви-

дивлялися у свiтлi воrнищ радянських офiцерiв, вбивали ix - i вiдразу мча-

ли Hn лижзх геть, залишаючи бiйцiв ворога переляканими, деморалiзовани-
ми i без командирiв.

Чому ж фiнськiй apмii так довго вдавалося перемагати, захищаючись вiд ар-

Mii радянськоi з ii величезною перевагою в живiй силi та технiцi? Однiею iз

rrричин буrrа мотивацiя: фiнськi солдати розумiли, що воюють за cBoi ciм'i,

за свою краiну, за свою незалежнiсть, i заради цього вони готовi буrrи по-

мерти. Наприклад, коли радянськi вiйська наступали по замерзлiй Фiнськiй

затоцi, fi захищаrrи лише невеликi групи фiнських вiйськових на остров€лх.

Аюдям, якi тримали оборону, сказали, що засобiв Аля поАаАьшоi евакуацii

немае, тому вони мусять залишатися на островах i вбити якомога бiльше

ворогiв до того, як уб'ють ix самих; так фiни iчиниtуи. По-друге, фiнськi вiй-

cbкoвi буrrи призвичаенi жити у лici й ходити по ньому на лижах узимку, тож

вони добре знали мiсцевiсть, на якiй воювали. По-трете, фiнськi вiйсько-

Bi мали одяг, взуття, тенти та стрiлецьку зброю, пристосованi до фiнськоi
зими, а радянськi солдати цим забезпеченi не буrrи. I, насамкiнець, фiнська
армiя, подiбно до нинiшньоi iзраiльськоi, була значно ефективнiшою, нiж

можна буrtо припу сти"Iи з огляду на ii чисеrrьнiсть. Ця ефективнiсть забезпе-
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чуваАася rнучкiстю та неформальнiстю, якi давали змогу вiйськовим брати
на себе iнiцiативу та вiдповiдальнiсть, а не слiпо виконувати накази.

Однак впертий опiр фiнськоi apMii та fi тимчасовi успiхи просто дава-
ли змогу вiдтягнути час поравки. 3 таненням криги та снiгу HaBecHi Радян-
ський Союз змiг, нарештi, повною мiрою скористатися сво€ю чисельною
та технiчною перевагою й органiзувати широкий наступ на KaperrbcbKoмy
перешийку та через Фiнську затоку. Фiн,л.яндiя ж покладаrrа cBoi надii на
отримання допомоги вiд добровоrrьцiв i прибуття вiйськових пiдроздirriв та
технiки з iнших KpaiH. Що ж вiдбува,rося на диплоп{атичному фронтi?

Загаrrьне спiвчуття до MaлeнbKoi Фiн.tяндii, яка хоробро захища,л.ася вiд
могутнього радянськоrо агресора, над,ихнуло 12 тисяч доброво.л,ьцiв, зде-
бi,л,ьшого шведiв, поiхати до Фiн,rяндii на вiйну. Але не встигла бiльшiсть iз

цих добровоrrьцiв завершити свою вiйськову пiдготовку, як вiйна скiнчила-
ся, !,еякi краiни надiсrrаzr.и вiйськове спорядження рiзного ступеня корис-
HocTi. Наприкrrад, один фiнський ветеран розповiдав MeHi про cTapi rармати
часiв Першоi cBiToBoi, якi надiс,л.ала Iталiя. Коли з TaKoi гармати стрirl,яють,
вона вiдкочу€ться назад, тому мусить мати мiцний rr.афет. ýля обсrrуrи кож-
Hoi гармати потрiбен не лише гармаш, а й коригувальник вогню, якиil роз-
мiщувався на певнiй вiдстанi попереду Iармати, щоб помiчати, куди падае

снаряд, i залежно вiд цього виставляти вертикальний нахил для наступного
пострirrу. Але, як розповiдав MeHi анайомий ветеран, цi cTapi iTaliйcbKi гар-
мати буrrи так погано спроектованi у пrrанi поглинання вiддачi пострiлу, що
кожна з них потребуваrrа двох коригува,rьникiв: одноrо rrlтатного попереду,
i другого - позаду. Перший стежив, куди падав снаряд, а другий - куди
вiдкочуваrrася гармата!

Насправдi ж краiнами, вiд яких Фiнляндiя могла сподiватися отримати
значну KirrbKicTb вiйськ або вiйськове спорядження, буrrи тiльки Швецiя, Hi-
меччина, Британiя, Францiя та Споzrученi Штати. Сусiдня Швецiя, незва-
жаючи на свiй тiсний, зв'язок iз Фiн,л,яндiсю впродовж довгоi спiльноi icTo-
pii та попри спiльну культуру, вiдмовиrrася посилати вiйська, побоюючись
бути втягнутою у вiйну з Радянським Союзом. Хоча у 191В роцi Нiмеччина
й посилала cBoi вiйська на захист фiнськоi незалежностi, Гiтл,ер не захотiв
порушувати Пакт Молотова-Рiббентропа, допомагаючи Фiнляндii. Спо,rу-
ченi Штати перебуваrrи далеко, до того ж руки преsидента Рузвеrrьта буrrи
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Вiйна Фiнляндii з Радянським Союзом

зв'язанi законами про нейтралiтет, }хваленими протягом десятилrть амери-

KaHcbKoi iзоrtяцiонiстськоi полiтики.

Тому реаrrьними д,жерелами во€нноi дOпомоги залишалися тiльки Бри-

танiя та Францiя, якi насамкiнець пого лилися послати туди cBoi вiйська,

дrrе обидвi цi краiни вже перебували у cTaнi вiйни з Нiмеччиною, i ця вiйна

поглинала ресурси урядiв Британii та Францii, тож вони не бажали вiдво-

лiкатися на якiсь другоряднi цirri, Нiмеччина iмпортувала значну ki,rbkicTb

залiзноi руди з нейтра,rьноi Швецii. Бi,rьшу частину цiеi руди перевозили зi

швецii через Норвегiю залiзницею до незамерзаючого норвезького порту

HapBiK, а звiдти вiдправля,tи морем до Нiмеччини. Чого Британiя iз Фран-

цiею хотirrи насправдi - то це встановитr{ контроль над швед\ськими залi-

зорудними родовищам и i припинити суАноплавство з HapBiKa. Пропозицiя

послати вiйська через нейтральнi Норвегiю та Швецiю задля допомоr,и Фiн-

ляндiii бу,л,а просто приводом для досягнення цих справжнiх цiлей,

Тож хоча Уряди Британii та Францii й запропонували допоN{оrу Фiнлян-

дii у виг.л,ядi десяткiв .rисяч вiйськових, виявилося, що вiйська здебiльшого

будуть розташованi в HapBiky, вздовж залiзницi, а також у районi швеАських

заrriзорудних родовищ. ýо Фiнляндii ж мала потрапити лише невелика ча-

сточка цього вiйськового континrенту. BTiM, HaBiTb таке розмiщення вiйськ

потребувало дозволу вiд урядiв Норвегii та Швецii, але цi краiни задишали-

ся нейтраrlьними i такого дозволу не дали.

у сiчнi 1940 року Радянський Союз нарештi почав робити висновки iз жах-

ливих втраТ свого особового складУ та вiйськових пOразок rрудня 1939-го.

CTa,riH розiгнав марiонетковий фiнськиilуряд,який BiH орrанiзував пiд про-

водоМ.л.iдера фiнських KoMyHicTiB KyyciHeHa, Ще означа,rо, що СРСР бiльше

не вiдмовrrятиметься вiд визнання справжнього уряду Фiнrrяндii, який на

той час вже почаВ поАаватИ сигналИ про можлИве примирення. Радянськиil

Союз припинив марнувати сили на спроби перерiзати Фiн,л,яндiю <в попе-

реку> i HaToMicTb зосередив величезну кiлькiсть вiйськ, артилерii й TaHKiB

на kaperrbcbkoyy перешийку, де вiдкрита мiсцевiсть сприяла радянському

наступу. Фiнськi солдатИ безупинно ве,л,и боi на фронтi впродовж двох Mi-
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сяцiв i бул,и виснаженими, тодi як Радянський Союз мав змоrу кидати у бiй
необмеженi cBiжi резерви. На початку лютоrо радянським вiйськам все ж
TaKL{ вдалося прорвати лiнiю Маннергейма i змусити фiнiв вiдступити до
другоi, значно слабшоi лiHii оборони. Хоча iншi фiнськi генераrtи, якими
командував Маннергейм, благаrrи його вiдступити дапi, до надiйнiшоi лiнii
оборони, BiH мав залiзнi нерви: незважаючи на важкi втрати, яких зазнавала
тепер фiнська армiя, Маннергейм вiдмовився вiдступити даrti, вглиб краiни,
бо знав, що напередоднi неминучих мирних переговорiв Фiн,ляндii треба
втримати якомоIа бiльше cBoei територii.

Напрl,Iкiнцi лютого 1940 року, коли вI4снаженi фiни вже бу,rи готовi до
пiдписання }{иру, британцi та французи продовжували закликати iх трипла-

тися й дапi. Ф ранцу зькии прем'ер-мiнiстр !,а,л.адье TepMiHoBo телеграфував
керiвнлrцтвч Фiн,tяндii, що наприкiнцi березня надiшле вiйськовий контин,
IeHT чrlсельнiстю 50 тисяч, що 100 бомбардувальникiв уже готовi пiднятися
в повiтря, а BiH гаранту€ домовленiсть про те, що нейтральнi Норвегiя та
Швецiя пропустять цi вiйська через свою територiю. Щя обiцянка спонукала
Фiн,tяндiю протриматися ще один тиждень, протягом якого заIинуло ще
кiлька тисяч фiнських солдатiв.

Але потiм британцi визнали, що пропозицiя !,а,ладье буrrа ,л,ише обма-
ном i блефом, адже вiйська та лiтаки ще були не готовi, Норвегiя та Швецiя
й надапi не збира,л.ися пропускати вiйськовий контингент через свою тери-
торiю; французька обiцянка буrrа розрахована на досягнення союзниками
власних цi,л,ей, а також мала на MeTi врятувати репутацiю ýаrrадье. Вiдтак
до Москви вирушила фiнська дел,егацiя на чо.л.i з прем'ер-мiнiстроrл Фiн-
,rяндii для проведення мирних переговорiв. Водночас РадянськиЙ Союз
продовжував чинити на Фiн,rяндiю военний тиск, веАучи наступ на Ti друге
найбiльше MicTo Вiйпурi, столицю фiнськоi провiнцii Карепiя. В резу,льтатi
цих боiв i з'явиtуися надгробки з написами <Вiйпурi, лютий (або березень)
1940 року>, якi можна бачити на цвинтарi Гiетанiемi.

Умови, якi Радянський Союз нав'язав Фiнляндiiу березнi 1940 року, були
значно суворiшиtчlи за Ti, якi фiни вiдкинуrtи в жовтнi 19З9-го. Тепер СРСР
вимагав собi всю провiнцiю Кареrriя, додатковi територii на пiвночi вздовж

фiнсько-радянського кордону, а також порт Ганко бiля Гел.ьсiнкi дrrя розта-
шування радянськоi вiйськово-морськоi бази. замiсть тоrо щоб заr\ишатися

(
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Вiйна Фiнляндii з Радянським Союзом

у cBoix домiвках пiд радянською окупацiею, все населення Карелii, яке ста-

новило 10 % населення Фiнrrяндii, вирiшило покинути рiднi мiсця й пере-

братися до iнших регiонiв краiни. Там ix <втиснули>) в помешкання iнших

фiнiв, i така ситуацiя тривала до почат,ку 1945 року - допокI,I майже Bcix

переселенцiв не забезпечили власним житлом. На вiдмiну вiд багатьох ев-

ропейських KpaiH iз великим континrентом внутрiшньо перемiщених oci6,

Фiнпяндiя бу,rа единою краiною, де громадян,переселенцiв не розмiщува-

,л.и в таборах для бiженцiв. ýев'ятнадцять pokiB потому Moi фiнськi знайомi

розповiдаrrи MeHi, як вах(ко бу,rо забезпечити )t(итло та усi,tяку пiдтримку

BciM отим втiкачам iз Kaperrii.

Чому ж CTaliH у березнi 1940 року не вiддав наказ своiпr вiйськам про-

довжувати наступ i захопити всю Фiнляндiю? Однiею з причин бу,л.о те, що

запеклиЙ опiр фiнiВ продемонСтрував: под,альrшиl.r наступ бlце так calto

повi,л.ьним, боrriсним i принесе великi,л,юдськi втрати. ,Д,о того ж перед Ра-

Аянським Союзом стояло значно важливiше завдання: реорганiзацiя apMii

та Ti переозброення з огляду на неминучу конфронтацiю з гiт,rерiвською

Нiмеччиною. Невдапi дii riгантськоi радянськоi apMii проти крихiтноi фiн-

cbKoi обернулисяд.tя Радянського Союзу В€;\t{ЧеЗНИм конфузом; на кожно_

го загиблого фiна llрипадало BiciM убитr,rх радянських вiйськових. LIим даzri

тривала б вiйна, тим реальнiшою cTaBa,ra б загроза британсько-французькоi

iнтервенцii, що втягнула б Радянський Союз у вiйну з цими краiнами, ре_

зультатом якоi мiг би стати напад французiв i британцiв на радянськi нафто-

Bi родовища на Кавказi. ýеякi iсторики роб,tять висновок, що фiнам вар-

то бу,л.о б погодитися на менш cyBopi вимогИ Радянського Союзу в жовтнi

19З9 року. Дле росiйськi архiви, вiдкритi у 1990-му, пiдтвердили тодiшнi по-

боювання фiнiв: Радянський Союз скористався б цими незначними терито-

рiальними надбаннями жовтня 1939 року, щоб зrrамати iхню ,riнiю оборони i

захопити всю територiю Фiнляндii, як BiH зробив це iз трьома балтiйськими

респубrriками у 1940 роцi. Шаrrений спротив фiнiв i ix готовнiсть померти

за власну свободу, а також повiльний темп наступу радянських вiйськ та

lxHi ведичезнi втрати стали причиною того, що керiвництво СРСР у березнi

1940 року припинило спроби захопити всю територiю Фiнляндii,
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Пiсля березневого перемир'яL940 року Радянський Союз реорганiзував
свою армiю й анексував три балтiйськi респуб,riки. У KBiTHi 1940-го Нiмеч-
чина oкyllyBa,ra Норвегiю та ýанiю, а потiм у червнi 1940 року розгромила
Францiю. В резу,rьтатi фiни втратили надiю та можливiсть отримати допо-
могу вiд будь-яких iнших KpaiH, oKpiM Нiмеччини. I вони дiйсно вiдновиrrи й

переозброi,tи свою армiю, переважно за допомоrою нiмецького вiйськового
спорядження.

(

Гiт,rер вирiшl,tв напасти на Радянський Союз наступного,|941, року. В якийсь
момент нiлtецькi вiйськовi планувальники розпочаrrи обговорення з фiн-
ським вiйськовлrм керiвництвом можливостi <гiпотетичних) спiльних опе-

рацiй протr1 Радянського Союзу. Фiнпяндiя не мала симпатiй до Гiт,tера та
нацизму, a,te фiни усвiдомлювали жорстоку peaлbнicTb; iM неможrrиво буде

уникнути вибору - чию сторону взя,tи - i зберегти нейтра,tiт,ет у вiйнi Hi-
меччини проти Радянського Союзу, iнакше одна або обидвi цi краiни спро-
бують окупувати Фiнrrяндiю. Гiркий досвiд фiнiв, коди iM довелося одним
воюватI,I з Радянським Союзом пiд час 3имовоi вiйни, робив перспективу
повторення цього HaBiTb гiршою за альтернативний BapiaHT - союз iз на,

цистською Нiмеччиною, спричинений мiркуваннями практичноi доцiль-
HocTi, тобто <найменш поганий вибiр iз кiлькох iще гiрших), як написав
CTiBeH Залога у бiографii Маннергейма. Неефективнiсть радянськоi apMii
в 3имовiй вiйнi переконала Bcix аналiтикiв, i не лише в Фiн,rяндii, а й у Hi-
меччинi, Британii та США, що вiйна мiж Нiмеччиною та Радянським Со-
юзом завершиться перемогою нiмцiв. 3розумi,л,о також, що фiни прагнули
повернути втрачену провiнцiю Карелiю. Ко,'и 22 червня 1941 року Нiмеч,
чина напала на Радянський Союз, Фiнлянд,iя заявила про свiй нейтрал.iтет,

atye25 червня радянськi лiтаки завдали бомбових ударiв по фiнських MicTax,

давши фiнському уряду привiд оголосити, що Фiн,rяндiя знову перебувае

у cTaHi вiitни з Радянським Союзом.

Щя друга вiйна проти Радянського Союзу пiс,rя першоi - 3имовоi вiй-
ни називаеться Радянсько-фiнською вiйною. Щього разу Фiнrtяндiя мо-
бi,л.iзувала шосту частину всього населення дпя вiйськовоi сrrужби або
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Вiйна Фiнляндii з Радянським Союзом

для безпосередньоi роботи }Ia армiю - наЙбiльший вiдсоток серед ycix
краiн-учасниць Друrоi cBiToBoi. Щоб краще це зрозумiти, уявiть собi, що
в нинiшнiх Споzrучених Штатах вiднови,л,и обов'язковий приаов i набра-

Аи д,о вiйська понад 50 мiльйонiв ,rюдей. Безпосередньо у збройних силах
служили чоловiки BiKoM вiд 16 до 50 poкiB, а також, поб,rизу ,tiHii фрон-
ту, певна кiлькiсть жiнок. Yci фiни обох статей BiKoM вiд 15 до 64 poKiB,

не залученi безпосередньо д,о збройних сил, мали iIрацювати в обороннiй
промисАовостi, сiльському та лiсовоп,Iу господарствi або в iнших секторах,

пов'язаних з оборонокl. Пiд.л.iтки працювали в полях, на лiсопилках i c.ty-

жили в пiдроздi,tах протиповiтряноi оборони.
3авдяки тому, що рад,янська армiя буrrа зайнята тим, що чl,rнипа опiр

нiмецькому настуIIу, фiни швидко вiдвоювали провiнцiю Каре,r.iя i HaBiTb

просунулися за межi свого колишнього кордону - на радянську територiю.

A,le фiнськi вiйськовi цirli залишалися жорстко обмеженилtлl, фiнlr назива-

ли себе не <(союзниками>> Нiмеччини, а просто <спiввоюючою стороною>.

3окрема, вони вперто вiдмовпялися задовольнити два прохання з боку на-

цистськоi Нiмеччини: iнтернувати фiнських cBpeiB (хоча вони таки видали

гестапо невелику групу cBpeiB иефiнського походження) i напасти на Ае-
нiнград з пiвночi, тодi як нiмцi наступали на нього з пiвдня. Саме ця друrа
вiдпtова фiнiв фактично врятуваrrа Аенiнград пiд час тривалоi нiмецькоi об-

логи i впАинула на подальше рiшення Сталiна не вторгатися у Фiнrrяндiю ва

межi Kaperrii (див. нижче).

Проте факт заrrишався фактом; Фiнrtяндiя воювала на боцi нацистськоi
Нiмеччини. Розбiжнiсть мiж поняттями <<союзник)) та <спiввоююча сторо-
на> була незрозумirrою cTopoHHiM огrrядачам, якi не розбиралися у специфiцi

фiнськоi ситуацii. Пiд час ýругоi cBiToBoi вiйни я pic у Спо,rучених Штатах,

i Фiнляндiя бачилася MeHi четвертою державою Oci поряд iз Нiмеччиною,
Iталiею та Японiею. Пiд тиском Радянського Союзу Британiя оголосила вiй-
Hv Фiн,tяндii. Але единою вiйськовою операцiею, яку провела Британiя, був

авiацiйний Ha,tiT на фiнське MicTo Турку, копи британськi пiлоти навмисне

скинули бомби в море, а не на MicTo,

На початку грудня 1_941 року фiнська армiя припинила свiй наступ,
i пiд час Радянсько-фiнськоi вiilни протягом наступних майже трьох ро-
KiB бiльше нiчого не вiдбувалось. З одного боку, пiсля вiдвоювання Ка-

в1

}lo-
або

н



ПЕРЕВОРОТ

релii у Фiн,л.яндii не лишилося iнших во€нних цiлей. З iншого - радян-

ська армiЯ буrrа надто заклопотана вiйною з армiею Нiмеччини, щоб мати

змогу видi,л,яти додатковi вiйська на боротьбу з фiнами. Насамкiнець,

досягши помiтних успiхiв у витiсненнi нiмецьких вiйськ зi своеi терито-

pii, Радянський Союз отримав змогу знову зайнятися фiнами i в червнi

1944 року розпочав потужний наступ на Карельському перешийку. Ра-

дянськi вiйська швидко прорвали лiнiю Маннергейма, але, як це буr\о в

лютому 1940 року, фiнам вдалося стабi,л.iзувати фронт. Радянський на-

ступ припинився, Частково це було зумовлено тим, що у CTa.liHa з'явився

новий прiоритет - захопити Берrriн зi сходу, тодi як американськi та бри-

TaHcbki вiйська наступали на столицю Нiпtеччини iз заходу, а частково -
тими проблемами, якi вже поставали перед срсР пiд час 3имовоi вifuни,

як-от прогнозовано великi втрати, пов'язанi з подоланням подальшого

фiнського спротиву та з партизанською вit,tною в карельських лicax, а та-

кож з потребою в подальшIому вирiшУвати питання, що робити з Фiнлян-

д,iею, якщо все ж таки вдасться захопити Ti? Отже, ъ 1944 роцi, так само,

як i В 1940-плу, фiнськиЙ опiр досяr cBoei реа,л.iстичноi мети, яку мiй фiн-
ський друг сформулював таким чином: не перемогти Радянський Союз,

а зробитl.t його подаzrьшi перемоги неприйнятно витратними, повiльни-

ми й болiсними. В пiдсумкУ Фiнпяндiя стала единою континенТалL}Ною

европейською краiною, яка пiд час ýругоi cBiToBoi вtfuни воювала за те,

щоб уникнути ворожоi окупацii.
Коли в липнi 1944 року лiнiя фронту знову стабirriзувалася, фiнськi .riде-

ри ще раз полетiли до Москви на мирнi переговори й пiдписа,л,и нову уrоду.

щього разу радянськi територiаrr,ьнi претензii мапо вiдрiзнялися вiд тих, якi

вони висунули в 1940 роцi. Радянський Союз знову забирав собi фiнську

Карелiю i вiйськово-морську базу на пiвденному узбережжi Фiнляндii. €ди-

ним додатковим надбанням Срср стала анексiя фiнського порту i нiкеле-

вих шахт у Пiвнiчному Льодовитому oКeaнi. Фiнrr,яндii довелося погодитися

на випровад,ження 200 тисяч нiмецьких вiйськ, розташованих на пiвночi

краiни, iнакше для виконання цього завдання iй дове,,rося б пускати на cвoi

земrri радЯнськi вiйська. На це пiшпо багато мiсяцiв, упродовж яких HiMцi,

вiдступаючи, знищили практично все цiнне у фiнськiй провiнцii Аап.ландiя.

Коли я rостював у Фiнляндii 1959 року, Moi фiнськi знайомi все ще з гiрко-
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тою згадували про те, як ixHi колишнi нiмецькi союзники помстилися фiнам
i спустоши,ли Аапrlандiю.

3агаrtьнi втрати Фiнляндir у боротьбi з СРСР i нiмцями у двох вiйнах,

Зимовiй та Радянсько-фiнськifu {|94|-1944), становили близько 100 ти-

сяч загиблих. У пропорцii до тодirцнього фiнського населення, в нинiшнiх
Сполучених Штатах це станови,а,о б 9 мiльйонiв осiб. IЩе 94 тисячi фiнiв
залишилися калiками, 30 тисяч фiнських жiнок стали вдовами, 55 тисяч

фiнських дiтей - сиротами, а 615 тисяч фiнiв втратили дах над головою.

У США це становиzrо б вiдповiдно В мiльйонiв KaлiK, 2,5 мiльйона вдiв, пiв-
тора мi,л.ьйона сирiт i 50 мiльйонiв,л.юдей без даху над rоловою. OKpiM того,

пiд час однiеi з найбiльш масштабних в icTopii евакуацiir буrlо вивезено

В0 тисяч фiнських дiтей (гоrtовним чином до Швецii), причопrу спричине-
Hi цiею евакуацiею травматичнi насrriдки вiдчуваrtися HaBiTb v наступному
поколiннi (фото 2.7). Нинi доньки тих фiнських MaTepiB, яких r, дltтинствi
вивезли до iнших KpaiH, вдвiчi частiше потрапляють до шп]Iта-tiв iз пси-
хiчними розладами порiвняно з тими жiнками, яких HapoдrLrl.,r r,taTepi, що
не зазнали евакуацii. Значно бiльшi порiвняно з фiнськими бойовi втрати

радянських вiйськ становили, за оцiнками, б,лизько пiвмiльйона вбитими
та чверть мiльйона пораненими. ýо ix числа входять i Ti 5000 радянських
вiйtськових, якi потрапили в полон до фiнiв i яких пiс.ля ук,л.ад,ення пере-
11ир'я було репатрiйовано до Радянського Союзу, де ix негайно розстрiля-
.\r{ за те, що вони здалися в полон.

Угода про перемир'я вимаrаrrа вiд Фiнпяндii <спiвпрацi з союзниць-
к1,1ми державами з метою затриN{ання осiб, обвинувачених у во€нних
з.\очинах)>. Союзники тлумачили TepMiH <фiнськi вiйськовi зrtочлrнцi> як
,,керiвники фiнського уряду пiд час вiйни з Радянським Союзом>>. Якби
Фiн,tяндiя не переслiдувала в судовому порядку членiв власного уряду, то
ше зробив би Радянський Союз, встановивши cyBopi термiни покарання,
а }Iожливо, - i cMepTHi вироки. Тому Фiнляндii довелося пiти на крок,
якlrй за будь-якl,rх iнших обставин вважався б ганебнишt; буrrо ухвалено
зaKoH зворотноi дii, який дозволяв судове пересrriдування людей, вiдпо-
зiдальних за участь краiни у вiйнi. 3а цим законом дrrя очiпьникiв держа-
зl1 вважалося незаконним захищати Фiнляндiю тими методами, якi мали
rllpoкy пiдтримку i вiдповiдаrrи фiнському законодавству, чинному на
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час застосування тих методiв. Фiнськi судL{ покарали тюремним ув'язнен-
ням фiнського президента часiв вiйни Рютi, прем'€р-мiнiстрiв часiв вiйни

Рангелля та AiHKoMi€ca, MiHicTpa закордонних справ часiв вiйни, а також

чотирьох iнших MiHicTpiB та фiнського посла в Берлiнi. Пiс,rя того як цi

керiвники вiдбу.л.и cBoi термiни в комфортних умовах спецiальних фiн-

ських тюрем, бiльшiсть iз них буrrи знову обранi або призначенi на високi

державнi пости.
За мирноЮ угод,ою Фiнrrяндiя мусила сплатити Радянському Союзу ве-

личезну репарацiю - 300 мiльiлонiв до,л.арiв упродовж шести poKiB. HaBiTb

пiсrrя того, як СРСр збiльшив TepMiH до восtми poKiB i зменшив суму до

226 мiльйонiв, цЯ контрибуцiя все одно ,\яг,\а важким тяrарем на слабку Й

Ma.lo iндустрiа,л,iзовану фiнську eKoHoMiKy. BTIM, яким би д1,Iвним це не зда-

валося, репарацii послужилI4 свого роду еконоtчtiчним стимулом, змусивши

Фiн,rяндiЮ розвиватИ TaKi гаrrузi важкоi промисловостi, як с)ъноб)ъування,

та експортне виробництво. (таким чином, репарацii немовби продемон-

стр).вали етимологiю китайського слова (веЙ-цзi>, яке означа€ (криза) i

склада€тьСя iз двоХ iерогrriфiВ - (вей>, що означа€ <небезпека>>, та <<цзi>> -
(слушна нагода).) Згадана вище iндустрiа,tiзацiя посприяла економiчному

зростанню Фiн,ляндii в пово€нний перiод, причому настiльки потужно, що

вона з бiдноi сiльсr,когосподарськоi краiни перетворилася на сучасну про-

мисловУ (а нинi ще й на краiнУ ВИсок],]tХ ТеХНО,\ОГiЙ),

OKpiM репарацiй, Фiн,л.яндii довелося погодитися на масштабну тор-

гiвлю з Радянським Союзом, яка становила до 20 % Bcici фiнськоi TopгiB,li,

Зокрема, з СРСР Фiнrrяндiя iмпортува,rа нафту. ýrr,Я Hei це було надзви-

чайно вигiдно, бо, на вiдмiну вiд решти захiдних I(paiн, завдяки цьому вона

FIe залежала вiд поставок нафти iз Близького Сходу. дле в рамках еконо-

мiчноi уIоди Фiнrr,яндii доводилося також iмпортувати багато радянських
ToBapiB низькоi якостi, зокрема локомотивiв, обладнання д,ля атомних

електростанцiй, а також автомобiлi - все це можна бу,л,о значно дешевше

(i кращоi якостi) завозити з Заходу. Щi гнiтючi непри€мностi фiни дола-

ли з чорним гумором - приблизно так, як своrо часу зносили негаразди,

пов'язанi з антикварними iталiйськими гарматами, про якi йшлося вище.

Наприклад, пiд час Moix вiдвiдин Фiнляндii в 1959 роцi багато фiнiв iзди-

ли на радянських aBTiBKax моде,л.i <<Москвич>>, якi часто ламалися. Бага-
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Вiйна Фiнляндii з Радянським Союзом

то тоrочасних €вропейських i американських автомобiлiв мали (сонячнi

дахи), тобто ковзнi панелi, якi можна бу.rо вiдкривати в гарну погоду" Як

жартували фiни, нова модедь (Москвича) 1uIатиме не лише сонячний д,ах,

а Й сонячну долiвкУ - iще одну ковзну панель, аЛе ЦьОГо разу пiд ногами,

[Iитання: в чому поляIае переваIа сонячноi долiвки, якщо вона не про-

пускае сонця? Вiдповiдь: якщо (Москвич)> злама€ться - а це траплялося

часто, - то можна вiдсунути сонячну долiвк},, стати на зеryIлю всерединi

автомобiля i rштовхати Його!

1945-194В роки фiни називають (роками небезпек]{)>. N4l,r зна€мо, що

Фiнrrяндiя вцiлiла, але в ,гi часи такий щасливий кiнець в11давався вель-

ми суп{нiвним. Найбiльшою загрозою був iMoBipнllli ко}I\,нiстt,rчний пе-

ревороТ в результатi пiдривноi дiяльностi мiсцев1lх Ko}IvHicTiB, пiдтри-

муваних Радянським Союзом. Хоч як це дивно для де}lократ]Iчноi кра-

iни, яка воювала за свою свободу з комунiстtlчною державою, фiнська
компартiя разом зi своiми спiльниками здобула на вt{борах у березнi

1945 року чверть мiсць у фiнському парлаI\{ентi i спробувала взяти пiд

свiЙ контроль полiцiю. На тоЙ час РадянськиЙ Союз вже окупував Схiдну

Нiмеччину i займався органiзацi€ю комунiстичних переворотiв у чоти-

рьох схiдно€вропеЙських Kpaiнax (Польщi, Угорщинi, Бо,лгарii та PyMyHii),

здiйснив успiшний комунiстичний переворот у Чехословаччинi й пiдтри-

мував партизан у Грецii, Чи стане Фiнпяндiя наступною? Виплата репара-

цiй Радянському Союзу лягала важким тягарем на переважно ciлbcbko-

господарську ekoнoMiky цiсi краiни. Вiйна зруйнува^а iнфраструктуру

Фiн.tяндii; ферми були занехаянi, виробниче устаткування вийшло з ладу

й псrтребувало ремонту, дBi третини фiнських суд,ен було знищено, cTapi

вантажiвки не мали запчастин i через брак бензину iздили на газовому

об;rаднаннi, газ д.ця якого вироблявся в результатi спалення дров. coTHi

тисяч переселенцiв iз Kape.tii, iнвалiдiв вiЙни, сирiт i вдiв потребувапи

житла, грошей та психологiчноi пiдтримки з боку TI,I1 фiнських родин,
яким пощастило пережити вiйну неушкодженими i здоровими. десятки
тисяч дiтеЙ, яких було евакуЙовано до Швецii, поверталися назад, - за-
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ПЕРЕВОРОТ

знавши психологiчноi травми й забувши свою рiдну мову за Ti роки, якi
ВОНИ ПРОВеrtИ В еВаКУаЦii.

У той I{елегкий час Фiнrtяндiя розробила нову пово€нну псrrriтику

)/никнення радянськоi aHeKcii. IJя поrriтика отри},{ала назву <лiнiя Паасi-

KiBi-KeKKoHeHa) на честь двох фiнських президентiв, якi сформулюва-

ли, уособ,tюва.\и Й напо,rегливо втiлювали цю полiтичнY,tiнiю протягом

35 poKiB (Юхо Паасiкiвi, 1946-1956; Урхо Кекконен, 1956-19В1). Аiнiя
Паасiкiвi-Кекконена повернула навспак катастрофiчну фiнську поrriтику

iгнорування PociT, яка провоАилась у 1930-х роках. ПaaciKiBi та Кекконен

зроби,л,и висновки з коrrишнiх помилок. !,',л.я них основна болiсна реал_ь-

HicTb полягала в тому, що Фiнляндiя бу,л.а краiною маленькою та слабкою;

допомоги вiд Заходу очiкувати буrrо не варто; фiнським керiвникам часто

доводLIлося Rести переговори з росiйськимl.{ урядовцями та чиновни-
ками Bcix piBHiB згори донизу; Фiнrr.яндiя змушена бу,rа завойовувати i

зберiгатrr довiру Радянського Союву, демонструючи йому, що вона три-
ма€ свое с;\ово Й виконуе Bci cBoi зобов'язання в рамках досягнутих уrод.
Збереження довiри до себе з боку СРСР вимагало вiд Фiнrr,яндii чимапих
зусиль, принесення в жертву частини cBoei економiчноi незалежностi та

певного обмеження власноi свободи слова, що сильнi демократичнi Kpai-
ни, над якимr{ подiбна загроза не нависала, вважали серйозним порушен-
ням нацiональних прав.

I llaaciKiBi, i Кекконен знали Радянський Союз та i,rого народ дуже добре.
3окрема, Паасiкiвi у жовтнi 1939-го, березнi 1940-го та BepecHi 1944 року BiB

переговори з очiльниками СРСВ а також працював послом у MocKBi. Тохс

Паасiкiвi дiйшов висновку, що ocHoBHi мотr-rви Сталiна в його ставленнi до
Фiнпяндii були не iдео,л,оriчними, а стратегiчними й геополiтичними, тоб-
то Радянському Союзу дошкуляла вiйськова пробrrема необхiдностi за-

хищати сво€ друге за величиною MicTo Аенiнград (теперiшнiй Санкт-Пе-
тербург) вiд можrrивих атак у майбутньому через Фiн,rяндiю або Фiнську
затоку, як вже траплялося в минулому. Однак фiни не могли почуватися
в безпецi, допоки небезпеку вiдчував Радянський Союз. Висловлюючись
бiльш загально, конфпiкт деiнде у cBiTi мiг викликати у СРСР занепоко-
€ння, а вiдтак пiдшrтовхнути до висунення нових вимог до Фiнrrяндii, тому
останнiй доводилося проявляти активнiсть, щоб зберiгати мир у всьому
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Вiйна Фiнляндii з Радянським Союзом

cBiTi. Паасiкiвi а за ним i Кекконен досягли таких успiхiв у розвитку довiр-
ливих cTocyHKiB зi Сталiним, а потiм iз Хрущовим та Брежн€вим, що коли

Сr,алiна запитали, чому BiH не привiв компартiю до влади в Фiнrrяндii, ра-

дянський ,r"iдер вiдповiв: <Навiщо MeHi комунiстична партiя, коли у мене

с Паасiкiвi?>
Д ось як пояснив президент Кекконен по,л,iтику Паасiкiвi у своiй по.ti-

тичнiй автобiографii: <Основне завдання фiнськоi зовнiшньоi полiтики -
узгодити iснування нашоi краiни з iнтересами, якi домiнують у фiнському
геополiтичному довкiллi,.. Фiнська зовнiшня полiтлrка - це превентивна

дипломатiя. Завдання цiеi дипrtоматii - передчувати загрозу, яка насува-

е.гься, iще до того, як вона опиниться надто близько, i вжrrвати заходiв для

уникнення цiеi загрози - бажано так, щоб це помiт;,Iло якомога менше лю-

дей,.. ýля Ma eHbKoi краiни, яка не мае irrюзiЙ, що ii по,tiт}lка 3може якосЬ

вплинути на свiтовиЙ ба,л.анс сил, вкраЙ важливо завчасно вIlзначити пра-

вильну концепцiю реального впливу тих чинн],1кiв, Biд якr{х за,\е;катимуть

майбутнi подii у вiйськовому та полiтичному секторах... Досвiд навчив нас,

що маленька KpaiHa просто не може дозволити собi долriшYват},I емоцii -
хоч симпатiю, хоч антипатiю - до cBoix рiшень щодо зовнiшньоi полiтики.
Реалiстична зовнiшня полiтика мае rрунтуватися на усвiдом.леннi ключових

чинникiв мiжнародноi полiтrлки, а саме; нацiона.rьних iHTepeciB та мiцностi
cTocyHKiB мiж державами>).

KoHKpeTHi здобуткl,t, отриманi завдяки послiдовному проведенню по-

лiтики Паасiкiвi-Кекконена, поляrають у тому, u4о Радянський Союз
(i нинiшня Росiя) зробuв по вiдношlеннIо до Фiн,tяндii i чоzо не зробuв

\,,проАовж ocTaHHix 70 poKiB. BiH не вторгся до Фiн,rяндii. BiH не органi-

зував комунiстичного перевороту за допомогою мiсцевоi компартii в Ti

роки, коли ця партiя iснувапа в цiй KpaiHi. BiH зменшив суму й подовжив

TepMiH виплати Фiн.л,яндiею вiйськових репарацiй. У 1955 роцi Радян-

ський Союз вивiв свою вiйськово-морську базу, а також свою арти,tерiю,

розташовану на пiвостровi Порккала (всього за 10 миль вiд Ге,rьсiнкi).

BiH терпимо поставився до розширення Фiн,л,яндiею TopгiBrri iз захiд-

нлrшtи краiнами i зменшення - з ним самим, до фiнського членства в

€вропейськiй економiчнiй спiл.ьнотi (€ЕС) та при€днання Фiнляндii до
€вропеЙськоi асоцiацii вiльноi торгiвrti. РадянськlrЙ Союз цirlком мiг би
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ПЕРЕВОРОТ

заблокувати цi кроки. I BiH нiколи б не повсrдився таким чином, якби не

довiряв Фiнляндii та ii керiвникам,

У cBoix зовнiшнiх вiдносинах Фiнrrяндiя завжди нiби ходиrtа по канату, ба-

лансуючи мiж розвитком cBoix вiдносин iз Заходом i зберехенням довiри

до себе з боку Радянського Союзу. Щоб встановити таку довiру негайно пiс-

пя радянсько_фiнськсli вiйни |94|_1944 poKiB, Фiнляндiя вчасно виконала

Bci умови перемир'я та подальшоi мирноi угоди з Радянським Союзопr, IJe

означало видворення нiмецьких вiйськ iз Фiн,л.яндii, проведення судiв над

власни]чlи очiльнlrками pokiB вiйни, ,rегалiзацiю фiнськоi компартii та вве-

дення i1 представникiв до уряду (водночас не давши iil здiitснити державний

переворот) i пукктуа,rьну clrлaTy репарацiй Радянському Союзу, хоча для

цього багатьом фiнам д,овелося робити внески власнl4ми коштовностями

та зо,\отими обручками.

РозширюючисвоiЗВ,язкиiззахiднимикраiнами,ФiнляндiяВодночас
намагалася ослабити хронiчну радянську пiдозру, нiбито вона насамкiнець

економiчно iнтегруеться до Заходу. Скажiмо, Фiнляндiя визнала за доцiль-

не вiдмовитися вiд TaKoi потрiбноi iй допомоги в рамках плану Марша,r,ла,

укrrадаючи угодiи про асоцiацiю з €Ес та зону вi,л,ьноi торгiвrri, вона водно-

час над,ала Радянському Союзу статус краiни найбiльшого сприяння й по-

обiцяла йому Ti caMi торговельнi угоди, якi yK,tarra iз партнерами з €вропей-

ського Союзу.

в той час як захiднi краiни бу,rи найбiльшими торrовими партнерами

Фiн,tяндii, сама вона стала другим за важливiстю торговим партнером Ра-

дянського Союзу пiсля Захiдноi Нiмеччини. Фiнський експорт до СРСР

включаВ судна, криголами, споживчi товари, а також будiве.tьнi матерiа,л,и

для спорудження <пiд кrtюч> ,tiKapeHb, готелiв i промисrrових об'ектiв. ý,rя

радянського Союзу Фiнляндiя бу.tа основним джереrrом захiдних техноло-

гiй та основним великим BiKHoM на 3ахiд. Вiдтак радянськi очiльники втра-

тили мотивацiю до захоплення цiеi краiни, бо незалежна й союзна iз Захо-

дом Фiнляндiя буrrа для них значно вигiднiшою, нiж якби вона бу,rа окупо-

вана чи стала комунiстичним сателiтом,
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Вiйна Фiнляндii з Радянським Союзом

оскiльки радянськi ,riдери довiря,rи президентам ПaacikiBi та Кекко-

нену, фiни вирiшили не переобирати керiвникiв, як це заведено у звичаiл-

них демократичних Kpaiцax, i вони залишалися на чолi держави упродовж
перiоду, що тривав загадом 35 pokiB. Паасiкiвi обiймав посаду президента

10 poKiB, практично до самоi сво€i cyepTi у вiцi 86 poKiB, а його наступник

Кекконен був президентом 25 poKiB, аж поки ослабле здоров'я не змусило

його пiти у вiдставкУ у вiцi В1 piK. Коли Кекконен зустрiвся iз Брежнсвим

у 1,973 роцi пiд час переIоворiв Фiнляндir з €вропейською економiчною

спiльнотою, BiH розвiяв занепоко€ння радянського керiвника, особисто по-

обiцявши йому, lцо стосунки його краiни зеЕС не вплинуть на стосунки з

Росiсю. Фiнський парламент дiав змогу Кекконену дотриматися сво€Т обi-

цянки, швидко ухваливши закон, якиЙ подовжував його TepMiH на посадi

президента iще на чотири роки, таким чином вiдклавши президентськi ви-

бори, якi мали вiдбутися 1974 року.
Уряд Фiнляндii та преса уникали критики на адресу Рад,янського Сою-

зу i практикували добровi,tьну самоцензуру, яка зазвичай не прr{таманна

демократичним KpaiHaM. Наприкладi, коли iншi краiни засудил1,I вторгнен_

ня СРСР до Уrорщини, Чехословаччини та Афганiстану, фiнський уряд
i преса мовчали, Одне фiнське видавництво скасувало cBoi плани щодо

вид,ання роману Солженiцина (Дрхiпелаг ГУАДГ)>, побоюючись образити

пOчуття радянських людей, Копи одна фiнська газета таки дошкулила Ра-

дянському Союзу в |97]. роцi, справедливо звинувативши його в окупацii

балтiйських республiк у 19З9 роцi, радянська газета засудила цю заяву як

спробу буржуазних писак зруйнувати добросусiдськi вiдносини мiж Фiн-

ляндi€ю та Радянським Союзом, а радянський MiHicTp закордонних справ

застерiг Фiнrrяндiю, щоб вона не допускала подiбних iнцидентiв у майбут-

ньому, Фiнський уряд дослухався до цього застереження й закдикав фiн-
ську пресу до бi,tьrrrоi <вiдповiдач\ьностi>, тобто до самоцензури потен-

цiйно образливих заяts.

Фiнське ходiння по канату бу.л.о способом поеднання залежностi вiд

Радянського СоIозу з потребою у власному економiчному зростаннi. l_{я

маленька Kpaiнa також змушена буrrа зважати на peaлii: нинiшнi б мiльйо-

HiB фiнiв нiколи не здобудуть таких масштабних економiчних переваг, як

90-мiдьйIонна Нiмеччина або З30-мiльйоннi Спо.лученi Штатlr. Фiнпяндiя
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ПЕРЕВОРОТ

нiколи не досягне успiху в економiчних сферах, що залежать вiд низько-

го рiвня жи.lтя й резу,tьтуючоi можливостi платити робiтникам невисоку

зарплатню, як це зазвичай бувае у kpaiHax поза межами €вропи та Пiвнiч-

Hoi Америки.
Ki,l,bKicTb працiвникiв у Фiнrrяндii завжди буде неве,лЙкою за свiтови-

ми стандартами, i Bci вони завжди прагнутимуть високоi зарп.л,атнi. Тому

Фiнляндiя постiйно буде змушена використовувати свою робочу силу

повною мiрою i розвивати саме Ti ГаrrУЗi промисловостi, якi забезпечують

високi прибутки.

щоб продуктивно використовувати в економiцi все свое населення,

фiнська шкirrьна система налаштована на забезпечення кожному якiсноi

освiти - на вiдмiну вiд шкiльноi с}Iстеми сшд, яка декого навча€ добре,

а,ле бirrьшiсть - погано. ФiнrrяндiЯ мае егалiтарнi високоякiснi державнi

школи i невеrrику кiлькiсть приватних ocBiTHix закладiв. На превеликий

подив баrатьох американцiв, нечисrrеннi фiнськi приватнi школи отри-

мують такий самий piBeHb державного фiнансування, що й громадськi

заклаАи, i iM не дозволя€ться збirrьшувати сво€ фiнансування за рахунок

пiдвищення плати за навчання, всiляких зборiв i пожертв! У той час як

у Споrrучених Штатах шкiльнi вчителi мають низький соцiаrrьний статус

i набираються переважно з посереднiх студентiв вишiв, фiнськi вчителi

проходятЬ надзвичайно вимоI,ливий конкурентний вiдбiр: ними стають

найбiльш здiбнi випускники середнiх шкirr та унiверситетiв; вони мають

високий соцiаrrьний статус (HaBiTb вищиil за статус унiверситетських ви-

кладачiв!), отримують високу зарплату, Bci мають дипломи, HayKoBi сту-

пенi, i iM дозвоrrена значна автономiЯ у виборi методiВ навчання. У пiд-

сумку фiнськi Шкоrrярi мають найвищi або однi з найвищих у cBiTi пока3-

ники граМотностi, знанЬ iз матемаТики та здатностi вирiшуваТИ СКrrаДНi

пробrrеми. Фiнляндiя використовуе все найкраще, що мають ii жiнки та

чоловiки: вона стала другою краiною у cBiTi (пiс,rя HoBoi Зе,rандii), яка

надала жiнкам право толосу, а пiд час одного э Moix вiзитiв ii президентом

буrr.а жiнка. У Фiнпяндii HaBiTb ДО пО,riцii беруть найкращих: знову ж таки,

на превеликий подив американцiв, фiнський полiсмен мусить мати yHi-

верситетсЬкий дип,rОм бака,rавРа; фiнськiй полiцii довiряють 96 % фiнiв,

i вона майже нiколи не застосовуе зброю. Минуrrого року фiнська поrriцiя
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Вiйна Фiнляндii з Радянським Союзом

пiд час несення чергування здiйснила лише шiсть пострiлiв, з яких п'ять

буrtи поперед,жувальними - це менше, нiж середня KiлbкicTb пострiлiв,
якi робить полiцiя в мо€му Аос-Анджелесi щотижня.

Такий потужний наголос на ocBiTi забезпечу€ над,ходження на ринок
працi продуктивноi робочоi сиtуи. У вiдсотку до загальноi KirrbKocTi сво-

го населення Фiнrrяндiя мае найвищу частку iHжeHepiB у cBiTi. Вона е cBi-

товим ,riдером у технологiях. ii експорт становить маЙже поrrовину ВВП,

а ocHoBHi cTaTTi експорту - це високотехнологiчна проАукцiя: промисловi

товари та важка машинерiя замiсть деревини та iнших.лiсоматерiаrriв, як це

буrr.о до !,ругоi cBiToBoi вiйни. Фiнrtяндiя стала свiтовим пiдером у розвитку
HoBiTHboi високотехнологiчноi продукцii, сировиною для якоi € деревина:

добрив, текстильних волокон як замiнникiв вовни та мiдi й HaBiTb гiтар.

Сукупнi приватнi та державнi iнвестицii в HayKoBi дос.л.iд;кення i розробки
становлять 3,5 % ВВП, тобто майже вдвiчi перевищують аналогiчний показ-

ник iнш1,Iх KpaiH €вросоюзу, i (разом iз вiдсотком ВВП, який витрача€ться

на ocBiTy) е одними з найвищих у cBiTi. Результатом TaKoi чудовоi ocBiTHboi

системи та значних iнвестицiй у доспiдницьку дiяrrьнiсть i розвиток стало

те, що за якихось пiвстолiття Фiнпяндiя з бiдноi краiни перетворилася на

од,ну з найбагатших у cBiTi. ii середнiй дохiд на одну людину дорiвню€ на

сьогоднi аналогiчному середньому доходу Францii, Нiмеччини та Великоi
Британii, причому кожна з цих KpaiH ма€ населення, що в l0 разiв бiльше за

фiнське, i буrrа багатою впродовж тривалого часу.

Коли я вперше приtхав до Фiнrrяндii в 1959 роцi, не знаючи майже нiчого про

iсторiю ii двох во€н з Радянським Союзом, я поцiкавився у своiх фiнських
знайомих, чому iхня KpaiHa у багатьох вiдношеннях пiдкоряеться Радян-

ському Союзу, iмпортуе oTi огиднi <Москвичi> i боiться новог0 радянського
нападу. Я запевнив cBoix фiнських друзiв, що Сполученi Штати безумовно

захистять Фiнrrяндiю, якщо СРСР на Hei нападе. В ретроспективi я розумiю,

що не мiг тодi сказати фiну щось бiльш жорстоке, нерозумне й безтактне.

Фiнляндiя зберiгае гiркi спогади про те, як у |9З9 роцi, копи на Hei напав Ра-

дянський Союз, на допомогу не прийшли aHi Швецiя, aHi Споrrученi Штати,
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aHi Британiя, aHi Францiя чи Нiмеччина, Фiнам довелося вчитися на власнiй

lcropiT, Iцо незалежнiсть i виживання залежать вiд них самих i що iхня Kpai-

на буде в безпецi лише тодi, ко,ли Радянський Союз почуватиметься безпеч-

но й довiрятиме Фiн,л,яндii.

мое невiгластво подiляrrи й багато iнших люд,ей, яким не заваАиАо cl

спершу розiбратися в цьому питаннi, а не огульно таврувати фiнську по,лJ-

тику принуIз,\ив].{м TepMiHoM <фiн,rяндизацiя>, ось вам типове визначення

фiн,л,яндизацii iз <Нью-йорк Таймсо за 1979 piK: <Кепськi справи, коли ма-

лиiliслабкиисусiд,3аВороженлrймiццютаполiтичноюбрУта'rьнiстютота'
,\iTapHoi наддержаВи, робить ганебнi й гiднi усiлякого осуду кроки, поступа-

ючись своiми суверенн],1ми свободами>. Ti, хто засудх(ують фiнлянд,изацiю,

вв ахаю,гь поrtiтику Фiн-л.яндii боягузливою,

Багато з того, що робиrrи фiни, дiйсно вжахн},ло б ог,tядачiв iз Захiдноi

€вропи та СШд. У Спо,rучених Штатах або Нiмеччуtнi нiколи б не вiдкла-

дали президентськi вибори, кандидат у презид\енти нiкtlли б не знiмав свою

кандидатуРу, видавецЬ не стаВ би скасовУвати виАання cBoei книг],{, а преса

не займа,л.ася б самоЦензуроЮ лише зараДи того, щоб rie образити надмiру

чутливих радянських людей. TaKi вчинки буьи нецрихованим поруlленням

права демократI,Iчноi краiни на свободу дiй,

A,te враз.tивiсть iншrих kpaiH завжди е проблемою для Tiei чи iншоi

краiни. ýозво,л,ю собi ще раз процитувати президента Кекконена: <неза-

лежнiсть краiни не бувае абсолютною... iще не бу^о в icTopii TaKoi Kpai-

ни, якiй не довелося б коритися непереборним обставинам>. Д на те, що

Фiнпяндii значно частi,ше, нiж СШД чи Нiмеччинi, доводи,л,ося коритися

такиМ обставинам, буrrи вагомi й очевиднi причини: Фiн,л,яндiя - малень-

ка Kpai}{a, що межу€ з Росiею, а США та Нiмеччина _' не межують з нею

i е значно бiльшими за Фiнrrяндiю, д чим би, на думку огудникiв фiн,rян-

дизацii, мала б HaToMicTb займатися ця KpaiHa? Не зважати на можливу

реакцiю Радянського Союву й ризикувати, накликаючи на себе Ir{e одне

радянське вторrнення?
критика з боку противникiв фiн,л,яндизацii частково пояснювалася ixHi-

ми власними побоюваннями, що комунiстичниil Радянський Союз поволi

приспитЬ пильнiсть ixHix KpaiH i вiзьме ix пiд свiй контроль. дле захiдно-

европейськi краiни та Споrrученi Штати iснують в абсолютно iншiй геопо-
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Вiйна Фiнляндii з Радянським Союзом

лiтичнiЙ peaлbнocTi, iM не довод,иться мати справу з тими геополlтичними

проблемами, якi змуIJIена долати Фiнrrяrrдiя. Обrрунтування Кекконеном

фiнськоi полiтики пiдсумову€ться однiею його фразою: (Фiнляндизацiя не

призначена для експорту).
Насправдi фiнська полiтика по вiдношенню до Радянського Союзу

буrrа, череЗ необхiднiСть, по-вiзантiЙськомУ складною. Остаточним пiд\,

сумком стало те, що через 70 poKiB пiсля закiнчення ýруrоi cBiToBoi вiйни

Фiн.л.яндiя так i не стада aнi радянським, aHi (нинi) росiЙським сателiтом.

HaToMicTb iй вдаrrося поволi налагодити зв'язки iз 3аходом, водночас збе-

рiгаючи добрi стосунки з Росiею. BTiM, фiни розумiють, що життя - шту-

ка непевна, а тому в Kpaiнi зберirаеться обов'язковий прl{зов до вiЙська

д,ля чоловiкiв i добровiльний - для жiнок, Вiйськова пiдготовка TpI,{Bae

близько року й характеризуе"tься вимогливiстю та суворiстю, адже Фiн_

ляндiя розрахову€ на те, що ii вiЙськовi дiЙсно вмiтимуть воюватI,I. Пiсля

року Tal<oi пiдготовки фiнiв скликають на збори резервiстiв кожнrlх п'ятL,

poКiB до BiKY 30-35 poкiB або старше. Резервна армiя становить 15 % фiн-
ського населення, в перерахУнку на Споrrученi Штати це trзнача€ 50 плi,t,ь-

,IOHiB резервiстiв,

А тепер Аавайте у свiтлi сучаснот фiнськоi icTopii оцiнимо АванаАцять чин-

никiв, постульованих у зв'язку з ixHiM впливом на подолання нацiональноi

кризи (табrr. 1,.2), эа аналогiею з чинниками, що стосуються кризи особи-

CTicHoi (табл. 1.1). Один iз цих чинникiв спершу заважав, а потiм сприяв по-

доланню фундаменталь}Iоi проблеми Фiнrrяндii: загрози з боку NIогутнього

сусiда, а брак трьох iз них тiльки заважав цьому.

CiM чинникiв, пов'язаних iз подоланням кризи, з якою так перекон-

.\иво впоралася Фiнляндiя, були такими: взяття на себе вiдповiдал.ьностi

(табл. 1.2, чинниК 2), <споруДження огорожi> (чинник 3), потужна нацiо-

нальна iдентичнiсть (чинники 3 i 6), чесна самооцiнка (чинник 7), подоzl,ан-

ня нацiонального фiаско (чинник 9), гнучкiсть (чинник 10) i нацiонадьнi за-

садничi цiнностi (чинник 11). Серед краiн, описаних У чiЙ книзi, Фiнrtяндiя

становить собою яскравий flриклад взя,l,tя на себе вiдповiдальностi та чес-

9з
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Hoi й уrrьтрареа,tiстичноi самооцiнки. Щя самооцiнка бу,л.а особ,rиво болiс-

ною, бо радянськi вiйська вбчtьи, зроби.л,и вдовами, сиротами та бездомни_

ми значну частину фiнського населення. Фiнам довелося уникати пастки i

не дозволяти жалю до самих себе i справедливому обуренню параrriзувати

стосунки з Радянським Союзом. Вони змогли усвiдомити реалii: Фiнлян-

дiя _ KpaiHa ]vlaлeнbкa; вона ма€ довгий кордон iз радянським союзом; вона

не може розрах()I]увати на ефективну пiдтримку з боку cBoix союзнI{кiв;

вiдповiдапьнiсть за виживання лежить цiлковито на нiй самiй; вона може

певний час чинити спротив Радянському Союзу i змусити l*rого заплатити

високу й болiсну цiну за вторгнення, але не здатна протистояти нападникам

необмежено довгий перiод часу. Фiни винесли прави,льнi уроки з помилок

cBoci довоенноi зовнiшньоi полiтики. BoHl-r нарештi усвiдомили той факт,

що €диним способом зберегти власну незалежнiсть € завоювання довiри з

боку Радянського Союзу в сукупностi з поступками в планi економiчноi не-

залежностi та певне обмеження права на висловлювання,

Фiнrr,яндiя добре iлюструе нашу тезу про вибiрковi змiни та (споруджен-

ня огорожir, (чинник З). Реагуючи (пiсля вересня 1944 року) на радянський

напад, Фiн,л,яндiя повернула навспак свою по,лiтику навмисного iгноруван-

ня Радянського Союзу й вiдмови вiд cTocyHKiB iз ним. Вона запровадила

нову полiтику економiчноi спiвпрацi та частих полiтичних консультацiй iз

сусiдньою краiною. Дле цi змiни були дуже вибiрковими, бо Фiнляндiя за-

лишалася не окупованою, полiтично самостiйною соцiально-,t,iберальною

демократiею. Таке спiвiснування двох явно суперечливих типiв iдентичнос-

Ti - однiеi змiненоi, а друrоi не змiненоi - бентежило та сердило багатьок

представникiв iнtлих нацiонаrrьностей, якi виrада,trl зневажливий TepMiH

<фiнляндизацiя> i вважаrrи, що ця kpaiHa могла i мусиrrа дiяти якось iнакше.

Фiнляндiя ма€ надiзвичайно мiцну нацiонаrtьну iдентичнiсть (чинник 6),

значно мiцнiшу, нiж могла б очiкувати вiд Takoi маленькоi й загалом ти-

пово скандинавськоi краiни мало знайома з нею людина. Фiнська нацi-

ональна iдентичнiсть i Bipa в yHikartbHicTb cBoei краiни постала значною

мiрою з Ti красивоi, але надзвлrчайно важкоi мови, яку мало хто з iноземцiв

наважу€ться вивчати; з усного народного епосу <Калева,ц,а>>; зi сторiчноi

icTopii перебування Фiн.tяндii в автономному cTaTyci у скrrадi Росiйськоi

iмперii, коли воца вже мала власну адмiнiстративну систему, вадюту та
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парламент. OKpiM тоrо, змiцненню нацigнальноi iдентичностi сприяла все-

свiтня слава Ti композиторiв, спортсменiв, apxiTeцTopiB i дизайнерiв. Д ни-

Hi фiнська нацiональна iдентичнiсть Грунту€ться ще Й на гордостi за cBoi

BoeHHi подвиги пiд час 3имовоi вiйни. Свою участь у ýругiй свiтовiй вiйнi

фiни сприЙмаютЬ iз бiльшоЮ гордiстю, нiж громадяни iнших Kpaiн, oкpiМ

Британii, Пiд час вiдзначення Фiнzrяндiею у 20|7 роцi столiття своеi неза-

лежностi про подвиIи в роки ýругоi cBiToBoi вiйни буrrо сказано не менше,

нiж про саме здобуття незалежностi в 1977 роцi; це приблизно так само,

якби пiд час святкування ýня Незаrtежностi в сшА 4 липня бiльше уваги
придiлялося нашiй перемозi у Щругiй свiтовiй вiйнi, а не проголошенню

незалежностi в 1776 роцi.
Фiнпяндiя продемонструвала здатнiсть перетерпiти початкову пора3-

ку i наполегливо експериN{ентувати зi способами подолання крI4з1,I, допо-
KrI не буде знаЙдено реально дiевL{й BapiaHT (чинник 9). Ко,л.и Радянський

Союз у жовтнi 1939 року висунув cgoi вимоги до Фiнляндii, вона не вiд\по-

Biлa пропозицi€ю про економiчну та полiтичну спiвпрацю, до якоi зреш-

тою i прийшла. HaBiTb якби Фiнляндiя зробила тодi таку пропозицiю, ста-

.\iH, швидше за все, вiдкинув би Ti; знадобився шалений спротrIв з боку

фiнiв пiд час Зимовоi вiйни, щоб радянський лiдер переконався в необ-

xiдHocTi залишити Фiн,rяндiю незалежною краiною. HaToMicTb починаю-

ч|1 з |944 року, коли Фiнrrяндiя визнала фiаско сво€i Аово€нноi поАiтики

LгноруванНя РадянсьКоrо СоюзУ та полiтиКи часiВ ýругоi cвiToBoi вiйни,

яка полягала в пошуку во€нного BapiaнTy вирiшення радянськоi пробле-

\I11, ця Kpaiнa пройшла крiзь тривалиiт, i майже безперервниЙ перiод екс-

:lериментiв, покликаних з'ясувати, яку частку економiчноi та полiтичноi

--]езалежностi вона зможе зберегти i що слiд зробити, щоб, з iншого боку,

]адовольнити потреби Радянськоrо Союзу"

Фiнrrяндiя демонстру€ гнучкiсть, породжену необхiднiстю (чинник 10).

i- вiдповiдь на вразливiсть Радянського Союзу та йоrо страхи Фiнrrяндiя

звах(увалась на кроки, немислимi д,л,я будь-якоi iншоi демократичноi Kpai-

H1I: засудила Й кинула за грати cBoix керманичiв часiв Другоi cBiToBoj RiАпо-

зilно до закону, ухваленого заднiм числом; Ti парламент TepMiHoBo ухвалив
]акон про перенесення запланованих президентських виборiв; провiдного

-{андrlдата у президенти змусили зняти свою кандидатуру; Ti преса здiЙсню-
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вала самоцензуру заяв, якi могли образити Радянський Союз. Iншi демокра-

тичнi краiни визнали б Taki дii ганебними. Але насправдi вони були проявом

фiнськоi гнучкостi та готовностi пожертвувати священними принципами

демократii заради найбiльш священного з них - принципу поrriтlлчноi не-

залежностi. Як написав cTiBeH Задога у бiографii Маннерrейма, фiни вияви-

лися майстрами виборювати собi пiд час переговорiв <<найменш поганий

BapiaHT iз кiлькох iще гiрших>.

Iсторiя Фiнляндii демонструс fi Bipy в засадничу цiннiсть, що не пiдrrя-

гае перегляД} (чинник 11): неза,rежнiсть i свободу вiд iноземноi окупацii.

L{ю засадничу цiннiсть фiни буп.и готовi вiдстоювати HaBiTb цiною cBoei

масовоi загибелi. I{a щастя дzrя фiнiв, вони вцi,ti,lи як нацiя i зберегли B,l,ac-

ну незалежнiсть. yHiBepcarrbнo правильноi вiдповiдi на цю боrriсну дилему

не icHyc" Поляки в 1939 рOцi, югослави в 1941-му i угорцi в 1956-му також

вiдмови.tися пiдкоритися вимогам вiдповiдно Нiмеччини та Радянського

Союзу t билися за свою незалежнiсть, але резудьтат цiеi боротьби, на вiд-

MiHy вiд фiнського, виявився невтiшним; Bci три краiни зазнали lrоразки,

бу,rи окупованi або залишилися (Угорщина) пiд окупацiею i всiляко вiд Hei

потерпали. 3 iншоr,о боку, Чехословаччина в 1938 роцi, Естонiя, Аитва та

Аатвiя в 1939-му, а також Японiя в |945-му прииняли вiдповiдно нiмецькi,

радянськi та американськi у,л,ьтиматуми, бо вважа,rи сво€ военне станови-

ще безнадiиним. У ретроспективi можна висунути припущення, що стано-

вище Чехословаччини та EcToI{ii, можливо, i не буrrо безнадiйним, але ми

цього вже нiколи не дiзнаемося,
Чинником, який спершу завадив, а потiм посприяв подоланню фiнськоi

кризи, був брак нацiонального консенсусу щодо самоi кризи, а потiм - до-

сягнення такого консенсусу (чинник 1). Упродовж 1930-х poKiB Фiнляндiя

загалом iгноруваrtа наближення кризи у cTocyнt(ax з Радянським Союзом,

а пoTiM, у жовтнi 1939-rо, дiйшrrа хибного висновку, що CTa"l,iH просто бле-

фуе, висуваючи cBoi вимоги. HaToMicTb у |944 роцi бу.ло досягнуто консен-

cyc,v, втiленоIо в лiнii Паасiкiвi-Кекконена: фiнське керiвництво tvlaлO яко-

мога частiше проводlити переговори з радянськ}lми полiтичними,л,iдерами

та навчитися бачити пробrrеми i з радянськоi точки зору.

Трьома чинниками, якi сприяли б подопанню кризи, але ix Фiнлян-

дii вочевидь бракува,rо (i цей брак kpaiHi довепося коlчIпенсувати iншrими
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способами), бу,л.и пiдтримка з боку союзникiв (чинник 4), наявнi прикла-

ди (чинник 5), а також свобода вiд геопопiтичних обмежень (чинник 12).

3 ycix KpaiH, про якi йдеться в цiй книзi, жодна не отримала вiд cBoix со-

юзникiв менше пiдтрl,tмки, нiж Фiндяндiя: Bci fi традицiйнi та потенцiйнi

ДрУзi вiдмовилисянадати сутт€ву допомогу, на яку Фiнrrяндiя сподiваrrася

впродовж 3имовоi вiйни. (BTiM, Швецiя надала незначну недержаRну до-

помогУ У ВИrrrЯДi 8 тисяч добровольцiв та прийнявши до себе фiнських дi-

тей-бiженцiв, тодi як Нiмеччина забезпечи.л"а фiнiв значною вiйськовою та

економiчноIо Аопомогою пiд час Радянсько-фiнськоi вiйни 1941-1944 ро-
KiB.) Фiн.л.яндiя не мада перед собою приклаАу слабкоi краiни, якiй бивда-

.lося успiшно протистояти радянським або нiмецьким вI,1могам: майже

Bci iншi €вропейськi краiни або погодилися на подiбнi вимоги i втратипи

власну незалежнiсть (як балтiйськi республiки), або вчинили спротив i

бу,lи брутально завойованi (як По,rьща та Югославiя), або успiшно проти-

стояли завдяки власнiЙ восннiЙ потузi, lцо значно перевищува,tа фiнську
(лише Британiя), або зберегли свою незалежнiсть завдяки поступкам,

значно помiрнiшИм за Ti, яких радянськi,riдерlr вимагали вiд Фiнrrяндii
(угодlr Швейцарii та lllвецii з нацистською Нiмеччиною). 3 iншого боку,

ходна iнша KpaiHa не змогла б скористатися фiнським досвiдом успiшно-
го ходiння по канату в стосунках iз Радянським Союзом як взiрцем (uфi"_

.t яндизацiя не призначена для експорту)). Свобода вибору Фiнrrяндii бупа

х{орстко облtеженоrо таким геополiтичним чинником, як довгий кордон

з ii могутнiм радянським сусiдом; лише Нiмеччина пiсrrя ýругоi cBiToBoi

вiйtни нагадувала Фiнrrяндiю в тому, що потужнiшi краiни-перемохцi та-

кож обмежували ii свободу дiЙ.
зi згаданих вище чинникiв, якi стосуються конкретно загадьнонацiо-

нальних криз, а не криз особистiсних, два стосуються Фiнrrяндii: роль ке-

рiвництва та примирення пiсля конфлiкту. Протягом ýругоi cBiTOBoi та

пiсля Het BMiлe вiйськово-полiтичне керiвництво принесло Фiнrrяндii багато

користi. ii вiйськовий ,riдер генерал Маннергейм був майстром розподiлу
бiдних pecypciB, оцiнки рiвня потенцiйноi радянськоi небезпеки на рiзних
дi,rянкаХ фронту, зАатностi зберiгатИ самовлаАаНня i яснО мис^ити HaBiTb у
бо,лiсниХ кризовиХ ситуацiях, а також yMiB зберiгати довiру до себе з боку

со,rдатiв та офiцерiв. Фiнський прем'€р, а згодом i президент Юхо Паасiкiвi

97

: \I1,1

j{e-

: :Зli-
- : i 11],{

,тrацii.

з сво€i
ý{ влас-

д}{,\ему
,також

tсъкоrо

на вiд-
,]азки,

0 вrд Hel

,lтва та

- :,:ецькi,

_ -:ноВи-
aтано-
а_\е ми

f 1Hcbкoi

|riM - до-
ьiнляндiя

| Со,оrо*,

Росто 
б,rе-

|ro 
консен-

)rra,ro яко-
l аiдерами

,т Фiнлян-
lIl iншими

рЁ



ПЕРЕВОРОТ

та його наступник Урхо Кекконен добре Воrrодirrи росiйською мовою й ви-

яви^ися вправними переговiрниками зi Сталiним з позицii слабкоi сторо-

ни, адже iM вда,лося завоювати та пiдтримувати довiру CTa,l,iHa, попри йоrо

параною, а також переконати його, що збереження незалежностi Фiнrr,яндii

буде корисним для самого ж Радянського Союзу. (Уявiть себе на мiсцi Паа-

ciKbi у BepecHi |944-ra, коли BiH полетiв до Москви на зустрiч зi Сталiним

для мирних переговорiв пiсля того, як BiH вже dTaB до Москви на анаrrогiчнi

перемовиНи у березнi 1940 року пiсrrя 3имовоi вiйни, а також пiсля того,

як Фiн,rяндiя поруши,tа угоду березня 1940 року, приеднавшись до Нiмеч-

чини iл вiдвоювавши собi Кареrriю впiтку 1941. Що сказали б ви CTa,liHy в

|944-му? <запевняю вас, що цього разу ви можете MeHi довiряти?>) Дrrе не

варто переоцiнювати вплив Маннергейма, Паасiкiвi та Кекконена як лiде-

piB, оскiльки ixHi цirti та стратегiя збiгалися з цirrями та стратегiею iнших

провiдних фiнських ГеНеРа,riв i полiтикiв, хоча талант цих людей дiйсно був

надзвичайним,
Iнший чинник, властивий лише загальнонацiонаrrьним кризам, стосу-

етьсяприМирення пiсля жорстокого внутрiшнього конф,л.iкту чи громаАян-

cbKoi вiйни. Примирення у Фiнrr,яндii пiс.ля громадянськоi вiйни 191В року
було значно швидшим i повнiшим за примирення в Чилi пiсrrя вiйськовоi

диктатури Пiночета (роздirr 4), тодi як iндонезiйцi й досi зробили мало

для тоrо, щоб запаго лити ситуацiю пiсrrя iнспiрованого армiею геноциду

1965 року (роздi,r 5). Частково це пояснюе,lься розбiжнiстю мiж краiнами В

тому, якою мiрою iхня армiя ма€ залишитися потужним чинником i продов-

жувати загрожувати cBoiM ко,л,ишнiм супротивникам. В Iндонезii вiйськовi

залишилися при владi пiсrrя 1965 року, в Чилi займали провiднi й загроз,rивi

позицii HaBiTb пiсля того, як Пiночет пiшов у вiдставку з посади президен-

та, Toдi як у Фiнrrяндii пiсrrя громадянськоi вiйни армiя вiдiйшrrа на другий

план. Частково це поясню€ться також почуттям yHiKanbHocTi, яке властиве

BciM фiнам: i переможцi, й переможенi у громадянськiй вiйнi дотримувались

одних ега,riтарних традицiй, буьи унiка,rьними серед народiв cBiTy завдяки

своiй фiнськiй MoBi та епосу <<Калевала>> i пишалися своiми спiввiтчизника-

ми Яном Ciбe,riycoM i Пааво HypMi,

отже, Фiнrrяндiя € першою у наших двох прикладах kpaiH, що зазнали

кризи через раптовий зовнiшнiй удар.у наступному роздi,ri ми поговоримо
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про ще одну KpaiHy iз потужною нацiонаrrьною iдентичнiстю та унiкаrtьною

мовою, яка мае бiльше культурних вiдмiнностей вiд iнших kpaiH, анiж Фiн-

ляндjя, i якiй довелося здiйснювати ще бirrьш Радика,rьнi вибiрковi змiни,

йдеться про Японiю доби Мейдзi - kpaiHy, якiй притаманний неабиякий

реаrriзм на кштЕ[лт фiнського. Щоправда, вона перебувала в iншiй геополi-

тичнiй ситуацii, а тому змоrла проводити свою довгострокову стратегiю

бi.tьш незалежно, нiж це вдавалося Фiнляндii.
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рO3дlл 3

] джЕрЕлА сучАснOТ япOнli
Moi родичi в Японii - Японй до 1853 року -

Перрi - Вiд 1853 до 1868 - ýоба Мейдзi - Реформи
Мейдзi - <Вестернiзацiя> - 3аморська експансiя -

Структура кризи - 3апитання

40'

з0"

fla вiдмiну вiд мов бiльшостi KpaiH, описаних у цiй книзi, японською я не

l lвоrrодiю, подовгу в Японii не жив i впершrе побував там лише д,ва деся-
тилiття тому. Однак у мене бупо багато можлI,1востей дiзнатися опосеред-

ковано про вибiрковi змiни в Японii та про [i сумiш европейських i суто

японських рис. Копи я перебрався до Каzriфорнii зi Схiдного узбережжя
Сполучених Штатiв, дiе народився ft ъирiс, то опинився в частинi краiни зi

значною кi.ц,ькiстю азiйцiв, часто японського або японсько-американсько-
го походження. Нинi азiйцi становлять найбiпьшу частку студентiв мого

вишу (Ка,riфорнiйський унiверситет у Аос-Анджелесi), значно переважаю-

чи кiлькiсть студентiв европейськоrо походження. У мене е багато друзiв
i колег серед японцiв, зокрема, чудова асистентка-досrriдниця, яка добре
знае Споrtученi Штати i €вропу, бо подовгу жила там i там та виходила за-

:чtiж за мiсцевих чоловiкiв. У мене е багато друзiв i колег американцiв, якi
також дуже добре знають Японiю, бо подовгу там жили йбуьи одруженi з

японками. У мене й самого у цiй KpaiHi з'явиьися кузини та кузени, коли
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в результатi одруженн я я ставчленом родини iз двома японськими генеа-

логiчними гiлками.

Вiдтак я постiйно чую про рiзницю мiж Японiею та США або €вропою

вiд японцiв, американцiв i европейцiв iз тривалим досвцом про>tивання як

в Японii, так i в Дмерицi або ёвропi. yci моi японськi родичi, студ!енти, друзi

Таколеги"".о,''о-УотЬнаВеликихрозбiжностяхмiжяпонськимiамерикан-
ським чи европейським суспi,rьствами, якi мають водночас i багато подiбно-

.о. До ,"*r* роuбiжностей, на якi вказують Moi родичi, знайомi та колеги, на-

лежать: схильнiсть просити вибачення (або не просити вибачення), труднощi

приопанУВаннiчитанняйписьма,схильнiстЬМоВчкизносиТинегаразди,iн.
тенсиВнеспi,rкУваннязпотенцiйнимибiзнесовимиклiентами,надзвичайна
чемнiсть, ввiчrrиве ставленнЯ до iноземцiв i вiдверто зневажливе - до жiнок,

TicHe спiлкування пацiента з ,riKapeM, гордiсть за досягнення у ка,riграфii, не-

високий piBeHb iндивiдуалiзму, довiрливi стосунки з батьками дрrжиЕи чи

чоловiка, намаганнЯ видirrитисЯ сереД iншиХ людей, пiдrrеrлий статус x<iHoK,

схильнiсть вiдверто говорити про cBoi почуття, безкорис,rивiсть, своерiдна

манера висловлювати свою незгоду з iншими люд,ьми i багато iншоrо,

УсiцiособливостiеспадщиноютрадицiйноiЯпонii,якаспiвiснУеiзза-
хiднимиВплиВаМинацюкраiнУ.Такепереплетiнняпочалосяiзкризи,що
вибрнУ,rа8липня1853рокУiпришвидшИласяпiдчасРеставрацiiМейдзi,
початок якоi датуетuся tЪбВ роком (доклаАнiше про це Аещо згодом), ко,rи

японiя запровадила програму вибiркових змiн, що розтяглися на пiвсто,riття,

УсрrасномУсвiтiЯпонiядобиМейдзiможебУтияскравИМприкладомвибiр.
кових змiн з використанням iнших краIн як взiрця. Подiбно до фiнськоi кри-

зи, про яку йшrrося в IIопередньому роздi,ri, криза японська почалася раптово

в результатi зовнiшньоi загрози (яка, BTiM, не супроводжувалася фактичним

нападом). Як i Фiнляндiя, Японiя продемонструвала неабияку здатнiсть до

чесноi самооцiнки Та ТеРП,rЯЧiсть у процесi експериментування з рiзними ме-

тодами подолання кризи, допоки не бу,rо знайдено найбiльш ефективнi з них,

однак, на вiдмiну вiд Фiнляндii, Японiя вдалася до значно ширшого спектру

вибiркових змiн i Ma,ra бi,rьшу свободу дiй, Тому Японiя доби Мейдзi е хоро-

шим rrрактичним прикладом, який можна буде порiвнювати iз Фiн,tяндiею,
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-:,.{ як

ýжере,tа cpacHoi Японii

Японiя стала першою сучасною не€вропейською краiною, яка зрiвняла-

ся з €вропеЙськими та заморськими суспiльствами европеЙського типу
(США, Канадою, ABcTpa,tieto та Новою 3е.л.андiею) за piBHeM життя, iнду-

стрiа,л.iзацi€ю та технологiями. Нинiшня Японiя нагаду€ €вропу й HoBiTHi су-

спiльства европейського типу не лише економiчно та технологiчно, а й у ба-

гатьох полiтичних i соцiа,rьних аспектах, як-от парламентська демократiя,
вllсокий piBeHb писемностi населення, европейська манера вдягатися, а та-

кож слр(ати захiдну музику поряд iз традицiйною японською. Але в iнших
вiдношеннях, особливо соцiа,л.ьно-культурних, Японiя й досi вiдрiзнясться
вiд ycix европеЙських суспiпьств бiльше, нiж цi суспi,rьства рiзняться мiж
собою. У наявностi цих неевропейських аспектiв у японському суспi,л.ьствi

нема€ нiчого дивного. Iнакше fu бути не могло, адже Японiя, вiдда.ztена вiд

€вропи на 8 тисяч миль, зазнавала потужного впливу з бокl,счсiднiх KpaiH

азil:tського материка (осо6rrиво Китаю Й Kopei), яких iз нею €днае тривала

спiльна iсторiя.

!,а 1542 року Японiя зовсiм не вiдчува,rа европейського вплLlву. Потiм
бl,в перiод впливу, пов'язаний iз заморською експансiею €вропи (arre обме-
,кенийr величезною вiдстанню мiж €вропою та Японiею), який тривав iз |542

по 1639 piK, а на змiну йому прийшов перiод слабшоrо впливу, що скiнчився
.rr.lше 1В53 року. Бiльшiсть европейських аспектiв сучасноi Японii сформу-
валися пiсля 1В53 року. Тобто Японiя, подiбно до вцirl,irrих пiсля пожежi в
,,Кокосовому Iаю) ,rюдей i Британii пiсля ýругоi cBiToBoi вiйни, становить
собото мозаiку зi свого старого та нового <Я>, причому бirrьшою мiрою, нiж
бrць-яке iнше з шести суспirrьств, що дос.л.iджуються у цiЙ книжцi.

ýо початку Реставрацii Мейдзi Японiею фактично правив спадковий
вiirськовий диктатор - сьогун, а iмператор був просто представницькою

фiгурою без pearrbHoi влади. Iз 1639 по 185З piK сьогуни обмежувапи кон-
такти японцiв з iноземцями, таким чином продовжуючи тривалу японську
традицiю помiрноi iзоrrяцii, обумовrrеноi особливостями острiвного розта-
шyвання. Спершу така поrriтика може викликати подив, коли ми подиви-
\Iocb на мапу cBiTy й порiвняемо географiю Японii та Британських ocTpoBiB.

На перший погляд цi два архiпеrrаги здаються географiчними еквiвален-
та}lи один одного, розташованими вiдповiдно бiпя схiдноrо та захiдного
,,,збережжя €вразii. (Щоб переконатися в цьому, погляньте ще раз на мапу
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cBiTy.) ЯпонiЯ та БританiЯ ПРИб,rИЗНО однаковi за територiею, облrдвi краiни

розташованi бiля €вразiйського континенту, тому сflершу можна под,ума-

ти, що вони мають схожу iсторiю вiдносин iз материковимl,л краiнами" На-

справдi ж вiд почаТку нашоi ери у Британirо бу,л.о здiйснено чотири успiшних

вторrнення, тодi як в Японiю - жодноIо. 3 iншого боку, британськi apMii

пiспя вторrнення Вiльгельма завойовника в 1066 роцi воювали на конти-

HeHTi кожНе столiттЯ посrriль, а японськi apMii до кiнця XIX столiття бувапи

на континентi лиluе двiчi, й то неАовго. У Бронзову добу бrrизько з тисяч

pokiB тому мiж Британiею та континентальною €вропою вже велася жвава

торгiв,tя, i британськi копальнi в KopHBon.ti бу.л,и основним джерелом олова

для виготовлення бронзи в €вропi. Сто-двiстi poKiB тому Британiя вважа-

.tася провiдною торгОвою краiною cBiTy, тодi як обсяr заморськоi торгiвrri

японii залишався невисоким. Чому ж цi величезнi розбiжностi явно суI1ере-

чать Тому, чоrо можна буrrо б очiкувати з огляду на подiбнiсть географiчного

розташування цих двох KpaiH?

пояснення такого протирiччя сrt iд шукати у важливих географiчних осо6-

ливостях цих д,вOх KpaiH. Хоча на перший погляд вони видаються схожи-

ми за сво€ю територiею та iзольованiстю, насправдi Японiя розта[цована

у п'ять разiв да,л"i вiд континенту (110 МИ,rь пОрiвнячо З 22) iMae ВПоч\оВИ-

ну бirrьшу й значно родючiшу територiю. Топrу нинiшн€ населення Японii

бiльше нiж удвiчi перевищу€ британське; тут також виробпяеться бiльше

продуктiв харчування, Аереви}Iи, морепроАуктiв, вирощених на внутрiшнiх

аквафермах. ýопоки з появою сучасноi промисловостi не виникла потреба

в завезеннi нафти та MeTa,l,iB, Японiя буаа переважно самодостатньою з TorI-

ки зору основних pecypciB i тому особливо не потребувала заморськоi тор-

гiвлi - на вiдмiнУ вiд Британii. ось таким було географiчне тло Tiei iзоляцii,

яка характеризувала Японiю впродовж значноi частини Ti icTopiT й лишrе по-

силилася пiс,л,я 1639 року.
€вропейцi вперше дiстаrrися Китаю та Японii морем вiдповiдно в 1514

та 1,542 роках. Японiя, що ранiше вже трохи торгувала з Китаем та Ко-

ре€ю, на той час почала налагоджувати торговi зв'язки з чотирма група-

ми €вропейцiв: португальцями, iспанl{ями, голландцями та британцями,

Про пряму торгiв,л.ю мiж Японiею та €вропою не йшлося, HaToMicTb вона

вiдбувапася в европейських поселеннях на китайському узбережжi та iH-
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ýжере.ла сучасноi Японii

ших мiсцях Пiвденно-схiдноi Дзii. Щi контакти з €вропейцями вплинули

на piзHi сфери японського СУСПi,rЬСТва - вiд зброi до релiгii. Коrrи пер-

шi португальськi авантюриСти, якi 1542 рокУ дiсталI4ся до Японii, почали

по,\ювати на качок зi cBoix примiтивних рушниць, японцi бу,л.и настirrьки

Bpaжegi побаченим, що досить швI4Ако створили свою власну стрiлецьку

зброю, а вiдтак станом на 1600 piK KpaiHa [,Iaлa бiльше рушниць i пiстолiв,

анiж будь-яка iнша Kpaiнa cBiTy, до того ж кращоi якостi. Першi християн-

CbKi мiсiонери прибули до Японii ъ |549 роцi, а у 1600 роцi в цiй KpaiHi вже

було 300 тисяч християн.
дле сьогуни мали пiдстави перейматися заrальним европейrським

впливом, особливо в тому, що стосувалося християнства. €вропейцiв зви-

нуватили у втручаннi в японську полiтrrку i в постачаннi зброi японським

бчнтiвникам, якi виступали проти уряАу цiеi краiни. Католl,tклr проповiду-

BaлI4 нетерпимiсть до iнших релiгiй, порушували наказr{ японського уряду,

якими заборонялися проповiдi; вважалося, що вони зберiгаЮТ5 BipHiCTb

iноземному правителю (Папi Римському). Тому пiсля того, як iз 1636 по

l639 piK бу,rо знищено тисячi японських християн, сьогун розiрвав май-

же Bci зв'язки мiж Японiею та €вропою. Християнство було заборонено.

Бiльшостi японцiв заборониди подорожувати за кордон i жити там. Япон-

ських рибалок, човни яких Rиносило далеко в море, де ix пiдбирали €вро-

пейськi чи американськi кораблi, пiсля повернення додому тримали пiд

1oMamHiM арештом або не дозволяли розповiдати про сво€ спiлкування

з iноземцями та життя за кордоном. Вiзити iноземцiв до Японii заборо-

н}{ли, за винятком китайських торговцiв, чи€ пересування обмежили те-

риторi€ю порту Нагасакi, а також голландцiв, якi мали право перебувати

.\],{ше на ocTpoBi ýедзiма в гаванi Нагасакi. (Ti го,л.,rандцi бу.л.и протестан-

тами, а тому японцi християнами ix не BBaжaлI.r.) раз на чотири роки цим
голландським торговцям наказували везти данину до столицi Японii,

пр}Iчому добиратися вони мали заздалегiдь визначеним маршрутом пiд

п}1,\ьним наглядом, наче це були якiсь небезпечнi мiкроби в герметичному

ь:онтейнерi. ýеяким японським вотчинам, а також островам Рюкю, роз-
ташованим за KiлbцacoT миль на пiвдень вiд Японii (до цього архiпелагу

входить також ocTpiB OKiHaBa), вдавалося продовжувати торгiвлю з Коре-

€}о та Кита€м. Нерегулярнi торговi вiзити корейцiв до Японii маскувалися
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для японського загалу як привезення корейськоi (данини>, Але масштаб

ycix цих KoHTaKTiB залишався обмеженим,

незначна за обсягом торгiвrrя мiж Нiдерzr,андами та Японiею в економiч-

ному планi не вiдiгравала cyTTeBoi po,ti. Справжня значущiсть fi для Японii

полягала в тому, що голландськi торговцi були важливим джерелом iнфор-

мацii про €вропу. Серед навчальних KypciB, що пропонувалися приватними

японськими училища ми,6уьи так званi <го,tландськi студii>. На цих курсах

викладали отриману вiд голландцiв iнформацiю iз практичних i наукових

сфер, зокрема, iз захiдноi медицини, acTpoHoMii, картографii, геодезii, про

стрi,л.ецьку зброю та гармати, а також про вибlховi речовини, В японському

державно}lу Управлiннi з acTpoHoMii був вiддi,л., якиft, займався перекладами

голландських книжок iз названих тем японською rvlовою. Баrато iнформацii

про зовнiшнiй cBiT надходило до Японii через Китай: це бу.п.и китайськi кни-

ги, а також европейськi, перекrrаденi китайською I,Iовою,

Коротше кахучи, до 1853 року контакти Японii з iноземцямибуtrи обме_

женl4ми й контроrrювалися яПонсL,ким урядом,

у 1853 роцi ця KpaiHa в баrатьох важливих аспектах сутт€во вiдрiзняrrася

вiд Японii нинiшньоi й HaBiTb початку Хх столiття. Дещо схожа на серед-

ньовiчну €вропу, Японiя 1853 року становила собою феодаrrьне iерархiчне

суспirtьство, подiлене на вотчини. Кожну з них контролював магнат, якого

називали даймьо i вrrада якого перевищувала владу середньовiчноrо свро-

пейського володаря. На вершинi вrrадноi пiрамiди стояв сьогун (фото 3.1)

iз K,raHy Токугава, який правив Японiею з 1603 року i контролював чверть

японських рисових угiдь. ýаймьо потребуваrrи дозволу сьогуна на одружен-

ня, переiзд, спорудження замку або його ремонт, Вони також повиннi буrrи

по черзi приiздити до стопицi сьогуна разом зi своею челяддю i певний час

там жити, що спричиняло великi витрати. Напруженiсть у вiдносинах мiж

сьогуном i даймьо зростала; в Японii доби Токугава виникаrrи Й iншi про-

блеми, породженi збiльшенням розриву мiж витратами сьогуна та його до-

ходами, Дедаrri частiшими бунтами, урбанiзацiею, а також зростанням куп-

цiв як класу. Дrrе СЬОГУнам iз KrraHy Токугава вдавалося долати цi пробrrеми;
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вони залишалися При Вrrадi 250 pokiB, i безпосередньоi загрози повалення

ixHboi влади не буrtо. Д.ле згодом вона все ж упала внасrriдок потрясiння, яке

прийшло iз 3аходу.

Тлом захiдного тиску на Японiю був тиск на КитаЙ, який виробляв

значно бiльше потрiбних захiдним KpaiHaM ToBapiB, анiж Японiя. Осо-

бливим попитом у европейських споживачiв користувалися китаilськиfu

чай i шовк, але захiднi краiни ВИРОбrrЯЛи мало ToBapiB, якi Китай xoTiB би

отримати HaToMicTb. €вропейцi змушенi бупи компенсувати цей торговий

дефiцит, експортуючи до Китаю срiбrtо. Зрештою британським торгов-

цям, якi хотiли запобiгти виснаженню cBoix запасiв срiб,л.а, спала на думку

оригiнальНа iдея: завозитИ на продаж до Китаю дешевий опiум з Iндii й

продавати його за цiнами, нижчими за мiсцевi. (Hi, британська опiумна

полiтика не € якоюсь злостивою антизахiдiною вигадкою, це дii,tcHo так i

бу,1о, i про це слiд пам'ятати тим, хто хоче зрозумiти сучасне ставлення

Китаю до Заходу.) Певна рiч, китайський уряд вiдповiв тиNI, що засудив

опiум як шкiд,л.ивий дtхя здоров'я, заборонив його ввезення i поставив пе-

ред европейськими контрабандистами вимоtу здати йому увесь опiум, що

зберiгався На КОРабrtях, якi стояли на якорi бiля китаЙського узбережжя.
Британiя висловила незгоду з дiями китайського уряду, розцiнивши iх як

незаконне обмеження торгiвrri.

пiдсумком таких дiй стала опiумна вiйна 1839_1,842 poKiB мiж Брита_

нiею та Кlдтаем, яка виявилася першою серйозною пробою сиrr мiж Китаем

та 3аходом. Китай мав з}tачно бiпьшу територiю та численнiше населення

порiвнянО iз Британiею, але британський вiiцськово-морський ф,rОТ i армiя

були значно краще оснащеними та навченими. В пiдсумку Китаи зазнав по-

разки i був примушений до принизливих поступок; йому довелося сплатити

Beл],IKy контрибуцiю i пiдписати угоду, яка вiдкривала п'ять китайських пор-

TiB дzrя британськоi торгiвлi. Згодом схожих поступок вiд Китаю домоглися
також Францiя та Сполученi Штати.

коли японський уряд дiзнався про цi подii в Китаi, у нього виникли по-

боювання, що висунення схожих вимог до Японii з боку 3аходу € лише пи-

танняМ часу. I це дiйсно сталося в 1853 роцi, а захiдною краiною, яка зро-

бttла це, були Споrl,ученi Штати. Причиною того, що з ycix захiдних KpaiH

calre США першими вчинили тиск на Японiю, бу.ло завоювання Сполучени-
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ми Штатами територii пiд назвою Калiфорнiя в результатi американо-мек-

сиканськоi ьiйни 1848 року, L{e завоювацня супроводжувалося тим, що в

каrr,iфорнii знайшrrи золото, i це спричинипо вибухове зростання ki,rbkocTi

американських суден, що ходили до Тихоокеанського узбережжя. Рlх аме-

риканських китобiйних i комерцiйних суден в Тихоокеанському басейнi та-

кож пожвавився, Однак час вiд часу американськi судна зазнавали там ката-

строф, i деякi з цих катастроф трап.л, ялисяв океанських водах побiля Японii,

тож матроси потрагIляли в полон, де ix або вбиваrrи, або заарештовували

вiдповiдно до iзо.tяцiонiстськоi полiтики японськоi влади часiв Токугави.

дле Сшд прагнули забезпечити cBoiM морякам захист i допомогу, а амери-

канським кораблям - можливiсть купувати в Японii вугirr,ля.

Тому американський президент Mirr.rraPA Фi,tzrмор послав комодора Ме-

тью Перрi до Японii з ескадрою з чотирьох корабrriв, до якоi входили двi

пароси,л.овi канонерки, що значно переважали будь-яке тогочасне японське

вiйськове судно. (ЯпонiЯ не мала aHi пароплп,авiв, aHi HaBiTb парових двигу-

HiB.) в липня 1853 року перрi без попереднього дозволу увilirшов до затоки

Едо (нинi вона називасться Токiйською), проiгнорував наказ японцiв забра-

тися геть, передав мiсцевiй Вrrадi rtиста з вимогами вiд президента Фiллмо-

ра i заявив, що чекатиме на вiдповiдь, коли повернеться наступного року,

ý.л.я Японii прибуття Перрi та його вiдверта погроза застосувати нищiв,

ну силу вiдповiдас нашому визначенню (кризи): виникла серйозна про6rrе-

ма, яку не можна було вирiшити доступниý{и на той час }Iетодами. Пiсля

вiдбуття Перрi сьогун ознайомив з листом ycix даймьо, щоб порадитися з

ними щодо найлiпшоi реакцii, i ця ситуацiя вже сама по собi бу,л.а незвич-

ною. Серед BapiaHTiB реагування, запропонованих васалами, спiльною

темою буrrо сиrrьне бажання посилити самоiзо,tяцiю Японii та визнання

практичноi неможливостi захисти"rися вiд корабrriв Перрi, тому серед за-

пропонованих BapiaHTiB прозвучали також пропозицii пiти на компромiс i

виграти таким чином час, щоб Японiя мала змоrу роздобути захiдну зброю

й технолоrii д.л.я самозахисту, Гору взяrrа саме ця точка зору,

Коли 13 лютого 1854 року Перрi повернувся, цього разу з ескадроIо

У СК,rаДi дев'яти вiйськових корабпiв, сьогун вiдреагував тим, що пiдписав

першу в icTopii Японii уrоду з захiдною краiною. Хоча Японii й вда.л,ося вiд-

класти виконання вимоги Перрi щодо укладення торговельноi угоди, iй все
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ж таки довелося пiти на iншi поступки, якi поклали край ii 215-лiтнiй iзоля-

цii. kpaiHa вiдкрила два cBoix порти як гаванi ttритулку для американських

кораб,tiв, дозволила розмiстити в одному з цих портiв резидiенцiю амери-

канського консула i погоди,л.ася на цивiлiзоване ставлення до американських

морякiв iз суден, що зазнали aBapii. Пiс,rя пiдписання цiеi уrоди мiж Япо-

нiею та Споrrученими ШтатаМи британськi, росiйськi та голландськi ф,лот-

cbKi командири на ýa,\eKoMy Сходi швидко уклали з Японiсю схожi угоди.
14-лiтнiй перiод, який розпочався пiсля того, як уряд сьоrуна (його на-

зивали бакуфу) пiдписав iз Перрi УгодУ, поклавши край тривапiй iзо.л,яцii

японii, був бурхпивим перiодом яtlонськоi icTopii. Бакуфу щосили намагав-

ся долати проблеми, спричиненi насиrrьницьким (<розблокуванням> Японii.

В остаточному пiдсумку сьоrун зазнав поразки, бо закiнчення iзоляцii дало

поштовх радикальним змiнам у японському суспiльствi й },рядi. L{i змiни,

\,своЮ чергу, спричиниЛи повалення сьоIуна йоrо японськи}1].{ сYперника-

,\1и, а це потягнуло за собою HoBi даrrекосяжнi змiни пiд проводоNI нового

},ряду, очоленого тими суперflиками.

угода, яку уклав Перрi, та Ti британськi, росiйськi й голландськi анало-

гl{ не влаштовувади Захiд, який, бажав вiдкрити Японiю для TopIiBлi. Тому

а}lериканський консул в Японii 1858 року провiв переговори про ширшу

}-ГодУ, яка стосувалася конкретно торгiвпi, пiсля якоi знову швидко бу,rо

\-кладено схожi угоди з Британiеrо, Францiею, Росiею та Нiдерпандами. Щi

\-годи в Японii вважали принизливими i називаАи (кабаАьними)), оскiАьки в

Hllx простежувалася захiдна точка зору на Японiю: мовляв, вона не заслуго-

в\,€ такогО ставленнЯ до себе, як захiднi державИ ставляться одна до одноi.

Напрлrкrrад, цi угоди забезпечували eкcTepиTopia,tbHicTb захiдних громаАян

r, Японii, тобто вони не пiдпадал.и пiд дiю японських законiв. основним

завданням японськоi полiтики на наступне пiвстолiття стала денонсацiя

цL{х нерiвноцiнних угод.
японська вiйськова сrtабкiсть 185в року змусила вiдкrrасти виконання

цlrх HaMipiB на далеке майбутне. HaToMicTb бiльш скромним i нага,л,ьним

завданням бакуфу в 1858 роцi стала мiнiмiзацiя втручання представникiв

Заходу у внутрiшнi справи Японii та обмеження iхнього впливу та ixHix iдей.

зад.tя цього Японiя вдавала, нiби викону€ угоди, а насправдi всiляко rаль-

\1\,вала ix шляхом вiдстрочки й одностороннiх змiн тих чи iнших пунктiв
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ПЕРЕВОРОТ

угоди, користуючись необiзнанiстю €вропейських фахiвцiв iз японськими

реаrriями та зiштовхуючи захiднi краiни мiж собою. Пiдписавши угоди 1858

року, Японii все ж таки вдалося обмежити торгiвrrю лише двома японськи-
ми портами, якi отримали назву (порти уIоди), i обмех<ити пересування

iноземцiв конкретними районами в цих портах, за межi яких iM буrrо забо-

ронено заходити,
Починаючи з 1854 року, основна стратегiя японського уряд\у полягала

в тому, щоб виграти час. IJe означал.о задовольнити захiднi держави яко-
мога меншою кiлькiстю поступок, водночас запозичуючи захiднi знання,

устаткування й технологii й таким чином збираючи сили, як вiйськовi, так i
не вiйськовi, щоб якомога швид,ше отримати змогу виступити проти Заходу.

Бакуфу,, а також могутнi князiвства Сацума й Тьосю-, що HoMiHanbHo були

пiд,rегпi бакуфу, аАе мали значну автономiю, купували захiднi корабrri та

гарматI{, лrодернiзували cBoi збройнi сиtуи iт посилали студентiв до €вропи
та Спо,tучених Цlтатiв. Студенти ж вивчали не лише практичнi предмети, як
от захiдну навiгацiю, кораблебудування, промj,{словiсть, iнженерiю, науку й
TexHiKy, а й захiднi закони, Moвtr{, державотворчi акти, eKoHoMiKy, полiто-
,tогiю, а також писемнiсть. Японськи й ур"д створив Iнститут дос,tiдження
варварських (тобто iноземних) книжок, що займався перекладом захiдноi
,riтератури, а також спонсорував випуск пiдручникiв з англiйськоi мови та
англiйсько-японських кишIенькових словникiв.

А,л.е поки бакуфу та великi князiвства нарощували таким чином потуж-
HicTb, пробrrеми вiд KoHTaKTiB Японii з 3аходом продовжували наростати.
Внаспiдок витрат на придбання зброi та вiдрядження студентiв за кордон
бакуфу та князiвства опI,Iнилися у великому борrу перед iноземними кре-

диторами. IJiни на споживчi товари та BapTicTb життя зростали. Багато са-

MypaiB (представникiв класу BoiHiB) та купцiв протестували проти спроб
японського уряду монопо,л.iзувати зовнiшню торгiвrtю. Коли пiс,rя першого

- 
Щi два могутнiх князiвства - Сацума на пiвденному BicTpi найбi,цьш пiвденного японського ост-
рова Кюсю i Тьосю на пiвденно-захiдному кiнцj основного японського острова Хонсю * вiдirра-
ли значну роль на багатьох стадiях сучасноi японськоi icTopii. Обидва зазнали поразки вiд вiйськ
K.nraHy Токуrава в 1600 роцi. На початку 1В60 року вони очолили напади на представникiв 3аходу
та захiднi кораб,ri, i тому на них припав головний удар захiдноi помсти. Обидва князiвства вiдки-
нули сво€ суперництво i об'едналlrися заради повалення останнього сьогуIIа в 1В68 роцi, а потiм
влаштували MacoBi бунти проти уряду Мейдзi у 1870-х роках.
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вiзиту Перрi сьогун звернувся до даймьо за порадою, деякi даймьо захотiли

бiльшого власного залучення до полiтики т& пz\пн}вання, щоб ця сфера не

бупа, як ранiше, прерогативою виключно сьогуна. Угоди з захiдними Kpaiнa-

ми укладав i пiдписував сьогун, але BiH не мав змоги контролювати даЙмьо
на вiддалених територiях, якщо вони Ti угоди порушували,

Результатом стала низка перехресних конфлiктiв. 3ахiднi держави кон-

ф,л,iктуваrr,и з Японiею, вимагаючи Ti бiльшоi вiдкритостi, японцi ж, навпа-

ки, хотirtи, щоб вона буrrа ще меншою. TaKi князiвства, як Сацума та Тьо,

сю, що традицiйно мали конфлiкти з бакуфу, тепер конф,tiктували вже мiж
собою, i кожне з них намагалося використати проти конкурента захiдне

спорядження та sахiдних союзникiв. Конфrriктнi ситуацii вllникаrtи в ycix
князiвствах. Конф,riкт стався HaBiTb в iмператорському судi мiж бакуфу та

символiчним iмператором, чиi iнтереси бакуфу мало б захl]щати" Напри-

кл.ад, iмператорський суд вiдмовився схвалити угоду 1858 рок1,, про яку
бакуфу BiB перемовини зi Споrrученими Штатами, але уряд т},\rгоду все

одно пiдписав.
Найгострiший конфлiкт всерединi caMoi Японii спалахнув з прrlводу го-

ловноi стратегiчноi диzrемr-r, яка стояла перед японцями: спробувати вчи-

нити спротив i вигнати iноземцiв зараз чи д,очекатися, поки Японiя стане

сиrtьнiшою? Пiдписання японським урядом нерiвноцiнних угод пiдняло в

народi хвилю гнiву як проти iноземцiв, що збезчести,rи Японiю, так i про-

ти сьогуна та iнших воrrодарiв, якi дозво,л.или це зробити. Уже в 1859 роцi
невдоволенi гарячi голови - HaiBHi моrrодi caMypai зi своiми мечами - роз-
почали кампанiю з винищення iноземцiв, маючи на MeTi вигнання ocTaHHix

зi cBoei краiни. ix називали cice, що означало (люди високоi мети). Апелю,

ючи, як вони вважали, до традицiйних японських цiнностей, cice вважали

себе морально вищими за полiтикiв старшого поколiння.
Наведенi нижче принципи cice, опуб,л.iкованi 1861 року, передають емо-

цiйне забарв,tення iхнього гнiву: <ýжереrrом глибокого смутку € для нашого

iмператора те, що наша прекрасна й божественна KpaiHa зазнала принижен-
ня вiд BapBapiB, що Дух Японii, який передавався з поколiння в поколiння
iще з древнiх часiв, опинився на гранi зникнення i може згаснути назавж-

ди... Кажуть, що коли принижують володаря, то його челядь мае обрати

смерть, Хiба ж не мусимо ми звернути всю нашу увагу на нинiшню ситуа-

iT aо ост-
Ь . triгра -

ь вiйськ

}- 3аходу

F - вiдки-

F з потiпt



ПЕРЕВОРОТ

цiю, колИ переД загрозою приниження опинилася Kpaiнa нашого iмперато-

ра?.. Присягаемося нашими божествами, що коли iмператорський стяг буде

пiднято, ми пройдемо крiзь вогонь i воду, щоб допомогти iмператору, ви-

конати волю нашого володаря i звiльнити наш народ вiд iноземного лиха.

якщо ж хтось iз нас поставить особистi мiркування вище за нашу справу, то

BiH накличе на себе кару розгнiваних богiв i гIостане перед своiми тоRари-

шIами, щоб вчинити xapaKipi>.

тероризм cice був спрямованлtй протl,t iноземцiв i HaBiTb проти тих

японцiв, якi з ними спiвпрацювали або йшли iм на поступки. У 1860 роцi
групi cice вдалося rэбезго,tовити регента Ii Наосуке, який виступав за пiд-

писання угод iз 3аходом. дпогеем нападiв японцiв на iноземцiв с1али iH-

циденти в 1862 та 1В63 роках у князiвствах Сацума й Тьосю. 14 вересня

1862 року група озброених мечами жl,лтелiв Сацуми напала на дорозi на

28-лiтнього англiйського торговця Чарльза Рiчардсона, в результатi чого

анrлiець cTiK кров'ю i помер. Причl,tною напад\у стало те, що Bi,H начебто

не проявиВ належноi поваги до процесii, серед якоi був i батько даймьо

Сацуми. Брrатанiя почала вимагати сплати компенсацii, вибачень i стра-

ти зловNll{сникiв, i цi вимоги вона висунула не дише князiвствy Сацума,

а й бакуфу, тобто японському уряду. Пiсля майже року безрезультатних

переговорiв з предсТавниками князiвства Сацума ескадра британських

вiйськових кораб.riв обстрirrяrrа i знищиrrа столицю Сацуми MicTo Кагосi-

му, вбивши при цьому майже 1500 японськr,Iх BoiHiB. Наступний iнцидент

стався наприкiнцi червня 1863 року, коли береговi гарматI4 князiвства

тьосю обстрiпя,tи захiднi кораблi i перекрили критично важливу прото-

ку CiMoHoceKi мiж головними японськими ocTpoBaML{ хонсю та Кюсю. PiK

потому ескадра з 17 бритаrrських, французьких, американських i го.t.ланд-

ських вiйськових корабrriв обстрirtяrrа i зниrцила берегову артиrtерiю на

Тьосю, а решту гармат бу.л.о конфiсковано.

цi двi kaparrbHi акцii переконади HaBiTb шибайrолiв у Сацумi та Тьосю

у непереможностi захiдноi зброi й MapHocTi японських спроб вигнатrr iHo-

земцiв за умов постiйноi слабкостi Японii як держави. Треба буrrо почека-

ти, поки Японiя досягне вiйськового паритету iз 3аходом. Iронiя полягала в

,гому, що саме таку по,riтику вже провоАив бакуфУ, i саме за Hei цi шибайго-

лови його критикували.
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ОднаК деякi князiвства, зокрема Сацума та Тьосю, були переконанi, що

СьОГУн не здат,ен поси,\ити Японiю такою мiрою, щоб вона могла протисто-

ятlt 3аходу. ýаймьо дiйшли висновку, що хоча вони й пiдтримували мету

уряду запровадити захiдrri технологii, досягнення цiеi мети потребувапо ре-

органiзацii японського уряАу й суспi.tьства, Ранiше Сацума та Тьосю були

суперниками, з пiдозрою ставилися одне до одного i,r часто воювали лtiж

собою. Д тепер, усвiдомивши, що зусилля сьогуна з нарощування вiйсько-

вот потуги ставиди пiд загрозу обидва князiвства, вони чтворили альянс.

Пiсля cMepTi старого сьогуна в 1В66 роцi новий сьогун розгIочав про-

граму лрискоренсli модернiзацii та реформ, що передбачала, в тому числi,

iлrпорт вiйськового спорядження та запрошення вiйськових радн1,1кiв iз

Францii. L[e iще бi,цьше посили^о потенцiйну загрозу князiвствашr Сацума

li Тьосю. Коли в 1В67 роцi iмператор помер, трон посiв його 15-лiтнiй син

(фото 3.2). Очirrьники Сацума та Тьосю та€мно змовилися з дiдом нового

irtператора i т,аким чином заручидися пiдтримкою iмператорського двору.

З сiчня 1868 року змовники вiдчини,tи браму д,о ih{ператорського палацу в

rIicTi KioTo та скликалI,I раду, яка позбав}'IЛа СьОГУна його землеволодiнь та

riiсця у радi й вiдтак скасувала сьогунат. Рада пошиРИz\а ВИrаýку про <вiд-

нов,\ення)> права iмператора керуtsати краiною, хоча насправдi це право i

ранiше належадо сьогуну. IJя подiя, що увiйшла в iсторiю як <Реставрацiя

_\1ейдзi>, започаткувхz\& TlK звану добу Мейдзi - перiод правлiння нового

1lrператора.

пiс,tя встановлення контролю наА kioTo наступноIо Пробrrемоlо, яка поста-

-\а перед rriдерами Мейдзi, було встановлення контролю над всiею Японiсю.

\оча сам сьогун i визнав свою поразку, багато урядовцiв цього не зробили.

спалахну,л,а громадянська BiilHa мiж армiями прихильникiв та супротивни-

KiB нового iмператорського уряду. Аише пiсля того, як у 1869 роцi на голов-

Horly пiвнiчному ocTpoBi Японii Хоккайдо зазнали поразки ocTaHHi опози-

i-iiliHi сl,t,tи, iноземнi держави визнали iмператорський уряд новим урядом
Японii, Lл.ише пiс.ля цього лiдери Мейдзi змогли продовжити реформуван-
ня сво€i краiни.
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на початку доби Мейдзi в Японii панував хаос. Однi rriдери бажали ав-

тократичного iмператора; iншим хотiлося символiчного правителя, коли б

фактична влада перебувала в руках (радникiв> (саме такий BapiaHT HacaMKi-

нець i переважиВ), а буrrи й TaKi, що пропонували зробити Японiю респубrri
кою без iмператора. ýеякi японцi, знайомi з захiдною абеткою, пропонува-

ди замiнити нею красиву, але занадто складну японську писемнiсть, основа-

ну на i€роглiфах китайськоfо походження у гIоеднаннi з двома японськимИ

складовими азбуками. !,екому з японцiв хотiлося негайно пiти вiйною на

корею, iншi стверджували, що з цим треба зачекати. caMypai хотiли збе-

регти й використовувати cBoi приватнi збройнi формування, iншi ж волiли

роззброiти caMypaiB i викорiнити ix як кдас.

З цього хаотичного виру суперечливих пропозицiй пiдери Мейдзi не-

вдовзi вибраrtИ три базовИх принциПи. По-перше, хоча серед,л.iдерiв i буrr,и

гарячi годови, якi наполягали на нетайному вигнаннi захiдних iноземцiв,

здоровиЙ глузд швиДко взяВ гору. Лiдери Меi.rдзi усвiдоми,rи - як ранiше

сьогун, - що Японiя була тодi ще не в змозi випровадити представникiв

заходу. Перш нiж зробити це, Японiя мала стати сильною, долучившись до

захiдних джерел могутностi, а це означало не ,rише зброю як таку, а й дале-

косяжнi полiтичнi та соцiа,tьнi реформи, якi забезпечили б пiдrрунтя для

Tiei сили, яку мав 3ахiд.

по-друге, кiнцевою метою лiдерiв Мейдзi був перег,л.яд кабальних угод,

нав'язаних 3аходом Японii. дле останнiй дrtя цього потрiбно буrrо мати си,rу

i визнання 3аходу; необхiдно буrrо, щоб BiH вбачав у нiй lеriтимну Аерх(а-

ву захiдного типу, з конституцiею i правом на кшталт захiдних. Наприкпад,

MiHicTp закордонних справ Британii ,rорд Гренвiль вiдверто 3аявив япон-

ським переговiрникам, що його KpaiHa визнаватиме японську <юрисдикцiю

над британськими пiдданими (якi жили в Японii) у строгiй проIIорцii до

того, яК японцi рухатимутЬся дорогою прогресу, просвiтництва та цивiлi-

зацii>, - в тому ceHci, звiсно, в якому розумirrи прогрес i цивirriзацiю caMi

британцi. В пiдсумку пiсля державного перевороту, здiйсненого ,tiдерами

Мейдзi, знадобиrrося 26 poKiB, щоб Японii, нарештi, вдалося змусити 3ахiд

переглянути кабальнi угоди.
третiй принцип ,riдерiв Мейдзi полягав у тому, щоб визначити, при-

йнятиi модифiкувати для кожноi сфери життя ту захiдну модель, яка най-
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бi,\ьше вiдповiдала б японським умовапr i традицiям. Японiя доби Мейдзi
всi,tяко запозичуваrlа рiзнi моделi, особливо британськi, нiмецькi, фр""-
цr,зькi й американськi. Взiрц ями в рiзних сферах японського життя стали

рtзнi краiни: наприклад, новий японський вiйськово-морський ф,lот та ар-

rtiю створи,ли вiдповiдно за взiрцями британськоrо вiйськово-мOрського

ф.\оту та нiмецькоi apMii. 3 iншого боку, в тiй чи iншiй конкретнiй сферi

японцi часто вдавалися по черзi до рiзних iноземних запозичень: скажi-

_\Io, створюючи японський кодекс цивiпьного права, MiHicTepcTBo юстицii
спершу вирiшиrrо орiентуватися на французький досвiд i запросиrtо рад-
нIIком французького фахiвця-юриста, але потiм вирiши,л.о взя"lи на озбро-

сння нiпrецьку модель.

3ахiднi запозичення доби Мейдзi буrrи масштабнимl.,t, свiдоNIиNIи та пла-

новими. ýrlя запровадження деяких iз цих запозичень до Японii запрошу-

ва,tи захiдних фахiвцiв:, захiдних вчителiв як радникiв з рефоршrчвання сис-

теriи освiти, а також знавцiв нiмецькоi конституцii, що допопtагал1,1 япон-

шялr реформувати свою конституцiю за нiмецьким зразком. A,le бiдьшiсть

запозичень здiйснюва,л,ися завдяки японським мандрiвникам та офiцiйним

особам, якi бува.ли в €вропi та США. Важливим крокод{, здiйсненим всього

через два роки пiс.tя ToIo, як уряд Мейдзi остаточно змiцнив свою владу,

стала мiсiя iвакури в 1871-1В73 роках (фото З.3). Маючи у сво€му складi

50 представникiв японського уряду, ця мiсiя об'iзди,л,а Сполученi Штати й

l,есяток европейських краiн, вiдвiдаrrа фабрики та урядовi заклади, зустрi-
чалась iз президентом США Грантом та провiдниками европейських уря-
riB. 3рештою мiсiя опубrriкувалла п'ятитомний звiт з детальним викладен-

ня}I широкого спектра захiдних практик у рiзних сферах суспirtьного життя.

Своею метою вона оголосила <вибратtл з-помiж рiзних iнституцiй, прита-

\Iанних просвiченим KpaiHaM, TaKi, якi б найбiльше пiдходиrrи до наших ни-

нiшнiх умов). Коrr,и 1870 року мiж Францiею та Пруссiею спаАахнула вiйна,

Японiя послала до €вропи двох оглядачiв, якi мали значно вужче завдання:

lобачити на власнi очi, як воюють европейцi.

Побiчним продуктом цих закордонних подорожей стало те, що ,riдера-

ult Японii доби Мейдзi зазвичай ставали японцi з iноземним досвiдом -
як в урядуваннi, так i в приватнiй сферi. Наприклад, це можна сказати про

lBox найвпrrивовiших молодих людей, якi пiдняпися до найвищих щабrriв
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влади в урядi Мейдзi в 1ВВO-х роках: ITo Хiробумi (вiдповiдав за розроб-

ку HoBoi конституцii Японii) здiйснив кiлька тривалих вiзитiв до €вропи,

а Ямаfата Дрiтомо (нада,ri став прем'€р-мiнiстром) вивчав вiйськову справу

в Нiмеччинi. Годаi Томоацу скористався cBoiM европейським досвiдом, щоб

стати головою торговоi палати в Осацi, а також японським пiдприемцем в

галузях за,riзниць та копалень, тодi як Шiбусава Ейчi (фiнансовий iнспек-

тор японськоi Micii 1867 року в I'Iарижi) прод,овжив працювати в фiнансо-

во-бiзнесовiй сферi, розвиваючи японську банкiвську систему та текстиль-

ну промисловiсть. ýля того щоб зробити цi масштабнi запозичення бiльш

тlрийнятними для японських традицiоналiстiв, захiднi iHHoBaцii в Японii

доби Мейдзi часто подавалися не як щось абсолютно нове, а як повернення

до старих японських традицiй. Наприк,rад, коли сам iмператор пропагував

у 1в89 роцi першу конституцiю Японii, змодельовану, головним чином, iз

конституцii Нiшtеччини, то в своiй промовi власне сходження на трон BiH

охарактер1,13ував як <насrriдування по прямiй ,tiHii предкiв, яка не перери-

валася BiKaMl,I>, i <правом cyBepeнHocTi держави, яку ми успадкували вiд

наших Велlцких Попередникiв>. За аналогiею до цього, HoBi ритуади, при-

думанi дrtя iмператорського двору пiд час доби Мейдзi, прого,tошувалися

стародавнiми монаршими ритуалами,
така подача iнновацiй як начебто забутих традицiй (феноменопr квинай,

дених традицiй> часто користувалися ноtsатори не лише в Японii, а й в iH-

ших kpaiHax) сприяrlа тому, що ,riдерам Мейдзi вдалося успiшно запрова-

дити радикальнi змiни. Жорстока pea,tbHicTb IIолягала в тому, що цi ,riде-

ри, перебравши вдпý} в 1В68 роцi, опинилися в небезпечнiй ситуацiТ, Над

Японiею нависла загроза нападу iноземних держав, заrроза громадянськоi

вiйни мiж прихи^ьниками бакуфу та його супротивниками, а також небез-

пека бунтiв, якi вчиняли соцiальнi прошарки, що ризикували втратити свiй

коrrишнiй вплив i високий соцiальний статус. I дiйсно, скасування самурай-

ських привi.tеiв призвело до Ki,,tbKox повстань, з яких наrlсерйознiшим бу,lо

повстання 1В77 року в князiвствi Сацума. В 1870-х роках перiодично спала,

хували збройнi повстання селян. A,te спротив реформам Мейдзi виявився

не таким затятим i жорстоким, як можна було б подумати, Аiдерлr Мейдзi

виявилИ неабияку вправнiсть, пiдкуповуючи й кооптуючи cBoix фактич-

них чи потенцiйних опонентiв або йдучи з ними на примирення. Напри-
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клад, Еномото TaKeaKi, адмiра.tа вiйськово-lчIорського ф,tоту, якиЙ воював

на Хоккайдо з вiйськами Мейдзi до 1В69 року, насамкiнець було прийнято

д0 когорти лiдерiв Мейдзi як посла i члена кабiнету MiHicTpiB.

ýалi мова пiде про те, якi ж вибiрковi змiни насправдi бу,rи впровадже-

Hi в Японii перiоду Мейдзi. IJi змiни зачепили бiльшiсть сфер японсько-

го життя: мистецтво, манеру вдягатися, внутрiшню поrriтику, eKoHoMiKy,

освiтню сферу, po,1,b iмператора, феодаrriзм, закордонну полiтику, систему

урядування, зачiски, право, вiйськову справу, суспi.льство та техноrrогii,

Найбiльш наrальними змiнами, втiленими або започаткованими в перших

кiлька poKiB доби Мейдзi, стали новацii, спряN{ованi на створення сучас,

ноi нацiональноi apMii, скасування феодалiзпrу, загIочаткування загально-

нацiональноi системи освiти, а також забезпечення державних доходiв
через реформу податковоi системи. Потiм увага лiдерiв Японii змiстилася

Ао реформування правових кодексiв, розробки конституцii, закордонноi

експансii та скасування кабальних угод. Прояв,л.яючи увагу до нагальних

практичних справ, ,л,iдери доби Мейдзi пара,л,е,tьно почали займатися та-

кою проблеtvlою, як створення чiткоi та зрозумi,tоi iдеологii, щоб забезпе-

чити собi пiдтрlrмку японських громадян.

Вiйськова реформа розпочалася iз придбання сучасного захiАного спо-

рядження, залуl{ення французьких i нiмецьких офiцерiв дtr пiдготовки ар-

Mii та (нада,ri) експериментiв iз французькими та британськими моделями

розвитку сучаснOго японськOго вiйськово-морського ф,tоту. Резуrrьтат, де-

монстру€ умiння,tiдерiв Мейдзi вибрати найкращий закордонний прltклад:

замiсть того, щоб розглядати вiйсько лише якоiсь однiеi краiни як модель

для Bcix сфер японськоi вiЙськовоi потуги, Японiя в кiнцевому пiдiсумку

створила свою армiю за нiмецькою подобою, але взiрцем для свого вiйсько-

во-морського флоту обра,л.а вiйськово-морськi си,л.и Британii (бо на кiнець

XIX сто,л,iття найсильнiшу армiю мала Нiмеччина, а найсильнiший вiйсько-

во_морський фrrот - Британiя). Наведу один приклад: забажавши навчити,

ся будувати швидкохiднi вiйськовi корабпi пiд назвою (}ъарнi крейсери>,

вперше cTBopeHi у Британii, Японiя замовила британським кораблеб}дiвни-
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каN{ проектування i буаiвництво першого в Японii Ударного крейсера, а по-

TiM використала його як зразок для спорудження iще трьох уАарних крейсе-

piB на трьох рiзних японських верфях.

Закон про загальнонацiона.tьний призоь, тlриi,lнятиit 1873 року на ос-

HoBi аналОгiчних европейських законiв, забезпечив японську армiю кон-

тингентоМ озброениХ вiйськовиХ, якi ма,л.и служитИ впродовж трьох poKiB,

Ранiше кожна феодальна вотчина мала свiй власний приватний загiн озбро-

€них самураТв, ма,л,оефективний у сучаснiй вiйнi, але й досi потенцiйно не-

безпечний ý;\Я ЗХfПЛьнонацiональноrо японського уряду (фото 3.4). Тому

самураям спершу заборонилиноси"tи Мечi та здiйснrовати покаранняу при-

ватном,y порядку, а потiм скасували ixHi спадковi професii (включно з са-

мою професiсю самурая), пiсля чого з колишнiми самураями розплатилися

урядовl.{NlИ пенсiями, а насамкiнець цi пенсii конвертували в цiннi державнi

облiгацii з нарахуванням вiдсоткiв.
Iснувала й iще одна нагальна потреба: покласти край феодаrriзму. Щоб

зробити Японiю сильною, Ti треба бупо перетворити на централiзовану деР-

жаву захiдного типу, IJe буrrо депiкатною проблемоIо, оскiльки станом на ci-

чень 1В68 року €диними владними повноваженнями нового iмператорсько-

го уряду бу,л,и повноваження, яких щойно зрiкся сьогун; iншi ж повноважен-

ня перебуВали в руках даЙмьо, тобто феодал,ьних воrrодаРiв. Тому в березнi

186В року чотирьох даЙмьо, включно з даймьо князiвств Сацума й Тьосю,

якi виступили iнiцiаторами Реставрацii Мейдзi, умовили запропонувати

cBoi землi та челядь iмператору через вельми двозначно сформуrrьовлний

документ, Ко,л,и у TpaBHi iмператор прийняв цю пропозицiю, iншим даймьо

наказали зробити таку ж саму пропозицiю, а щоб пiдсоrrодити пirу,rку, ix

призначили <<губернаторами) ixHix колишнiх феодаrrьних вотчин. Насам-

кiнець, у серпнi 187tr року даЙмьо бу,rо сказано, що ixнi вотчини (i посади

губернатоРiв) у них забирають i замiщують керованими з центру префекту-

рами. Дrrе При цьому даймьо дозволили залишити собi 10 7о Свого середньо-

го доходу з колишньоi вотчини, водночас знявши з них ярмо тих BI,ITpaT, якi

вони мусиЛинестиВ минулому. отак за якихось три з половиною роки було

демонтовано систему японського феодалiзму, що трималася столiттями.

IмператоР залишивсЯ iмператорОм - тут змiн не вiдбу,л,ося. Однак BiH

бiльше не жив самiтником в iмператорському ПаrrаЦi в KioTo: його перевепи
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до фактичноi сто,rицi, MicTa Едо, яке перейменували на ToKio. Протягом 45

pokiB своrо правлiння iмператор здiйснив 102 поiздки за Meжi Tokio i по всiй

японii - порiвняно лише з трьома виiздами Bcix iмператорiв разом узятик
за265 poкiB доби Токугава (1603-186В).

CyTTeBi рефор]чIи було проведено в царинi освiти, i цi реформи MaлI,I

важливi наслiдки. Вперше за своЮ iсторiЮ ЯпонiЯ отримала ЗаГаЛr,НОНаЦiО-

нальну систему осtsiти. 1В72 року буrr.о запроваджено обов'язковi почат-

KoBi школи, потiм 1В77 року засновано першиЙ японськиЙ унiверситет,
1881 рокУ запровад,жено базовi школи, а 18В6-го - середнi. Спершу шкiль-

на система спиралася на жорстко централiзовану французьку модель,

у 7879 роцi було здiЙснено перехiд до американськоi шКi;\ьноi моде,л,i пiд

контролем мiсцевих органiв владtи, а 1в86 року японцi переilrш,л.и до нiмець-

Koi моделi. Кiнцевим результатом цrкiльноi реформи став на},IвLIщий у cBiTi

piBeHb писемносТi (99 уо громадян), незважаючи на на],1ск.rаднiш1- в CBiTi

та важку для опанування систему письма. Хоча нова З?ГДl\ЬНОН?ЦiОНа^ЬНа

система освiти й була запозичена iз захiдних зразкiв, вона стави;\а пер€ý

собою суто японськi цiлi: виховати японцiв } дусi г.лlrбокоi пошани до iмпе-

ратора, патрiотичними громадя}Iами, вiрними своiЙ Kpaiнi Й просякнути-

ми духом нацiональноi едностi.
Бirrьш прозаiчним, але не менш важливим завд,анням ocgiTнboi реформи

буrr,а пiдготовка кандидатiв на урядовi посади та розвиток людського по-

тенцiа,\у Японii, щоб вона змогла зайняти провiднi позицii у cвiTi та стати

процвiтаючою краiною. У i880-x роках набiр до бюрократичного апарату

центрального урядiу здiйснювався шляхом iспиту на знання захiдних наук,

а не конфуцiанськоi фi,rософii. Загальнонацiональна система освiти ра3ом iЗ

офiцiйною урядовою забороною спадiковL{х професiй пiдiрвал.а традицiйнi

японськi Kлacoвi розбiжностi, бо тепер траN{плiном до високоi державноi

посади ставала вища ocBiTa, а не спадкове право. Частково завдяки саме цiй
обставинi серед, 14 найзаможнiших демократичних kpaiH cBiTy Японiя мае

один iз найбiльш рiвномiрних розподiлiв багатства у суспirrьствi, а BiдcoToK

мiл,ьярдерiв у Японii найменший у cBiTi - в обох вiдношеннях СШД лежать

на протилежному eKcTpeмyмi.

Одним iз прiоритетних завдань уряду Мейдзi залишалося забезпечення

стабiльних надходжень до державноrо бюджету задля фiнансування уря-
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дових програм i поточних витрат. Ранiше Японiя не мала загаrrьнОнацiо-

надьноi податковоi системи захiдного типу. HaToMicTb кожен дайшiьо окре-

мо стягував податки зi cBoix воrrодiнь дrrя фiнансування власних поточних

витрат, а сьогун так само стягyвав податки зi cBoix власних воrtодiнь, a,l,e

вимагав також додаткових кошrтiв для конкретних цi,tей вiд ycix даймьо.

Однак уряд },4ейдзi звiльнив ycix ко,л.ишнiх даймьо вiд ixHix обов'язкiв як

<губернаторiв> i перетворив iхнi колишнi володiння на префектури, керо-

BaHi централL,нИм уряАом, позбавивши таким чином колишнiх даймьtl по-

треби (так, принаймнi, стверджували л.iдери доби Мейдзi) в доходах для фi-

нансування власних адмiнiстративних витрат. Тому MiHicTepcTBo фiнансiв

Мейдзi Цi,tКОм резонно припустило, що тепер йlому потрiбнi щонайменше

TaKi ж catvti щорiчнi доходи, якi мали сьогун i Bci даймьо, разоN{ узятi. IJiei

мети воно досягло на захiдний манер, запровадивlци загальнонацiона,л,ьний

тривiдсотковий податOк на землю. Японськi фермери перiодично скаржи-

лися та бунтува,л,и, бо iм доводI,1лося lцороку платити готiвку незапежно вiд

обсягl.зiбраного врожаю. Однак вони могли б вважати себе щас,л.ивцями,

якби дiзнапися тодi про сучаснi захiднi ставки оподаткування. Наприклад,

у моемУ штатi Ка,л,iфорнiЯ ми платимО 1 % податкУ на майно, плrос 12 О/о !,еР-

жавноrо гIодатку на дохiд, плюс загальнонацiональний податок на дохiд,

який нинi сягнув аж 44 О/о.

серед менш нагальних проблем уряду реформаторiв бупа замiна тради-

цiйноi японськоi системи правосуддя на правову систему захiдного типу.

1871 року бу,rи запровадженi суди та призначуванi суддi, а 1875 року ство-

рено Верховний суд. Реформи кримiнаrrьного, комерцiйного та громадiян-

ського законодавства зазнали вестернiзацii шrrяхом ексrrериментування з

рiзними зарубiжнишrи зразками. Спершу кримiна,rьний кодекс було рефор-

мовано за французьким взiрцем, потiм вiдбувся перехiд до нiмецькоi моде-

лi; в ксlмерцiйному правi спершу використовувалися французькi, британ-

cbki та мiсцевi японськi концепцii, але зрештою буrr,о запроваджене комер-

цiйне законодавство, орi€нтоване на нiмецьке, В кожному з цих випадкiв

проб,л.емою, що впливала на вибiр, буrrа необхiднiсть знаходження рiшень,

сумiсних iз японськимI,I трад,ицiями, а також запровадження захiдних iH-

ституцiй задля забезпечення мiжнародного визнання, необхiднсlго для пе-

регляд,У кабаrrьнлrх дrэговорiв. Наприкrrад, для цього потрiбно буrrо скасува-
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ти традицiЙнi японськi тортурИ та цIироке використання cMepTHoi кари, що

на 3аходi бiльше не вважалося доречним.

Модернiзацiя японсtКоi iнфрастРуктурИ розпочалаСя на початку доби

Мейдзi. 1872 piK став роком заснування загальнонацiона.tьноi поlllтовоi

системи, пiсля чого в |87З роцi було засновано нацiональниfu банк" В То-

Kio запровадили газоВе вуличне освiтдення. Ур"д брав також участь в iнду-

стрiалiзацii Японii, споруджуючи фабрики з виробництва цегли, цементу,

скла, cTaHkiB та шовку з використанням захiдних методiв i механiзмiв. Пiс-

ля успiшноi вiйни з кита€м урядiовi витрати в проNIисдовостi зосередилися

на пов'язаних з обороною гадузях, таких як вугiльна та електроIенеруюча,

а такоЖ на заtsодаХ з виробниЦтва залiза' сталi та зброi, на суднобУдуваннi

li заriзницях.
У планi здобуттЯ мiх<народноIо визнання й авторитетY реформа уряду

була надзвичайно tsажливою та надзвичайно складною. Урядовltit кабiнет

б1.,rо запрОвадженО в 1в85 роцi. Уже 1ВВ1 року почалася розробка конститу-

цii - частково у вiдповiдь на тиск громадськостi. Знадобилося BiciM pokiB,

щоб написати конституцiю захiдного типу, яка гармонiювала з японськими

\.мовами. Вллрiшення цiеi пробrr,еми полягало у тому, щоб взяти за взiрець

конст}Iтуцiю не США, а Нiмеччини, бо нiмецький акцент на CI,{лbHoMy iмпе-

paTopi вiдповiдаВ японськиМ особливосТям. японсЬка констиТуцiя втi,tюва_

_\а переконання японцiв у тому, що iхнiй iмператор € посланником Божим

через безперервну родову лiнiю попереднiх iмператорiв, яка бере поTаток

тисячi poкiB томУ. Пiд чаС церемонii, яка вiдбувалася В палатi аудi€нцiЙ iM-

ператорського палацу в день 2549-\ рiчницi заснування iмперii (11 .tiотого),

сам iмператор, звернуВшI,Iсь до дрiв cвoix предкiв, представив сувiй HoBoi

конституцii прем'ер-мiнiстру як iмператорський под,арунок Японii, На це-

pelroHiI бу,л,и присутнiми представники захiдного дипломатичноrо корпусу

та iноземноi громади, якi побажали побувати на такiй визначнiй подii. Те-

пер ЯпонiЯ бу.л.а цивi,л.iзованоЮ краiною, такою, як iншi краiни з конститу-

цiijнttм способом урядування (i - прозорий натяк - такою, якiй не можна

бl,.tо нав'язувати кабальних угод).
11одiбно до решти сфер японського жит"lя, японська культура також ста-

.\а }Iозаiкою нових захiдних e,&eMeHTiB та елед{ентiв традицiйно японських,

За-хiдний стиль одягу та зачiсок переважас в сучаснiй Японii i прижився
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вельми швидко, особливо серед японських чоловiкiв (фото 3.5, 3.6). Напри-

клад, на груповому фото п'яти членiв Micii Iвакури, зробленому 1В72 року,

лише через чотири роки пiс,rя Реставрацii Мейдзi та 19 poKiB пiсrr.я прибут-

тя комодора Перрi, вI4дно, Iцо четверо членiв Micii вдягненi в захiднi костю-

ми з краватками та циzriндрами i мають зачiски в захiдному сти,лj й лише

один (сам IBaKypa) вдяrнений у яttонський одяг i мае традицiйну японську

зачiску (вузликомо (фото з.з). У царинi мистецтва традицiйна японська му-

зика, живОпис, гравюРи на деревi, театр кабукi, а також театр ногаку вцi,riли

й iснува.ли поряд iB захiдними баrrьними танцями, вiйськовими оркестрами,

операми та оперними оркестрами, театрами, живоп,{сом i романами"

Будь-якiй KpaiHi загрожу€ розпад, якщо ii громадяни не почуваються

згуртованими якоюсь загальнонацiонаrrьною об'еднува,rьною iдео,rогiею,

кожна kpaiHa мае власнi iдеа,rи й символiчнi фрази, покrrиканi створюва-

ти об'еднавчу iдеоrrогiю. Наприклад, до американських iдеалiв вiдносять-

ся демократiя, piBHicTb, свобода, права та piBHi можливостi, закарбованi в

TaKrIx сlrмвоrriчних фразах, як <<краiна свободио, <KpaiHa рiвних можливо-

СТеЙ), ккраiна необмежених можливостей>>. У нових незалежних KpaiHax на

кшталт Iндонезii (роздiл 5) або в Kpaiнax, що зазнають швидкоi трансформа-

цii, на кшталт Японii перiоду Мейдзi, Уряди свiдомо форму,rюють та пропа-

гують загальнонацiонаrrьну об'еднавчу iдео,tоriю, Як же це робипося в Япо-

Hii доби Мейдзi?
потребу об'еднавчоi iдео,rогii Мейдзi бу,rо виражено у поширеному

в 1891 роцi KoMeHTapi до iмператорського рескрипту 1В90 року про ocBiTy:

<Японiя... - маленька KpaiHa. Оскiльки нинi е TaKi, що безкарно поглина-

ють iншi краiни, ми мусимо вважати увесь cBiT нашим ворогом... тому ко-

жен iстинний японець мусить мати почуття rромадського обов'язку, зтiдно

з яким BiH поцiнову€ власне життя легко, мов пил, заповзято розвива€ться

й самовдосконалюеться i завжди готовий принести себе в жертву заради

краiни... Метою цього рескрипту е посилення основ нацii шляхом культи-

вування таких чеснот, як синiвська та братерська любов, BipHicTb i щирiсть,

а також пiдготовка до буд,ь-яких надзвичайних ситуацiй шляхом плекання

духу колективного патрiотизму... Якщо нам не вдасться об'еднати народ,

то одниХ ,rише форТифiкацiйнИх споруД i вiйськовИх корабrriв буде зама-

,ro. Якщо ж ми об'една€мо його, то HaBiTb мiльйон найгрiзнiших ворогiв
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не зможе нас зламати)>. Впродовж ocTaggix двох десятилiть доби МеЙдзi

уряд, вирiшивши прозаiчнi, але нагальнi пробrrеми под,атковоi реформи та

правових кодексiв, отримав змогу придiлити бiльше уваги саме завданню

виховання у японцiв дrху громадянського обов'язку. Щього буrrо досягнуто

частково через державну пiдтримку традицiйноi реrriгii, але ще бiльше -
завдяки тiй увазi, яку уряд придiляв ocBiTi. Традицiйна японська релiгiя

послужила об'еднанню японцiв, проповiдуючи погляди про божественне

походження iмператора, патрiотизм, громадянськиЙ обов'язок, синiвську

шанобливiсть, повагу до богiв та любов до краiни. Тому уряд пiдтриму-

вав традицiйtлий синтоiзм i конфуцiанську фirrософiю, фiнансував основ-

Hi нацiоначrьнi ciнToicTcbKi храми та призначав ixнix священикiв. IJiHHo-

cTi, пов'язанi iз вшануванням iмператора як живого бога, пропагувалися

в стандартних загальнонацiональних пiдручниках, обов'язкових для Bcix

piBHiB японськоi системи освiти.
Пiдсумувавши ocHoBHi компоненти вибiркових змiн в Японii доби МеЙ-

дзi (okpiM змiн у полiтицi заморськоi e11cпaцcii, про якi йтиметься нижче),

розгляньмо тепер caмi змiни цього перiод\у загалом, щоб розвiяти деякi хиб-

Hi уявrrення, що можуть виникнути у читача.

мета ,riдерiв Мейдзi аж нiяк не полягала у вестернiзацii Японii в ceHci

перетворення ii на европейське суспiльство далеко за межами €вропи, на

вiдмiну вiд австралiйських koлoнicтiB, чи€ю метою дiйсно було перетворен-

ня Двстралii на Британiю далеко за межами самоi Британii (роздirr 7). На-

ToMicTb метою п.iдерiв Мейдзi буrrо запозичення багатьох захiдних рис, але

з ix модифiкацiею пiд японськi умови, водночас значною мiрою зберiгаючи

традицiЙну Японiю. IJi запозиченi та модифiкованi захiднi риси буrrи при-

щеrrленi до японського осердя, вкорiненого в японську iсторiю. Наприклад,

Kpaiнi не була потрiбна €вропа як зразок грамотностi та урбанiзацii: Японiя

доби Токугава вже мала високий показник грамотностi населення, а столи-

ця бакуфу Едо (згодом перейменована на Tokio) iще за пiвтора столiття до

прибуття комодора Перрi буrrа найбi,rьшим MicToM у cBiTi, Лiдери Мейдзi

не ставили за мету i слiпе копiювання якихось конкретних eлeMeHTiB за-

хiдних iнституцiй: вони дiяли на пiдставi наАзвичайно чiткоrо 3агаАьного

розумiннЯ захiдного СУСПirrЬСТВа, що було основою вiйськових, ocBiTнix та

iнших iнституцiй 3аходу, заповичених Японiею з iстотними мсlдифiкацiями.
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Японiя доби Мейдзi мала змоIу використовувати чимало зразкiв, зокре-

ма захiдних: рiзноманiтних британських, нiмецьких, французьких та амери-

канських iз рiзних сфер суспi,л,ьного життя. IcHyBarro також багато мiсцевих

зразкiв, якими варто буrrо скористатися: Японiя кiнця доби Токугави скла-

далася з 240 окремих князiвств, що проводили рiзну податкову попiтику та

вiдрiзнялися в багатьох iнституцiйних вiдношеннях. OKpiM цих позитивних

зразкiв, Японiя Мейдзi використала з користIо для себе й важливий нега,

тивнийвзiрець: Китаfu, чия додя як краiни, гнобrrеноi 3ахоАопr, стала яскра-

вим уособ.ленням того майбутнього, якого Японiя хотiла уникнути.
Реформи Мейдзi буzrи спрямованi на двi рiзнi (аудиторii): внутрiшню

японську та закордонну захiдну. 3 одного боку, чi реформи буrrи спрямо-

BaHi на саму Японiю - щоб змiцнитлr kpaiHy у вiйськових та економiчних

сферах i надихнути японський народ об'еднавчою iдео,л,огiею. 3 iншого

боку, реформи також бу,rи нацi.tенi на захiднi краiни, щоб спонукати ix

поважатИ ЯпонiЮ як рiвногО партнера, адiже Японiя запозичила захiднi iH-

ституцii. Щi iнституцii стосувалися засаА уряАування, таких як конститу-

цiя захiдного типу та пpaBoBi кодекси, а також суто зовнiшнього вигляду,

наприклад, чоловiчоrо вбрання та зачiсок у захiдному стилi, святкування

iмператором у захiдноМУ СТИrri свого Ш,,rЮбу з однiею, як на Заход,i, дружи-

ною-iмператрицею (попереднi японськi iмператори вiдкрито мали багато

наложниць).
Хоча ,tiдери добиМейдзi fu буьи одностайним}1 U{одо cBoci загальноi ме-

ти - посилити Японiю, щоб вона могла протL{стояти заходу, вони не поч}I-

нали своiх реформ зi всеосяжноrо плану. HaToMicTb цi рефорпrи задумувади-

ся Й здiйlснювадися частинами в kiлbka етапiв; спершу створIоваАася 3агаАь-

нонацiональна армiя, забезпечувалися безперервнi податковi надходження,

започатковувалася загальцонацiона,tьна система освiти i скасовувався фео-

да,л.iзм; потомУ приймалиСя конституцiя, цивiльнi та кримiнаАьнi коАекси,

а iще пiзнiше здiйснrовалася заморська вiйськова експансiя (про яку пiде

моtsа на наступних cTopirrKax). IJi реформи не провоАидися гладеrIько та оА-

ностайно: в Японii доби Мейдзi спалахува,л.и BHyTpirпHi конфпiкти, зокрема

згаАане вище повстання самураiв та сеАянськi бунти.
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останньоЮ tsажливоЮ темоЮ вибiркових змiн у Японii доби МеЙдзi, яку ми

ще не розглянули, е трансформацiя Kpaiнl.{ з о6'€кта закордонноi експансii

та вiйськовоi агресii на ii суб'ект. Ми вже зна€мо, що Японiя епохи кла}{у

токугава самоiзолювалася i не мала планiв щодо заморських завоювань.

д в 1в53 роцi над нею нависла во€нна загроза з боку значно потужнiших

iноземних держав.
Однак на початку доби МеЙдзi в 1868 роцi японськi вiйськовi реформи

та нарощування нею промислового потенцiа,л,у цю безIIосередiню загрозу

усунулИ i HaToMicTb дади змогу перейти до покроковоi експансii. Першим

кроком стала офiцiйна анексiя Японiею в 1869 роцi пiвнiчноIо острова хок-

каЙдо, спершу заселеного народом (айни) вельми вiдмiннtлм вiд японцiв,

але вже частково контрольоВаного японськr{м _чрядом бакуфу. В 1874 роцi
бу,л,о вiдправлено каральну военну ексlrедицiю на oCTpiB Тайвань, аборигени

якого вбили десятки рибал,ок з ocTpoBiB Рюкю. Однак Японiя, завершивши

цю каральну експедицiю, вивеrrа вiйtська з Тайваню й утрип,rа.tася вiд Його

aнeKcii. в 1в79 роцi були aHeKcOBaHi caмi острови Рюкю (архiпе.tаг, розташо-
ваний за KiлbKa сотень миль на пiвдень вiд Японii). з 1894 по 1895 piK Японiя

]\4ейдзi воювала й перелrогrrа у своiй lrершiй заморськiй вiйнi з Китаем i все

ж таки анексувала Тайвань.

Вiйна Японii з царською Росiею в 1904[_1905 роках дала iй змогу впер-

ше випробувати своi сили у протистояннi з захiдною краiною; i японський

вiйськово-морський фпот, i японська армiя завдали росiянам поразки (фо-

то 3J ,3.8). Та вiйна стала вiхою у cBiToвif4 icTopii: в резр\ьтатi повномаСrш-

табноi вiiлниазiйська держава перемогла сил,ьну €вропейську державу. 3гiд-

но з резу^ьтуючою мирною уrодою, японiя анексувала пiвденну частину

острова Сахалiн i здобула контроль над Пiвденно-N{анчжурською залiзни-

цею. В 1905 роцi Японiя встановиАа протекторат над, Кореею Й анексува-

ла ii в 1910 роцi. у 1914 porli японiя захопила сферу нiмецького впливу в

klITai, а також l<oлoнii Нiмеччини на островах Мiкронезiя в Тихому ol<eaнi

(фото з.9). I насамкiнець, 1915 року японiя в].1сунула китаю так звану двад-

цять одну tsимогу. Виконання цих вимог фактично перетворило б Китай на

васальну KpaiHy, тож BiH погод!I,Iвся на дiеякi з них, але не на Bci.

Японiя подумувала напасти на Корею та Китай iще 1894 року, але вiдмо-

вlrлася вiд, цих гIланiв, бо визнала себе недостатньо сильною й побоювала-
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ся Аавати привiд европейським KpaiHaM для втручання, Аише одного разу

ЯпонiЯ Мейдзi переоцiнилл.а власнi сили - це сталося 1895 року наприкiнцi

fi вiйни з Китаем. Тодi Японiя домоглася вiд Китаю поступок, серед яких

бу,r.а й така: Китай вiддавав Японii пiвострiв Аяодунь, з якого можна бу,ло

здiйснювати контроль над морськими та сухопутними шляхами мiж Кита-

ем i Кореею. Дле Францiя, Росiя та Нiмеччина об'една,rися i змусили Японiю

вiдмовитиСя вiд цьогО пiвострова , якиilтрИ роки потоМу РосiЯ ОРеНДУВа,tа У

китаю. IJя принизлива невдача нагад!ала Японii про ii слабкiсть у протисто-

яннi сам-на-сам з европейськими д,ержавами, Тому 1902 року вона увiйш,rа

в альянс з Великою Британiею, щоб гарантувати собi захист перед нападом

на Росiю в 1904 роцi. Та HaBiTb за умови безпеки, гарантованоi iй угодою з

британцями, Японiя не поспiшала висувати сво\ вимоги Китаю, зробивши

це лише тодi, коли европейськi держави бу,rи втягнутi в Першу cBiToBy вiйну

й не мали змоrи погрожувати Японii застосуванням сили, як це вони зро-

биьив 1895 роцi.
Коротше кажучи, во€нна експансiя в добу Мейдзi буrrа достатньо успiш-

ною, бо на кожному кроцi вона супроводжувалася.об'ективною, реаrriстич-

ною, обережною та поiнформованою оцiнкою баrr.ансу сил Японii та ii

супротивникiв, а також правильною оцiнкою реа,riстичностi японських

планiв. Д тепер порiвняйте успiшну експансiю доби Мейдзi з тiею сиlу-

ацiею, в якiй опинилася Японiя 14 серпня 1945 року, На цю дату KpaiHa

воювала одночасно з Китаем, Споrrученими Штатами, Британiею, Росiею,

Двстраrriею та Новою Зеландiею (а також з багатьма iншими краiнами, якi

оголосили Японii вiйну, але безпосередньоi участi в бойових дiях не бра-

,rИ). З такою кiлькiстю потужних ворогiв воювати бупо безнадiйно. Зна-

чна частина японськоi apMii на довгi роки sастрягла в Китаi. Дмериканськi

бомбардувальники зруйнува,ли вщент бi,r,ьшу частину великих японських

MicT. ýBi aToMHi бомби стерли з лиця землi XipociMy i Нагасакi. Британ_

сько,амерИканський фпот BiB обстрiл японського узбережжя. Росiйськi

вiйська долали слабкий японський спротив у Маньчжурii та на caxa,tiHi,

Двстра.пiйськi та новозеландськi вiйська зачищали вiд японських гарнi-

зонiв деякi острови Тихого океану. Майже Bci веzrикi японськi вiйськовi

корабrti та ff торговий флот буrrи потопленi або виведенi з ладу. Понад три

мiльйони японlliв загинули.
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IJi,чдари з боку Bcix згаданих вище KpaiH були спричиненi не лише по-

\111лками японськоi закордонноi полiтики. Помидки Японii буrrи значнО гiР-

шrtNIи: вона сама першою напаАа на цi краiни. 19З7 року Японiя розпочала
повномасштабну вiйну проти Китаю. в 1938 та 1939 роках сталися Ti двi ко-

poTKi, але кривавi сутички з Радянським Союзом. в 1941 роцi Японiя рапто-
во l,i одночасно напала на СШД, Британiю та Нiдер,л.анди - HaBiTb попри те,

шо iй загрожувало вiдновленн я бойових дiй з СРСР. Напад Японii на Бри_

танiю автоматично спричинив оголошення вiйни з боку Австрапii та Но-

Boi 3еrrандii, i Яrrонiя неодноразово бомбардувала та обстрirrювапа Австра-

_,.iю. В 1945 роцi Радянський Союз все ж таки напав на Японiю. 15 серпня

l9-15 року Японiя, нарештi, змирилася з неминучим кiнцем i капiтулювала.

Чому ж тодi, починаючи з l937 року, вона крок за Kpoкol\l iш rа хибним шля-

\ом TaKoi нереа,,riстичноi та в кiнцевому пiд,су},Iку катастрофiчноi во€нноi

експансii, якIцо з 1868 року експансiя Японii доби ]1,Iейrдзr б1,,rа поспiдовно

р еалiстичною та успiшною?
Причин багато: успiшна вiйна з Росiею, розчарyвання у Bepca,rbcbкoмy

rоговорi, крах спонуканого експортом японського економiчноrо зростан-

ня в 1929 роцi тощо. Однак € ще одна важлива прi4чина, пов'язана з те-

rIою цiсi книги: рiзниця мiж Японiею доби Мейдзi та Японiею 19З0-1940-

х poKiB у знаннях i здатностi до чесноi самооцiнки з боку японських лi-

repiB. У добу Мейдзi багато японцiв, включно з керманичами японських

збройних сt{л, часто iзди,л,и за кордон, завдяки чому з перших рук набува-

.\]1 знань про Китай, Споrrученi Штати, Нiмеччину та Росiю, а також про

_xHi apMii та вiйськово,морськi фrlоти. I вони мали змогу чесно оцiFIювати

японську потугу в порiвняннi з потугами iнших KpaiH. З цiеi причини Яrто-

нiя вчиняла напади ,tише тодi, ко,л,и бу.л.а впевнена у сво€му успiху. На вiд-

riiHy вiд доби Мейдзi, японською армiею 1930-х poKiB командували мо,rодi

]апальнi офiцери, якi не маrrи зарубiжного досвiду (oKpiM пов'язаного з

_-iацистською Нiмеччиною) i вiдмовлялися виконувати накази досвiдчених
японських,riдерiв у ToKio.

Щi мо,rодi офiцери не знали iз власного досвiд1, про промисrrову i ВiЙ-

.ькову мiць споrrучених Штатiв та iнших потенцiйних супротивникiв Япо-

r.ii. Вони не розумirrи американськоi психоrrогii i вважали США краiною

л pallapiB, нездатних воювати.
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ýoBo,ri багато старших ,л,iдерiв японськоrо уряду та збройних си.t (осо-

бллrво у ВМФ) зналu про силу Спо,tучених Штатiв та €вропи особисто. Най-

бiльШ пам'ятниМ моментоМ моrо першого вiзиту до Японii в 199В роцi cTarto

знайомство з сусiдом за cToлI,IKoM, якиЙ виявився колишнiм директором

одного з японс5ких сталеливарних заводiв (BiH мав 90 з лишrком poKiB i був

на пенсii), який розповiв MeHi про свое вiдвiдування а},{ериканських стале-

ливарних заводiв у 1930-х роках. IJей чоrtовiк був приголомшений, коли на

власнi очi побачив, що американський потенцiал вI,Iробництва високоякiс-

Hoi CTaлi був у 50 разiв вищим за японськиЙ, i лише один цей факт переконав

його у безумствi Haмipy Японii воювати зi Спо,tученими Штатами,

дле В l9ЗO-Х японськиХ zriдерiВ iз закордонним досвiдом залякалий,лрп-

гнобиди, а кiлькох HaBiTb убили моrrодi шибайголови, яким бракуваrrо iHo-

земного досвiду, - прибпизно так само, як cice вбивади Й за.л,якувал}l в

1850-х та 1В60-х роках тодiшнiх японських .лiдерiв. Звiсно, Ti cice мали не

бiльше знань про силу захiдних краlн, анiж мо,rодi японськi офiцери в 19ЗO-х

роках, РiзницЯ полягала в тому, що напади cice на представникiв 3аходу

спровокували обстрiЛи КагосiмИ та протокИ CiMoHoceKi пOтужними захiд-

ни}lи вiЙсЬковимИ кораблямИ, якi переконливо продемонстрували HaBiTb

cice, щО iхня стратегiя нереалiстична. У 1930-х роках не було таких обстрi-

лiB, якi повернулИ б обличчям до peaлbнocTi молодI,iх i запальних офiцерiв,

що не буваrrи за кордоном.

OKpiM того, iсторичнч1i| досвiд поколiння японських,riдерiв, яке зрос-

ло в Японii доби Мейдзi, фактично суперечив досвiду японських л,iдерiв

1930-х. Першi cвoi роки змужнiння прожили у слабкiй Японii, над якою

нависала загроза нападу з боку сильнiших потенцiйних ворогiв. HaToMicTb

для ялонських лiдерiв 1930-х вiйна означала запаморочливий успiх пiд час

Росiйсько-Японськоi вiЙни, розгроМ росiЙськоrо тихоокеанськогО фrrОТУ В

порт-дртурi в резуirьтатi раптовоrо нападу, яки;7 став взiрцем Аля раптово-
го нападу японцiв на американськиЙ ВМФ в Перл-Гарборi (фото 3.7), а та-

кож ефектНе знищеннЯ росiЙськоГо БалтiйсьКого флотУ японським ВМФ у
битвi в Щусiмськiй протоцi (фото 3.8). Обговорюючи в роздiлi б Нiмеччину,

ми розгляНемо ще один прикЛад рiзних поколiнЬ в однiЙ i тiй самiЙ Kpaiнi,

якi малИ радl,iкально розбiжнi полiтичнi погляди внаслiдок рiзного iсторич-

ного досвiду.
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ТакиМ чином, частково - але не повнiстю - причиною того, що Японiя

розгIочаАа другу cBiToBy вiйну з такими мiзерними шансами на успiх, стало

те, щО молодим армiйським командувачам 1930-х poKiB бракувало rрунтов-

них знанЬ та iсторичного досвiду, необхiдного для чесноi, реаrriстичноi та

PeTe,rbHOi самооцiнки. В пiдсумку Японiю спiткала катастрофа.

Японiя доби Мейдзi демонстру€ дивовижнi пара.tелi з бiльшiстю iз тих два-

надцятИ чинникiв, якi ми визначили в роздiлi 1 як TaKi, що впливають на

результати особистiсноi кризи, Щодо одного чинника (табл, 1.2, чинник 5)

японiя е найяскравiшою i,rюстрацiею з ycix семи kpaiH; для другого чинни-

ка (чинник 7) вона забезпечуе одну iз двох яскравих i.л.юстрацiй; ciM iнших

чинникiв 1, 3, 4,6, 9, 10 i 11) також важливi; а один чинник (2) зумовrrював

як позитивний, так i негативний вплив.

Бiльше нiж будь-Яка iнша KpaiHa, про яку йдеться в цili кнлtзi, Японiя

\Iейдзi iпюструе змiнИ шляхоМ запозичень захiдних зразкiв (чинник 5) пiс-

.\я ретельного порiвняння рiзниХ МОДеrrей з метою виявлення TaKoi, яка

найлiпше пасувала б до японських обставин в тiй чи iншiй конкретнiй сфе-

pi. В результатi японська конституцiя та армiя бу,rи заснованi на нiмець-

ких зразках, Ti флот - на британському, перший проект цивiльного кодек-

с\, - на французькому зразку, а реформа системи освiти бу,rа здiйснена в

1879 роцi за американським зразком. Схоже, HaBiTb американська ýeKrra-

рацiя незаrrежностi послужила взiрцем для урядовоi реформи, проект якоi

склхли Iтагакi Тайсуке та Фукуока KoTei, розпочавши свою пропозицiю iз

преамбу,tи, в якiй стверджуеться, що ВСi rrЮДи мають piBHi права, i з цього

твердження вони зробили надалi багато висновкiв, (Згадайте друге речен-
ня американськоi ýекпарацii незалежностi: <ми вважа€мо самоочевидною

iстиною Tel що всi rrюди cTBopeHi рiвними...,>) дмериканська модель уряАу,

яку запропонували Iтагакi та Фукуока, прийнята не була, проте були рва-
reHi iншi численнi закордоннi моделi,

Вище ми обговорювали polb Реаrriстичноi самооцiнки (чинник 7) у Яло-

HiI доби Мейдзi, з якою можна зрiвняти лише роль реа.л,iстичноi самооцiнки

з Фiн.tяндii. В резуrrьтатi обговорення виявилося, що успiшна нацiонаrrь-
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ПЕРЕВОРОТ

на самооцiнка потребу€ двох eлeMeHTiB. Одним iз них е готовнiсть визна-

ти болiсну iстину: у випадiку Японii такою iстиною стало те, що ненависнi

варвари вияви^исясильнiшими за японiю, i що ця Kpaiнa могла набратися

сили лише завдiяки навчанню у тих самих BapBapiB, ýругою переАумовою €

знання. Того, що лiдери Мейдзi, а також cice за десять poкiB до Реставрацii

меirдзi спромоглися зазирнути в очi неприемнiй правдi У Виrrrядi непере-

можноi вiйськовоi сиrrи Заходу, виявилося недостатньо: вони потребували

знань про ту силу з безпосереднього досвiду чи спостереження, Але Mo,ro-

дим японським офiцерам 1930-х poKiB бракувало знань з перших рук про

вiйськову силу Заходу. Реалiстична самооцiнка Мейдзi бу,tа пов'язана з iще

одним iз наших чинникiв, що визначають результат, тобто з широким япон-

ським консенсусом щодо наявностi кризи, перед якою поставив Японiю ко-

модор Перрi (чинник 1).

На прикrrадi Японii доби Мейдзi добре зрозумirrа необхiднiсть (спОРУД-

ження огорожi> та вибiркового здiйснення змiн (чинник З). Масштабнi змi-

ни бу,хи здiйсненi в багатьох сферах японського суспi.tьства дпоби Мейдзi,

включно з економiчною, правовою, вiйськовою, по^iтичною, соцiаrrьною та

технолоriчною сферами. Але в добу Мейдзi були збереженi також i риси

традицiйноi Японii, TaKi як конфуцiанська етика, вшанування iмператора,

етнiчна однорiднiсть, синiвська шанобливiсть, синтоiзм та японська писем-

HicTb. СпершУ для деякиХ iз циХ рис також пропонувалися змiни, напри-

клад, звг{али пропозицii зробити японiю республiкою та прийняти захiдну

абетку. Дrrе ЯПОНцi швидкО (спорудили огорожу>, що вiддi,rяrrа ТРаДИцiЙнi

риси, якi пiдлягали збереженню, вiд тих, якi, на думку реформаторiв, потре-

бувапи змiн, Поряд iз сиrrьним бажанням змiн icHyBarro не менш сиrrьне ба-

жання залишити традицiйне, тож деякi змiни довелося подавати як начебто

повернення до <винаЙдених традицiй>, щоб зробити цi змiни прийнятними

дляшИрокогозагалУ.ТакеспiвiснУВаннярадикальнихзмiнiзконсерватив-
ним збереженням старого е демонстрацiею чинника загальнонацiональноi

гнучкостi залех(но вiд KoHKpeTHoi ситуацii (чинник 10),

НарядУ з цiннiстЮ закордоннИх зразкiв, ЯпонiЯ доби МейдЗi irrюСтРУе

цiннiсть закордонноi допомоги (чинник 4). Як один iз численних прик"л,адiв

можна навести той факт, що британський торговець з Нагасакi Томас Гло-

вер iще в 1864 роцi посrrав вчитися до Днгrrii групу з 19 осiб iз князiвства Са-
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цума; багато европейцiв та американцiв розмiщували в cBoix помешканнях

японських гостей для тривалого проживання; можна згадати про нiмець-

ких радникiв Дlьберта Моссе та Германа Pecrrepa, якi приiхали до Яflонii в

1886 роцi, щоб допомогти ITo Хiробумi писати конституцiю Японii, а також

про першИй японськИй уларниЙ крейсеР <<Конго>>, якиfu був збудований на

британськiй верфi компанii <<Bikepc>> i згодом послужив взiрцем для удар-

них креЙсерiв <Харуна>, <Xiei>> та <KipiciMa>, споруджених в Японii.

Японiя доби Мейдзi та Японiя нинiшня е зразком сильноi нацiональноi

iдентичностi (чинник 6). Японцi та TxHi zriдери вважали свою Kpaiнy yHiKarrb-

ною, кращою за iншi краiни й такою, що cToiTb осiбно вiд решти cBiTy. Це
загальне переконанНя далО японцяМ змогу перетерпiти cтpecoBi ситуацii

доби мейдзi; iнко,л.и у них бува,л,и розбь(ностi щодо найкращих способiв

забезпечити Японii надiйне майбутне, але вони нiколи не ставили пiд сум-

HiB цiннiсть власноi краiни.

Японiя Мейдзi уособrrюе терп,tячiсть, бажання толер}вати початкову

поразку i наполегливiсть в пошуку ефективного способу IIодолання кризи

(чинник 9). Першою реакцiею Японii на погрози iноземцiв у 1850-х та 1860-х

роках буrtо бажання не впускати ix до себе, а потiм, пiсля того як'tх дове-

лося впустити до певних японських портiв, визначених угодою, - бажан-

ня виrнати iх знову. Arre поступово з'ясуваrrося i було визнано японським

урядом бакуфу, представниками cice та лiдерами МеЙдзi, що такиЙ пiдхiд

не спрацьовуе i що потрiбен новиЙ пiдхiд: вiдкрити Японiю для 3аходу, на-

вчиаися в 3аходу i таким чином посилити KpaiHy. Так само.л.iдерам Мейдзi

знадобиrrися роки для створення правових кодексiв, загальнонацiональноi

системи освiти та конституцii, i цей процес супровоАжувався роЗГАЯАОМ

рiзноманiтних проектiв, експериментуванням та змiнами. В кожнiй iз цlах

трьох сфер уряд мейдзi спершу випробовував одну або бi,rьше iноземних

л.{оделей, вiдкидав ix як HecyMicHi з японсtкою специфiкою i насамкiнець

зупинявся на якiйсь iншiй захiднiй модеrri: наприкдад, кодекс цивiл.ьного

права починався як проекти, на якi вплинули французький та британський

досвiд, а в його кiнцевому BapiaHTi бу,tо взято за основу досвiд нiмецький.

3асадничi цiнностi, якi перегrrяду не пiдлягаrrи (чинник 11), об'еднал.и

японцiв у ixHboMy бажаннi пiти на певнi жертви. Однiею з основних се-

ред цих цiнностей бу,rа BipHicTb iмператору. Осо6ливо промовисто Kpai-
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на продемонструвала Ti наприкiнцi ýругоi cBiToBoi вiЙни, ко,rи Спо,tученi

штати висунули Японii вимогу беззастережноi капiтупяцii. HaBiTb пiсля

д,вох атомних бомб, перебуваючи в безнадiйнiй военнiй ситуацii, Японiя

все одно наполягала на однiй yMoBi: <щоб у зазначенiй дек.tарацii [про ка-

пiту,rяцiю] не йшлося про жодну вимогу, яка ставила б пiд cyMHiB преро-

гативи його Величностi як суверенного правителя)>. Без прийняття Taкoi

умови Японiя готова буrrа чинити опiр вторгненню на свою територiю,

яким погрожували iй Споrrученi Штати. Сила японських засадничих цiн-

ностей була продемонстрована пiд час ýругоi cBiToBoi також готовнiстю

ведикоi кiлькостi японських вiйськових вчинити самогубство, яка значно

переважаЛа подiбнУ готовнiстЬ серед вiйськових будь-якоi iншоi сучасноi

краiни. Найбi,rьш вiдомими в цьOму вiдношеннi були пiлоти-камiкадзе на

звичайних лiтаках та пiлоти-бака на планерах з ракетним двигуном, якi

скеровували cBoi начиненi вибцiвкою машини на ворожi вiйськовi кораб-

,ri, а також моряки-смертники на пiлотованих торпедах, що запускалися з

японськиХ кораблiВ для ураження вiйськових кораблiв супротивника. Щi

високотехнологiчнi cцepToнocHi засоби, KepoBaHi камiкадзе, пiлотами-ба-

ка та моряками-смертниками, з'явилися лише пiд кiнець ýругоi свiтовоI

ьiйни, а до того протягом кiлькох poцiB траплялися, так би мовити, (<низь-

котехнологiчнi> способи самогубства, коли японськi солдати, вдаючи, що

здаються в полон, пiдривали себе ручними rранатами, щоби вбити i себе,

i cBoix ворогiв. yci цi форми самогубства служили безпосереднiй MeTi -
знищеннЮ ворожоi живоi сиrrи. oKpiМ того, японськi солдати й офiцери,

Iцо зазнали поразки в бою, як правило, вбивапи себе, не вбиваючи при

цьомУ ворогiв, суто З повагИ до вкорiненого принципу (ми не зда€NIося).

Наприк,rад, iз 257L вiйськових з елiтного японського пiдроздiлу, якиfu за,

хищаВ aTorr ТараВа в дистопадi 1943 року вiД американських вiйськ, що на

ньому висадилися ,2563 загинули, причому багато з них вчини,лл самогуб-

ство, а в полон потрапили тiльки восьмеро.

Японiя, як острiвнИй архiпеrrаГ без сцопутних KopAoHiB, перебувас у вiд-

носно сприятливому становищi в тому, що стосуеться геополiтичних обме-

жень (чинник 12) порiвняно з такими краiнами, як Фiнляндiя та Нiмеччина,

якi мають сухопутнi кордони з iншими краiнами. В попередньому роздi,л,i

ми переконалися, що довгиЙ кордон Фiнrrяндii з Росiею € для першоi краiни
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фундаментальною проб,rемою. В ровдirri б ми побачимо, що сцопутнi кор-

дони з потужними сусiдами вiдiгравапи важливу po,tb i в нiмецькiй icTopii.

Однак iншi потужнi краiни все оАно бу,rи проб.л.емою д,ля Яrrонii часiв То-

кугави та Мейдзi, HaBiTb попри те, що цi краiни розташованi за пiвсвiту вiд

Японii, вiддirл,енi вiд неi океанами. Починаючи з XiX столiття - а в сучасно-

му cBiTi ще бirtьшою мiрою, - технологiя розмивае геополiтичнi обмехен-

ня, але не усува€ ix повнiстю.

!,авайте завершимо наше обговорення Японii доби Мейдзi, визначивши Ti

мiсце щодо чотирьох запитань, що постають в результатi загальнонацiо-

наАьних кри3, але не мають стосунку до криз особистiсних: революцiя чи

евоrtюцiя, .л.iдери, конф,tiкти мiж групами та ix примирення, а також наяв-

HicTb чи вiдсутнiсть спiльного бачення.

3агаrrьнонацiонаrrьнi кризи }Iожуть набувати форпr насI,1льнIIцькоi ре-
во,rюцii (Чипi 1973 року, Iндонезiя 1965 року) або мирноТ евопюцii (пово-

енна Австрапiя). Японiя доби Мейдзi перебувае посерединi, але ближче

д0 еволюцiйного краю цьог0 континууму. 3 сьогунатом було покiнчено
З сiчня 1ВбВ року в результатi майже безкровного перевороту. Пiсля цьо-
го деякi прихильники сьогуна, але не сам сьоrун, чинили оrriр i зазнали

остаточноi поразки в громаАянськiй вiйнi, яка трива,ла пiвтора роки. Ал,е

та громадянська вiЙна в процентному вiдношеннi спричинила меншу Kirrb-

KicTb жертв, анiж переворот i контрпереворот в IндонезiТ 1965 року, Чи-
лiйrський гlереворот 1973 року та його наслiдки, а також фiнська грома-

Аянська вiйна 191В року.
В Японii не бупо ,riдера, який домiнував би пiд час доби Мейдзi такою

мiрою, якою залишили свiй особистий вiдбиток Iiтпер, Пiночет та Сцарто
вiдповiдно в нацистськiй Нiмеччинi, Чилi пiсля 197З року та в Iндонезii пiс-
lя 1965 року. HaToMicTb в Японii N{ейдзi на будь-який конкретний момент
бул.о багато ,л,iдерiв, а в 1В8O-х роках вiдбувся повiльний перехiд в,л,ади вiд
одних лiдерiв до iнших. Yci цi численнi ,riдери мали одну важливу спi,rьну

pl,tcy: безпосереднiй досвiд перебування на Заходi, й yci вони демонструва-
,r.и вiдданiсть основнiй стратегii - посиленню Японii шляхом вибiркового
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використання iноземних зразкiв. При цьому японський iмператор залишав-

ся символiчною представницькою фiгурою, а не фактичним керiвником,

що ж до конфлiктiв мiж групами та примирення мiж ними, то з 1853 по

1в68 pik в Японii iснува,rи розбiжностi щодо основноi стратегii, Починаючи

зlВ68рокУiнада,^ri,колИосноВнастратегiяУкорiни,rасяйсталазагалЬно-
прийнятою, часом виникали цirrком HopMarrbHi розбiжностi щодо полiтич-

них методiв втiлення цiеi стратеrii. ýо 1877 року деякi з цих розбiжностей

розв'язуваrrися в Насиrrьницький спосiб, особливо це стосуеться конфл,iк-

TiB мiЖ бакуфУ та альянсОм Сацума-Тьосю, який тривав до 1869 року, мiж

cice та цредставниками японських помiркованих сил в 1860-х роках, а та-

кож мiж урядом Мейдзi та незгодними самураями пiд час самурайських

повстань. 1 вновУ ж таки, piBeHb насильства пiд час цих конфrriктiв був по-

мiрним порiвняно з piBHeM насильства в Чиrri та Iндонезii. Наступне при-

мирення мiж супротивними сторонами японських конфлiктiв бу,rо значно

повнiшим, анiж у Чилi, а особливо в Iндонезii - частково тому, що пiд час

них було вбито значно менше zrюдей, а також з ог^яду на те, що ,riдери уряАу

Мейдзi докладалИ бiльшиХ зусилЬ та виявлялИ бi,rьШу вправнiсть у справi

примирення зi своiми опонентами, нiж це роби,л,и чилiйськi та iндонезiйськi

вiйськовi,riдери. Серед iнших краiн, досrtiджуваних у цiй книзi, наЙбrtижчу

паралель щодо подолання спадщини насильницьких конф,riктiв становить

собою Фiнrrяндiя пiсrrя громадянськоi вili.*rи 191В року,

подоrrання загальнонацiональних криз зазвичай потребуе численних

змiн у поrriтицi, якi MorkyTb запроваджуватися частинами або стати елемен-

тами одного спiльноrо бачення. Не можна сказати, що uriдери Мейдзi 3апро-

вадили Bci полiтичнi змiни одночасно: вони усвiдомлювали, що однi про-

блеми е бiльш нагальними, нiж iншi. Тому спочатку взялися за створення

iмперськоi apMii, запровадження податковоi реформи та вирiшення деяких

нагальних пробrrем, а свою першу повномасштабну заморську вiйну розпо-

чалИлишев1894роцi.ОднакУсiцiКроКизУМоВлЮВалИсяпринципоМ'Щодо
якого буrrо досягнуто консенсусу ще на початку доби Мейдзi: необхiднiсть

змiцнювати Японirо в рiзноманiтних сферах шляхом вивчення та вибiрко-

вого запозичення захiдного досвiду.
Такимчином'ЯпонiядобиМейдзiсталадлянасдрУгимхорошиМпрак.

тичним прикладом Дrrя Досrriдження пробrrем, що виникають пiд ч€lс По,
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долання загальнонацiона.л.ьноi кризи шляхом вибiркових змiн. Фiнляндiя
(наш перший приклад) i Японiя Мейдзi схожi в тому, що криза постала пе-

ред ними несподiвано, букваrrьно за один день, коли раптово матерiаrriзува-

лася зовнiшня военна загрова, що назрiвала роками. I фiни, i японцi мають

сильну нацiональну iдентичнiсть та засадничi цiнностi, якi вони захищали,

жертвуючи cBoiм життям у боротьбi зi значно сильнiшим супротивником;

це випробування японцям судилося проЙти пiд час ýругоi cBiToBoi ьiЙни.

Як фiни, так i японцi доби Мейдзi бу,rи брутально чесними й реаrriстами.
BTiM, у деяких вiдношеннях фiни та японцi апинилися на протилежних по-

люсах. Японiя доби Мейдзi отримувала допомогу вiд багатьох KpaiH, при-

чому саме вiд тих, якi iй загрожували; фiни ж пiд час Зимовоi вiйни майже

нiякоi допомоги вiд 3аходу не отримали. Японiя долала cBoi пробrrеми, ви-

користовуючи численнi закордоннi прик,tади, Фiнrrяндiя ж не мала змоги

скористатися жодним. Велике населення, економiчна мiць i вiддапенiсть
вiд супротивникiв давали Японii час та простiр, необхiднi для досяIнення
вiйськового паритету з краiнами, якiiй, загрожували; близькiсть i HecyMipHi

розмiри Фiнляндii та Pocii унеможливлювали такий BapiaHT д.л.я Фiн,rяндii.
в наступних двох роздirrах ми придirl,имо увагу kpaiHaM, lqе кризи сягнули

cBoei критичноi точки так само раптово, як i в Фiнляндii та Японii доби
Мейдзi, але ix вибlх був спричинений внутрiшнiми чинниками.

135

ш

[*l
F;т
[r , rrcbKi

r ,l1жчу

l :i oBI,ITb



пЕру

Болlвlя

БрАзилlя

АРГЕНТИНА

рАгвАЙп

уругвА

"ýL

l
{

-70" -б0"

_,l0, 10,

-2о" -20,

-30,
_з0"

-40,

-40,

-50,

-5с,

-80" 70, _60, ,50"

Рис" 4. Мапа Чилi

a

I

l]

у



рO3дlл 4

чилl для BOlx чилЙцIв
Поiздка до Чилi - Чидi до 1970 року - Альенде - Заколот

i Пiночет - EKoHoMiKa Чилi в перiод з |973 року i до поразки
пiночета на референдумi - Пiсля Пiночета - Пiд тiнню

Пiночета - Структура кризrI - Повернення до Чи,,r,i

\,| tэьz роцi я провiв свою академiчну вiдпустку в Чилi. На той час усе зда-

J валося мирним i спокiйним. Moi чилiйськi знайомi наго,rошували у роз-

мовах зi мною, що iхня батькiвщина дуже вiдрiзняеться вiд решти латино-

американських kpaiH. Чилi мае тривалу iсторiю демократичного урядуван-
ня, що лише кiлька разiв переривалося майже безкровними вiйськовими

переворотами, пояснювали вони MeHi. На вiдмiну вiд Перу, Дргентини та

iншиХ пiвденно- i центраrrьноамериканських KpaiH, вiйськовi бува,ли при

вrrадi в Чидi нечасто. Тому ця kpaiHa ввnlкалася найбiльш полiтично ста-

бiльною в усiй Аатинськiй Дмерицi. Чилiйцi ототожнюють себе з €вропою

та Споrrученими Штатами, а не з Аатинською Америкою. Наприкrrад, мiй

вiзит до Чилi вiдбувся в рамках програми з обмiну мiж унiверситетами Чилi

та Каrtiфорнii. IJя проrрама бу.tа започаткована як визнання не лише того

географiчного факту, що Чи,л.i та Ка,лJфорнiя займають схожi позицii в се-

редземноморських зонах захiдного узбережжя вiдповiдних континентiв,

а й Tiei обставини, що вони подiбнi за сво€ю соцiальною атмосферою та по-
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ПЕРЕВОРОТ

лiтичноЮ стабiльнiсТю. Moi чилiйськi друзi пiдсУмувалL{ це такою фразою:

<<Ми, чиrrii,rцi, добре зна€мо, як треба урядувати)>,

дле вже через шiсть poKiB пiсrrя мого вiзиту, ь |973 роцi, владу в Чилi

захопила вiйськова диктатура, яка побила свiтовий рекорд iз застосованих

державою садистських тортур. Пiд час вiйськового перевороту 11 вересня

д.*о*рurrчно обраний чилiйський президент наклав на себе руки у прези-

дентському Паr\ацi. Чилiйська хунта не лише масово вбивала cBoix спiввiт-

чизникiв i ще бiл.ьш масово пiддава,tа rx тортурам - вона винахоАила все

HoBi й HoBi способи психологiчних та фiзичних знущань, змусивши вели-

чезну кiлькiсть чиrriйцiв IIодатися у вигнання, okpiM того, хунта займалася

тероризмом, здiйснюючи по,riтичнi вбивства поза межами Чиrri, включно з

ед,иним до нападу на Всесвiтнiй торговий центр 11 вересня 2001 року (який

збiгся з роковинами чилiйського перевороту) актом полiтичного терориз-

му, в результатi якого на американськiй територii було вбито американсько-

го громаАянина (у Вашингтонi, окрlлг Ко,rумбiя, 1976 року), Щей вiйськовий

уряд залишався при вrrадi маЙже 17 poKiB,

Нинi, через 29 poKiB пiсrrя того, як хунта втратила владу, Чи,ri все ще

доводиться долати сумну спадщину того уряду, ,А,еяких,л,юдей, безпосеред-

ньо причеТних дО тортур, i вiйськових ,riдерiв бу.л.о вiдправАено за грати,

arre найвищi вiйськовi чини уникнули покарання. д багато чилiйцiв, засуд-

жуючи пересrriдування та насилля, й досi вважають той вiйськовий перево-

рот необхiдним i неминучим.
Коли ви читатимете на наступних cTopiHKax про новiтню чиrriЙську ic-

торiю, у вас виникне багато вапитань. Як пояснити таку рiзку змiну поrri-

тичного спрямування у KpaiHi з сильними демократичними традицiями?

Як Чиrri та iншi краiнИ ставлятьсЯ до нещодавньогО огидногО МИНУ,rОГО?

як чинники загальнонацiональноi кризи, обговорюванi в цiй книзi, прояв-

^ялисяв 
Чилi? Ви побачите, якi великi вибiрковi змiни вiдбу,rися в урядо-

вiй економiчнiй полiтицi та в полiтичному компромiсi. Ви також зауважи-

те деякi з уже знайомих вам чинникiв, як-от чесна самооцiнка та ii брак,

свобода дiй i iх вiдсутнiсть, пiдтримка опозицii з боку союзникiв, а також

po,rb взiрцiв або позiрних взiрцiв. Розповiдь про двох чилiйських,riдерiв

змусить нас задуматись] чи дiйсно сильнi особистостi здатнi впливати на

хiд icTopii?
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Чи,ri д.,rя Bcix чипiйцiв

коли ви чита€те цi рядки, чилiйська тема порушу€ тривожне запитан-

ня - насаМпереД для Moix американсЬких землякiв. СШД та Чилi об'едну-

ють сильнi демократичнi традицii. Перехiд вiд цих традицiй до диктатури

здавався в Чилi 1967 рокУ абсо,tютно немислимим; так само немислимим

BiH вид,а€ться багатьом сучасним американцям. дле в Чиzri це сталося, i за-

стережнi ознаки ретроспективно проявлялися iще задовго до катаклiзму,

Чи може подiбне статися у Споzrучених Штатах?

почнiмо з географii чилi, fi icTopii та народу. якщо ви поглянете на мапу,

то вас неодмiнно вразить той факъ що Чилi € найдовшою Й найвужчою

краiною у cBiTi. Простяrаючись у середньому на 100 миль iз заходу на схiд,

з пiвночi на пiвдень вона простяfа€ться на 3000 миль - майже на стiльки,

скiльки Споrrученi Штати мають у ширину. Географiчно Чилi вiдокремлена

вiд iнших Kpaiц низкою високих гребенiв Днд, що вiддiляють Ti, зокрема,

вiд Дргентини на сходi, а на пiвночi цю KpaiHy вiд Болiвii та Перу вiдмежо-

вуе Атакама - найсухiша пустеrrя у cBiTi. €диними вiЙнами, якi Чпri вела з

iншими краiнами пiс,л,я здобуття незалежностi, буrrи двi ъiilни з пiвнiчними

сусiдами - Болiвiею та Перу вiдповiдно в 1836_1839 та 1В79-1В83 роках.

попри величезну протяжнiсть територii, продуктивнi сiльгоспугiддя

чилi, fi ciлbcbt<e господарство та населення зосередженi на невеликiй части-

Hi: в IJентРальнiЙ долинi, яка оточуе столицю Сантьяго. Аише за 60 миль вiд

сантьяго розташований Вальпараiсо - rоловний порт Чилi, найбiльший на

захiдному узбережжi Пiвденноi Дмерики. Така географiчна (концентрацiя),

а також чилiйська етнiчна однорiднiсть, про яку ми поговоримо нижче, по-

сприяли едностi краiни, якiй нiколи не доводилося мати справу з геоrрафiч-

но обумовленими сепаратистськими р}хами, що докучали бiльшостi дер-

жав iз геоrрафiчним розташуванням на кшталт чилiйськоrо,

на вiдмiну вiд решти kpaiH Пiвденноi Дмерики, в яких переважають

тропiчнi умови, Чиrri, подiбно до Дргентини та Уругваю, ма€ двi великi пе-

рев€tги, зумовленi помiрною клiматичною зоноЮ пiвАенноi частини Аатин-

cbl<oi Дмер ики. Цими перевагами е вища середня продуктивнiсть cirrbcbko-

го господарства та нижча середня захворюванiсть порiвняно iз тропiчною
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ПЕРЕВОРОТ

зоною. Вiдтак Чиrri, Аргентина та Уругвай е краiнами з найвищим доходом

на однУ людинУ в ПiвденнiЙ Дмерицi, HaBiTb попри часто хибну економiчну

полiтику арrентинських урядiв. Вiдносна запrожнiсть Чилi забезпечу€ться

Ti сiдьським господарством, рибним промислом, корисними копалинами

(докладнiше про це ми поговоримо дещо згодом), а також промисловою га-

луззю. Чи,ri бу,л.а великим експортером пшеницi до Ка,tiфорнii та ABcTpanii

iще в часи ка-л.iфорнiйськоi та австра.лiйськоi золотоi .л.ихоманки в 1840-х

роках i вiдтодi залиша€ться важливим експортером сiльськогосподарськоi

продукцii. 3а ocTaHHi десятиz,,.iття KpaiHa стала Irровiдним експортером ри-

бопродуктiв у Пiвденнiй Америцi та одним iз найвiдопriших у cBiTi, Нинi

piBeHb промислового виробництва в Чилi значно вищlrй, нiж у бiльшостi

латиноамериканських KpaiH.

Якщо ж говорити про iсторiю цiсi KpaiHlr та ri народу, то до лрибуття

европейцiв територiя нинiшньоi Чи,л,i давала змогу прогодуватися ,\ише не-

великiЙ кiлькостi iндiанськоГо населенНя, якомУ бракувапо тих ку^ыrурних i

полiтичних здобуткiв, що були характерними для багатоi, rустонаселеноi та

потужноi iмперii iHKiB, розташованоi на пiвночi, на територiях сучасних Бо-

,riBii, Перу,га Еквадору. Як i на бiльшостi територii Пiвденноi та Щентра,льноi

Америки,европеЙцi,якiзавойовУВалИЙзаселялиЧи,ti,починаюЧИ31540-х
poKiB, бу.ли iспанцями. Вони завезли невелику кiлькiсть африканських рабiв

i часто одружувалися з мiсцевими iндiанцями. Таким чином, на вiдмiну вiд

бirrьшостi iнших kpaiH Пiвденноi Дмерики, нинiшня Чилi е етнiчно вельми

однорiдною i не мас ве,tикоi кiдъкостi <незмiшаних> iндiанцiв або пред-

ставникiВ африканських мtsншин. HaToMicTb чи,tiйцi € переважно iспанця-

ми та метисами, тобто нащадками ш,любiв iспанцiв та iндiанцiв; майже Bci

вони католики i майже Bci розмовляють iспанською (на вiдмiну вiд значноi

кiлькостi меншин в iнших KpaiHax Аатинськоi Америки, якi поспуговують-

ся мiсцевими iндiанськими мовами). Найбirrьша етнiчна меншина, iндiанцi

мапуче, становлять,tише 1 7о нпсел€ння, Аюдей iншого, KpiM iспанськоfо та

iндiанського, походження в Чилi на,riчуеться вiдносно мало,

ТакимчиноМ'географiяЧилi,iiiсторiяТасКладiнаселення_Всеце
сприяло едностi краiни. У свою чергу, така еднiсть позитивно впливала на

iсторiю Чилi, що буrrа менш бурх,ливою та хаотичною порiвняно з iншими

латиноамерикацськими краiнами. Дr\е буrrа й одна негативна сила, спiльна

14о

д.rя

дiш
ce"te

CIш
деI
шер

ш0l

TaJ
IxIIf

шD0

rýrc

зч
trtr
]!{']

;р
звJ

зт
:],If

ра
зпa

+
-ч
зч

t

-l



l л!:tОýОМ

lвЕflýiчну
Е1,€ться
lшL\Jtнами

hсв,ою rа-
*зстра,rii
t э 1840-х

п,*арськоi

:ером ри-
зiтi. Нинi
бп_ъшостi

Чилi д,rя Bcix чилiйцiв

для Чилi та цих Kpaiн: iспанськi колонiсти органiзуваrrи веАикi 3емАевоАо-

дiння на BiдMiHy вiд невеrrичких ферм, започаткованих европейськими по-

селенцями в Пiвнiчнiй Дмерицi. В пiдсумку вiд самого fiочатку заселення

сшД та Канади европейцями там утворилася основана на широкоrчIу базисi

демократична система урядування, тодi як у Чилi олiгархiя контролювала

переважну частину землi, pecypciB i поrriтичного життя. Така концентрацiя

полiтичноi владiи буrrа основною про6,tемою чилiйськоi icTopii.

Прихований конфлiкт мiж традицiйною владою непоступливоi о,riгархii

Та ДеДаrri бiльшим впливом iнших KлaciB суспiпьства можна було або вирi-

шити за допомогою полiтичного компромiсу, або так i залишити невирiше-

ним череЗ патовУ полiтичнУ ситуацiю. останнiЙ BapiaHT траплявся дедалi

частiше пiсля того, як у Чилi буrrо ухвал.ено нову конституцiю, Що розвела

в часi вибсlри президента, сенату та нижньоi палати конгресу - тепер вони

проводидись у piзHi роки. На жаль, ця благонамiрена iд,ея, реалiзована R

iм'я справедливого принципу баrrансу влади, призвела до того, що посада

президента, контроль над сенатом та контроль над нижньою палатою за-

звичай належав рiзним полiтичним партiям - залежно вiд того, яка з них

була найсильнiшою в тоЙ конкретний piK, коли проводилися вибори. ýBi
подальшi зN{iнИ у процедурi голосування збiльши,ц,и кiлькiсть Аiвого еАекто-

рату за рахунок зменшення домiнуючого впливу олiгархiв на вибори, Одна

змiна полягала в тому, що 19З4 року чилiйське жiноцтво нарештi здобу.п.о

право голосу на мунiципальних виборах, а1949 року - на президентських,

друга змiна стосувалася симпатiй виборцiв. Традицiйно голосування в Чилi

буrrо вiдкритим i публiчним, тому землевласникам буrrо ,rегко спостерiгати

за голосуванням селян i впливати на iхнiй вибiр, Саме тому запровадження

та€мноIо голосування в 1958 роцi й спричинило змiщення BлiBo.

чилiйськi полiтичнi партii поступово сформува,л,и три блоки: лiвий, цен-

тристськI,Iй та правий - приблизно однаковi за своею силою. Тому уряд

поперемiнно контролювали або dBi, або правi, що залежало Biд того, на чий

бiк схилялися центристи. В кожному з цих блокiв бу,хи якбiльш радикальнi,

так i менш радикал,ьнi елементи, що конфлiктували мiж собою. Наприкrrад,

у лiвому бrr,оцi були помiркованi (вкпючно з бiльшiстю ортодоксальних ко-

MyHicTiB), що хотiли запровадити змiни конституцiйними методами; вони

конкурували з нетерпл ячимилiвими радикалами, яким KopTiлo революцiй_
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ПЕРЕВОРОТ

них змiн. Зброi.rнi сили стояли осторонь вiд чилiйського полiтичного про-

цесу - до 1973 року.
Перед тим, як я приiхав до Чилi 1967 року, ocTaHHi презид,ентськi вибори

вiдбулися там у 1964 роцi. Несподiвано для Чи,ri, де провiдний кандидат у

президенти зазвичай перемагав вiдносною, а не абсоrrютною бiльшiстю rо-

,rociB, на виборах 1964 року абсолютну бi^ьшiсть голосiв отримав центрист-

ськиiltкандидат Едуардо Фрей. його вважа,tи добромисним i чесним. Страх

ПередМарксИсТаМиТаiхнЬоЮПрограМою'атакоЖЗросТаннясилилiвоiко-
аrriцii пiдштовхнули багатьох виборцiв iз правими поглядами до пiдтримки

Фрея, i його партiя здобула контроль над нижньою палатою конгресу пiд

час виборiв 1965 року. Ще дапо пiдстави сподiватися, що Фрейt зможе здiй-

снитирадика,tьнi змiни й покiнчить iз чилiйською полiтичною безвихiддю,

Фрей дiяВ швидкО i дав змогУ чилiйськоМу урядУ викуtIити КОНТРО,rЬНИЙ

пакеТ акцiй (51 %) американських мiдновидобувних компанiй, що працю-

вали на територii Чилi. BiH спрямував потiк державних iнвестицiй в чилiй,

ську eKoHoMiKy, розширив доступ до освiти для незаможних чилiйцiв, зро-

бив Чилi найбiльшим реципiентом американськоi економiчноi допомоги

в Аатинськiй Америцi з розрахунку на одну людину й iнiцiював програму

аграрн],1х реформ з метою подрiбнення великих землеволодiнь. Дле здат-

HicTb Фрея змiнювати суспiльство обмежуваrrася задавненим чилiйським

полiтичним глухим кутом. 3 одного боку, програма Фрея виявилася надто

радикальноIо для чилiйських правих. 3 iншого боку, BiH був недостатньо ра-

дикальним Дrrя чиrriйських лiвих, якi прагнуrrи бirrьшого державного кон-

тролю над мiдновидобувними компанiями, бiльших державних iнвестицiй

таiнтенсивнiшогоперерозПодi,rУземе,л.ь.3аправzr.iнняФреячиzriйськаеко.
HoMiKa продовжила потерпати вiд страйкiв, iнф,л,яцii та дефiцитiв. Напри-

клад, у Ti мiсяцi, коли я перебував у Чиrri, спостерiгався хронiчний дефiцит

м'яса: HaBiTb китове м'ясо та жорстка яловичина буваrrи у крамницях лише

iнколи, хоча овечi субпродукти продавалися щодня, Moi друзi стали жер-

твами вуличного насилля. у |969 роцi Bci три чилiйських полiтичних бло-

ки - правии, ltiF;ий i центристськмй, - вже вiдчували велике розчарування

станом справ у чипiйськiй поrriтицi.
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Чи,ti д,rя Bcix чиzriйцiв

Розвиток подiй у Чипi пiсля 1970 року скеровувався двома лlдерами, як1

становили собою гIротилежнi екстремуми яку полiтичномУ, так i в особи-

cTicHoMY ппанi; це буrrи Саrrьвадор Д,л.ьенде та Двгусто Пiночет. Спiльним

дiля них став лише один факт: ми й досi не можемо зрсlзумiти, чому кожен iз

них дiяв саме так, а не iнакше.

мое розумiння дльенде грунту€ться на пуб.tiчнiй iнформацii про ньо-

го, а також на споfадах мого чилiйського друга, якиi,r добре знав i самого

президента, i його сiм'ю. Дпьенде був типовим чилiйським Кваrriфiкованим

фахiвцем iз родини, що належала до верхнього прошарку серед,нього кла-

су. BiH був багатим, розумним, iдеал,iстичним, хорошим промовцепr i мав

потужну харизму (фото 4.1). Iще в студентськi роки BiH став переконаним

марксистом i засновником Чилiйськоi соцiаrr,iстичноi партii, яка стояла на

бiльш лiворадикальних позицiях, анiж Комунiстична партiя Чилi. Аде за

стандартами чилiйських соцiаrriстiв Дrrьенде вважався попtiркованилt, бо

його метою було приведення марксистського уряАу до влади в tlилi демо-

кратичним}I методами, а не шляхом збройноi Ревоrrюцii. 3акiнчивши медич-

ниi,l виш,ДrrЬеНДе вже у 31 piK став MiHicTpoM охорон1{ здоров'я i виконував

cBoi обов'язки надзвичайно успiшно. BiH баrr,отувався на посаду президента

Чилi в 1952, 1в5в та7964 роках, i Bci три рази зазнав поразки, причопrу двi-

чi - з великим вiдставанням вiд переможця. Тому коллr дльенде знову ба-

лотувався у президенти197О року як голова КОа,riцii Народноi едностi, кудl,л

входили соцiалiсти, комунiсти, радикали та центристи, BiH уже мав стiйку

репутацiю безневинного вiчного невдахи,

На виборах 1970 року А,rЬеНДе отримав найбiльшу частку голосiВ (ЗбYо),

але його перемога стала неперекондивою, бо значно бiльша частка елек-

торатУ (64 Yо), який буВ протИ нього, подiли.tася мiж правою коа,riцiею

(З5 О/о, лише на 1,4 7о м€нШе голосiв, нiж у Дrr.ЬеНДе!) та коалiцiею цен-

тристiв (28 у"). оскirtьки Дльенде здобув лише вiдноснр а не абсолют-

ну бirrьшiсть голосiв, то для його обрання потрiбне буrrо затвердження

конгресом, який. все ж таки зробив це в обмiн на низку конституцiйtних

поправок, якi гарантували, в тому числi, свободу преси, Незважаючи

на неконфлiктний характер та iсторiю поведiнки самого Дльенде, його

обрання негайно спровокувало невдалу спробу американського уряду
органiзувати в чилiйському конгресi протидiю затвердженню нового
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ПЕРЕВОРОТ

президента. Обрання Альенде пiдштовхну,rо До емiграцii родину одного

з Moix чилiйських ПриЯТеrriВ, який не бажав сидiти i спостерirати, яку попi-

тику буде проводити новий очiльник держави, Чому ж обрання fiрезиАен-

том такого не агресивноrо й помiркованого дiяча спричинило таку сильну

негативну реакцiю?
Причина поАягала в тому, що АльенАе та його коалiцiя fiрогоАосиАи

сВоеюМеТоюВстаноВленнявЧилiмарКсистсЬкогоУрядУ'iцяперспекти-
ВаВжахНУлачилiйськихпраВИхiцентристiв,мiсцевiзбройнiСИлИ'аТакож

уряд Спо,rучених Штатiв, У нашi днi, через десятки poKiB пiсля розвалу Ра-

дянськоrо Союзу та завершення холодноi вiйни, Moi мо,rодшi читачi, яких у

1940-х, 1950-Х та 1960-х роках iще й на cBiTi не було, не можуть зрозулtiти,

чомУЦiпотУжнiпрошаркичилiЙськогосУспiльстВаТакВпертонаМагадИся
будо-"*r*" засобами запобiгти встановленню в Чилi Марксистського уря-

ду. Пояснення цього феномену с,riд починати з того факту, що пiсля ýругоi

свiтовоi вiйни Радянський Союз заходився провоАити поrriтику свiтового

панування i створив cBoi aToMHi й водневi бомби, а також мiжконтиненталь-

нiбалiстичнiракети.У194sроцiвiннаМагаВсязадУшИТидемократичний
3ахiдний Бер,riн, перекривши до нього Bci шляхи, BiH здiйснював бруталь-

Hi комунiстичнi перевороти й жорстоко придушив повстання в Чехосло-

ваччинi,СхiднiЙНiмеччинi,УгорщинiтаПольщi'ВiнвстановИВдиктатУр}'t'
пiдтримуванi радянськими багнетами у названих та iнших схiдноевропей-

ських KpaiHax.

д найнебезпечнiшим буrrо те, що коли Фiде"tь Кастро встановив марк-

систський уряд на Кубi, то почав разоI\л iз Хрущовим розмiщувати в Kpaiнi

балiстичнi ракети, здатнi нести ядернi босголовки, на вiдстанi лише 90 миль

вiд узбережжя Спо,rучених Штатiв, Упродовж одного моторошного тижня,

якийназав".о',"л"рбУВаВсявпам,ятiвсiх,хтоживтодiйбУвдосТаТнЬо
дорослим, щоб оцiни" ", *о вiдбува,tося, cBiT був б,лижче до ядерноi ка-

,u.rpo6r, нiж будь-ко,ли у своiЙ iсторii (фото 4,2), Пiс,rя кри3и, 3авдяки по-

ступовому nor."*|""""",o '"6орIllацii 
з боку як США, так i Радянського Со-

юзу, сталО зрозумi,rо, що наспраВдi ми бу,л,и тодi ще ближчимлr Ао яАерного

катакл,iзму. Тодiшнi вiйськовi пiдери Америки знали про 162 ракети, вже

розмiщенi на Кубi, але думали, що бо€головки до них iще не завезенi, тодi як

насправдi ix уже доставили,
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Чилi д,lя Bcix чипiйцiв

Пiсля Кубинськоi paкeTнoi кризи Радянський Союз активiзував cBoi
програми зi створення потужноi ядерноi зброi та мiжконтинентальних ба-

лiстичних ракет. Спо"л.ученi Штати HaToMicTb твердо вирiшl,t.л.и бiльше не

допускати приходу до влади комунiстичних урядiв у Захiднiй пiвкуrri. Буль-
якому американському президенту, якиfu не змiг би запобiгти такому пово-

роту подiй, загрожуваrtи негайний iмпiчмент i усунення з поста за злочинне
нехтування iнтересами США; так само i президента Кеннедi поп€р€ýиz\и,

що BiH втратить посаду, якщо не зможе прибрати радянськi ракети з Куби.
На початку 1960-х США непокоiла комунiстична загроза у B'eTHaMi та iH-
ших краiнах Пiвденно-Схiдноi Азii. Чилiйськi правi, центрист],I та вiйськовi
також були рiшуче налаштованi не допустити встановлення марксистсько-
го уряду в Чилi, бо вони вже побачили, що сталося з Кубою й кубинцями-ан-
тикомунiстами пiсля того, як до влади прийшов Кастро. I вони не бажали
повторення такого calvloro сценарiю в Чилi.

Ще одним мотивом для занепокоення Споrrучених UITaTiB ситуацiею
в Чилi було те, що чиrriйськi мiдновидобувнi компанii, якi становиди най-
бiльший сектор чилiйськоi економiки, належали США i буьи спорудженi
завдяки американським iнвестицiям, адже Чилi в XlX столiттi бракува,tо
власного капiтаrrу та технологiй, щоб розвивати мiднi копальнi самотуж-
ки. 3а правлiння президента Фрея Чи,,лi експропрiюваrrа (i оп,л,ати,tа) 51 9/о

акцiй цих компанiй, i Сполученi Штати побоювалися (i як з'ясува,tося, не-
безпiдставно), що А,tьснде може експропрiювати решту 49 О/о.Тому з 1960-х
poKiB i надаrri уряд Сполучених Штатiв за допомогою програми пiд назвою
<Аrtьянс заради прогресу}) пiдтримував латиноамериканськi (зокрема чи-
.tiйrськi) реформаторськi центристськi партii i спрямовував закордонну фi-
нансову допомоrу ts Ti краiни Аатинськоi Америки, де цi партii бу,л,и при B,la-

дi, щоб запобiгти зростанню впливу пiвакiв-рево.люцiонерiв, За прав,л.iння

президента Фрея Чиrti стала провiдним латиноамериканським реципiентом
американських грошей, спрямованих на розвиток.

Яку ж по,riтику, з огляду на TaKi реалii, почав проводити А,lьенде, став-
ши президентом? 3наючи, що Його пiдтрима,л,и лише 36 7о чилiЙських ви-
борцiв i що йому протистоять чилiйськi збройнi сили та американський

уряд, BiH все ж таки вiдкинув помiркованiсть, обережнiсть та компро-
Mic i HaToMicTb розпочав полiтику, яка неминуче була б пiддана анафемi
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ПЕРЕВОРОТ

з боку вгаданих вище супротивних сип. Першим йоrо кроком за одностай-

Hoi пiдтримки чилiйського конrресу стала нацiонаrriзацiя американських

мiднодобувних компанiй без жодноi компенсацii - перевiрений рецепт,

як нажити собi впливових ворогiв на мiжнароднiй apeHi. (щоб не плати-

ти компенсацii, Дrrьенде оголосив прибуток, уже зароблений компанiями

понад певну норму прибутку, <надлишковим>; саме цеЙ надrrишок i мав

стати компенсацiею.) Президент нацiонаrriзував також iншi великi мiж-

народнi компанii. BiH нажахав чилiйських вiйськових, завiзши до краiни

велику ki,tbkicTb кубинцiв (причому сам BiH носив iз собою особистий ав-

томат, подарованиiltillому ФiДеrr.ем Кастро), а потiм запросизIциf9стро до

Чилi з вiзитом, який розтягнувся аж на п'ять тижнiв. АrrЬенДе заморозив

цiни (HaBiTb на недорогi предмети щоденного вжитку на кшталт шнуркiв

для черевикiв), замiнив елементи вiльного ринку в чилiйськiй економiцi на

державне планування соцiаzriстичного тиilу, здiilснив значне пiдвищення

зарплат i урядових витрат, а для покриття утвореного дефiциту почав дру-

кувати паперовi грошi. BiH розширив аграрну реформу президента Фрея,

експропрiювавши великi садиби та перетворивши ix на селянськi коопе-

ративи. Та хоча аграрна реформа та iнmi кроки Д,rьенде й, буьи зупrов.л,енi

благими намiрами, проводилися вони некомпетентно. Наприклад, одному

моему чилiйському приятелю, якиil на той час був 19-лiтнiм студентом-

e11oнoyicTo14, дали важливе й вiдповiдальне завдання: встановити цiни на

споживчi товари в Чилi. Ще один мiй чилiйський приятель схарактеризу-

вав тогочасну ситуацiю таким чином: <<дrrьенде мав хорошi iдеi, arre втiлю-

вав ix невдало. BiH правипьно розумiв проб,леми, якi стояли перед Чилi, але

намагався вирiшити ix хибними методами).

Резуrrьтатом IIолiтики Альенде стало пошире}Iня економiчного хаосу,

насильства та опозицii до нього. Покриття бюджетного дефiциту просто

за рахунок друкування грошей призвело до гiперiнф,rяцii, причому реаль-

на заробiтна плата (тобто з поправкою на iнфляцiю) впа,л,а до рiвня, ниж-

чоrо за piBeHb 1970 року, HaBiTb попри те, що зарплати без поправки на

iнфляцiю HoMiHaлbHo зросли. ]арубiжнi та внутрiшнi iнвестицii, а також

закордонна допомоrа припинились. Торговий дефiцит Чиrri зрiс, Споживчi

товари, HaBiTb туалетний папiр, стали дефiцитом у магазинах, де все бiльше

полиць порожнi.п.и, а черги - ДеДаrri довшали. Харчi й HaBiTb вода жорстко
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нормувались. Робiтники, якi буrrи природними прихильниками Аль€нде,

при€дналися до опозицii i вrrаштовували загальнонацiональнi страйки;

особливоi шкоди завдавали економiцi Чилi страйки шахтарiв на мiдних ко-
пальнях та власникiв великих вантажiвок. Вуrrичне насильство зростало,

дедалi частiше звучали прогнози щодо неминучоrо державного переворо-

ту. Радикальнi лiвi прихильники Аrrьенде цочали озброюватися, | водно-
час вуличнi плакати проrолошували (правi> гасrtа на кшталт Yakarta viene

(<Гряде ýжакарта>). L{e було натяком на масове знищення KoMyHicTiý, яке
правi в,rаштували в Iндонезii у 1965 роцi, про що йтиметься в наступному

роздirri. TaKi гасла бу,tи вiдкритою погрозою чилiйських правих вчинити
так само з rtiвими, що згодом i сталося. HaBiTb впливова католицька церква
Чиrri виступила IIроти Аrrьснде, коли BiH запропонував обов'язковi змiни
в навчальнiй програмi як приватних католицьких шкiл, так i державних,
спрямованi на виховання в Чилi покоrriння роботящих i безкорисливих
(<нових людей)> шляхом вiдправлення учнiв на польовi роботи як неквалi-

фiкованоi робочоi сиzr.и.

Пiдсумком такого розвитку подiй став переворот 1973 року, який багато

чиrriЙцiв схарактеризували як неминучиЙ, хоча фор*у, якоi тоЙ переворот

набув, неминучою назвати не можна. Один мiй приятель-економiст так опи-
сав MeHi падiння Альенде: <BiH зазнав фiаско, бо його економiчна полiтика
спиралася на попуrtiстськi кроки, якi ранiше вже багато разiв закiнчували-

ся крахом у iнших краiнах. Вони даrrи короткочасний лозитивний ефект за

рахунок взяття в борг чилiйського майбутньоrо, але породили нестримЕу
iнф,л,яцiю>. Багато чи,л.iйцiв захоплювалися Аль€нде i вважаrrи його мало не

святим. Arre святiсть далеко не завжди обертаеться полiтичним успiхом.
Я розпочав свою розповiдь про Альенде, зауваживши, що HixTo не може

пояснити, чому BiH дiяв саме так. Я Й досi запитую себе: навiщо ж ArrbeH-

де, досвiдчений i помiркований полiтик, почав проводити eKcTpeMicTcbKy

поrriтику, хоча добре знав, що вона неприйнятна як для бiльшостi насе-

лення, так i дrrя збройних сил? Moi чилiйськi друзi запропонували кiлька
можливих пояснень, але HixTo з них не може iз впевненiстю сказати, яке iз

них (а, може, Й нiяке) вiдображае справжнiЙ хiд думок А,rьенде. Однi з них
вважають, що попереднi поrriтичнi успiхи Аrrьенде створили у нього хибне

враження, що BiH зможе нейтралiзувати опозицiю. Президент уже мав дос-
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вiд успiшноi дiя,rьностi на посадi MiHicTpa oxopoнI{ здоров'я; BiH змiг роз-

вiяти побоювання конгресу щодо його обрання за доtIомогою }хвалення

конституцiйних поправок, якi не зв'язували йому руки у сферi економiчноi

полiтики, i тому конгрес одностайно схвадив запропоновану ним експро-

прiацiю мiднодобувних компанifuбез компенсацii. BiH сподiвався також за_

мирити збройнi си^и, взявши до своrо кабiнету ixHix трьох командувачiв.

lHrrre можливе пояснення полягае в тому, що Дrrьенде, всупереч його влас-

ним переконанням, пiдштовхували до екстремальних KpoKiB найбi,льш ра-

ДИКаrrЬНi прихильники - члени Руху ревоrrюцiйних лiвих си,л. (iспанський

aKpoHiM MiR), що праrнули повалити капiталiстичнi державнi органи Чи,ri

за допомОгою швидКоi рево.,rюцii. Вони накопичува,лЛ зброю, RI.{суну,\и

гасло <Озброiмо народ), закидали Д"л.ьенде те, що BiH виявляв слабкiсть

i нерiшучiсть, i вiдмов лялися висл}ховуватlа i,tого умовляння: <Майте тер-

пiння й почекайте iще кiпька poKiB>.

HaBiTb якщо цi обидва можливих пояснення (або одне з них) вичерпно

розтлумачують мотиви Дrrьенде, я все одно вважаю ix неповими. MeHi зда-

еться, що HaBiTb mоdi, ане лише з мудроi нинiшньоi ретроспеIсивноi точки

зору, по.л.iтика А,л,ьенде Грунтувалася на нереа,лiстичних оцiнках ситуацii та

власних можливостей,

Прогнозований путч стався 11 вересня 1973 року. За десять днiв до цього

представники Bcix трьох видiв чи,л.iйських збройних сил - apMii, авiацii та

вiйськово-морського фrrОТу - узгодили trого план. Хоча IJPY й надава.ло по-

стiйну пiдтримку опозицiйниМ ДО ДrrЬСнде силам i прагн,ч,rо прибрати його

вiд влад,и, HaBiTb американцi, якi критикували втручання Цру в чилiйськi

внутрiшнi справи, визнають, що переворот був здiйснений самими чипiйця-

ми, а не tJpy, Чиrriйськi Впс завдали бомбових ударiв по президентському

палацу в Сантьяrо, а танки сухопутних вiйськ обстрi,rяли його (фото 4.3).

зрозумiвши, Що ситуацiя безнадiйна, Дльенде застрелився з автомата, по-

дарованогО ФiделеМ Кастро. Зiзнаюся, що я скепТично ставився д,о цього

твердження i пiдозрював, що насправдi А,льенде вбили вiйськовi, якi брали

участь у путчi. Д,л,е сrriдча комiсiя, сформована вiдновленим д,е}lократичним
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урядом Чилi пiсля завершення вiйськового правrriння, дiйшrrа висновку, що
А,tьснде дiйсно покiнчив життя самогубством, Щей висновiiк пiдтвердив

MeHi один чилiйський приятель, який особисто знав члена пожежноi коман-

ди, що увiйшrtа до палаючого президентського палацу й зустрi,л,а там неба-

rатьох уцirtirrих компаньЙонiв Аrrьенде; серед них був чоrrовiк, що ocTaHHiM

бачив президента живим.
Переворот, який населення зустрiпо з полегшенням, отримав широку

пiдтримку чилiйських правих i центристiв, значноi частини середнього кла-

су i, звiсно х<, олiгархiв. На той час економiчний хаос у KpaiHi, нерозумна

урядова економiчна по,tiтика, а також вуличне насильство часiв правrriння

А,л.ьснде стали вже нестерпними, Прихиrrьники путчу вважали хунту про-

сто немIiIнучою перехiдною фазою на шляху вiдновrrення попереднього ста-

тусу-кво, коли в полiтичному життi Чи,л.i до 1970 року домiнува.л.и цивiльнi
представники середнього класу та його верхiвки. Мiй чилiйський друг роз-
повiв MeHi таку iсторiю. У груднi |973 року, всього лише через три мiсяцi
пiсля путчу, за вечерею зiбра,rися вiсiмнадцять людей (i BiH такох). Коли

розмова торкнулася I1итання трива,л.остi перебування xyHTI4 при в,lадi, то

17 iз 1В спрогнозували лише два роки. Вiсiмнадцятий riсть висловив при-
пущення, що хунта правитиме ciM poKiB, але решта гостей пiдняли його на

cMix i сказали, що це абсурд, такого, мовляв, не може бути в Чиrri, де Bci

попереднi вiйськовi уряди швидко повертали владу цивiпьному уряду. I Hi-

хто iз присутнiх на тiй вечiрчi йуявити не мir, що хунта протрима€ться при
владi майже 17 poKiB. Вона призупинила всю полiтичну дiяrrьнiсть, закри-
ла конгрес, заборонила лiвi полiтичнi партii й HaBiTb центристську Партiю
християнських демократiв (на преве,л.икий подив самих представникiв цiеi
партii), захопила чилiйськi унiверситети, а унiверситетськими ректорами
призначила вiйськових командирiв.

Один iз членiв хунти, якийстав fi лiдером майже випадково, приеднався

до Hei в останню хвилину i не очолював планування самого перевороту; це
був генера,r Августо Пiночет (фото 4.4). Буквально за пару тижнiв до пере-

вороту чилiйська армiя змусила пiти у вiдставку свого начальника штабу, бо

той був проти втручання вiйськових. Тому автоматично новим начальни-

ком штабу сухопутних вiйськ став Пiночет, який командував армiйськими
пiдроздi,л,ами в районi Сантьяго. HaBiTb на той час Пiночет вважався довоrri
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старим (5В poKiB). Iншi армiйськi rенера,л,и та командири збройних сил Чилi

вважали, що добре знають свого колегу, як гадало й цру, що зiбра,rо про

IIiночетадеТалЬнУiнформацiю.ЦРУда,rоПiночеТУтакУоцiнкУ:спокiйний,
врiвноважений,,lесний, незлий, лриязниil,роботящий, Аiловий, релiгiйний,

скромний у життi, вiдданий чоловiк i батько, без видимих iHTepeciB поза

межами apMii, католицькоi церкви та cBoei ciM'i - одним словом, не та лю-

дина, яка може очолити переворот, Хунта планувала бути KoMiTeToM piBHo-

правних партнерiв зi змiнюваним керiвництвом, ii члени обрали Пiночета

cBoiM першим zriдером головним чином тому, що BiH був сереА них найстар-

шим;бУвнаЧалЬнИкомштабУнайбi,tьшогороАУвiЙськчилiйськихзброЙних
сил (apMii); i, можливо, тому, що його колеги подi,rяrrи думку IJPY про те,

що Пiночет - лiодина не лиха i жодноi загрози не становить, Ко,ли хунта

захопИлаВладУ'ТiлiдерсамЗаяВИВ'щоКерУВаТИМеназасадахзмiнюваностi.
Та коли Пiночету настав час пiти з посаАи керiвника згiдно iз принципом

ротацii, BiH цього не зробив, HaToMicTb йому вдалося залякати cBoix парт-

HepiB по xyHTi за допомогою TaeMHoi с,tужби, яку BiH сам i створив, Члени

хунти coTHi разiв висловлювали свою незгоду з таки}I поворотом подiй, a,re

Пiночету завждИ вдавалося наполягти на своему, AHi його колеги з вiйсько-

вого уряду, aHi IJPY, aHi будь,хто iнший Н€ МоГ;\и передбачити брутапьностi

Пiночета,йогосхильностiдоаВТОриТарногоСТ'{люправлiннятаздатностi
триматися за владУ, i BiH продовжував пiдтримувати iмiдж доброго дiдуся

й ревного католL{ка, який створювали йому контрольованi державою 3MI,

показуючи, як BiH ходить до церкви зi своiми дiтьми,

Те варварство, яке сталося в Чилi пiсля 11 вересня 1973 року, не можна

зрозумiти, не усвiдом ивши ролi Пiночета, Подiбно до Гiт;lера в Нiмеччинi

1930.хта1940-хрокiв,Пiночет,яКщодиВИТисяВширокоМУконтекстi,бУв
,riдером,якиЙзаrrишивсвiйвiдбитокнаiсторичноМУПроцесi.Цейчоловiк
був iще бiльшою загадкою, анiж Альенде, Вище я HaBiB два можливих по-

яснення KpoKiB, до яких вАався А,tьенАе, але жоАного ра3у не чув хоча б

яКогосЬпраВдоПодiбногоПоясненняТогосадизму,якиiтПрояВИВПiночет.
Один чилiйський IIриятель сказав MeHi з цього приводу: <<Я так i не зрозумiв

психологii Пiночета>.

Щойно хунта захопила владу, вона заарештувала ,л,iдерiв а,rьендiвськоi

партii народноi едностi та iнших лiвих (зокрема, унiверситетських сту-
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дентiв i вiдомого чилiЙськоrо виконавця народних пiсень BiKTopa Хару
(фото 4.5)), маючи на MeTi фiзичне знищення представникiв чи,riйських лi-

вих сил. Упродовж перших 10 днiв тисячi чилiЙських лiвих зiгнали на Ава

спортивних стадiони в Сантьяrо, де iх пiААавали тортурам, допитували i

убива,rи. (Наприк,rад, труп BiKTopa Хари знайшrrи в бруднiй KaHaBi з 44 ку-

дьовими пораненнями, вiдрубаними пальцями та спотвореним обzrиччям.)

Через п'ять тижнiв пiсля перевороту Пiночет особисто наказав одному rе-

нерапу здiйснювати об'iзди чилiйських MicT (цi об'iзди назвали (караванами

cMepTi>) i убивати полiтичних в'язнiв i членiв Партii народноi €дностi, яких

армiя, мовляв, винищувала надто повiльно. Хунта заборонила будь-яку по-

лiтичну дiяztьнiсть, закрила конгрес i захопила унiверситети.
Черев два мiсяцi пiсrrя путчу Пiночет заснував орган, що згодом гtере-

творився на DINA - державну розвiдувальну органiзацiю, яка водночасви-
конувала функцii TaeMHoi полiцii. ii очiльник був пiдзвiтним безпосередньо

Пiночету i став головним виконавцем репресiй в Чилi. DINA зажила лихоi

слави сво€ю жорстокiстю, що значно перевищувала жорстокiсть iнших роз-
вiдуваrtьно-каральних пiдроздirriв чилiйських збройних сил. Вона започат-

кувала цi,rу мережу таемних концтаборiв, вигадала HoBi способи тортур i
займалася тим, що (зникала> чиrtiйцiв, тобто безслiдно знищувала ix. Один
iB таких центрiв пiд назвою <<Аа Венда CeKci> спецiаrr.iзрався на сексуаль-

них тортурах задля добування потрiбноi iнформацii - наприклад, чrrенiв

ciM'i 1ъ'язненого заарештовуваrrи й пiддаваrrи катуванням на очах ув'язне-
ного методами надто огидними, щоб ix описувати, а також використовуючи
при цьому гризунiв i спецiаrrьно навчених собак. Якщо ви маете мiцнi нерви

i вас не переслiдують нiчнi страхiття та жахи, то, rrотрапивши до Сантьяго,

можете вiдвiдати один iз таких iзоrrяторiв на <Вiлла Грiма,л.ьдi>, нинi пере,

творений на музей.

У Т974 роцi DINA перенесла свою дiя,rьнiсть ще й за межi Чилi. Вона по-

чала ii з Аргентини, аамiнувавши автомобiль i вбивши таким чином колиш-
нього головнокомандувача сухопутних вiйськ Чиrri генераrrа Kaprroca Прат-

са та його дрркину Софiю (Пратс вiдмовився при€днатися до путчу, i Пiно-
чет боявся його, вбачаючи в ньому потенцiйну загрозу). Потiм DINA розпо-
чала мiжнародну кампанiю державноrо тероризму - операцiю <Кондор>,

зiбравши попередньо нараду KepiBHlrKiB TaeMHoi попiцii Чилi, Аргентини,
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ПЕРЕВОРОТ

Уругваю, Парагваю, Болiвii й, насамкiнець, Брази,л,ii задля спiвробiтництва

у crrp"ui не обмеженого державними кордонами переслiдування i знищення

вигнанцiв,лiвихiпровiднихполiтичнихфi.Ур.Сотнiчи,,liйцiвбУ,tовисте-
женоiзнИщеновiншихкраiнахПiвденноiАмерики,€вропи,аоАногооПо-
зицiйногодiячавбилинавiтьнатериТорiiСполУченихШтатiв'Щесталося

у Вашингтонi, округ Ко,rумбiя, 1976 року лише за 14 KBapTa,liB вiд Бiлого

д'о}IУ'колИзаКладенававтомобiльбомбавбилаколИlшнЬоГочилiЙського
дипломата Орпандо Лете,л,ьера (MiHicTpa внутрiшнiх справ та оборони при

президентi Альенде), а також його американську колегу poHi Моффiт, Як

я вже зазначав вище, Ао нападу на BcecBiTHiйr торговий центр у 2001 роц1

це був единиirвипаАок убивства амер}Iканського громадянина, яке скотли

зарубiжнi терористи.
Станом на1976рiкуряд Пiночета заарештував 130 тисяч чилiйцiв, тобто

1 % всього населення Чилi. Хоча бirrьшiсть iз них з часом звiльни,tи, DINA

та iншi органи хунтИ вбиьиабо <зникнули) т],{сячi чилiйцiв (бi,л,ьшiсть iз них

BiKoM до 35 poKiB), а також чотирьох громадян Спо,rучених Штатiв та чис-

ленних представникiв iнших kpaiH. IJим вбивствам часто переАували тор-

тури, здiйrснюванi, принаймнi частково, задля вибивання iнформацii, BTiM,

ВажкосказаТИ'МожлиВо'цiтортУрибУлиспричиненiзвичайнимсадизМоМ;
чилiйськi студенти, з якими я обговорював цю тему, вказалlr MeHi й на пер-

ше, i на друге. Бrrизько 100 тисяч чи,riЙцiв втекли за кордон, i багато з них

звiдти вже не повернулися.

виникае запитання: як же так сталося, що ранiше демократична kparнa

занурилася в безодню беззаконня, яке значно перевершило Bci попереднi

ВИпадКИВТрУЧаннявiйськовихУпо,riтичнеЖИТТяЧилiсвоеютрива,л'iстю,
кiлькiстювбитихiсадизмом?ВiдповiдьчасТКоВокрI,l€ТЬсяУпоси'rеннiпо-
ляризацii, насильства та руйнацii полiтичного компромiсу, Ку,л,ьмiнацiсю

цих процесiв стало за правлiння Альенде озброення лiвих та гасла в сти,ri

<ýжакарта грядеl> з бокУ правих, якi погроЖували лiвим рiзаниною, Марк-

систськi IIлани ДrrЬеНДе та його зв'язки з Кубоrо ще бiльше, нiж rrопереднi

програми чиrriйських лiвих, налякали збройнi сиt иiл пiдгОТУВа,rи ix дсl пре-

вентивниХ дiй. ýруга частина вiдповiдi, згiдно з переконаннями чилiйцiв,

iз якими MeHi вд,алося поспi,tкуватися, стосу€ться самOго Пiночета: BiH був

незвичаЙноюпосТаТТЮ'хоЧаЙвидававсянiчимнепримiтнимiнамагався
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Чилi для Bcix чилiйцiв

пiдтримувати iмiдж доброзичливого дiдуся й ревного католика, Ma,ro докУ-

MeHTiB прямо пов'язуIоть Пiночета зi звiрствами; мабуть, наЙАостовiрнiшим

у планi доказу причетностi е його наказ генералу щодо (каравану cмepTi>.

БагатО чилiЙцiв, якi дотримуються правих поглядiв, i донинi вiрять, ц{о сам

Пiночет не вiд,давав наказiв пiдд,авати катуванням i вбивати i що вiдповi-

дальнiсть за це кровопролиття лежить на iнших керiвниках, дле особисто

я не можу повiрити в те, що Пiночет, кожного тижня чи кожного дня зу-

стрiчаю.Iись iз очiльником та€мноi полiцii та багатьма iншими вiйськовими

начальниками, не обговорював iз ними тему тортур, якими йогсr пiдzrег,ti

займалися на регулярнiЙ ocHoBi.

Таким чином, Пiночет, як i Гiтлер, вида€ться MeHi прикладом лiдера-ли-

ходiя, якиЙ дiЙсно вплинув на хiд icTopii. Одначе у злочинах, скоених чи-

лiйськими вiйськовими, не можна звинувачувати од,ного лише Пiночета, бо

нема€ жодного свiдчення про те, п{о BiH когось катував або ,чбив особисто,

В розпап сво€i дiядьностi DINд мала у штатi 4 тисячi службовцiв, чия ро-
бота полягала в допитах, тортурах i вбивствах. Я не натякаю тут на те, що

бirrьшiстЬ чилiЙцiВ - людИ надзвичайно лихi: R кожнiЙ Kpaiнi € тисячi соцiо-

патiв, готових коiти зло за наказом або просто з дозволу. Наприк,л,ад, Ti, хто

побував у в'язницях HaBiTb таких цивiлiзованих Kpafн, як Британiя та СШД,

i мав неш4астя зiшlтовхнутися з саАизмом наглядачiв та цолiцеЙських, яким

не вiддаваЛи конкретНих наказiВ поводитиСя такиМ чином, МОЖУТL, ЛИШе

уявитLl!,собi, як поводилися б цi наглядачi та полiцейськi, якби iM дiйсно вiд-

дали такий нака3.

ýругою сферою дiя,rьностi диктаторськоi влад,и Пiночета, ol(piм знищен-

ня чилiйських лiвих, стала перебудова чилiйськоi економiки на засадах

вiльного ринку i скасування масштабного втручання держави в eKoHoMiKy,

яке ранiше бу.tо в Чи,ri нормою. У перших пiвтора роки правАiння Пiно-

чета eKoHoMiKa продовжувала <усихати>, iнф,л,яцiя тривала й далi, а безро-

бiття зростало. Але в L975 року Пiночет передав управлiнllя еконо]!{iкою

групi неолiберапьних економiчних радникiв, надалi вiдомих як (чиказькi

хлопчики)>, бо багато хто з них навчався в чиказькому унiверситетi Й слу-
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ПЕРЕВОРОТ

хав лекцii eкogoмicTa Mi,rbTOHa Фрiдмана. Вони робили акцент на вiльно-

му пiдпри€мництвi, вiльнiЙ торгiвлi, орiентацii на ринковi сили, 36алан-

сованому бюджетi, на модернiзацii чи,л.iйських пiдприемств i зменшеннi

державноrо втручання.
зазвичай вiйськовi Уряди Пiвденноi Дмерики волiють мати пiдкон-

трольну собi eKoHoMiKy, якою вони розпоряджаються tsадля Bлacнor виго-

ди, а не Bia.bHy eKoHoMiKy, якою розпоряджатися не можуть, Тому ваяття

на озброення хунтою економiчноi полiтики <<чиказьких хлопчикiв> було

несподiваним, причому й досi неясно, чому так трапилось. Без Пiночета

цього моrло й не статися зовсiм, бо проти TaKoi полiтики виступали деякi

старшi офiцери чилiйських збройних сил, включно з одним членом хунти

(генера,rом ВПС Густаво Лi), якоIо Пiночет зрештою змусив пiти у вiд-

ставку 197В року. Перехiд до Taкoi полiтики iнколи пов'язують iз вiзитом

у \975 роцi дiо Чилi Мiльтона Фрiдмана, який упродовж 45 хви,tин зустрi-

чався з Пiночетом, пiсля чого надiсrrав йому листа з численними рекомен-

дацiями. дле iз зустрiчi з Пiночетом Фрiдман винiс невисоку думку про

нього. Взага,ti-то, програма <<чиказьких хлопчикiв}) суттево вiдрiзняrrася

вiд рекомендацiй Фрiдмана Й lрунтувалася на детальних планах, якi вже

чилiйськi економiсти виклали в документi пiд назвою (цеглина> (бо BiH

був громiздким i важким).
Одне з можливих пояснень поляга€ в тому, що Пiночет усвiдом.п,ював

свою некомпетентнiсть в економiчних питаннях, подавав себе як людину

простУ (а можrrиВо, BiH i справдi такиМ був), а тому не надтО Мудрi, по-

слiдовнi та переконrrивi пропозицii <чиказьких хлопчикiв)> видаrrися Йому

привабливими. Ще одним чинником могло бути те, що Пiночет ототож-

нював <чиказьких хлопчикiв> та iхню поrtiтику зi Сполученими lIТтатами,

якi надавали йому велику пiдтримку, ПОДirrЯrrи його ненависть до KoMyHic-

TiB i негайно пiсля путчу поновили фiнансову допомогу Чиrri. Як i при роз-
глядi деяких iнших kpokiB Пiночета (i Дrrьенде), мотиви в цьому випадку

залишаються незрозумiлими.
та хоч би якими буrrи Мотиви, результуюча полiтика вiльного ринку вклю-

чала В себе реприватlазацiю сотень державних пiдприемств, нацiоналiзова-

них урядом Дrrьенде (a,re не мiднодобувних компанiй); рiзке зlчIеншення

бюджетного дефiциту шляхом всеосяжного скорочення витрат по кожному
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державному MiHicTepcTBy на L5-25 %, а також вiдкриття чилiйськоi еконо-

мiки дrrя мiжнародноi конкуренцii. IJe призвело до спротиву з боку чилiй-

ського промислового оrriгархату та традицiйно впливових родин, чиi не-

ефективнi пiдприемства ранiше буrr,и захищенi вiд мiжнародноi конкуренцii

високимИ митами, а тепер бупи змушrенi змагатися й запроваджувати iHHo-

вацii. Дле в результатi запровадження HoBoi економiчноi полiтики piBeHb

рiчноi iнф,tяцii з 600 % пiд час прав,riння АrrЬеНДе впав до 9 О/о,чиtуtiлська еко-

HoMiKa почала зростати майже на 10 % щорокУ, закордоннi iнвестицii сутт€-

во зросли, витрати чиrriЙцiв на споживчi товари збiльшиrrися, а чилiйський

експорт урiзноманiтниъся i також зрiс.

IJих позитивних резуrrьтатiв вдалося досягти не без певних невдач та

болiсних насrriдкiв. Невдаrrе рiшення прив'язати курс чипiйського песо до

американського долара спричинил о в |9В2роцi веrrикий торговий дефiцит i
призвело до економiчноi кризи. Економiчнi вигоди вiд зростання економiки

розподirrяrrися серед чиrriЙцiв вельми HepiBHoMipHo; середнiй Krrac i особ,rи-

во верхнiЙ його проШарок процВiтади, але решта чиzriйцiВ ПОСТРаЖДа,rИ Й

опинилися за межею бiдностi. 3а умов демократii буrrо б важко нав'язати

TaKi зrrиднi великiй кiлькостi чиrriЙцiв, а також проводити урядову поrriтикУ,

яка була не до вподоби багатим промисловим опiгархам. Таке було мож-

ливим лише за умов репресивноi диктатури. Однак один мiй чихiiлськиiт

приятель, вагалом критичниЙ до Пiночета, пояснив MeHi: <Так, arre пiд час

правrriння Аrrьенде Дуже багато людей уже потерпали вiд нас,triдкiв його еко-

номiчноi поrtiтики, причому без жодноi надii на покращення в майбутньо-

му>. Копи стало зрозумirrо, що хунта - це не тимчасовий перехiдний етап,

що вона збираеться залишатис Я При Вrrадi, багато представникiв середнього

класу та його верхнього прошарку, попри урядовi репресii, все одно про-

довжувалИ пiдтримувати ПiночеТа через економiчне покращення (хоча й

HepiBHoMiPHe). Поза межамИ того прошарку чиrriЙського суспi,tьства, якиfu,

постраждав вiд катувань i вбивств, зросли оптимiзм та вiдчуття полегшен-

ня вiД того, щО перiод економiчного хаосу, який панував пiд час правrriння

Альенде, нарештi скiнчився.
як i багато чи,л.iйцiв, уряд Сшд також пiдтримував вiйськову диктату-

ру ПiночеТа упродовЖ майже всьогО перiодУ його перебуваннЯ ТЛРИ В,rаДi,

що можна пояснити його антикомунiстичною позицiею, Дмериканський
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УрядпроВодИВполiтикУроЗширенняеКономiчноiтавiйськовоiдопомоrи
чи.л,i й публiчно заперечував порушення прав людини режимом Пiночета

HaBiTb тодi, коли жертвами тортур i вбивств ставали американськi грома-

дяни. !,ержсекретар Спопучених Штатiв Генрi Кiссинджер сказав iз цього

приВодУ:<...ХочякбинегарноВони(тобточи,riйськахунта)непоВод,илися'

цей уряд (тобто уряд Пiночета) д,rя нас кращий за уряд Аль€нд,е>, IJя аме-

риканська урядова пiдтримка Пiночета i закривання очей на його злочини

тривали протягом правпiння преэидентiв Рiчарла HiKcoHa, ýжера,rьда Фор-

да, ýжиммi Картера та Рона,rьда Рейгана (на початку),

ОднаК rточинаючи з 19ВO-х, два чинники вiдверну,rИ УРЯд Спо,rучених

штатiв вiд Пiночета. Першим був зiбраний масив свiдчень про злочини хун-

ти, включно зi злочинами проти американських громадян, якi бу,rо дедалi

важче iгнорувати. Поворотною точкою стало жахливе вбивство в Сантья-

гоРодрiгоРохаса,чидiйськогопiд,tiтка,якийлегалЬножиВУСполУчених
штатах i якого чилiйськi вiйськовi об.лили бензином та пiдпалили. Iншим

чинником, який повернув уряд Рейгана проти Пiночета, став чи,tiйський

економiчниЙспад1982*1984рокiв,щОналашТУВаВзнаЧнУчастИнУчилiй.
cbkoi громадськостi проти Пiночета, Оскiльки в резуАьтатi економiчного

пiдйому, який розпочався 19в4 року, життя багатьох ,л.юдей одiнаково не

покращилося, чрrлiйськi лiвi набрали сили, церква стала основI-Iим пуб,r,iч-

ним стрижнем Oпозицii (попри те що Пiночет був ревним ка,fоликом), i свое

невд,оволення диктатором почали в1,Iсловлювати HaBiTb чи,tiйськi вiйсько-

Bi. Одним словом, Пitrочет був не просто ,rиходiем: згiдно з мiжнародною

позицiеrоСпо.tУченихШтатiв,вiнставнебезпечниМдляаМерикаНсЬкИхпо-
,tiтичних iHTepeciB.

Уl9ВOроцiхУнтазапропонУВаланоВУконс'гитУцiю,яказакрiпилабiн-
тереси правих та вiйськових, i звернулася до виборчiв iз проханням,tегi-

тимiзувати Пiночета, проrолосувавши за подовження TepMiHy його прези-

д'ентсЬкихпоВноВажецьнавiсiмрокiв(з19Вlпоl9В9рiк).Пiсляпропаган.
дистськ<li кампанii, суворо контрольованоi хунтою, переважна бiльшiсть

чиrriЙцiв схва,\ила нову конституцiю та подовжений президентський TepMiH

Пiночета. Коли цеЙ TepMiH добiгав кiнця, хунта в 198В роцi знову оголосила

плебiсцит,якийподовживбиПоВноВаженняПiночеТащенавiсiмрокiв-
аж д!о \997-rо,коли диктатору мало виповнитися82,
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YTiM, цього разу ПiноЧет прорахувався,i опоненти переграли його, Мiж-

народна увага змусила хунту проводити кампанiю вiдкрито, а голосуван-

ня - чесно. Сполученi Штати пiдтримаr\и своiми ресурсами опозицiю, яка

рO3горнула широкоýIаСштабнУ дiя.л,ьнiсть, зарееструВ аьши 92 7о ЛОТеНЩiЙ-

них виборцiв, i провеrtа чудово спданова}Iу кампанirо пiд простим i зрозу-

мiлим гаслом <Hil> (фото 4.6), На подив Пiночета, учасники кампанii <Hi!>

церемогли, здобувши 5в % голосiв. Хоча спершу Пiночет увечерi пiсля голо-

сування спробував буrrо заперечити результат плебiсциту, iншii ч,rени хунти

змусили диктатора визнати йоrо. Однак 42 о/о чилiйцiв пiд час тих вiдьних

виборiв 198в року все одно проголосували за Пiночета,

здобувши перемоrу пiд гаслом (Hil>, опоненти Пiночета нарештi отрима,\и

можливiсть повернутися до влаАи пiд час президентських виборiв, призна-

чених на 1990 piK. Д.tе учасники кампанii <Hil> налiчувалrI 17 рiзних груп,

якi мали 17 рiзних Пог,tядiв на майбутне Чилi пiсдя замiни Пiночета. Тож

над краiною нависла небезпека звернути на той проторований ш,tях, яким

пiшrrи союзнi демократичнi краiни пiсrrя перемоги над Нiмеччиною та Япо-

нiею в ýругiй свiтовiй вiйнi. 3 цьоrо приводу Черчи,r,tь у своiй шеститомнiй

працi з icTopii ýругоi cBiToBoi <Трiупrф i трагедiя>, написав таке: <l тодi ве-

,цикi демократичнi KpaiH1,1, вiдсвяткувавши переNIогу, змогАи знову поверну-

тися д,о cBotx колишнiх дурощiв, якi ще зовсiм недавно мало не коштували

iп,r життя>. Схожа пробrrема постала й гrеред tlилi: чи повернуться чи,л.iйцi

до cBoix колишнiх дурощiв: непоступливостi та нездатностi до компроптiсiв,

якi коштували багатьом iз них хиття, а всьому населеннiо - iхнього демо-

кратично обраного уряду?
Iз тих пiвакiв-противникiв Пiночета, яких BiH не встиг знищ1,Iти, пiсля

1973 року 100 тисяч втекли за кордон. Вони тривалий час, близько 16 ро-

KiB (до 1989-го) перебува.л,и у вигнаннi й мали достатньо час},, щоб заду-

матисЯ над своеЮ непоступливiстю. Багато з них поlдалися до Захiдноi

або Схiдноi €вропи, де могли спостерiгати, як дiяпи соцiаrriсти, KoMyHic_

ти та iншi представНики лiвиХ у европейСьк1.1х KpaiHax i якиХ РезУrrьТатiВ

досяfли. Ti чилiйськi вигнанцi, якi опинилися у Схiднiй €вропi, зазвичай
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сильно розчаровувалися, з'ясувавши, що непосТУПrrИВi лiваки-iдеа,riсти,

прийшовши до влади, не спромоглися забезпечити щасливе життя для

громад,ян своiх Kpaiн. Ti ж чилiЙцi, якi втекли дiо 3ахiдноi €вропи, ма-

ли змогУ спостерitати за дiя,льнiстю помiркованих соцiал-демократiв,

результатом якоi став високий piBeHb жиаая та спокiйна полiтична ат-

мосфера на вiдмiну вiд Tici, яка панувала в Чилi. Вони переконалися, що

лiвим силам не треба бути радикальними та непоступливими i що бага-

тьох cBoix цi,л.ей можна досягти шляхом переговорiв та компромiсiв iз

людьми, якi мають iншi полiтичнi погrtяди. Вигнанцi бачили крах Радян-

сL,Кого Союзу та комунiстичних урядiв Схiдноi €вропи, а також криваве

придушення народних демонстрацiй у Китаi 1989 року. Yci цi спостере-

ження посприяли значному послабленню екстремiзму та комунiстичних

силtпатiй чилiйських лiвих.

Уже пiд час кампанii (Hi!) 19В9 року fi учасники, якi дотримувалися

рiзних полiтичнl,tх поглядiв, збагнули, що вони не зможуть перемогти,

якщо не навчаться спiвпрацювати мiж собою. Вони усвiдомлювали також,

що Пiночет i досi користу€ться пiдтримкою чипiйських бiзнесових кiл i

BepxHix прошrаркiв суспi.льства, а caMi вони нiколи не зможуть перемог-

ти або iм нiколи не Аозволять перебрати влад,у HaBiTb у разi перемоги на

влrборах, якщо не запевнять прихильникiв Пiночета у гарантiях особистоi

безпекИ в постпiнОчетiвськУ добу. ХоЧ як болiснО було, л,iвим силам у разi

приходу до влади доведеться практикувати терпимiсть по вiдношенню до

колишнiх вороriв, чиi погrrяди вони зневажали i чие ставлення до них осо-

бистО було жахrrИвим. iM довелосЯ заявитI4 про сtsоЮ готовнiсть булувати

<Чидi дпя Bcix чипiйцiв>, i цю мету Патрiсiо Ей;rВiн, перший демократично

обраний президент Чилi пiспя Пiночета, проголосив у своiй iнавгурацiй-

нiй промовi 12 березня 1990 року.
Пiсrr.я того як альянс iз 17 груп, що брали участь у кампанii (Hi!), пере-

мiг на референдумi, лiвi, якi входиrrи до його складу, постали IIеред необ-

хiднiстrо переконати альянсiвських центристiв iз Християнсько-демокра-

тичноi партii, що }Iового,tiвого уряду боятися не c,l,iд, BiH не буде таким ра-

дикальним, як свого часу був уряд Аrrьенде. В пiдсумку,лiвi та центристськi

партii об'еднаrrися у виборчлrй альянс, що був названий коа.лiцiею партiй за

демократiю (concertaciбn de partidos por la Democracia). AiBi погодилися на
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те, що коли альянс переможе на виборах 1990 року (i BiH перемiг), то посада

президента буде гIереходити по черзi вiд rriвих до центристiв, i що вони Аа-

д},ть можливiсть представниковi християнських демократiв першим посi-

сти президентську посаду. Вони погодилися на цi умови, бо усвiдомлювали,

що це единий, спосiб, у якиir можна нарештi повернутися до влади.

Альянс Concertacion перемiг на чотирьох постпiночетiвських виборах

поспiль - у 1990, 1993,2000 та 2006 роках. першими двома президентами

бчпи християнський демократ Патрiсiо Ейлвiн та Едуардо Фрей-молодший
(син колишнього президента Едуардо Фрея). Наступними двома прези-

дентами бу,rи Рiкардо Аагос i Мiшеrrь Бачеrrет; остання стала першою чи-

.riйською жiнкою-президентом (i е донькою генерала, якого пiночетiвська

хyнта пiддала тортурам i кинула за грати). В 2010 роцi Concertacion зазнав

поразки вiд представника правих сил Себастiана Пiньери,2014 року соцi-

алiстка Бачеrtет повернулася до влади, а в 2018 роцi знову переьtiг консер-

ватор Пiньера. Таким чином, пiсля Пiночета Чилi повернулася до функцiо-
нYючоi демократii, якай досi е аномалi€ю для Аатинськоi Америки, але це

повернення сталося в рез}.льтатi BerleTeHcbKoi вибiрковоi змiни: у по,tiтикiв

з'явилася r,oToBнicTb толерувати, fuти на компромiс, дiлитися владою й по

черзi обiймати вrrаднi посади.

OKpiM вiдмови вiд по,riтичноi непоступливостi, буrrа iще одна масштаб-

на змiна, здiйснена демократичними урядами в Чилi пiсля Пiночета, i сто-

с)/валася вона економiчноi полiтики. HoBi уряди загалом проАовжували

ýотримуватися пiночетiвськоi полiтики вiльного ринку, бо в дапекосяжнiй
перспективi вона виявилася вдалою i бrrаготворною. Уряди, сформованi з

представникiв Concertacion, HaBiTb поглибили цю поrriтику, знизившr,r iM-

портнi мита таким чином, що вони в середньому станом на 2007 piK стано-

вили лише З О/о * найменше у cBiTi. Буrrо пiдписано угоди про Birrbrry торгiв-

_rю зi Споrrученими Штатами та €вропейським Союзом. Основною змiною,

яку BHic альянс Concertacion в економiчну поrriтику попереднього вiйсько-

вого уряду, стало збirrьшення державних витрат на соцiаrrьнi програми та

реформа законiв про працю.

Пiсля змiни уряду в 1990 роцi чипiйська eKoHoMiKa зростаrrа вражаючи-

\1r1 темпами, i Чиrri посiла провiднi економiчнi позицii в Аатинськiй Дме-

рицi. У 1975 роцi середнiй дохiд на людину становив у Чилi 19 7о вiд аме-

159

- :1.1Оf ТИ;

. _ ]кож,
D5Ilx Klл l
l П€Р€МОГ-

реуоги на
скобистоi
lrа_ъt у разi
a[енню Ао
о HItx осо-
, бl,дlъати
,ýDатично

- пере-

:, : r Н€об-

-демокРа-

таким ра-
lтристськi
l партiй за

Цилися на



{-

ПЕРЕВОРОТ

риканського; на 2000 piK цей показник зрiс до 44 %, тодi як середнiй дохiд

у рештi KpaiH Аатинськоi Америки падав, PiBeHb iнф"rяцii в Чилi зараз низь-

кий, верховенство права -_ мiцне, права приватноi власностi добре захище-

Hi, а обсяrи всеосяжноТ корупцii, з якою я зiштовхнувся в 1967 роцi, рiзко

зменшилися, Наслiдком (а також i частковою причиною) цьоrо полiпшено-

го економiчного KniMaTy стало подiво€ння iноземних iнвестицiй, що вiдбу-

лосянадзВичайношВидiко-впершiсiмрокiвпiсляповерненнякраiнидо
засад Ae}-{oKpaTii.

Нинi Сантьяго ма€ зовсiм iнший вигАяд порiвняно з тим MicToM, яке я по-

бачив 1967 року, Воно наiжачилося хмарочосами (серед яких i наirьищий у

пiвденнiй Дмерицi), мае нове метро та новий аеропорт. С)днак результати

ВражаюЧогоекономiчноrозРосТанняЧидiдiстаютьсяневсiм.Економiч-
на HepiBHicтb залиша€ться високою, а соцiа-л,ьно-економiчна мобiльнiсть -_

низькою, Чилi lr Надаrri залиша€ться краiною koHTpacTiB мiж баrатством та

злиднями, хоча нинi баrачами € переважно HoBi бiзнес-rriдери, а не землевлас-

ники, як колись. дле загальне суттеве покращення чилiйськоi економiки оз-

нача€, що хоча вidноснuйрозрив мiж багатими та бiдними заАиша€ться й досi,

абсолюmнuй економiчний статус бiднякiв у Чилi значно полiпшився, Частка

чr.rлiйцiв, якi живуть tsа межею бiднtlстi, впала ьiд24 % пiд час останнього року

правлiння Пiночета до 5 7о у 200З роцi,

Перемога кампанii <Hi!> в 19В9 роцi не означала, що Чилi звiльнилася вiд

Пiиочета i збройних сид. дж нiяк: перш нiж пiти з поста президента, Пiно-

чет протягнув закон, згiдно з якиý{ BiH став довiчним сенатором, IJейt закон

д,озволиВ йому такоЖ призначитИ кiлькоХ новиХ cyдAiB Верховного суд,у i

зберегти за собою посаду гOловнокомандувача збройних си,л" допоки BiH

Уi998роцiневийшовнапенсiюУвiцiВ3рокiв.Щеозначапо,щоПiнrrчет
зi своею потенцiйною загрозою ще одного вiйськового путчу завжди був

на думцi в чиrtil-цських демократичних лiдерiв, Як пояснив один iз моiх чи-

лiйських друзiв, <<це приблизно те саме, якби пiсля капiтупячii Нiмеччини

у TpaBHi 1945 року Гiтлер не наклав на себе руки, а залишився довiчним се-

натором i командувачем нiмецьких збройних силI> Ще бi,tьШе змiцнивши
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позицii чилiйських вiйськових, пiночетiвська конституцiя мiстила в собi

статтЮ (чиннУ донинi), в якiЙ сказано, що 10 О/о ьiд проdамiв продукцii чи-

,liйських дер)<авних мiдновидобувних компанiЙ (так, саме вiд продажiв,

а не вiд прибуткуl) ма€ щороку illтиу вiйськовий бюджет. IJe забезпечу€ чи-

лiйським збройним силам базис, що значно перевищу€ суму, необхiдну д,rя

захистУ Чи,цJ вiд будь-якоi реальноi iноземноi загро3и, особАиво 3 огАяАу на

те, що остання (iз двох Загаrrом) вiйна, яку довелося вести краiнi, закiнчи-

лася понад сто poKiB тому - в 1883 роцi, що кордони Чи,ri захищенi океа,

ном, пустелею та високими горами i що сусiднi краiни (Аргентина, Болiвiя

it Перу) не становлять для Hei загрози. €диним, проти коrо можуть бути

використанi чилiЙськi зброЙнi сили, е сам чилiЙськиЙ народ.

Чилiйська конституцiя, схвалена пiд час правлiння Пiночета, мiсти-

]\а три cTaTTi, що сприяли правим силам. В однiЙ iз них зазначалося, що

в ceнaTi, який складаеться iз 35 чденiв, десять ceнaTopiB не обираються,

а призначаються президентом зi списку чиновникiв, в якому мають бути

однi лише консерватори (наприклад, колишнi командувачi apмii та фло-
ту). Коrrишнi президенти ставали призначуваними довiчними сенаторами,

Друга стаття (скасована лише 2015 року) передбачала, що в кожному чи-

_riйському виборчому окрузi (в разi виборiв до конгресу) мали обиратися

дво€ кандидатiв, першому з яких достатньо бу.л.о вiдносноi бiльшостi го-

;\ociB, але другиЙ мав перемагати з бiльшiстю В0 7о; через це в будь-якому

окрузi було дуже важко обрати вiдраву двох представникiв вiд лiвих си,r.

Остання стаття вимагае 5/7 rолосiв виборцiв дrrя змiни конституцii, arre

в демократичнiй Kpaigi (особrrиво такiй поrtiтично подрiбненiй, як Чи,ti)

таку частку го.tосiв набрати вельми важко. Тож хоча пiсля того, як Пiно-
чет втратив пост президента, i минули десятки poцiB, Чилi й досi живе за

видозмiненим BapiaHToM його конституцii, яку бiльшiсть чилiйцiв вважа-

ють нелегiтимною.
Будь-якiй KpaiHi бо,лJсно визнавати i спокутувати злочини, якi вчиниАа

влада проти своiх же громадян або громадян iнших Kpaiн. Болiсно тому, ц{о

\,1инулого не переробити, а багато .л,иходiiв часто й досi живуть, не розка-
явшись, а HaToMicTb мають вплив i широку пiдтримку, Визнання та споку-

тування буrrи особливо тяжкими в Чилi, тому що HaBiTb пiд час вiльного

п,rебiсциту 1989 року Пiночета пiдтримаzrа значна частка чиzriЙцiв, BiH зали-
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шився головнокоманАувачем збройних си^, а Аемократичний уряд мав ва-
гомi пiдстави боятися вiйськового путчу, якби почав пересrriдувати вiйсько-
вих злочинцiв. У Авох випаАках - коли почалося розслiдування щоАо сина
пiночета i коли комiсiя з прав люАини розпочала роботу iз розслiдування
звiрств, вчинених хунтою, на вулицях дiйсно з'яви^исявiйськовi у повному
споряАженнi. iхню появу пояснили начебто (навчаннями), але прихована
загроза була очевидною д,rя Bcix.

патрiсiо Ей,rвiн, перший презиАент постпiночетiвськоi доби, дiяв обе-
режно. Коли BiH пообiцяв (справеАливiсть у рамках можливого>, чиrriйцi, якi
сподЬа,л,ися на звеАення paxyHKiB, буьи розчарованi й боялися, що ця фра-
за - лише евфемiзм, за яким кри€ться вiдсутнiсть справеАливостi взагалi.
Але Ейлвiн дiйсно започаткував Комiсiю з правАи та примирення, що опу-
б,tiкlъаrrа iMeHa 3200 чилiйцiв, яких убиьиабо <зникнули>, а друга комiсiя в
200З роцi скА€IАа звiт про звiрства. Виступаючи по теrrевiзору, ЕЙ,rвiн мало не
плакав, благаючи прощення у роАин жертв вiд iMeHi чилiйського уряду. Таке
проникливе вибачення вiд iMeHi уряАових zriдерiв за влочини, cKoeHi Аержа-
вою, ста€ дедмi бйьш рiдкiсним явищем у сучаснiй icTopii; найближчою па-
ра^еллю буrrо так само проникливе вибачення з боку нiмецького канцлера
Bi,r,li Брандта на мiсцi варшавського гетто переА жертвами колишнього на-
цистського уряду Нiмеччини (детаzrьнiше читайте в роздi,лi 6).

Поворотною точкою у справi звеАення paxyHKiB з Пiночетом став бри-
танський орАеР на йогО арешт, виданийУ 199В роцi, коrrи BiH приikав Ао лон-
донськоi клiнiки на zriкування. Ордер буrrо видано на запит iспанськоrо суА-
дi, який вимагав екстрадицii Пiночета до lспанii, де BiH мав би постати переА
суАом за злочини проти zr,ЮДЯНОСТi й конкретно - за вбивство iспанських
громаАян, Спершу аАвокати Пiночета стверАжували, що BiH мае iMyHiTeT
вiд кримiн€lльного пересrriдування, бо тортури та убивства е легiтимними
функцiями уряАового апарату. Коли ж британська Паzrата,rордiв зрештою
вiдкинуzrа цю аргументацiю захисту, аАвокати Пiночета поча^и стверАжу-
вати, що iхнiй пiдзахисний старий i немiчний, а тому мае бути звiльнений iз
rуманних MipKyBaHb. Адвокати д,озво^яли фотографУвати йогО тirrьки ТОдi,
коzrи BiH сидiв у iнва,riдному вiзку. Пiсля 503 днiв Аомашньоrо арешту бри-
танський MiHicTp внутрiшнiх справ вiдмовив Iспанii в екстрадицii Пiночета
начебто на тiй пiдставi, що йому бракуватиме сил свiдчити в cyAi, а реаль-
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но, мабуть, за ту допомогу, яку BiH надав Великiй БританiТ пiд час ii вiйни
за Фолклендськi острови з Аргентиною. Пiночет негайно вилетiв до Чиrri,

Пiсля прибуття zr.iTaKa його викотили з салону в iнваrriдному вiзку, а потiм
BiH пiдвiвся й пiшов по злiтнiй смузi, щоб потиснути руки чи,riйським гене-

ралам, якi прийшл,и його привiтати (фото 4.7).

Але HaBiTb чилiйськi правi були шокованi з'ясованим пiдкомiсiею Сена-

ту США фактом того, що Пiночет мае 30 мiльйонiв доrrарiв на секретних

рахунках в американських банках. Правi були готовi примиритися з тор-
турами та вбивствами, але сильно розчарувалися, дiзнавшись, що Пiночет,
якого вони вважали не таким, як решта корумпованих латиноамерикан-
ських диктаторiвl ц}пив i ховав грошi. Верховний суд позбавив Пiночета
iMyHiTeTy, яким той користувався, будучи довiчним сенатором. Чилiйська
податкова сrrужба (ана,rог американськоi Сrrужби внутрiшнiх доходiв) ви-

сунула проти нього звинувачення у поданнi неправдивих податкових звi-
TiB. (Мабуть, податкiвцiв надихнув приклад сумнозвiсного американського
гангстера Аль Капоне, якому вдавалося уникати вiдповiдаrrьностi за здiйс-
нення та замовлення убивств, контрабанду й органiзацiю мережi гральних
закrrадiв i борде,riв, однак якого врештi-решт посадили до федера,rьноi тюр-
ми за ухилення вiд сплати податкiв.) Вiдтак Пiночету висунули обвинува-

чення в рiзних фiнансових злочинах та вбивствах i помiстиrrи пiд домашнiй
арешт. Його дружину та дiтей також заарештува,rи. Проте в 20О2 роцi Пiно-
чета оrолосили нездатним постати перед судом через деменцiю. BiH помер

вiд серцевого нападу в 2006 роцi у вiцi 91 року.
3рештою чиrriйським садистам i вбивцям бу,tо висунуто обвинувачення,

i десятки з них потрапили за lрати, включно з генералом MaHyerreM Кон-
трерасом, очiльником пiночетiвськоi TaeMHoi спужби DINA, якого засудили

ьо 526 poKiB тюрми i який до caMoi cMepTi так i не розкаявся. Багато чи-

,tiйцiв старшого BiKy розцiнюють TaKi вироки як надто cyBopi й продовжу-
ють вважати Пiночета прекрасною людиною, що зазнала несправедливих

пересrriдувань. HaToMicTb iншi чиrriЙцi ввa>кають Ti вироки надто м'якими,
надто нечисленними, надто запiзнiлими, скерованими лише проти кримi-
нальникiв низовоi ланки, а не вищих чинiв. Та й Ti злочинцi, що засудженi,

потрапляють до спецi:л.льних комфортних в'язниць iз курортними умовами
проживання. Аише 2015 року чилiйськi суддi звинуватили 10 вiйськових за
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вбивство вiдомого спiвака BiKTopa Хари в 1973 роцi, а ciMox iнших - ва

вбивство Родрiго Рохаса в 1986 роцi: вiдповiдно через 42 та 29 poKiB пiсrrя
ско€ння цих злочинiв. У 2010 роцi президент Чи,ri Мiшель Бачелет вiдкри-
ла в Сантьяго музей <Вiлла Грiмаrrьдi>, в якому эберiгаються документи з

моторошними подробицями тортур i вбивств пiд час правпiння хунти. IJe

буrrо б абсо,л.ютно немислимим, допоки Пiночет залишався головнокоман-

дувачем збройних сиrr.

Чиrriйцi й досi долають моральну дилему: як с,лJд ставитися до позитиts-
них i негативних аспектiв прав,riння колишнього вiйськовоrо уряду ixHboi
краiни, а надто - як збаrrансувати економiчнi досягнення та вчиненi злочи-
ни. IJя дилема € нерозв'язною. Треба поставити просте запитання: навiщо
намагатися порiвнювати економiчнi досягнення та cKoeHi злочини? Чом би
просто не визнати, що вiйськовий уряд досяг економiчних успiхiв, але при
цьому вчиняв жахливi зzr.очини? Arre чиrriЙцям таки довелося порiвнювати
перше з другим пiд час п,rебiсциту 1989 року, коли ix поставили перед про-
стим вибором: сказати (так>> чи <Hi> подовженню презиАентських повно-
вa>кень Пiночета ще на BiciM poKiB; тодi вони не м€lли змоги сказати <<так,

але...)) або <Hi, але...>. Поставши перед таким вибором, 42 О/о чиьiйцiв про-
голосували (<так>, попри огиднi дiяння, якi в кiнцевому пiдсумку вийшrrи
назовнi ft буьи виставленi на пубzriчний осуд у Музеi <Birr,ra Грiма,л,ьдi>. Хоча
бiльшiсть моАодих чи,л.iйцiв сьогоднi зневажа€ Пiночета, розбiжнiсть по-
гrtядiв серед людеЙ похилого BiKy, що пам'ятали роки правлiння Аrrьенде Й

Пiночета, можна продемонструвати на прикладi двох подрlrкнiх пар, уяких
я брав iнтерв'ю. В кожнiй iз пар дружина та чоловiк просили мене опитати
ix окремо, бо rxHi погляди на TaKi болiснi теми дrже рiзнипися. Обидва гrrа-

ви ciM'i ска3аАи MeHi при6rrизно таке: <<Поrriтика Пiночета принесrrа Чилi
економiчнi здобутки, але його тортури та вбивства пробачити неможливо>.
А дружини зазначили; <Пiночетiвськi тортури та ъбиsства бул,и злом, але
ви ма€те зрозумiти, що його полiтика принесла Чилi економiчнi здобутки>.

Структура нашоi книги передбача€ розкриття чинникiв, що полегшують або
гальмують подолання кризи; Чидi iлюструе багато з них.
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По-перше, змiни в Чилi насправдi бу,tи вибiрковими та масштабними
(таб,r. 1,2, чинник 3). Спершукраiна зламала свою давню традицiю мiнiмаль-

ного вiйськового втручання i вирiшиrrа задавнене протирiччя мiж урядовим
втручанням в eKoHoMiKy i принципом невтрr{ання уряду в eKoHoMiKy. Вона

досягла цього шляхом рiзкого переходу до невтручання. Згодом, коли тен-

денцiю тривалого вiйськового втручання буrrо повернуто навспак, це по-

вернення реаrriзува.,rи вибiрково: так, демократичний уряд вiдновиrrи, але

здiйснений вiйськовими перехiд до економiки вiльного ринку зберег,rи. IJe

стало однiею з двох чиrriйських тривалих змiн, яка також irr.юструе неабияку

гнучкiсть (чинник 10): соцiаrriсти, якi насамкiнець повернулися ло влади,

вiдкинуrtи свою вiдданiсть соцiаrtiзму i продовжили економiчну поrriтику

ненависного вiйськового уряду. ýругою тривалою чилiйською змiною стала

вiдмова (принаймнi впродовж кiлькох ocTaHHix десяти,л,iть) вiд непоступли-

вого заперечення полiтичноrо компромiсу, яким (запереченням) характе-

ризувалася заrальнонацiона.tьна полiтика протягом переважноi частини

чилiйськоi icTopii.
Чилi здiйснила цi вибiрковi змiни шляхом двох цикпiв непевностi й фi-

аско (чинник 9). Першим циклом була невдаrrа спроба Аrrьенде подолати

хронiчнi соцiаrrьно-економiчнi пробrrеми Чилi через заперечення компро-
Micy й започаткування марксистського правrriння. !,ругим циклом - невда-

ла спроба Пiночета також вiдкинути компромiс i подовжити власне прези-

дентство - BiH прорахувався i програв референдум 1988 року.
Як Чилi вдалося вийти з майже 17-,riтнього перiоду вiйськових репресiй

та нечуваноi жорстокостi уряду, не зазнавшипри цьому ще гrrибшоi психо-
логiчноi травми? Хоча нинi KpaiHa все ще дола€ спадщину пiночетiвськоi
в,\ади, мене приемно здивувало те, що чиrriйцi бiльше не ятрять cTapi ду-

шевнi рани. 3а такий результат сrliд бути вдячним нацiонаrrьнiй iдентичнос-
Ti чи,r.iйцiв та iхнiй гордостi (чинник 6). Чиrriйцi й досi дотримуються думки,
яку висловили моi чи,riйськi друзi ще 1967 року: <Чилi дlхе вiдрiзняеться
вiд iнших латиноамериканських KpaiH; ми, чиrtiйцi, знаемо, як треба уря-
д}rвати>. Чилiйцi немало постаралися для того, щоб залишатися вiдмiн-
ними вiд народiв iнших латиноамериканських KpaiH i ефективно керують

своею краiною. Вони виявили готовнiсть дотримуватися гасла <Чиrri дrrя

Bcix чиrriйцiв> попри потужну мотивацiю, яку мали багато з них, не вважати
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чилiЙцiв протилежних поглядiв своiми легiтимними земляками. Без TaKoi

нацiональноi iдентичностi Чилi не вдалося б уникнути полiтичного паралi-

чу i знову стати найбirrьш демократичною та найбirrьш заможною краiною

Аатинськоi Америки.
чиrri продемонструвала здатнiсть до чесноi оцiнки власних можливо-

стеЙ на одному етапi та брак роэумiння реаrtьного становища - на iншому

(чинник 7). Пiночет i його прибiчники зробили у 1973 роцi правильне при-

пущення, що зможуть взяти гору над своiми противниками як в Чи,ri, так i

за кордоном; Дльенде ж помилився у своему переконаннi, що зможе встано-

витив Чилi марксистський уряд демократичними методами, Це ще раз за-

свiдчу€ сумну iстину: порядним людям з добрими намiрами успiх не завжди

гарантований, часто його досягають люди лихi, хоча так начебто не ма€ бути.

на прик,rадi Чилi добре видно, яку роль вiдiграе пiдтримка ззовнi або

ii вiдсутнiсть (чинник 4). Протидiя а боку сшд призвела до падiння уряду

дльенде, а швидке вiдновлення американськоi еконOмiчноi допомоги пiсля

перевороту 1973 року сприяло тому, що вiйськовим вдавалося довго трима-

ТИСЯПРИВrrадi. Завдяки своему сприйняттю (не зовсiм реалJстичному) еко-

номiки сшА як взiрця вiльноrо ринку Пiночет обрав економiчну полiтику,

яку сповiдувalли <чиказькi хлопчики>.

Таким само чином Чилi iлюстру€ як переваги свободи дiЙ, так i вади,

пов'язанi з браком TaKoi свободи (чинник 12). Географiчна iзоляцiя Чи,r.i вiд

латиноамериканських сусiдiв завдяки горам та пустелям значно зменшила

потребу дrrя Альенде чи Пiночета переймаlисятим, що iхня полiтика може

спровокувати iнтервенцiю з боку прилеглих Дргентини, Перу та Болiвii. На

противагу цьому, диктаторськi режими в Угандi, Руандi, Схiдному Пакиста-

Hi, Камбоджi та багатьох iнших Kpaiнax були пова,rенi шляхом iнтервенцii з

боку сусiдНiх краlн. Дrrе свободУ ДiЙ А,rЬенде обмежуВаrrИ Да,rекi Споrrученi

штати, тодi як свободу дiй ycix чилiйських урядiв - вiдкритiсть мiсцевоi

мiдновидобувноi промисловостi (стовпа чилiйськоi економiки) умовам cBi-

тового ринку, на якi Чиrri впz\ивати змоги не мала.

Отакими е рисичилiйськоi кризи з точки зору кризи особистiсноi. А те-

пер розгляньмо риси, притаманнi rrише загальнонацiонаrrьним кризам (тоб-

то зовсiм не притаманнi кризам особистiсним), i порiвняймо подii в Чилi

з подiями в iнших r<paiнax, якi ми дослiджуемо в цiй книзi.
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Чиr,i для Bcix чиzriйцiв

По-перше, криза 1973 року в Чилi, як i криза 1965 року в Iндонезii (про

яку ми поговоримо в наступному роздi,ri), бупа внутрiшньою, на вiдмiну вiд

зовнiшнiх ударiв у Японii 1853 року та у Фiнляндii 1939-го. (IJe не о3наЧае,

що сzriД повнiстЮ вiдкидатИ POZl.b ЗОВНiшньогО тискУ з бокУ сшА У ЧИzr.iЙ-

ськiй кризi.) Як чи,riЙська, таК i iндонезiЙська кризИ виниклИ В РеЗУrrЬТаТi

поrriтичноi поляризацii, незгоди щодо гrrибоко вкорiнених засадничих цiн-
ностей, а також готовностi вбивати йбутивбитим, але не йти на компромiс.

по_друге, iсторiя чи,ri iлюструе проблему мирноi ево,rюцiI та насиль_

ницькоi рево,r,юцii. В Нiмеччинi 1В48 року, а також пiд час насильства ради-
KaлiB, яке розпочалося 1968 року, насильницька ревоАюцiя зазнаrrа пора3Ки,

апе мирнiй евоrrюцii, що прийшrrа iй на змiну, вдалося досягти значноi ча-

стини тих самих цirrей. Австралiйських змiн, якi почалися \945 року, буrrо

досягнуто цiлковито завдяки мирнiй евоrtюцii, HaBiTb без жодноi спроби ре-
воrrюцiЙного насильства. На вiдмiну вiд цього, кризи як у Чилi, так i в Iндо-

незii, вiдповiдно в\973 та 1965 роках, завершилися насильницькими рево-
люцiями, якi на триваrrий час привели Ао влади вiйськовi уряди. A,te в обох

краiнах цi вiЙськовi уряди бу,rо усунуто шляхом мирних протестiв. Хоча

успiх цих заходiв не був гарантованим на час ix початку, за iншого BapiaнTa

розвитку подiй спроба повЕ[лити Пiночета або Сцарто шляхом насильниць-

кого повстання майже неминуче спровокуваrtа б збройнi силrи на його жор-

стоке придушення, Дле Hi чилiйськi, Hi iндонезiйськi збройнi сили не нава-

жилися стрiляти у великi натовпи беззбройних демонстрантiв на вулицях.

По-трете, подiбно до Iндонезii 1965 року та Нiмеччини 1933 року, але на

вiдмiну вiд Японii доби Мейдзi та Двстрал.ii пiсля ýругоi cвiToBoi, Чилi iлю-

струе роль видатного лiдера: у випадку з Пiночетом це був пiдер виключно

ьихий (на мою думку). Чилiйськi друзi говорили MeHi, що зростання tIоля-

ризацii в Чилi наприкiнцi 1960-х та на початку 1970-х poKiB уможливило те,

що подолання цiеi поляризацii здiйснювалося в насильницький спосiб. Iще

HaBiTb до перевороту 11 вересня 1973 року насильство наростало протягом

шести poKiB. Що вдивуваrtо чи.л,iйцiв, як-от Moix друзiв, якi на вечiрцi у груд-

Hi1973 року висловлювали переконання, що вiйськовий уряд перебувати-

ме при владi не бiльше двох poKiB, так це триваrriсть насильства. То був не

просто короткочасний вибуховий сплеск убивств протягом днiв чи тижнiв

безпосередньо пiсля путчу; чи,riйцiв продовжувати вбивати й мучити бага-
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то poкiB, а Пiночет протримаВ СЯ ПРИ В,rадi майже 17 poKiB, IJe стало неспо-

дiванкоюнелишедляпростихчи,t'iйцiв,айдпятИх'хТо'3даВалосяб,моrли
передбачити поведiнку Пiночета: його партнерiв по xyHTi, що мали змогу

десятиrriттями спостерiгати за його вiйськовою кар'ерою, та Цру частиною

роботи якого е lrрогнозування того, що може статися в iнших краiнах, ýе-

якi партнери Пiночета по xyHTi бу,rи не менше за Цру здивованi його не-

щаднiстю i прагненням триматися за владу, що суперечило траАицiям ycix

попереднiх,л.iдерiвпУтчистiвУчи,riйськiйiсторii.[сторикийдосiламаютЬ
голови над загадкою психологii цього iндивiда,

остання тема, розкрита сучасною чилiйською iсторiею, стосу€ться об-

межень, якi заважаЮrО P"U,'.O"o розiбратися з лиходiйством минулого i ycBi-

домити його причини. У TpaBHi 1945 року нацистська Нiмеччина зазнала

повноiвiйськовоiпоразки'багатоfiнацистськихлiдерiвнаклалинасебе
руки, а вся KpaiHa буzr,а окупована ii ворогами, Пiсля ýругоi cBiToBoi вiйни в

уряд Нiмеччини потрапиrrо багато колишнiх нацистiв, однак вони не могли

вiдкрито захищати ckoeHi нацистами злочини.3 iншого боку, iндонезiйська

армiявбилаабоорганiзУВалав1965роцiвбивсТВапонадпiвмiльйонасвоiх
спiввiтчизНикiв, однаК iндонезiйський уряд, якиil стояв за цими жахiттями,

залишився при владi та зберirас ii за собою й донинi. Тож не дивно, що на-

BiTb сьогоднi, через бiльш як 50 poKiB пiсля того масового кровопролиття,

iндонезiйцi неохоче говорять про них,

Чилiйський випадок мiститься десь посерединi. Вiйськовий уряд Чилi,

який давав накази щодо вбивств, мирно передав владу демократичному

уряду. Але вiйськовим ,riдерам HixTo не помстився, i вони зберег,л,и за со-

боюзначнийв,rаднийВплиВ.СпершУновийдемокраТичнийУрядЧилiне
наважувався пересrriдувати вiйськових злочинцiв у судовому порядку, BiH i

сьогоднi робить це з великою обережнiстю, Чому з обережнiстю? Тому що

армiя може повернутися до старого. Тому що й досi багато чилiйцiв пiдтри-

муютЬ Пiночета. Тому що, ца жаль, гасло <<Чилi для Bcix чиrriЙцiв>> позначае

краiнУ,вякiйзнайшлосямiсцедляколишнiхвiйськовихз,л.очинцiв.
Насамкiнець хочу зазначити, що багатьох американських читачiв, зане-

ПокоенИхзросТанняМполiтичноiполяриЗацiiвсьогоднiшнiхСпо,rУчених
IIITaTax, ця розповiдь про недавню iсторiю Чилi може на^якати, Попри

сильнi чилiйськi демократичнi традицii, полiтична поАяризацiя в цiй KpaiHi
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Чиzri дzrя Bcix чи,л.iйцiв

та вiдмова вiд компромiсу завершилися насильством i диктатурою, якi ба-

гато чилiЙцiв не могrtи передбачити. Чи може подiбне статися у Сполучених
Штатах Америки?

Хтось одразу заперечить: <3BicHo, Hi! США надто вiдрiзняються Biд Чи-
пi. Американська армiя нiколи не збунту€ться i не встановить диктатуру>.

Так, Спопученi Штати дiйсно багато в чому вiдрiзняються вiд Чилi. При-
чому однi з цих вiдмiнностей зменшують, а iншi - збizrьшують ризик згор-
тання демократii в Kpaiнi. Якщо демократii в США дiЙсно приЙде кiнець, то

це станеться не через повстання, очолене команАувачами збройних сил, -
для цього iснують iншi шляхи. Обговорення проблем, якi стоять перед Спо-
лученими II[ацпд4ц, я tIродовх(у в роздiлi 9.

Ко,rи у 2003 роцi я повернувся до Чилi - вперше пiсля того, як полишив

цю краiну 1967 року, то сходив до президентського палацу Ал,ьенде, що
нинi вiдкритиiт, як туристичний об'ект. MeHi сказали, що вхiд вiльнийiбез-
коштовний. Бi,tя парадного входу стояв похмурий полiсмен (карабiнеро) з

гвинтiвкою. BiH заЙняв пост на ящику б,л,изько двох футiв заввишки i тому
бовванiв над,i мною. Непривiтно поглянувши на мене згори вниз, чоловiк
запитав, що MeHi треба. Почувши, що я - турист, BiH пропустив мене все-

редину. А я мимовоrri подумав: (Можливо, я, сам про те не здогадуючись,
порушив якесь правило?> Потiм MeHi спало на думку, що саме такий по-
лiсмен або вiйськовий мiг облити бензином Родрiго Рохаса i спалити йогоI

Я злякався i невдовзi пiшов геть, добре затямивши, цому демократичний
уряд Чиrri не поспiша€ висовувати обвинувачення пiночетiвським сади-
стам i вбивцям.
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lндOнЕзIя, нАрOджЕння
нOвOТ крАТни

В готелi - Iсторiя Iндонезii - Колонiальна ера -
Незалежнiсть - Сукарно * ýержавний переворот -
MacoBi вбивства - Сlхарто - Спадщина Сухарто -

Структура кризи - Повернення до Iндонезii

l ндонезiя - четверта у cBiTi KpaiHa за кiлькiстю населення. Вона налiчуе

I бrrrrоло 260 мiльйонiв житеrriв, поступаючись за цим показником лише

Китаю, Iндii та Спо,rученим Штатам. IJe також найбiльш населена KpaiHa у
cBiTi, де переважае мусульманське населення: тут його HaBiTb бiльше, нiж

у Пакистанi, Банг,rадеш або IpaHi. 3 огляду на цi факти можна подумати, що

Iндонезiя займае одне iз провiдних мiсць на шпальт€lх американськоi та ев-

рогtейськоi преси.

Та насправдi crroBo (мусульманський>> асоцiюеться у жите,л.iв Заходу

з рiзними краiнами, але не з Iндонезiею. Нинi американськi та европейськi

ЗМI лише зрiдка згадують про неi. Наскiльки я пам'ятаю, Ti нечастi випадки,

ко,л.и Iндонезiя впродовж ocTaнHix 15 poKiB потрапляла на першi шпальти

свiтових видань, стосувалися дiвох великих землетрусiв та авiакатастрофи з

численними жертвами, страти кiлькох торговцiв наркотиками (серед яких
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буьиill iноземнi громадяни) попри мiжнароднi протести, загибелi 200 тисяч
людей в результатi цунамi 2004 року, та вибуху бомби в Балi 2О02 року, який
спричинив численнi жертви. IJей брак уваги поясню€ться 1им, що нинiш-
ня Iндонезiя не характеризу€ться подiями, якi становлять основу темати-
ку заголовкiв мiжнародних 3MI, як-от громадянськi вiйни, терористичнi
напади та хвилi iMMirpaHTiB, що накочуються на краiни €вропи; вона не е
aHi супербагатою, aHi зrrиденною, не зчиняе багато шуму в мiжнароднiй по-
,r.iтицi. Якщо ми, американцi, колись i думаемо про Iндонезiю, то в нашiй

уявi постае краiна (третього cBiTy> в чудовими туристичними принадами,
зокрема, з мальовничими кра€видами та пляжами, iндуськими храмами в
Ба,ri, найбiльшими у cBiTi кораловими рифами та найкращими умовами для
пiдводного плавання з аквалангом та в масцi з руркою, а також iз прекрас-
ними батиковими тканинами

Свою першу поiздку до Iндонезii я здiйснив 1979 року, i розпочав ii з то-
го, що зупинився в готелi, де стiни у фойе буrrи прикрашенi розписами на
теми iндонезiйськоi icTopii, У Споrrучених Штатах темами аналогiчних во-
бражень могли б стати Американська революцiя, Громадянська вiйна, 3оло-
та лихоманка в Калiфорнii, трансконтинентальна залiзниця та iншi епiзоди
150-250-рiчноi давнини. Arre розписи в фоЙе того iндонезiЙськоrо готелю
стосувалися подiй ocTaHHix 35 poKiB. Темою бiльшостi з них був так званий
Комунiстичний переворот 1965 року. 3ображення та пояснюва,л.ьнi тексти
пiд ними докладно розповiдаrrи, як комунiсти замордува-л.и й убиьи кiлькох
генераrriв; як один iз тих генераzr,iв примудрився втекти зi свого будинку
чере3 огорожу; як випадково пiдстреrrили його п'ятирiчну доньку i як вона
померла Ki,l,bKa днiв потому. Скrrадалося враження, що тортури та вбивство
отих генераrr.iв i загибель маленькоi дiвчинки бу1*и наЙстрашнiшою подiею
в icTopii Iндонезii.

Arre жодна з тих картин не розповiдал.а про те, що сталося пiсrrя смер-
Ti генера-лJв: про вбивство понад пiвмiztьйона iнших iндонезiйцiв внасzr.iдок

пiдбурювання та сприяння з боку iндонезiйських збройнихсил. Те, що про
цей перiод не буrrо сказано анiчогiсiнько, € неабияким недолiком, адже з ycix
масових убивсть, що сталися у cBiTi пiсrrя !,ругоi cBiToBoi вiйни, лише Ki,tbKa
переверши,tи за кi,л,ькiстю жертв подii в lндонезii. Через двадцять poKiB пiс-
ля мого першого вiзиту, пiд час Moix повторних приiздiв до цiеi краiни MeHi

|72



]ваний
тексти
с_\ъкох

г!Jlнкч

ш вона
п(Ество

шоýею

Iндонезiя, народження HoBoi краiни

жодного разу не доводилос ячутивiд iндонезiйських друзiв про Ti вбивства,

аж до змiни уряду в 199В роцi. Ще приб,rизно так само, якби уряд Пiночета

вбив у 100 разiв бirrьше чилiйцiв, але про цi вбивства нiколи б не згадуваrrи

aHi Ti люди, яким вдалося вцirriти, aHi чилiйськi iсторики.

Коли ви чита€те цi рядки, перед вами постае проблема порiвняння Iндо-

незii з Чилi з точки зору кризи та тих змiн, якi необхiдно бу.lо здiйснити, щоб
Ti подоrrати. В обох краiнах бу.tо зруйновано полiтичний компромiс, в обох

KpaiHax ,riBi намага лися взяти пiд свiй контроль уряд, в обох Kpailiax вiдбу-

лися вiйськовi перевороти, якi поклали край цим намаганням i встанови-

,rи тривалi диктатури. З точки зору досягнення нацiонального примирення

пiсля того, як одна полiтична група влаштувала рiзанину cBoix полiтичних

опонентiв, Iндонезiя, поза cyMHiBoM, лежить на протилежному eKcTpeMyMi

стосовно Фiнrrяндii, тодi як Чилi перебува€ десь посерединi. Ви переконае-

теся, що Iндонезiя, наЙмоrrодша з доспiджуваних нами KpaiH, € прикладом
процесу успiшного творення нацiонаrtьноi iдентичностi.

Щоб зрозумiти, що сталося пiд час iндонезiйrськоi кризи 1965 року та вiдра-

зу пiсля Hei, почнiмо з передiсторii, Iндонезiя - нова краiна, яка здобу.tа

незалежнiсть лише в |945 роцi, а як об'сднана колонiя оформилася тiльки
1910 року. IJe тропiчна KpaiHa, розташована на eKBaTopi мiж HoBoto Гвiнеею

та Австра,,tiею на сходi й Азiею на заходi, що ма€ високi гори iз численними

дiючиvtи вулканами. Один iз них, Кракатау, вiдомий cBoiM найбiльш ката-

строфiчним виверженням ч новiтнiй icTopii (1В8З piK), внаслiдок якоIо роз-
,л.етiвся на друзки майже весь ocTpiB, а в атмосферу буrrо викинуто стiльки
вуr\канiчного попелу, що кrriплат землi змiнився на весь наступниЙ piK. З ycix

iндонезiйських ocTpoBiB (див. с. 170) найбiльш вiдомi Ява, Балi, Суматра та

CynaBeci, а також острови Борнео та Нова Гвiнея, якими Iндонезiя воrrодiе

спiльно з iншими краiнами.

У географiчному п,rанi Iндонезiя е найбiльш розпорошеною краiною

у cBiTi: тисячi ii населених ocTpoBiB розкиданi на територii протяжнiстю
iз заходу на схiд 3400 миль. Упродовж ocTaHHix 2000 poKiB на деяких iндо-
незiйських островах iснуваrrи держави корiнного населення, Але жоднiй
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ПЕРЕВОРОТ

iз них не вдалося взяти пiд контроль бirrьшiсть Iндонезiйського архiпеrrагу,

i вони не залишили по собi в сучаснiй Iндонезii aHi iMeHi, aHi бодай якоiсь

iсторичноi концепцii. В ,riнгвiстичному ceHci Iндонезiя е однiею з найбiльш

розмаiтих KpaiH у cBiTi - ii жителi розмовляrоть 700 мовами. Вона так само

розмаiта i в реrr.iгiйному планi: бiльшiсть iндонезiйцiв е мусульманами, але

тут проживають i великi християнськi та iндуiстськi меншини, а також буд-

ьисти, конфуцiанцi та прихи,rьники традицiйних мiсцевих BipyBaHb. Хоча

в Iндонезii i трапляrrися насилля ft бунти на ре,riгiйному rpyнTi, вони були

значнО менШ масштабнИми, нiЖ у Пiвденнiй Азii та на Блйзькому Сходi.

Iндонезiйцi рiзних конфесiй зазвичай ставляться один до одноIо вiдносно

толерантно. MeHi доводилося бувати в тих районах lндонезii, де християн-

cbKi й MycyлbмaнcbKi cerra iснують одне побiля одного, i я не завжди мiг здо-

гадатися, яку реrriгiю сповiдують в тому чи iншому ceлi, допоки не помiчав

мечеть або церкву.

Починаючи з 1510 року, португальцi, потiм (iз 1595 року й надаrri) голланд-

цi, а опiсля - британцi намагалися започаткувати колонii на низцi остро-

BiB, якi зараз належать Iндонезii. В остаточному пiдсумку британськиЙ

контроль обмежився деякими раЙонами Борнео, а в схiднiй IIоловинi

острова TiMop зберег,rася едина португальська колонiя. Найуспiшнiшими

колонiстаir,{и буьи ГОZr,rrаНДЦi, зосередженi на ocTpoBi Ява, де про>l<ивало

найбiльш численне аборигенне населення (бiпьш як половина всього насе-

лення сучасноi lндонезii). 3адпя самоокупностi та прибутковостi колонiй

ГО,rrrаНДЦi в XIX cToлiTTi об.tаштували на Явi та CyMaTpi плантацii, продук-

цiя з яких експортувалася. дrrе голландцям вдалося встановити контроль

на всiй низцi далеких ocTpoBiB лише близько 1910 року, тобто через бiльш

як три столiття пiсля прибуття на iнд,оневiйський архiпелаг. Прикrrадом

того, як довго цей архiпелаг залишався не дослiдженим голландцями,

можна вважати те, що лише 1910 року голландський губернатор вiдкрив,

що схiдно-iндонезiйський ocTpiB Флорес та прилеглиЙ маленький ocTpiB

Комодо е домiвкою найбiльшоi у cBiTi ящiрки, так званого комодського

дракона. НеэважаюЧи на своЮ довжинУ - близькО 10 футiВ i вагУ ДО Ki,rb-
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Iндонезiя, народження новоi краiни

касот фунтiв, ця тварина заАишалася невiдомою для европейцiв понад чо-
тириста poKiB.

Слiд зазначити,що слово <Iндонезiя>> з'явилося лише бrrизько 1850 року,
коли йоrо придумали европейцi, Гоrrrrандцi називали свою колонiю <Iндiя>,

<Нiдер,rандська Iндiя> або <<Голландська Ост-Iндiя>. CaMi ж житепi архiпе-

лагу не маrrи aHi нацiонапьноi iдентичностi, aHi спiльноi мови, aHi почуття
едностi, щоб протистояти голландцям. Наприкrrад, яванськi вiйська при€д-

нувалися до голландських, щоб перемогти сильну державу на ocTpoBi Сума-
тра, яка була rxHiM традицiйним суперником.

На початку 1900-х poKiB гоrrrrандська ко.tонiалл.ьна адмiнiстрацiя вда,rа-

ся до KpoKiB, спрямованих на перехiд вiд суто експлуататорськоi полiтики

у своiй колонii до так званоi етичноi полiтики, тобто врештi-решт почала

робити якесь добро i для iндонезiйцiв. Так, гол,tандцi вiдкри,rи школ.и, збу-

дували заrriзницi та iригацiЙнi комплекси, започаткували в основних MicTax
мiсцевi адмiнiстративнi ради та спробува,,rи вирtшити проб,rему яванськоi
перенаселеностi шляхом сприяння емiграцii до менш заселених далеких ос-
TpoBiB (супроти бажання корiнних жителiв тих ocTpoBiB). Але цi заходи в

рамках етичноi полiтики даrrи обмеженi резуrrьтати - частково тому, що
caMi Нiдерланди буrrи маz,,.енькою краiною i не мали змоIи вкладати багато
коштiв в Iндонезiю, а також тому, що цi зусиrl'ля гоrrrrандцiв, а потiм - i не-
залежноi Iндоневii нiвелюваrtися швидким зростанням кiлькостi населення,
внаспiдок чого з'являлося дедалi бiльше голодних poTiB. Сучаснi iндоне-
зiйцi вважають, що негативний вплив rолландських коrrонiзаторiв значно
переважив ix позитивн иiх впtуив.

На початку 1900-х poKiB у дедаrri бi,л.ьшоi кiлькостi жителiв го,rzrандськоi
Ост-Iндii почЕlли формуватися пiдва,rини <нацiональноi свiдомостi>. Тобто

у них з'явиrrося вiдчуття, що вони е не просто жителями свого конкретного
султанату пiд керiвництвом го,r,rандцiв у тому чи iншому районi Яви або
Суматри, а належать до бirrьшоrо територiальноrо утворення пiд назвою
<Iндонезiя>. Iндонезiйцi з отакими зачатками вiдчуття ширшоi iдентичнос-
Ti становили собою багато виразних, але часто вiдмiнних груп: яванськоi
групи, яка вважала себе вищою в культурному ппанi, iсrrамського руху, що
праrнув MycyлbмaнcbKoi iдентичностi д,rя Bciei lндонезii, профспi,tок, ко-
мунiстичноi партiI, студентiв, яких посилали вчитися до Нiдерrrандiв, та
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ПЕРЕВОРОТ

iнших. Тобто iндонезiйський рух за незалежнiсть був подрiбнений за iдео-

,tогiчними, географiчними та релiгiйними ознаками i мiстив у собi зародок

тих пробrrем, якi продовжували переслiдувати Iндонезiю i пiсля набуття

нею незалежностi,

Резу,tьтатом стали не лише страйки, змови та агiтацiя проти голланд_

ського панування, а й конф.л,iкт мiж цими iндонезiйськими групами, який

породив непросту й зап,л,утану ситуацiю. Виступи цих груп сягнули межi,

коли у l920-x роках голландцi перейшли до полiтики репресiй i вiдправи,rи

багатьох мiсцевих ,л,iдерiв до концтабору в далекому peгioHi гол,л,андськоi

HoBoi Гвiнеi, що потерпав вiд рiзних хвороб.

Важливим внеском у справу остаточного формування iндонезiйськоi ед-

HocTi стала евоrrюцiя й трансформацiя маrrайськоi мови - мови TopriBлi

з давньою iсторiею, в (бахаса iндонесiа> - iндонезiЙську мову, яка нинi с
спiльною д,tя Bcix iндонезiйцiв. HaBiTb найбiльш поширена з сотень iндо-

незiйських мiсцевих мов яванська мова центрально\ Яьи е рiдною менше

нiж дrrя третини населення Iндонезii. Якби ця найбiльш уживана мiсцева

мова стала мовою загальнонацiональною, то це симвоrriзувало б домiну-
вання Явиi,l таким чином поглибило б пробпему, яка й досi докуча€ сучас-

нiй Iндонезii: страх перед яванським домiнуванням з боку iндонезiйцiв, якi

живуть на iнших островах. Яванська мова ма€ ще й ту додаткову вад,у, що
вона вiдобража€ iсрархiчну структуру суспizrьства, i в нiЙ дrrя людеЙ вищо-

го чI,1 нижчого прошарку призначено рiзний лексикон. Нинi ж я, подiбно до
переважноi бirrьшостi iндонезiЙцiв, вiддаю перевагу чуловiЙ MoBi бахаса,

що ста^а загальнонацiонаrrьною мовою Iндонезii, Вивчати ii досить легко.

Аише через 18 poKiB пiсrrя того, як Iндонезiя при€днала до себе голландську

Нову Гвiнею i запровадила там мову бахаса, я з'ясував, що нею розмовля-
ють HaBiTb неосвiченi новогвiнейцi у вiддален}lх селах. Граматика бахаси

проста, але гнучка завдякl1 можливостi додавати префiкси й суфiкси до
багатьох кореневих сдiв, що дае змоrу створювати слова iз передбачувани-

ми значеннями. Наприклад, прикметник bersih означа€ <<чистий>>, дiесло-
во membersihkan - <(чистити>о iменник kebersihan - <(чистота), а iменник

pempersihan - (<очистка).
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Iндонезiя, народження HoBoi краiни

Пiсля того як Японiя у груАнi 1941 року оголосила вiйну Спо,rученим Шта-

там i розпочала свою експансiю ocTpoBiB Тихого океану та Пiвденно-Схiд-
Hoi Азii, вона швидко захопила голландську Ост-iндiю. Фактично, основним
мотивом оrолоlllеннявiirни бу,rи нафтовi родовища на голландському Бор-

нео, а також маrrаЙськиЙ каучук та олово, бо в самiЙ Японii нафти не бу.л.о

i вона залежала вiд американських нафтових поставок, якi американський
президент Рузвеrrьт скасував у вiдповiдь на японську агресiю в Китаi та оку-

пацiю нею французького Iндокитаю" Нафтовi родовища Борнео буьинаft-
ближчим альтернативним джереzlом нафти дrrя Японii.

Спершу вiйськовi rriдери Японii, здiйснюючи окупацiю гоrrrrандськоi

Ост-Iндii, заявляли, що iндонезiйцi та японцi е азiйськими братами у бо-

ротьбi за новий антиколонiаrrьний порядок. Iндонезiйськi нацiоналiсти
спочатку пiдтримапи японцiв i допомогrrи iM подо.л.ати гоАландцiв. Але
японцi в основному прагнули отримувати з голландськоi Ост-Iндii сиро-
вину (особливо нафту та каучук) дrrя японськоi BoeHHoi машини i поча-

ли проводити репресii, HaBiTb жорсткiшi за rолландськi. Коли хiд вiйни
змiнився не на користь японцiв, ocTaHHi в |944 роцi запропонуваrrи iндо-
незiйцям незаrrежнiсть, щоправда, без зазначення KoHKpeTHoi дати. Коли
ж 15 серпня 1,945"року Японiя капiтуrrюваАа, то iндонезiйцi проrолосиrrи
незаrtежнiсть букваrrьно д,ва днi потому, наступного дня ратифiкуваrrи
конституцiю i органiзували мiсцеве ополчення. Але вони швиАко зрозумi-
ли, що поразка гоrrzrандцiв, якоi вони зазнаrrи вiд японцiв, обiцянка нева-

лежностi вiд Японii, а потiм поразка ocTaHHboi вiд Спо,rучених Штатiв не

гарантували Iндонезii свободу, HaToMicTb у BepecHi 1945 року туди прибу-
ли британськi та австраrriйськi вiйська i перебрапи контроль вiд японцiв,
а потiм з'явилися й гоzrландськi вiйська, щоб вiдновити голландське па-

нування, Спаrrахнупи сутички британсько-голландських вiйськ та iндоне-
зiйських збройних формувань.

Го,м.андцi, rраючи на етнiчному розмаiттi та величезнiй територiальнiй

розпорошеностi Iндонезiйськоrо архiпеrrагу i, вочевидь, спонуканi своiпл

старим бажанням <подi,ляти й воrrодарювати>), щоб зберегти cBift контроль,

почали пропагувати iдею федера,riзацii Iндонезii. В межах територii, яку
iM вда,lося вiдвоювати, голландцi органiзувал,и oKpeMi федера,л,ьнi штати.

На противагу цьому, багато iндонезiйських революцiонерiв прагнули €ди-
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ПЕРЕВОРОТ

Hoi yнiтapнoi респуб,riканськоi форми правлiння дrrя Bciei колишньоi гол-

ланАськоi Ост-Iндii. Вiдповiдно дiо попередньоi угоди, укладеноi в листо-

падi 1946 року, голландцi визнаrrи iндонезiйську респуб,л,iканську владу, але

тiльки на Явi та CymraTpi. Однак У rrИПНi 1947 року голландцям урвався тер-

пець i BoH1{ розпочали, за власним висловом, <поrriцеЙську акцiю> з метою

знищення РеспУб,\iки, Пiсля перемир'я та ще однiсi <полiцеЙськоi акцii> i

внаслiдок тиску з боку оон та Спо,rучених Штатiв голландцi поступилися

й погоди.лись передiати владу респу6rr,iцi. Заверша.льна переАача в,rади вiд-

булася у груднi 1949 року, але вона передбачала два великих обмеження, якi

розлютилИ iндонезiйЦiв i якi iм довелоСя долати цiпих 12 poKiB. Одне з цих

обмежень полягало в тому, що голландцi не вiддавзли голлз.ндську полови-

ну (захiдну частlлну) острова Нова Гвiнея. Воrrи залишиАи fi пiд управлiнням
голландськоi адмiнiстрацii пiд тиNl приводом, що Нова Гвiнея була значно

менШ розвI,IнутоЮ в полiтичному ceHci, нiж решта голландськоi OcT-IHдii,

HaBiTb близько не готовою до незалежностi. I дiйсно, бiльшiсть новогвiней-

цiв у етнiчНОМУ ПrrаНi настiльки вiдрiзняються вiд бiльшостi iндонезiйцiв,

як кожна з цих rруп - вiд европейцiв. Друге обмеження полягало в тому,

що голландськi компанii, TaKi як кШелл Оt)tл>, зберiга.tи у своiй BлacнocTi

iндонезiйськi пlэироднi ресурси.
Кроки, здiйсненi Го.л.,tандiею в |945_|949 роках з MeToIo вiднов,rення

контролю над Iндонезi€ю, характеризувалися брутальнiстю методiв, про

якi Moi iндонезiйськi друзi з гiркотою згадували 30 poKiB потому, i ця бру-

тальнiстЬ бу,tа дуже виразно вiдображена в розписах на cTiнax у фоЙе того

iндонезiйськоrо готелю, в якому MeHi дове.tося зупинитися 1979 року.
(наприкrrад, на однiй з картин зображено двох годландських вiйськових,

якi rва,лтуваrrи iндонезiйку.) Водночас TaKi само брутаrr.ьнi },Iетоди вико-

ристовували однi iндоневiйцi проти iнших, адже в самiй Iндонезii частина

населення чинила значний спротив Респубпiцi Iндонезiя: багато схiдних

iндонезiйцiв i жителiв Суматри вбачали в нiй форму яванськоrо пану-

вання. У 19ВO-х роках MeHi все ще Аоводилося стика"tися з великим не-

вдоволенням i прагненням до полiтичного вiдокремлення з боку Moix не

яванських iндонезiйських приятелiв. Опозицiйною до респубпiканського
керiвництва була також iндонезiйська компартiя, i 194в року це призвело

до повстання, придушеного респубrriканською армiею: вiйськовi знищи-

17в
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,rи щонайменше В000 iндонезiйських KoMyHicTiB, - то буrrа пре.л,юдiя до
подiй, якi сталися у значно ширшому масштабi пiсrrя невдаrtоi спроби дер-
жавного перевороту в 1965 роцi"

Перед новою краiною постали болiснi проблеми, успадiкованi вiд KorroHia.tb-

ноi доби, причому деякi з них пiсля здобуття незалежностi ,tипrе погrrиби-

лись. Як колишня копонiя, якою голландцi довго управляли у cBoix власних

iHTepecax, незалежна Iндонезiя розпочала свос iснування дуже недороз-

виненою економiчно. Пiсля здобуття незалех(ностi зростання населення

(зi швидкiстю майже З О/о за piK упродовж 1960-х poKiB) продовжувало, як i

в часи rолландського панування, висiти важкиNI тягарем на економiцi. Ба-

гатьом iндонезiйцям усе ще бракувало почуття нацiона,льноi iдентичностi,
вони й далi iдентифiкуваzrи себе як яванцi, мо,л,уканцi, суматрiйцi або члени

тих чи iнших регiонаrrьних етнiчних груп, а не як iндонезiйцi. Iндонезiйська
мова, яка в остаточному пiдсумку сутт€во поспрl{яла iндонезiйrськiй едно-

cTi, ще не набу,л,а значного поширення; HaToпricTb населення iндонезiйських
ocTpoBiB користувалося 700 мiсцевими моваNlи. Ti пюди, якi не вважали

себе iндонеэiйцями, мали iнше уявлення про майбутне Iндонезii. ýеякi rri-

дери iндонезiйських мусуль}.{ан хотi,tи, щоб Iндонезiя стала iсламською

державою. Iндонезiйська комунiстична партiя прагнула, rцоб KpaiHa стала

комунiстичною. ýехто з неяванських iндонезiйцiв волiв або значноi регiо-
Hxu\bHoi aBToHoMii, або повноi регiонаrrьноi незалежностi; цi люди влаштову-

ва,л,и регiональнi заколоти, якi респубrriканським збройним силам зрештою

вдалося придушити.

CaMi вiйськовi також пот€рполи вiд розко.tiв i суперечок щодо власrrоi

po,\i. Чи мусять вони перебувати пiд контроаем цивirrьних полiтикiв, як у
Аемократичних KpaiHax, до як1,Iх керiвники збройних сил Iндонезii стави-

лися з дедаrri бiльшокl пiдозрою? Чи, може, iM с,лJд мати бiльше aBToHoMii

й проводити власну поrriтику щодо майбутнього lндонезii? Представники
збройних сил вважали себе рятiвниками революцii та опrrотолr нацiона.tь-

Hoi iдентичностi й тому вимагали для себе мiсця в парламентi у вигz,.ядi

виборчоrо бrtоку. 3 iншого боку, цивirrьниЙ уряд праrнув, щоб зекономити
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ПЕРЕВОРОТ

кошти, розпустити вiйськовi пiдроздi,rи, зменшити кiлькiсть офiцерського

корпУсУ'асолдаТсЬкийтасержанТсЬкийск,rадзнятиздержаВногоУтри.
мання.IснУвалиТакожвнУтрiшнiрозбiжностiмiжродамизбройнИхсИл'
в першу чергу мiж Впс та рештою вiйська, Суперечностi виникали й мiж

самими вiйськовими командувачами, особливо мiж регiонаАьними рево-

,rюцiЙнимитаКонсерВаТиВниМИцентралЬними.Вiйськовi,riдеривибивали
грошi з iншиХ iндонЪзiйЦiв та З пiдприемств для потреб apMii, зароб,rяли

кошти контрабандою й обкладаючи tIодатками власникiв радiоприймачiв

та едектрогенераторiв, перебирали пiд свiй контроль Д,ед,а,ti бi,rьшу частку

регiона,tьНоi економiки, узаконюючи таким чином корупцiю, що й донинi

,",о"-".rо.я однiею з найбiльших проб,rем 1ндонезii,

Президент-засновник lндонезii Сукарно (1901-1970) розпочав свою по-

,лjтичнУкар,ерУiщеВ<rолландськi>часиякнацiона,riстичний,tiдер'щоВистУ-
пав IIроти годландськоrо колонiального уряАу (фото 5.1). (Як i багато iнших

iндонезiйцiв,СУкарноМаВлишеоднеiм'я_анiВласнеiменi,анiпо-батьковi

у "ооrо 
не бу,л,о.) Го,r,tандцi вiдправи,л,и iндонезiйського лiдера в засАання,

з якого його визволили японцi й привезrrи назад. Саме Сукарно став автором

iндонезiйськоi ýекларацii незалежностi вiд 17 серпня 1945 року, ýобре ycBi-

домлюючИ спабкУ нацiона,rьну iдентичнiсть краiни, BiH сформулював п'ять

принципiв пiд назвою Панкасiла, якi й досi слугують об'еднавчою iдео,rогiею

держави i бупи вписанi в конституцiю 1945 року, Це TaKi широкi принципи,

як Bipa в €диного бога, iндонезiйська загальнонацiона,rьна еднiсть, гуманiзм,

демократiя та соцiа.л,ьна справедливiсть для Bcix iндонезiйцiв,

Ставши ilрезидентом, Сукарно поклав вiдповiдальнiсть за злиденнiсть

Iндонезiiнаголландськиfu'iмперiалiзмiкапiта,riзм,сКасУВаВУспадкованi
краiною борги, нацiона,riзував голландську власнiсть i бiльшiсть ii передав

вУправлiннязбройниМсилаМ.Вiнстворивцентра,tiзоВанУдержаВнУеко-
HoMiKy, яку вiйськовi, цивiльна бюрократiя та сам Сукарно моrли кдоiти>

для власних потреб. Torvry не дивно, що невдовзi як приватний сектор iндо-

незiйськоiекономiки,такiзакорАоннадоITоМоrаопиНилисявстанiзанепа-
ду. США та Британiя занепокоiлися: вони прагнули дестабi,riзувати позицii

сукарно, так само, як Спо,rученi Штати намагалися дестабiлiзувати уряд

АльендевЧи,ri.СУкарноУвiдповiдьпослаВамериканцiв<пiдТриЧорТИ
зВашоюдопомоГою>>;апотiму11965роцiвигнавiзкраiниамериканськиЙ
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Iндонезiя, народження HoBoi краiни

Корпус миру i вивiв Iндонезiю з ООН, Свiтового банку та Мiжнарод,ного

валютного фо"ду. Iнфляцiя злетi,rа до небес, i в 1965 роцi iндонезiЙська на-

цiона,л.ьна валюта (рупiя) втратила 90 7о cBoei BapTocTi.

На той час, коли Iндонезiя здобуrrа незалежнiсть, вона не мала досвiду

демократичного самоврядування. HaToMicTb у Hei був досвiд голландського

правпiння, яке в cBoi ocTaHHi десятирiччя нагад,увало врядування пол,iцей-

cbKoi держави, так само, як i японське правлiння пiсля 1942 року. Фундамен-

тальними умовами будь-якоi функцiонаzrьноi демократii е загальна писем-
HicTb населення, визнання права на опозицiю урядовiй поrriтицi, терпимiсть

до рiзних точок зору, визнання поразки на виборах i державний захист дztя

тих, хто не ма€ полiтичноi владiи. Iз цirrком зрозумiлих причин yci цi пере-

думови в Iндонезii були слабкими. Тому впродовж 1950-х poKiB прем'ери
та уряди швидко вмiнювали один одного. На вl.rборах 1955 року явка бупа

приголомшливо вI{сокою - 92 % зареестрованих виборцiв, але результатом
стала патова ситуацiя, бо кожна iз чотирьох провiдних полiтичних партiй
набраrrа ло 1,5-22 % голосiв i парrrаментських мiсць. Компромiсу досягти
не вдалося, i пар,л,амент охопив полiтичниЙ ппра,\iч. Така вiдсутнiсть ком-
промiсу серед кiлькох партiй, приблизно однаковr,Iх за своею сиАою, вже

вiдома нам iз прикладу Чилi та перевороту, влаштованого Пiночетом (див.

роздiп 4), але з тiею рiзницею, що Чи,л.i, принаймнi, мала освiчене й писемне

населення та тривалу iсторiю демократичного урядування, тодi як Iндонезii
не дiстапося Hi першого, Hi другого.

На початку 1957 року президент Сукарно покz\&в край патовiй ситуацii,
оголосивши военний стан, а потiм замiнивши iндонезiйську демократiю так

званою (керованою демократiсю)>, яка, на його дfмку, бiльше вiдповiда.rrа

нацiонаrrьному характеру iндонезiйцiв. В умовах KepoBaHoi демократii iH-

донезiйський парrrамент мав практикувати <(вза€мне спiвробiтництво>, або
(консенсус через обговорення), що вiдрiзняrtось вiд традицiйного демо-
кратичного уявлення про законодавчий орган як тло, на якому змагаються

полiтичнi партii. Щоб забезпечити ((взаемне спiвробiтництво> з боку парла-

менту задля досягнення цi,л.ей Сукарно, бi.tьше нiж половина членiв парАа-

менту не обираrrися, а призначалися самим главою держави i розподirrяrrися
по так званих <робочих групах), а не поrriтичних партiях, i однiею з таких
груп буrrи вiйськовi.
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У Сукарно з'явилася впевненiсть у тому, що лише BiH один спроможний
вгадувати та тлумачити бажання (вкrrючно з пiдсвiд,омими) iндонезiйського
народу i служити для нього пророком. Пiсля Бандунгськоi конференцii дер-
жав Азii та Африки в 1955 роцi Сукарно поширив cBoi цi,ri на cBiToBy аре-

ну i став вважати своею особистою вiдповiдапьнiстю просування Iндонезii
на провiднi porri в антиколонiальнiй поrtiтицi KpaiH <третього cBiTy>, хоча
на той час Iндонезiя потерпа,л.а вiд важких внутрiшнiх пробrrем (фото 5.2).

У 1963 роцi його проголосили довiчним президентом.
Сукарно розпочав двi кампанii за перетворення сво€i антиколонiальноi

риторI4ки на KoHKpeTHi справи, спробувавши анексувати двi територii, що
мали невдовзi здобути незалежнiсть. Перша кампанiя буrrа спрямована на

голландську Нову Гвiнею, яку з огляду на Ti етнiчну вiдмiннiсть голrrандцi
вiдмовилися передати Iндонезii пiс,rя ревоrrюцii. Го,rrr,андцi запустили при-
скорену програму пiдготовки HoBoi Гвiнеi до незалежностi, а fi ,tiдери за-
твердили нацiонаrrьний прапор i нацiональний гiмн. Але Сукарно заявив,

що голландська Нова Гвiнея ма€ вiдiйти до Iндонезii, поси,л.ив диплома,
тичний тиск на гоrrrlандцiв, i 1961 року наказав yciM трьом видам iндоне-
зiйських збройних сил захопити Нову Гвiнею силою.

Резуrtьтатом став полiтичний успiх Сукарно, але д,л.я багатьох iндоне-
зiйських вiйськових, якi браzr,и участь у цiй операцii, вона обернуrrася тра-
гедiею - як i для тих новогвiнейцiв, якi прагнули незалежностi. На одному
з настiнних малюнкiв у фойе iндонезiйського готелю, в якому я зупинився
1979 poK,v, художник зобразив iндонезiйський <лiнкор)), що виплив назу-
стрiч ворогам-голландцям, - насправдi то був маленький патруzrьний ка-
тер, вiдразу ж потоплениil голландським вiЙськовим кораб,rем, внасrtiдок
чого загинуrrо багато iндонезiЙських MaTpociB. 3 iндонезiЙських пiтакiв у
голландськiй Новiй Гвiнеi бу,л,о викинуто парашутний десант, про результа-
ти якого MeHi розповiв приятеrrь, що служив тодi в гоААандському вiйську.
Ймовiрно, побоюючлrсь протиповiтряних засобiв го,л.ландцiв, парашутистiв
скинули не вдень, а вночi, до того ж наосrtiп, на зарослу лiсом мiсцевiсть, i то
був акт нечуваноi жорстокостi. 3лощаснi парашутисти опустиrrися прямi-
ciHbKo в поросле саговими пальмами болото, яке кишiло москiтами, i Ti, хто
не загинув вiд удару об дерево, залишились висiти на пальмах, зачепившись
за них парашутними стропами. Жменька ж людей, яким вдалося вивiльни-
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тися з ларашутiв, попадали або спустилися з дерев у затхлу боrrотну воду.

Д'Iiй приятель зi своiми голландськими боiловими побратимами оточили те

болото, почекали тиждень, а потiм сiли на човни й попiдбирали парашути-

CTiB, яким вдалося вижити.

Попри вiйськовi успiхи голландцiв, уряд США, що прагнув позицiону-
вати себе як прихилt,ника антиколонiального p)Dry в (третьому cBiTi>, зму-
сив ix поступитися Новою Гвiнесю. Щоб зберегти свое обличчя, го.trrандцi

вiдда,л.и ii не безпосередньо lндонезii, а ООН, яка ciм мiсяцiв потому пере-

даrtа цiЙ Kpaiнi адмiнiстративнLlй контроль (arre не право BrracHocTi) за умо-
ви проведення плебiсциту в майбутньому. Iндонезiйський уряд запустив
програ}4у масштабного переселення з iнших iндонезiйських провiнцiй, щоб
забезпечити собi в Новiй Гвiнеi етнiчну переваrу над корiнними жителями.
Через ciM poKiB (ручна) асамблея зi спецiа,rьно пiдiбраних ,л.iдерiв HoBoi
Гвiнеi прогоч\ос}ваrrа пiд тиском за входження голландськоi HoBoi Гвiнеi до
складу trндонезii. Новогвiнейцi, яким залишався буквально один крок до не-

залежностi вiд голzrандцiв, органiзували партизанський рlх за незалежнiсть
вiд Iндонезii, який трива€ й донинi, ось уже понад пiвстолiття.

Друга кампанiя Сукарно з перетворення сво€i антиколонiальноi рито-
рики на практичнi справи була спрямована на конкретний район Малай-
зii - групу колишнiх британських коrrонiй. Малайзiя склада€ться з держав
на Малайському пiвостровi азiйськоrо материка, що здобуrrи незаrrежнiсть у
1957 роцi, а також двох колишнiх британських колонiй (Сабах i Саравак) на

ocTpoBi Борнесr, подiпеному мiж trндонезiею та Брунеем. Сабах i Саравак при-
€дналися до незалежноi Маrrайзii 1963 року. Сукарно мiг заявляти претензii
на гOлАандtську Нову Гвiнею як колишню частину голландськоi Ост-Iндii,
але на малайзiйський Борнео BiH претендувати не мiг. Проте, пiдбадьорений

своiлr успiхом у голландськiй Новiй Гвiнеi, Сукарно ъ 1962 роцi розпочав, за

його сrrовами, <конфронтацiю> з Малайзiсю, а наступноrо року органiзував
вiйськовi напади на малайзiйськиfu, Борнео. Але населення Борнео невияв-
ляло жодного бажання при€днатися до Iндонезii, а британськi збройнi сиzlи

та вiйська Спiвдрl,экностi нада,лл йому ефективну вiйськову пiдтримку, тож
iндонезiйська армiя втратила бажання до конфронтацii.
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У 1960-х роках мiж найпотужнiшими силами Iндонезii розгорнулася склад-

на й зап,rутана тристороння боротьба за владу. Однiею з цих сил був Сукар-
но, харизматичниit rriдер i вправний полiтик, який користувався Iцирокою

пiдтримкою iндонезiйцiв як батько незалежностi ixHboi краiни i перший та

единий, (на той час) президент. !,руrою силою стала армiя, що монопо,л,iзу-

вала вiйськову владу. Третьою ж силоIо була Комунiстична партiя Iндонезii
(КПI), яка, попри брак вiЙськовоi потужностi, зумirtа стати найп,rогутнiшою

та найкраще органiзованою поrriтичною партiекl.

Але кожна з цих трьох си,r бу,л,а роздi.tеною, i ixHi фракцii тягну,rи цi
сили в рiзних напрямках. У той час як <керована демократiя> Сукарно lpyH-
тувалася на альянсi мiж ним самим та збройними силами, президент деда-
лi бiльше спiвпрацював iз компартiею, формуюч1,I таким чином противагу
збройним силам. Iндонезiйцi китайського походження настiльки занепоко-

iлися антикитайськими настроями в Iндонезii, що багато з них повернуАися
на iсторичну батькiвщину. Однак Iндонезiя водночас змiцнила свiй полiтич-
ний альянс iз Китасм i заявиrtа, що невдовзi пiде китайським шляхом i ство-

рить власну атомну бомбу, чим неабияк налякала США та Велику Британiю.

3бройнi ж сиАи роздiпиrrися мiж прихильниками Сукарно, прихильниками
КПI r,i тими офiцерами, якi хотiли знищити KoMyHicTiB. Армiйськi офiцери
таемно проникли в ряди компартii, а та, у свою чергу, iнфirrьтрувалася до
збройних си,п.. Щоб компенсувати цю слабкiсть збройних сил, КПI за пiд-
тримки Сукарно запропонуваrrа озброiти селян i робiтникiв - начебто дrrя
того, щоб створити ще один, п'ятиi4., вид нацiональних збройних сил на до-
даток до сухопутних вiйськ, вiйськово-морського ф,tоту, авiацii та поrtiцii.

Пере.л,яканi офiцери-антикомунiсти органiзували у вiдповiдь Раду генера,riв

дrrя пiдrотовки заходiв iз придушення комунiстичноi загрози, щс), як вони
вважали, наростала дедалi бi,tьше.

IJя тристороння боротьба сягнула пiку о 3:15 у нiч iз 30 вересня на

1 жовтня 1965 року, Ko,rr,r армiйськi гriдроздiли пiд провод,ом лiвакiв-ко-
мандирiв iз двома тисячами бiйцiв почали повстання. Кiлька заrонiв бу.tо

спрямовано для захоплення семи головних генералiв (вкпючно з коман-

дувачем армii та MiHicTpoM оборони) просто у ixHix домiвках - начебто

для того, щоби привестrI ix живими до IIрезидента Сукарно й перекона-
ти його придушити Раду генералiв. О 7:15 ,r,iдери путчу, захопивши також
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будiвпю радiотелефонного центру на головному маЙАанi стоАиt{i Iндонезii

ýжакарти, передали в ефiр радiозвернення, в якому проголосИrrлr себе <Ру-

хом З0 вересня) i заявили, що iхньоЮ метоЮ € захисТ президента Сукарно

шляхом запобiгання державному перевороту, задуманому продажними ге-

нералами - марiонетками британцiв та ЦРУ. До другоi години дня,riдери
путчу зробили ще три заяви, пiсля чоrо замовкли. С,л.iд зазначити, що всу-

переЧ розповiдi про комунiстичниЙ переворот, так яскраво змальованиiltу

картинах на cTiHax фойе iндонезiйського готелю, цей заколот влаштyвали

армiйськi пiдроздi,tи, а не HaToBtI.

Але переворот був органiзований вкрай погано. Ti ciM пiдроздi,riв, якi

отримали завдання заарештувати генералiв, були не !Iавченими, переля-

каними та сформованими буквально в останню хвилину. iнструкцiй щодо

захоплення генерапiв вони не отримали. !,волrа найважливiшими пiдроздi-

z\хми, якi отримали наказ захопити (а не вбити) двох найвищих за посадою

iндонезiйських генералiв, командували недосвiдченi офiцерl,r низовоi лан-

ки. Скiнчилося все це тим, що трьох генералiв уби,л,и в ixHix помешканнях -
двох застре лили, а одного закололи багнетом. Четвертому генералу вдалося

втекти через дальню cTiнy свого двору. Заколотнl,tки випадково застрелили

його п'ятирiчну доньку, як це зображено на оАнiй iз картин у готеАi, а Також

а{ютанта, якого переплутали з самим генералом. Вдапося захопити лише

трьох генералiв, яких вони все одно вбили, а не привели живими, згiдно

3 наказом, до президента Сукарно.

Незважаючи на те, що одним iз ватажкiв путчу був командир охоронцiв

Сукарно, чиiм обов'язком було завжди знати, де цiеi митi перебувае прези-

дент, його не змогли знайти (як виявиrrося, BiH ночував вдома в однiеi зi сво-

[х чотирьох дружин). Основною помилкою пiдерiв путчу бупо те, що вони

HaBiTb не спробували захопити штаб Стратегiчного резерву iндонезiйськоi

apMii (пiд назвою <Кострад>), розташований з одного боку центральноrо
майд,ану, хоча пiдроздiли заколотникiв захопили будiвrr.i з iнших трьОх бО-

KiB, Путчисти не мали aнi TaHKiB, aHi портативних рацiй. Оскiльки пiсля за-

хоплення буRiвлi телефонноrо центру вони вiдiключиАи те^ефОннУ СИСТеМУ

ýжакарти, керiвникам путчу в рiзних районах MicTa довелося пiдтримувати

зв'язок за допомогою посильних. Хоч це й видаеться неймовiрним, але ва-

тажки заколоту не забезпечили харчами та водою cBoi пiдроздiли, розта-
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шованi на центральному майданi, а вiдтак батадьйон голодних i спрагrrих

вiйськових просто розбрiвся хто куди. Бiйцi ще одного бата,rьйону пода-

лись до бази ВПС <Халiм> у ýжакартi, побачили, що брама замкнена, i цiлу

нiч протин ялись сусiднiми вулицями. Аiдер КПI, який, вочевидь, був одним

з органiзаторiв путчу, не змiг скоOрдинувати cBoi дii з рештоiо керiвництва

компартii, й тому масового виступу KoMyHicTiB не вiдбупося.

Командувач Стратегiчноrо армiйського резерву був найвп,rивовiшI,Iм,

пiс.tя Сукарно, полiтичним лiдером Iндонезii з неабиякими здiбностями, що

вплинув на хiд icTopii. Сукарно BiH нагадував тим, що мав дуже схоже прiзви-

ще - С}харто (i тому iх часто плута,л,и), а також тим, що також був яванцем

i вправним полiтиком (фото 5.3). Iснували Miж ними i4 вiдмiнностi: Сцарто
був на 20 poKiB молодшим (1921_2008) за президента, не вiдiграв помiтноi

ролi в боротьбi з голландськими колонiзаторами i до 1 жовтня 1965 року
був попу,л.ярним лише в iндонезiйських збройних силах. Рано-вранцi дi-
знавшись про повстання, Сухарто вжив низку контрзаходiв, нашrагаrочись

виграти час i спрогнозувати, як будуть розвиватися швидкоплиннi Й супе-

речливi подii. BiH викликав до себе у штаб, розташований на територii Ре-

зерву, командирiв двох армiйських батальйtонiв, якi зайняли центральний
майдан, i пояснив, що ix втягнули у спробу державного перевороту. Да^i Су-

харто звелiв, щоб вони виконували його наказl{, i командири з готовнiстю

пiдкорились.

Аiдери заколоту раsом iз Сукарно, для якого ситуацiя, що змiнювалася що-
години, буrrа, можrrиво, такою ж заплутаною, як i д,л,я Сцарто, зiбралися

невдовзi на авiабазi <Xa,tiM>>, бо ВПС бу,ли родом вiйськ iндонезiйських

збройних сил, який найбiльше спiвчував KoMyHicTaM. У вiдповiдь С}харто

послав надiйнi вiйська захопити спершу будiв.л.ю телекому, а потiм авiабаЗУ

<<Халiм>>, що й бу,rо зроблено з MiHiMyMoM бойових дiй. О дев'ятiй вечора

1 жовтня Сухарто виступив по радiо il заявив, rTIo контролю€ iндонезiйськi

збройнi сили, знищить <Рух 30 вересня>> i захистить президента Сукарно.

Ватажки заколоту втекли з авiабази <Халiм>> i заrалом iз ýжакарти - хто

потягом, хто лiTaKoM, i перебралися до iнших MicT у IJентраrrьнiЙ Явi, де
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органiзували HoBi поtsстання, пiд час яких убили ще l<iлbt<ox генералiв. Але

цi повстання було придушено вiрними уряду вiйськами впродовж одно-

го-дiвох днiв, так само, як i повстання в самiЙ ýжакартi.
Багато запитань, що стосуЮться невдалого перевороту, i донинi зали-

шаються без вiдповiдi. Начебто зрозумiло, Що заколот був спirrьною ак-

цi€ю Авох груп лiдерiв: тих офiцерiв, якi симпатизували KoMyHicTaM,

i нечисленноi групи керiвникiв КпI. Але як моrли професiйнi вiйськовi

вчинити такиЙ по-аматорськи бездарниЙ i вкраЙ погано органiзованиЙ

заколот? Навiщо вони провели прес-конференцiю - невже сподiвалися

забезпечити собi пiдтримку з боку широкого загалу? Чи обмежувалася

участь КпI в переворотi лише жменькою ii ,л.iдерiв? Чи брав ччасть ко-

мунiстичний Китай у плануваннi i.r виконаннi цього путчу? Чому ватажки

tsаколOту не включили Сухарто до списку генера,\iв, якi пiдпяга,tи арешту?

чому бунтiвнi пiдроздiли не захопили штаб Стратегiчного армiйського

резерву на централь}{ому майданi? Чи знав презиАент Сукарно про пiд-

готовку путчу? Чи знали генерали-антикомунiсти про пiдготовку путчу?

Невже вони ýдли йому розпочатися, щоб отримати привiд дiля cBoix по-

передньо розроблених планiв щодо придушення КПI? Останнiй BapiaHT

вида€ться цiлком iмовiрним з оIляду на ту швидкiсть, з якою вiйськовi

вiдреагували на заколот. Через три днi вiйськовi командувачi розпочапи
пропагандИСТСьКу кампанiю з виправдання широкомасштабнлш арештiв i

вбивств iндонезiйських KoMyHicTiB та ixHix симпатикiв (фото 5.4). Пiд час

самого заколоту 1 жовтня в ýжакартi загинуло лише 12 людей, а 2 жовтня

в iнших Micтax Яви - ще KirtbKa. Дrtе Цi нечисленнi вбивства даrrи Сухарто

та iнд,онезiйським вiйськовим привiд для масових убивств. I iхня реак-

цiя на заколоТ виявилася такою швидкою, що навряд чи вона могла бути

спонтанно зiмпровiзованою впродовж t<iлbkox днiв у вiдповiдь на раптовi
подii. Швидше за все, усе планувалося заздалегiдь, i потрiбен був лише

привiд, яким i став невдалиЙ путч |та2 жовтня,

Бажання вiйськових вдатися до масових вбивств виникло пiсля руйна-

цii iндонезiйськоrо полiтичного компромiсу та д!емократичного урядуван"
ня в 1950-х - на початку 1960-х poKiB, яка завершиласяв1965 роцi тристо-

ронньою боротьбою за владу мiж КПI, збройними силами та президентом

сукарно. Скида,rося на те, що збройнi сиьи цю боротьбу поча.tи програ-

1,87



ПЕРЕВОРОТ

вати. Будучи найбiлл,ьшою й найкраще органiзованою полiтичною партiею

Iндонезii, КПI становила загрозу для влади вiйськових i тих грошей, якi
армiя отримувала вiд державних пiдприемств, контрабанди та корупцii.
Пропозицiя КПI озброiти робiтникiв i селян як окремий вiйськовий кон-
тингент загрожувала монопоrtii apMii, Як засвiдчили подальшi подii, прези-

дент Сукарно не мiг протидiяти apMii самотужки, i тому розглядав КПI як
потенцiйного союзника та противагу збройним силам. OKpiM того, серед

самих вiйськових також не було едностi, бо багато хто з них iз симпатiеtо

ставився до KoMyHicTiB, i саме цi симпатики й стали органiзаторами путчу
(разом з одним або Ki,l,bKoMa керiвникапли КПI). Тому путч дав змогу офiце-

рам-антикомунiстам провести чистку своТх полiтичних опонентiв у самих
збройних силах. Не дивно, що армiйськi командувачi, стривоженi зростан-
ням впливу компартii, розробипи власниil план контрзаходiв, приtsодом

для реалiвацii якого стала спроба перевороту. ýoci не зрозумirtо, Сlхарто
брав особисту участь у розробцi тоrо плану контрзаходiв чи став, як i Пiно-
чет, лiдером в останню хвилину, очоливши захоплення влади, план якого

розробипи iншi,rюди.
4 жовтня Сухарто прибув до району пiд назвою Аубанг Буая (<Кроко-

диляча нора> iндонезiЙською мовою), де пiдроздirrи путчистiв скинули в

колодязь Tirl,a убитих генера,л,iв. Перед об'ективами фотоапаратiв i Te,l,eKa-

мер тй,а, якi вже почали розкладатися, витяIнули з колодязя. Наступного
дня, 5 жовтня, домовини з тirtами генера,tiв провезли вулицями ýжакар-
ти, наякi вийшли тисячi rrюдеЙ. ВiЙськовi керiвники-антикомунiсти вмить
звинуватили КПI в цих убивствах, незважаючи на те, що ix здiйсни,л.и пiд-

роздiли caMoi ж apMii, Була негайно запущена пропагандистська кампа-
нiя (яку можна бу,tо пiдготувати лише зазда.rеriдь) для роздмухування
icTepii та переконання iндонезiйцiв у тому, що iм загрожуе смертельна
небезпека з боку KoMyHicTiB, якi начебто складали списки ,rюдей, що пiд,
лягали знищенню, i оволодiвали методами тортур аж до виколупування
очей. Стверджувалося також, що члени жiночого крила КПI вдаваrrися до
вiдверто садистських методiв сексуального катування та ка,л,iчення захо-
плених генераrriв. Президент Сукарно намагався применшити значущiсть
спроби перевороту 1 жовтня i виступав проти масштабних контрзаходiв,

до яких вдавалися вiйськовi, але ocTaHHi вже вирвали контроль над ситу-
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ацiею з йоrо рук. Iз 5 жовтня вони розпочали облави з метою знищення

ycix чпенiв КпI та спорiднених iз компартiею органiзацiй, i не лише самих

KoMyHicTiB, а й ixHix сiмей.

Реакцiя з боку КПi виявилася не такою, якоi можна бупо очiкувати вiд

органiзацii, що планувала переворот, Увесь жовтень та листопад ч.tенiв КПI

викликали до армiйських баз i поrriцейських дirrьниць, i вони приходили

туди добрОвi,л,ьно, бо гада,rи, що ix допиТають i вiдпустять. КПI могла б пiд-

тримати путч i зiрвати контрзаходи вiйськових, мобi,лiзувавши залiзнични-

KiB дпЯ саботажУ перевезенЬ, MexaHiKiB - для саботажу ремонту й обсrrуго-

вування армiйського транспорту, селян - для б,локування дорiг, але вона не

зробиrrа нiчого з переrriченоrо.

Оскiльки вбивства в Iндонезii здiйснюва,л.ися без копiткоi попередньоi

органiзацii та належного документування, iснують великi розбiжностi

щодо kirtbkocTi жертв. 3а деякими оцiнкапtи, число загиб,цих становить

майже 2 мiльйони, проте ocTaHHiM часом нерiдко називають iншу чиФру,

засновану на результатах розс,л,iдування, що проводилося одним iз членiв

с,лiдчоi KoMicii, органiзованоi самим президентом Сукарно: 500 тисяч осiб.

ТехнологiЯ iндонезiйСьких убивСтв буrr.а д\оситЬ простою: жертв убива,л,и

од,ну за одноЮ за допомогою мачете та iнших ручних знарядь або душили.

Трупи знищували хаотично й неорганiзовано, а не так, як це робилося,
скажiмо, в нiмецьких концтаборах часiв ýругоi cBiToBoi, де ix спа-п.ювали

у крематорiях. Те, що сталося в Iндонезii у Т965-1966 роках, сьогоднi вва-

жаеться одним iз випадкiв найбi,л,ьшоrо у cBiTi масового вбивства пiсля

ýругоi cBiToBoi вiйни.

ýосить поширеним е хибне уявлення, що вбивали лише або переважно

iндонезiйцiв китайського походження. Ще не так. Бiльшiсть жертв буrrи як-

раз iндоневiйцями не китайського походження, яких пiдозрювали у прина-

лежностi до компартii та пов'язаних iз нею орrанiзацiй, а не конкретно ки-

тайцями. Iще однiею помилкою е думка про те, що Ti вбивства начебто бу,ци

спонтаннИм вибlхом серед певного контингенту iррацiональних, емоцiйно

нестабiльних та психологiчно Незрirtих людей, якi, шаленiючи i втрачаю-

чи над собою контроль, схиr1ьнi перетворюватися на вбивць. Ще - хибне

уявлення. Я не маю жодного свiдчення про те, що iндонезiйцi е внутрiшньо

нестабiльними i схильними до вбивств. Гадаю, що iндонезiйськi вiйськовi
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спланували i здiйсни,.rли MacoBi вбивства для того, щоб захистити власнi iH-

тереси, а iхня пропаIанда переконала багатьох iндонезiйських цивiльних

у необхiдностi вбивати начебто для захисту власних iHTepeciB. Оргаrriзова-

на вiйськовими кампанiя вбивств була жах,л,ивою i потворною, arre не ippa-

цiональною; вона маАа на MeTi знищення найсильнiших опонентiв збройних

сил, i цiеi iчtети iй вдалося досягти.
Станом на кiнець жовтня 1965 року ситуацiя була TaKoto: Сухарто мiг

розраховувати на лояrtьнiсть деяких вiйськових керiвникiв, але не Bcix. Су,
карно зал]4шався довiчним президентом, якоI,о бiльшiсть населення шану-

вала як батька-засновника lндонезii; BiH i досi користувався популярнiстю

серед армiйських офiцерiв та солдатiв i був вправним полiтиком. Срар-
то не мiг просто взя,tи й виштовхати Сукарно, це бупо б так само, якби
якчlйсь амбiтнtlй американський генерал виштовхав ýжорджа Вашингто-
на якраз поссред другого президентського TepпriHy нашого улюбпеного
ба,гька-засновI{ика.

Ранiше Сухарто вважа^и лише ефективним генералом - i не бiльше
того. Однак тепер BiH почав демонструвати полiтичнi здiбностi, якi пе-

ревищували HaBiTb здiбностi Сукарно. BiH поступово здобув пiдтримку

решти вiЙськових ,tiдерiв, замiнив вiЙськових командирiв та цивirrьних
чиновникiв, якi симпатизували КПI, командирами й чиновниками, лояль,
ними до нього особисто, i протягом наступних двох iз половиною poKiB

займався тим, ц{о поволi усував Сукарно, вдаючи, що дiе вiд його iMeHi.

В березнi 1,966-го Сукарно змусили пiдписатi.r листа, яким BiH передавав

владу Сухарто; останнiй став виконуючиNI обов'язки президента, а в бе-

резнi 1968 року змiнив Сукарно на посту Iлави держави. I залишався при
владi ще 30 poKiB,

На вiдмiну вiд Сукарно, Сухарто не проводив у <третьому cBiTi> антико-
лонiальноi по,riтики i не мав територiальних амбiцiй за межами Iндоне-
зiЙського архiпеrrагу. HaToMicTb BiH зосередився на внутрiшнiх пробrrемах

Iндонезii. 3окрема, Сухарто поклав край збройнiй <конфронтацii> з Ма-
лайзiею щодо Борнео, знову зробив свою краiну членом ООН, припинив

190

Pal
tiд
Iоl
ьХ
ЕФ
е!0
5е
шt
fic
щ
Tej
{ш
бI
шl

lц.!

пь
]lJ
бfi
rш

оa
ро
п
ФЕ

п
пlL
j

l
I
Е1



lcнr 1н-

Ёtьних
кiзова-

Е ippa-
юйних

';'зто мlг

зсuк. Су-
Ёя ш]ану-

'-лрнiстю
l Сухар-

шо, якби
ЕII}tнгто-

:6_tеного

;lнтико-

iндоне.
lблемах

"зМа-
,r{пинив

trе оrльше
п" якi пе-
з_лтримку

вrвЬних
Iш. _\ояль-

rою poKiB
Ьrо iMeHi.

reредавав
пе, а в бе-
Iався при

lндонезiя, народження HoBoi краiни

iдеологiчно мотивовану спiвпрацю з комунiстичним Китаем i HaToMicTb

розпочав спiвробiтництво Iндонезii з Заходом, обумов"лене екOномiчними

та стратегiчними причинами.
СамомУ СlхартО бракувалО унiверситетськоi освiтИ i BiH погано розби-

рався в економiчнiй Teopii, Тому <офiцiйну> eKoHoMiKy Iндонезii (на вiдмiну

вiд неофiцiйноi, про яку йтиметься даrr.i) BiH вiддав у руки висококвалiфi-

кованих iндонезiйських eKoHoMicTiB, багато з яких отримали cBoi диппоми

в Каrriфорнiйському унiверситетi в Беркrri. Ще спричинило IIояву iхнього

прiзвиська <мафiя з Берклi>. Ко,л.и при в,tадi був Сукарно, то iндонезiйська

ekoнoмika потерпала вiд дефiцитного бюджетного фiнансування, що при-

ввело дiо великоrо боргу й сильноi iнф,л,яцii. Як i <чиказькi хлOпчики> ге-

нерала Пiночета в Чилi, <берклiйська мафiя,> Сцарто заIIровадI4ла еконо-

мiчнi реформи, що полягали у збаrrансуваннi бюджету, в урiзаннi субсидiй,

переходУ до ринковоi економiки, зменшеннi нацiонаrrьного боргу Iндонезii

та iнфляцiТ. СкористаВшr,Iсь вiдмовою Сцарто вiд ,liBoi полiтики Сукарно,

<мафiя з Берклi> заохотила iноземнi iнвестl.rцii l,i за,лучипа а]чIериканську та

европейську допомогу дАя розвитку iндонезil,rських прироАних pecypciB,

передусiм нафти i MiHepa,tiB.

Iще одним органом економiчного планування в Iндонезii були ii збройнi

сили. Сlхарто оголосив: <3бройнi сили дуже зачiкавленi у прсlrlесi модер-

нiзацii держави й суспiпьства, а тому бах<ають вiдiгравати в цьому процесi

важливу РОЛt,... Якщо армiя залишиться нейтра-л.ьною перед, лицем цро,

блем, якi стоятимуть на шляху до змiцнення Нового порядку, то вона таким

чином вiдмовиться вiд cBoei провiдноi po,r.i та своеi iсторичноi Micii... Вiй-

cbкoBi мають двi функцii, тобто вони € зброr,rнилr iHcTp,vMeHToM держави та

робочою групою, яка втiлю€ цizri нашоi революцii>. Спробуйте уявити собi,

що президентом Дмерики став генерал i каже таке про американськl, армiю!

Фактично, iндонезiйськi вiйськовi створили паралельний Урrд iз параrrель-

ним бюджетом, який ПРИб,rИЗНо дорiвнював офiцiйному бюджету уряду, 3а

влади Сухарто бiльше нiж половина MepiB iндонезiйських MicT, керiвникiв

мiсцевиХ адмiнiстрацiй та губернатоРiв провiнцifu буьи офiцерами зброй,

них сил. Вiйськовi на мiсцях маАи повноваження заарештовувати i тримати

як завгодно довго пiд вартою будь-кtlго iз запiдозрених у дiях, що (3агро-

жують безпецi>.
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Офiцери збройних сип вiдкривали пiдпри€мства i вдавалися до мас-
штабноi корупцii та рекету зад,ля фiнансування вiйськовоi сфери та для на-

fIовнення власних кишень. Хоча сам Сухарто й не жив аж надто на широку
ногу, його дружина iт дiти мали репутацiю людей, залучених до гiгантськоi
корупцii. HaBiTb не вкладаючи власних коштiв, дiти президента вiдкрива-
пи пiдприемства, якi ix збагачуваrtи. Коли родину Сухарто звинуватили в

корупцii, BiH роз,лютивсяи вiдповiв, що сво€ багатство його дiти отримали
завдяки тому, що € вправними бiзнесменами, Iндонезiйцi далtl.л дружинi Су-
харто прiзвисько мадам Тьен, тобто мадам ýесять вiдсоткiв, бо, як подей-

кували, вона забирала собi 10 % BapTocTi державних KoHTpaKTiB. Пiд кiнець
правлiння Сухарто Iндонезiя вважалася однiею з найбi.tьш корумпованих
KpaiH cBiTy.

Корупцiя просякнула Bci сфери iндонезiйського життя. Наприк,л.ад, Koлl,I

я працював у iндонезii як спiвробiтник природоохоронноi органiзацii CBi-
товий фонд дикоi природи (ýИýИF), то мiй iндонезiйський тlриятеlь, який
такох( працював вiд цьоrо фо"ду, сказав MeHi пошепки, Iцо директора iндо-
незiйського офiсу фо"ду прозивають MicTepoM Корупцiонером через те, що
BiH е не просто корупцiонером, а, так би мовити, корупцiонером з великоi
dтери; яхта, яку закордоннi спонсори !Иý(/'F придбали конкретно д,rя iндо-
незiйського офiсу, перетворилася на його приватну власнiсть. Наведу iще
од,ин приклад недержавноi корупцii. 3 огляду на специфiку Moei роботи в

lндонезii MeHi доводилося багато лiтати з важкою поклажею, i це спричи-
няrrо надмiрнi витрати при посад,цi на реЙс. Я встиг призвичаiтися до того,

що кожного разу в мiсцевому аеропорту клерки-ре€стратори виходили Ао
мене з-за конторки й вимагали додаткового платежу за багаж готiвкою iM
особисто, а не авiалiнii.

Керiвний принцип Сукарно, який отримав назву <керована демократiя>,
Сухарто змiнив на так зьаний Новий порядок, що, напевне, мало означати
повернення до початковоi концепцii iндонезiйськоi конституцii 1945 року
та п'яти принципiв Панкасiли. Сухарто проголосив, що скасовуе Ti зпtiни

до констит}цii, якi були запровадженi ранiше iндонезiйськими полiтични-
ми партiями i якi BiH вважав шкiд,tивими та непотрiбними. Iндонезiйцiв BiH

вважав недисциплiнованими, неосвiченими, схильними д,о небезпечних
iдей i тому ще не готовими до демократii. У своiй автобiографii Сцарто
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написав таке; (В демократii Панкасiла нема€ мiсця д^я опозицii захiдного
типу, В царинi AeMOKpaTii Панкасi,л,а ми визнаемо лише узгоАжеFIня з д4етою

Аосягнення консенсусУ... ми не визнаемо опозицil, як ще прийнято на Захо-
дi. Ми не ви3на€мо опозицii, OcнoBaнoi на конфrr.iктi, огrозицii, яка просто
праfне бути iнакшою,.. f,емократiя мусить знатI.{, що т,аке дисцип,л.iна та
вiдповiдаrtьнiсть, бо без дисциплiни та вiдповiдальностi демократiя пере-
творю€ться на безrrад>.

Оцi пейтмотиви Сухарто - мовляв, € лише oAI,IH шлях i дискусiй не по-
винно бути - застосовувалися до багатьох сфер iндонезiйського життя.
IcHyBarra лише одна прийнятна iдео,tогiя - Панкасi^а, яку чиновники та
преАставники збройних сил мали вивчати в рамках бюрократичноi програ-
ми iдеолоriчноrо виховання. Страйки у промисловостi, певна рiч, заборо-
ни^и, бо вони суперечили принципам Панкасiли. €диною прийнятною на-
цiонаrrьною iдентичнiстю буrrа ВИКz\ЮЧНо iндонезiйська, ToNly iндонезiйцям
китайськоr,о похоАження заборонилt{ користуватися китайськирt письмом
та брати собi китайськi iMeHa. 3ага,л.ьнонацiональна полiти.rна еднiсть не
допуска^а мiсцевоi aBToHoMii дrrя провiнцii Ачех, Схiдного Tilropy, iндоне-
зiйськоi HoBoi Гвiнеi та iнших регiонiв iз суттсв1,1ми мiсцевими вiдмiнностя-
ми. В iдеалi Сухарто волiв би мати лише одну по,л.iтичну партiю, але парла-
MeHTcbKi вибори, на яких змагалися численнi партii, бупи необхiдними д,л.я
iндонезiйсЬкоrо уряАУ, щоб мати вигляА легiтимного на мiжнароднiй crleHi,
щоправда, одна й та сама кробоча група> пiд назвою <голькар> завжАи яки-
мось чином примуАря^ася перемагати на виборах, набираючи до 70 % го-
,lociB, тодi як решта по,л,iтичних партiй зливалися у двi iншi робочi групи -icrraMcbky та неiсламську, якi завжАи зазнавали поразки на виборах. Тож
Iндонезiя за прав,tiння Сухарто перетворилася на мizriтаризовану Аержаву,
Ауже схожу на ту, яка icHyBa,ra в останнiй перiод голландського кодонiаль-
ного правлiння, З тiсю лише рiзницею, що цiею Аержавою управляли тепер
не голландцi, а iндонезiйцi.

Розписи на iсторичнi теми, якi MeHi довелося бачити в iндонезiйсько-
му готе,,ri в 1979 роцi, вiдображали постiйну увагу Сухарто Ао невАалого
путчу 1965 року саме як до комунiстичноi змови, вирiшапьного моменту
в icTopii Iндонезii. Кожного року бirrя величезного пам'ятника Панкасiла,
споруАженого 1969 року на честь ciMox загиблих Генераrriв (фото 5.5), яких
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називають <семеро rероiв Революцii), проводилася (i проводиться донинi)

урочиста поN{инальна цереп4онiя та церемонiя складання присяги принци-

пам Панкасi,л,и. Барельеф на цьому пам'ятнику та прилеглий Музей кому-

нiст1,1чноi зрадr{ зображують iсторiю постколонiальноi Iндонезii як низку

зраднI4цьких дiянь KoпryHicTiB, ку.л.ьмiнаt_liею яких ста,\а спроба переворо-

ту в 1965 роцi. 30 вересня кожного року Bci iндонезiйськi те,rестУдii ма-tи

транслювати (а Bci iндонезiйськi школярi мусилI4 ьив\7тися в обов'язковому

порядку) знятий.на замовлення уряду моторошний чотириrо диннии фi,rьм

про захоплення та вбивство генералiв. Звiсно, про вбивство пiвмiльйона iH-

донезiйцiв пiд час каральних контрзаходiв жодним чином не згадувалося.

На той час, коли через десяток poKiB, у l979-My, я почав працювати в lндо-

незiт, бiльruiсть полiтичнl,rх в'язнiв нарештi звiльнили,

Iндонезiйський пар.ламент знову i знову обирав Срарто на новий п'яT и-

рiчний TepпtiH. дле в TpaBHi 1998 року, пrайже через 33 роки, коли парламент

BCL}OMe затвердив Сцарто на п'ятирiчний TepMiH, його режим упав - швидко

й несподiвано. IJboM1, посприяло по€Анання багатьох чинникiв, Одним iз них

стала азiйська фiнансова крl4за, яка обва,rиrrа BapTicTb iндонезiиськоi валюти

rrа В0 % i спровокува-tа бунти. Ще одним чинником бl.ло те, що сам Сцарто

у ъiцi77 poKiB втратив вiдчуття реальностi, розгубив своI полiтичнi навички.

У 7996 роцi президента приголомшила смерть дррк}{ни, яка була його най_

ближчою компаньйонкою та опорою в життi. Корумпованiсть i статки, нако-

пиченi родиною глави держави, спричинили невдоволення серед населення,

3а часи прав,л.iння Сцарто сформуваrrося сучасне iндустрiа,tiзоване iндоне,

зiйське суспi,л,ьство, яке бiльше не збиралося терпiти його впертих заяв про

те, що iндонезiйцi не здатнi самостiйно врядувати. Вочевидь iндонезiйськi

вiйськовi вирiшили, як i чи,riйцi пiс.tя перемоги кампанii (Hi!) в 199В роцi, що

не зможутЬ зупинитихвилю протестiв, тож Сцарто, як i Пiночет, мусить пiти

у вiдставку, поки ситуацiя не вийшла з-пiд контро,rю,

У |999 роцi, череЗ piK пiс.tЯ падiннЯ Сlхарто, в lндонезii вiдбулися першi

за бiльш як 40 pokiB вiдносно вiльнi вибори. Вiдтодi в kpaiHi пройrшла низка

виборiВ з явкою, що значно перевI,Iщувала явку в США, - 70-90 % порiв-

няно iз заледве бо О/о 
у Споrrучених Штатах HaBiTb пiд час виборiв президен-

та. У 2014 роцi на ocTaHHix президентських виборах в Iндонезii перемiг по-

засистемний цивiльний кандидат, колишнiй мер ýжакарти ýжоко Вiдодо,
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чиiм опонентом виступав армiйський генерал. Корупцiя трохи зменшилася,
i корупцiонерiв почаrrи iнколи притягати до вiдповiдальностi.

ýавайте пiдсумуемо те, що ми дiзна,л.ися про режим Сlхарто i <спадщину>

кризи, спровокованоi 1965 року невдалим путче}1 i успiшнlrлr контрперево-

ротом. Негатив цiсi спадщини очевидний. Найгiршою обставиною е масове
вбивство щонайменше пiвмiльйона iндонезiйцiв та ув'язнення сотень ти-
сяч на бiльше нiж десять poKiB. Широкомасштабна корyпцiя загальмувала
темп економiчного зростання Iндонезii, бо дуэке багато коштiв витрачалося
не на розвиток економiки та суспirtьства, а потрапляло до кI,{шень вiйсько-
вих, якi мали свiй паралельнийур"д iз пара,л,ельним бюдх<етолт. Така коруп-
цiЙна схема наклала вiдбиток на все iндонезiйське сyспiльство (i HaBiTb на
клеркiв авiаrriнiй). Переконанiсть Сухарто в тому, що Його пiдданi не здатнi
саплостiйно управляти державою, кiлька десятилiть не дава.\а з.\1оги iHдoHe-
зiйцям навчитися здiйснювати де}.1ократичне урядування.

Iз подiй 1965 року iндонезiйськi вiйськовi винесли урок, що успiху
можна досягти шляхом застосування сI,Iли та вбивства, а не долаючи
проб,л.еми, якi спричиняють народне невдоволення, Така полiтика вбив-
чих репресiй дорого обiйшлася Iндонезii в iндонезiйськiй Новiй Гвiнеi,
на CyMaTpi, а особrrиво - на схiдноiндонезiЙськомlz ocTpoBi TiMop, який
був подiлений полiтично на порт}гольську коrtонiю на сходi та iндоне-
зiйську - на заходi, Коrrи португалtц\в 1,974 роцi вiдпловлялися вiд сво-
iх ocTaHHix колонiй, вся географiчна логiка вказувала на те, що Схiднийr
TiMop мав би стати iще однiею провiнцiсю Iндонезii, до склад)/ якоi вже

увiйшrr.и чимало провiнцiй з рiзними к}rльтурами, мовами та iсторични-
ми традицiями. Звiсно, нацiона,льнi кордони вrlзначаються не лише гео-
графiчною логiкою: Канада не € частиною США, а ýанiя - частиною Hi-
меччI4ни. Але Схiдний TiMop не можна порiвнювати з Канадою чи ýaHi-
ею, бо BiH е лише схiдною tIоловиною одного маленьког0 острова в низцi
численних ocTpoBiB, решта яких повнiстю iндонезiйськi. Якби iндоне-
зiйський уряд i збройнi сиzrи краiни виявили хоча б дещицю TaKToBHocTi,
то можна бу,tо б домовитися про входження Схiдного TiMopy до складу
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Iндонезii на правах aBToHoMii. HaToMicTb iндонезiйська армiя вдерлася до

Схiдного TiMopy, вбивши при цьому велику кiлькiсть людiей, i анексувапа

його. Пiд мiжнародним тиском i на превепикий жах iндонезiйських вiй-

ськовиХ президенТ Iндонезii Хабiбi, що зайняв цей пост пiсля Сухарто,

дозволив провести на Схiдному TiMopi референдум щодо незалежнос-

Ti - BiH вiдбувся у серпнi 1999 року, Певна рiч, населення переважною

бiльшiстю проголосувало за незалежнiсть" Пiсля референдуму iндоне,

зiйська армiя органiзувапа проiндонезiйськi збройнi загони i знову Bzra-

штувала рiзанину, силомiць депортувавши значну частину населення до

iндонезiйСькогО 3ахiдногО TiMopY i спалившЛr бiльшiстЬ будiве,rь у Схiд-

ному TiMopi. Усе це виявилося марною справоIо, бо мiжнароднi збройнi

силI.1 вiдновиди порядок на Схiдiному TiMopi й BiH отримав незалежнiсть

як Kpaiнa Тiмор-Аештi. дле ця незалежнiсть обiйшrrася схiдним тiморiй-

цям дуже дорого: чверть населення загинула, а Ti, що вцiлiли, € тепер жи-

телями найбiднiшоi в дзii мiнi-краiни, дохiд якоi на одну люд,ину в шiсть

разiв нижчий за анаrtогiчний показник в Iндонезii.

тепер, коли ми детально розiбралися з жахливою спадщиною режиму
ClrcapTo, може скластися враження, що бiльше з цього приводу сказати Hi-

чого. дле iсторiя рiдко пода€ нам приклади або чистого зла, або чистого

добра, i тому ii слiд дослiджувати чесно. Хоч яким би потворним не був

режим Сухарто в багатьох аспектах, BiH залишив по собi й певну гIозитив-

ну спадщину. Цей режим забезпечив умови д,ля стабi.tьно.го економiчного

зростання, хоча воно й уповiльнювалося коруrцiею (фото 5.6,5.7). BiH за-

лучив iноземнi iнвестицii. BiH зосередив свою енергiю на внутрiшнiх про-

блемах lндонезii, а не став марнувати Ti в царинi cBiT,oBoi антикоАонiальноi

полiтики чи намагаючись загарбати сусiдню Малайзiю. BiH запровадив i

заохочував планування ciM'i, таким чином сприяючи подоланню однiеi з

найбiльш фундаментальних проблем, яка вiдчутно дошкуляла як незалеж-

нiй lндонезii, так i ко,л.ишньому голландському колонiальному режиму.
(Просвiтницькi пrtака"lи, присвяченi урядовiй полiтицi пrrанування ciM'i,

MeHi доводилося бачитинавiть у найбi.tьш вiдда,л.ених сеАах iндонезiйськоi

HoBoi Гвiнеi.) Режим Сухарто став органiзатором (зеленоi рево,,rюцii>, BiH

забезпечив аграрiiв добривами i якiснiшим насiнням, завдяки чому знач-

но зрослИ врожаi рису та iнших культур, а отже - продукl,ивнiсть працi
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в cirtbcbkoMy господарствi та обсяrи виробництва продуктiв харчування,

ýо 1965 року ситуацiя в Iндонезii буrrа дуже напруженою; нинi ж безпо-

середньоi загрози rr розпаду не icHye, незважаючи на подirt цiсi краiни на

острови, що розтягнулися на тисячi миль; незважаючи на coTHi корiнних
мiсцевих мов та спiвiснування ре,.iгiй - кожен iз цих чинникiв сам по собi
вже € рецептом потенцiйноi катастрофи. Вiсiмдесят poKiB тому бi,л,ьшiсть

iндонезiйцiв не вважаrrи себе iндонезiйцями; нинi ж вони сприймають
свою нацiональну iдентичнiсть як належне.

Однак багато пюдей, як iндонезiйцiв, так i не iндонезiйцiв, схиrtьнi
вважати, що режиму Сцарто належить мало засАуг, а то й взагал,i жод-

них. При цьому вони переконанi, що таких самих успiхiв Iндонезiя мог-
ла б досягти за будь-якоi iншоi влади, а не лише за режиму Сухарто. Так
постас типове запитання щодо альтернатl1вного ходу icTopii: <А що бу,л,о

6, якби?>>, але на TaKi запитання однозначних вiдповiдей не icHyc. ]Vlожна

лише порiвняти те, що реально сталося в Iндонезii пiсля 1965 року, з тим,

що могло би статися за наявностi лише двох альтернатив: продовження

реN(иму Сукарно, який був при в,л,адi до 1965 року, чи його замiни кому-
нiстичним режимом пiд керiвництвом КПI, яка прагнула захопити вла-

ду. З одного боку, станом на 1965 piK режишt Сукарно довiв Iндонезiю до
полiтичного хаосу та економiчноi безвиходi, Тортури, вбивства, жахлива
бiднiсть i бездумна по,л,iтика, якi асоцiюються з комунiстичними диктату-
рами в Камбоджi, Пiвнiчнiй Kopei та iнших краiнах, застерirають нас, що
комунiстична aлbTepHaTI,lBa Сухарто буrrа б д,rя Iндонезii ще гiршою, нiж

режим Сукарно. 3 iншого боку, е люди, якi стверджують, що рех(им Сукар-
но BiB KpaiHy до чогось прекрасноIо, що режим iндонезiйських KoMyHicTiB
пiд керiвництвом КПI був би не таким, як комунiстичнi режими деiнде
у cBiTi. Arre ми цього нiколи не дiзнаемось.

То чи вiдповiдае iндонезiйська криза нашiй cxeMi порiвняння криз загаль-
нонацiонаrrьних iз кризами особистiсними?

Iндонезiя е i,л.юстрацiею вибiрковоi змiни та (спорудження огорожi>
(таб,r. 1.2, чинник 3). В межах цiеi <огорожi> опинилися значущi сфери, якi
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вважа,tися дозрiлими для змiн. ýо них входили замiна цивi,tьного уряду
вiйськовою диктатурою Сухарто, замiна цiеi диктатури цивi,л,ьним урядом
його наступникiв, залучення eKoHoMicTiB iз захiдною освiтою задля зьtiни

економi.lного сг{аАу на економiчне зростання, а також вiдмова Сухарто вiд

пrt"анiв Сукарно щодо по,tiтrlllного .л.iдерства у (третьому cBiTi>. 3 iншого

боку, за межамр1 <огорожi> залишалися ocHoBHi риси lндонезii, щсr зберег-

ьися без зпriн пiсля 1965 року, як-от загально}lацiона,rьна територiаrtьна цi-
nicHicTb, високий piBeHb релiгiйноi ToлepaHTHocTi, не комунiстичнttй уряд.
L{i вi,tзначальнi прl.rнципи вв&жпли засадничимl,r цiннос,lями, що не пiдrrяга-

ютir п€р€гz\яду, як Сукарно, так i Сухарто, а також наступники Сухарто, за

винятком того }IoMeHTy, коли президент виявив готовнiсть увiйти в альянс

з комунiстами,

ýеякi ч}Iнники ускладнили д,л.я Iндонезii процес розв'язання цих про-
бrrем. Буаучи колишньою ко,лонi€ю, яка тiльки нед,авно отримала незалеж-

HicTb, Iндонезiя починала з вельми обмеженоi нацiональноi iдентичностi
(чинник 6), на вiдмiну вiд, скажiмо, Фiн,rяндii, яка ще за сто poKiB до здобут-

тя незалежностi мала вельми широку автономiю в складi Росiйськоi iмперii.
Як мо,л.ода KpatHa, Iндонезiя не мала змоfи спиратися на попереднiй досвiд

усгtiшних змiн, за винятком боротьби за незалежнiсть у 1945-1949 роках
(чинtrик 8), Президенту Сукарно бракува,л,о чесноi й реалiстичноi самооцiн-
ки (чинник 7), бо BiH вважав себе надiленrtм унiка.,rьною здатнiстю T,tyMa-

чити пiдсвiдомi бажання iндонезiйського народ,у" Засадничими цiнностями
багатьох або бiльшостi iндонезiйських офiцерiв бу,rи TaKi, за якi вонлt rотовi
бу,л,и вбивати, але не вмирати (чинник 11). Свобода дiй Iндонезii обмежува-

лася внутрiшнiми стримувальними чинниками - бiднiстю та зростанням
KirtbKocTi населення (чинник 12).

3 iншоrо боку, Iндонезiя отримала певну вигоду в результатi подо,лання

деяких зi cBoix пробrr,ем. Будучи острiвним архiпелаrом, ця краiна е вirtьною

вiд зовнiшнiх обмежень - подiбно до Чилi, але на вiдмiну вiд Фiн,rяндii:

пiсля виходу голландських колонiзаторiв lндонезii не загрожувала жодна

KpaiHa (чинник 12). <Беркпiйська мафiя> eKoHoMicTiB спромоглася скори-
статися добре перевiреними в iнших KpaiHax взiрцями для реформування
iндонезiйськоi економiки та забезпечення економiчного зростання (чин-

ник 5). Пiсrrя тоfо як Сухарто вiдмовився вiд прокомунiстичноi, opicHToBa-
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Hoi на Китай полiтики свого попередника i перейшов до прозахiдноi пOлiти-
ки, Iндонезiя отримаrrа вiд захiдних KpaiH великi iнвестицii та допомогу для
перебудови cBoci економiки (чинник 4).

Сухарто часто демонстрував чесну й реа.tiстичнч самооцiнку в стиrri
Макiаве,rлi (чинник 7). Поступово вiдсовуючи убir< попу,4.яр}tого батька-за-

сновника краТни та першого президента Сукарно, Сухартсl дiяв обережнrэ,

прораховуючи кожен свiй крок - що BiH мiг собi дозво.tL-{ти, а чого не мiг, -
i йому зрешlтою вдалося усунути попередника, хоча це lr гlотребувапо пев-
ного часу. Сухарто проявив також реаrriзм, вiдмовl,лвшl.rсь вiд амбiтноi та

н€посильноi для Iндонезii зовнiшньоi полiтики Сукарно, пр}lпиниRши пар-
тизанську вiйну проти Малайзii та лолишившлr спроби очо,\l,,{тI,I всесвiтнiй
антико,л,оtliальний рlх.

На прик,tадi Iндонезii можна сформупrоватI4 судження щодо po,1i трьох
чинникiв, якi стосуються загальнонацiональноi крлrзи, але не виплl,Iвають

iз кризи особистiсноi. Подiбно до Чи,ri й на вiдмiну вiд Фiнпяндii, Iндонезiя
пройшла через руйнацiю полiтичного компромiсу, що призвело до пс_lлi-

тичноi безвиходi tц лояьи на початку 1950-х poKiB сепаратистських pyxiB,

унаспiдок чого Сукарно довелося запровадити так звану керовану демо-
кратiю, а iндонезilirська компартiя закликала до озброення робiтникiв i се-
лян, що, у свою чергу, призвело до контрзаходiв з боку apMii, якi вили,tлrсь у
MacoBi вбивства. OKpiM того, на прикладi Iндонезii показана можлI4ва роль
,riдерiв у подоланнi загальнонацiонаrrьноi кризи. Щими zriдераrчrи бу,л.и Су-
карно, який поеднував у собi справжню харизму iз надмiрною самовпевне-
нiстю, та Сцарто, надiлений так],1]чIи позитивнил,Iи рисами, як терплячiсть,
обережrлiсть та полiтична вправнiсть, i таким негативними, як войовнl,t-

чiсть та жорстокiсть, поблажливе ставлення до корупцii власнtli родини,
брак вiри у cBoix земrrякiв. I останне. В тому, що стосу€ться примирення
пiсля вбивств, спровокованI4х руйнацiею полiтичного компромiсу, Iндоне-
зiя перебува€ на rrротилежнопtу до Фiнляндii eKcTpeMyMi, тодi як Чи,л.i роз-
TarrIoBaнa посерединi мiж ними: швидке примиренt{я пiсля rромадянськоi
вiйни у Фiнrr,яндii, багато вiдкритого обговорення i судiв над злочинцями,
але брак повного примирення в Чилi, i, нарештi, вкрай облrежене обгово-

рення подiй та примирення i вiдсутнiсть судiв у Iндонезii. ýо чинникiв, вiд-
повiдаrrьних за вiдсутнiсть судiв у Iндонезii, належить, зокрема, слабкiсть
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демократичних традицiй цiеi краiни, той факт, що постпiночетiвське гас-

ло (Чилi - батькiвщина д,ля Bcix чиrriйцiв> не знайшло значнOго вiдгуку

в постсухартiвськiй Iндонезii, а найбiльше те, що пiсля масових вбивств

tqpaiнa ще 3з роки залишалася вiйськовою д],Iктатурою, а збройнi сили lце

й сьогоднi е значно впАивовiшrlми, Hiж у Чилi.

Можу розповiсти IIро деякi особистi враження вiд влrбiркових змiн в Iндо_

незii. я працював ,rам 17 poKiB упродовж д\оби сухарто, з |979 по 1996 piK.

Потiм я повернувся до цiеi краiни у 2102 роцi (через 14 poKiB пiсля падiння

режиму сухарто) i вiдтодi буваю там рег,члярно. I1o поверненнi на мене че_

кало багато сюрпризiв.

Перший сюрприз стосувався повiтряних подорожей. У 1980-х i 1990-х

роках iндонезiйськi комерцiйнi авiалiнii часто працювали HecyMAiHHO, Не

дбаючи про безпеку поrtьотiв. Мало того, що з мене вимаIали хабарi та

вичавлювали доАаткову платню за багаж, MeHi ще й довелося ле,гiти aBia-

рейсом, коли великi незакрiпленi дiжки з пальним бу.л.и розмiщенi в паса-

жирському сапонi, пiд час зльоту стюард залr{шався стояти, а пристiбних

peMeHiB безпеки i пакетiв д,л.я блювання взагалi не було (причому дехто з

пасах<ирiв бrtював). Пiд час iншого польоту I{a великому реактивному паса-

жирському,л.айнерi до Джаяпури, столицi провiнцii Папуа, обидва пiлоти

захопилися теревенями зi стюардесою i не помiтили, що наближаються дtо

посадковоi смуги на надто великiй висотi. Свою недба,лiсть вони спробува-

ли компенсувати тим, що ввели ,l,iTaK у круте пiке, а пiсrtя посадки змушенi

були рiзко гальмувати; iм вда.,rося зупинити zrайнер за якихось 20 футiв вiд

канави, викопаноi вздовж периметра злiтно-посадковоi смуги. Але станом

на 2012 piK провiдна iндонезiйська авiалiнiя <Гаруда) вважалася одним iз

найкращих регiона.л,ьних перевiзникiв у cBiTi. Пiсля 2012 року цоразу, коли

MeHi доводилося летiти рейсом цiсi aBianiHii з багажем надмiрноi ваги, мене

спрямовували до вiдповiдного офiсу, де я сплачував належне кредитною

карткою самiй <Гаруаi> й отримував квитанцiю про сплату. ýо 1996 року
з мене постiйно вимагали хабарi; пiсля 2012 року про хабарi MeHi бi.tьше

HixTo не натякав.
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Якось, пливучи на човнi в iндонезiйських прибережних водаху 2012 роцi,

я, помiтивши неподалiк суд,но, схоже на вiйськове, запитав, що то таке, i,

на свiЙ превеликиЙ подив, дiзнався, що то був патруrrьний катер державноi

прикордонноi служби, якиil вiдстежував нелегальнi рибаrrьськi човни, ýо
l996 року фраза (патрульний катер державноi прикорд,онноi с,rужби> вида-

zLася бменi самозаперечним oKcIOMopoHoM на кшталт (креветка завбiльшки

з бегемота>, бо я звик до того, що ранiше радше треба буъо патр1,,лювати

самиХ iндонезiйських вiЙськових через iхню нелегальну дiяпьнiсть.
Зiйшовши на береr iндонезiйськоi HoBoi Гвiнеi в 2014 роцi, я з подивом

помiтив великих яскраво забарвлених птахiв, якi ранiше б,чпи основною Mi-

шенню мис,tивцiв-браконьерiв, а тепер вiльно гнiзди,л.лrся бi,л,я прибереж-

них ciл i в самих селах; це - плодоiднi гоrrуби, птахи-носороги, чорнi какаду

та райськi пташки. Колись на цих птахiв поАюваАи i ви,rовлюваАи iх бiля сiл,

тож оселялися вони далеко вiд людського житла.

Коли Я повернувсЯ до iндонезiйськоi HoBoi Гвiнеi, Moi мiсцевi друзi роз-
повiлИ MeHi icTopilo, яка спочатку видавалася схожою на Ti, що нерiдко

траплялисЯ у 1980-Х та 1990-Х рOках. У томУ новогвiнеЙському селi о.цин

iндонезiйський полiсмен нещодавно застрелив чотирьох новогвiнеiлцiв,

а голова адмiнiстрацii того раЙону був нахабним кор,Yпцiонером, А що ж

тодi, в такому разi, помiнялось? Щього разу рiзниця полягала в тому, що i

поrriцейськоrо, i голову адмiнiстрацii вiддапи пiд суд i вiдправипи за rра-

ти - ранiше цього б не ста,tося.

Так, це ознаки прогресу, але переоцiнювати ix не с,л.iд. Багато iндоне-

зiйських проблем i досi лишаIоться актуальними, хоча й рiзноrо мiрою.

хабарництво все ще залишаеться вельми поширеним, хоча особисто MeHi

стикатися з цим явищем бirrьше не довелося. Moi iндонезiйськi друзi, як i

ранiше, не говорять про MacoBi вбивства 1965 року: наймолодших iз них

тодi ще на cBiTi не буrrо, а наЙстаршi, Ti, хто застав подii 1965-го, во,л.iють

мовчати й нiчого MeHi не розповiдаiоть, хоча американськi колеги кажуть,

що iм таки трапл яються iндонезiйцi, яких цiкавrrять тодiшнi MacoBi вбив_

ства. Населення краiни досi побою е"lься, що iндонезiйськi вiйськовi мо-

жуть втрутитися i знову зtорнути демократiю: коли цивi.л.ьний полiтик

перемir rенерада на президентських виборах 2014 року, kpaiHa пережила

кiлька тривожних мiсяцiв, допоки остаточно не з'ясувалося, що тоЙ Iене-

201,



ПЕРЁВОРОТ

рал не намаIатиметься оскаржити результати виборiв. У 2013 роцi куля iз
гвинтiвкr{ пробила лобове скло чартерного гелiкоптера, яким я лeTiB над
iндонезiйською Новою Гвiнеею; Ml.I так i не дiзналися, хто то стрi,rяв; чи то

лtовогвiнейськi партизани, якi й досi воюють за незалежнiсть, чи iндоне-
зiйrськi вiйськовi, що iмiтують партизанську вiйну, щоб виправдатr{ репре-
cii протl.r мiсцевсrго населення.

Решта шtоiх особистих вражень потребують бi,tьш детаАьного пояснен-
ня. Серед Kpairr, розглянутrIх у цiй книзi, Iндонезiя мае найкоротшу за-

гаztьнонаrliональну iсторiю, вiдзначасться наЙбiльшим мовн],1м розьtаiттям
i е единою краiною, якiй на початку iснування дOвелося пережити серйозну
заrрозу дезiнтеграцii. Колиш1lя голландська колонiя Ост-Iндiя могла роз-
пастися на kirtbka окремих держав, так само, як колишня французька ко,
лонiя Iндокtлтай розпалася на В'етнам, Камбоджу та Ааос. Мабуть, такий

розпад i маrlи на MeTi голландцi, коли намаIалI,Iся започаткувати федераrr,ьнi
штати в межах cBoei Koлoнii наприкiнцi 1940-х poKiB, щоб не дати народити-
ся об'еднанiй Респубпiцi Iндонезiя,

A,re Iндонезiя не розвалилася на част].{нлr. Напрочуд швидко i букваrrьно
з чистого аркуша iй вдалося виховати у свого населення вiдчуття нацiонааь-
ноi iдентичностi. IJe лочуття сфорпrува,л,ося частково спонтанно, а частко-
во - завдяки свiдомим зусиллям iндонезiйського уряду. Одним iз стовпiв
цього почуття с гордiсть за революцiю 1945-1949 poKiB i за звiльнення вiд
голландськоl,о колонiального прав,л.iння. Уряд посиrlю€ це спонтанне по-
чуття гордостi, переповiдаючи iсторiю подiй 1945-1949 poKiB (i маючи на
те законне право), як героiчну боротьбу за нацiональну незалежнiсть - так
само, як в американських lIIKoz\?X учням виклаАаю,rь iсторiю нашоi рево-
,rюцii. IндонезiЙцi пиrшаються величезниtи обширом територii cBoei краiни,
i це почуття добре переда€ться в iндонезiйському нацiона.л.ьному гiмнi Dari
Sabang sampai Merauke (<Вiд Сабанга до Мерауке>, тобто вiд найда;rьшоi за-

хiдноi точк],I до найбiльш схiдноТ, вiдстань мiж якими становить 3400 ми.tь).

Ще одним стовпом нацiональноi iдентичностi iндонезiйцiв е швид,ке при-
ilняття i засвоення як заIальнонацiональноi напрочуд ,л,егкоi та гнучкоi
мови бахаса, що мирно спiвiснуе з 700 мiсцевими мовами.

Iндонезiйський уряд намага€ться посилити в населення почуття на-

цiонаrlьноi iдентичностi, нагоrtошуючи на необхiдностi шанування не
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тя нацiональноi iдентичностi вже не потрiбнi неправдивi оповiдки про

<комунiстичниЙ путч>. MeHi як сторонньому оглядачу цей поглиблений

сенс нацiональноi iдентичностi вида€ться однi€ю з найбiльш значущих
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рO3дlл 6

вlдБудOвА н!мЕччини

Нiмеччина в 1945 роцi - |945-1961- - Нiмцi
висловлюють власну дуNIку - 1968 - Наслiдки 1968 -

Брандт i возз'еднання - Географiчнi обмеження *
Жаль до самих себе? - Аiдери й реалiзм -

Структура кризи

[_ ;],

ff апiтулячiя нiмеччини7 _8 травня 1945 року стала кiнцем ýругоi cBiToBoi

I f вiйни в €вропi. якою ж бу,rа ситуацiя в нiмеччинi станом на цей перiод?

Аiдери нацистiв - Гiтzrер, Геббельс, Гiммпер та Борман - або збираt ися

скоiти самогубство, або вже вкоротили собi BiKy. Нiмецькi вiйська, якi ко-

лись завоювали всю €вропу, буrrи вiдкинутi й ущент розбитi. Близько семи

мiльйонiВ нiмцiВ загинуло: вiйськовi - на фронтах, цивi,rьнi - вiд бомбар-

ДУВань, бiженцi - пiд час втечi, в першу чергу вiд радянських вiйськ, якi

наступали, палаючи бажанням помститися за те, що буrrо скоено на окупо_

ваних територiях.

ýесятки мi,л.ьйонiв нiмцiв, яким вдало ся вижити, 3а3наАи психологiчноi

травми внаслiдок жорстоких бомбардувань та oбcTpi,tiB (фото 6.],). Прак-

тично Bci великi нiмецькi MicTa перетворилися на руiни в результатi амери_

кано-англiйських авiацiйних HaлboTiB та вуличних боiв (фото 6.2). Вiд чвертi

до половини житлового фонду нiмецьких MicT буrrо знищено.
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ПЕРЕВОРОТ

Чверть колишньоi територii Нiмеччлrни було передано Польщi та Радян-

ськомУ Союзу. Те, що вiд Hei залишилось, подiли,л,и на чотири окупацiйнi

зони, якi згодом стали двома окремими державами.
Близько 10 мirrьйонiв нiмцiв перетворилися на бiженцiв без даху над го-

ловою. Мiльйони людей шукали зниклих ч,л.енiв cBoix родин; дехто з них

якимось дивом знайшовся живим через багато poKiB. Аде бiльшiсть зник-

ли безвiсти, i мiсце та обставини ixHboi cMepTi назавжди залишаться HeBi-

д,омими. Мiй перший вчитель нiмецькоi, колишнiЙ вигнанець з нiмецьких

земель, якi вiдiйш,л.и до По.л,ьщi та Радянського Ссlюзу, в |954 роцi якось

сказав MeHi, що в нього був син. Я наiвно почав розпитувати про сина, i чо-

ловiк iз болем в голосi вL{гукнув: пйого кудись забраrlи, i BiAToAi ми бiльше

нiчого про нього не чулиI> Коrrи я познайомився зi cвoiм вчителем, вони

з дружиноЮ перебувалИ в cTaHi цiеi непевностi вже 10 poKiB. ýвом iншим

моiм нiмецьким друзям <пощастило): один дiзнався про ймовiрну смерть

свого батька pik по тому, як отримав вiд нього останчю звiстку, а другому
повiдомили, що його брат помер, через три роки.

у 1945 роцi нiмецька eKoHOMiKx л€жпло в pyiHax. Валюта cTpiMKo втрача-

,ra BapTicTb через iнфляцiю. ýванадцять poKiB нiмецький народ обробпя.tи

фашистською пропаrандою. Практично Bci чиновники були або перекона-

ними нацистами, або iхнiми прихильниками, бо для отримання державноi

посади мусили складати особисту присягу на BipнicTb Гiт,tер1,. Нiмецьке

суспirt ьство було авторитарним.

сучасна Нiмеччина е краiною з,riберальною демократiею. 3а економiч-

ним розвитком вона посiдае четверте мiсце у cBiTi i е одним iз найбiльших

свiтових експортерiв. Нiмеччина е найпотужнiшою краiною €вропи. Сво-

го часу вона запровадила власну стабiльну валюту (дойчмарку); потiм Biдi-

грала провiдну роль у запровадженнi спi,л,ьноi европелiськоi валюти (свро),

а також у cTBopeHHi €вропейськоrо Союзу, якийlу мирний спосiб о6'еднав

Нiмеччину з краiнами, проти яких вона ще недавно вчиняла акти агресiТ. 3а-

галоМ Нiмеччина подолала сво€ нациСтське минУле. НiмецЬКе СУСПirrЬСТВО

нинi значно менш авторитарне, нiж бупо ко.tись.

Що ж сталося в iнтервалi мiж 1945 роком та сьогодiенням? lIJo спричи-

нило TaKi разючi змiни? Вперше я приiхав до Нiмеччини в 1959 роцi, прожив

там дО 1961 рокУ i вiдтодi перiодичнО вiдвiдував цю краiну. ýa,ti я розгля-

206



I

шi та Радян-
t окупацiйнi

!j _ :'i\'наА го-

]. a]iто з них
t- "-сть зник-
l'l j_ЬСя HeBi-

} 
з нiмецьких

}l роцi якось

|ю сина, i 
"о-

Fr *" бi.,rьше

Реаем, вони

JД"оr'l 
iншим

РlрFry смерть

ý " дру.оrу

tr.\iко втрача,
:: обробпя,л,и

t,.i,-. перекона-

-я JержаВноi
:эt,. Нiмецьке

за економiч-
з найбiльших
€вропи. Сво-
r ,; потiм BiAi-
а,\юти (свро),

,осiб об'еднав
Tlr агресii. 3а-
е счспirrьство

? Що спрлrчи-

роцi, прожив
\a_\i я ро3гля-

Вiдбудова Нiмеччини

ну Ti п'ять змiн, свiдком яких став особисто. Коли я вперше надовго туди

приiхав, двi з цих змiн майже завершилися (подiп Нiмеччини та захiднонi-

мецьке еконсlмiчне вiдродження); двi iншi вже почались i продовжувалися

з прискоренням (подолання спадIцини нацистського минулого та соцiаrrьнi

змiни); а п'ята (об'еднання) ста,rася лише через Ki,lbKa десятиrriть i:,lдаваlаСЯ

tvTeHi та MoiM нiмецьким друзям в 1961 роцi абсолютно немисдимою. В планi

тематики цiеi книrи - структури кризи та вибiркових змiн - Нiмеччина

в багатьох аспектах е крайнiм випадком, включно з геополiтичними обме-

женнями та роллю видатн1,Iх,л.iдерiв у змiнах як на краще, так i на гiрше.

Насамперед, масштабикризи, в якiй вона опиFIилася, бl,пи екстремальними.

Японii Мейдзi напад! лише заrрожував, Фiнrrяндiя та Австра,л.iя зазнали на,

паду, але ixHi територii за,ллшилася не окупованими; а Нiп,tеччина та Японiя
ь 1945 роцi зазна,л,и нападу, були переможенi, окупованi та зруйнованi знач-

но бiльше, нiж будь-яка iнша KpaiHa, доспiджувана в цiй кнl,rзi.

Переможцi у ýругiй свiтовiй вiйнi розчленували Нiмеччину Еа чотири оку-
пацiйнi зони: американську на пiвднi, французьку на пiвденному заходi,

британську на пiвнiчному заходi та радянську на сходi. Стоrrиця Берrtiн опи-
нI,Iлася на територii радянськоi зони, але Й вона бу,л,а подirrена на сектори
окупацii для кожноi з чотирьох cTopiH i перетворилась на такий собi не-

радянський ocTpiB у радянськiй зонi окупацii. 194В року Радянський Союз
запровадив бrrокаду сухопутного доступу американцiв, британцiв та фран-

цузiв до ixHix aHKrraBiB у Берлiнi, аби змусити захiдних союзникiв вiд цих ан-

клавiв вiдмовитись. Союзники у вiдповiдь органiзува.п.и повiтряний MicToK

i близько року постачаrrи Берrriну продовольство за допомогою авiацii, аж

поки в 1949 роцi блокаду не бул.о знято.

Того ж самого 1949 року союзники об'еднаzrи cBoi зони в одну, яка отри-

мала назву Федеративна Респубrriка Нiмеччина (вiдома також як 3ахiдна Hi-
меччина). Радянська зона стала Нiмецькою ýемократичною Респубrriкою,

вiдомою також як Схiдна Нiмеччина (скорочено нiмецькою DDR). Нинi
Схiдну Нiмеччину зазвичай згадують зневажливо - як недолугу KoMyHic-

тичну диктатуру, що зрештою припинила сво€ iснування i буrr.а поглинута
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ПЕРЕВОРОТ

Захiдною Нiмеччиною. Назва <Нiмецька ýемократична Респуб-пiка> асоцi-

ю€ться з великою брехнею на кшталт Народно-ýемократичноi Республiки

КореЯ (офiцiйна назва Пiвнiчноi Кореi). Чомусь швидко забу,л,и, що засну-

ванню Схiдноi Нiмеччини сприяла не лише груба сипа Радянського Союзу,

а й комунiстичний iдеапiзм певноi частI,Iни нiмцiв, i що багато нiпrецьких

iHTerreKTyarl,iB свiдомо перебралися до Схiдноi Нiмеччини з Нiмеччини 3а-

хiдноi або з iнших KpaiH, де вони жили у вигнаннi,

дле Схiдна Нiмеччина дуже вiдставала вiд Захiдноi за piBHeM життя та

свободи. Тодi як до ФРН потоком лилася американська допомога, Радян,

ський Союз наклав на свою зону окуцацii економiчнi репарацii, демонтував

i вивiз до pocii цirti заводи й фабрики, а схiднонiмецьке ci,rbcbke господар-

ство органiзував на ocнoBi коАrосIIiв" Станолл на 1990 piK, тобто на момент

об'еднання, виросдо поколiння схiдних нiмцiв, якi, на вiдмiну вiд мешканцiв

захiдних демократичних KpaiH, не мали змоги виховати в собi мотивацiю

вперто працIоватИ зарадИ покращення вАасного }киття,

3 часом схiднi нiмцi почали тiкати на Захiд. 1952 року Схiдна Нiмеччина

перекрила cBoi кордони з захiдними краiнами, a.te схiднi нiмцi все одно мали

змоrу втекти, перейшовши зi Схiдного Берrriна до Берлiна Захiдного, а потiм

дiставшись лiтаком до Захiдноi Нiмеччини. Маршрути довоенноi транспорт-

ноi системи Бер,лjна (метро та електрички) поеднували захiдну частин1, MicTa

зi схiд,ною' тому кожен мiг проrхати з радянського Бeprrit{a до демократич-

ного, просто сiвши на потяг, Коли я вперше потрапив до Бер,л.iна в 1960 роцi,

то, яК i багатО iнших захiдних туристiв, добирався до Схiдного Берлiна пiд-

земкою, а потiм тiею самою пiдземкою повертався до захiдноi частини MicTa,

у 1953 роцi невдоволення у Схiднiй Нiмеччинi вибухнуло страйком, який

перерiс у повстаннЯ, Що його придушили радянськi вiйська, Невдово,rенi

схiднi нiмцi продовжували тiкати на Захiд через бер,tiнську систему гро-

мадського транспорту. В резуrr.ьтатi вночi 13 серпня 1961 року, ще коли я

жив У Нiмеч.rинi, схiднонiпrецький реж}lм несподiвано закрив cBoi бер,riн-

cbKi станцii метро i спорудив мiж Схiдним та 3ахiдним Бер,tiном cTiHy, па-

трульовану вартовими, якi стрirrяли на ураження, вцiляючи в людей, що на-

магалися через ту cTiHy пере.лiзти (фото 6.З). Я добре пам'ятаю шок i лють

cBoix захiднонiмецьких друзiв наступного ранку пiсrrя спорУдження стiни.

керiвники Схiдноi Нiмеччини пояснювали cBoi дii необхiднiстю захищат}1
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1qpaiцy вiд захiднонiмецькL{х аrентits та злочинцiв i не хотiли визнавати, що

справжнiм призначенням стiни було запобiгання втечi невдоволених гро-

мадян. ]ахiднi союзникИ не насмiлИдися ламати cTiнy, бо знали, що не змо-

жуть над,аТи серЙозноi допомоrи 3ахiдному Бер,л,iну, оточеному радянськи-

ми та схiд,нонiмецькими вiЙськами.

Вiдтодi Схiдна Нiмеччина стала д,ержавою, з якоi не можна було втек-

ти дiо Нiмеччини 3ахiдноi, не наражаючись на небезпеку бути вбитим на

кордонi. (IIiд час такоТ спроби загинуло понад 1000 схiдних нiмцiв,) Ре,

альноi надii на об'еднання Нiмеччини не було з огляду на конфронтацiю

радянського Союзу та комунiстичного Схiдного бпоку зi Споrrученим}r

ШтатамlЦ та 3ахiднОю €вропоЮ. Ще бупо при6rrизно так, якби Споrrуче-

Hi Штати роздiлилися по рiчцi Мiссiсiпi на комунiстичнi схiднi СШД та

демократичнi захiднi сшД без перспективи об'сднання у наЙближчому

майбутньому.
ОдразУ пiсля закiнчення ýругоi cBiToBoi вiйни переможцi-союзник1,I

всерйоз розглядали цодо 3axiдHoi НiмеччинитакиiL BapiaHT по.\iтики, якиЙ

позбавив би Ti можливостi вiдбудовувати свою iндустрiю, змусивши зай-

матися одним лише сiльським господарством, i при цьому стягуючи з Hei

репарацii, як це робив Радянський Союз i як пiсля перемоги у ПершiЙ cBi-

товiй вiйнi робили союзники (так званий П,л.ан Моргентау). Така стратегiя

базуваzrась на поширенiй серед союзникiв Д}мцi, що Нiмеччина ма€ вiдпо-

вiдати не лише за вiЙни, розв'язанi Гiтrrером, а й за Перurу cBiToBy вiйну,

начебто розв'язану каЙзером Вiльгельмом Другим (до речi, вельми спiрне

твердження, стосовно якого й досi ламають списи iсторики); мовляв, якщо

д,озволити Нiмеччинi вiд,новити свою промисловiсть, то це призведе до но-

Boi cBiToBoi вiйни.

початок холодноi вiйни змусив союзникiв вiдкинути Пrrан Моргентау,

бо iM сталСl зрозуIчIiдо, що реальна загроза новоrо протистояння йде не вiд

Нiмеччини, а вiд Радянського Союзу. Як я вже пояснював у роздiлi 4, ко.tи

йшлося про полiтику Сполучених Штатiв стосовно Чиrri, страх перед кому-

нiстичною заIрозою був rrейтмотивом американськоi зовнiшньоi поАiтики

протягом kiлbl<ox десятилiть пiспя ýругоi cBiToBoi вiйни. 3ахопдеrrня кому-

нiстами влади в схiдно€вропейських Kpaiнax, уие окупованих радiянськи_

ми вiйськами, створення Радянським Союзом атомноi, а потiм i водневоi
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бомб, бzrокада Захiдноrо Бер,л.iна з метою задушення цього демократичного

анклаву' а також потужнiсть комунiстичних партiй та iхнiй вплив У деяких

KpaiHax Захiдноi €вропи пiдводипи до думки, що саме Захiдна €вропа i е

найiмовiрнiшим майбутнiм театром бойових дiй, якщо холодна вiйна пере-

росте в гарячу. Уже в 1961 роцi, коли я збирався надовrо оселитися в Нiмеч-

чинi, мiй батько з усiею серйознiстю радив MeHi тiкати до надiйноrо притул-

ку в Швейцарii за перших ознак небезпеки у €вропi,

3 цiеi точки зору розташована в центрi €вропи Захiдна Нiмеччина, ма-

ючи спiльнi кордони з комунiстичними Схiдною Нiмеччиною та Чехосло-

ваччиною, стала надзвичайно важливою дrtя свободи Bciei ]ахiдноi €вропи,

союзникам потрiбно буrrо, щоб Нiмеччина знову стала сильною як оплот

проти комунiзму. Ще одним мотивоп{ iхнього бажання посилення Нiмеч-

чини буrrо зменшення ризику, що слабка i пригнобrrена Нiмеччина знову

зануриться У Вир поrt iтичного екстремiзмУ (як стало ся пiсья Першоi cBiTo-

Boi вiйни), а також зменшення економiчного тягаря, який несли союзники,

годуючи й пiдтримуючи економiчно слабку 3ахiдну Нiмеччину,

Пiсля 1945 знадобиьося кiлька poKiB, щоб серед союзникiв визрirrа дум-

ка про необхiднiсть TaKoi змiни, i протягом цих poKiB eKoHoMiKa захiдноi

Нiмеччини проАовжуВала занепадати. Наприкiнцi 1948 року сшд почали

надаватИ ]ахiднiЙ Нiмеччинi економiчну допомогу в рамках Пrrану Мар-

шалла, який запрацював дrl,я iнших захiдноевропейських краiн з 1947 року,

Од,ночасно 3ахiдна Нiмеччина замiни,rа свою сrrабку i знецiнену iнфrrяцiею

валюту новою валютою - дойчмаркою. Захiднi союзники, о6'€днавши cBoi

окупацiйнi зони в едину 3ахiдну Нiмеччину, зберегли за собою гIраво вето

стосовно Ti законодавства. Дле перший канцirер Захiдноi Нiмеччини Конрад

дденауер вправно грав на страху американцiв перед комунiстичною загро-

зою, абИ схилитИ союзникiВ до делегуВання дедалi бiльшоi влади Захiднiй

Нiмеччинi, залишаючи все менше влади в руках союзникiв. Людвiг Ерхард,

MiHicTp економiки в урядi Дденауера, запровадив передовi методи вiльного

ринку i використав допомогу в рамках плану Маршаrttа як ресурс для над-

звичайно успiшного економiчного пiдйому, вiдомого пiд назвою'wirtsсhаfts-

Wunder, або <економiчне диво>. Карткову систему було скасовано, обсяrи

промислового виробництва та piBeHb жит,tя рiзко зрос,пrи, i мрiя захiдних

нiмцiв про власний будинок та автомобiль дzrя багатьох стала реаrrьнiстю.
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Вiдбудова Нiмеччини

Коли я переiхав до Захiдноi Нiмеччини, житая там було заможнiшим та

стабiльнiшим, анiж у Ве,rикiй Британii, звiдки я перебрався. Один iз Moix

британських друзiв зазначив з гiркою iронiею: <НiпIеччина проrрала ýру-
гу cBiToBy, а Британiя виграла, але економiчне диво сталося не в Британii,

а в 3ахiднiй Нiмеччинi>. В полiтичноплу п.tанi станом на 1955 piK ФРН вiдно-

вила свiй cyBepeHiTeT, а союзницька окупацiя скiнчи,л,ась. Пiсля того як со-

юзникам знадобипося двi вiйни, щоб розбити i роззброiти Нiмеччину, ФРН
почала вiдновrrювати й переозброювати свою армiю, до тоIо ж не з власноi
iнiцiативи, а (неймовiрно!) за наполяганням 3аходу i супроти волi самого
захiднонiмецького парламенту, який, проголосував проти пri,л,iтаризацii. Со-
юзники хотiли, щоб Захiдна Нiмеччина подi.ляrl,а тягар захисту 3ахiдноi €в-

ропи. Пiсля 1945 року це стало найбiльш разючою змiною полiтl.tкl.t амери-

канцiв, британцiв та французiв щодо Нiмеччини.
EKoHoMiKa 3ахiдноi Нiмеччини характеризувалася досить добрими сто-

сунками мiж найманими працiвниками та роботодавцями, нечастrIми

страйками та Iнучкими умовами найму на роботу. Мiж робiтнI,Iками та ро-
ботодавцями icHyBa,l,a мовчазна угода про те, що страйкiв не буде, аби бiз-

нес мав змоrу стабiльно розвиватися, i що в такому разi роботодавцi дiли-
тимуться гIлодами цього розвитку зi своiми робiтниками. В нiмецькiй про-
мисловостi сформувалася система пiдмайстрiв (вона iснуе й донинi), згiдно
з якою молодi люди наймаються пiдмайстрами до копrпанiй, а Ti починають

платити iM у Mipy овоrtодiння фахом. Пiсля завершення перiоду навчання

пiдмайстри отримують роботу в тiй самiй компанii. Нинi нiмецька eKoHoMi-

ка е найпотужнiшою в €вропi.
Пiсля завершення ýругоi cBiToBoi ьiйни союзники пiд час Нюрнберзь-

кого судового rrроцесу притягли до вiдповiдальностi 24 наивищих ,riдерiв

нацистськоi Нiмеччини за Bo€HHi злочини. ýесятьох засудили д,о страти;

серед них найвищими за рангом буrrи MiHicTp закордонних справ Йоахiм
Рi66ентроп та шеф ,rюфтваффе Герман Герiнг (останньому вдалося скоiти
самогубство, отруiвшись напередоднi запланованоi страти). CiMox iнших
засудили до тривалих або довiчних TepMiHiB ув'язнення. Нюрнберзький суА

також призначив термiни ув'язнення багатьом нацистським ,л,iдерам ниж-
чоIо ранIу. Значну кiлькiсть нiмцiв союзники, досrriдивши ixHe нацистське
минуле, пiддали процедурi <денацифiкацii> та (перевиховання).
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Arre Нюрнберзький процес i процедура денацифiкацii не повнiстю по-

долали нацизм. Мiльйони дрiбних нiмецьких чиновникiв - переконаних

нацистiв або ixHix симпатикiв - покаранi не буrrи. Через те, що суди здiйс-

нювалися союзниками, а не самими нiмцями, ocTaHHi в результатi не взяли

на себе вiдповiдаrrьностi за своi дii в мину,tому. В Нiмеччинi цi суди зне-

важливо називали Siegerjustiz, тобто <юстицiею переможцiв>, i вважаrtи

звичайною помстою переможцiв тим, хто зазнав поразки. Судова система

3ахiдноi Нiмеччини проводила вдаснi судовi процеси, але iх масштаб був

обмеженим вiд самого початку.

Як дrrя сOюзникiв, так i д,л,я самих нiмцiв пробrrема створення функцiо-
нальноi системи урядування у повоеннiй Нiмеччинi полягала в TiM, що ко-

жен уряд потребуе чиновникiв в досвiдом. Однак переважна бiльшiсть Hi-

мецьких чиновникiв набули досвiдув роки правлiння нацистського режиму,
а це означал0, що Bci потенцiйнi чиновники повоенноi Нiмеччини (вкrtючно

з суддями) буrrи або переконаними нацистами або, щонайменше, спiвпра-

цювали з ними. Виняток становили лише Ti нiмцi, якi опинились у вигнаннi
або в концтаборах, де вони, звiсно, жодного досвiду урядування набути не

могли. Наприклад, першим повоенним канцлером Нiмеччини став Конрад
Аденауер, якого нацисти прогнали з посади мера MicTa Кельн. Поzriтику

Аденауера на посадi канцлера характеризували як <амнiстiя та iнтегра-

цiя>, що означало <не IIитати кожного конкретного нiмця, чим BiH займався

впродовж правrriння нацистiв>. HaToMicTb уряд наголошував на нагально-

му завданнi: нагодувати й забезпечити помешканнями десятки мiльйонiв
rолодних i бездомних ,л,юдей, вiдбудувати ровбомбленi MicTa i зруйнова-
ну eKoHoMiKy, а також вiдновити демократичну систему урядування пiсля

12 poKiB нацистського правrriння.

В результатi бiльшiсть нiмцiв призвичdrrrися ло думки, що злочини на-

цистiв буrrи справою рук жменьки лиховiсних керманичiв, що переважна

бiльшiсть TxHix спiввiтчивникiв Hi в чому не виннi, що простi нiмецькi солда-

ти, якi героТчно воювали проти Радянського Союзу, не мали за собою вини
i що потреба в подаr,,.ьших розсrriдуваннях нацистських злочинiв всерединi

1950-х уже вiдпа,rа. Фактичнiй вiдмовi захiднонiмецького уряду переслiду-

вати в судовому поряд,ку нацистiв посприяла широка присутнiсть колишнiх
нацистiв серед самих пово€нних прокурорiв: наприклад,виявилося, що 33 iз
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Вiдбудова Нiмеччини

47 чиновникiв захiднонiмецького кримiнального бюро (Bundeskriminalamt),

а також багато членiв захiднонiмецькоi розвiдуваzrьноi служби буьи Kepiв-

никами нацистськоi органiзацii СС. Перебуваючи в Нiмеччинi у 1961 роцi,
я iнодi чув апологiю нацистськоi доби з вуст старших нiмцiв, яким пiд час

правлiння Гiт,rера буrrо по 30-40 poKiB; я ix добре знав, i розмовлялимипри-
ватно. Наприклад, чоловiк однiеi музикантки, з якою я грав сонати дrtя фор-
тепiано з вiолончеллю, якось взявся пояснювати MeHi, що здогадне знищен-

ня мiльйонiв eBpeiB було неможливим HaBiTb з суто математичного погля-

ду, що це е наЙбirtьшою у cBiTi брехнею. IIJе одна моя нiмецька приятелька

старшого BiKy одного разу поставила MeHi ппатiвку з промовою Гiтzrера, яку
сама слухала з явним ентузiазмом i задовоrrенням,

195В року мiнiстри юстицii Bcix земель 3ахiдноi Нiмеччини нарештi ор-

ганiзува,rи центральний офiс дАя координацii зуси,rь iз розс,riдування зло-

чинiв, скосних нацистами не лише в Нiмеччинi, а ir за N{ежам].1 територiТ

тодiшньоi ФРН, Провiдною фiгурою в цих розслiдl,ваннях був нiмецький
юрист еврейського походження на iм'я Фрiц Бауер, якrlй колись належав д,о

нiмецькоi соцiа,l-демократичноi партii i якому довелося тiкати в 19З5 роцi
до ýaHii. Щойно повернувшись до Нiмеччини в 1949 роцi, BiH почав вести

справи нацистських злочинцiв. З 1956 року i аж до cMepTi в 1969-му BiH ви-

ступав головним обвинувачем вiд нiмецькоi землi Гессен. Фрiц Бауер на-

голошував на тому, що нiмцi мали судити себе caMi. А це означало засуд-
ження i простих нiмцiв, а не лиlIJе rriдерiв, якиl\,I винесли вирок союзники.
Спершу Бауер став вiдомим у Нiмеччинi завдяки так званим освенцiмським
судам, на яких BiH виступав обвl.rнувачем нiмецьких функцiонерiв низовоi
ланки, що працювали в Аушвiцi - найбiльшому нацистському концтаборi
побrrизу Освенцiма. Персонаrr Аушвiцу, якому BiH висував обвинувачення,

складався з дрiбних працiвникiв - гардеробникiв, фармацевтiв та zr.iKapiB.

Потiм Бауер зайняься судовим пересrriдуванням нацистських поrriцейських
нижчого рангу; нiмецьких суддiв, якi виносили рiпtення проти eBpeiB i ,ti-
дерiв нiмецького руху спротиву (часто cMepTHi вироки); нацистiв, якi пере-

сrriдуваrrи евреЙських бiзнесменiв; тих, хто мав стосунок Ао запровадженоi
нацистами евтаназii; чиновникiв з нацистського MiHicTepcTBa закордонI{их
справ. Але наЙбiльше непокоirrо нiмцiв те, що Бауер BiB справи нiмецьких
сол,датiв, винних у во€нних злочинах, особливо на схiдному фронтi, - не-
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покоiло тому, що переважна бiльшiсть нiмцiв вважали, що Ti злочини скоiли

фанатики з пiдроздirriв СС, а не простi солдати.

на додаток до цiеi дiяльностi Бауер намагався висrriдити найвпrtивовi-

ших нацистiв, якi зникли пiсrrя вiйни: гiтлерiвського попАiчника MapTiHa

Бормана, лiкаря з Душвiцу йозефа Менгеле, який здiйснював медичнi екс-

перименти над ув'язненими, а також Ддольфа Ейхмана, органiзатора пере-

с,tiдувань eBpeiB. Бауеру не вдалося висrriдити aHi Менге,л,е, який, зрештою

помер у Бразипii в |979 роцi, aHi Бормана, що, як з'ясуваrtося згодом, скоiв

самогубство приблизно одночасно з Гiтrrером.

Д.л.е Бауеру вдалося роздобути iнформацiю про Ейхмана, який BTiK до

Дргентини. Бауер вирiшив, що ненадiйно передавати цю iнформацiю Hi-

мецькiй таелrнiй Сrrужбi, бо боявся, що Ti агенти можуть попередити Ейхма-

на i дозвоЛять йомУ втекти. HaToMicTb BiH передав Ti вiдомостi iзраi,rьськiЙr

таемнiй с,л,ужбi, якiй вдалося спiймати Ейхмана в Дргентинi й потайки пе-

реправитИ лiтаком iзраirrьськоi авiакомпанii до Iзраiпя, де пiсrrя пуб.liчного

СУду ЙогО повiсили. Той суД привернуВ увагу цiлого cBiTy не ,rише до ЕЙх-

мана, а й взагалi до темИ особистоi вiдповiдальностi за злочини нацистiв.

ýiяльнiстЬ Бауера опиниласЬ у центрi уваги Bciei Нiмеччини. LIiмцi у 1960-х

дiзна,л,ися багато про те, що роби,r.и ixHi спiввiтчизники в 1930-х та 1940-х

роках пiд час правrriння нацистiв. Yci обвинувачуванi, чиi справи BiB Бауер,

зазвичай наводили один i той самий набiр виправдань: я лI,Iше виконував

накази, я дотримувався законiв i прави,t тодiшнього суспirrьства, я не несу

вiдповiдаrtьностi за Bci Ti вбивства, я був простим фармацевтом в Душвiцi,

особисто я нiкого не вбивав, я став бездумною жертвою нацистськоi пропа-

ганди, а томУ не усвiдоМлюваВ хибнiстЬ cBoix вчинКiв. У вiдповiдь на цi ви-

правдання Бауер - i на судах, i у cBoix пуб,л.iчних промовах - наводив TaKi

контраргументи: нiмцi, яких BiH переслiдував у судовомУ порядку, скоiли

злочини гIроти аюдяностi. Закони нацистськоi держави бупи нелегiтимни-

ми. Не можна виправдовувати своi дii необхiднiстю коритися таким зако-

нам. Немае таких законiв, якими мох(на бу,л,о б виправдати злочини проти

,rЮДЯНОСТi. У кожного мае бути власне вiдчуття добра i зла, до якого слiд

прислухатися. Таким чином, кожен, хто брав участь у функцiонуваннi <ма-

шинИ вбивства>, як назваВ Ti Бауер, € винуватИм у cKoeHHi злочину. ýо речi,

згодом виявилося, що багато обвинувачуваних, справи яких Бауер довiв до
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суду i якi висувачr,и на свiй захист подiбнi виправдання, дiяли не з примусу,
а згiдно зi своiми переконаннями.

Насправдi ж баrато - мабуть, переважна бirrьшiсть - справ, якi BiB Ба-

уер, закiнчилися невдало: HaBiTb в 1960-х нiмецькi суди часто виправдову-

ваrrи обвинувачуваних, Сам Бауер часто ставав мiшенню для словесних на-

падiв i HaBiTb погроз позбавленняжиття..Щуже важrrивим було те, що Бауер

знову й знову, з болiсними деталями, демонстрував у нiмецьких судах ши-

рокому заrалу, у що вiрили й що робиl,,и нiмцi протягом нацистськоТ доби.
Злочини нацистiв не бупи справою рук лише жменьки лихих керманичiв.
Накази нацистiв виконували широкi маси нiмецьких coлдaTiB та чиновни-
KiB, i ix ycix сrriд вважати винуватими в злочинах проти ,rюдяностi. Таким
чином, завдяки зусиллям Бауера сформувал.ося тло, на якому спалахнули
cTyдeнTcbкi бунти 196В року - про них я розповiм дал.i.

3MiHa в поглядах нiмцiв на подii нацистськоi доби пiсля мого першого
перебування в Нiмеччинi чiтко i брута,rьно постала передi мною 21 piK пото-
му, в l9B2 роцi. Ми з друхиною Mapi тодi приiхаrrи в Нiмеччину у вiдпустку.
Наближаючись по шосе до Мюнхена, ми помiти,л,и дороrовказ до передмiстя
пiд назвою ýахау, де колись був розташований нацистський концтабiр (Hi-

мецьке скорочення KZ), перетворений тепер на музей. Жоден iз нас нiколи

ранiше не бував у колишньому концтаборi. Arre ми HaBiTb гадки не мали, що
<звичайний> музей з його експонатами справить на нас таке сильне вражен-
ня, бо ми вже багато знали про концтабори з розповiдей батькiв Mapi, коли-
шнiх в'язнiв концтабору, та кiнохронiки, яку я дивився в дитинствi.

Вiдвiдування ýахау стало для нас приголомшливою подiею, принаймнi,
такою ж приголомшливою, як i наступне вiдвiдування вначно бizr.ьшого й
вiдомiшоrо Аушвiцу бiля MicTa Освенцiм, також перетвореного на музей,
але не нiмецький, а польський, бо розташований на територii Польщi. Фо-
тографii та тексти нiмецькою мовою виразно розповiдаzr,и про концтабiр

ýахау i те iсторичне тло, на якому BiH з'явився: прихiд нацистiв до влади в
19З3 роцi, перес,riдування eBpeiB та опонентiв нацистiв у 1930-х, кроки Гiт-
лера до розв'язування вiйни. Експсlзицiя музею також розповiдае про сам
концтабiр ýахау та решту таборiв у створенiй нацистами системi. Не знi-
маючи з нiмцiв вiдповiда,л,ьностi, експозицiя наочно демонструе принцип
Фрiца Бауера <Нiмцi мусять судити себе caMi>.
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Те, що ми з дружиною побачи,rи тодi в ýахау, бачать yci нiмецькi дiти,
починаючи з 1970-х poKiB. У школi iM розповiдають про злочини нацистiв,

багатьох iз них возять на eKcкypcii в колишнi концтабори на кштал.т ýа-
хау, теж перетворенi на музеТ. Arte таке вiдверте загальнонацiонаrrьне озна-

йомлення з колишнiми злочинами нечасто вiдбуваеться деiнде. Насправдi

я не знаю жодноi iншоi краiни, яка хоча б вiддалено нагадувала Нiмеччину

щодо rотовностi взяти на себе вiдповiдаrrьнiсть за BrracHi злочини. Iндоне-

зiйським дiтям i досi нiчого не розповiдають про MacoBi вбивства 1965 року
(роздi,л 5); ryrorroдi японцi, з якими MeHi доводилася спiпкуватись, кажуть,

що iM невiдомо про вiйськовi злочини, cKoeHi Японiею (роздiп 8); aMeplrKaH-

ських шкопярiв не ознайомлюють з моторошними деталями американських
вiйськових злочинiв у B'eTHaMi, а також проти iндiанцiв та африканських ра-
бiв. У 1961 роцi я спостерiгав серед нiмцiв значно менше готовностi визнати

темне минуле cBoei краiни, Якщо ilоставити за мету визначитlI, коли д,ля

Нiмеччини настав переломний момент щодо цього питання, то це, як ми
невдовзi перекона€мося, сталося в 196В,му.

3аворушення i протести, особливо серед студентiв, у 1960-Ti роки набуrtи

значного поширення у BirtbHoMy cBiTi. Вони почались у Спопучених Шта-
тах з руху за Громадянськi права, виступiв проти В'€тнамськоi вiйни, Руху
за свободу слова в Капiфорнiйському унiверситетi в Берк,л,i, а також руху
пiд назвою <Студенти за демократичне суспirrьство>, Студентськi про-
тести ширилися такOж у Францii, Британii, Японii, ITarrii та Нiмеччинi. Як
i в Сполучених Штатах, виступи в цих KpaiHax буrrи повстаннями молодо-
го покоrriння проти поколiння старшого. Однак наЙгострiшоi форми ця
конфронтацiя мiж поколiннями набу,tа саме в Нiмеччинi, що поясню€ть-
ся двома причинами. По-перше, причетнiсть старшого покоrtiння нiмцiв

до нацизму означала, що прiрва мiж молодшим i старшим поколiннями
булtа значно rлибшою, нiж у США. По-друге, авторитарнi принципи тра-

дицiйного нiмецького суспiл.ьства посилили вза€мну вiдразу у стосунках
мiж старшим та молодшим поколiннями. Протести з вимогами,л.iбералi-
зацii наростали в Нiмеччинi протягом 1960-х poKiB, апе соцiальний ви-
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буr _ воЙовничi протести - стався саме в 1968 роцi (фото 6.4). Чому са-

ме в 1968-му?

не лише в Нiмеччинi, а й у Спо,tучених Штатах рiзнi покоzriння мають

рiзний досвiд i отримують рiзнi назви. У Сполучених Штатах ix називали,

зокрема, <,бейбi-бумери)}, (поколiння Х>, .,I]околiння новоrо тисячолiт-

тя). дле змiни, що вiдбува лися З року В pik, у Нiмеччинi бупи швидшими
,rа глибшими, нiж у СшА. Коли ви ближче знайомитеся з американським

ilр],{ятелем i розповiда€те один одному icTopii свого життя, то, неIIевне, не

починаете з Taкoi фрази: <Я народивсяу 1,945 роцi, i вже один цей факт роз-
повiсть вам tIро мое життя i принципи дOстатньо багато, щоб MeHi про це не

довелося говорити самому). Д,л.е нiмцi дiЙсно, розповiдаючц про себе, ча-

сто починають з фрази: (Я народився1945 рOку). Мабуть, тому, що Bci HiM-

IJi знають, що, вiдпоВiдно дО часу нароДженнЯ i мiсця, де проЙшло дитин-

ство, житт€виЙ досвiд i погляди ixHix зеп,rлякiв можуть icToTHo рiзнитись.
Вiзьму, наприклад, житт€вий досвiд CBojx нiмецL,КИх ДРУЗiв-од,нолiткiв,

тобто народжених б.tизько 1937 року. Жоден iз них У дитинствi не мав нор-

мального життя у нашому, американському, розумiннi. Через вiйну BciM iм

довелося перехити те чи iнше лихо. Наприклад, з Moix шести найближчих

нiмецькиХ друзiв, народженИх 1937 року, од\ин осиротiв, коли на фронтi
загинув його батько-вiйськовий; другому довелося бачити, як на район, де

жив його батько, падiали бомби, хоча батьковi тодi вдалося вижити; моя

приятелька розлучилася з батьком в однорiчному вiцi Й зустрirrася знову,

коли iй було 11, бо батько потрапив у полон; четвертий товариш втратив

пiд час вiilни д,вох cBoix старших братiв; л'ятий У дитинствi спав пiд мос-

том, бо його MicTo маЙже щодня бомбардували i ночувати в будинку було

небезпечно, а шостого MaTip кожного дня посилала на залiзничну станцiю

цупи"гивугiлля, аби вони мали змогу обirрiтися. Таким чином, Moi нiмецькi

^рwi 
\gЗ7 року народження бу,rи достатньо дорос лими, щоб Bo€HHi спога-

ди, пiсляво енниЙ хаос та злиднi, а також закриття школи залишили в ixHix

душах психологiчнi травми. Однак вони були недостатньо дорослими для

того, щоб мiцно засвоiти нацистськi погляди, якi виховувала в молодi ор-

ганiзацiя пiд назвою Гiтлер'югенд. Бizrьшiсть iз них бу,tи надто молодими,

щоб ix призвали до нового захiднонiмецького вiйська, створеноrо в 1955

роцi, бо поколiння 1937 року стало ocTaHHiM, на яке призов не поширився.
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IJi факти з життя нiмцiв, народжених у рiзнi роки, допомагають зрозу-

мiти, чому 1968 року в Нiмеччинi вибухнув войовничий студентський бунт.

Ti, хто виходив на протести в цьому роцi, переважно народилися близько

\945-ro, якраз наприкiнцi ыйни. Вони буrrи надто молодими, i тому з них не

виховали нацистiв; вони не брали участi у вiйнi, вони не пам'ятали повоен-

них poKiB хаосу та зrrиднiв. 3ростали вони здебiльшого вже пiсrrя вiднов-

лення нiмецькоi економiки, в комфортних умовах. iм не довелося боротися
за виживання; вони мали достатньо вiльного часу та соцiаrrьноi захищено-

cTi, аби вдатися дiо протестiв. У 1968-у iM буrrо по двадцять з гаком poKiB.

В 1950-х i на початку 1960-х, ко,tи Фрiц Бауер розповiдав про нацистськi
злочини простих нiмцiв, якi наrrежали до покоrriння ixHix батькiв, цi Morro-

дi,rюди бул.и пiдrriтками. CaMi ж батьки учасникiв студентських протестiв
народилися в перiод мiж 1905 та |925 роками. IJe означапо, що поколiння
нiмцiв 1945 року вбачаrrо у cBorx батьках rrюдей, якi гоrrосували за Гiт,л.ера,

пiдкоряrrися Гiтrrеру, воювали за Гiтrtера або зазнавали нацистськоi iдеоrrо-

гiчноi обробки у шкоrri як члени Гiтrrер'югенду.

Yci пiдлiтки схильнi критикувати cBo'tx батькiв i перечити iM. Тодi, коrrи

Фрiц Бауер пу6,riкував cBoi свiдчення, бi,rьшiсть батькiв молодих нiмцiв,
народжених у 1945 роцi, вол,iли не згадувати про нацистськi часи, занурю-

ючись HaToMicTb у cBiT cBoei роботи та пiслявоенного економiчного дива.
А якщо дитина Й питала: <Татусю Й матусю, а що ви робиzrи в нацистськi
часи?>>, то батьки зазвичай вiдповiдаrrи приб.л.изно так, як охочi говорити
про минуле нiмцi вiдповiдали MeHi в 1961 роцi: <Ти моrrодий, ти не зна€ш,

що таке жити пiд владою тоталiтарного режиму; тодi не можна буrrо дiяти
зriдно зi своiми переконаннями>}. Звiсно, така вiдповiдь мо,tодих,rюдей не

влаштовувала.

В резу,rьтатi поколiння нiмцiв 1945 року народження затаврувало cBo'tx

батькiв та ixHe поколiння як нацистiв. IJe допомага€ зрозумiти, чому сту-

дентськi протести набуrrи насильницьких форм також в Iталii та Японii -
ще двох KpaiHaxo якi були агресорами пiд час ýругоi cBiToBoi. На вiдмiну вiд

цього, у Споrrучених Штатах Америки батьки американцiв, народжених в

1945 роцi, вважалися не военними злочинцями черев те, що вони воювали

пiд час ýругоi cBiToBoi вiйни, а навпаки - героями. IJe, звiсно, не означа€,

що американськi пiдrriтки 1960-х, як i пiдrriтки в iнших KpaiHax, не крити-
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кували cBoix батькiв; це лише означа€, що вони не могли зневажати iх як

военних злочинцiв.

Символiчним моментом 1968 року, який набув широкого розголосу в Hi-

меччl,tнi, став вчинок HiMKeHi нееврейського поход,ження на iм'я Беата Krrapc-

фе,л"ьд (на кiлька poKiB старшоi за поколiння 1945 роК}), яка вийшла замiж за

€врея, чий батько загинув в освенцiмському концтаборi. 7 ,rистопада вона

виIукнула; <нацист!> на адресу захiднонiмецького канцлера Курта Кiзiнге-

ра i вдариrrа його по обдиччю, бо BiH колись був ч,л,еном нацiонаzr-соцiа,лiс-

туIчноi партii, дле хоча причетнiсть батькiв ДО ЗzrОЧИНiв нацистiв i змусиrrа

поколiння нiмцiв 1945 року зневажати ix, не лише нацистське минуле було

причиною протестiв у Нiмеччинi 196в року. Ще бiльше нiмецькi студенти

протестували проти того, проти чого протестували й aMepltKaHcbKi студен-

ти та (xiпi> в 196В роцi: проти вiйни у B'eTHaMi, проти влади, проти бур-

жуазного способу життя, капiта,л,iзму, iмперiапiзму та традi,lцiйноi моралi.

ýемонстранти в Нiмеччинi 196в року ставили знак рiвняння мiж сучасним

нiмецьким капiталiстичним суспiльством i фашl,rзмом, а консервативнi HiM-

цi старшого поколiння, сво€ю чергою, вважали несамовитих мо,л.одих ,л,iвих

бунтiвникiв <гiт,л,ерiвськими пасинками> i реiнкарнованими фанатичними
членами СА та СС. Багато протестувальникiв дiйсно бупи.лiвими eKcTpeMi-

стами; дехто справдi перебрався жити д,о Схiдноi Нiмеччини, яка надавала

грошi та докумеНти cBoiм прихильникам у 3ахiднiй Нiмеччинi. Захiднi HiM-

цi старшого поколiння вiдказувад.и бунтiвникам: <Гаразд, паняйIте тодi до

Схiдноi Нiмеччини, якщо вам тут не подобаеться1)

Нiмецькi студенти-радикали в 1968 роцi вдава,лися до насильства знач-

но частiше, нiж ixHi сучасники, зокрема американськi студенти-радикали.

ýехто з них подався до Палестини навчатися тероризму. Найвiдомiша з

тих нiмецьких терористичних груп називалася Фракцiею Червоноi apMii

(нiмецька абревiатура RДЕ). Вiдома також як банда Баадера-Майнхоф (за

прiзвищами cBoix ватажкiв Ульрiке Майнхоф та Андреаса Баадера), вона за-

жила особливо лихоi слави. IJi терористи почали з пiдпаrriв крамниць, дапi

зайнялися викраденнями .л.юдей, пiдкладенням бомб i вбивствами. Серед

жертв, яких вони викрали або вбили протягом Kiлbцox poKiB, буrrи TaKi про-

вiднi фiгури захiднонiмецького iстеблiшменту, як голова Верховного суду

3ахiдного Берлiна, кандидат у мери Захiдного Берrtiна, голова ,А,ойче банку,
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голова 3ахiднонiмецькоi асоцiацii роботодавцiв. 3агроза насильства з боку
лiвих радикал,iв нависла HaBiTb над бirrьшiстю самих нiмецьких лiвих, i тому
вони припиниrrи пiдтримувати радикаzriв. 3ахiднонiмецький тероризм сяг-

нув пiку в перiод |971-L977 poKiB, а його апоrей припав на L977 piK, ко,rи

Андреас Баадер та дво€ iнших ватажкiв RАF вчинили самогубство в тюрмi
пiсrrя невдаrrоi спроби терористiв ввirrьнити'ix шляхом захоплення лiтака

авiакомпанii <Аюфтганза>. Пiсrrя цього прокотилися ще двi хвиrri терориз-
му, а 1998 року RАF оголосила про саморозпуск.

3ако.ц,от нiмецьких студентiв 1968 року iнодi називають <успiшним фiаско>.
Хоча студентам-екстремiстам i не вдалося ьосяlти cBoei мети - замiнити
капiталiзм iншою економiчною системою та повалити дiемократичний уряд
3ахiдноi Нiмеч.rини, вони досягли деяких cBoix цirrей опосередковано, бо
частина ixHix планiв бупа взята на озброення урядом Захiдноi Нiмеччини,
а багато iдей сподобались основнiй Maci нiмецького суспiл.ьства. Свосю
чергою, деякi радикали 1968 року стали провiдними фiгурами захiднонi-
мецькоi партii зелених, Наприкrrад, Йошка Фiшер з радикала, що жбур,tяв
камiння, перетворився на rtюбителя вишуканих костюмiв та вин i став MiHi-

стром закордонних справ Нiмеччини та вiце-канцлером.
ТрадицiЙне нiмецьке суспirtьство бу,л,о авторитарним як по,л,iтично,

так i соцiа,л,ьно. Щi риси, притаманнi йому rrle задовго до диктатури Гiт,л,е-

ра, проявилися в нацистському суспiльствi провiдною роллю так званого
Fuhrеrрriпziр, тобто принципу вождизму. Самого Гiтzrера офiцiйно велича-

,rи фюрером, тобто вождем, i Bci нiмцi присягалися йому у беззастережнiй
полiтичнiй BipHocTi; вiд нiмецького народу пiд час прав.л.iння нацистiв ви-
магали соцiаrtьного, а також полiтичного послуху rriдерам у Bcix сферах i на

Bcix рiвнях життя.
Хоча приголомlIIлива поразка Нiмеччини у ýругiй свiтовiй вiйнi певною

мiрою дискредитуваАа авторитарну нiмецьку державу, стара елiта та ii спо-
сiб мисrrення зберегrrися i пiсля !,ругоi cBiToBoi. Ось декiпька неполiтичних
прикrrадiв, на якi я натрапив пiд час свого першого перебування в Нiмеччи-
Hi 1961 року. В Ti часи лупцювання дiтей бу,rо поширеним явищем, i не,tише
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дозволялося, аЙ часто вважалось обов'язком батькiв, Я працював в одно-

му нiмецькому науково-дос,лiдному iнститутi, директор якого абсолютно

одноосiбно вирiшував кар'ерну долю 120 наукових спiвробiтникiв закладу.

наприкпад, щоб отримати в Нiмеччинi посаду унiверситетськог0 виклада-

ча, потрiбно захистити докторську дисертацiю, i ця процедура називаеться

габirriтацiею. Але мiй директор дозволяв габi.tiтацiю лише одному зi 120 на-

уковцiв на pik, IIричому вибирав цю персону особисто. Де б ви не перебу-

вали - На ВУrrИЦi, У ШКОrri, у приватних чи громадських будiвлях - скрiзь

можна було побачити таблички, якi щось забороняли i вказували, як можна

поводитися, а як - Hi. Якось уранцi один iз Moix нiмецL,Ких Колег прибув

на роботу розлючений, бо напередоднi ввечерi приiхав додому fu, виявив,

що трав'яну галявинкУ бirr,я баrатокварт],Iрного будинку, де грапися йоrо

дiти, обгородили колючим дротоfuI (якии в Нiл,Iеччинi незмiнно асоцiюеться

з концентрацiйним табором). Коли чоловiк пiшов з'ясовувати стосунки з

кербудом, той i не подумаts вибачатисЯ: <По TpaBi ходитИ забороненО, arte Цi

невихованi дiти все одно по нiй ходиrrи, тому я визнав за необхiдлtе позба-

вити ix цiеi можливостi, встановивши колючиЙ дрiтп.

У ретроспективi можна сказати, що aBTop],ITapHi стиrri поведiнки та

авторитарнi принципи в Нiмеччинi почалl,t змiнюватися вже на час мого

приiзду 1961 року та пiсля нього. Вiдомим прикладом стала справа <Шпi-

fеля) в 7962 роцi. Копи щотижневик (Дер Шпiге,л.ь>, який часто критику-

вав нацiонаrrьниЙ уряд, опуб,riкував статтю, що ставила пiд cyMHiB си,лу

нового нiмецького вiйська (Бундесвера), Франц йозеф Штраус, MiHicTp

оборони в урядi канцлера Дденауера, вiдреагував по-авторитарному на-

хабно, заарештувавши ред,акторiв кШпiгеля> i захопивши ixHi матерiали

бучiмто через пiдозру в державнiй зрадi. Щi його дii спричинили вели-

чезне обурення в суспiльствi, яке змусидо уряд припинити пересrriдуван-

ня журналiстiв, а самого Штрауса - пiти у вiдставку. Проте Штраус все

одно зберiг свiй вплив, пропрацював прем'€ром нiмецькоi землi Баварiя з

1978 по 1988 piK i ба.лотувався на посаду канцлера Нiмеччини в 19В0 роцi
(arre зазнав поразки).

Пiсля 196В року,л,iбера,л.ьнi тенденцii, якi вже вiдчува.лися до того, знач-

но посилились. У 1969 роцi вони спричинили виборчу поразку консерва-

тивноi партii, яка незмiнно керувала Нiмеччиною протягом 20 poKiB. У со-
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цiальномУ планi Нiмеччина нинi е значнО ,riбера,rьнiшою, нiж у 1961 роцi,

ýiтей уже не лупцюють, це HaBiTb заборонено законом1 Аюди вдягаються

бiльш неформал.ьно, роль жiнки значно пiдвищи,л,ася (тут доречно згадати

про Анrеrrу Mep*erlu, яка вже трива,лий час обiйма€ посаду канцлера Нiмеч-

.rrrnr), значно частiше використоВУеТt,Ся неформальний займенник <(ти)) за-

MicTb формального ((ви),

Але щоразу, коли я буваю в Нiмеччинi, мене Rражають oTi таблички

3 написом ..заборонено> (verboten). МоТ нiмецькi друзi з досвiдом життя у

спо,tучених Штатах або характеризують Нiмеч,tину як kpaiHy, значно менш

авторитарну порiвняно з США, або, навпаки, розповiдають жахливi icTo,

pii про авторитарно-iсрархiчнi традицii сучасноi Нiмеччини, Так само, коли

я запитуЮ американцiв, знайоiчtих з нiмецьким життям з власного досвiду,

вони дають MeHi один iз цих двох BapiaHTiB вiдповiдi - залежно вiд BiKy рес-

пондента. Мо,tодшi американцi, народженi пiсля 1970-х, якi не знали Нiмеч-

чинl,r 1950-х poKiB, iнстинктивно порiвнюючи сучасну Нiмеччину зi США,

кажуть, що нiмецьке суспi,rьство й досi е авторитарним, A,re Старшi гостi

Нiмеччлrни, TaKi як я, яким довелося бачити цю KpaiHy наприкiнцi 1950-х,

порiвнюютьсьогоднiшнюНiмеччинУзНiмеЧЧИноЮ1950-хiстверджУють'
що вона стала значно менш авторитарною, нiж буrr.а. Гадаю, що кох(не з цих

тверджень правд,иве.

ýосягнення урядом у мирниilrспосiб цiлей, задекларованих бунтiвною мо-

лоддю в 196В роцi, прискорилося пiсля того, як канцлером 3axiдHoi Нiмеч-

чини став Birrrri Брандт. BiH народився 1913 року, був змушений тiкати вiд

нацистiвчерезсвоiполiтичнiпоглядиiпровiввоеннiроКИВНорвегiiта
Швецii. в 1969 роцi BiH як голова Соцiа,r-демократичноi партii став першим

представником лiвих на посадi нiмецького канцлера пiсля безперервного

20-лiтньогО перебуванНя прИ в,rадi представникiВ консервативних Си,l вiД

християнсько-Аемократичноi партii Конрада Аденауера, Пiд керiвництвом

Брандта в Нiмеччинi поча,tися соцiа,tьнi реформи, за допомогою яких уряд

втiлював вимоги студентiв зробити kpaiHy менш авторитарною та забезпе-

чити piBHi права жiнок i чоловiкiв,
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Однак найважАивiшi досягнення Брандта стосуються сфери мiжнарод-

ноi полiтики. Коли 3ахiдною Нiмеччиною керували консервативнi .л,iдери,

fi уряд вiдмовrtявся офiцiйно визнавати iснування Схiдноi Нiмеччини i

наполягав на томи що Захiдна Нiмеччина € едL,Iним легiтимним пред,став-

никоМ нiмецькогО народу. ФРН не мала дипломатичних cTocyHKiB з жод-

ною комунiстичною краiною, KpiM Радянського Союзу. Вона вiдпrовляАа-

ся визнавати де-факто втрату Bcix нiмецьких територiй на схiд вiд рiчок
Одер та Нейссе: Схiдноi Пруссii та iнших нiмецьких земель, якi вiдiйш.л,и

до СРСР та Польщi.
Брандт взяв на озбро€ння нову закорд,онну попiтлtку, яка поклала крайi

yciM цим вiдмовам. BiH пiдписав угоду зi Схiдною Нiшtеччиною i встансlвив

дипломатичнi стосунки з По,л,ьщею та iншими краiнами Схiдного блоку.

BiH визнав лiнiю Одер-Нейссе кордоном Nliж По.tьщею та Нitylеччr,IнОЮ,

прийнявши таким чином незворотну втрату нiлIецьких територiй на схiд

вiд цiеi liHii, включно з територiями, якi довго належали Нiмеччинi i бу,л.и

к,\ючовими дrrя нiмецькоi нацiональноi iдентичностi, а саме Сiлезii, Прус-

cii та Померанii. Ще стало важливим KpoKoNI i водночас неприйнятно гiр-

кою пiгулкоIо для консервативноi партii Християнсько-демократичний
союз, яка оголосила, що скасуе цi угоди, якщо пiсля вибсlрiв 1972 року по-

вернеться до влади. Дле нiмецькi виборцi пiдтрl,rма,tи необхiднiсть TaKoi

гiркоi пiгуrrки, i партiя Брандта перемогла на виборах 1972 року з irце бiль-

шим вiдрlrвом,
Найдраматичнiшим моментом кар'€ри Брандта став його вiзит до

столицi Польщi Варшави 1970 року. В Польщi протягс)м !.,ругоi cBiToBoi

вiйни загинула найбiльша частка населення. На територii краiни розта-
шовувалися два найбiльших нацистських концтабори. Поляки мали Bci

пiдстави ненавидiти нiмцiв як нерозкаяних нацистiв. Пiд час свого вiзиту

до Варшави7 rрудня 1970 року Брандт побував у Варшавському rетто, де

у KBiTHi-TpaBHi 1943 року спалахнуло невдале повстання €вреiв проти на-

цистськоi окупацii, Перед великим натовпом полякiв Брандт спонтанно

став навколiшки на знак покаяння перед мiльйонами жертв нацистiв i по-

просив у пюдей пробачення за гiт,rерiвську диктатуру й за ýругу cBiToBy

вiйну (фото 6.5) HaBiTb Ti поляки, якi продовжували недовiр,rиво стави-

тися до нiмцiв, змушенi буrrи належним чином оцiнити цей незапztано-
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ваний, щирий i по-справжньому зворушливий акт. У сучасномtу cBiTi ре-
тельно зрежисованих i позбавлених емоцiй дипломатичних заяв вчинок
Брандта у Варшавському гетто вирiзняеться як унiкальне й гrrибоко емо-
цiйне вибачення ,tiдера однiсi краiни гrеред народом iншоi краiни, який
сильно постраждав пiд час вiirни, Протиrrежною буrrа поведiнка ,лiдерiв
iнших держав, якi й не подумали cTaTI,l навколiшки та попроситtl проба-
чення: американськi президенти не перепросили у в'етнамцiв, японськi
прем'ер-мiнiстри - у корейцiв i китайцiв, Сталiн - у полякiв та yKpaiH-

цiв, де Голдь - у алжирцiв тощо.
Полiтичнi плоди вчинку Брандта у ВаршавськоlчIу гетто визрiли для 3а-

хiдноi Нiмеччини лише через 20 poKiB, уже пiсrrя того, як сам Брандт пiшов
з посади канцлера в |974 роцi. У 197О-х та 1980-х роках канцлер 3ахiдноi
Нiмеччини не мiг напряму зробити маirже нiчого, щоб набrrизити час об'ед-
нання Захiдноi Нiмеччини зi Схiдною. },вое канцrtерiв-наступникiв Бранд-
та, Гепьмут Шмiдт з СýП та Гел.ьмут Коль з ХýС, продOвжували попiтику
Брандта, спрямовану на торгiвпю зi Схiдною Нiмеччиною, примирення зi
схiдноевропейськими краiнами та розвиток добрих особистих cTocyHKiB з
лiдерами великих KpaiH по обидва боки вiд залiзноi завiси. Споrrученi Шта-
ти i 3ахiдна €вропа дiйшztи висновку, що тепер Захiднiй Нiмеччинi MoжFIa

довiряти як KpaiHi Ае]чIократичнiй та надiйному союзнику. Радянський Союз
та його партнери зi Схiдного б,л.оку усвiдоми,л,и, що 3ахiдна Нiмеччина за-
слугову€ тепер на поважне ставлення як крупний торговий партнер; що Ti

вже не слiд боятися як краiни, вiд якоi йде вiйськова загроза або загроза
територiальних пр етенз iйt.

Угода Брандта, а також подапьшi уrоди, ук,tаденi Шмiдтом та Ко.л,ем мiж
двома Нiмеччинами, дали змогу сотняI,I тисяч захiдних нiмцiв побувати у
схiднiй Нiмеччинi, а невеликiй кiлькостi схiдних нiмцiв вiдвiдати Нiмеч-
чину Захiдну, Обсяги торгiвпi пtiж обома краiнами зроста^и. Схiднi нiмцi
отримали мож,л,ивiсть дивитися захiднонiмецьке телебачення. Ще дапо iм
змогу порiвнювати високий i ще зростаючий piBeHb життя у Захiднiй Hi-
меччинi з падаючим piBHeM жит"гя у своiЙ KpaiHi. Економiчнi та поrriтичнi
про6rrеми наростали також i в Радянському Союзi, якоп,tу буrrо деда,ti важче
нав'язувати власну волю iншим краiнам Схiдного б,л"оку. На цьому тлi почат-
ком кiнцЯ Схiдноi НiмеччинИ стала подiя, на якУ нiяк не моглИ ВПrrИНУТИ aHi
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Вiдбудова Нiмеччини

Захiдна Нiмеччина, aHi Схiдна: 2 травня l989 року Угорщина, краiна Схiд-
ного бrrоку, вiдмежована на пiвночi вiд Схiдноi Нiмеччини ще одною Kpat-

ною Схiдного бrrоку (Чехос,л.овач.rиною), вирiши,л,а rrрибрати огорожу, яка

вiддirrяла fi на заходi вiд Австрii, демократичноi краiни Заходу, яка межува-

ла iз 3ахiдною Нiмеччиною. Ко,tи чотири мiсяцi по тому Угорщина офiцiй-
но вiдкриrtа ту дiлянку свого кордону, тисячi схiдних нiп,tцiв скористалися

цiсю можrlивiстю втекти на Захiд через Чехословаччину та Угорщину. (ýата

офiцiйного вiдкриття кордону 11 вересня збiглася з датами пiночетiвського
путчу 1973 року в Чилi tir атаки на Свiтовий торговий центр у Сполучених
Штатах 2001 року.) Невдовзi coTHi тисяч схiднl,tх нiмцiв ьиitшьи на знак про-

тесту проти свого уряду на вулицi Аейпцига та iнших схiднонiмецьких MicT.

Схiднонiмецький уряд xoTiB був вiдреагувати, оголосивши, що I{евдовзi вlд-

даватиме дозволи на пряму подорож до 3ахiдноi Нiмеччини, A,le чиновник,

який робив цю заяву по те,л.евiзору, поми,\rlвся i сказав, що уряА дозволяе
подорожувати до Захiдноi Нiмеччини <<негаitно>. Того вечора (9 листопада
19В9 року) десятки ^tисяч схiдних HiMl4iB скор}lсталися можливiстю i швL{д-

ко перебралися до Захiдного Берлiна, причо]чlу прикордонники не чинили
iM жодних перепон.

Хоча тодiшнiй захiднонiмецький канцлер Гельмут Кодь i не мав стосун-
ку до вiдкриття корд,ону, BiH з}Iав, що цiсю пtож,rilвiстю слiд користуватись
обережно. У TpaBHi 1990 року BiH yK,laB угод}, щодо об'еднання економiки та

систем соцiапьного забезпечення двох краiн (a.le про полiтичне об'сднання

ще не йш,л,ося) - 3ахiдноi та Схiдноi Нiмеччини. BiH док,л,ав багато зусиль,

щоб подоrtати rrебажання Заходу та Радянського Союзу дозволити об'ед-
нання Нiмеччини. Наприклад, пiд час cBoei надзвичайно важливоi зустрiчi
з радянським президентом Горбачовим у,rипнi 1990 року BiH запропонував
Радянському Союзу великий пакет фiнансовоi допомоги i переконав Горба-

чова толерантно поставитися не лише до возз'еднання Нiмеччини, а й до
того, що возз'еднана Нiмеччlана залишиться членом НАТО. Третього жовт-
ня 1990 року Схiдну Нiмеччину бупо розформовано як державу, i TepltTo-

piazrbHi одиницi приедналася до захiднонiмецьких на правах нових земеАь
(Bundeslrinder).

225

п



пЕрЕворот,

Тепер, коротко розглянувши iсторiю повоенноi Нiмеччини, чи можемо

ми проаналiзувати Ti, застосувавши ту саму структур),, яку використову-

}Jали для аналiзу чотирьох KpaiH у роздi,,r,ах 4 i 5? Бо iсторiя пiслявоенноi
F{iмеччини начебто сильно вiдрiзняеться. Yci чотири краiни, розгrrянутi у

роздirrах 2-5, зазнали лиш€ однiеi кризи, що вибlхнула фактично в один

день: прибуття комодора Перрi у японську гавань В липня 1В53 року,

радянський напад на Фiнляндiю 30 листопада 1939 року, путч Пiночета

11 вересня 1973 року, а також спроба переtsороту в Iндонезii 1 жовтня

1965 року. На вiдмiну вiд цих KpaiH, у повоеннiй Нiмеччинi не буrrо яко-

гось одного приголомшливого домiнантного катаклiзму - HaToMicTb

там поволi виникали проблеми, якi накладалися одна на одну, триваючи

з \945 по 1990 piK. У наступному роздiлi ми побачимо, що в ABcTparrii

пiслявоеннi подii також розвивалися за повiльним нiмецьким сценарi€м,

вiдрiзняючись вiд вибухового шаблона, який спостерiгався у попереднiх

роздiлах. Чи правипьно буде переносити TepMiH (криза) з вибухових ви-

падкiв на випадки довготривалi?
Взагалi чiткоi межi, яка роздiляла б цi два тигIи випадкiв, не icHye: роз-

бiжностi мiж ними стосуються лише iHTeHcltBHocTi llодiй та явищ. Фактич-

но Нiмеччина зазнала трьох рiзких }дарiв, а не одного. По-перше, Ti зруйно-
ваний стан на час капiтуzr.яцii В травня 1945 року можна вважати найбiль-

шою кризою з ycix, з якими зiштовхнулися краiни, розглянутi у цiй книзi.

ýвома наступними кризами бу,ло споруаження Берrriнськоi стiни 13 серпня

1961 року i студентськi заворушення, якi тривали кiлька мiсяцiв поспiль в

196В роцi. 3 iншого боку, прибуття Перрi до Японii та путч Пiночета в Чилi
насправдi не буrrи неочiкуваними iзольованими гlодiями, якi трапилися

раптово. HaToMicTb вони стали куrrьмiнацiею про6rrем, якi тягrtися багато

попереднiх десятилiть, а ix часткове подолання також тривало кiпька деся-
тилiть; цi два моменти стосуються i повоенноi icTopii Нiмеччи1,1и. Згrэдом

ми побачимо, що чинники, xapaKTepHi для так званоi гостроi нацiонапьноi

кризи, охарактеризованоi в роздirrах 2-5, подiбнi до чинникiв, характерних

i для так званоi повiльноi нацiона,rьноi кризи, про яку йдеться в цьому та

наступномlz роздiлах,
Тому я визнав за доречне розглянути обидва типи iсторiй в межах однiеi

i Tiei caMoi схеми. 3окрема, iсторiя повоенноi Нiмеччини е не лише iпюстра-
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Вiдбудова Нiмеччини

цiею бirrьшостi чинникiв нашоi схеми; вона екстремальною мiрою описуе
чотири з них. Тому почнiмо з обrоворення цих чотирьох особливостеit,
а потiм перейдемо до кiлькох особл.ивостей менш eкcTpeмaлbнrlx, але все

одно значущих.
Перший аспекъ в яко}.{у Нiмеччина € екстремаlьним прикладом, це Ie-

ографiчнi обмеження (таб,л., 1.2, чинник 12,) fi здатностi вдаватися до успiш-
них i самостiйних iнiцiатив; з цього обмеження випливае необхiднiсть че-

кати на спушнi наIоди, якi можуть з'яъитися в рез\,льтатi дiй iнших держав.
Iз шести KpaiH, розглянутих у роздLlах2-7, лише Фiнляндiя може зрiвняти-
ся з Нiмеччиною щодо обмеження можливостi вдаватися до самостiйних
KpoKiB. Щя думка може спершу видатися абсурдною r,,ciпt, хто звик ,чявляти
собi Нiмеччину ХХ столiття краiною, яка чин],1ть якраз навпаки: вАа€ться

до незаАежних дiй i реа,riзуе смiливi вiйськовi iHiцiaTl,tBi,t (в часи правлiння
кайзера Вiльгельма II та Гiт,лера), що зрештою пр].1зводять до двох свiтових
воен. Насправдi ж двi cBiToBi вiини.л,иrпе пiдтверд)+(}.ють мо€ узагальнення:
обидвi закiнчилися дrrя Нiмеччини катастрофою, бо ВiльгеАьм та Гiтлер не

чекали сl,ушноi наrоди, а HaToMicTb дiя,л,и iмпr,.rьсltвно, тож наспiдки TaKoi

поспiшностi буrrи жахливими.
Аби зрозумiти rеоrрафiчнi обмеження нiлtецькltх iнiцiатив, достатньо

поглянути на сучасну мапу на с.204, а також нз л-Iхп].1 HoBiTHboi icTopii €вро-
пи. Нинi Нiмеччина мас спiльний кордон iз дев'ять.,tа краiнами (Нiдер,tан-

дами, Бельгiею, Аюксембургом, Францiею, Швеlццарiею, Австрiею, Чеською

респубпiкою, По,rьщею та ýанiею), а ii узбережжя на Пiвнiчному та Бал.тiй-

ському морях е вiдкритими для восьми iнших KpaiH (Ве,rикоi Британii, Нор-
вегii, Швецii, Фiнrrяндii, Pocii, EcToHii, AaTBii та ч\итви). OKpiM того, пiс,lя
аншлюсу ABcTpii в 1938 роцi Нiмеччина отримала ще трьох сухопутних су-
сiдiв (Iта,tiю, Югос,л.авiю та Уrорщину), а Аитва бу,tа Ti сухопутним сусiдом з

191В по 1939 piK. 3агалом виходить, що Нiмеччина вIIродовж cBoei HoBiTHboi

icTopii мала 20 сусiдiв (якщо враховувати кожну державу в конкретнииiсто-

ричний момент, не додаючи повторно сусiдiв по той бiк моря та колишнiх
чи сучасних держав-наступниць). 3 цих 20 краiн 19 (KpiM Швейцарii) або

нападали на Нiмеччину, або мали на своiй територii нiмецькi вiйська (на

постiйнiй ocHoBi чи транзитом, як у Швецii), або ж caMi ставали об'ектом
нападу з боку Нiмеччини в перiод мiж 1866 та |945 роками. П'ять iз цих
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20 держав бу,л.и або залишаються свiтовими потугами (Францiя, Росiя, Iмпе-

рiя Габсбурriв, Велика Британiя та Швецiя в мину,лому),

Нiмеччина не просто мае багатьох сусiдiв. Бiльшiсть iнших KpaiH також

мають сусiдiв, але вiдокремденi вiд них кордонами, якi часто збiгаються iз

захисними географiчн ими бар' ерами. дле пiвнiчна Нiмеччина розташована

на пласкiй Пiвнiчноевропейськiй рiвнинi (фото 6,6), не перерiзанiй жодними

природними захисними бар'ерами: вона не ма€ гiрських хребтiв (на кшталт

пiренеiв, якi вiддiляють lспанiю вiд Францii, або Дльп, якi пiвкiльцем ото-

чують Iталiю з пiвночi), а ма€ лише вузенькi рiчечки, що ix легко долали

ворожi apMii протягом Bcici стародавньоi та HoBiTHboi icTopii" (HaBiTb Рейн

не був на шляху армiй серйозною перешкодою,) Коли ми з дружиною (вона

ма€ по,\ьське походження) ,rетiпи з Бер.tiна до Варirrави, Mapi з чорним гу-

мором, який допомагав полякам зберегти здоровий глузд упродовж yciei

ixHboi icTopii, зазначила, поглянувши вниз на пласку рiвнину, де Нiшлеччина

та Польща непомiтно перетiкаrrи одна в одну: <Яка чудова мiсцевiсть дпя

TaHKoB}tx боiв!> Вона подумала про танки Гiтлера, якi вторгrrися до По,rьщi в

19З9 роцi. Але нiмець, мiркуючи про iсторiю cBoei краiни, подумав би нато-

MicTb про Bci Ti apMii, якi вторга.л,ися до пiвнiчноi Нiмеччини як зi сходу, так

i з заходу, включно з вiйськами Радянського Союзу та його союзникiв пiд

час ýругоi cBiToBoi, армiями Наполеона двiстi pokiB тому, а також iншими

армiями в попереднi часи.

як на мене, географiчне положення Нiмеччини, з ycix бокiв оточеноi

сусiдами, бу,л"о найвах<ливiшим фактором нiмецькоi icTopii. Звiсно, що

таке розташування мало i cBoi переваги: завдяки йому Нiмеччина стала

перехрестям, на якому зосереджувалися торгiвrrя, TexHorrorii, мистецтво,

музика та культура. Щинiк зазначив би, що розташування Нiмеччини та-

кож полегшувало iй можливiсть вторгатися до багатьох KpaiH пiд час ýру-

гоi cBiToBoi вiйни.
полiтичнi та вiйськовi вади, пов'язанi з географiчним положенням Hi-

меччини, буrrи ве.tичезними" Тридцятирiчна вiйна, яка мала важливе зна-

чення дrrя боротьби за реrriгiю та владу мiж провiдними краiнами Захiдноi

та Щентральноi €вропи в ХVII cTo,1,iTTi, вiдбува,rася переважно на нiмець-

кiй територii, зменшивши тамтешн€ населення на 50 % i завдавши такого

економiко-полiтичногО УДаРУ, що його нас,л,iдки вiдчува,rися впродовж iще
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двох столiть. Нiмеччина стала останньою краiною в €вропi, яка пройшла
процес об'еднання (1871), i дrtя цього об'сднання знадобиrtося керiвниц-
тво в особi високопрофесiйного дипломата (Бiсмарка), який мав унiкалыrу
здатнiсть прогнозувати потенцiйну реакцiю баrатьох европейських держав.

ý,rя об'еднаноi ж Нiмеччини вiйськовим кошмаром був ризик ъiilни на два

фронти - проти захiдного сусiда (Францii) та сусiда схiдного (Pocii); цей по-

тенцiйний кошмар став реальнiстю i призвiв до поразки Нiме.lчини у двох
свiтових вiйнах, Пiсля ýругоi cBiToBoi вiйни четверо сусiдiв Нiмеччини та

Спо,лученi Штати роздiпи,rи Ti на зони окупацii. 3адля возз'€днання уряд За-
хiдноi Нiмеччини не мiг вдiяти абсолютно нiчого напряму; йому пишаzrося

тiльки чекати сlушноi наIоди, що виникла в рез),льтатi розгортання подiй
в iнших KpaiHax,

Усiлякi географiчнi обмеження означали, що поIане державне керiвни-

цтво обернеться дая Нiмеччини значно серйознiшllми й болючiшими на-

слiдками порiвняно з краiнами, менш oбMeжeH1,1lvtlr в географiчному планi.
Наприклад, те, що кайзер Вiльгельм II з канцлера]\Iи та мiнiстрами зажlIли
недоброi слави своiми по}Iилками та вiдсутнiстю реалiзму, ще не означа-
ло, що Нiмеччина ма€ монополiю на поганих кермани.liв: керiвники Спо-
лучених Штатiв та Великоi Британii також чимало вiдзначи,л,ися в цьому
планi. Але океани, якi оточують США та Вепirку Британiю, були свого роду
гарантiею тоrо, що дурне й педалекоглядне керiвництво не обернеться для
цих KpaiH катастрофою, тодi як недолугiсть Вiльгельма та його MiHicTpiB
накликала бiду на Нiмеччину пiд час Першоi cBiToBoj.

KepiBHy фi,tософiю успiшних нiмецьких полiтикiв можна пiдсумувати
метафорою Бiсмарка: <Треба завжди придивлятися, куди йде IЬсподь шля-
хом cBiToBoi icTopii, куRи BiH пряму€. А потiм слiд хутко пiдскочитlt до Ньо-
го, вчепитися Йому в фалди i спробувати протриматися якомога довше),
Саме такою була i стратегiя канцлера Гельмута Ко,л,я в 19В9-1990 роках,
коли полiтичнi подiiу Схiднiй Нiмеччинi та Радянському Союзi, спричиненi
iнiцiативами Вirr.лi Брандта в \969*|974 роках, створили сприят,rивi умови
для возз'еднання Нiмеччини. Подiбна стратегiя в американському футбоrri
назива€ться (грати на результат>. Така фi,tософiя буlа б немислимою для
Британii в апогеi Ti iмперськоi моцi, вона i досi е немислимою для Споrrуче-
них Штатiв (в iноземнiй по,riтицi, а не в футбо,ri). Навпаки: колись iнiцiативу
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11роявляла Британiя, а тепер fi проявляють Споrrученi Штати, намагаючись

нав'язати свою волю iншим KpaiHaM.

Ще один аспект, в якому Нiмеччина € екстремальним (випадком) сереД

доспiджчваних у цiй книзi KpaiH, стосу€ться самсrспiвчуття та схильно-

cTi бачити себе жертвою чиiхось пiдступних дiй (чинник 2). Щя тема е

особливО повчальнОю, оскirtькИ фактично Нiмеччина роздi,rи,tась на двi

частин1,I, якi по-рiзному вiдреагували на результ,ати Першоi та ýругоi

свiтових воен"

Станом на жовтень 1918 року, незадовго до кiнця Першоi cBiToBoi, ос-

таннiЙ вiйськовиЙ настуП НiмеччинИ на захiдноМу фронтi провалився; apMii

союзникiв, посиленi мiльйоном новоприбулItх американських вiйськових,

наступали, i неминуча поразка Нiмеччини стала лише питанням часу, Д,rе

нiмцi вiдступали впорядкOвано, з боями, i союзникам ще не вдалося проби-

Tl,lcb д,о кордонiв Нiмеччини. Мирнi переговор},{ прискорилися бунтом на

кораб,rях нiмецького вiйськово-морського ф,rоту та спалахами эбройних

ПоВсТанL, на нiмецькому с}ходо,ri. IJe дозволило пiслявоенним нiмецьким

полiтичним агiтаторам, найперше Ддольфу Гiт,л.еру, стверджувати, що Hi-

меччина не зазнала вiйськовоi поразки, що iй бу.л,о завдано Пiд.ллого (уд,ару в

спину) зрадливими цивirrьними полiтиками. Умови Версаrrьського догово-

ру, накинутi Нiмеччинi переir,rожцями-союзнI,Iками, включно зi статтею про

<(провину за розв'язування вiйни>, яка затаврувала Нiмеччину як агресора,

вiдповiдаrrьного за початок Першоi cBiToBoi, лише посилили невд,оволення

серед нiмцiв. У резуrrьтатi, попри те що багато пово€нних нiмецьких iстори-

KiB caMi визнавали довосннi полiтичнi прорахунки Нiмеччлrни, якi пiдвели

Ti до вiйнИ на несприЯтливиХ умовах, сереД повоенного нiмецького эагалу

превалювала думка, що Нiмеччина стала жертвою, а ii лiдери не виннi у тих

лихах, якi спiткали iхню KpaiHy.

Д тепеР порiвняймо це почуття безневинноi жертви пiсля Першоi cBi-

ToBor З цоглядами, якi стали переважати в Нiмеччинi пiсля ýругоi cBiToBoi

вiйни. У TpaBHi 1945 року Нiмеччина зазнала поразки на Bcix фронтах, вся

територiЯ буrrа окупОвана союзНицькимИ вiйськами, i fi капiтуrrяцiя буrtа
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беззастережною. Жоден нiмець не мiг заперечити, що Друrа cBiToBa вiйна
в €вропi розпочалася винятково з вини Гiтпера, Нiмцi з часом дiзнавал,и-
ся про ту безпрецед,ентну жорстокiсть, яку проявляла адмiнiстрацiя кон-

цтаборiв та нiмецькi вiйська на схiдному фронтi, Нiмецькi цивizr.ьнi також
постраждали - осо6,л,иво вiд бомбардувань Гамбурга, ýрездена та iнших
великих MicT, пiд час наступу рад,янських вiйськ та впродовж етнiчноi чI4-

стки, коли ix пiсля закiнчення ьiiлни виганяли з прадавнiх територiЙ поля-

ки, чехлI, росiяни. 3а рiзними о1-1iнками, радянськиl,i наступ призвiв до втечi

понад 12 пriльйонiв бiженцiв, з яких заrинуло понад 2 мiльйони, а близько
мiльйона HiMKeHb бупи зrваzrтованi.

Страждання, пережитi нiмецькими цивiльними, набули в повосннiй
Нiмеччинi певного розголосу. Arte, на вiдмiну вiд Першоi cBiToBoi, настроi
самоспiвчуття та жер,Iовностi не сталlа допIiнуючими пiсля ýругоi cBiTo-
Boi вiйни. Частково це пояснювалося тим, що жахи, завданi нiмецьким
цивi.л.ьним поляками, росiянами та чехами, стали резулtтатом жахiть,
завданих нiмцями цим народам в недалекому м}lнt,.tом}. Але нам не с,tiд
сприl)Iмати як належне те, що Нiмеччина вiдкинуrtа роль жертви i взяла
на себе вiдповiдапьнiсть за ýругу cBiToBy, бо такий пiдхiд рiзко контра-
стуе з роллю жертви, яку перебрали на себе нiмцi пiсля Першоi cBiToBoi
та японцi пiсля ýругоi cBiToBoi вiйни (роздi,t 8). Резу,rьтатом такого зве-

дення paxyHKiB Нiмеччини з минулим стала нинiшня вигода - надiйнiша
безпека та кращi стосунки з колишнiми ворогами порiвняно з ситуацiею,
в якiй опинилася Нiмеччина пiсля Першоi cBiToBoi вiйни, а Японiя - пiс-
.л,я ýругоi cBiToBoi.

Розг,л.янемо ще два пов'язанi мiж собою приклади, коли Нiмеччина € екстре-
мальним (випадком): роль керiвництва та здатнiсть (або вiдсутнiсть TaKoi)

до чесноi самооцiнки (чинник 7). Оскirtьки розташування Нiмеччини в цен-
Tpi €вропи хронiчно загрожувало iй бiльшими пробпемами та небезпеками

у порiвняннi з Британiею та Споrrученими Штатами, захищеними водними
бар'ерами, то нас.л.iдки доброго чи поганого керiвництва виявлялися в Hi-
меччинi бiльш виразно, нiж у зазначених KpaiHax.
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Середлiдерiв,нас,riдкиправ'л.iнняякихбулинеrатИВНИМи,Гiтлеробiй-
ма€ <почесне) перше мiсце у новiтнiй свiтовiй icTopii. Звiсно, можна спере-

чатися, чи пiдштовхнуда б Нiмеччину До вiйни HaBiTb без Гiтrrера комбiна-

цiя з надто жорсткого Версальського договоРУ, краху нiмецькоi ва^ют1,I в

1923 роцi та еконоtчtiчноi депресi i 1g2g року з Ti масовим безробiттям. Мож_

на також стверджувати, що дру.а cBiToBa вiйна, розпочата Нiмеччиною без

Гiтлера, могла би прсrтiкати зовсiм iHaKrrre, Його лихий розум, харизма, cMi-

ливiсть у мiжнароднiй по,л.iтицi та ненависть до eBpeiB не бу,r,и притаманнi

багатьом нiмецьким ,\iдерам-ревiзiонiстам TieT епохи. Попри початковi вiй-

cbKoBi успiхи, нереаrriстична оцiнка дiйсностi раз по раз штовха,tа Гiтлера

на конфронтацiю зi своiми rенералами й нав'язування iM власноi водi, що

зрештоЮ призвело до поразки Нiмеччини, Серед його фатально Hepea,ric-

тичних рiшень - оголоIIiення вiйни Споrrученим Штатам у груднi 1941 року,

коли Нiмеччина уже перебува.tа в cTaHi вiини з Великою Британiею та Ра-

дянськиý{ Союзом, а також iгнорування прохань його генера.л,iв дати наказ

вiдступити нiмецьким вiйськам, якi потрапили в оточення пiд Сталiнrра-

дом у |942-|94З роках.

АрУгемiсцецiсляГiтлераВКогортiпоганогокерiвництвавнiмецькiй
icTopii посiдае кайзер Вirtьгельм II, чие ЗO-рiчне прав.л.iння завершилося

зреченням та поразкою Нiмеччини в Першiй свiтовiйr вiйнi. Знову ж таки

можна сперечатися з приводу того, чи розпочалася б Перша cBiToBa без

Вiльгельма. Проте вона цiлком iмовiрчо могла б мати iншrий перебir, бо

вiльгеrrьм, як i Гiтrrер, був по-сво€му неординарним дiячем, Хоча Вiль-

гельм i мав значно менше влади, нiж Гiтrrер, BiH призначав i знiмав нiмець-

ких канцлерiв, мав довiру бiльшостi нiмцiв i командував збройними си-

лами Нiмеччини" BiH не був .лихим, але ]!1ав нестiйку психiку i схильнiсть

ДО НеРеаzriстичних хибних рiшень, а також часто виявляв нечувану без-

TaKTHicTb, яка створювала Нiмеччинi зайвi пробrrеми. Серед його числен-

них полiтИчних KpoKiB, якi призвелИ до втягування Нiмеччини в Першу

cBiToBy вiйну на невигiдних умовах i Ti евентуальноi поразки, бу,rа вiдмова

вiд продовження угоди Бiсмарка мiж }{iмеччиною та Росi€ю, що зробиrrо

нiмеччину вразливою до описаного вище кошмару, породженого fi гео-

графiчним положенням, а саме до вiйни на два фронти - проти Францii

та проти Pocii.
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прикrrадом вдалого прав,л.iння i реа,tiстичноi оцiнки можливостей Hi-

меччини стала полiтика Birrлi Брандта, чи€ визнання Схiдноi Нiмеччини

та iнших Kpaiн Схiдного блоку, угоди з По,tьщею та Радянським Союзом,

а також визнання втрати Нiмеччиною cBoix зеN{едь на схiд вiд rtiнii одер-
Нейссе повернули навспак резр\ьтати 20-лiтньоТ полiтики попереднiх захiд-

нонiмецьких урядiiв, Наступнi канцлери Захiдноi Нiмеччини продовжували

полiтику Binrri Брандта, а тому можна дискутувати, чи до радикальних змiн

спричинилося саме йоzо керiвництво. Опозицiйна партiя Хýс продовжува-

ла опонувати цiil поrliтицi Kiлbкa наступних poKiB. Визнання Брандтом ,riHii

по Одеру-Нейссе потребувало неабиякого реалiзм,ч та полiтичноi плужно-

cTi, якиХ бракува.tо йоrо попередникам; а наступникам Брандта бракувапо

його харизми, заtsдяки якiй йоrо вiдвiдини Варшавського гетто стали таким

переконливим та незабутнiм актом покаяння. Серед iнших нiмецьких канц-

,repiB пiсrrя ýругоi cBiToBoi вiйни сво€ю неординарнiстю й та,л,ановитiстю

також видiляються Конрад Аденауер, Геrlьмут Шмiдт та Ге.tьмут Коль. 3ага-

лом мене як американця вража€ непозбутнiй здоровий глузд, пр}{таманний

yciM нiмецьким канцлерам пiс,rя ýругоi cgiToвoi, тодi як у Спо,lучених Шта-

тах цей перiод позначився кiлькома невдалими або нiчим не примiтними

президiентами.

3аrrишивсЯ ш{е оАиН тrриклаД вдалогО нiмецького rtiдерства, яке ради-
кально вплинуло на хiд icTopii, - полiтика Отто фон Бiсмарка, прем'ер-

MiHicTpa Пруссii i тодiшньоrо iмперського канцлера Нiмеччуlни, який

добився возз'еднання нiмецьких земель у 1871 роцi. На шляху до цього
об'еднання стояли величезнi перешкоди, а саме спротив дРiбних нiмець-

ких князiвств, протидiя потужноi сусiдньоr Двстро-Уrорськоi iмперii

та Францii, яку можна було усунути лиlllе за допомогою вiйни; ще була

вiдда,tена потенцiйна загроза з боку pocii та Великоi Британii, а також

дражливе питання: як iнкорпоруватI4 в об'еднану Нiмеччину населення

ycix fi земель. Бiсмарк був справжнiм pea,l,icToM i цi,л.ком усвiдом,л.ював

причинИ невдачi нiмецьких РеВОrlЮЦiй 1848 року, добре знав про icHyBatl-

ня як внутрiшньоi, так i зовнiшньоi протидii нiмецькому об'сднанню, мав

звичку дiяти крок за кроком, починаючи з маленьких заходiв i вдаючись

до заходiв потужнiших лише тодi, коли Maлeнbl(i не давали результату.
BiH був свiдомий того, що здатнiсть Пруссii iнiцiювати радикальнi подii
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обмежувапася Iеополiтичними рамками, що його полiтика мала полягати

у вичiкуваннi спушноi trагоди, пiсля появи якоi сrriд бупо дiяти швидко
й рiшуче. Х(оден нiмецький полiтик його поколiння не мiг зрiвнятися з

Hi4M у полiтичнiй вправностi. Бiсмарка часто критикували за те, що не

зростив достойноr0 наступнr,Iка i не змiг усунути нiмецькi проблеми, якi
через 24 роки пiсля завершення його перебування на посадi канцлера

спричI4нилися до Першоi cBiToBoi ъiйнц. Але MeHi вида€ться несправед-

ливим критикувати Бiсмарка за помилки Вiльгельма II i прlrзначуваних
ним MiHicTpiB та канцrrерiв. Бiсмарка критикують також за начебто його
войовничiсть, але навряд чи можна бупо б об'сднати Нiмеччину без тих
трьох вiйн, якi провiв Бiсмарк, причому три з них бу,л,и вкрай нетривали-
ми. (!,,л,я об'сднання Iталii знадоблtлося чотири вiitни, arre iтаrriйцiв чомусь
HixTo не звинувачуе у войовничостi.) ýобившись об'еднання Нiмеччини
в 1В71 роцi, пiсrrя якого за Ti межами ще залишl,1лися мi,rьйони нiмецько-
мовних народiв, Бiсмарк виявив достатньо реаrr,iзм!,, аби зрозумiти, що
BiH досяг максимуму можливого i що iншi держави не терпiтимуть по-

да,л,ьшоi нiмецькоi експансii.

Низку iнших аспектiв, що вписуються у структуру книrи, спробуrо пiд-
сумувати бiльш стисло. Нiмеччiлна пiсля ýруrоi cBiToBoi вiйни може слу-

гувати прикладом вибiркових змiн (чинник 3). З ycix розглянутих KpaiH,

Нiмеччина зазнала найбiльших зMiH, якi стосувалися fi поrriтичних кордо-
HiB. Вона докорiнно переоцiниrlа сво€ нацистське минуле, Вона здiйсни-
ла кiлька значущих соцiаzrьних зMiH, в першу чергу таких, що стосують-
ся авторитаризму та статусу жiнок. Однак багато засадничих цiнностей
традицiйного нiмецького суспirrьства, таких, зокрема, як державна пiд-
тримка мистецтв, державне фiнансування загальнонацiонаrrьноi системи
охорони здоров'я, пенсiЙне забезпечення, перевага спiльних iHTepeciB

громади над правами iндивiда, зазнали лише незначних BMiH. Кожного

разу, коли я, американець, повертаюся до Нiмеччини, мене дивуе, що на-

BiTb у невеличких нiмецьких MicTax е опернi зали, що Moi нiмецькi друзi
старшоrо BiKy можуть дозволитм собi спокiйне та стабiльне життя пiсля
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Вiдбудова Нiмеччини

виходу на пенсiю, що села й досi зберiгають свiЙ мiсцевий колорит (6о

зriдно з правилами забудови стиль даху кожного будинку ма€ вiдповiд,ати

мiсцевому стилю).
у новiтнiй нiмецькiй icTopii пiдтримка з боку рiзних I{paiн була вельми

рiзною залежно вiд мiсця i часу (чинник 4). Пiспя 194В року американська

допомога в рамках Пrrану Маршаrrла та ii мудре використання керiвниц-

твом ]axiдHoi Нiмеччини уможливили в ФРН так зване <економiчне диво>.

3 iншого боку, зворотний процес, тобто стягнення економiчних репарацiй,

пiдiрвав eKoHoMiKy Схiдноi Нiмеччини пiс,ля ýругоi cBiToBoi та нiмецькоI

Вейпrарськоi республiк}I пiсля Першоi cBiToBoi вiйни.

Сильна нацiональна iдентичнiсть Нiмеччини допомогла iй пережити

спустошення, окупацiю та розчленування (чl,tнник 6). (Поширена думка,

що нiмцi мають занадто сильну нацiональнy iдентичнiсть.) Щя нацiональ-

на iд!ентичнiсть та гордiсть грунтуються на BceCBiTHbo вiдомiit нiмецькiй

музицi, образотворчому мистецтвi, .tiTepaT,vpi, фiпософii та точних на-

уках; об'€днавчою ланкою € також нiл.{ецька ]!toBa, впорядкована у зд\iй-

сненому MapTiHoM лютером перекладi Бiб,rii; вона стала свого роду да-

хом, пiд яким спiвiснують мiсцевi дiалекти нiмецькоi. У цьому koHTe11cTi

cлiA також назвати спогади про спiльну iсторiю, якi i досi дають нiмця^4

змогу iдентифiкувати себе €д!иним народом попри стсlлiття полiтичноi

роздробленостi.
kpaiHa € зразком терплячостi, породженоi коллlшнiми поразками та

початковими невдачами (чинник 9), а також впевненостi в собi, поролже-

Hoi колишнiми успiхами (чинник В). Вона оговталась i вiдбудувалася пiсля

поразок У двох свiтових вiйнах. Ii успiхи, досягнутi 3авАяки терпАячостi, -
це об'€днання попри вкраЙ несприятливi yцoBI{ в 1В71 роцi, возз'€днання

(знову ж таки, в несприятливих умовах) 1990 року, а також повоенне еко-

номiчне диво.
Розвиток подiЙ у повоеннiЙ Нiмеччинi супроводжувався як внутрiшнiми

спонукальнимичинниками, так i зовнiшнiми. Внутрiшнi чинники на кшталт

студентських заворушень 1968 року пiАштовхувалIt Нiмеччину Ао поАоАан-

ня власного нацистського минулого. Д зовнiшнi t{I4нники, як от вiдкриття

Угорщиною свого кордону з Австрiею в 19в9 роцi та занепад Радянського

Союзу, уможливили процес возз'€днання.
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щодо проблем, якi стосуються загальнонацiонапьноi кризи i не мають

прямих Параrrеrrей iз кризою особистiсною, Нiмеччина € вельми вира3-

ним приклаАом можливостi примирення з колишнiми супротивниками,

визнання i засудження Нiмеччиною свого нацистського минулого, проде-

MoHcTpoBaHi Брандтом у Варшавському гетто, уможливили вiдносно без-

конфrriктнi й чеснi стосунки Нiмеччини з ii сусiдами По,л.ьщею та Францi-

ею - на вiдмiну вiд повоснних cTocyHKiB Японit з Кореею та Китаем (роз-

дiл 8). Ще одне питання стосу€ться конкретно загальнонацiона,rьноi кри-

зи: чим бупа спричинена радикальна змiна - революцiею чи еволюцiею?

сучасна Нiмеччина пережила три революцii або ж повстання (два з них,

судячи з безпосереднiх резуzrьтатiв, закiнчилися невдачею): невда,rа рево-

,tЮЦiя 1В4В року, яка мала на MeTi об'еднання й демократизацiю, повстан-

ня 191В року, в РеЗУrrЬТаТi якого вдалося повалити кайзера, та студентськi

заворушення 196В року, метою яких була спроба насильницькоi змiни Hi-

мецького суспi,,rьства, економiчноi системи та форми урядування, Пiзнiше

багатО цi,л,ей, декларованих студентами-революцiонерами, буьи досягнутi

еВОrrЮЦiЙним шляхом. Радикальноi змiни - возз'еднання - також було до-

сягнуто в мирний спосi6.
IJiKaBo, що новiтня нiмецька iсторiя дае чотири приклади iHTepBa,riB

у 21-23 роки мiж нищiвною поразкою та вибуховою реакцiею на цю по-

разку. Ось цi чотири приклаАи:23-рiчний iHTepBarr мiж невдаzrою револю-

цiйною спробою об'еднання в 1В48 роцi та вдалим об'еднанням 1В71 року,

21-рiчний iнтервал мiж нищiвною поразкою в Першiй свiтовiй вiйнi та

спалахом ýругоi cBiToBoi в 1939 роцi, ко,rи цю поразку невдало спробу-

вали повернути навспак, 2}-рiчниilt iHTepBa,r мiж нищiвною поразкою

1945 року в ýругiй свiтовiй вiйнi та РеВО,r.ЮЦiйними виступами 1968 року

студентiв, якi народи,rися близько 1945 року, нарештi, 22-рiчний iHTep-

вал Mix< студентськими бунтами 1968 року та возз'сднанням 1990 року,

3розумi,rо, що мiж цими чотирма групами подiй iснують великi розбiж-

HocTi i що У визначеннi цих iHTepBarriB велику роль вiдiграли зовнiшнi

чинники, в першу чергу Ti, що стосуються iHTepBa,ry мiж 196В та 1990 ро-

ками. Дпе, як на мене, цi парапеrri криють у собi один вах(ливий момент:

2L-23 роки - це приб,rизно одне поко,riння ,rЮДеЙ. 1848-й, 191В-й та

1968-ft буrrи роками вирiша,rьного досвiду для тодiшнiх молодих, але вже

2зб l



не мають
:: :.',1I{ ВИРа3-

_;iвниками.

]го, проде-

J 
вiшосно без-

}ro та Францi-

I Krnraeпr 1роr-

}o"aau"oi крr-

}п еволючiею?

Ь (два з них,

}"""o",ru рево-
Ь, повстан-

[т" сrуд""r.о*i

PKoi змiни Hi-
l_.
рння. llrзнrше

ýули досягнутi
iтакож бу,rо до-

,1ri1 lHTePBaAlB

ijl€ю на цю по-
_].а.\ою револю-
iняrr 1В71 року,
,iтовiй вiйнi та
jtslа.\о спробу-
ною поразкою
larrlr 1968 року
l-рiчний iHTep-

чяrI 1990 року.
ве.rикi розбiж-
,ра,tи зовнiшнi
96В та 1990 ро-
-rltвий момент:
,8-1i, 191В-й та
.\одих, але вже

дорослих людей, якi два десяти,riття гIо тому стали керманичами cBoei

краiни i нарештi отримали змогу завершити (1В71, 1990) або повернути

навспак (19З9) отой вирiшальний досвiд, якого вони набуrrи в молодостi.

у студентських заворушеннях браrли участь не АосвiАченi поrriтики вiкопд

40_50 poKiB, а недосвiдченi радикали, яким бу.rо по двадцять з rаком. Як

висловився один мiй нiмецький приятель, учасник подiй 196В року, <6ез

1968-го не було б 1990-го>.



Bl

нЕн ивд
ьсуЕлý

t инов й

Авtтгял|я
квl нслЕндзАхlднА

АвстрАлlя пlвдЕннА
АвстрАл lя

пiвнlчнА
тЕриторlя

,l20" ,l40, 160, 180"

20"
20'

0,
0,

-20'
-20,

_40,
-40,

100" 120, 1 40, 160" 180,

Рис.7. Мапа Австрал[i

100,

у-

Ko,;p.a.,n,,ý

М,о,ре.

IIиl

lt
/\

п
0



рO3дIл 7
20,

АВсТРАЛlЯ: хТ0 ми тАк1?

0"
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Першi iммiгрант, - Р).* до самоврядування -
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Кiнець <Бiлоi Австралii> - Структура кризи
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$r,ер-е я вiдвiдав Австра.л,iю 1964 року, невдовзi переА тим проживши
l чотири роки у Веrrикiй БританiL Тодi Австра,riя врази,rа мене: вона буrrа

бiльш британською, нiж сама Британiя, вона буrrа Британiею минуrrого, що
застигла у часi. МiськиЙ ,rандшафт Сiднея, наЙбiльшого MicTa краiни, на

кожному кроцi нагадував MeHi Аондон: Сiдней мав свiй Гайд-Парк, свою

станцiю Кiнгз-Кросс i свою Оксфорд-стрiт - точнiсiнько, як у Аондонi.
Переважна бiльшiсть австра,riЙцiв буzrи не лише бirrими, а бi,л,ими британ-

цями. Австра,riйськi харчi до нудоти нагадували традицiйно британськi:

ритуальне смажене iчI'ясо в недirtю; у величезнiй кiлькостi крамниць - сма-

жена риба i картоп.л,я фрi; незмiнна баночка маргарину Vegemite - австра-

лiйського аналога британського Marmite. Буrrо повно барiв у британському
стиrti, де одне примiщення призначалося винятково Аля чоловiкiв, а друге
(так званий дамський заrr) - дrrя чоrrовiкiв i жiнок. Час роботи цих закладiв

жорстко обмежувався, як i в тодiшнiх британських барах. Аrrьтернативою
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традицiйним британським буrrи переважно i,таrriйськi, грецькi, iнодi китай-

cbKi ресторани.
Вiдтодi я побував в Двстралii з десяток разiв, тож мав змогу спостерi-

гати, як вона змiнювалася. Символом цих змiн для мене стало те, що я по-

бачив там в 2008 роцi, ко,ц.и зi cBoiM сином ýжошуа приiхав до Австралii,

щоб провести семестр у Квiнслендському унiверситетi в Брiсбенi" Йдучи

студ,мiстечком, я вiд,.Iув, що потрапив не до Двстра,tii, яку знав колись, а до

калiфорнiйського унiверситету в Аос-Анджелесi, бо багато студентiв, яких

ми зустрiчали, були азiатами, Двстраrtiя бiльше не буrrа переважно бiлою

i британською.
в 1964 роцi фундаментальна реалiя австра,л.iйського суспiл,ьства по.\я-

гала У тривалому протирiччi мiж rеографiчнишr розташуванняпt Двстраrrii,

з одного боку-, та складом fi насеrtення i емоцiйно-культурними зв'язка-

ми - з iншого. Населення Двстрапii та Ti нацiональна iденти,lнiсть були

переважно британськими (фото 7.1), Однак Двстраrriя розташована майже

за пiвсвiту вiд Британii _- в пiвденнiй, а не в пiвнiчнiй пiвку,л,i, на вiдстанi

8-10 часових зон у схiдному напрямку. Двстра,tiйський ландшафт з його

кенrуру, ссавцями, що вiдкладають яйця, гiгантськими зимородками кука-

барра, великими ящiрками, евкалiптами та пустелями е найдивовl.лжнiшим

(i найменш британським) ,rаНдШафтом серед 
^андшафтiв 

ycix контиI{ентiв,

заселених людьми (фото 7.2)" Географiчно Двстра.tiя розташована значно

ближче дiо Китаю, Японii та iншиХ схiдно-азiйських KpaiH, нiж до €вропи,

i в 50 разiв бпижче до lндонезii, нiж до Вепикоi Британii. Однак, прогулю-

ючись австрапiйськими вулицями в 1964 роцi, я не бачив жодних ознак fi

географiчноi близькостi до Азii.
дде Ko,\pt я привiз ýжошуа до Брiсбена 44 poKlr по тому, сусiдство Дзii

стадо очевидним завдяки великiй кiлькостi aзiaTiB (фото 7 "3), а також

японських, таЙванських та в'€тнамських pecTopaHiB. ОфiцiЙна полiтика

<Бirrоi Двстрапiт>, яка забороняда в'iзд азiйським iммiгрантам, а також

неофiцiйна полiтика, що вiддавала перевагу британцям, а не бiлим евро-

пейцям, канула в Аету. Проте мовою Двстра,rii досi € анrлiйська, королева

Великоi Британii досi е симво,лiчною главою держави, а прапор Двстралii

досi мiстиТь зображеНня прапора Британii. Австра,riя - чудовиЙ краЙ, що

займа€ першi мiсця в рейтингу найбажанiших для проживання I(paiн, де

240

Ч:се-\еННя

ai: з наl!о1_

..= -aa;6n

-t:lU]4ц:l \

- - , ---л: :. _1эL l ?.

о знаilс
_ .-; гп]]

-, r_ !_ _r],1 ]!

, :,-.jli.rt
__-- :- __-

- -: ,r_D,I.t.

*-л-i9+]

: ,,i бi-.,,

-- _ ;.
: .1л

. _:] ,.;: н
- :,: ;,,.

- . ,l ,-,_а ::

_:-!_,.L.!r_ _

,: : ,1!_ir]t

,: - -a

: --



китай-

l- -_ocTepi-
Е:':ОЯПо-
l -,-]cTPaлiT,

Е.;., Iiдучи
l .;1сь, а до
!,.; _ iB, яких
Е_: чi] ýiл9lg

bafBa поАя-
х _i_встралii,

L],1;1 зв'язка-

чliсть бу,\и
iзана майже

1а BiдcTaHi

чафт з йоrо
1ха}lи кука-

овllrкнiшим
oHTj,lHeHTiB,

3ана значно
ýо €вропи,
ý, прогулю-
Hiix ознак Ti

circTBo Азii
.-]', а також
на полiтика
1\1. а також
iji.rим €вро-
.а, королева
,р Австрапii
llli край, що
ня KpaiH, де

Австралiя: хто ми TaKi

населення наЙбiльше задоволене cBoiм життям, а тривалiсть життя € однi-
€ю з наЙбiльших у cBiTi. Ще одна iз тих Kpaiн, до яких я серЙозно подуму-

вав перебратись, Австраrriя - британська i водночас не британська.Що ж

спричr{нило цi вибiрковi змiни за Ti десятирiччя, впродовж яких я вiдвiду-

вав Австраrriю?
Ознайомившись з iсторiею ABcTpa,tii на настуilних cTopiHKax, поп{iр-

куйте про те мiсце, що його вона посiдае серед iнших п'яти KpaiH, кризи

яких ми досrriджувапи. Подiбно до Нiмеччини, розtлянутоi в попередньо-

му роздi,ri, i на вiдмiну вiд чотирьох Kpaiн, описаних у роздi,rах 2-5, Ав-

страrriя зазнала кризи, яка не вибухнуzrа протягом одного дня. (Щоправда,

важливим чинником буrrи три збройних напад,и японцiв протягом 71 дня в

|941,-|942 роках.) Alre австралiйська криза, подiбно до нiпtецькоi, значною

мiрою була спричинена ýругою свiтовою вiйною. Як в Нiмеччинi, так i в
ABcTpa,ti1 вiйна довела, що традицiйнi нацiональнi сценарii виходу з кри-
зи стали неефективними, arre fi вплив мав дrrя Нiмеччини бiльш катастро-

фiчнi (i бiльш переконливi) нас,riдки, нiж дrrя Австралii. Основним питан-
ням для австраztiЙцiв, причому значно бiльшою мiрою, нiж дпя мешканцiв
будь-якоi iншоi краiни, розглянутоi в цiй книзi, стаАо питання нацiональноi
iдентичностi: хmо мu mакi? Друга cBiToBa вiйна пiдштовхну,tа австра,riйцiв

до усвiдомлення того, що ixHe гпибоко BKopiHeHe уявлення про свою KpaiHy

як про другу Британiю, розташовану на протилежному боцi ппанети, стае

старомодним i вже не вiдповiда€ тим обставинам, в яких опинилася Ав-
стралiя. Проте однiеi лише вiйни бу.пrо недостатньо, щоб змiнити уявлення
австраrriЙцiв про себе та свою KpaiHy.

HaBiTb один конкр етний iндивiд не вiдразу спроможеться дати вiдповiдь
на запитання i(xTo я такий?> А дrrя цirr,оi краiни, ь якiй проживають мiльйо-

ни z,.юдеЙ, роздiлених на групи з рiзними поrлядами на свою iдентичнiсть,
знадоблrться значно бiльше часу, щоб з'ясувати, (<хто ми TaKi>. Тому не див-
но, що австраrriЙцi Й досi намагаються розiбратися з цим питанням. Це зда-

еться парадоксальним, але, хоча подолання кризи в ABcTpartii вiдбуваrrося

повiльно - настiльки lloвiлbнo, що багато австраrriйцiв HaBiTb не вважали

це кризою, - Австралiя е единою серед дос,riджуваних нами шести KpaiH,

в якiй реаrriзувався найширший комплекс взаемопов'язаних змiн, запро-

ваджених протягом надзвичайно короткоrо перiоду часу (19 днiв у груднi
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1972 року), IJi та iншi подii видаються MeHi значущими для icTopii ABcTparrii,

яку ми стисло розглянемо на наступних cTopiHKax.

Приблr,rзно через 50 тисяч poKiB пiсrtя того, як Двстра,л,iю заселили предки

австралiйськl-rх аборигенiв, у сiчнi 1788 року на одинадцяти кораблях, якi
вирушили iз Британii, туди прибули першi европейськi посе,tенцi. Ту ф,л,о-

тилiю британський ур"д послав не тому, що вважав Австраrriю чудовим

мiсцем, привабпивим для британських поселенцiв, а тому, що в Британii

рiзко збi,л.ьшиRся контингент каторжникiв, яких хотiли спекатися, вiдпра-

вившlI iх якомога да,ti" Як пiдходящi вiддаrrенi територii бу,л,и названi Ав-
стралiя та тропiчна 3ахiдна Африка, але невдовзi з'ясуваrrося, що остання

небезпечна для €вропейцiв через тропiчнi хвороби. Австралiя ж начебто

пропонувала численнi вигоди: вона бу,tа розташована значно даrtьше, нiж

3ахiдна Африка; вiдошrостей про fi небезпечнiсть для европейцiв не icHy-

вапо (1 вона справдi виявиrrася переважно безпечною);до того ж Австралiя
могла стати потенцiйною тихоокеанською базою д,л,я британського ВМФ,
торгових та китобiйних с}ъен, а також для постачальникiв д,еревини та

льону. Тому вибра,tи Австраrtiю, саме ту мiсцевiсть, де згодом виникло
MicTo Сiдней.

Так званий перший ф,л.от скпадався з 7З0 каторжникiв, ixHix охоронцiв,

адмiнiстраторiв та офiцера британського ВМФ - rубернатора. За першиN{

фrrотом припливли iншi, з новими партiями каторжникiв, яких оселили на

територii сучасного Сiднея та в iнцrих чотирьох мiсцях Австраrriйськоrо

континенту, Невдовзi до каторжникiв та охоронцiв приедналися BirrbHi бри-

TaHcbKi посе,п,енцi. Проте HaBiTb 32 роки потому, в 1В20 роцi, европейське

населення ABcTpa,lii складалося з 84 О/о каторжникiв та коrtишнiх каторжни-

KiB, i ix вiдправка з Британii до Австрапii триваrrа аж до 1В68 року. Вижитий

розбагатiтl,r в далекiй ABcTparrii буrrо важко, тому сучаснi австраrriйцi, чиiми

предками були каторжани, вважають це чимось на кшталт почесноi вiдзна-

ки i не соромляться свого походження - так само, як не соромляться cBoix

предкiв нащад,ки поселенцiв, що прибу,rи до Америки на корабrri <Мейф,л.а-

уер> у 1620 роцi.
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Австра,л.iя: хто ми TaKi

Прогнозувалося (причому правильно), що каторжани та посе,л,енцi ви-
тратять багато часу, перш нiж навчаться вирощувати достатню кiлькiсть
харчiв у нових умовах. Тому перший ф,rот привiз iз собою партiю продоволь-

ства, яке Британiя продовжувала завозити до ABcTpa,rii ще до 1В40 року.
Минуrrо Ki,tbKa десяти,л,iть, перш нiж австралiйцi змогrrи вiдправити до Бри-
TaHii першу значну партiю експортного товару. Спочатку це були продукти
полювання на китiв та тюленiв; потiм, починаючи з 1830-х poKiB, - овеча
вовна; да"л.i - золото, видобуте пiд час золотоi лихоманки, яка розпочалася
1851 року; а коли в 1ВВO-х з'явилися судна-рефрижераторr1, то стало мож-
ливим транспортувати до даrtекоi Британii м'ясо i масло. Нинi третину Bciei
cBiToBoi вовни отримуIоть з численного овечого поголiв'я ABcTparrii, де на

кожну людину припадас п'ять овець. А пiсля ýругоi cBiToBoi вlйни в еко-
номiцi краiни почав домiнувати видобуток MiHepa,l,iB, якими природа ще-
дро надiпила цей континент: Австралiя е провiдним свiтовим експортером
алюмiнiю, вугirм,я, мiдi, зо,lота, залiза, свинцю, магнiю, срiб,tа, вольфраму,
титаI{у та урану.

Поза межами цiеi стислоi розповiдi про €вропейське заселеI{ня Австра-
,tii, яке розпочалося 17В8 року, залишилася доля австралiйських абориге-
HiB, якi заселили цей континент значно ранiше. В iнших британських ко-
ltонiях, таких як США, Канада, Iндiя, Фiджi та 3ахiдна Африка, британськi
колонiсти розв'язуваrrи проблеми спiвiснування з автохтонним населен-
ням або здiйснюючи мирнi переговори з мiсцевими вождяLdи та князька,
ми, або застосовуючи збройну силу, посилаючи британськi вiйська проти
мiсцевих озброених загонiв та племiнних вil"дськових формувань значних

розмiрiв. С)днак цi методи бу,ли неефективниNIL{ в KpaiHi, де суспiаьна ор-
гаяiзацiя аборигенiв являла собою невеликi групи без озброених загонiв,
без вождiв i князiв. Аборигени вели кочовий спосiб життя i не мали по-
стiйних поселень. Тож д,lя европейських поселенцiв це означаАо, що зем-
,л.ею аборигени (не воподirtи>.

€вропейськi посеzrенцi просто забираrrи в аборигенiв зепtл,ю, без перего-
BopiB i виплати компенсацii. Воювати з <вiйськами> аборигенiв не довело-
ся; лише iнодi вiдбувалися нападI,1 на невеликi групи аборигенiв або з боку
невеликих груп абориrенiв. Подекоrtи напади на абориrенiв буrrи сrIровоко-
BaHi типл, що Ti вбиваьи овець, вважаючи ix дикими тваринами на кшталт

243

: -;', ПРеАКИ

] : :,.;.\ях, якi
. -. ,_ Tv фпо-

l : Ч\'ýОВИМ

- . Британii
. , ]| _ я. вiд,пра-

L .=званi Ав-
i,: -'ir оСТання

L, : ,i\ начебто
l. , ..,,ьше, нiж
t: "iB не icHy-
, . _\встра,riя
н_,-rоГо ВМФ,

Е ,еревини та
: , .,\I виникло

_*".х охоронцiв,

;а За перши}I

:;:\ оселили на
tстра,л.iйського

;lся Bi,lbHi бри-
,:. европейське
tHt-x каторжни-
loKr,. Вижити й
,оа-riйцi, чиiми
rчесноi вiдзна-
lrt-rяться cBoix
аб ri <Мейфла-



ПЕРЕВОРОТ

кенгуру, на яких звикли полювати. У вiдповiд,ь на це €вропейськi пОСеrrенцi

вбивали абориrенiв; останне масштабне вбивство (загинуrrи тридцять два

аборигени) сталося вiдносно недавно - в L92B роцi. Коrrи британський гу_

бернатоР вiддаВ пiд суД i наказаВ повiсити европейцiв, якi убипи аборигенiв,

австраzriйська громадськiсть масово виступила на захист цих осiб, а в лон-

донському MiHicTepcTBi колонiй збагнуrrи, що не зможуть вдiяти нiчого, щоб

заборонити cBoiM пiдданим У далекiй ABcTpa,l,ii робити те, що iM заманеть-

ся, у тому числi й убиьати автохтонне населення.

через те, що аборигени буrlи мисrtивцями-збиральниками, а не осiлими

земrrеробами, бiлi австраzriйцi зневажливо ставилися дtо них як до ,rюдей

примiтивних. Мене й досi дивуе, наскiльки поширеною € ота зневага до або_

ригенiв HaBiTb серед високоосвiчених австралiйцiв. Один австралiйський

сенатор tsаявив <<Немае наукових свiд,чень того, що абориген взаrалi е лю_

диною). У Mipy того, як чисельнiсть аборигенiв падаrrа в результатi хвороб,

убивств та вигнання з землi, бiпi австра,riйцi дiйшл.и висновку, що цi люди

вимирають. Один австраrriйський €пископ писав: <Аборигени щезають. Че,

рез поко,л.iння, а в кращому випадку - через два, остання темношкiра,rюди-

на [себто абориген] притулиться cвoiм обличчям до тепл.оi матерi-землi,...

MicioHepaM тiльки й залишиться, що пiдкласти подушку, абицiit народностi

легше буrrо помирати...))
Насамкiнець аборигенам заборонили одружуватися з немiсцевими жи-

телями без урядовоi згоди. В 1930-х роках бупо запроваджено вкраЙ супере-

чливу полiтику, згiдно з якою змiшаних дiтей вiд аборигенiв i бiлих, а також

лише аборигенiв сиrrомiць забирали з домiвок i вiдправrrяли на виховання

до дитбудинкiв начебто для iхнього ж блага. У 1990-х роках виник р)гх, ме-

тою якого буrrо спонукати бiлих австралiйцiв до визнання cBoei провини пе-

ред аборигенами, проте BiH наштовхнувся на сильниЙ опiр. Прем'ер-мiнiстр

KeBiH Радд у 2008 роцi таки висловив офiцiйне вибачення, проте прем'ер-мi-

HicTp ýжон Говард заперечив: <Австраrriйцiв нинiшнього покоАiння не СliД

змушувати визнавати провину за чиiсь дii в минуrrому i за поrriтику, на яку

вони не мали жодного впливу>.

Коротше кажучи, по,tiтика <Бiлоi Двстраrrii>, здiйснювана Британською

Австрачriею, буrrа спрямована не лише проти небiлих потенцiйних iMMirpaH-

TiB iз заморських Kpaiн. Вона бу,rа спрямована i проти небiлих корiнних ав-
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стра,riйцiв, на землi яких iммiгрували британськi поселенцi, право яких на

цi земrri зацеречувалося i якi (як сподiва,л.ося багато бiлих посеrrенцiв) не-

вдовзi мали вимерти.

У першi десятиrtiття iснування Австра,tiйськоi колонii вiльнi посе,rенцi та

каторжани прибуваrrи з Британii (а також з lрландii, яка на той час буrrа

частиною Великоi Британii). Перша велика група iлrмiгрантiв небритан-

ського походження прибула до Пiвденноi Австралii i836 року. Щя колонiя
бупа заснована не як поселення для каторжан, а як компанiя-забудовник,

що ретельно вiдбира,rа у €вропi майбутнiх переселенцiв. Серед них бупи
нiмцi-rtютерани, що прагнули релiгiйноi свободи, яка, як NIотив до iммiгра-

цii, бу,tа бirr,ьш прита]чIанною для ранньоi icTopii Спо.л,учених Штатiв, а не

Австралii. Ti нiмецькi iммiгранти буьи бi,rими й добре навчениNIl{, вони
займалися tородництвом та виноградарством, швидко адаптувалися до
австра,riЙських умов i створюва,л,лr MiHiMyM пробrrем, Значно бiльш супере-
чливим було прибуття у 1В5O-х роках десяткiв тисяч китайцiв, приваб,л,ених

(разом iз баrатьма европейцями та американцями) першою австра,riйською
золотою лихоманкою. L{ей наплив спричинив останне використання бри-
1анських вiйськ в Австралii - д,tя придушення бунтiв, пiд час яких натовп

бив та грабував китайцiв i HaBiTb ска,tьпував ix.
Третю хвl{лIо небританських iммiгрантiв спричиниR розвL{ток цукрових

плантацiй у Квiнсrrендi на початку 1860-х poKiB. Робiтники, якi працюва,rи
на плантацiях, буьи вихiдцями з HoBoi Гвiнеi, iншl,tх ocTpoBiB Меланезii,
а також з Полiнезii. ýеякi з них поrоджувалися на переiзд добровirtьно, од-
нак багатьох вI4крадали з ixHix ocTpoBiB пiд час рейдiв, якi часто супровод-
жувалися вбивствами (ця практика називалася <вербунком чорних пта-
xiB>, через те що острiв'яни мали темну шкiру). Ко,tи згодом у нiмецькiй та

австраzriЙськiЙ НовiЙ Гвiнеi також запровадили ппантацii (переважно ко-
косових гIа,л,ьм), цю австраАiйську методу використовували для завезення
туди робiтникiв з тихоокеанських ocTpoBiB. Практика вербування робочоi
сиrrи зберiгалася в Новiй Гвiнеi до другоi половини ХХ столiття: один ав-

страпiець, якого я зустрiв 1966 року в австралiйськiй частинi HoBoi Гвiнеi,

245



ПЕРЕВОРОТ

розповiв MeHi, що займа€ться вербуванням робочоi сили, але при цьому

довго пояснював, що робить це винятково на добровirrьнiй ocHoBi i вип-ца-

чуе робiтникам-добровольцям готiвковi премii. Щей вербувальник гордо

зазначав, що BiH - не якийсь там викрадач <<чорних птахiв>, (цей TepMiH

тодi ще використовувався) на вiдмiну вiд iнших вербувальникiв-конкурен-

TiB, якi й досi цим займаrtися. Та незалежно вiд, того, як прибуваrrи робiтни-

ки на австраrriйськi цукровi пrtантацii - добровiльно чи примусово, вони

не зменшуваrrи вiдсотка бiпого населення, бо ix заrrучали на умовах кон-

TpaKTiB з фiксованим TepMiHoM перебування, а коли TepMiH спливав, видво-

ряли з Австралii.

Ще однiею нечисленною rрупою небританських iммiгрантiв бу,tи вихiд-

цi з lHдii, тогочасноi британськоi KorroHii. Незважаючи на цi cKpoMHi за

масштабами групи прибуrtьцiв з Нiмеччини, Китаю, тихоокеанських остро-

BiB та Iндii, Двстраrriя проводила полiтику, в результатi якоi залишалася пе-

реважно британською й бirrою аж до пово€нного перiоду пiсля ýругоi cBi-

ToBoi вiйни.

Дмериканцi, знайомi з iсторiею Споrrучених Штатiв, дивуються, наскiльки

рiзними способами американськi та австралiйськi копонii Британii вiдме-

жувалися вiд cBoei Метропоrrii. Дмериканськi колонii вибороли незалеж-

HicTb, об'еднаrrися в союз i пiсля семи poKiB РеВОrrЮЦiйноi вiйни розiрва-

,rи BCi полiтичнi зв'язки з Британiею попри сильну протидiю британського

вiйська. Щороку 4 лиrтня, в рiчницю пiдписання },екrrарацii незалежнос,тi

сшд, американцi святкують ýень незалежноcTi, який вважають однttм iз

найбiльших щорiчних свят. На вiдмiну вiд Сшд, Двстра,tiя не визнас й не

святку€ дня незалежностi, бо такого свята в t1 ка,rендарi немае" Двстрапiй-

cbki колонii здобуrrи право на самоврядування бев будь-яких заперечень з

боку Британii i нiколи повнiстю не розривали з нею зв'язкiв. Двстраrriя й

досi пов'язана з Великою Британiею членством у Спiвдружностi нацiй, вона

й досi визна€ британського суверена номiнальним головою cBoci держави.

Чому ж послаблення або розрив зв'язкiв з Британiею вiдбувався так по-рiз-

ному в Австрал.ii та Спопучених Штатах?
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Причин бу,л.о Ki,l,bKa. Одна з них полягала в тому, що Британiя васвоiла

урок cBoei вельми затратноi поразки пiд час Американськоi ревоrrюцii, змi-
нила полiтику стосовно cBoix бiлих колонiй i з готовнiстю надала право на

самоврядування Канадi, Новiй Зеrrандii та Австрал,iйським колонiям. Фак-
тично, Веrrика Британiя надала Австралii право на самоврядування з влас-

ноТ iнiцiативи, ще до того, як австралiйцi встигrrи попросити про це. Дру-
гою flричиною бу,rа значно бiльша вiдстань вiд Британii до ABcTparrii, нiж
вiд Британii до схiдного узбережжя Сполучених Штатiв. Першому ф,rоту
знадобил.ось аж BiciM мiсяцiв, аби добратися до ABcTpanii, i пiсля того всю
першу пOловину XIX столiття час перебування суден у дорозi ко,rивався вiд
пiвроку до цiпого року. Така повiльнiсть комунiкацii не давала можливостi
лондонському MiHicTepcTBy колонiй вдiйснювати над Австраrt iею жорсткий
контроль; право винесення рiшень та ухвалення законiв делеrували спершу
губернаторам, а потiм самим австраrriйцям. Саме цим пояснюеться, напри-
кпад, той факъ чо цiле десяти,tiття, з 1809 по 1В19 piK, британський губер-
натор австралiйськоi колонii Новий Пiвденний Уельс не завдавав собi K,to-

поту поставити до вiдома Аондон про HoBi закони, якi сам затверркував.
Третьою причиною рiзницi мiж ходом icTopii в ABcTpazr.ii та Сполуче-

них Штатах стало те, що британському KorroHiaлbнoмy уряду Аоводилося

розмiщати й опzrачувати утримання у cBoix американських колонiях велике
вiйсько. IJe вiйсько служило для захисту копонiй вiд французькоi apMii, яка
бу,л,а розквартирована в Канадi i конкурувала за контроль над Пiвнiчною
Америкою, а також вiд гiрше озбро€них, але все одно грiзних i численних
племен американських iндiанцiв пiд центраrriзованим проводом вождiв. На
вiдмiну вiд Пiвнiчноi Америки, жодна европейська держава не виступала
конкурентом Британii в ABcTparrii i не заважала iй кодонiзувати цей кон-
тинент, тодi як аборигенiв там було мало, вогнепальноi зброi та центраrri-
зованого керiвництва вони взаrаzri не мали. Тому у Британii нiкоrrи не ви-
никала потреба розмiщувати в ABcTpa,rii цi,rе вiЙсько i стяrувати з австра-
dйцiв великi податки задля його утримання, тодi як досить значнi податки,

що rx стягували з американських колонiй, HaBiTb не радячись з ними, стали
безпосередньою причиною Американськоi ревоrrюцii. Останнiй невеликий
контингент британських вiйськ був виведений з ABcTpa,riiB 1870 роцi, при-
чому з iнiцiативи самих британцiв, а не пiд тиском австра,riйцiв. Iще од-
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ним чинником стало те, що австралiйськi Koлoнii Британii, на вiдмiну вiд ii

американських колонiй, бу,л,и Дrrя Hei надто збитковими i малозначущими,

щоб вона придizrяпа iM багато уваги. Дмериканськi ж I(oлoнii були багатими

i вважа-лися спромOжними платити Британii податки, Значно прибутковi-

шими та важливiшими для Британii буrrи TaKi fi колонii, як Канад,а, Iндiя,

Пiвденна Африка та Сiнгапур. I, насамкiнець, як Я дОк,rаднiше розповiм про

це нижче, ocHoBHi британськi поселення в Двстраrriт довгий час залишалися

окремими колонiями зi слабкою вза€мною координацiсю,

Подii,ВрезУАЬТатiякихАвстра,riйськiко,rонiiздобу'rипраВонасамо-
врядування, розгорталися таким чином, у 1в2В роцi, через 40 poKiB пiс,tя

прибуття першого ф,rоту, Британiя започаткувала призначуванi (не вибор-

Hi) законодавчi ради у cBoix двох найдавнiших Двстра,riйських колонiях -
новому Пiвденному ye,rbci й TacMaHii. На змiну цим призначуваним радам

прлtйшоВ першиЙ частковО обираниЙ представницький уряд австралiй-

ських колонiй (у Новому Пiвденному Ye,rbci), в 1в50 роцi Британiя напи-

сала для Двстралiйсtких колонiй конститУцiю, а посrtiдуючi конституцii з

поправками залишали за метропо,riею право рiшень у таких сферах життя,

як оборона, покарання за державну зраду i натура,riзацiя, а також теоретич,

не право скасовувати бlць-який закон, що його ухвалила коzrонiя. YTiM, на

практицi Британiя рiдко користувадася ними. На кirтець xlx столiття зали-

шилося тiльки одне право, перманентно застережене за Британi€ю, - це

контроль над австралiйською зовнiшньою полiтикою,

На додачу до застережених прав Британiя протягом всього XIX столiття

продовжуВала надаваТи Двстра,rii важливi послуги, якi в iншому разi KpaiHil

довелося б забезпечувати самiй. Однiею з цих послуг був вiйськовий захист,

забезпечуваний британсLкими вiйськовими корабrtями, оскi.пьки д,еякi св-

ропейськi держав1{, а також Японiя та Спо,лученi Штати стали проявляти

наприкiнцi xlx столiття Дедаrri бiльшу активнiсть в басейнi Тихого океан.у,

Iще однiеЮ (послугою> буrrи губеРнатори, яких Британiя псlсилала до своiх

австраrriйських колонiй. цi губернатори не бу,rи такими собi ненависними

тиранами, сиrrомiць надiсrrаними могутньою Британiею cBoiM австра,л-iй-

ським колонiям. 3а загальним tsизнанням, вони вiдiграваrrи кАючову роАь

в австра.л,iйському самоврядуваннi, де часто траплялися патовi ситуацii,

ПризначУваниМзБританiiгУбернаторамнерiдкодоВоАиАосЯдолатироЗ-
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бiжностi мiж верхньою та нижньою палатами законOдавчOго органу коло-

Hii, виступати посереДникамИ пiд чаС формування парламентських коа,tiцiй

i вирiшувати, коли спiд розпускати парламент i призначати HoBi вибори.

ýонинi я розповiдав про iсторично вин1,Iк,л.i австраАiйськi колонii так, наче

tsони булrI прямими предтечами сьогоднiшньоi об'сднаноi Двстра,tii. На-

справдi ж KpaiHa утворилася з шести oкpee{I4x ксlлонiй - Новсlго Пiвден-

}Iого Уельсу, TacMaHii, BiKTopii, Пiвденноi Двстралii, 3ахiдноi ABcTpanii та

Квiнсrrенда, мiж якими KoHTaKTiB бу.tо значно менше, нiж мiж американ_

ськими колонiями, якi згодiом стали штатам]4 СШД. Обмеження KoHTaKTiB

обумовлювалося географiею Австрапii, континенту з нечисленними шмат-

ками продуктивноi територii, роздiленими великим],I промiх<ками пустеrri

та iншими землями, непридатними для сiльського господарства. Аише в

1917 роцi Bci rr'ять столиць на австралiйському суход,о,\i б,чпи сполученi за-

,riзницею. (Шоста стодиця, Гобарт в TacMaHii, так i }{е бу,л.а з ними сполучена

з Ti€i простоi причини, що Тасманiя - це ocTpiB на вiдстанi 130 ми,rь вiд

Австраrriйського материка.) В кожнiй колонii б,ч.tа своя ширина залiзнич-

Hoi колii - вiд З футiв б дюймiв до 5 футiв 3 дюймiв, i через це потяги не

могли потрапити з од,нiеi колонii до iншоi. Подiбно до незалежних Kpaiн,

австралiйськi Koлoнii вiдгороджувалися одна Biд одноi захисними митними
бар'ерами, споруджували митницi, якi стягували на кордонах ввiзнi мита.

В 1864 роцi на кордонi Нового Пiвденного Ye,tbcy i BiKTopii мало не спа-

лахнув збройний конфпiкт. Шiсть колонiй об'една,л.ися в одну KpaiHy лише

в 1901 роцi, через 113 poKiB пiсля прибуття до ABcTpa,lii перtIIого фпоту.
Спершу колонii виявляли мапо зацiкавленостi в об'еднаннi. Посеrtенцi

вважали себе спочатку заморськими британцями, а потiм - мешканцями

BiKTopii або Квiнсленда, але не австралiйцями. Певний iHTepec до федера-

тивного об'еднання з'явився лише наприкiнцi XIX столiття, коли Японiя

змiцниrrа свою вiйськову потугу, а Спо,tученi Штати, Францiя та Нiмеччина

поширили свою експансiю на Тихоокеанськиfu басейн i анексували rрупи

тихоокеанських ocTpoBiB, через що в1,Iникла потенцiйна загроза колонi-

ям Британii в Тихому oкeaнi. ýо першоi федеративноi ради <Австронезii>,
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скликаноi 1ВВб року, увiйшrr.и представники британських колонiй Нова
3еrtандiя та Фiджi, але з шести коrrонiй, якi утворили нинiшню Австра,л.iю,

представленi бу,tи лише чотири.
Хоча перший проект федеративноi конституцii Австралii був готtlвий

ще 1891 року, офiцiйно про створення об'еднаноi Спiвдружностi ABcTpa.tii
буzrо огопошено 1 сiчня ] 901 року. В преаrvrбl,лi до цiсi конституцii йшл<lся

про згоду <об'еднатися в одну непорушну федеративну Спiвдружнiсть пiд
короною Споz,,.ученого Kopo,riBcTBa Великоi БританiТ та lрландii> з федера-
тивним генерал-губернатором, призначуваним Британiею, за умови, що pi-
шення Верховного Суду ABcTpanii можуть бути оскарженi в Таемнiй Радi
Ве.л,икоi Британii (анаrrог британського Верховного Суду). Уявiть собi подiб-
Hi cTaTTi в Конституцii Спо,лучених llITaTiB! Конституцiя ABcTpa,l,ii свiдчи-
ла, що австра,riйцi й досi буrrи вiрними британськiй KopoHi, а це означало
<готовнiсть подiпяти спiльнi цiнностi - верховенство права, свободу пре-
си, захист iндивiдуапьних вольностей, сподiвання на захист з боку тодiш-
Hboi супердержави у виr,rядi ii вiйськово-морського флоту, спiпьну гордiсть
за приналежнiсть до iмперii, над якою нiколи не заходить сонце, i HaBiTb

,tюбов до персони королеви BiKTopii> (Френк Вел,ш, <Австра,л,iя>, с. ЗЗ7).
На затвердженому у той час прапорi, який i донинi залишаеться австрм,iй-
ським нацiональним прапором, бупо зображено британський прапор (Юнi-
он ýжек), обрамrrений сузiр'ям Пiвденний Хрест, яке можна спостерiгати

у пiвденнiй пiвку,л,i (фото 7.4)

Пiд час обговорення федеративноi конституцii австраrriйцi дискутува,rи
щодо багатьох аспектiв, але в одному залишалися одностаfлними: у сво€-
му прагненнi не впускати до ABcTparrii представникiв ycix небiлих народiв.
Наведена нижче цитата irrюструе погляди тодiшнiх австраrriйцiв на необхiд-
HicTb збереження <Бiлоi Австралii>, У 1896 роцi в мельнбурнськiй газетi Age
писалося: <<Ми прагнемо бачити Австраrriю домiвкою великоi й однорiдноi
бirrоi раси, повнiстю вiльноi вiд пробпем, якi кинуrrи Споrrученi Штати у вир
rромадянськоi вiйни... безг,rуздо буде захищати наших робiтникiв вiд деше-
Boi працi злидарiв з ýа,,rекого Сходу, якщо ми caMi впускатимемо ix до себе>.
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Австралiя: хто ми TaKi

Одним iз перших законiв HoBoi Двстра,л,iйськоi Федерацii в 1901 роцi став

<3акон про обмеження iммiграцii>, Цваrrений за згодою Bcix полiтичних

партiй, метою яких було зберегти Австра,riю бiлою. IJей закон забороняв

iммiграцiю проституток, безумцiв, хворих на огиднi хвороби, а також кри-

мiнальникiв (попри те, що Австраrriя виникла саме як (звалище> для кри-

пriнальникiв). Закон забороняв також iммiграцiю чорних та азiатiв i прого-

лошував, що австралiйцi маю,rь стати (€Аиним народоN{ i таким залишатися

й нада,ti - без домiшок iнших рас>. Один австраrriйський профспiлковий

лiдер стверджував: <Наплив чужинцiв настiльки знизить середнiй piBeHb

нашоi спirtьноти, що невдовзi соцiаrrьне законодавство стане неефектив-

нилt. Але якщо ми збережемо чистоту cBoei раси i сформуемо нацiональний

характер, то станемО вельмИ прогресивНим народом, яким буде пишатися

британський уряд i який, що довше iснуватиме, то сильнiшим ставатиме).

наведу ще кiлька поглядiв, поширених у часи створення федерацii: <тем-

ношкiрi чужинцi - люАи,л,ихi i тому небажанi в нашiй маленькiй Двстрапii>;

<Навряд чи китайцi зможуть досягти того рiвня цивi,л,iзацii, який Двстрапiя

успадкувала вiд cBoix европейських предкiв>; <Навряд чи красиво вдягне-

нiй дамi, яка прийшли до церкви на службу, сподоба€ться думка про те, що,

можливо, лаRу, на якiй вона сиди,lь, нещодавно зiгрiваrrа веАика х(ирна Аупа

з Йокоrами, начинена всiлякими мiкробами-рознощиками хвороб>. HaBiTb

перший прем'ср_мiнiстр федеративноi Двстралii Едмунд Бартон писав таке:

KPacoBoi piBHocTi не icHye. У порiвняннi з бiлими, KoлbopoBi раси € вiдста-

пими й недорозвиненими. ýоктрина piBHocTi людей нiколи не передбача-

ла piBнocTi анг,л,iйця з китайцем... Днi виховання, aHi ocBiTa, aHi щось iнше

не зможутЬ урiвняти РаСи). Iнший прем'ер-мiнiстр, Дrrьфред ýiKiH, заявив:.

<€днiсть раси е абсолютно необхiдною для едностi Австралii>-

Британський MiHicTp колонiй виступив проти того, щоб Двстралiйська

спiвдружнiсть вiдверто декларувала свою позицiю стосовно расового пи_

таннЯ - частково тому, що ця обставина створювала труАнощi саме тодi,

коrrи Британiя вела переговори про вiйськовий союз iз Японiею. Тому Спiв-

дружнiсть досягла сво€i мети - расово-контрольованоi iммiграцii - без

згадки про раси, а за допомогою диктанту, який мали написати iммiгран-

ти, не обов'язково англiйською, а будь-якою iншою европейською мовою

на розсуд старшого чиновника iммiграцiйноi с.л,ужби. Коли прибуваrrо сУА-

25I

F



ПЕРЕВОРОТ

но з робiтниками iз британськоi KorroHiT Ma,l,bTa, населення якоi буrrо ет-

нiчно неоднорiдним, i icHyBaлa велика ймовiрнiсть, що iспит англiйською

маrrьтiЙцi складуть, то iM HaToMicTb призначали iспит з гоАланд,ськоi (якоi

не знали aHi на MarrbTi, aHi в ABcTparrii), щоб мати привiд не пустити ix до
краiни, Що ж стосу€ться тих небiлих, яких ранiше впустили до ABcTpartii як

робiтникiв, то Спiвдружнiсть депортувала острiв'ян з Тихого океану,, киуаiц-

цiв та iндiйцiв, але дозволила залишитися двом маленьким групам фахiв-
цiв (афганським погоничам вербrrюдiв та японцям-нирцям за перrrинами).

Мотивом встановлення ycix цих iммiграцiйних бар'срiв загалом був то-

дiшнiй традицiйний расизм, але частково причина полягала ще i в тому, що
Аейбористська партiя ABcTpa,l,ii прагнула захI,Iстити високi заробiтки австра-
лiйських робiтникiв, установивши бар'ер на шляху iммiграцiТ дешевоi робочоi
сили. Проте я не збираюся таврувати австра,л.iйцiв як якихось расистiв-ра-
дика,л.iв. Рiч у TiM, що вони просто дотримувалися расистських пог,л.ядiв, по-
ширених у тодiшньому cBiTi, з тiею пише рiзницею, що iM вда-,tося втirrити цi
погляди в iммiграцiЙну поrriтику, яка грунтувалася на расистському недопу-

щеннi азiатiв при одночасному заохоченнi iммirрацii з Британii з огляду на

низьку щirrьнiсть населення в ABcTpa,l,ii. Тодiшня Британiя та краiни конти-
нентальноi €вропи не заохочувапи iммiграцii взага,л,i, Коли ж багато ,rюдей

африканського походження прибу,л.и до Британii з ii вест-iндських колонiй
пiсrrя ýругоi cBiToBoi вiiлни, то результатом цього стали pacoBi заворушення в

Ноттiнгемi та в лондонському районi Ноттiнг-Хi.rл у 1958 роцi. Японiя й досi
не приймае iммiгрантiв у великих кi,,rькостях. Сполученi Штати насамкiнець
вiдмовиrrися вiд BipHocTi британськiй iдентичностi в австраrtiйському стилi i
прийняttи величезну KirrbKicTb iMMirpaHTiB з континентальноi €вропи, Мек-
сики та Схiдноi Азii, але для цьоrо уряду довелося подолати значний опiр.

,А,о того як пiсля ýругоi cBiToBoi ситуацiя почала змiнюватися, почуття на-

цiонаrrьноi iдентичностi австраzriйцiв Грунтувалося на TiM, що вони бу,л,и

британськими пiдданими. Особrtиво яскраво це продемонстрував енту-
зiазм, з яким австра,tiйцi воювали пrriч-о-плiч з британцями у конфrriктах,
якi не мали дiо Австрапii прямоrо стосунку. Перший такий випадок стався
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Австраrriя: хто ми TaKi

1вв5 року, коли колонiя Новий Пiвденний Уельс, iще задовго до створен-

ня австралiйськоi федерацii, послала своi вiйська на допомогу британським

вiйськам для придушення повстанцiв у Суданi, далекому kpai, який жодним

чином не зачiпав iнтереси Австралii. Бiльш значуща можливiсть з'явила-

ся пiД час днгло-бурськоi вiйнИ в 1В99 роцi В Пiвденнiй Дфрицi, де бри-

танцi воювали з нащадками голландських KoлoHicTiB; i знову ж таки - до

iHTepeciB Двстра,rii цей конфпiкт не мав жодного стосунку. Двстраrriйськi

вiйськовi добре проявилИ себе У цiй вiйнi, здобувши п'ять XpecTiB BiKTopii

(найвища британська нагорода за хоробрiсть на по,ri бою) i таким чином

заживши слави й репутацii вiрних KopoHi британських пiдданих цiною,rише

300 cBoix загибrrих,

Британiя, оrолосивши вiйну Нiмеччинi у серпнi 1914 рок1,, на самому по-

чаткУ Перrr-rоi cBiToBoi, не завдала собi клопоту проконсультуватися з Австра-

лiею та Канадою. Призначуваний з Британii генерал-губернатор Австрапii

просто передав оголошення про вiйну всенародно обраномч австра,tiйсько-

му пpeм'ep-MiHicTpy. Австра,tiйцi без ваrань пiдтримали BiilCbKoBi зуси,л.,л,я

британцiв у значно бiльших масштабах, анiж пiд час вiйни в Пiвденнiй Дф-

рицi та Суданi. Один австра,riйський журналiст писав: <ми мусимо захи-

щати нашУ (sicl) KpaiHy. Ми мусимо захистити нашу священну спадщину вiд

брута.л,ьних гунiв (тобто нiмцiв)>, Щього разу вiйна все ж таки мала цевний

стосунок до австралiйських iHTepeciB: вона дала привiд Двстраrrii окупувати

нiмецькi колонii в пiвнiчно-схiднiй Новiй Гвiнеi, а також Архiпелаг Бiсмарк.

Ale основним внескоМ ABcTparr,ii у Першу cBiToBy вiйну став величезний

контингент добровоrrьцiв (400 000 вiйськових), який склав половину ав-

страrriЙських чоловiкiв призовного BiKy з тодiшнього австралiйського на-

селення (близько 5 мirrьйонiв,л,юдей), готових захищати британськi iHTepe-

си на протИлежномУ краю cBiTy - у Францii та на БrrИЗЬКОМу Сходi. Понад

300 о00 осiб послали до театру во€нних дiй, i з них близько двох третин

було поранено або вбито. В центрi майже кожного провiнцiйного мiстечка

в Двстралji й досi cToiTb пам'ятний знак з iменами мiсцевих мешканцiв, за-

гиблих у тiй вiйнi.
найвiдомiшою операцiею Першоi cBiToBoi, в якiй взяли участь австра-

лiйськi вiЙська, став штурм вiйськами дН3АК (Австрапiйсько-новозе-

,tандський армiйський корпус) турецьких позицiй на пiвостровi Галлiполi
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(фото 7.5). вiйtськовий контингент днздк висад,ився там у KBiTHi 1915 ро-

ку, зазнав I]ажких втрат через }{екомпетентне команАування британського

генерала, який керував ycielo операцiсю, i був вiдведений з пiвострова в

1916 роцi, ко,tи британське керiвництво дiЙш,ло висновку, що операцiя по-

терпiаа фiаско. Вiдтодi ýень ДНЗдК (25 квiтня), рiчниця висадки в Галлi-

полi, вiдзначасться як найважливiше й найемоцiйнiше загаАьнонацiональне

свято АвстралiТ.

громадян1.1 неавстралiйського походження не можуть збагнути, чому та,

ка увага лридiл.яеться Дню Анздк. Чому kpaiHa ма€ святкчвати масове

вбивство сво;х молодих х.л,опцiв, зраджених британськими керiвниками на

iншому кiнцi cBiTy, на пiвостровi, якиЙ1, подiбно до Суаану, був абсоrrютно

неiстотним дrtя iHT,epeciB ABcTpazi.ii? дле я i Hl,tHi волiю мовчати, коли Moi

австра,tiйськi друзi продивають сльози, говорячи про висадку на пiвостро-

Bi Га,л.лiполi, яка вiдбу,rася понаА сто poKiB топtу, Пояснюеться це тим, що

жодна подiя не проi,л.юструвала rотовнiсть австра,л.iйцiв помирати за свою

британську батькiвщину яскравiше, нiж масова загибель молOдих австра-

дiйських х,tоlrцiв у Гамiполi. Бойовi дii на цьому пiвостровi почали вtsажа-

ти моментом народження австрадiйськоi нацii, i це збirаеться з поширеною

думкою, що народження кожноi нацii потребуе жертв i кровопролиття.

Кривава бiйня в Галлiполi стала для австралiйцiв предметом нацiонал.ьноi

гордостi, бо вони биьися за свою британську батькiвщину не як мешканцi

BiKTopii, TacMaHii чи Пiвденноi ABcTpanii, а саме як австралiйцi; вона сим-

во,riзуе ту емоцiйну вiдданiсть, з якою австра,л,iйцi пуб,riчно iдентифiкувапи

себе вiрними британськими пiдданими.
Така самоiдентифiкацiя пiдтвердилася ще раз у 1923 роцi, коzrи на конфе-

ренцii краiн-членiв Британськоi iмперii бу,л,о ухвалено рiшення, що вiднинi

британськi домiнiони caMi признаtIатимуть cBoix послiв та дипломатичних
представникiв у зарубiжних Kpaiнax, яких досi призначала Британiя. Кана-

да, Пiвденна Дфрика та Iрпандiя швидко лризначили cBoix дипrrоматичних

представникiв. HaToMicTb Двстра,tiя не зробила цього, бо Ti широка громад-

cbкicTb не дуже ilрагнула видимих ознак державноi незалежностi вiд Британii.

проте ставлення двстраrrii до Британii не обмежувалося лише ii по-

ведiнкою як сум.tiнного дитинчати, що прагне похвали вiд cBoei шанова-

Hoi в усьому cBiTi батькiвщини. Стосунки мiж цими двома краiнами крили
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в собi й таку складову, як любов HaBIIiл з ненавистю. 3 цього приводу можу

навести приклад оАного свого приятеля, якиЙ працював на австралiЙськiЙ

оtsечiй бойнi, частина продукцii з якоi продавалася BHyTpimнiM спожива,Iам,

а частина заморожуВалась i вiдправлялася д,о Ведикоi Бp1,1TaHii. ýо ящикiв

з овечою печiнкою, призначеноIо на експорт до Бр],t"ганii, мiЙ пррlятель та

його колеги час вiд часу кидали жовчний Mixvp, надзвичайно riркий на смак.

Бiльш серЙозними прикладами недоброзичливостi з боку австралiЙцiв €

погляди, висловленi австралiЙськими прем'€р-мiнiстрами rIiсля Другоi CBi-

ToBoi, якi я наведу пiзнiше.

ýосвiд fiругоi cBiToBoi вiйни став для Двстралii icToTHo ваго}liшим вiд дOс-

вiду Першоi cBiToBoi, бо збройний напад був вчлrнени]:{ на ca]uy Австралiю,

i запеклi боi вiдбувалr{ся на островах, розташованих побл}lз\- неi, а не з

протилежного боку зеп,Iноi кулi. Капiтуляцiя веАикоi брltтанськоi вiйсько-

Bo-Mopcr,Koi бази в Сiнгапурi перед японськимI4 вiЙськами часто вважа€ть-

ся поворотним пунктом в еволюцii самосприiлняття австралiйцiв,

3а два десятки poKiB пiсля Першоi cgiToBoi вiйни Японiя наростила cBoi

сцопутнi й вiйськово-морськi сили, почала неоголошену вiйну з китаем

i постала як сила, ворожа до Австралii. Виконуrоч].{ свOю роль захисника

Двстралii, Веrrикобританiя у вiдповiдь посилила свою базу в Сiнгапурi,

розташованому на кiнчику Ма,л,айського пiвострова, хоча ця база буrrа за

4000 миль вiд Двстра,lii. Австралiя покладалася на захист цiеi дапекоi бази,

а також ще дальшого британського вмФ, зосередженоrо в дтлантицi та Се-

редземномор'i. Дле за остаточний прова,t сiнгапурськоi стратегii одну лише

Британiю звинувачувати не можна, бо i сама Австраrliя нехтувала заходами

з посилення власноi оборони. в 1930 роцi Двстралiя скасувала обов'язко-

вий призов до вiйська i створи,rа лише нечисленнi Впс та вмФ. останнiй

не мав у сво€му складi aнi авiаносцiв, aHi ztiHKopiB - лиIIIе леrкi креЙсери,

геть не здатнi забезпечити оборону Двстралii та fi мiжнародних океанських

маршрутiв вiд, потенцiйного нападника - Японii. Водночас над Британiею

нависла серЙозна й pearrbHa загроза з боку Нiмеччини, i тому вона барилася

з вiЙськовими приготуваннями проти Японii.
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Як i на початку Першоi cBiToBoi, ко,rи Британiя 3 вересня 1939 року ого-
лосила вiйну Нiмеччинi, австраrtiйський прем'ер-мiнiстр, HaBiTb не порад,ив-
шись iз пар^аментом, заявив: <Ве,л.ика Британiя оголосила вiйну, тому Ав-
Стра,riя також перебувае у cTaHi вiйни [з Нiмеччиною]>>, Як i пiд час Першоi
cBiToBoi, Австралiя спершу не мала прямоi зацiкав,л,еностi в подiях европей-
ського театру У',ругоi cBiToBoi вiйlни, на протилежному боцi земноi Ky,ti, де
нiмеччина, напавши на По,rьщу, кинула виклик Британii, Францii та iншrим
захiдним краiнам. А^ь,е, знову ж таки, як i пiд час Першоi cBiToBoi, Австралiя
пос^ала cBoi вiйсьКа, зокрема до Пiвнiчноi Африки та на Крит. У Mipy тоrо
як небезпека напаАу з бсlку Японii зростала, австраzriйський уряд почав ви-
магати повернення cBoix вiйськ для захисту caMoi Австралii. Британський
препr'ер Черчиrrль спробував заспокоiти австра,tiйцiв, пообiцявшlи, що Бри-
танiя та fi флот скористаються сво€ю базою в Сiнгапурi Аля захисту -Австра-
,lii вiд вторгнення Японii i вiд ii ф,tоту, який мiг з'явитися в австрапiйських
територiа,tьних воА€ж. Як засвiдчили поАа^ьшi подii, цi обiцянки не ма^и
ЖОДНОГО СТОСУНКУ ДО PeartbHOCTi.

Починаючи з 7 грудня 1941 року Японiя вчинила напаАи на США, Бри-
танiю, Австраrriю та голланАську Ост-Iндiю. 10 грудiня, лише на третiй
день пiс,л,я оголошення ьiйни, японськi бомбардувальники потопили Ава
великих вiйськових кораблi - единi, якi Британiя мала на ýa,teKoMy сходi
Аля захисту ABcTpazrii: zriHKop <Принц Вельський> (фото 7.6) та ударний
крейсер <Рiпалс>. 15 zrютого 1942 раку британський генерал, командувач
сiнrапурського гарнiзону, капiту,л.ював переА японськими вiйськами, в ре-
зупьтатi чого 100 000 бритаНськиХ iмперських воякiв опини^ися в конц-
таборах - то бу,tа найбiльша военна поразка Британii за всю ii iсторiю
(фото 7,7). На жаль, Ао склаАу вiйськовополонених належали 2000 австра-
лiйськиХ солдатiв, якi прибу.tи до Сiнгаtlуру 

^ише 
за три тижнi до капiту-

,tЯЦii, 24 сiчня, щоб узяти участь у беэнадiйнiй оборонi цiсr бази. За вiдсут-
HocTi британських кораб,лiв для захисту ABcTpa,tii Ti ж caMi японськi aBia-
носцi, якi щойно розбомбили базу американського ВМФ у Перл-Гарборi,
19 лютого 1942 року завАали сильних бомбових yAapiB по австралiйському
MicTy ýapBiH (фото 7.В). IJe був перший iз понад 60 авiацiйних Ha,tboTiB
японцiв на Авст,раrriю; kpiM тоrо, японська субмарина спробувала прорва-
тися Ао гаванi Сiднея.
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ýпя австраrriйцiв падiння Сiнгапуру стаАо не лише riIoKoM та страшною
во€нною поразкою: йоrо сприйняли як зра,4у ABcTpa,l,ii з боку британськоi
батькiвщини. Коли наступ япсlнцiв на Сiнгапур почав розгортатися, ав-

страпiйський прем'ер-мiнiстр ýжон KepTiH надiслав Черчи,r,л"ю телеrраму,
в якiй зазначав: якщо Британiя вирiшить евакуюватI,{ свою сiнгапурську
базу пiс,rя Bcix запевнень в ii невразzrивостi, то це стане актом (непро-

cTl,tMoi зради)). Однак Сiнгапур впав, бо Британських вiЙськ бракувал,о на

!,a.teKoMy Сходi, на великiй вiдстанi вiд европейського театру бойових дiй,
д,о того ж японськi вiйська мали тактичну перевагу над численнiшим ciH-
tапурським гарнiзоном.

Австралiя була сама винна, що нехтувала власною обороною. Одначе
злоба, яку австраrtiйцi зачаi,л,и на Британiю, триваrrа доRго. Аж iz 1992 роцi,
через 50 poKiB пiс,rя капiтуrr,яцii Сiнгапуру, австралiйський прем'ер Поrl Ki-
тiнг пiддав Британiю гострiй критиrli i дав волю сво€му невдоволенню в

промовi перед австраztiйським парламентом: <<У школi мене навчили само-
повазi та повазi до ABcTpanii, а не плазуванню перед краiною, яка вирiшипа
не захищати Малайський пiвострiв, начхати на Сiнгагlур i не вiдпускати до-
дому нашi вiйська, щоб ми caMi могли захиститися вiд японськоi нава,л.и. IJe
буrrа KpaiHa, перед якою ви [представники двох консервативних партiй в ав-
стралiйському парламентi] пrrазували попри те, що вона на вас наплювала>>.

Уроки !,ругоi cBiToBoi вiрiни були дrl,я ABcTpae.ii двоякими. Першим i
нарiголовнiшим стало те, що Британiя виявилася безсиrrою й не змогrrа за-
хистити Австраrriю. HaToMicTb гарантом оборони Австралii стали амери-
KaHcbKi вiйська, масово розташованi на Ti територii, американськi корабrri
та лiтаки пiд колtандуванням аN{ериканського генераrlа Макартура, який

розквартирував в ABcTpa,nii свiй штаб. Макартур керував во€нними опера-

цiями, включно з тими, в яких брали участь австра,,riйськi вiйська, i робив
BiH це переважно одноосiбно, тому про якесь рiвноправне спiвробiтництRо
мiж США та Австралiею не йшлося. Побоювання можливоi висадки япон-
цiв у Австралii не справдилися. Але буrrо ясно, що захищатимуть Австраrliю
вiд можrrивого нападу саме Сполученi Штати, а не Британiя. В ходi вiйни
з японцями, яка повirtьно набувала обертiв i тривапа понад чотири роки,
австрапiйськi вiйська воювали з японцями на островах HoBoi Гвiнеi, HoBoi
Британii, на Соломонових островах i, насамкiнець, у Борнео. Щi австралiй-
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cbкi вiйська вiдiграли важливу роль на передовiй у розгромi японського на-

ступу в \942 роцi, ш4о вiдбувався вздовж шляху Кокода з метою захопити

колонiзовану столицю HoBoi Гвiнеi - порт Морсбi. BTiM, пiс,rя Tiei битви

Макартур деда,л.i частiше скеровував австралiйськi вiйська на дРуГОРЯДНi

сlперацii далеко вiд лiнii фронту. В пiдсумку, хоч Австралiя й зазнала пря-

мого нападу пiд час ýругоi cBiTo3oi, Ti втрати буьи, як це не парадоксально,

меншими порiвняно з Першою свiтовою.

По-друге, в результатi ýругоi cBiToBoi вiйни австра,riйцi усвiдомили, що
вони бра.tи участь у бойових дiях на вiдда,л.еному европейському TeaTpi бо-

йових дiй, хоча серйозна безпосередня загроза ABcTparrii виходила зi значно

бллrжчого регiону - з Азii. Вiдтепер Австраrriя почала вважати саме Японiю

своiм ворогом номер один, i небезпiдставно. Близько 22 000 австралiйських
вiйськових, захоплених у полон японцями, потрапили в неймовiрно жор-

cToKi умови в японських таборах дrtя вiйськовополонених, де поruерrrо 36 %

австрал,iйцiв - вiдсоток значно ьищиfu, за той 1 ?6 американцiв та британцiв,

якi загинуrrлt в нiмецьких таборах д.tя вiйськовополонених, а також за вiд-

соток нiмецьких воякiв, загиблих в американських та британських концта-

борах. Особливо шокував австраrriйцiв Сандаканський марш cMepTi, коrrи

2700 австралiйських i британських вiйськових, взятих японцями в по;\он i

утримуваних в Сандаканi на ocTpoBi Борнео, погнали маршем через увесь
ocTpiB, не rодуючи i пiддаючлr знущанням. 3рештою майже Bci полоненi за-

гинули, а жменьку тих, кому вдалося вижи,lи, стратили.

Пiсля ýругоi cBiToBoi зв'язки Австралii з Британiею почали гIоступово по-

слаблюватися, сталися змiни i в самоусвiдом,л,еннi австраrriйцiв, якi вiдi-

йшtуи вiд парадигми <вiрний британець в ABcTparrii>, резу.л.ьтатом чого

стала вiдмова вiд поliтики <Бi,л,оi ABcTparrii>. HaBiTb дrrя iсторикiв, якi не

мають особливого iHTepecy до Австрапii, цi змiни € еталонним випадком

того, як мiнялася вiдповiдь на запитання (хто ми TaKi?> У KpaiHax, населен-

ня якихподirrено на групи, що мають рiзнi iнтереси, TaKi змiни вiдбуваються

значно повiльнiше, нiж у якогось окремо взятого iндивiда. В Австралii цi
змiни розтяrн,члися на десятилiття i тривають донинi.
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Друга cBiToBa вiйна безпосередньо вплинула на iммiграцiйну по,л.iтику

ABcTpazrii. Ще в 1943 роцi ii прем'ер-мiнiстр дiйшов висновку, що крихiтне
населення краiни - менше В мiльйонiв осiб станом на 1945 piк - не зможе
захистити величезний континент вiд загрози Японii, населення якоi пере-
вищувало 100 мiльйонiв осiб, розташованоi за якихось 200 миль Iндонезii
з населенням близько 200 мi,tьйонiв та Кl.rтаю, населення якого тодi набпи-
жалося до мiльярда. У порiвняннi з високою щiльнiстю населення в Японii,
на Явi та в Китаi, Австрапiя здавалася порожньою i привабливою для втор-
гнення азiатiв - так вважав тодiшнiй прем'ср-мiнiстр, але caMi азiати так
не вважали. Ще одним аргументом на користь збiльшення iммiграцii було
хибне переконання, що без великого населення не можна створити сильноi
економiки захiдного типу.

Жоден iз цих аргументiв сенсу не мав, 3авжди iснува,л.и (i досi iснують)
поважнi причини, чому Австралiя мае значно меншу щi.rьнiсть населення,
нiж, скажiмо, Японiя чи Ява. ýвом ocTaHHiM в;\эстивi вологиiir K,tiMaT i ро-
дючi Грунти, тому значна частина ixHix земель прL{датна для високопродук-
тивного сiльського господарства. HaToMicTb австралiйська територiя зде-
бiльшого пустельна i безплiдна, а прод\,ктltвнi сiльгоспугiддя займають
лише крихiтну Ti частку. Щодо необхiдностi лIати численне насе,л"ення, аби
створити сильну eKoHoMiKy захiдноевропеiлського та американського типу,
то економiчний успiх ýaHii, Фiн,л.яндii, Iзраiлю та Сiнгапуру, Ае кiлькiсть
мешканцiв становить чверть вiд населення ABcTpa,tii, демонструе, що для
економiчного успiху важлива не кiлькiсть, а якiсть. ýiйсно, Авс,гра,л.iя бу,л.а

б заможнiшою з меншим населенням, нiж вона ма€ зараз, бо це зпrеншил0
б негативниЙ вплив людини на крихке австраrtiйське довкi,л,rrя i збiльшило б
кiлькiсть природних pecypciB на душу населення.

A,le австралiйськi прем'ср-мiнiстри 1940-х poKiB не буьи Hi еколоfами,
Hi економiстами, тому пово€нна Австралiя почала активно втi.л,ювати про-
гра},Iу заохочення iммiграцii. На жа,tь, бажаючих перебратися до Австралii
з тих KpaiH, яким надавався прiоритет, було значно менше бажаного, а по-
.t iTl.rKa <Бiлоi ABcTpa,l,ii> обмежуваrrа iншi варiанти, вигiднi д,л,я цiеi краiни.
Апtериканськi вiЙськовi, якi служили в ABcTpa,\ii, 3алишитися вiдмовиrrися,
бо бiльшiсть iз них буrr.и афроамериканцями. Тому (другим найкращим>
J>KepeлoM пiслявоенноi iммiграцii (пiсrrя Британii та Iрпандii) ста,л.и Kpai-
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ни пiвнiчноi €вропи. Третс джерело - це пiвденна €вропа, якщо виходити

з кiлькостi iталiйських та греr{ьких pecTopaнiB, до яких я полюбляв заход,и-

ти пiд час свого перебування в Двстралiiв |964 роцi. Прихильники iммiгра-

цii заявипи про сво€ дивовижне вiдкриття: <За умови ilравильного вiдбору

з iтаzr.iЙцiв можуть ъийти взiрцевi громадяниI> Першим кроком у цьому на-

прямку був дозвirt залишитися iталiйським та нiмецьким вiйськовополоне-

ним, привезеним до Австралii.
Австралiйський MiHicTp iммiграцii у перiод з 1945-го по 1949 piK Артур

Колвел був вiдвертим расистом. BiH HaBiTb заборонив австралiЙським вiй-

ськовим, якi бу7'и настiльки непатрiотичними, що одружилися на японках,

китаянках та iндонезiйках, привезти до Двстраrrii своiх (бойових подруг)

та нажитих з ними дiтей. Коrrвел писав: <Жодна японка чи метиска дозволу

на в'iзд до Двстралii не отрима€; вони тут просто не потрiбнi i е перманент-

но небажаними... не можна перетворюtsати Двстралiю на Kpaiнy метисiв та

байстрюкiв>, Як додаткове джерело iммiграцii, KpiM Британii, Ко,rвел роз-
глядав три балтiйськi республiки (Естонiю, Аатвiю та Аитву), анексiя яких

Радянським Союзом призвела до мотивованоi емiграцii тrrсяч добре ocBi-

чених бiлих людеЙI з очиiчIа та волоссям такими, як у британцiв. У 1947 роцi
Кодвел об"iхав табори бiженцiв у повоеннiй €вропi, виявив там (чудовий

людський матерiал) i схвально в1,1словився про прибалтiв: <Багато з них ма-

ють cBiTлe волосся та блакитнi очi. Я бачив значну кiлькiсть натуральних

блондинiв обох статей>. Резу.tьтатом такого вибiркового заохочення iMMi-

грацii стало те, що з 1945 по 1950 piK Австрапiя прийняла близько 7ОО ти-

сяч iммiгрантiв (це дорiвнювало майже 10 % населення краiни в 1945 роцi),
причому половrlна з них б},ли, згiдно зi сподiваннями MiнicTpa, британцями,

а решта - людьми з iнших краiн €вропи. В 1949 роцi австралiЙська вла-

да HaBiTb трохи пом'якшила свое ставлення i дозволила залишитися япон-

ським <бойовим подругам) .

Вiдхiд вiд попiтики <Бiлоi ABcTparrii>, результатом якого стала поява

азiйських iммiгрантiв та азiйських pecTopaHiB, що зустрiли мене 200В року
в Брiсбенi, був обумовлений п'ятьма причинами: вiйськовою безпекою,

полiтичними подiiями в Азii, змiною у cTpyкTypi австраrriйськоi торгiвлi,

самими iммiгрантами та полiтикою Британii. Щодо причин во€нних, то

друга cBiToBa вiйна чiтко i ясно продемонструвала, що Британiя втратила
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свiй статус потужноi вiйськовоi сили в Тихому oKeaHi; HaToMicTb Австраrr,iя
мала розвивати вiйськовi стосунки зi Спо,л.ученими Штатами. Ще бупо офi-

цiйно пiдтверджено Тихоокеанським пактом безпеки АН3ЮС, укладеним
мiж США, Австра,л.iею та Новою Зеrr.андiею без участi Британii. Корейська
вiйна, зростання комунiстичноi небезпеки в Малайi та B'eTHaMi, вiйськове
втручання Iндонезii в rолландськiй Новiй Гвiнеi, малайзiйському Борнео
та португальському TiMopi даzrи привiд ABcTpa,tii занепокоiтися загроза-
ми власнiй безпецi, якi зростали в ii безпосередньому rеографiчному ото-
ченнi. Суецька криза 1956 pclKy, пiд час якоi Британiя не змоrла повалити
презид\ента €rипту Насера i буl,а змушена пiддатися економiчному тиску
з боку США, оголила британську вiйськову та економiчну с,tабкiсть. Ве-
личезним шоком для австрапiйцiв стало те, що |967 року Британiя оголо-
сила про HaMip вивести Bci cBoi вiйська, розташованi на схiд вiд Суецького
каналу. Ще означа,rо офiцiйну вiдмову вiд тривалого статусу Британii як
захисника ABcTpa,l,ii.

Що ж до розвитку по,л,iтичноi ситуацii в Азii, то колишнi азiйськi KoztclHii,

протекторати та пiдмандатнi територii cTaBaл],I незалежними державами,
включно з Iндонезiею, СхiАним'Iiмором, Папуа-Новою Гвiнеею, Фirriппiна-
ми, Маrtаl,"tзiсю, В'€тнамом, Ааосом, Камбоджею i Таi,л.андом. IJi краiни роз-
ташованi бirrя Австрапii: Папуа-Нова Гвiнея лtlше за кiлька миль, а Iндонезiя
та Схiдний TiMop - за 200 милr,. Ldi новопоста.лi краiни починали прово-

дити власну закордонну полiтику, бi,tьше не орiснтуючись на закордонну
по,л,iтику cBoix колишнiх коrlонiальних господарiв. TaKorK вони розвивалися
економiчно.

Що стосуеться торriвrri, то коzrись Британiя б1,.ла найбi,льшим торговим
партнером Австралii - ще на початку 1950-х poKiB fi частка в австраrriй-
ському iмпортi становила 45 О/о, а в експортi - 30 7о. Швидке зростання об-
сягiв торгiвлi з Японiею почалося з вiдмови ABcTparrii вiд своеТ расистськоi
полiтики щодо цiсr краiни, обумовленоi ворожiстю часiв вiiтни, i пiдписання
торговоi угоди з Японiею в 1957 роцi, а потiм - iз зняття заборони на екс-
порт до Японii за,л,iзноi руди. У 1980-х роках провiдним торговим партне-

ром ABcTpa,tii стала Японiя, друге мiсце обiймали Спо,,rученi III1x114, а Бри-
танiя пленталася далеко позаду. В 19В2 роцi Японiя отримала 28 О/о австра-
лiйського експорту, США - |1 О/о, а Британiя - лише 4 О/о. Аье при цьому
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явним протирiччям буrrо те, що Австраrriя, заявляючи про сво€ прагнення

розRивати торгiв.пю з Японiею та iншими азiйськими краiнами, одночасно

проголошувала, що вважас японцiв та iнших азiатiв небажаними на своiй

територii i такими, що не мають права оселятися в Австралii.

Фактором, який пiдривав iммiграцiйну полiтику <Бiлоi ABcTpa=tii>, бу,tа

також змiна в середовищi самих iммiгрантiв. Yci цi iTa,til'lцi, греки, естон-

цi, .л.итовцi та латвiйцi, якi iммiгрували до Двстрадii пiсля ýругоi cBiToBoi

вiЙни,6у.ли, зрозумiдо, бirrими, але не британLtrяNlи. Вони, на вiдмiну вiд ав-

страпiйцiв британського походження, не вважали себе вiрними пiдданими

Британii, а також не подiляли притаманноi рештi австрапiйцiв упереджено-
cTi проти aзiaTiB, яка ще в 1950-х домiнувала в настроях шr{рокого загалу як

Ве,tикоi Британii, так i ABcTpartii,

I, насамкiнець, не лише Австралiя вiддаАялася вiд Британii - Британiя

теж вiддалялася вiд ABcTpa,rii, Iнтереси як Британii, так i ABcTparr.ii зпtiню-

валися, а ixHc самоусвiдомлення застарiвапо i не вiдповiлаrrо часу. Британ-

ськлtй уряд усвiдомив цю жорстоку реальнiсть ранiше за уряд ABcTparrii, a.te

fi визнаннrr бу,л,о однаково болiсним для обох. 3пriни в Британii сягнул,и пiку
саме пiд час мого перебування там у Т95В-1962 роках. Ранiше австраrr,iйцi

традицiйно вважали себе британськими громадянами в межах Британськоi

iмперii, i така нацiона,льна iдентичнiсть засновувалася на двох фактсlрах:
британському походженнi населення та торгiв.ti з Британiею, яка забезпе-

чувала ABcTparr,ii вiйськовий захист, Водночас caMi британцi традицiйно

вважали себе нацiею, iдентичнiсть якоi rрунтувалася на правi воrtодiння

найбiльшrою iмперiею у свiтовiй icTopii (<iмперiею, над якою нiколи не захо-

дить сонце>), а також на провiднiй po,ti в Британськiй Спiвдружностi. Чле-

ни iмперii, а потiм i Спiвдружностi бул.и провiдними торгоtsими партнера-

ми Британii i великим джерелом такого вiйськового ресурсу, як жива сила:

згадаймо лише Bcix тих австра,л,iйцiв, новозеландцiв, iндiйцiв та канадцiв,

якi воювали плiч-о-плiч з британськими вiйськовими пiд час обох свiтових

воен. Але обсяги торгiвпi з краiнами Спiвдружностi поволi зменшува,tася,

змiщаючись у бiк €вропи, так само, як зменшувалися обсяrи торгiвrri Ав-
cTpa,tii з Британiею, змiщуючись у бiк Азii та США. Африканськi та азiйськi

колонii Британii ставали незалежними, формували власну нацiонаrrьну iден-

тичнiсть, власну закордонну полiтику HaBiTb в рамках Спiвдружностi i (по-
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при заперечення Британii) виключили Пiвденну Африку зi Спiвдружностi
через ii расистську поliтику алартеiду. Як Австра,л,iя змушена була обирати
мiж Британiсю та Азiею i Сполученими Штатами, так i Британiя змушена

була обирати мiж Спiвдружнiстю та €вропою.
У 1955 роцi Британiя вирiшила вийти з переговорiв мiж шiстьма захiд-

носвропейськими краiнами (Францiсю, Нiмеччиною, lтапiею, Бельгiею,

Нiдерландами та Аюксембургом), метою яких було заснування €вропей-
ського Економiчного Союзу (€ЕС, який окреслив умови для подалЕ,шоi

економiчноi iнтеграцii, вк,л,ючаючи створення спiльного ринку). Всупереч

сподiванням Британii, цим шiстьом захiдноевропейським краТнам таки вда-

лося сформуватrI €ЕС у 1957 роцi без Ti участi, У 196i роцi брlлтанському
прем'€ру Гаропьду Макмiллану довелося визнати змiну iHTepeciB Британii.
€вропа ставала дл,я Спопученоrо KoporriBcTBa важливiшою, нiж Спiвдруж-
HicTb, як в економiчному п,tанi, так i в полiтичному. Тому Британiя подала
заявку на вступ до €ЕС. l_}я заявка та fi наслiдки стали для cTocyHKiB мiж
Австраrriею та Британiею потрясiнням HaBiTb бiльшим, анiж падiння Сiнга-
пуру, хоча останне бу,л,о драматичнiшим та сl,tлtволiчнiшим, i досi сприйма-
еться австраzriйцями, як пекуча образа.

3аявка Британii на вступ до €ЕС породила неминучий конфлiкт мiж
iнтересами ABcTparrii та Британii. кШiстка> почала споруджувати митнi
бар'сри проти iмпорту з-за мех( €ЕС, i Британiя мала до цих бар'срiв до-
лучитися. IJi бар'ери мали вдарити по австра.tiйськоNlу експорту продуктiв
харчування та очищених металiв, д,ля яких Брlrтанiя й досi бу,tа веrrиким

ринкоN{. Австралiйський харчовий експорт до Британii мав тепер посту-
питися харчам iз Францii, Гопл.андii, Iталii та !,aHii. Прем'ер-мiнiстр Мак-
мiплан усвiдомrrював цю жорстоку pearrbHicTb не гiрше за австралiйського
прем'ера Роберта Мензiса. Макмiллан пообiцяв ABcTparl,ii та iншим KpaiHaM

Спiвдружност,i, що Британiя вiдстоюватиме iнтереси Спiвдружностi у cBoix
переговорах з €ЕС. Апе rцодо спроможностi Макмiлlана вiдстояти цю точ-
ку зору вiдразу ж вин],1кли суплнiви - i дiйсно: <Шiстка> вiдмови,tася пiти на

icToTHi trоступки iHTepecaM ABcTparrii.
Реакцiя ABcTpa,tii на заявку Британii вступити в €ЕС нагадувала fi реак-

цiю на падiння Сiнгапур1,. L{ю заявку засудилLl як аморальну та нечесну, як
пiдГрунтя дrrя розбрату, як зраду пам'ятi про Га,л,rtiпо,лJ та жертв, якi Австра-
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лiя протягом стоАiття приносила заради cBoei британськоi батькiвщини; як

зраду британськоi спадшцини, на якiй базувап,ась традl,tцiйна нацiона,rьна

iдентичнiсть австралiЙцiв. Отже, шок був не лише глlrбоко симво,l,iчним, а Й

суто матерiальним. А;\е IIОПереду чекали ще гiршi символiчнi потрясiння,

Британський <Закон про iммiграцiю з KpaiH Спiвдружностi> вiд 1962 року,

фактичноспряМоВанийнаприпиненняiммiграцiiзВест.lндiiтаПакистанУ'
ВдалосЯВу|ВеСТИз.пiдкритикИУрасИзМiзавдякltТоМУ'ЩоциМЖезаконоМ
скасовувалося автоматичне rlpaBo всlл громадян Спiвдружностi (включно з

австралiйцями)в'iх<джаТидоБританiiiпостiйнотампроЖИвати.Британ-
ськлrй <3акон про iммirрацiю> автоматично унеможливив право в'iзду до

Британiiд.л.явсiхiноземrylв(теперавстра,riйцiвоголосилищейiноземцями1),

у яких хоча б один iз батькiв не був нароАженим у Британii, таким чином

позбавившr1 права в'iзду значну частку тодiшнiх австралiйцiв" У 1972 роцi

Британiя оголосила австралiйцiв ЧУЖИНцямиl Оце так приниженняl

КоротшекажУЧи'рiчбУланевтiм,ЩоаВсТралiйськiсИНИТадонькибри-
TaHcbKoi батькiвtцини оголOсилr{ свою незалежнiсть. Ще сама батькiвщина

оголосила сRою власну незалежнiсть, послабивши 3в'я3ки зi Спiвдружнiстю

i вiдмовившись вiд cBoix дiтей,

Британсько-европейськi переговори проходили болiсно Й повi,rьно, то

зупиняючИсь, то продовжуIочись знову, Президент Францii д,е Голль наклав

вето на першу британську заявку вiд 1963 року на вступ до €ЕС, а також i

на другу заявку вiд 1967 року, Пiспя вiдставки та cMepTi де Го,л,ля <европей-

ська шiстка> нарештi зад,овольнила третю британську заявку вiд 1971 року,

схвалену громадянами Британii пiд час загальнонацiона,rьного референду-

му. Вже тодi експорт у Британiю становив лише 8 % всього авСтра,riЙського

еКсrIорТУ'Австра,riйськiполiтикизчасоМУсвiдомили'щоПрИ€днаН}{ядо
€вропи вiдповiдаrrо життевим iHTepecaM Ве,rикоi Британii, що Двстралiя не

може i не мусить протидiяти британським iHTepecaM, що ко,\ишнi стосунки

ABcTpa,tii з Британiею перетворилися на мiф,

3 австралiйськоi точки зору може здатися, що iдентичнiсть австралiйцiв

змiниласЯ раптовО i всебiчнО 1972 року, коли вперШе за23 роки до влади
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Австра,riя: хто ми TaKi

в KpaiHi прийш,rа Аейбористська партiя пiд проводом прем'ер-мiнiстра

Гофа BiTrreMa. ПротяГом cBoix перших 19 днiв перебування при владi, на-

BiTb iще не сформувавши кабiнету MiHicTpiB, BiT,reM та йоrо заступник тер-

MiHoBo заходилися втiлювати в ABcTpalii радикаrrьну програму вибiркових

змiн, яка майже не ма€ аналогiв у сучасному cBiTi за шrвидкiстю та всеосяж-

нiстю. 3мiни, запровадженi протягом тих 19 днiв, передбача,tи скасування

обов'язкового tIризову до apMii (в загальнонацiонапьному масштабi); виве-

д,ення Bcix австралiйських вiйськ iз В'етнаму; визнання Китайськоi Народ-

Hoi Респубrriки; надання незалежностi Папуа-Новiй Гвiнеi, якою Австраrriя

керувала понад 50 pokiB у вiдповiдностi до манд,ату лiги нацiй, а потiм

оон; заборону в'iзду для спортивних команд, сформованих за расистським
принципом (пункт, спрямова}rиiл безпосередньо проти винятково бiлих ко-

манд з Пiвденноi Дфрики); скасування можливостi висунення австра.tiйцiв

кандидатами на отримання британських почесних титу.л.iв та нагород (зван-

ня лицаря, кавалера ордена Британськоi iмперii, кавалера орАена ПiДВ'ЯЗКИ

тощо) i запровадження суто австра,riйськоi системи нагород; а також офi-

цiйну вiдмову вiд полiтики <Бiлоi Двстра,rii>. Кабiнет MiHicTpiB пiсля сво-

го затвердження здiйснив подальшi кроки в рамках цiеi радикаrrьнОi ПРО-

грами: зниження BiKy, який дае право голосування на виборах, Ао 18 poKiB;

пiдвищення мiнiмальноi заробiтноi плати; забезпечення предiставнlIцтва в

CeHaTi федерацii дая Пiвнiчноi територii та Територii австралiйськоi столи-

цi; надання цим двом територiям права формувати власнi законоАавчi ради;
запровадження для новостворюваних промисловt,rх пiдприемств обов'яз-

кових екологiчних прогнозiв щодо ixHboi майбутньоi дiяльностi; збiльшеrr-

ня витрат на аборигенне населення; piBHy оплату працi дпя жiнсlк; добро-
BirrbHe розлучення; всеосяжну програму медичного страхування; масштабнi

змiни в системi освiти, серед яких буrrо скасування плати за унiверситетське
навчання, значне збirrьшення шкiльного фiнансування, а також передача

вiдповiдаrrьностi за фiнансування вищоi освiти зi штатiв до Австра.пiйськоi

Спiвдрух<ностi.
Вiтлем правильно охарактеризував cBoi рефорпrи як (визнання того,

що вже сталося), а не як революцiю, що трапилася на порожньому мiсцi.

Британська iдентичнiсть ABcTpartii дiйсно потроху розмивалась. Падiння

Сiнгапуру стало першим великим потрясiнI-tям, пакт АН3ЮС - першим
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вiдгомоном небезпеки, а комунiстичнi загрози в €вропi та B'eTHaMi - попе-

реджувальними знакапrи. Але Австралiя все одно покладалася на Британiю
i соrriдаризуваАася з нею ще довго пiсrrя падiння Сiнгапуру-. Австра,л.iйськi
вiйськовi воюва,\и плiч-о-гtлiч з британськими в Малайi проти KoMyHic-

тичних повстанцiв наприкiнцi 194О-х, а також в Малаl:,rзiйському Борнео
проти iндонезiиських партизан на початку 1960-х poKiB. Напрiлкiнцi 1950-х
Австрапiя дозволила Британii випробувати aToMHi бомби у вiдда,л,ених ав-

стра,л.iйськrIх пустелях, намагаючись допомогтlл iй зберегти статус cBiToBoi

держави, незалежноi вiд Споrrучених Штатiв. Австраrriя б,чпа серед жмень-
ки KpaiH, якi пiдтриlчtа,tи (на T,ti широкого мiжнародного засудження) на-

пад Брll.tтанii на €rипет пiд час Суецькоi кризrI. В 1954 роцi першrлrй вiзит до
Австралii чинного брлrтанськоl,о монарха, королеви €лизавети, був зустрi-
нутиЙ величезним виливом пробританських HacTpoiB: понад 74 О/о австра-
лiйцiв висиIIалI4 на вул1,1цi, щоб il привiтати (фото 7.9), A,re коли королева
€лизавета вдруге вiдвiда,л,а Австра,riю в 196З роцi, через два роки пiсля по-

дання британськоТ заявки на вступ до €ЕС, австра.,\iйцlвиявили до Hei та до
Брит,анiТ значно менший iHTepec,

Вiдмова вiд попiтики <Бiлоi ABcTpaztii> так само вiдбува,,rася крок за кро-
ком (ще до того, як Вiтлем оголосив про Hei офiцiйно), починаIочи з дозволу
ъ 1949 роцi заrrиша"lися в Австрал,ii <бойовим подругам) а Японii. Вiдпо-
вiдно до <Плану Коломбо з азiйськоrо розвитку> Австрапiя прийня,tа в
1950-х на навчання 10 000 азiйtських студентiв. <Закон про мiграцiю> вiд
того ж року дозвоrtив в'tзд до краiни <{талановитим та висококвалiфiкова-
ним азiатам>. Тому, коли Вiтлем в 1972 роцi огопосив кiнець гiолiтики <Бi-

лоi ABcTpa,rii> i засудив yci офiцiйнi форми pacoBoi дискримiнацii, його дii
викликали значно менший протест, нiж можна буrrо очiкувати у зв'язку з

вiдмовою вiд полiтики, якiй Австраrriя так вперто сrriдувала понад стоrriття.
Протягом |978-19В2 poKiB KpaiHa впустила до себе бiльше iндокитайських
бiженцiв на душу населення, нiж будь-яка iнша Аержава у cBiTi. На кiнець
1980-х майже половина Bcix австра,tiйцiв бу,tи народженi за кордоном або
мали хоча б одного з батькiв, народженого за кордоном. Станом на 1991 piK
азiати становили понад 50 % ycix iммiгрантiв в ABcTpa,tii. Станом на 2010 piK
вiдсоток австрапiйtцiв, фактично народжених за кордоном (понад 25 о/о), буь
другим у cBiTi i поступався лише Iзраi,л.ю. Вплив цих азiйських iммiгрантiв
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значно перевищив iхню фактичну KinbKicTb: азiати становлять 70 % учнiв
найпрестижнiших шкi,t Сiднея i чимапу частку студентiв в унiверситетах
(це я бачrав на власнi очi, коrrи йшов студентським мiстечком Квiнсrtенд-

ського унiверситету в 2008 роцi), а неевропейцi та азiати становлять нинi

бiльше половини ycix студентiв-медикiв.
Iншi змiни в Двстраrr.ii стосувалися сфери полiтлrки та культури" В 1986 ро-

цi було скасовано право кiнцевоi апеrrяцii до Британськоi 'TaeMHoi Ради,

таким чином гIоклавши край останньому реальному залишку британськоi

cyBepeнHocTi i нарештi зробивши Двстра,л,iю повнiстю незалежною Kpai-

ною. В 1999 роцi Верховний суд Двстра,лii оголосив Британirо <iноземною

державою)>. На KyzrbTypHoMy фронтi допtiнуванн яу 7960,х брl,tтанськоi кух-

Hi, символом якоi буrrи пирiжки з м'ясом та пl,{в0, змiнилося розмаiттяtчt
численних страв мiжнарсrдноi kyxHi, представленоi не Аише грецькими,

iталiйськими та подекуди китайськими рес,торанаDIи, як це буъо наприкiн-

цi 1960-х. 1Ъпер серед австра.л,iйських вин зустрiчаються i найкращi у cBi-

Ti. (Особrr.иво рекомендую чудове, апе цiлком доступне за I{iною десертне
вино NоЫе One вiд виробника De Bortoli; так само чудове, але д,орожче

червоне BI,IHo Penfolds Grапgе, а також достyпне за tliною крiп.л,ене вино

Morris of Rutherglen's Muscat.) Сiднейський оперtлий театр (фото 7.10), вiд-

критийу 797З роцi, нинi визнаний символом ABcTpalii i одним iз найбiль-

ших у cBiTi досягнень сучасноi архiтектури, був спроектований данськип{

apxiTeKTopoM Йорном Утзоном.

ýебати щод,о IIитання <{хто ми е?) стосувалися не лиlше реалiй австра-

лiйськоi iдентичностi, а i, схоже, кожного N{ислимого символу iдентичностi.

Чи спiд i досi називати австраrriйську валюту недесяткOвим фунтом стер-

дiнгiв, як у Британii, чи Тй слiд надати якусь виразну австрааiйсьIiу назву,

скажiмо, upyr, (скорочено вiд <кенгуру>)? (Врештi-решт було вирirtrено вiд-

мовитися вiд фунта на користь десятковоi валюти з американськOю назвою

<доrrар>.) Чи мусить нацiональним гiмном Авс,граrrii i нада,ti 3аАиIIIатиСЯ

британський гiмн <<Боже, борони Kopo,reBy>? (1984 року британський гiмн
був нарештi замiнений на <Вперед, Австралiе прекрасна!,r) Чи повинен пра-

пор Австралii lд надаrl,i мати за основу британський Юнiон ýжек? (Мас й

досi.) Чи потрiбно й нада.лi вiдзначатrl героiчну поразку корпусу АН3АК в

Гап.л.iпо,ri, де австралiйськi воiни захищали британськi iнтереси у боротьбi
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з TypKaM}I? А можливо, HaToMicTb святкувати геройську перемогу австра-
лiйських вiйськ, якi захища,л,и Кокодський шлях }. Новiй Гвiнеi вiд японцiв?
(День АН3АК в ABcTpa,rii святкують i досi.) I останне: чи мае Австра,tiя ви-
знавати королеву Британii взагалi? А може, KpaiHi треба стати республiкою?
(Австра,tiя i досi вl,tзнае королеву.)

Тож як Австра,л.iя вмiщасться у схематику кризи та вибiркових змiн?

ý,rя Австралii - бiльше, нiж д,tя будь-якоi iншоi краiни, дос,tiджуваноi
в цiЙ книзi, - основною пробrrемою буаа тривала дискусiя щодо нацiональ-
Hoi iдентичностi та засадничих цiнностей (таб,t. 1,2, чинники б та 11). .rXTo
ми е?>> Чи с Австралiя бiлим аванпостом Британii, якому випало розташува-
ТИСЯ ПОбЛиЗу Азii, але який мало зважае на cBoix азiйських сусiдiв? Хто TaKi
австралiйцi? BipHi пiдданi Британii, чия гiднiсть i впевненiсть у собi за,rе-
жать вiд схвального ставлення Британii, якi покладаються на британський
захист, не вважають за потрiбне мати власних послiв у закорАонних kpaiHax
i, аби продеryIонструвати свою BipHicTb британськiй батькiвщинi, ,lаднi ма-
сово помирати за Hei в дапеких куточках cBiTy, стратеriчно важАивих Аля
Британii, a,l,e абсолlотно неiстотних для Австрапii? А мож,tиво, Австраrriя -
це незалеЖна KpaiHa, розташована безпосеРедньо на кс_lрдонi з Дзiсю, Kpai1la
зi своiми нацiона,л,ьнl,tпли iнтересами та власною полiтикою i закордонними
посламr1, бi,л,ьше дотична до Азii, нЬк до €вропи; KpaiHa, британська Kyrtb-
турна спад,щина якоi з плином часу поступово схоАить нанiвець? IJi деба-
ти почалися всерйоз ,rиrlrе пiсля ýругоi cBiToBoi ъiЙни i тривають донинi.
Ко,л,и Австраzriя почала ставити пiд cyMHiB свою iдентичнiсть як горАого
аванпосту Британськоi iмперii, сама Британiя починаrrа сумнiватися у своiЙ
iдентичностi як гордого центру Tiei iмперii (яка занепадаrrа), намагаючись
набути HoBoi iдентичностi неiмперськоi держави, мtiцно пов'язаноi з конти-
нентальнOю €вропою.

Тема чесноi самооцiнки (чинник 7) звучапа в ABcTpa,tii дедаzri гучнiше
пiспя ýругоi cBiToBoi, ко^и австраrriйцi усвiдомиrrи, що становище краiни
в сучасному cBiTi змiнилося. Австра,tiйцi неохоче визнали, що Британiя,
колишнiй найбiльший торговий партнер, перетворилася на невеличкого
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Австраrriя: хто ми TaKi

торгового партнера; що колишнiй запеклий ворог Японiя став тепер ixHiM

найвах(ливiшим торговим партнером; що подальше iснування в режимi
британського аванпосту на кордонi з Азiеrо перестало бути дrrя ABcTpazrii

реалiстичною й продуктивною стратегiею.

IмпуrrьсУ до запровадженнЯ змiн ABcTpa,lii надаrrи як зовнiшнi, так i вну-

трiшнi подii. Частково вони буrrи спричиненi спадом британськоi моцi, при-

пиненням iснування британськоi заморськоi iмперii, а також зростанням

могутностi Японii, Китаю та iнших азiйських KpaiH. Водночас у результатi
iммiграцii населення Двстра,лJi ставало ДеДа,ri менш британським i деда,ti

бiльШ азiйськиМ i небританським €вропеЙським, i ця змiна у його cTpyKTypi

спричинила зMiHy полiтики.
Австраrriя може слугувати вражаючою iлюстрацiею вибiркових змiн та

(спорудження огорожi> (чинник 3).до великих змiн належать змiна в по-

гzrядi австра,л.iйцiв на самих себе; формування незалежноi закордонноi пс-l-

лiтики зае{iсть делегування Британii права робити це; зростаюче нацiональ-

не розмаiття населення та культури (здебiльшого в MicTax, а не в селах);

а також полiтико_економiчна орiентацiя на Азiю та США, Водночас багато

важливих сфер за,lишилися незмiнени]\{и. Австра.лiйською системою уря-

дування i досi € парламентська демократiя. KpaiHa i досi зберiгае важливi

символiчнi зв'язки з Британiею, наприклад, королева Британii донинi вва-

жа€ться головою австраrriйськоi держави, портрет королеви й досi вiдо-

бражусться на австралiйськiй пОятидоzrаровiй купltlрi та монетах, а прапор

i досi мiстить у собi британський прапор. Двстра,riя й досi дотрI,{муеться

надзвичайно егаrtiтарних соцiаrrьних цiнностей та принципу сильного iH-

дивiдуапiзму. Суспi,л.ьство й досi зберiгае австралiйське <забарвлення>), зо-

крема пристрасть до спорту, особливо Ао суто авСТРа,riЙського футбопу зi

специфiчними правила},{и, в який не грають у жоднiй iншiй Kpaiнi, а також

Ао гlлавання i типово британських видiв спорту на кшталт крикету та регбi.
Австра,tiйськi пiдери теж мають схиrrьнiсть до всiляких видiв нацiонально_

го дозвiлля, HaBiTb пов'язаних iз небезпекою: прем'€р-мiнiстр Гаропьд Го,лт

пiд час перебування на посадi потонув у 1967 року, плаваючи на дirtянцi оке-

ану з сильнl,tми прибережними течiями.

У бiльшостi KpaiH, якi вдаються до вибiркових змiн, цi змiни часто здiй-

снюються незалежно одна вiд одноi протягом багатьох poKiB. Дле 19-ден-
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на <аварiйна> програма, запроваджена австралiйським прем'ер-мiнiстром
Гофом Вiтлемом 1-19 грудня 1972 року, е одним iз небагатьох прикzl,адiв
всеосяжноtо заходу, що передбачав численнi змiни в багатьох сферах ав-
страrriЙського життя.

Важ,rивим дrrя ABcTpa,tii було питання свободи вiд обмежень (чин-
ник 12), i ступiнь цiеi свободи (або fi браку) мiнявся з плином часу,. !,о !,ру-
гоi cBiToBoi вiйни океани захищали Австралiю вiд будь-якоi pea,tbHoi загро-
зи нападу так само, як материкову частину Спо,tучених Штатiв до нападу
на Всесвiтнiй торговий центр 11 вересня 2001 року. Пiсля того як японцi
19 лютого 1942 року завАали aBiayAapy по MicTy ýapBiH, австралiйцi ycBi-

домили, що iхня KpaiHa перестала бути вirr.ьною вiд зовнiшrriх обмежень,
HaBiTb до 1942 року австралiЙське суспir\ьство, в якому домiнували ев-

ропеiлцi, залежало вiд допомоги з боку лружнiх KpaiH (чинник 4): спершу
це бу,л.а Велика Британiя, яка багато poKiB пiс.л,я прибуття першого флоту
забезпечувала Австраzriю продовольством, а потiм - вiЙськовим захистом;
а пiсля ýругоi cBiToBoi цю роль перебраrrи на себе Споrr,ученi Штати. Хоча
Ао на^ьоту на MicTo },apBiH Австра,л.iя не знала небезпеки безпосереднього
НаПаДУ, аВСТРалiЙцi таки побоювалися вiЙськовоi та колонiальноi експансii
Францii, Спо.л.учених Штатiв та Японii в Тихоокеанському басейнi, що по-
чалась у друriй половинi XiX сто,riття. Австра,л.iя сподiвалася, що британ-
ський ВмФ захистить fi вiд цiеi заfрози, причому сподiвапася настiпьки,

що не взяла на себе вiдповiда,л,ьнiсть (чинник 2) за BrracHy безпеку в 1930-х
i допустила <атрофiю> власних збройних сиrr.

3mriHlr, що вiдбувалисяв Австралii протягом ocTaHHix 70 рокiв,6ули не

реакцiею на ту чи iншу гостру кризу, а повiдьним процесом, розтягненим у
часi, який прискорився пiсля Щругоi cBiToBoi, коrlи британська iдентичнiсть
Австралii з реальностi поступово перетворилася на мiф. Хоча caMi австра-
zriйцi воzriють не застосовувати с^ово (криза> до подiй у своiй KpaiHi, MeHi
видаеться корисним i доречним характеризувати Австра,л.iю як KpaiHy, яка
зазнала млявоплинноi кризи, бо австра,л,iйськi пробrrеми вибiркових змiн
мали аналогiю з подiбними проблемами в iнших краiнах, яким доводилося
реагувати на раптово виникrti кризи. У цьому вiдношеннi нещодавнi змiни
в Австралii нагадують Ti, якi прибrrизно оАночасно i так само повiльно вiд-
бувал.ись у Нiмеччинi (роздi,r 6). Звiсно, в процесi повiльного розгортання
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австралiйських змiн були i драматичнi моменти; зокрема, потоплення лiн-

кора (Принц Вельський> та ударного крейсера <Рiпалс>, капiтуrrяцiя СiнГа-

пуру i HaлiT на ýapBiH - усе це вiдбуваrrося протягом якихось 70 днiв. Arle

криза та змiни в Двстралii HaBiTb вiддал,ено не нагадували те потрясiння, яке

справило на Японiю прибуття ескадри комодора Перрi до токiйськоi гаванi

8 лlдrrнЯ 1853 року, напаД срсР на ФiнrrянДiю 30 листопаАа 1939 року, путч

Пiночета i загибель А,rьенде 11 вересня 1973 року в Чилi, невдалий путч

1 жовтня 1965 року та наступний геноцид в Iндонезii.

Зрозумiпо, що переоцiнка Австралiсю cBoix засадничих цiнностей i про-

цес вибiркових змiн ще не завершенi. У \999 роцi в KpaiHi був проведений

референдум з питання, чи слiд ABcTpa.lii перетворити KpaiHy з королiвства

Спiвдружностi на респуб.л,iк1,. I хоча iнiцiатори референдуму зазнали по-

разки, отримавшIи 45 О/о lоласiв проти 55 %, кiлькоNIа АесятиАiттями ранiше
подiбний референдум був би абсолютно немисли]t{им, вже не кажучи про

Ti 45 О/о вiдсоткiв, якi пiдтриплали перетворення Австралii на республiку.
Оскiльки вiдсоток австраiiйt{iв, народжених у Брl,tтанii, cTpiMKo скорочу-

еться, другий референдум щодо цього, схоже, € лише питанням,Iасу, i шан-

си, що прихильники респубrriки дадуть ьvlщий вiдсоток голосiв, е абсоrtют-

но реальними. Щй,ком можАиво, що через poKiB десять-двадцять азiати ста-

новитимуть |5 О/а насеАення ABcTparrii та Ti законодавцiв i 50 Vо студентiв у
провiдних австраrriйських унiверситетах. Рано чи пiзно прем'ер-мiнiстром

ABcTparrii буде обрано азiата. (3араз, коли я пишу цi рядки, губернатором

Пiвденноi ABcTpa,l,ii е в'етнамець.) У Mipy тоrо як вiдбуватимуться цi змi-

ни, чи не буде деда,л,i бirrьш недоречним збереження Австраrriею коропеви

Британii як глави держави, ii портрета на банкнотах, а також зображення

британського праIIора на тлi прапора Австралii?
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ш0 чЕкАЕ япOнll0

в мАЙБутньOму?
Японiя сьогоднi - EKoHoMiKa - Переваги -

ýержавний борг - Жiнки - Немов,rята * CTapi
й деда,ti сдабшi - Iммiграцiя - Китай i Корея -

Управлiння природними ресурсами -
Структура кризи

f,fi, позглянули кр].{зи, що стал],Iся в шести KpaiHax у минулому. У перших
!!lчотирьох KpaiHax вони вибухнули раIIтово i охопили перiод, який роз-
почався 166 poKiB Toviy в Японii доби Мейдзi й закiнчився 46 poKiB Tol,ty в

Чилi. В наступних двох KpaiHax кризи формуваллrся повiльнiше й сягнуrrи

свого пiку прибпизно пiвстолiття тому. l хоча не мох(на з усiею впевненiстю
стверджувати, що цi кризи бупи подtl,ланi (або, прl,tнаймнi, повнiстю забло,

KoBaHi), пройшrrо достатньо часу для того, rцоб у кожному конкретному ви-

падку ми могли докладно проанапiзувати ix наслiдки.

В ocTaHHix чотирьох роздirrах ми обговоррIмо кризи, якi, судячи з усього,
тривають i розгортаються; ixHi наслiдки залишаються наразi невизI{ачени-

ми, i лише майбутнс покаже, чи е цi кризи дiйсно серйозними. У наступних

роздiчrах йтиметься про сучасну Японiю, Сполученi Штати i cBiT у цLrому,
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Ми вже розглянули, зокрема, криtsу в Японii доби Мейдзi, а тепер поч-

немо аналiз iз ймовiрноi кризи в сучаснiй Японii. (У цьому роздi,ri я роз-
гляну лише специфiчнi японськi Пробrrеми, arre kpaiHa € також вразливою

Й до про6rrем, притаманних усьому cBiTy загалом, i про цi cBiToBi пробле-

ми ЙтимеТься в poздizri 11.) Moi японськi друзi та родичi, а також япон-

ськиЙ народ У чiлому визнають iснування KiлbKox загальнонацiональних

проблем, якi викликають у них неабияке занепоко€ння. OKpiM тоrо, € та-

кож проблеми, якi хвилюють мене особисто, а cayi японцi ix iгнорують

або вважають неiстотними. Однак надто багато дискусiй про Японiю вiд_

значаються двома протилежними крайностяIчlи - цю Kpaiнy або гудять,

або вихваляють, пiдносячи до небес. Тож перш нiж розпочати 0гляд су-

часноi Японii, пропоную проаналiзувати Ti сильнi сторони. I ми побачимо,

що у цiй дiержавi, як i в iнших Kpaiнax, деякi s сильних cTopiц пов'язанi з fi

проблемами. Сильнi сторони, про якi я поведу мову, - це eKoHoMiKa, люд-

ський капiтал, культура та довкiлАя.

Нинiшня Японiя € третьою найбiльшою у cBiTi економiчно розвиненою Kpai-

ною, яку лише нец{одавно обirнав Китай. ii частка в загальносвiтовому ви-

робництвi становить В %, тобто майже поАовину найбiльшоi економiки у
cBiTi (США), i майже удвiчi перевищуе частку Спо.tученого KopoliBcTBa, Bi-

домого на весь cBiT сво€ю продуктивнiстю. Загаrrом нацiональний продукт

€ добутком двох цифр: KirrbKocTi люАеЙ в KpaTHi, помноженоi на середнiй

обсяг випуску продукцii на одну людину. Нацiональний продукт Японii мае

високий показник завдяки як великiй кiлькостi населення (серед заможних

демократичних Kpaiн вона поступа€ться в цьому вiдношеннi лише США),
так i високiй середнiй продуктивностi з розрахунку на одну людину.

Попри те що ъеликиil внутрiшнiй борг Японii е iстотною проблемою

(про це йтиметься нижче), краiна € найбiльшим у cBiTi кредитором. Вона

мае другi у cBiTi резерви iноземноi валюти i наступае на п'яти Китаrо як най-

бirrьшому власнику боргових зобов'язань Сполучених Штатiв.

Одним iз важливих чинникiв, якi обумовлюють потужнiсть японськоi

економiки, е fi великi витрати на досl,iдження й розробки з метою запровад-
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Що чекае Японiю в майбутньому

ження iнновацiй. За обсягами iнвестицiй у дослiдження та розробки Япо-
нiя займае трете мiсце у cBiTi, поступаючись лише Китаю та Сполученим
Штатам з ixHiM значно бiльшим населенням. У вiдносних показниках частка

ВВП, яку Японiя спрямовуе на дос,tiдження та розробки {3,5 
О/о), майже вдвi-

чi перевищуе аналогiчний показник у США (rrише 1,8 7о) i е значно вищою,

нiж у Нiмеччинi (2,9 7о) та Китаi (2 7о).

Кожного року Свiтовий економiчний фору* визнача€ показник, який
називаеться <iндекс rлобальноi конкурентоздатностi>: BiH включае в себе

дванадцять rруп цифрових чинникiв, що вплLIвають на продукт1,Iвнiсть Tiei

чи iншоi краiни. За цим iндексом Японiя вже багато poKiB тримает,ься в пер-

шriй десятцi KpaiH, залишаючись вод,ночас однiею iз трьох eKoHoMiK поза

межаl\ilи Захiдноi €вропи та США (разом iз Сiнгапуром та Гонконгом), якi
входять до цiеi rрупI4. Серед причин, якi забезпечують Японii такlrй високий
показник iндексу глобальноi конкурентоздатностi, двi абсо,л,ютно очевиднi

HaBiTb для невтаемниченого загалу; чудова iнфраструктурно-трансгIортна
мережа краiни з Ti найкращими у cBiTi залiзницялrи та фiзично здорова й
освiчена робоча сила, tцо мае гарнi знання з математики та iнших тоtIних

наук (6i.л.ьше про це буде сказано на наступних cTopiHKax). lншi причини (а ix
баrато, тliхий сп;,rсок) не настiльки очевиднi, але теж вiдомi iноземцям, якi
мають бiзнес у Японii. Назву навмання ,rише деякi з них, не розташовуючи
за ступенем важливостi: контроль над iнфляцiею; позитивнi кооперацiйнi
стосунки lиiж працiвниками та роботодавцями; висококонкурентнi мiсцевi

ринки; першокласнi досл,iдницькi iнститути, якi готують велику кiлькiсть
HayKoBlliB та iHжeHepiB; великий внутрiшнiй ринок; низький piBeHb безро-

бiття; бiльruе патентних заявок з розрахункч на одну людину, нiж будь-ле

у cBiTi; захист прав приватноi та iнтелектуальноi власностi; швид,ке запро-

вадження нOвих технологiй; високиfl, piBeHb споживачiв i бiзнесменiв; до-
бре навчений бiзнесовий персонаrr. Не будемо розбиратися, якi з названих

прич!Iн найважливiшi, бо висновок i без того очевидний: icHye нивка умов,
за яких японськi пiдприеплства демонструють Brlcoкy конкурентоспромож-
HicTb на свiтових ринках.

I на,самкiнець: не забуваймо про одну особливiсть японськоi eKoHoMi-

ки, яка забезпечуе величезнi фiнансовi виrоди сьогоднi, але може породити
проблепrи в майбутньому. €диними двома краiнами, економiки яких пере-
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вa)кають яttонську, € США та Китай, але значну частку cBoix бюджетiв вони

витрачають на вiйськовi цirr.i. Японiя наразi на таких витратах економить

завдяки нав'язанiЙ Споzrученими Штатами cTaTTi конституцii 1947 року
(i нинi пiдтримуванiй переважною бiльшiстю самих японцiв), згiдно з якою

японськi збройнi сили зведено до абсолютного MiHiMyMy.

ýругою сильною стороною Японii, oKpiM економiки, е Ti <пюдський Katri-

Ta,trr, тобто потенцiаrt населення. Нинi населення Японii становить понад

120 мiльйонiв фiзично здорових i високоосвiчених rtюдеЙ. Триваrliсть життя
в Японii е однiею з найвищих у cBiTi: чоrtовiки живуть в середньопtу В0 pciKiB,

жiнки .- В6. Соцiально-економiчна HepiBHicTb, яка icToTHo обмежуе житт€вi
можлиtsостi значноi частини американцiв, у Японii значно менша: за piBHo-

мiрнiстю розподirrу нацiонального доходу ця KpaiHa заi{мае трете мiсце у
cBiTi, поступаючись ,л,ише ýaHii та Швецii. Частково це с результатом полi-
тики японського уряду у сферi шкiльноi освiти: школи у районах iз нижчипr

соцiапьно-економiчним piBHeM мають меншi класи (що забезпечуе бirrьш

оптимальне спiввiдношення учитель/кiлькiсть учнiв), i це сприяе кращому
засво€нню навчального MaTepiarry дiтьми бiднiших батькiв. (Аплериканська

шкiльна система, навпаки, (заточена)) та те, щоб постiйно породжувати не-

piBHicTb: у бiдних районах у класи намагаються <увiпхнути) якомога бiльше

учнiв.) СоцiаrrьниЙ статус в Японii бirrьше залежить вiд освiти, нiж вiд гене-

аrrогiчного дерева та родинних зв'язкiв - знову ж таки, на вiдмiну вiд Спо-
лучених Штатiв. Коротше кажучи, замiсть того щоб iнвестузпl,и непропор-

цiйно багато лише в невеличку частку cBoix громадян, Японiя iHBecTye в них
ycix, принаймнi, у чоловiкiв (про японських жiнок ми поговоримо нl.rжче).

Грамотнiсть i piBeHb освiти в Японii фактично найвицi у cBiTi. Практич-
но Bci японськi дiти проходять через дитсадки та середнi школи, хоча aHi

першi, aHi другi не с обов'язковими. Тестування y.IHiB у Bcix KpaiHax пока-

зало, що японськi шкопярi посiдають четверте мiсце у cBiTi з математики
та функцiональноi HayKoBoi грамотностi, випереджаючи €вропейськi краiни
та США. Японiя поступа€ться лише Канадi часткою cBoix,lюдей дорослого
BiKy (майже 50 7о), якi пiсля школи продовжують навчання у вищих навчаль-
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них закладах. Водночас японська ocBiTa як сильна сторона краiни мае й не-

гатив, про який часто говорять caMi японцi: мOвляв, iхня освiтня система
чинить надто сиtуьниil, тиск на студентiв та учнiв, змушуючи ix зосереджува-

тися на тестових показниках i не заохочуючи самомотивацiю та незалежне

мислення. Вiдтак у японських учнiв, що вистрибують Bi шкiльноi <скоро-

варки> i потрапл,яють до унiверситету, мотивацiя до навчання знижу€ться.

Хоча простих методiв вимiрювання таких понять, як культурний потен-

цiал, нацiональна iдентичнiсть та якiсть житая не icHye, про ix piBeHb в Япо-
Hii можна зробити висновок на ocHoBi окремих даних. 3арубiжнi вiзитери,

прибувши до цiеi краiни, швидко помiчають, що fi сто,rиця ToKio конкуруе з

Сiнгапуром за право називатися найчистiшим MicToM Азii i е одним iз най-

чистiших MicT у cBiTi. LJe поясню€ть ся тим, що японських дiтей вчать бути
охайними i прибирати довкола, таким чином беручи на себе вiдповiда,tь-

HicTb за збереження краiни дАя наступних покоrriнь. (Пояснювальнi тексти
на японських археологiчних об'ектах часто з rордiстю вказують на те, що
той чи iнший археоrrогiчний об'ект вiдзначався чистотою iще в давнi часи.)

Зарубiх<нi rостi звертають також увагу на безпеку та низький piBeHb злочин-
HocTi в японських MicTax. Кiлькiсть в'язнiв у тюрмах тут значно нижча, нiж

у США: близько 80 тисяч проти, вiдповiдно, 2,5 мilьйона. Бунти й погра-

бування е в Японii великою рiдкiстrо. Етнiчнi напруження спостерirаються
значно рiдше порiвняно зi США та €вропою, адже японське суспirrьство е

етнiчно однорiдним, а нацiонмьнi меншини - дrже нечисленними. (Як ви
побачите нижче, це ще один приклад тоrо, як перевага водночас приховуе

в собi недо,riк.)

I насамкiнець: до сильних cTopiH Японii належить довкirrrrя. Продуктив-
HicTb японського сiльського господарства висока завдяки поеднанню по-

MipHoro клiмату, вiдсутностi тропiчних сiльськогосподарських шкiдникiв,
високому рiвню опадiв, якi припадають на лiтнiй сезон вирощування куль-

тур, i родючих rрунтiв вуzrканiчного походження, L{e сприяе здатностi Япо-
Hii прогодувати населеЕня з наЙвищоrо в iндустрiальному cBiTi щi,rьнiстю
проживання по вiдношенню до Tiei невеликоi частки японського суходолу
(12 О/о), на якiй зосереджено й населення, i сiльське господарство. Стiкання
поживних речовин iз тих родючих rрунтiв робить японськi рiчки та прибе-

режнi води багатими на рибу, моzrюски, водоростi та iншi воднi icTiBHi про-
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дукти. Японiя займас шосте мiсце у cBiTi з виробництва морепродуктiв, якi

ранiше добувал1.1 лише в мiсцевих прибережних воАах, а тепер Iх виловлюе

по всьому cBiTy японськиЙ рибо,rовецькиЙ ф,lот. 3авдяки BciM цим обумов-
леним довкi,л'лям перевагам Японiя вирiзня,л,ася у древньому cBiTi тим, що
iще приб,tl,rзно за 10 тисяч poKiB до появи сiльського господарства япон-

cbKi мис,л,ивцi-збиральники осiли поселеннями i почали вироб.л.яти череп'я-

ний посуд, облишивши кочовий спосiб життя, що характеризувався бiдним
матерiа,л.ьним забезпеченням. ýопоки близько 150 poKiB тому в Ялонii не

почалося cTpiMKe зростання населення, ця KpaiHa повнiстю забезпечувала

себе BciMa необхiдними харчами.

А тепер перейдiмо вiд си,rьних cTopiH Японii до Ti проблем. Ко,rи eKoHoMic-

TiB просять назвати наЙбi,rьш серЙозну проб,tему цiеi краiни, вони зазвичаЙ

вiдповiдають: <НаЙбi,rьш серЙозна пробrrема Японii - це величезниЙ дер-
жавниЙ борго. L{еЙ борг наразi е в 2,5 раза бi,rьшим за рiчниЙ ВВП краТни,

тобто дорiвнюс цiнi всього того, що вироб,tяеться в Японii впродовж року.
L{e означае, щсr HaBiTb якщо японцi скерують увесь свiйr дохiд на виплату

д,ержавного боргу, при цьому нiчого не залишаючи собi, то покриття боргу
займе у них два з половиною роки. Ситуацiя погiршуеться ще йтим, що дер-
жавниЙ борr зроста€ ось уже кiпьканадiцять poKiB поспirrь, ýrrя порiвняння
зазначимо, що хоча американськi консервативнi фiнансисти й висловлю-

ють велику стурбованiсть державним боргом Споrrучених Штатiв, BiH до-

рiвнюе <(всього лише)> oдHoivly нашому рiчному ВВП. Серед европейських
KpaiH trспанiя та Грецiя сумнозвiснi cBoiMr.r економiчнимtt пробrrемами, але

вiдношення японськоrо державноrо боргу до ВВП удвiчi перевиIцу€ грецьке

i в чотири рази - iспанське (на момент написання цiеi книги), ýержавний
борг Японii сумiрнилr iз державним боргом 17 KpaiH €врозони, разом узя-
тих, чие сукупне населення втричi перевищус населення <lднiсi цiеi краiни.

Чому ж японський уряд не пiшов у вiдставку пiд тиском цього фiнансо-
вого ярма або не оголосив дефоrrт? По-перше, бiльша частина боргу Harre-

жить не iноземним кредиторам: власниками облiгацiй е oKpeMi ягtонськi

громадяни, японськi пiдприсмства та пенсiйнi фонди dякими воrrодiс уряд),

280

ат

на

с l",

]:"
,-:):

r,
:,;
,_l:

_l.

a]:



t. _ , :, тlв, якl

-: ],:.\овлIо€

:,1'1 соУМоВ-

Pi тим, що

tsuu япон-

|пt череп'я-

Ься бiдним
lB Ялонii не

l.=rr..rruurru

.;1 eKoHoMlc-

н,t зазвlrчай
чезний дер-
ВВП краiни,
о.lовж року,
на виплату

р;tтIя боргу
г;{}I, що дер-
порiвняння
l вIlсловлю-

aTiB, BiH до-
lропеirських
_\е}{ами, але

щ\,€ грецьке

Jержавний
, разом узя-
i шiсi краiни.
эго фiнансо-
боргу Hal,,e-

:rTi японськi
1_1одiе уряд),

Що чекае Японiю в майбутньому

а також Банк Японii, i Bci цi вrrасники не висувають до японського уряду
суворих вимог. Якщо ж говорити про грецький борг, то бiдьша його части-
на належить iноземним кредиторам, якi чзuсуваюtпl, Грецii cyBopi умrэви i
змушують Ti змiнити свою фiскапьну пo,riTrrKy. }{езвакаючи на Bci Ti кошти,
якi уряд Японii заборгував cBoiM громадянам, KpaiHa € чистим кредитором
iнrrrих краiн, якi мають перед нею борг. По-друге, yряд }{авrчIисне тримае вiд-

coTKoBi ставки в Японii на низькому piBHi (менш нiж 1 ?6), щоб стримувати
обсяг урядових виIIлатза вiдсотками. I нарештi, японсL,кi та iнозепrнi креди-

тори настiльки впевненi у платоспроможностi r,ряs1,, що llрод,оRжуютt, ку-

пувати державнi обrriгащii. Фактично цi облiгацii € для японських громаАян

i пiдприемств основним способом вкладення сво[х заощаджень. Але HixTo

не зна€, скiльки iще зростатиме державний борг, поки кредитори Японii rrе

втратять свою впевненiсть i урrд буде змушениl]t оголосити дефолт.
Попри низькi вiдсотковi ставки, розlчIiри борг1, та кiдькiсть пенсiоне-

piB свiдчать, що борговi вiдсотковi ставки та вI,{датки на соцiа,rьну сферу й

охорону здоров'я <з'iлакlть> значну частину податковI,Iх доходiв уряду. Це
призводить д\о зменшення урядiових фондiв, якi в iншому разi можна бу.tо

б спрямувати на ocBiTy, HayKoBi дослiдження й розвиток, iнфраструктуру,

а також на iншi чинники економiчного зростанrrя, здатнi стимулювати по-

датковi доходи. Пробrtема поглибл.юеться тим, що BcTaHOB,l,eHi урядом по-

датковi ставки, а отже, й державнi податковi доходи е вiдносно низькими за

свiтовими стандартами. 3рештою, власники боргу - це переважно японцi
старшого BiKy, якi вклали cBoi грошi або прямо (придбавши державнi облiга-

цii), або опосередковано (отримуючи пенсii з пенсiйних фондiв, значною Mi-

рою iнвестованих у державнi обrrirацii), тодi як кiнцевими платниками бор-

гових процентiв е здебiльшоrо японцi молодшого BiKy, якi працюють i спла-

чують податки. Звiдси випливае, що фактично японський борг становить
виплати молодших японцiв японцям старшого BiKy; BiH приховуе в собi кон-

ф,riкт мiж поколiннями i е формою борговоi застави майбутнього Японii.
Пропонованi варiанти зменшення державного боргу вкАючають у себе

збiльшення податковоi ставки, зниження державних витрат, а також ско-

рочення пенсiй японцям похилого BiKy. IJi та iншi пропонованi варiанти за-

Тобто кредитором, чиi активи переважають пасиви. - Прим. пер.
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грожують рiзними усклад,неннями. Тому державний борг Японii е великою

проблемою, яка iсну€ вже тривалиЙчас, посилюючись iз року в piK. Однак

для fi подолання наразi не }хвалено жодного узгодженого рiшIення.

Iншими фундаментальними проблемами, про якi найIчастirпе згадують caмi

ж японцi, € чотири вза€мопов'язанi прOблеми: роль жiнки в японському

суспiльствi, низька народжуванiсть японцiв, яка проАовжус знижуватися,

зменшення кiлькостi населення та його старiння" Ilочнiмо з ролi }t<iнoI<.

теоретично, японськi жiнки та чоловiки мають однаковий статус. Япон-

ська конституцiя 1947 року, написана американською окупацiйнОю aдMiцi-

страцiею i чинна дa; сьогоднi, мiстить статтю (напl.rсану американкою), що

проголошу€ piBнicTb чоловiкiв i жirroK. IJю статтю бу,rо прийнято всуrIереч

несамовитiй протидii японського уряду, а деякi яПонсt,Кi юристи й досi ви-

словлюють бажання скасувати fi або змiнити,
Насправдi ж на шляху японських жiнок до piBнocTi постають численнi

суспiльнi бар'ери. 3BicHo, що перешкоди на кшталт тих, ilро якi йтиметься

нижче, iснують i в iнших Kpaiнax. Але в Японii вони суворiшi, нiж в будь-

якiй iншiй заможнiй iндустрiальнiй KpaiHi (oKpiM Пiвденноi Kopei); бiм_
шим, Hiж деiнде (знову ж таки, oKpiм Пiвденноi Kopei), е в Японii й розрив
мiж чоловiками та жiнками в аспектах охорони здоров'я, освiти, а також

участi в економiчному життi та полiтицi, ЦеЙ розрив, на мою д}мку, пояс-

нюеться тим, що, попри розвиненiсть i заможнiсть iндустрiалiзованоi Япо-

Hii, жiнки в нiй iще зовсiм недавно вiдiгравали пiдrrегл,r,у роль, розпl4сану
вiдповiдно до суворих стереотипiв. Наприкzrад, згiдно iз традицiею, Йrдучи

на людях зi cBoiy чоловiком, японка мала триматися на три кроки поза-

ду нього, В цiй книжцi я схарактеризую соцiальнi бар'ери на шляху жiнок

в узаIальненому виглядi, але вони, звiсно, рiзняться залежно вiд мiсця та

BiKy, тобто сильнiше проявляються у провiнцii, нiж у ToKio, i бiльше серед

японцiв старшого BiKy, нiж серед японськоТ молодi.

Гендернi розбiжностi в японських сiм'ях часто називають <шлюбним па-

кетом>>. У них д,осi превалюе неефективниiл розподiл працi, коли глава ciм'i

працю€ за двох поза межами домiвкl{, таким чином жертвуючи часом, якi,lй

282

BiH мiг б
з дiтьми,
Ti. Робот
шатимут
кав'ярнi.
Hi обов'я

Вони так

них iндуr

порiвняЕ
яких так
чиi дрrя
дiтеЙ, пil
свого чо

родини l
нинi Еер
на собi в

Роль

IIлатня -
жена'lхн
ситетах:

рЪняно:
жiнкамл
AиpeKTol

рiвникЬ
нЬ вiдсr
В японсr

обiймал:
ками та
Kopei та
ницi пм
3:r тусaш

KPaftil{ (I

;KiHKи, я
роботи,

ПЕРЕВОРОТ



- a великою
l ]iK. Однак

Що чекае Японiю в майбутньому

BiH мiг би провести разом зi своiми дiтьми, тодi як дружина сидить удома
з дiтьми, прI4носячи в жертву свою можливiсть кар'€рного росту на робо-
Ti. Роботодавцi розраховують, що працiвники (здебirr,ьшоfо чо,л,овiки) за.tи-

шатимуться в офiсi допiзна, а пiсля роботи пiдчть iз колегами до бару чи

кав'ярнi. Ще позбавrr,я€ японськl,tх чоловiкiв можливостi виконувати домаш_

Hi обов'язки на пару зi своiми дружинами, HaBiTb якби вони цього хотi,,tи.

Воrrи TaKorK виконують менше xaTHboi роботи, нiж чоловiки в iнших замож-

них iндустрiалiзованих Kpaiнax, бо проводять удома на третину менше часу

порiвняно з амер].{канськими Iлавами сiмей. Японськi чоловiки, дружини
яких також ходять на роботу, виконують не бiльше домашнiх справ, нiж Ti,

чиi дружини € домогосподарками. Отже, в Японii саме жiнки догАядають

дiтей, пiк.луються про своiх чоловiкiв, cBoix старих батькiв, старих батькiв

свого чоловiка та ще й примудряються займатися фiнансовими справами

родини у той вi,л.ьний час, який у них залиша€ться. Багато замiжнiх жiнок
нинi переконанi, що стануть ocTaHHiM поколiнням японок, ладних тягнути
на собi всю цю купу домашнiх обов'язкiв.

Роль японських жiнок на роботi залишаеться обмеженою, а заробiтна

платня - низькою. Чим вищий piBeHb вiдповiда,л,ьностi, тим бiльше обме-

жена iхня роль. Хоча хiнки становлять 49 7о cT}p,eHTiB у японських yHiBep-

ситетах та 45 О/о стажерiв, унiверситетських вик,л,адачiв з них лише |4 О/о (ло-

рiвняно эЗЗ-44 7о в США, Спопученому Королiвствi, Нiмеччинi та Францii).

Х(нками € лише j_1 7о керiвникiв середньоi та старшоi ланки, 2 % членiв рад

длtректорiв, l % членiв бiзнесових виконавчих KoMiTeTiB i менш нiж 1 % ке-

рiвникiв пiдприсмств. За вiдсотком жiнок на Bcix цих високих щабrtях Япо-
нiя вiдстае вiд основних розвинених KpaiH (за винятком Пiвденноi Kopei).

В японськiй по,л,iтицi також мало жiнок, а посаду прем'ср-мiнiстра жiнка не

обiймала ще жодного разу. Розбiжнiсть в оплатi однаковоi роботи мiж жiн-

ками та чоrtовiками е однiею з наЙбiльших (поступа€ться лише ПiвденнiЙ

Kopei та EcToHii) серед 35 багатих iндустрiаrrьних KpaiH. Японськiй робiт-
ницi п.л,атять в середньому лише 7З О/о тоrо, що отримуе працiвник-чо,tовiк
за ту саму роботу порiвняно з В5 О/о в середньому для баrатоi iндустрiа,л,ьноi

краiни (найвищий цей показник у Новiйr Зе,tандii - 94 Yо). Перепонами для
жiнки, яка працюе, е довгий робочий д,ень, спiлкування з колегами пiсля

роботи, а також пробzr.ема догляду за дiтьми в тому разi, коли MaTip спirt-
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ку€ться з колегами пiсrrя роботи, а батька в цей час немае вдома або BiH не

бажае займатися дiтьми.
виховання дiтей становить велику проблему для працюючих японських

MaTepiB. На паперi японське законодавство гарантуе жiнкам чотиритижне-

ву вiдлустку до народження дитини та восьмитижневу - пiсля народжен-

ня; дiеякi японськi чоловiки також мають право на батькiвську вiдпустку за

типом материнськоi; а закон вiд 1992 року да€ обом батькам право на рiчну

неоплачувану вiдпустку з догляду дiтей, якщо вони висловлять таке бажан-

ня. На практицi ж фактично Bci японськi батьки та бiльшiсть японських ма-

TepiB не беруть тих вiдпусток, на якi мають право. HaToMicTb 70 7о япоНок

кидають роботу пiсrrя народження свого первiстка, i бiльшiсть упродовж
багатьох poKiB не виходить на роботу, якщо взагалi виходить. Хоча HoMi-

нально закон забороняс японському роботодавцю змушувати MaTip ки-

дати роботУ, фактично вiдбува€ться саме це - на MaTepiB чиниться тиск.

японки, що працюють, мають мало можливостей органiзувати догляд за

свосю дитиною через брак iммiгранток, яким би можна було це доручити

у приватному порядку (про це читайте нижче), а також через вкраЙ Ma,ry

кiлькiсть приватних та державних дитсадкiв, на вiдмiну, скажiмо, вiд США
та KpaiH СкандинаВii. HaToMicTb у Японii поширена ДУМка, що MaTip мусить

сидiти дома Й доглядати дiтей сама, а не ход,ити на роботу.
Таким чином, перед японськими жiнками постае дилема. 3 одного боку,

багато, а, може, i бiльшiсть японок волiли б працювати, а також мати дiтей i

проводити з ними час. 3 iншого ж боку, компанii витрачають величезнi кош-

ти на пiдготовку працiвника, щоб забезпечити його роботою на все життя,

i HaToMicTb сподiваються, що BiH працюватиме понаднормовi години i не

покине cBoei роботи аж д,о виходу на пенсiю. Вiдповiдно пiдприемства не-

охоче наймають i навчають жiнок, бо у жiнки може виникнути бажання на-

родити ьитину,3никнути бажання працювати понаднормовi години, а пiсля

народй(ення литини вона може не повернутися на роботу. Тому зазвичай

японськi компанii не пропонують жiнкам повноцiнноi роботи на високих

посад,ах, а caMi жiнкИ вiд такиХ пропозицiЙ (якщо вони надходять) здебirrь-

шого вiдмовляються.
НинiшнiЙ японськиЙ прем'ер-мiнiстр Сiндзо дбе € консерватором, який

ранiше не проявляв зацiкавленостi д,о жiночих Пробrrем. Однак недавно BiH
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змiнив свiй курс i огоrtосив, що хоче знайти способи допомоги жiнкам, якi

ранiше працювали, повернутися на роботу. Щоправда, багато хто вважа€

причиною його раптового занепоко€ння долею жiнок той факт, ]цо населен-

ня Японii скорочу€ться, а отже, зменшуеться й кiлькiсть робочоi сиrrи (про

це пiде мова нижче). Половину японського населення загалом i половину

унiверситетських випускникiв зокрема становлять жiнки. Тому недостатня

зайнятiсть японок призводить до того, що краiна втрача€ близько полови-

ни свого людського капiталу. Абе запропонував надати жiнкам, якi працю-

ють, можливiсть узяти трирiчну вiдпустку з догляду за дитиною з гарантi€ю

повернення на колишн€ робоче мiсце, розширити мережу Аержавних дит-
садкiв, а пiдпри€мствам виплачувати премii за те, що вони приЙмають на

роботу жiHoK. Але багато японок, включно з }lоiми знаЙоIч{ими, якi мають

унiверситетську ocBiTy i досвiд проживання за кордоном, виступають про-

ти пропозицii Сiндзо Абе. Всlни пiдозрюють, що це - ще один хитрий план,

розрахованийна те, щоб змусити яrIонок сидiти вдома!

Наступною групою пов'язаних iз населенням пробпем Японii с ii низька

народжуRанiсть, яка продовжуе падати. Японцi усвiдомпюють серйознiсть

цiсi пробrrеми, аАе не знають, як fi вирiшити.
В ycix iндустрiаrrьно розвинених краiнах превалю€ низька народжува-

HicTb, демонструючи тенденцiю до ще бi,л.ьшого зниження. Однак в Японii
вона чи не найнижча у cBiTi: на 1000 осiб щороку народжу€ться7 немовлят

порiвняно э 13 у Спопучених Штатах, 19 в середньому по cBiTy та 40 немов-

лятами в деяких африканських KpaiHax. Ба бiльше: цей i без того низький pi-

вень народ,жуваностi японцiв i даrri падае. Якщо зробити лiнiйну екстрапо-

,rяцiю зниження народжуваностi протягом ocTaнHix poKiB, то можна було б

спрогнозувати, що в20|7 роцi piBeHb народжуваностi впаде до нуля, i з того

часу не народиться жодноtо японця1 3розумirrо, що до такого не дiйде, але

це ще раз свiдчить, що й без того низька японська народжуванiсть продов-

жуе знижуватися,
А,льтернативним способом визначення народжуваностi е так званий су-

марний коефiцiент народжуваностi, тобто загальна кiлькiсть дiтей, народ-
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жених середньою жiнкою впродовж життя. ýrlя cBiTy в цirrому цей показник

у середньOý-Iу cTaHoB],fTb2,5 ли,tиниi у краТнах (першого cBiTy> з наЙбiльш

розвrlненими економiками BiH варiюеться вiд 1,3 д,о 2,0 (наприк,л.ад, 1,9 у
США). В Ялонii цеiл коефiцiснт становить лише |,27 ьитини йr перебувае в

нижнifл частинi спектру; Пiвденна Корея та Поrrьща входять до Tiei жменьки
Kpaiн, де цеЙ показнl,{к е HaBiTb нижчим. Arre середня кiлькiсть лiтеЙ, яку мае

народити жiнка, щоб KirrbKicTb населення залишалася стабiльною (так зва-

ний коефiцiснт вiдтворення населення), становить трохи бiльше 2. У ЯпонiТ,

як i в нлrзцi KpaiH (першого cBiTy>, зага,tьний коефiцiснт народжуваностi е

нижчим за цей коефiцiент вiдтворення. ýrrя iнших KpaiH <першrого cBiTy> це
не е проб,л.емою, бо iммirрацiя пiдтримус кiлькiсть населення на стабiльно-
му piBHi (й HaBiTb збi,tьшус lirого), попри низьку фертильнiсть. Однак майже

повна вiдсчтнiсть iммiграцii до Японii означа€, що фактично ii населення

зменшуеться, про що ми поговоримо нижче.
Частково прич}lна падiння народжуваностi в Япоrrii пOлягае в тому, що

ocTaHHiM часом середнiй BiK одруження в цiй KpaiHi постiйно зростав i нинi
становить 30 poKiB як для чоповiкiв, так i дпя;кiнок. IJe означае скорочення

докпiмаксного перiоду, впродовж якого жiнка птае здатнiсть вагiтнiтлт й на-

роджувати дiтей. Iще важrrивiшою причиною € те, що коефiцiент шлюбностi
(тобто кiлькiсть шлюбiв на 1000 осiб щороку) в Японii теж cTpiMKo пада€,

Можна зауважити, що це вiдбуваеться i в бiльшостi iнших розвинених кра-

Тн, не призводячr{ при цьому до катастрофiчного падiння народжуваностi
на кшталт японського, адже багато дiтей народжуються поза шдюбом мате-

рямl,I-одиначками: 40 % Bcix новонароджених у США, 50 О/о у Францii, 66 %

в iсrrандii. Az\e щя пом'якшуюча обставина не стосуеться Японii, де мате-

рi-одиначки народжують вкрай малу часткч дiтей - хише2О/о.

Чому ж японцi дедаrri частill_tе не бажають одружуватися и мати дiтей?
Проведене в Японii опитуваннявиявило кiлька причин. Одна з них еконо-
мiчна; значно д,ешевше та комфортнiше залишатися одинаком чи одинач-

кою i жити вдома з батьками, нiж одружуватися, платити за власне жит-
,ro i витрачатися на дiтей. 3амiжжя та материнство може обернутися для
японських жiнок економiчною катастрофою, бо фактично унеможливить
або суттево ускладнить отримання роботи i збереження fi за собою. Iще

одна причина - свобода, яку дае caмoTнicTb, i це мiркування € особ,tиво
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Що чекае Японiю в майбутньому

важливим дrrя жiнок, яким не хочеться брати на cBoi плечi вiдповiдаль-
HicTb за домiвку, виховання дiтей, турботу не лише про власних старих
батькiв, а й про батькiв свого чоловiка. Ще одна причина поляrа€ в тому,

що багато сучасних японцiв, як чолсlвiкiв, так i жiнок у piBHirl пропорцii,
вважають одруження <непотрiбним> i HaBiTb <шкiд,tлtвI4м) для повноцiн-
ного життя.

Попри Bci цi контраргументи, 70 % японrliв i японок все ж з?явч\яють

про свое бажання одрркитися. Чому ж тодi iM не вдаеться знайти собi пару?

Ранiше це не потребуваrrо вiд них великих зус1,Iль, бо традицiйно японськi
шлюби влаштовувалися за допомогою посередникiв (ix називали <накоу-

до)), що ýомовлялися про формаrrьнi зустрiчi, за допомогою якr{х неодру-

жена молод,ь могла знайти собi потенцiйного шлюбного партнера. Ще в
1960-х роках ця форма одруження переважала в Японii. Вiдтодi зменшен-

ня Ki,lbKocTi накоудо й поширення захiдного стилю романтиl{ного ш,л.юбу

призвели дtо того, що KirtbKicTb таких договiрних шлюбiв упала до 5 % вiд

загаrrьноi кiлькостi одружень. A,{e багато сучасних молодих японцiв над,то

зайнятi на роботi, надто недосвiдченi у справi залL{цяння i надто cKyTi, щоб
заводити романтичнi стосунки,

Вiдмирання традицii договiрних шлюбiв у Японii протягоА,1 ocTaHHix де-
сятилiть збirлося з поширенням електронного дистанцiйного спiпкування
за допомоrою eлeкTpoHHoi пошти, спrс-повiдомлень i мобiльних телефонiв,

що спричинило занепад умiння спirrкуватися безпосередньо, тет-а-тет. Про
один характерний випадок розповiв MeHi японський прияте,tь. Обiдаючи в

pecTopaHi, BiH був вражений, побачивши двiirко молодих добре вд,ягненI,ш

,л.юдей, якi нiяково сидiли мовчки один проти одного за сусiднiм столиком,
нахиливши голови та втупившись у cBoi смартфони, майже не дивлячись
одне на одноIо. Нарештi мiй друг зрозумiв: хлопець i дiвчина почувалися

над,то знiченими, щоб розмовляти один з одним безпосередньо, i тому об-

мiнювалися LIерез стiл смс-повiдомrrеннями. От тобi й романтичнi стосун-
киI 3BicHo, моподi американцi також € (наркоманами> електронного спiл-
кування, але во}Iи (на вiдrrriну вiд cBoix японських однопiткiв) принаймнi

успадкували американську культурну традицiю особистих побачень.
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японська низька народжуванiсть i невисокий коефiцiент одружень с безпо-

серед,нiми причинами Авох ocTaHHix великих проблем, якi чiтко усвiдомлю-

ються в японському cyclliлbcTBi: зменшення чисельностi населення та Його

старiння.
оскiльки piBeнb народжуваностi в Японii довгi роки був нижчим за pi-

вень вiдтворення, ст,адо очевидним, що насамкiнець населення Японii пе-

рестане зростати i почне зменшуватися. Дле, тим не ivlegme, результати ос-

танньоrо переп}rсу викликали шок, адже його данi пiдтвердили, що момент,

якого так боялися, зрештою настав. Якщо I1ерепис 2010 року зафiксував

|28 а57 352 житехiв Японii, то перепис 2015 року встановив, що чисельнiсть

населення становить L27 |lO 000 осiб, тобто з'ясуваrtосЯ, що японЦiв сталО

на 1 мirrьйон менше. З ог,tяду на сучаснi тенденцii та BikoBy структуру япон-

сtкого населе}Iня науковцi прогнозують, що станом на 2060 piц насе^ення

Японii зменшиться на 40 мiльйонiв i становитиме 80 мiльйонiв 
^юд,еЙ. 

F{а-

слiдки зменшення населення Японii та його перетiк iз села до MicTa досить

очевиднi. Школи в Японii закриваються зi швидкiстю 500 за piK. ýепопу-

ляцiя сiльськоi мiсцевостi призводiить до запустiння сiл i маленьких Micтe-

чок. Iснують побоювання, що без збiльшення kiлbkocTi населення як рушiя

економiчного зростання менш населена Японiя стане бiднiшою i слабшrою

на свiтовiй apeнi. у 194В роцi ця Kpaiнa посiдала п'яте мiсце у cBiTi за Kiлbкi-

стю населення; станом на 2007 piK вона опустr{лася на десяте мiсце, вiдстав-

ши вiд Нiгерii та Бангладеш; а згiдно з останнiilIи прогнозами, через t<iлbka

десятилiть люд,ей в Японii стане менше, нiж у таких не надто розвинених
kpaigax, як Конго та Ефiопiя. Такий прогноз багато японцiв вважають при-

низливим, бо BiH начебто автоматично припуска€, що Kpaiнa з насе,\енням

меншим, нiж у Конго, буде слабшою та менш впливовою, нiж Конго.

Тому прем,ер Сiндзсl дбе заявив у 2015 роцi, що метою його адмiнiстра-

r{ii стане збереження японського населення хоча би на piBHi 100 мiльйокiв

за рахунок пiдвищення заrального коефiцi€нта народжуваностi вiд 1,4 до

1,8 дитини на жiнку. Дrrе пiдвищення <виробництва> дiтеЙ запежить вiд ба-

жання молодих японцiв, а не планiв прем'€ра дбе. Я вже пояснював причлI-

ни, з яких молодi японцi, переконанi, що Яrrонiя буде заможнiшою, якщо в

нiй народх<уватиметься бiльше дiтей, тим не менш, caМi сприяти народжен-

ню дiтеЙ не бах(ають.
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Що чекае Японiю в майбутньому

Д чи дiйсно зNIеншення KiлbKOcTi населеrrня стало для Яfiонii про6ле-

мою? У cвiTi е багато Kpaiн iз населенням значно l!{еншим за японське, про-

те вони вважаються багатими i впливовими гравцями на сIriтовiй сценi. Lie

Двстраrriя, Фiн,rяндiя, Iзраi,tь, Нiдер,rанди, Сiнгапур, Швецiя, Швейцарiя i

Тайвань. 3ровумiпо, що цi краiни не € свiтовими вiiIськовимL,I лiдерами, але

нинiшtня Японiя тако}к не вход,}Iть до числа oCTaHHix завдяки cBoif,{ консти,

туцii та IIоширен},Iм у KpilHi пацифiстським поглядам. Me}{i зда€ться, що

Японii буде не гiршrе, а краще з населенням, меншим за н],{нiшн€, бо це озна-

чатиме меншу потребу в мiсцевих та iмпортованI,1х ресурсах. LIижче м].{ пе-

реконаемося, що брак мiсцевих pecypciв заRждr1 висiв i висL,rть прокляттям

над Японiею впроАовж yciei ii HoBiTHboi icTopiT, а caцi японцi вважають, Iцо

iхня kpaiHa постiйно вiдчувае ресурсний голод. Тому зменшення населення

Японii вида€ться MeHi не проблемою, а одним iз Ti великl,rх благ.

HaBiTb Ti японцi, яких непокоiть зменшення населення Тхньоi краТни, по-

годжуються, що значно бiдьшою пробдемою е його старiння. Нинi Японj,я

ма€ найвищу в cвiTi тривалiсть жит\я (В4 роки порiвяянс) з77 у Споrrучених

Штатах та 40-45 роками в багатьох африканських Kpaiнax) i найбiльший вiд-

соток люАей похилог0 BiKy. Уже 3араз2З 7о японСЬкОГО НаСеАеННЯ СТаНОВАЯТЬ

люди BiKoM понаА 65 poKiB i б % - бiдьш як В0 poKiB. Згiдно з прогнозами, на

2050 piK цi цифри зростуть вiдповiдно до 40 та 16 _О,6. (Дналсlriчнi показники

в африканськiй KpaiHi lvlалi станоtsлять лише З та 0,1 %.) ýо 2050 року японцi

BiKoM вiд 80 poKi3 переважать кiлькiсно дiтzrахiв до 14 poкiB, а люди вiд 65 ро-
KiB перевищать чрIсло цих дiтей у пропорцii бiльш як 3 до 1.

Майте на увазi, що особисто я не маю нiчого проти людей старших за

80 poKiB. (IJe буrrо б неповагою до самого себе, оскiльки MeHi Rже В2.) Дле,

як т0 кажуть, що занадто, то не зд,раво, i цей вислiв прямо стосуеться осiб

похилого BiKy. Ве,rика KiлbкicTb таких людей ляга€ важким тяrарем на за-

rальнонаIliональну систеý,lу rэхорони здоров'я, бо вони значно вразливillli

до хвороб порiвняно з модод,дю,0собливо до хвороб хронiчних, невилiков-

них, важковилiковних та (дорого) вилiковних, таких як серцевi хвороби та

деменцiя. У Mipy того, як вiдсоток FIаселення, старшого за 65 poKiB, зростае,

збi.льшуеться i загальний вiдсоток пegcioнepiB, тод,i як кiлькiсть людей, що

працюють, зменшуеться. Це означа€ зменшення кiлькостi молодих працiв-

никiв, якi слуrують сдиним ресурсом утримання дедалi бiльшоi кiлькостi
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пeнcioнepiв: BoHI,I утримують ix або безпосередньо шляхом фiнансовоI до-
помоги та особистого догляду в ciM'i, або опосередковано через державнi
пенсii та cL{cTeMy охорони здоров'я лiтнiх rtюдей, що фiнансуеться за раху-
нок податкiв, сппачуваних молодшими людьми. Японське спiввiдношення
<працiвникиiпенсiонери)) ocTaHHiM часом катастрофiчно знизилося: з 9 лю-

дей, що працюють, на одного пенсiонера в 1965 роцi до 2,4 на сьогоднi, а на

2050 piK це спiввiдношення може становити 1,З до 1.

3BicHo, можна зауважити, що Японiя - не €д1,1на краiна з народжува-

нiстю, що ста€ дедалi нижчою, старiючим населенням та важким суспiль-

ним тягарем у виглядi пенсiй i систем соцiа.tьного страхування, TaKi caMi

проблепrи притаманнi yciM KpaiHaM розвиненого cBiTy - просто в Японii
BoHrI загострI,1лися до краю. Ми, американцi, також переймаемося майбут-
HiM недофiнансуванням нашоi системи соцiа,tьного забезпечення. В ycix

захiднtэевропейських KpaiHax piBeHb народ,жуваностi нижчий вiд рiвня вiд-

творення, а в двох iз цих KpaiH BiH HaBiTb менший, нiж в Японii. Але у США
та €вропi цlrми проблемами переймаються MeHrrIe, нiж у Японii, бо цi краiни
не потрапиrrи в лабети мiж насеrrенням, що зменшу€ться, i населенням, яке

cTpiMKo cTapie. Чому? Як iM вдапосяуникнути TaKoi халепи?

Вiдповiдь на це запитання стосусться проб,л,еми, яку я вважаю найго-

ловнiшою з решти трьох великих проблем Японii i яку caMi японцi часто не

вважають проблемою взагалi. IJe - вiдсутнiсть iммiграцii до Япсlнii.

В етнiчнопtу вiдношеннi Японiя е найбiльш однорiдною серед, краiн замож-

них та густонаселених i дуже цим пиша€ться. KpaiHa не запрошуе до себе

iMMirpaHTiB, всi,л,яко ускладню€ процес iммiграцii для тих, хто хоче до Hei

перебратися, а ще бiльше - процес отримання японськоrо громад,янства

тими людьми, кому все ж таки вдалося iммiгрувати, Як част,ка загального

населення краiни, iммiгранти та ixHi дiти становлять 28 7о населення Ав-
cTpa,rii, 21 О/о населення Канади , |6 О/а 

- Швецii, 14 ОЬ 

- США, але тiльки 1,996

населення Японii. Iз бiженцiв, що шукають притулку, Швецiя приймае 92 О/о,

Нiмеччина - 70 О/о, Канада - 48 О/о, а Японiя лише 0,2 7о. (Наприкrrад, у 2013

та 2014 роках Японiя прийняла вiдповiдно лише б та 11 втiкачiв.) Iноземнi
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Що чекае Японiю в майбутньому

працiвники становлять 15 % робочоi сили у Спо,л,учених Штатах, 9 О/о в Hi,
меччинi, але всьоrо Аише 1,3 % в Японii. Так, Японiя тимчасово впускае д!о

себе iноземних робiтникiв (так званих гастарбаilтерiв), яким видають вiзи

на 1-3 роки з огляду на ixHi високi професlйнi навички (наприкrrад, кораб,rе-

будiвникiв або будiвеrr.ьникiв для споруАження об'ектiв токiйських ОrliмпiЙ-

ських iгор 2020 року).Але таким iноземцям вкрай важко отримати в Японii

громадянство або право на постiйне проживання.

€динипt великим контингентом iммiгрантiв до Японii в перiод сучасноi

icTopii стали кiлька мiльйонiв корейцiв до та пiд час ýругоi cBiToBoi вiйни,

копи Корея була японською колонiею. Однак бiльшiсть тих корейцiв буrrо

силомiць завезено як пiдневirrьну робочу сипу. Скажiпtо, Ma.to хто зна€, що
10 7о zrюýей, якi загинули в результатi ат,омногrэ бомбардування Хiросiп,tи,

були корейцями, якi там працювали"

Недавно двое японських MiHicTpiB з нинiшнього уряду здкликlли роз-
lIJири,ги iммiграцiю. Зокрепrа, Сiгеру Iсiба, MiHicTp регiонального розвитку,
заявив: <<Колись японцi iммiгруваrtи до Пiвденноi й Пiвнiчноi Аiлrерики i
змогли ужитI,Iся з мiсцевими жителями, залишаючись пр!1 цьому гордими

японцями,.. Hemtae сенсу вiдмовляти iноземцям, якi приiздять до Японii,

якщо нашi люди робили те ж ca}Ie за кордоном). Наприкrrад, у Перу був

свого часу rIрезид,ент-японець, у США - сенатори-ялонцi та японцi-кон-
гресмени, а також ректори унiверситетiв.

Негативне ставлення уряду до iммiграцii вiддзерка,лю€ аналоIiчне став-

лення до Hei японських громадян, засвiдчене багатьма опит,уваннями

громадiськоТ думки. Воно радлrкально вiдрiзняеться вiд ставлення до iM-

мiгрантiв у рештi багатих KpaiH, Частка японцiв, якi вl,tступають проти

збiльшення числа прибуrrьцiв i надання iM права на постiйне проживан-

ня, становить 63 О/о;72 О/о японцiв вважають, що iммiгранти сприаIиняють

зростання злочинностi; 80 ?6 не погоджуються з тiею думкою, що iноземцi

сприяють розвитку суспiльства, пропонуючи HoBi iдеi, на вiдмiну Bib 57-
75 % амерлrканцiв, канадцiв та австралiйцiв, якi мають протилежну точку
зору, I навпаки: мiкроскопiчно мала частка японцiв (пише 0,5%) вважають

iммiграцiю найважливiшою проблемою, яка стоiть перед iхньою краiною,

тодi як протилежноi думки дотриIчlуються до 15 7о американцiв, французiв,
шведiв i британцiв.
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СкажУПряМо:ЯнеВВажаю'щонеrатиВНестаВленняяпонцiвдоiммiгра-

цii е хибним i що його сzriд змiнити. В кожнiiл kpaiHi iммiграцiя як створюе

проблеми, так i принсlсить певну вигоду, Нехай кожна kpaiHa самостiйно

зважу€ спiввiдношення вигоди та проб,пем i на ocHoBi цьоrо визначае влас-

ну iммiграцiйну полiтику. Не дивно, що Японiя, етнiчно однорiдна KpaiHa iз

трИВалоюiсторiеюiзо,rяцiiтавiдсУтностiiммiграцii,високоцiнУссвоюет-
нiчну однорiднiсть, тодi як Спопученi Штати, KpaiHa етнiчно розмаiта, май-

жевсiгромадяниякоiенащадкамисУчаснихiммiгрантiв'неВВажаеетнiчнУ
однорiднiсть великою цiннiстю. ýи,tема Японii полягае в тому, що вона по-

терпа€ вiд загальновизнаних проб,л,ем, якi iншi краiнИ пом'якшуЮТL, За ДОПО-

могою iммiграцii, але сама ще не визначилася, яким чином буле чi проб,rеми

вирiшувати, не вАаючись при цьому до iммiграцii,

l{айбiльшими з них е згадtана вище вза€мопов'язана група проб,л,ем:

падiння народжуваностi, старiння населення i резу,л,ьтуючий економiчний

тягар, який поляга€ в тому, що дедалi меншiй кiлькостi молOдих i здоро-

вих платнИкiв податкiв доводиться оплачуВати пенсii та охорону здоров'я

д,едалi бi.tьшtого числа непрацюючих пенсiонерiв, чие здоров'я невпинно

погiршусться. Незважаючи на те, що сшА, Канада, Австра,riя та Захiдна

€вропа також стикаються з падiнням народжуваностi та старiнням сво-

ro kopiHHo2o населення, цi краiни мiнiмiзують }iегативнi нас,tiдки таких

явищ, запрошуючи до себе велику кiлькiсть молодих робiтникiв-iммir,ран-

TiB, Японiя не в зi\Iозi компенсувати зменшення робочоТ сили, залучаю-

чи до роботи бi,rьшу кiлькiсть cBoix освiчених непрацюючих MaTepiB, бо,

на вiдмiну вiд США, в Японii практично не icHye великоТ KiлbKocTi жiнок,

яких можна буrrо б приватно найняти для догляду за дiтьми, На вiдмiну

вiд СШД, нема€ в Японii й великогО контI,Iнгенту чо.п.овiкiв та жiнок, яких

можна буrrо б наймати для доrляду за старими людьми як удома, так i в

,riкарнях. (щi рядки я пишу, i досi не оговтавшись вiд потрясiння, пережи-

того в результатi cMepTi cBoei xBopoi японськоi родички, чия родина мала

годувати й дог,rядати fi у шпита,ri,)

якщо судити з великоi kirrbkocTi патентiв, виданих японським винахrд-

никам, процес iнновацiй розвиваеться в цiй kpaiHi жвавими темпами, од-

нак японцi занепоко€нi тим, що KirrbKicTb радикальних iнновацiй менша,

нiж можна було б очiкувати з огляду на великi iнвестицii в досrriдження
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Що чекае Японiю в майбутньому

й розробки. Про це свiдчить i вiдносно скромна кiлькiсть Нобелiвських
премiй, присуджених японським науковцям. Бiдьшiсть американських но-

беrriвських лауреатiв е або iммiгрантами першого поколiння, або iхиiми

нащадками. Дле iммiгранти та ixнi нащадки трапляються серед японських

науковцiв так само рiдко, як i iммiгранти серед японськоrо населення вза-

галi. Це спiввiдношення мiж iммiгрантами та нобеlriвськими лауреатами

не д,иву€, якщо згадати, що готовнiсть iти на ризик i намагатися зробити

щось радикально нове € передумовою як для емiграцii, так i дпя iнновацii

наЙвищого рiвня.
В короткочаснiй персIIективi Японiя навряд чI,I виявI,Iть готовнiСТЬ виРi-

шувати названi вище проблеми за допомогою iммiграцii. В довгостроковiй
же перспективi невiдомо, чи будуть цi пробаеми Й дапi докучати японцям.

Можливо, вони вирiшать долати iх, змiнивши свою iммiграцiйну полiтику,

або знайдуть якийсь iнший спосiб ix усунення, не пов'язаний з iммiграцi€ю.

Якщо Японiя все ж таки вирiшить переглянуT \, свою iммiграцiйнy полiти-

ку, то як зразок iЙ може пiдiЙти полiтика Канади, яка оцiню€ заявникiв, що
прагнуть потрапити до краiни, з точки зору тi€I потенцiйноi користi, яку

вони можуть iй принести.

Наступною пiсля iммiграцii великою проблемою, якiй придL\яють мало

уваIи, € вплив поведiнкrl Японii пiд час вiЙни по вiдношенню до Китаю Й

Кореi на fi нинiшнi стосунки з цими краiнами" Пiд час ýругоi cвiToBoi вiйни

та до неi Японiя завдала багато зла народ,аN,1 iнших азiЙських Kpaiн, особли-

во Китаю та Кореi. 3адовго до <офiцii.rного)) оголошення вiйни 7 грудня

1941 року Японiя вже вела активнi бсlйовi дii проти Китаю (починаючи з

1937 року). Пiд час Tiei вiйни японськi вiйськовi вбиtуи мiльйони китайцiВ,

часто - по-варварському, використовуючи зв'язаних китайських поло-

нених для вiд\працювання практики штикового бою i загартування психi-

ки японських солдатiв. Вони вбиlи KiлbкacoT "lисяч цивiльних у HaHKiHi

протягом грудня |9З7 - сiчня 193В року, а також багатьох iнших китайцiв,

щоб помсти,lися за HaлiT американських лiTaKiB пiд командуванням пiдi-

полковника ýydT,l,a на Toкio в 1942 роцi. Хоча в нинiшнiЙ Японii цi з,tочини
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загалом заперечуIоться, вони пiд час ско€ння були чiтко задокументованi
не лише китайськими та iноземними оглядачами, а i,I самими японськими

вiйськовими. (Понад 400 вiдповiдних фотографiй можна побачити у кни-

зi Ci Ягrrа та ýжеймса iня The Rape of Nanking: ап Undeniable History in
Photographs, 1999,) Японiя анексувала Kopero в 1910 роцi, нав'язала вивчен-

ня } школпх японськоi мови замiсть корейськоi, яке тривало Bci 35 poKiB

японськоТ окупацii, сиrrсrмiць змусила багатьох Kope1.1oK та жiнок iнших на-

цiонаrrьностей до сексуального рабства в японських вiйськових борде,лях,

а багатьох чоrrовiкiв-корейцiв фактично перетворила на рабiв, якi працю-

вали на японську армiю.

Ненависть до японцiв i досi е поширеним явищем у Китаi та Kopei. На

думку китайцiв i корейцiв, Японiя належним чином не визнала cBoi звiр-

ст,ва пiд час вirlни, не перепросила за них i не розкаялася. Наседення Ки-
таю в 11 разiв перевищуе KinbKicTb жлrт,елiв Японii, а населення Пiвденноi та

Пiвнiчноi Kopei разоп{ узяте становить бiльш як половину японського. Ки-
тай i Пiвнiчна Корея володiють ядерною зброею, Китай, Пiвнiчна Корея та

ГIiвденна К.орея мають Be,tl,tKi й добре оснащенi apMii, тодi як японське вiй-
сько залI,Ilца€ться мiкроскопiчним через нав'язану Спо.л,ученими Штаташtи

конс:титуцiю та пацифiзм, пошrир енииу сучасному японському суспirr.ьствi.
Llac вiд часу Пiвнiчна Корея здiilснюе запуски cBoix бадiстичних ракет над

Японiею, деjчIонструючи сtJою здатнiсть вразI,Iт].I i]. Однак Японiя втягнута в

територiапьний спiр як з Китаем, так i з IIiвденною Кореею через крихiтнi
без,л.юднi островr1, якi caMi по собi не мають великоi цiнностi, але важливi
з огляду на те, що воАи бiля кожного з них багатi на рибнi та мiнеральнi

ресурси, а також родовища газу. Отаке поеднання фактiв, як на мене, загро-

жус Японii великими небезпеками в довгостроковiй перспективi.

ýля характеристики ставлення азiатiв до японського бачення ýругоi
cBiToBoi вiйни можна навести висловлювання Ai Куан Ю, проникливого
знавця рiзних народiв, якиir, будучи прем'ер-мiнiстром Сiнгапуру впродовж
кiлькох десятиrriть, мав змогу добре вивчити Японiю, Китай, Корею та ixHix

,л,iдерiв: <На вiдмiну вiд нiмцiв, японцi не пережилl{ катарсису i не знишlиrtи

ту отруту, яку мiстить iхня суспiпьна система. Вони не розповirrи своiЙ мо-
лодi про те зло, яке вони заподiяли iншим народам, XaciMoTo (японський

прем'ер) висловив свiй <rлибокий жаль> пiд час вiдзначення 52-х роковин
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закiнчення ýругоi cBiToBoi вiйни (|997), а також <г,цибоке каяття> пiд час

свого вiзиту до Пекiна в серпнi 1997 року, Аде BiH не поцросив вибачення,

як того сlчiкували вiд Hboгo китайцi та корейцi. 3 якоiсь причини японцi не

бажають цього робlлти. Попросити вибачення означа€ визнати, що Tl,t ckoiB

зzrо. А висловленi <rллtбокий жаль та каяття>) просто виражають ixHi нинiш-

Hi суб'ективнi вiдчуття. Вони заперечують, що в HaHKiHi стала,ся рiзанина;

що корейськl-rх, фiлiппiнських, голландських та iнш1,1х жiнок вони змуси-

ли до porri <жiHo.roi обслуглr> (евфемiзм, якиiл означа€ (сексуальнi рабинi>)

японських со,tдатiв у прифронтових зонах; що вони здiйснювали жорстокi

бiодогiчнi ексIIерименти на живих китайцях, корейцях, Nlонголах, росiянах,
а такOж iнших поАонених у Маньчжурii. В кожному з вI4падкiв вони неохоче

визнавали своi зло.Iини лише ToAi, коли iм наводи,tи неСПросТоВнi Аока3И,

взятi з ixHix же документiв. IJe породхtувало гriдозру rrцодо пrаl"лб,чтнiх HaMi-

piB Японii. Сьогоднiшня поведiнка японцiв е маркером ixHboi поведi}{ки в

майбутньому. Якщо вони соромитимуться свого минулого, то буАуть },Iенше

схильними повторити йоrо>.

Щороку серед Moix старшлокурсникiв у Ка,л.iфорнiйському унiверситетi
Аос-Анджелеса трапляються студенти з Японii, якi розмовляють зi мною

про сво€ тамтешне навчання i про враження вiд переiзду до Каzr.iфорнii.

Вони розповiдають MeHi, що на уроках icTopii в японських школах TeMi

ýругоi cBiToBoi вiЙни гtридi,rяеться мало часу (кбо та вiЙна тривала лише

кiлька poKiB на тлi тисячолiть японськоi icTopii>), нiчого або майже Hi-

чого не говориться про роль Японii як аrресора, нагоАошуеться на тому,

що японцi - це жертви (двох атомних бомб, якi вбили близько l2O ти-
сяч осiб), а не винyватцi, що несуть вiдповiда,rьнiсть за смерть мiльйонiв
пред,ставникiв iншlдх народiв та кiлькох мiльйонiв японських ВiЙСЬКОвих i

цивiльних людей1, причому провина поклада€ться на Спо"tуtlенi Штати, якi
начебто хитрiстю втягнули Японiю у вiйrrу. (3аради справедливостi с,liд

сказати, rцо корейськi, китайськi та американськi шкiльнi пiдручники по-

Аають власну, перекручену версiю подiй ýругоi cBiToBoi вiйни.) Moi яllон-
cbKi студенти отримують шок, вступаючи до асоцiацiй азiйських cTyAeHTiB

у Аос-Анджелесi, де спi,л.куютъся з одноrtiтками з Kopei та Китаю i вперше

чують про японськi вiйськовi з,л,очини, якi й досi породжують ненависть

до Японii у ст)ъентiв iз цих KpaiH.
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Водночас деякi з Moix японських студентiв, а також багато iнших япон-

цiв, говорячи llpo численнi вибачення, висловденi японськими по,tiтиками,

заIIитують: <СкLtьки iце Японiiтреба просити вибачення? Хiба ми вже недо-

статньо flерепросили?> Стисла вiдповiдь звучатиме так; Hi, недостатньо, бо

Ti вибачення звучал],{ }{ещиро l.r непереконливо, до того ж лунали вони на тлi

заяв, спряNlованих на мiнiмiзацiю або заперечення япOнськоi вiдповiдально-

cTi. Вiдповiдь бiльш розrорнута мае мiститl,t порiвняння протилежних пози-

цiи Японii та Нiмеччини у справi подолання спадш{ини своеi недавньоi icTopii,

а також запиl,ання: чому позицiя Нiмеччини виявилася загалом лереконли-

вою для ii колишнiх ворогiв, тодi як позицiя ЯпонiТ не переконала Ti основних
жертв - Китай i Корею? В роздi,ri б ми говорили про Ti численнi способи,
якими нiмецькi ,riдери вис:\овил1{ кая,Iтя lit визнали свою вiдповiдальнiсть i
яким1,1 нiмецьких школярiв навчають правrlльно cгавитися до того, що ко-
дись скоiла iхня KpaiHa. Китайцiв i корейцiв змогАа б переконати щира ре-
акrliя Японii, ана,л,оr,iчна реакцii Нiмеччинrr: напрI4клад, якби прем'ср-мiнiстр
Японii llрибув з вiзитом до HaHKiHa, став навколiшки перед присутнiми ки-
тайцями i попросив пробачення за рiзагtинуi яку влаштували в цьому MicTi
японськi мi,л.iтаристи пiд час вiйни; якби по всiйr Яrrонii бу,tо вiдкрито музеi
та пам'ятники i збережено концтабори д,tя вiйськовополонених iз фотогра-
фiями та детальною розповiдАю про японськi звiрства пiд час вiйни; якби
японських шко.пярiв регулярно возили на eKcKypcii до таких мiсць у Японii,
а також за fi межами - до HaHKiHa, Сандакана, Батаана та Сайпана; якби
Японiя бiльше уваги придiпя,л.а зображенню не японських жертв японських
же звiрств, а не японських жертв вiйни. BTiM, подiбнi заходи немисаимi в су-
часнiй Японii, хоча широко практикуються в Нiмеччинi. Та допсlки вони не

будуть практикуваT ися в Японii, Китай та Корея й да,л,i з недовiрою ставити-
мугься до нещирих японських вибачень, да,л,i ненавидiтимуть цю KpaiHy. I до-
поки Китай та Корея озброюватимуться до зубiв, а Японiя залишатиi\Iеться

без засобiв захисту, }iад нею й даrr.i нависатиме велика заtроза.

Iснування кожного народу залежить вiд поновлюваних природних ресур-
ciB, вк,л,ючно з ,tiсами, рибними запасами, BepxHiM шаром Грунту, чистою
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водоЮ та чистиМ повiтрям. Yci цi ресурси пов'язанi з проблемами iX рацi-
онального використання, i в цьому вiдношеннi HaykoBrti вже мають неаби-

якиЙ досвiд. Якби cBiToBi лiси та рибнi прорIисли використовували вiдпо-

BiAHo до рекомеНдованих наЙкращих практlIк, то можна буrrо б користува-

тися лiсогосподарчими та водними продуктамl{ необмежено довгий перiод

часу, д,о того ж у кiлькостях, дост,атнiх Аля заАовоАення потOчних потреб

нинiшнього свiтового населення. Дле, на х(аль, використання природних

pecypciB € здебiльшого руйнiвним i несталим, Площа бiльшостi свiтових

лiciB скорОчуеться, а бiльшiсть рибних промислiв перебува€ у процесi руЙ-

нацii або вже зникла. У жодноi краtни немае достатньоi кiлькостi Bcix необ-

хiдних природних pecypciB; кожнiй доводиться iмпортувати ш{онаЙменше

деякi з них. Тому в бiльшостi KpaiH створено державнi агенцii, фiлii Mix-
народних природозахис}Iих органiзацiй (на кшта,л.т свiтового фонду Аикоi
природи та МiжнароАноТ органiзацii зi збереження природи) i мiсцевих

природозахисних орrанiзацiй, якi напружено працюють над вирiшенням

означених проблем.

Особдиво гостро цi проб,леми постали в Японii. ýо 185З року, коли краi-

на ще була закритоI0 для зовнiшнього cBiTy i ввозила вкрай мало iмпортн}Iх

ToBapiB, вона була самодостатньою у плaнi природних pecypciB. 3мушена

покладатися лише на Bдacцi лiси i занепоко€на ix знищенням у 1600-х роках,
Японiя однiсю з перших, незалежно вiд Нiмеччини та Швейцарii, розроби-
ла HayKoBi методи ведення лiсового господарства з метою рацiональноrо

управлiння лiсовими ресурсами. Проте нинi, через виб)D(ове зростання на-

селення пiсля 1853 рок},, пiдвищення рiвня життя та норми споживання, ве_

лику щiльнiсть населення, яке компактно проживае I{a МаАенькiй теРиТОРii,

а також через потребу в сировинi д,ля сучасноi iндустрiальноi економiки

японiя перетвор1.1лася на одноf о з найб|льших у cBiTi iмпортерiв природних

pecypciB, МаЙже Bci потреби Японii в непоновлюваних ресурсах, зокрема у
нафтi, природному газi, нiкелi, алюмiнii, HiTpaTax, карбонатi калiю та фос-

фатах, а також бiльшriсть потреб у залiзi, вугiллi та Miдi задовольняються за

рахунок iMrlopTy. Що ж до поновлюваних прироАних pecypciB, то японiя по-

стiЙно займа€ перше-трет€ мiсця у cBiTi як великиЙ iмпортер морепродук-

TiB, дерев'яних колод, фанери, тропiчноi деревини твердих порiд, а також

паперу та целюлози д,ля його виробництва.
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Отаким е довгий список осI{овних pecypciB, якi доводиться завозити

Японii. Оскi.лькl,t кожного з цих pecypciB ста€ у cBiTi дедаrri менше, вона

буде першою або однiсю з перших KpaiH, якi гостро вiдчують на собi нега-

тивнi нас,л.iдкl,t TaKoi ситуацiТ. Японiя € також однi,ею з розвинених краiн,

що сутт€во залежI,lтt! вiд iмпорту продовольства дrrя потреб cBoix грсlма-

дян, HlrHi вона ма€ найвище вiдношення (20) сizrьськогоспод,арськоrо iM-

пOрту до сirrьськогосподiарськоrо експорту серед розвинених KpaiH. Потiм
iде Пiвденна Корея з коефiцiентом 6, тодi як CIIIA, Бразlrлiя, Iндiя, Ав-
стра.пiя та багато it-tших розвинених KpaiH € чрIстими експортерами про-

довольства.
Отже, японцi мають yci пiдстави вва_х(ати свою KpaiHy бiдною на ресур-

си. Тому можна бу.л.о б очiкувати, що Японiя як розвинена KpaiHa, що дуже

залежить вiд iмпорту pecypciB, матиме велику мотl,tвацiю стати провiдним

свiтовим рушiем у справi ix рацiона"tьноi eKcrInyaTartii. 3окрема, iй могла б

належати провiдна роль у рацiонаrrьнiй експrrуатацii свiтових запасiв риби
та лiсових pecypciB, вiд яких Японiя залежить особ.л,иво сильно.

Та хоч як параАоксально, все склалося якраз навпаки. Як директор CBi-
товоrо фо*пду дикоi прироАи та Мiжнародноi органiзацii зi збереженн я при,

роди, я отримую багато iнформацii про нацiональну поrriтику )rправrriння
природними ресурсами, з якою мають справу цi двi органiзацii. Я також от-

римую чимало вiдомостей конкретно про японську по,л.iтику в цiй сферi вiд

своiх ягtонських др}rзiв та колег, Схоже, що Японiя € розвиненою краiною,

яка демонструс найменшу пiдтримку i найбi,л,ьший спротив полiт,ицi рацiо-
нального використання pecypciB за корд,оном. Японiя завозить значно бiль-

ше нелегальноi деревини, нiж Спопученi Штати i краiни €вросоюзу, - яку
перерахунку на одну людину, так i в процентному вiдношеннi до загального

обсягу iмпортованоi лiсовоi продукцii" Японiя с лiдером у протидii ухвален-
ню мiжнародних законiв, якi сприяли б ощадливому викоррIстанню океан-

ських запасiв риби та китiв. I-{аведу два IIриклади.

Перший iз них стосу€тl,ся атлантичного та серед,земноморського тун-

ця блакитного, який особливо цiнусться i споживасться в lIпонiI у виглядi

сашiмi та сушi. Недавно в Японii продали одноrо великого iмпортованоrо
тунця за приголомшливою цiною: понад, 1 мiльйон доrrарiв. Через надмiр-

ний вилов запаси тунця рiзко зменшуються, i це стимулюе контрзаходи,
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спрямованi на збереження цього цiнного ресурсу шляхом погодження ра-

цiонаrrьних обсягiв вилову та запровадження квот на вилов. Дле, яким би

неймовiрним це не здавалося, коли в 2010 роцi надiйшrtа пропозицiя взяти

запаси тунщя блакитного пiд плiжнародний захист, серед iнiцiаторiв звер-

нення Японii не виявилося, [{авпаки - вона за6,rокувала таку пропозицiю

i визнала це cвoiм дипломатичним трiумфом.

lще один приклад. Сучасна Японiя е провiдною китобiйною краiною

i активно займаеться ц}lм промис;\ом. Мiжнародна китобiiана ксlмiсiя ви-

знача€ квоти полIовання на китiв. Кожного року Японiя в цi,л.колл законнийI

спосiб обходить цi kBoTl,t, убиваючи велику кiлькiсть китiв начебто для до-

слiдницькоi дiял.ьностi, аде пoTilyi не публiкуе майже жс)д,ноi iнформацii про

ймовiрнi досrriдження, а HaToMicTb прода€ забитих китiв на пr'ясо. Однак

споживчий пOпит }{а китове м'ясо, i так невисокиIl, постiйно падае, тому

воно марнуеться як собачий корм або добрl,тво, а не використовуеться для

харчування людей. Пiдтримка кI,1тобiйного проlч{ислу обертаеться для Япо-

Hii економiчними втратами, бо fi китобiйна промислоRiсть отриму€ Maclrl_

табну урядову пiдтримку кiлькома способаN,Iи: прям}Iми субсидiямлr самим

китобiйним суднам; додатковими субсидiями кораблям, якi супр<эвOАжуЮТЬ

i захищаtоть китобiйнi судна, та прихованими видатками на так звану мiж-

народну догIомогу, що виплачуеться малим KpaiHaM - членам МЬкнародноi

китобiйноi KoMicii, якi не займаються китобiйним промислом, як хабар за

те, що вони rолосуватимуть проти обмежень на загOтiвлю китiв.

Чому ж Японiя поводиться саме так, а не iнакше? Moi японськi друзi
пропонують три пояснення. По-перше, японцi плекають власний уявниi,t
образ як народу, що живе в гармонii з природою. I вони дil,iсно, згiдно :з

.градl_лцiями, використовували cBoi ,ricoBi ресурси рацiонально, але не за-

MopcbKi лiси та рибнi промисли, якими користуIоться зараз. ГIо-друге,

японська нацiональ}rа гордiсть не дозволяе iм пiддаватися мiжнародному

тиску. Найбiльше японllям не хочеться, ц{об cBiToBa спiльнота вважала,

нiби вони пiдда.л.ися тиску з боку кампанii проти китtrбiйного промислу,

яку проводиrtа органiзацiя <Грiнпiс>, а також мiжл*ародному тиску з метOю

врегулювання вилову блакитного тунця. Японiю можна охарактеризувати

радше як Kpaiнy, що виступа е не за китобiйнlrй промисел, а про|иu тих, хто

виступа€ проти нього. I, насамкiнець, усвiдомлення обмеженостi власних
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pecypciв стало причиною того, що впродовж ocTaнHix 140 poKiB Японiя на-
полегливо проголошувала _- як основу нацiонаrrьноi безпеки та нарiжний
KaMiHb зовнiшньоi полiтики - сво€ право на необмежений доступ до cBiTo-
вих природних pecypciB. BTiM, якщо така наполегливiсть i б1,,ла основою ре-
алiстичноi полiтики в минулому, коли запасiв свiтових pecypciB буа.о вдо-

сталь i пропозицiя переважала попит, то нинi, в умовах збiднiнrrя pecypciB,

схожа полiтика вже не може бути реалiстрIчною i спроможною забезпечити
стабiльнi позитивнi результати.

lr4eHi, ,lюдинi стороннiй, яка захоплю€ться Японiею, така протидiя рацi-
ональному використанню заморськ1lх pecypciB видаеться сумною й само-

руйнiвною. Своrо часу спроби заграбастати iноземнi ресурси вже призве-
ли Японiю до саморуйнiвноi поведiнки, коли вона одночасно почала вiй-
ну проти Китаю, США, Британii, ABcTpa,rii, Новоi Зеrrандii та Нiдер,rандiв,
Тодi поразка Японii буrrа неминучоitl, Поразка € неминучою й сьогоднi, але

в результатi не военного фiасксl, а виснаження як по}lовлюваних, так i непо-
новлIOваних заморських природних pecypciB. Якби я був злл.остивим дикта-
тором краiни, яка ненавидить Японiю i прагне зруйнувати fi, не вдаючись

до вiйни, я зробив би саме те, що робить ця KpaiHa зараз по вiдношенrrю

до caMoi себе: я знищив би Ti aaMopcbKi ресурси, вiд яких Японiя залежить,

А насамкiнець давайте розглянемо, що очiкуе Японiю в майбутньому в cBiT-
,ri наших 12 прогностичних чинникiв. Ми мог,tи б виконати суто наукову
вправу i просто визначити, з огляду на цi чинники, зможе чи не зможе Япо-
нiя успiшно подолати cBoi поточнi пробпепtи. Arre буде кориснiше, якщо ми
вкажемо, як}lм чином розумiння цих проtностичних чинникiв зможе допо-
могти ЯпонiТ розробити варiанти розв'язання названих пробrlем i подо,л.ан-

ня TI,{x перешкод, якi вона нинi сама собi створюс.
Однiсю з причин дпя оптiамiзму € японськцй iсторичний досвiд успiш-

ного подолання криз (табп. 1.2, чинник 8). ýвiчi впродовж сучасноi доби
Японiя стала вражаючим прикладом загальнонацiона,льноrо успiху в справi
переоцiнки цiнностейr та вибiркових змiн. Найбiльш радика,rьнi змiни вiдбу-
лися пiсля початку Реставрацii Мейдзi 186В року, Насиrrьницьке припинен-
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Що чекае Японiю в майбутньому

ня самоiзоляцii Японii внасrriдок прибуття ескадри пiд проводом комод,ора

Перрi у 1853 роцi спричинило побоювання, що Японiя, под,iбно до iнших не-

европейських краiн, може стати жертвою загарбання захiдними державами.

Та KpaiHa врятувалася за допомогою (аварiйноi> програми вибiркових зivliн.

Вона вiдмовилася вiд cBoci мiжнародноi iзсrляцii, сьогунату як способу вря_

Аування, caмypaiB як класУ та сво€i феодаrrьноi системи. Японiя запровад,I,{-

ла констиТуцiю, кабiнет MiHicTpiB як спосiб урядування, заfальнонацiонаrrь-

ну армiю, iндустрiалiзацiю, банкiвську систеvIу еврогlейського зразка, нову

систему шкirrьноi освiти, европейський" одяr (значною мiрою), европейськi

страви та европейську музику, Водночас Японiя зберегrrа iмператора, iерог-

dфiчне письмо, мову та значну частину cBoei ку,tьтури. Таким чином вона

не лише захистила свою незалежнiсть, а й стала лершою незахiдною kpai-

ною, що зрiвнялася iз Заходом у заможностi та могутностi, А пiсля ýругоi
cBiToBoi вiйни Японiя здiйсниrrа HoBi радика,л.ьнi вибiрковi змiни, вiдмовив-

шись вiд сво€i мiлiтаристськоi традицii та вiри в божественнiсть iмперато-

ра, запровадiивши демократiю, нову конституцiю i взявши курс на пожвав-

лення та розвиток експортноi економiки,

Ще однiею вагомою пiдставою для оптимiзму е японський iсторичний

досвiд терплячостi та здатностi вiднов.лIоватися пiсля невдач i поразок
(чинник 9), на чому наголошував сiнгапурський прем'ер-мiнiстр Ai Куан Ю,

чи€ крL{тичне висловлювання про Японiю я вже наводив вище: <Попри мiй

досвiд японськоi окупацii та Ti нацiонаrrьнi риси японцiв, яких я навчив-

ся боятися, ,гепер я поважаю ix i захоплююся н}Iми. iхня колективна солi-

дарнiсть, дисципrtiнаr роз}м, пiдприемrrивiсть i готовнiсть до жертв заради

нацii робrrять японцiв потужною продуктивною силою, Усвiдом,rюючи об-

меженiсть власних pecypciB, вони постiйно докладатимуть надзусиль задля

д,осягнення недосяжного. Завдяки своiм культурним цiнностяпt вони бу-

дуть одними з небагатьох, хто виживатиме пiсля будь-якоi катастрофи. Час

вiд часу на них обрушуються неперед,бачуванi удари з боку сил прироАи -
землетруси, таЙфуни, цунамi. Вони xoBaKrTb cBoix заrи6лих, оговтуються i

вiдбудовуються... Я буь вражений тим, як швидко життя поверталOся до
норми, коли побував у Кобе в листопадi 1996-го, лише через пiвроку пiсrrя

потужного земАетрусу. Японцi сприйня,л,и цю катастрофу абсоrtютно по-дi-

Аовому i энову зайнялися своf.ми щоденними справами).
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Iншими позитивними чинниками з мого списку, якi грають на руку Япо-

Hii, е свобода виборУ, яку мае ця KpaiHa завдяки своему ocTpiBHoMy роз-

ташуваннЮ й вiдсутнОстi спiльнlах сухопутних кордонiв iз сусiдами (чин-

ник 12), хоча ця свобода певним чином обмежуеться близькiстю китаю та

Kopei по той бiк неширокоi смуги води; виражена нацiональна iдентичнiсть,

гордiсть i згуртоваrriсть нацii (чинник 6); дружня пiдтримка або принаймнi

приязна нейтра,tы.tiсть з боку багатьох торгових партнерiв, okpiM Китаю та

кореi (чиннlлк 4); наявнiсть взiрцiв, якi можуть запропонувати Японii iншi

краiни в планi улагодження проблем, якщо вона вирiшить ними скориста-

тися (чинник 5, див. нижче). ýодатковими великими переваtами Японii с

Ti економiчна потужнiсть, людський капiталl к}\ьт}рэ, та довкirм.я, ilро яке

йtшлося на початку цього роздiл.у.

3азначенi переваги частково нейтраrriзуються трьома чинниками. Я зга-

дую про них не для того, щоб посилити песимiзм, а щоб зосередити уваrу
на тих принципах, якi Японii доведеться змiнити, якщо вона xoale успiшно
подолати своi нинiшнi пробrrеми. Однiею з перешкод е традицiйна засад-

нича tliHHicTb, яка вже стала недоречною з огляду на змiну обставин (чин-

ник 11), а саме спроби Японii забезпечити собi необмежений доступ до

свiтових природних pecypciB, так наче вони й досi безкiнечнi й невичерпнi,

замiстЬ того, щоб очолитИ мiжнародНi зуси,t,лЯ щодо переходу до рацiо-
нального використання Деда,ri бiднiших pecypciB. ýругою перешкодою €

погляд Японii на подii !,ругоi cBiToBoi вiйни, який фокусу€ться на жалю до

самих себе та баченнi cBoei краi.ни як жертви, вiд,мова визнати свою вiд-

повiдаrrьнiсть за вiйну та за вiйськовi злочини (чинник 2). В нацiональнiй

по,tiтицi, як i в особистому життi, досягти проrресу у вирirrrеннi тlробrrеми

не вдастьСя, заIIеречУючи власнУ провину. ЯпонiЯ мае взятИ ПРИКrrаД З Hi*

меччрIни i визнати свою вiдповiда.rьнiсть, якщо вона бажа€ полiпшити cBoi

стосунки з Китаем та Кореею.

Останньою перешкодою €, на мою думку, брак чесноi та реаrtiстичноi

самооцiнки в кiлькох ключових сферах (чинник 7). У цьому IIлaHi можна

навести два приклади: щойно згаданi проблеми iмпортованих pecypciB та

некритичне ставлення до власноi ролi в ýруriй свiтовiй вiйнi. Iще одним

прикладом е хибна впевненiсть японцiв у тому, що запобiгання з}\{еншенню

kirrbkocTi населення с вкрай важливою пробrrемою. Так, падiння кiлькостi

за2

населе

гато пI

шитьс]

ся нагi

протяI
ленни1

анет(
анеВ1

сф
викор]

ВВажаi

цiвниr
недос:

TiB, як

грами
японс
аНТ Дl^

CyBaHl

lчtiсцеt

заваж

гастаt

Bapiar
li недt

якого
нього

Чl

poKrBl

€ }1ен]

ка яп(

.\ежа_r

зсе.\я
,-iLpKo

зтрат

-,1\llr



Е : -..,,,Япо,

Е l i.1\ РО3-
_]:],:,1 (ч1,Iн-

!_ ,а.,;:таю та

}€ 1 ]; iЧНlСТЬ,

) _];1наймнi
Ь,l r;lтаю та

:,,_-rHli iншi
}l :_\ориста-

_11,1 Японii е

L,_.;, про яке

Ha}I]I. я зга-

e_1]ITI,1 уваrу
}че \,спiшно

Iiilнa засад-
TaB]IH (чин-

i :оступ до
нев}{черГIнi,

lr' ].о РаЦiо-
]ец]кодою е

ца ,{<алю до
}t свою вiд-
ацtональнiй
ri проблеми
)]IK;\a!, З Hi-
iпшl,tти cBoi

lеа.\iстичноi

L.\aHi }Jожна

pecvpciB та

. Це одним
з_\1еншенню

-{я KiлbкocTi

Що чекае Японiю в майбутньому

населення з нинiшнiх L27 Mi1rbfltoнiB до, скажiмо, 20 дiЙсно спричинить ба-

гато проблем, але я не бачу жодного негативу в тому, якщо населення змен-

шиться до 80 мi,rьЙонiв, навпаки - це буде ве.tиким благом, бо зменшить-
ся наrальна потреба в iмпортованих ресурсах, яка бупа прокrrя?тям Японii
протягом yci€i сучасноi icTopii цiеi краiни. Японiя мiцна завдяки своiм чис-

ленним позитивним сторонам, про якi йшrrося на початку цього роздi^у,
а не тому, що fi нинiшн€ населення становить \27 мiльЙонiв, як у Мексицi,

а не 81 мiльЙон, як сьогоднi в Нiмеччинi.
Сферою, що потребуе самооцiнки, € також iммiграцiя. Саме Ti як метод

використовують багато Kpaiн для подолання проблем, якi Японiя також
вважае серйозними, а саме погiршення вiдношення KiлbкocTi молодих пра-

цiвникiв до старих пeнcioнepiB, обмаль наявних BapiaHTiB догляду за дiтьми,
недостатня кiлькiсть догrrядачiв за людьми похилого BiKy. Одним iз BapiaH-

TiB, якi моrла б використати Японiя, € запровадження iммiграцiйноi про-
грами на кшталт високоефективноi канадськоi або використа}tня досвiду
японських iммiгрантiв у США та Пiвденнiй Америцi, Протиrrежний Bapi-

ант для Японii - продовження cyBopoi антимirрацiйноi полiтики i засто-

сування деяких очевидних альтернатив, наприклад, нарощування обсяrу
мiсцевих трудових pecypciB шляхом усунення добре вiдомих перешкод, якi
заважають жiнкам працювати, або збiльшення KiлbкocTi тимчасових вiз д.ля

гастарбаЙтерiв, якi Аоrлядатимуть дiтеЙ i rrюдеЙ лiтнього BiKy. Щi потенцiЙнi
варiанти гIодолання проблем € очевидними, i кожен iз них мае cBoi переваги

й недолJки, Потрiбно лише одне: стиснути зуби, досягти консенсусу щодо
якогось одного BapiaHTa вирiшення пробпеми i таким чином вийти з нинiш-
нього глухого кута.

Чи збережуть yci цi питання свою aкTyarrbHicTb дrrя Японii через десять
poKiB? 3 реалiстичноi точки зору проблеми, що стоять нинi перед Японiею,

е менш загрозливими, нiж Ti, якi вона вiдчувала, коли довготривала полiти-
ка японськоi iзоrlяцii бу,rа брутально перервана в 1853 роцi або коли KpaiHa

лежала в pyiHax у серпнi 1945 року, Успiшне одужання ЯпонiТ вiд тих травм
вселя€ в tvleнe надiю, що сьоrоднi ця KpaiHa знову виявить здатнiсть Ао ви-
бiрковоi переоцiнки cBoix засадничих цiнностей, вiдмовиться вiд тих, якi
втратили сенс, збереже Ti, якi й досi його мають, i змiшае iх iз якимись но-

вими цiнностями, доречними дrrя змiнених сучасних умов.
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LI а час написання цiеi книги Споrrученi Штати не _перебувають у cTaHi го-

П.rроi кризИ на кшталТ Tiei, яка спiткаrtа Японiю пiсrrя непроханого вiзиту

комодора Перрi 8 липня 1В53 року. Однак бi.льшiсть американцiв погодить-

ся з твердження}I, що перед сшА стоять серйознi проб,л.еми. Багато хто

прLtстане також на ту думку, що нашу нинiшню ситуацiю можна схаракте-

ризувати як млявоплинну кризу - кризу, схожу на пово€нну нiмецьку або

австрапiйську. Нашi проб,л,еми - це внутрiшнi пробпеми американського

суспiльства та полiтики, а також зовнiшнi ПРОбrrеМИ, пов'язанi з мiжнарод-

ними вiдносинами.
НаприкrrаД, серед ocTaнHix iз названих про6rrепr багатьох американцiв

непокоiть довготривала загроза Споrtученим Штатам з боку Китаю, який
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уже ма€ АругУ пiсдя США наЙiбirr,ышу в cBiTi eKoHoMiKy. Населення Китаю

майже Rчетверо перевищу€ аrvlериканське. Його темпи еконсrмiчного зрос-

тання кiлька poKiB поспiль перевищувалr{ й перевлtщують не лише aмep}I-

KaHcbKi, а l,r будь-якоi iнд,чстрiально розвl,Iненоi KpaiHlr. Китай мас найбiль-

шrе у cBiTi вiйсько та другий за величиною (пiсля США) вii.rськовий бrоджет.

Уже пiвстопiття ця краiиа володiс аl,омною зброею, В деякl,tх сферах пере-

д\ових технологiЙ вона випереАжа€ Споrrученi Штати (налрикпад, якщо fо-

ворити про aлbTepHaT1,1BHi джерела енергii та високошвидкiсний залiзни,I-

ниit трансгtорт). ýиктаторськиiir уряд Клrтаю ма€ змогу вирirrtувати питання

швидше, нiж наша демократiя, знерухомлена двома партiями та системою

стримувань i противаг. Багато американцiв вважають, що Китай неодмiнно

пережене Споrtученi Штати як в економiчнiй, так i у вiйськовi сферi, мовляв,

це - лиiIIе питання часу. Ми дедапi частiше чуедlо заяви, що XXI столiття

буде азiйським, а точнiше, китайським.
Я зr,оден iз тишt, що вiд цих тривог вiдмахнутися не так просто. 3 одного

боку, впродовж усього мого життя ts кожномч десятилiттi iснували пiдстав1,1

вважати, що саме tsоно, це десятиАiття, ставить перед нами, американцями,

наЙбiльшi виклики, з якими нам iще нiколи не д,оводI,{лося стикатися, - це

бу,л,и чи то !,руга cBiToBa вiйна в 1940-х роках llроl,и Японii та нацистськоi

Нiмеччини, чи то холодна вiйна tr950-x poKiB, чи Кубинська ракетна криза

початку 1960-х i В'етнамська вiйна, що розкраяла американське суспi,л.ьство

навпi,л., i так далi, Але HaBiTb попри це я мушу погодитися: нинiшне десятI/I-

.л.iття дiйсно да€ нам пiдстави непокоiтися як нiколи ранiше.
Тому вида€ться доречним пiсля обговорення у роздiлi 8 iпловiрного

майбутrrьоrо Японii розглянути I] цьому та наступному роздiлах, що чекае

в подальшому Сполученi Штати. Як i в попередньому роздi,ri про Японiю,

я буду зосереджуватrIся лиIпе на американських пробrrемах. Сrrершу я опи-

шу довгостроковi фундаментал,ьнi переваt,и, якi мають США, Говорячи про

кожну з переваг, дам ст],Iслy характеристику Китаю в цiй самiй сферi, щоб
оцiнити реалiстичнiсть нашого побоrовання тоIо, що час нiбито грае на Ки-

тай i проти нас. 3BicHo, KpiM Китакl е й iншi краiни, lJ{o створюю,ть пробпеми

д.tя Сполученлrх Штатiв: це, зокрема, Пiвнiчна Корея, Росiя та Афганiстан,

Але з оIляду на тематику цiсi книги буде кориснiше порiвняти США саме з

КитаеtчI, а не з рештою названих KpaiH, якi створюють для Спо.пучених Ш,та-
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Що чекае Спо,rученi Штати в майбутньому?

TiB менlп гострi й бiлыш вузькоспрямованi проблеми. Потiм я перейду до

розгляду TI,{x поточних пробrlем Споrrучених Штатiв, якi вважаю фундамен-
тальними, - не нагальних проблем, якi стосуються виборiв 2020 року, а тих,

що залишатимуться на першому п,tанi впродовж наступного десяти,tiття.

Як i в попередньому роздiпi про Японiю, ябулy говорити лише про конкрет-

Hi пробrrеми Споrrучених Штатiв, а роздiп 11 присвячу ширшим свiтовим

пробпемам, якi зачiпають в Тому Чисrri й сшА. д насамкiнець я спробуrо

визначити, чи зможуть перелiченi вище дванадцять прогностичних чинни_

KiB визначи,ги, lцо допоможе, а що зашкодить нам у подоланнi цих фунда-
ментальних проблем,

Оцiнювати сильнi сторони Споrrучених Штатiв я почну з того факту нашоi

дiйсностi, що ми е i багато десятилiть були найпотужнiшою краiною у cBiTi,

краiною з найбiльшою економiкою. (Китайська eKoHoMiKa вже наблизилася

за розмiром до нашоi, а за деякими показниками HaBiTb вийшла вперед.)

Щоб зрозумiтибазис нашоi великоi еконопriки, пригадаймо факт, наведенI4й

у попередньому роздi,ti дrrя кращого розул,riння економiки Японii. Валовий

нацiона,tьний продчкт або дохiд е добуткоL{ двох чин}lикiв: rrаселення кра-

iни, помноженого на середню кiлькiсть продукцiТ (або доходу) на одну,lю-

дин1,. США е провiдною краiною за обома цими чинникап4и, тодi як решта
Kpaiн, заi{маючи високi мiсця за одним iз них, вiдстають за iншим.

Населенлля США, яке на сьогоднi станоRить близько З30 млн осiб, е тре-

TiM за величиноIt; у cBiTi, поступаючись лише Китаю та lндii" Але цi ABi Kpai-

ни та ще 16 Kpailt iз 20 з Harirбirrbmplц населенням мають низький дохiд на

одну людину (у трьох iз них BiH становить 4О oia BiH америкаrrського). У трьох

iнших багатих KpaiH iз цiеi першoi двадцятки - Японii, Нiме,rчини та Фран-

цii насепення становить лI,{шle вiд 21 да З9 О/о американського. ВI4сокий по-

казник кiдькостi населення СШД поясню€ться тим, що у цiй KpaiHi велика

територiя зайнята родючими землями. €динi двi бiльшi за площею краiни,

Канала i Росiя, мають значно менше заселення, нiж СШД, бо значна частина

ixHboi територii розташована в Арктицi, яка непридатна д,ля розвитку cirl,b-

ськоIо господарства, а отже, rrюдей там живе мало.
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Може виьатися, що Moi слова про велике населення США як частко-
ву причину ixHboi могутньоi економiки суперечать MoiM же словам у попе-

редньому роздiлi про те, що велике населення Японii не е Ti сильною сторо-
ною, а, швидше, навпаки - недопiком. Однак Споrrученi Штати багатi на ре-
сурси, самодостатнi з точки зору виробництва продовольства та наявностi
сировинних MaTepia.tiB, мають велику територiю, а щirrьнiсть iхнього насе-

лення становить лише 1/10 вiдповiдного показника Японii. HaToMicTb Япо-
нiя не мае стiльки pecypciB, сутт€во залежить вiд iмпорту харчiв та сирови-
ни, ii територiя становить лриблизно 1/20 територii США, тодi як щizr,ьнiсть
населення бiльш нiж у десять разiв перевищу€ американську. Тобто Спо,
лученим Штатам значно легше утримувати власне насеАення, нiж Японii.

Iншим чинником, який сприя€ тому, що США займають провiдне мiсце

у cBiTi з валового нацiонального продукту, е випуск продукцii з розрахунку
на одну люд,ину; на цей показник сутт€во впливають географiчнi, полiтичнi
та соцiаrrьнi переваги, про якi йтиметься нижче. ýо аrrьтернативних методiв
вимiрювання випуску продукцii на одну люАину е ВВП (внутрiшнiй вало-

вий продукт) або ж дохiд на одну людину з поправкою (чи без поправки) на

розбiжностi в паритетi купiвеrrьноi спроможностi (тобто розбiжностi мiж
краiнами щодо KinbKocTi ToBapiB, якi можна купити на Аолар у тiй чи iншiй
KpaiHi). За BciMa цими покавниками США значно випереАжають решту кра-
iH iз великою кiлькiстю населення та потужною економiкою. Обiгнати США
за ВВП з розрахунку на одну Аюдину можуть краiни або маленькi (з насе-
ленням вiд 2 до 9 мhьйонiв осiб - Катар, Норвегiя, Кувейт, Сiнгапур, Швей-

царiя та Об'еднанi Арабськi Емiрати), або зовсiм крихiтнi (з населенням вiд
З0 до 500 тлtсяч осiб - Бруней, Аiхтенштейн, Аюксембург i CaH-MapiHo).

,Д,жереzrом багатства цих KpaiH е здебi,rьшого нафта або фiнансовиЙ сектор,

доходи вiд яких розподizrяlоться мiж незначною кiлькiстю людей, що забез-

печу€ високий ВВП або дохiд на однулюдину, але низький показник ваАово-

го нацiона,rьного продукту (який е добутком обсягу виробництва продукцii
на одну людину та KirrbKocTi населення).

Той факт, що Споrrученi lIIтати мають найпотужнiшу в cBiTi eKoHoMiKy,

дае iM пложливiсть утримувати наймогутнiшi у cBiTi збройнi си,tи, Хоча Ки-
тай i мае бiльше вiйськових, однак постiйнi й довготривалi iнвестицii США
у вiйськовi технологii та oкeaнcbKi вiйськовi кораб,ti (фото 9.1) з лихвою
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Що чекае Споzrученi Штати в майбутньому?

компенсують перевагу Китаю в кiлькостi вiйськовос,tужбовцiв. Наприклад,

США мають 1,0 авiаносцiв з ядерною силовою установкою, здатних дiяти
самостiйно в рiзнl,tх куточках cBiTy; у Францii € один авiаносець, а решта
KpaiH не мають жодного - aHi звичайного, aHi з ядерною силовою установ-
кою. Отже, США нинi е €диною у cBiTi вiйськовою потугою, яка може втру-

чатися (i втручаеться) у перебiг свiтових подiй, i це за,rиш-tа€ться фактом,
незалежно вiд того, подобаеться комусь таке втручання чи Hi.

Спо,tученi Штати Аосягли економiчного багатства та вiйськовоi потужностi
не випадково. IJe обумов,л,tосться, oKpiM уже згаданих переваг великоi те-

риторii та великого населення, перевагами географiчними, полiтичними,
економiчними та суспi,л,ьними. Якщо пiд час проч],{тання цих рядкiв у вас
виникло вiдчуття, що я шеребiльшую, шовiнiстично вихваляючи сильнi сто,

рони Спо,.rучецих Штатiв, то мушу сказати, забiгаючи наперед, що за цими
(вихваАяннями> пiдуть сторiнки, де я розповiдатиму про Ti ведикi пробrtе-

ми, якi стоять перед нами.

У ceHci географii американцям дуже пощастило мати чудову (нерухо-

MicTb>. Bci 4В нижнiх штатiв США розташованi в зонi помiрного клiмату,
яка е найпродуктивнiшою в cBiTi дrrя ведення сiдьського господарства i
найбезпечнiшоrо з точки зору громадського здоров'я. Китай такOж роз-
ташований переважно в помiрнiй зонi, однак бiльша частина пiвденного
Китаю лежить у субтропiках, а iнша його частина поширюеться й на тро-
пiчну зону, А ще в Китаi розташованi найбiльше й найвище у cBiTi плато,
яке не становить великоi цiнностi д,л,я сirrьського господарства, а також
велика територiя, зайнята високими горами (включно з шiстьма найвищи-
ми у cBiTi вершинами), яка в економiчному ппанi не може запропонуватI4
людям нiчого корисного, KpiM аzrьпiнiзму та прiсноi водiи, що с,гiкае у рiчки
з,л,ьодовикiв.

Грунти помiрних клiматичних зон € зазвичай бiльш родючими за тропiч-
Hi, частково завдяки спадку арктичних rrьодовикiв, якi протягом Аьодови-
кового перiоду то наступали, то вiдступаzrи, перетираючи cKerrbHi породи i
таким чином утворюючи або вiдгортаючи вiд нашарувань свiжi rрунти. Щей
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процес тривав не лише в Пiвнiчнiй Америцi, а й у пiвнiчнiй €вразii, зба-

гачуючи родючiсть евразiйських IpyHTiB. Але особливо ефективним вплив

льодовикiв був саме в Пiвнiчнiй Дмерицi завдяки унiка,л.ьнiй особливостi ii
географii, яка не зустрiчаеться бirrьше на жодно]!Iу з континентiв. Щоб по-

бачити цю особливiсть, досить просто tIоглянути на мапу cBiTy i швидко

описати самому собi форму кожного континенту одним реченням. Ви помi-

тите, що Пiвденна Америка та Африка найширrrri посерединi й звужуються

у напрямку Пiвденного полюса, тодi як €вразiя та Австраrriя широкi як у
високих, так i в низьких широтах. Однак Пiвнiчна Америка мае yHiKarrbHy

к,л.иноподiбну форму, найширшу в напрямку пiвнiчнrэго полюса i звужену

в низьк}lх широтах.

Така форма вплинула на грунти Пiвденноi Америки. Кi,л.ьканадцять ра-
зiв пiд час Аьодовикового перiоду та доби плейстоцену льодовики утворю-
валися в Арктицi й рушаrrи на пiвдень - як до Пiвнiчноi AMepl.rKlr, так i

до €вразii. Завдяки конiчнiй формi Пiвнiчноi Америки великi маси льоду,

сформованi на просторах високих широт, сповза,\и, наче у вирву, до вужчоi
територii i набува,л.и бiльrпоi ваги, наближаючись до нижнiх широт. В €в-

разii ж, яка не мае форми клину, льодовики, yTBopeHi у високих широтах,

пересувалися на пiвдень до таких само широких територiй. Континенти
Пiвденна Америка, Африка та Австраrriя - Bci вони закiнчуються далеко
вiд Антарктичного кола i тому не могли утворювати крижаного покрову,

який рухався б на пiвнiч. Тому процес утворення молодих родючих rрунтiв
внас,riдок наступу Й вiдступу rl,ьодовикiв був наЙбi,rьш ефективним у Пiв-
нiчнiй Америцi, менш ефективним у €вразii i слабкипr або взагалi вi,дсутнiм

на трьох пiвденних континентах. Результатом став гrtибокий шар родючого
rрунту у прерiях, який так здивував i приемно вразив фермерiв-iммirрантiв
з €вропи i якиil зараз утворюе найбiльшийу cBiTi й найпродуктивнiшиir су-

цiльний масив сiльськогосподарських угiдь (фото 9.2). Таким чином, клино-
подiбна форма Пiвнiчноi Америки та тривала лtодовикова дiя,rьнiс:ть на Ti

територii у прадавнi часи в поеднаннi з помiрною кiлькiстю опадiв у наш час

на переважнiй частинi континенту € основними причинами Rисокоi продук-

тивностi сiльського rосподарства Споrrучених Штатiв, якi е наЙбirrьшим у
cBiTi експортером продовольства. На вiдмiну вiд США, Китай ма€ менш

родючi Грунти, сутт€во ушкодженi ерозiею, а серед,ня густота населення,
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що в чотири рази перевищу€ аналогiчний гtоказник у США, призводить д,о

ToI,o, що ця KpaiHa ечистим iмпортеролл харчiв.

[ншою великою географiчною перевагою Спо,л,учених Штатiв вважають-

ся ixHi воднi шляхи - прибережнi та внутрiшнi. Вони забезпечують еконо-

мiю коrптiв, бо транспортування морем у 10-30 разiв дешевше за переве-

зення суходолом як автомобi,л.ями, так i залiзницею. Схiдний (атлантичний),

захiдний (тихоокеанський) та тriвденно-схiдний (Мексиканська затока) кор-

дони США становлять собою довгi MopcbKi узбережх(я, захищенi в Атлан-

тицi та Мексиканськiй затоцi численними бар'ерними островами. Bci три

узбережжя Спо,tучених Штатiв мають великi виrини, всерединi яких розта-
шованi захищенi г,л.ибоководнi порти (фото 9.З), TaKi як Аонг-Ай.tенд Саунд,

гавань Чезапiк, гавань Гаrrвестон, гавань Сан-Франциско та Паджет-Саунд.
Загалом США поталанило мати багато чудових захищених природних гаtsа-

ней - на схiдноплу узбережжi ix бi,tьше, нiж у всiй Америцi на пiвдень вiд

мексI,Iканського кордону C)KpiM того, США € €диною з великих i потужних
KpaiH iз виходом i до Атлантики, i до Тихого океану.

Що ж до внутрiшнiх водних ш,л.яхiв, то на сво€му схiдному узбережжi
Спо,rученi Штати мають багато коротких судноплавних рiчок. Але нашим
наi.rважпивiшлим внутрiшнiм водним шляхом € величезна piKa Мiссiсiпi з ii
притокамl{ (Miccypi та iншi), чий водозбiр становить понад половину аме-

риканськоi територii, включно iз прерiями, нашою основною житницею
(мапа на с. З04). Коли перешкоди судноплавству бупо усунуто завдяки бу-

дiвництву каналiв i шrrюзiв, судна з узбережжя Мексиканськоi затоки отри-
мали змогу запливати вглиб суходолу Споrrучених Штатiв аж на 1200 миль
(фото 9.а). За верхiв'ями Micciciпi розташованi Великi озера - найчисленнi-

ша у cBiTi група озер, в яких зосереджено бiльше засобiв судноплавства, нiж
в бlдь-якiй iншiй озернiй групi. Micciciпi та Ведикi озера утворюють най-

бi,rьшу в cBiTi мережу внутрiшнiх водних шляхiв. Якщо додати водниЙ шлях
вiл узбережжя до срIстеми Micciciпi - Великi озера, то США лrатимуть бiль-

ше судноплавних внутрiшнiх водних шляхiв, анiж решта KpaiH cBiTy разом
узятих. На вiдмiну вiд США, Мексика не ма€ жодноi великоi судноплавноi

рiки взаrаrri, а на всьому Африканському континентi с лише одна судно-

плавrIа piKa з виходом до океану (Нiл). У Китаю значна коротша берегова

лiнiя (rrише зi схiдного боку), гiршi порти, KpaiHa не ма€ великоi системи
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озер на кшталт Великих озер у сшд, i значно менша частка TeplrTopii е до-

ступноЮ через судноплавнi рiки. Згаданi вище воднi Iпляхи споrtУчалоть мiж

собою значну частину Спо.л,учених lПтатiв, а caMi сlIIД - з рештою cBiTy за

допомогою недорогого водного транспорту,

Ще однiею перевагою наших морських кордонiв € те, що вони сАугують

захистоМ вiд вторгнення. Може видатI,1сЯ суперечливим те, що я, TinbKlt-Ho

вiддавши належне морським узбережжям як i,деа,льному засобу постачан-

ня вантажiв, не вказую на них як на майже iдеапьний засiб доставки вiйсь-

ка. Причина поляга€ в тому, що, дiйсно, дешевше й безпечнiше постачати

товари Kopa6,1,eM, анiж автотранспортом по с}ходолу, але тiльки тодi, коли

люд,и на C|XOýOz\i чекають на постачальника i радо зустрiчають зазд,алеriдь

запл,ановану поставку. Дrrе Доставка морем € витратною та небезпечною,

якщо людИ, що на вас чекали, починають по вас стрiляти. MopcbKi десантнi

операцii завжди вважалися одним iз найнебеэпечнiших видiв бойових дiй:

зrадаймо лише 58 7о ВТРаТ, як}lх зазнали канадськi вiйська, що висадI,1лися ts

MicTi ýьспп на французькому узбережжi в |942 роцi, або 30 % втрат амери-

канських морських пiхо,гинцiв пiд час захоплення атолу Тарава в пистопадi

1943 року. ýодатковлrм захистом для СШД стали aHeKcoBaHi Сполученими

штатами Гаваi та Дrrяска, якi контролюIоть пiдходи д,о нашого тихоокеан-

ського узбережжя. Решту кордонiв краiни становлять сухопутнi кордони з

мексикою та Канадою, населення та збройнi сили яких надто Ma,\i, а тому

не становлять для нас заI,рози (хоча на початку XIX столiття СШД довелося

IIовоювати як з Мексикою, так i з Канадою),

Отже, СШД фактично невраз,л,ивi для вторгнення, Упродовж icHyBaH-

ня Дмерики як tlезалежноi держави жодноi спроби навали не буrrо; пiсля

американо-мексикаI-Iськоi вiйни 1846_184В poKiB СШд не воювали iз влас-

Hoi iнiцiативи з жодiною iншою державою на сво€му суходолi, Напади су-

противникiв на irrатерикову частину сшА були незначними; в цьому п,rанi

можна назвати британський рейд на Вашингтон пiд LIac вiЙни 1812 року,

напад, Панчо Вiлли на MicTo Ко,л,умбус у Нью-I!{ексико в 1916 роцi, один

снаряд, випущениlit японською субмариною по прибережному MicTy Сан-

та-Барбара пiд час ýругоi cBiToBoi вiйни, а також шiстьох американцiв,

що загинули вiд начиненого вибухiвкою аеростата, запущеного японцями

також пiд час ýругоi cBiToBoi. На вiдмiну вiд США, решта вел,иких KpaiH

зL2
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в 0станньому cToliTTi або зазналлr вторгнення (Японiя, KptTal"i, Францiя, Hi-
меччI4на, Iндiя), або бl,rrи окупованi (Японiя, Iталiя, Корея, Нiмеччина), або

постали перед загрозою неминучогсl нападу. В першу чергу це стосу€ться

Китаю, який зазнав не лише масrIrтабного вторгнення т,а окупацii з боку
Японii впродовж |9З7-7945 poKiB, а й був атакований з моря Споrrученим
Королiвством, Францi€ю та Японiею в XIX столiттi, FIедtавно воював iз Ра-

дянським Союзом, Iндiею та В'етнамом на cBoix сухопутних кордонах; а в
минуАому зазнавав нападiв вiйськ iз L{eHTpanbHcli Азii, причому двом на-

падникам (монго,rам i маньчжуралr) вдаrrося повl-tiстю захолити весь Китай,

Такими е географiчнi переваrи Спо,tу.lgнцх Штатiв. А тепер розгляньмо по-
лiтl,tчнi перевагI4, починаючи з того факту, що американська c],IcTeMa уряду-
вання була демократичною 230 poKiB поспi,л.ь - упродоtsж усього iснування
США як держави. Китай мав недемократичну диктаторську форму правлiн-
ня Bci 2240 poKiB свого iснування як держави,

Якимлц ж е переваtи демократii або, принаймнi, ii потенцiйнi переваги?
(Я робrrrо наголос на словi <потенцiЙнi>, бо, як ми перекона€мося нижче,
наша здогадно демократична уряАова система втрача€ деякi з потенцiй-
них переваг, оскi,л.ьки вiдхи,tяеться вiд справжньоi демократiТ.) У Harпi днi
в демократii м,эжна легко розчаруватися, i американцi часто заздрять ки-
таЙськiЙ диктатурi з огляду на Ti здатнiсть швидко розробrrяти та впрова-

джувати кориснi полiтичнi рiшення. Безсумнiвно, ухвалення рiшень i iх
упровадження займають бiльше часу при демократii, нiж у разi диктатури,
бо сутнiстю демсlкратiТ е стримування, противаIи та ухвалення рiшень, що
сIIираються на широкий базис (а отже € часозатратнl,tм). Наприклад, д,lя
переходу на неетильований бензl,tн Китаю знадобився ,rише piK, тодi як у
Спо,л.учених Штатах на це пiшло десять poKiB дебатiв i судових позовiв. Ми
заздримо Китаю, бо BiH переганя€ нас у побудовi мережi високошвидкiсно-
го рейкового транспорту, систем мiського метро та засобiв передачi енергii
на великi вiдс,rанi. Скептично налаштованi до демократii iндивiди MoxtyTb
також навести приклади того, як через механiзм демократичних виборiв до
владI,I приходили катастрофiчно лихi zriдери.
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Цi недолiки дeмoкpaTii цi,л,ком реальнi. A,te диктатурам притаманнi

значно гiршi, а часто - i фатальнi вади. 3а Bci 5400 poKiB iснування цен-

траrriзованого уряду жодна людrIна не спромоIлася прr4Аумати, яким чином

гарантувати, щоб полiтичнi рiшення, втiлюванi диктатурою з гiднOю заз-

дpocTi швrlдкiстю,6ули спрямованi переважно на д06ро. 3гадаймо лицIе Ti

жахливi саморуйнiвнi рiшення, якi швидко втiлювалllся в Китаi i нас,л.iдки

яких могли стати безпрецедентними для б}ъr,-якоi великоi Аемократи,Iноi

краiни зах_iдного cBiTy. Серед саморуйнiвних рiшень китайськоi влади б),ли

TaKi, що спричинили масштабний голод у 1958_1962 роках, який забрав

життЯ десяткiВ мiльйонiВ людей, призвелl-{ до знищення системI,{ освiти,

KoлI,I викладачiв послали в поля працюватрI разом iз сеrtянаtчти, а згоАом -
до найгiршого у cBiTi забруднення довкi,л,,tя. Якби забрlцненiсть повiтря у

Споrtучених Штатах стала хоча б наполовину такою, як у багатьох великих

китайських д4iстах, то американськi виборцi, розлютивII]ись, пiд час наступ-

них виборiв проголосували б проти того уряду, якиЙ допустив таке лихо,

3гадаймо також Ti ще бiльш саморуйнiвнi поitiтичнi рiшення, якi бчли BTi-

ленi в 1930-х роках без широкого консенсусу диктаторськими урядами l-ii-

п4еччини та Японii; вони втягну,л.и цi краiни у вiйну, внаслiдок чого заг}IНУ^И

мiльйони ixHix громадян (не кажучи вже про 2С мiльйонiв громадян iнших

Kpaiн). Тому BiHcToH Черчил,л,ь i зауважив, вiдповiдаючи якомусt, критику

д,емократii, що демократiя дiйсно е наЙгiршою формою правлiння, але Ti

альтернативнi форми урядування, якi випробовувапися в той чи iншiий час,

виявилися ще гiршими.

!,емократiя як форма врядування ма€ багато IIереваг. В улrовах демо-

KpaTii громадяни можуть проrтонувати й обговорювати практично будь-яку

iдею, HaBiTb якщо ця iдея спершу буrrа абсоruотно неприйнятною для уряду
при владi. 3годом у результатi деба,тiв i протестiв ця iдея може виявитI,1ся

найкращим полiтичним рiшенням, у разi ж диктатури ii нiколи не стали б

обговорювати i про Ti сильнi сторони так HixTo б i не Аiзнаtsся. Яскравlапt

прикладом цього у новiтнiй амерl4канськiй icTopii € р(валене пiд тиском

rромаАськостi рiшення уряду припинити вiйну у B'eTHaMi, хоча до IIpoTecTiB

уряд США вперто продовжував попiтику aгpecii, незважаючи на очевидне

фiаско (фото 9.5). на вiдмiну вiд цього, HiMlli в 1941 роцi не Maл}d змоI,и Biлb-

но обговорювати недалекогляАне рiшення Гiтrtера вторгнутися до РаАя}I-
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ськоIо Союзу, а опiсля оголосити вiйну Споrrучениiлr Штатам, уже перебува-

к)чи у cTaHi вiйни з Ведикою Британiею.

3асадничою перевагою демсlкратii е i те, що громадяни знають: ixHi iдеi

чують i обrrrворюють. HaBiTb якщо цi iдеi не схваАюються вiдразу, вони мо-

жуть 1чIати Bl,ipimarrbHe значення на наступних виборах. Без демократii гро-

мадяни часто почуваfоться пригнiченими i доходять неминучоI,о висновку,

що €дина можливiсть, яка для них залишилася, - ц€ вдатися д\о насильства

i HaBiTb спробувати IIова.лити уряд. Усвiдоi\{лення т,ого, що зпýч\я висловлен-

ня незгоди iснують мирнi шляхи, зменшу€ небезпеку суспi.rьного насиль-

ства. Один мiй цинiчний, azte полiтично дуже пiдкований прI,Iятель якось

зазначl4в: <Найголовнiшrе в демократii - це видимiсть демократii>. Пiд

цими словами BiH мав на увазi, що видимостi депtократii бувае достатньо
ýдя того, щоб вiдвернутI4 громадян вiд, наси,\ьства, HaBiTb якщо демокрагiя
насправдi зводиться нанiвець усi,л.якими невидимими способами (як тепер

часто бувае у Спо.пучених Штатах).

Iще однiею засадничою перевагою демократiI е ключова po,rb компромi-
су в ii функцiонуваннi. Компромiс зменшу€ тиранiчнi намiри тих, хто обiй-
мас впаднi посади i хто iнакше мiг проiгнорувати опозицiйнi точки зору.

З iншсlго боку, компромiс також означа€, що пригнiчена пtеншiсть погоджу-
сться не параi\iзувати роботу уряду.

Наступною базовою перевагою демократii € те, що в сучасних демокра-
тичних KpaiHax iз загальним виборчим правом участь у виборах можуть
брати Bci гроtчtадяни, Тому суспiльна група або партiя, що обiймас в,rаднi

посади, мае стим]чl пiкпуватися про Bcix громадян (якi таким чином отри-
мують мож;\ивостi розвиватися, аби стати продуктивною силою суспi,л,ь-

ства), а не обмежувати цi можпивостi вузьким колом диктаторськоi елiти.

OKpiM зазначених переваг, притаманних д\емократiям у цirrому, США
отримують додатковi переваги завдяки своlй конкретнiй формi демократii,
а саме: федераrtьнiй формi прав,л.iння. 3а такого прав,riння важ,ливi урядовi
функцii передаються регiонапьним демократичним iнститутам i не е преро-

гативою единоrо центра,л,iзованого уряду. Американська версiя федераrr.ь-
Hoi системи складаеться з 50 штатiв, що на практицi часто означае 50 конку-

руючих експериментiв задrrя випробовування рiзних BapiaHTiB вирiшення
якоiсь однiеi спiльноi пробrrеми, i резу,л.ьтатом цього експерименту може
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зLб

стати рiшення, яке працюватиме краще за решту, Наприклад, американськi

штати або дозвоrrяють (Орегон), або забороняють (Дrrабама) евтаназiю, пiд,-

нiмають (Ка,riфорнiя) або зних(ують (Монтана) внутрiшнi под,атки. Наведу

ще один прикладi, Коли я був юнаком i жив у пiвнiчно-схiдному штатi Мас-

сачУсеТс'топершиЙкалiфорнiецЬ'3якиМяпознаЙомиВся,пояснивменi,
що Ка,л,iфорнiя стала €диним штатом у США, де ухвалили закон, який доз-

воля€ здiйснювати правий поворот на червоне свiтло rriсля повноi зупин-

ки. У США правила д,орожнього руху € прероIативою окремих пrтатiв, а не

нацiона'л'ьногоУрядУ.НапочаткУ1960-хмоiмземлякамiзМассачУсетсУта
l,t громадянам решти штатiв поворот на червоне свiтло видався божевiльно

небезпечною iдеею, на втiдення якоi могли зважит},Iся лише прише,tепуватi

it вiдчайдушнi калiфорнiйцi. дz\€ Коли Каzriфорнiя здiйснила цей експери-

мент, то вияьи^ося, що такий маневр с безпечним, i решта штатiв за при-

кладом першопрохiдцiв вве,tи таке саме праtsило (фото 9,6),

можна заперечити, що дозвilr або заборона р}гху на червоне свiтло пiсля

повноi зупинки € надто незначним питанням! щоб на його прикладi мож,

на бу,,tо переконатися в перевагах нашоi федераа,ьноi clrcTeMl,t. Нещодавно

бу,rtl здiйснено бiльш значущий експеримент: Браунбек, губернатор аý{е-

риканськоtо шта,Iу,, заявив, що зниження внутрiшнiх податкiв е важливi-

rцим для добробуту громадяFI цього штату за лобре фirrанссlвану систему

державноI освiти. I BiH, починаючи з 2012 року, знижував внутрiшнi IIодат-

КИшТаТУнастiпьки,щовКанзасiдовелосярiзкоскорочУВаТиВидаТКI,1на
державну ocBiTy. Решта штатiв Америки з цiкавiстю очiкува,rа резу,tьтатiв

цього експерименту. На 2017 piK результати з Канзасу переконали HaBiTb

законодавцiв iз Tici caMoi поrtiтичноi партii, до якоi належав Браунбек, rr1o

урiзання видаткiв на державну ocBiTy - хибна iдея, i ToNIy вони проtолосу-

вали за те, щоб знову пiдняти внутрiшнi податки штату. Отже, наша феде-

ралЬнасИсТеМадалазМогУодноМУшТаТУсаМоТУжкиперевiрl,tт.l.rпевнУiдею
на практицi, а решrтi 49 - навчи,lися з отриманоIо досвiду,

Отакими е великi переваги демократii, якими користуються Спо,tуче-

Hi Штати, але не користу€ться Китай, На мою д},мку, брак цих переваг €

найбiльшипr недопiком, який заважатиме Китаю наздогнатI,{ Америку за

середнiм доходом на одну людину, допоки сшд залишатr,lмуться д,емокра-

тичними, а Китай - недемократичним, Тому мушу повторити ще раз: но-
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Що чекае Сполученi Штати в майбутньому?

мiнально демократична KpaiHa втрача€ цi переваги, якщо демократiя в нiй
серйlозно порушуеться; про це я ще не раз Iоворитиму далi. Му*у також
визнати, що демократiя не завжди е найкращим вибором для Bcix KpaiH; iй
важко укорiнитися в тих державах, де бракуе таких передумов, як грамот-
ний електорат i нацiональна iдентичнiсть, спiпьна для переважноI бiльшо-
cTi населення.

Коротко зупинюся на двох iнших полiтичних перевагах Сполучених
Штатiв, oKpiM д,емократичноi системи правrriння. Протягом ycici icTopii
США в них icHyBaB постiйнttй контроль цивi,л,ьноi адмiнiстрацii над вiй-
ськовиlчlи. В Китаi та бiльшостi латиноамериканських KpaiH було iнакurе,

а в Японii вiдсутнiсть контролю цивiпьного уряду над вiйськовими, яка
тривала з 19ЗO-х по 1945 piK, призвеrrа до нацiональноТ катастрофи. CttIA
мають вiдносно низький, як за свiтовими пriрками, piBeHb вiдкритоi коруп,

Цii, ХОча в цьом)r вiдношеннi вони вiдстають вiд ýaHii, Сiнгапуру та ще двох
десяткiв KpaiH. Але в США icHye багато п]ruхованоi'корупцii, бо Воlп-стрiт
i низка заможних органiзацiй та iндивiдiв впливають на полiтику й дii аме-

р1,Iканського уряду l]tляхо&{ лобiювання та пожертв на виборчу кампанiю.
Хоча цi витрати е у Спопучених Штатах цiлком Аегальними, вони досяIають
результатiв, аналогiчних тим, якi отримують за д,опомогою корупцii. Тобто
законодавцi та члtновники ухвалIOють законI,t i проводять по,л.iтику, шкiдrti,t-

ву для суспizrьства, але корисну для донора rрошей, а iHKoлl,t Й д,ля конкрет-
ного законодавця чи чиновника.

Переваги, якi я хочу далi згадати, € загальновiдомими, i бiдьшiсть амери-
канцiв вiдразу ж назве ix, хоча дАя визначення тих фундаменталIJних гео-
графi.Iних та полiтичних fiереваI, про якi .я щойно розповiв, iм треба буде

подумати. ý,l;I Спо.лучених Штатiв бу:rа характерною (принаl.iмнi донедав-
нх, ýoK;\nýHirпe про це Йтиметься в роздi.л,i 10) висока соцiально-еконсlмiчна
мобiльнiсть. Наш iдеа,л. i дiйснiсть, в якil,r втiлювався принцип <iз грязi у
князi>, означають (або означалr.{ донед\авна), що здiбнi роботящi люди, якi
народилися бiдними або сталrr такими, можуть розбагатiти. L{e вагомий
стиN{ул, який спонукае rrюдеiл працювати тяжко й trаполег,tиво, i це означа€,
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що Сшд знаходили i знаходять добре застосування для бiльшоi частини

сtsого людського капiталу.

сполученi штати вирiзняються тиl\{, що HaRiTb молод,i люди можуть

з легкiстю заснувати тут успiшнi пiдприемства. (ЗIадаймо лише <<Дмазон>,

<<Еппr\>>, <Фейсбук>, <Гyrл>>, <Майкрософт> та багато iнrrrих менш знамени-

тих, але не менш пр}lбуткових нових компанiй.)

ми ryIаемо довгу iсторiю федеральнl4х i мiсцевr{х державних, а також

приватних iнвестицiй в осtsiту, iнфраструктуру, людський капiтал, дослiд-
ницьку дiя.tьнiсть та розробки. (Китай лише ocTaHHiM часом почав наздо-

ганяти CltiA за iнвестI4цiями в названi сфери.) В резуrrьтатi сшА випе-

реджають весь cBiT у ко)I(нiй важлlдвiй науковiй сферi, якщо судити з опу-

блiкованих HayKoBI4x праць i отриманих Нобелiвськ],tх премiй. Половина

з 10 дсlс:лiд,ницьких унiверситетiв та iнститутiв, якi зазвичай вважаються

наЙкращими у cBiTi, € американськими, Впродовж маЙже пiвтораста ро-
KiB ми мали велику конкурентну IIеревагу у вiдкриттях, технiцi та нова-

торськr{х виробничих технологiях - згадаймо для прикладу органiзоване

винахiдникопд Елi BiTHi виробництво вза€мозамiнних деталей для мушке-

TiB; збиральнi конве€ри на заводах Генрi Форла; оснащенi двигунами аеро-

плани братiв Райт; ,rужнi акум,чrrятори, електричну лампочку розжарення,
кiноапаратуру та фонограф Томаса Едiсона (фото 9.7); те.tефон длексан-

Дра Грема Белла; а ocTaHHiM часом - транзистори, розробленi компанiею

<Белл те,tефон zr,абораторiз); висадку людини на Мiсяць; стiльниковi теле_

фони, iHTepHeT i e,leKTpoHHy поlllту.
l ще одна перевага наостанок. tJe iммiграцiя, явr{ще, яке багато аме-

риканцiв зовсiм не вважають перевагою (фото 9"8). ]BicHo, iммiграцiя ство-

рю€ проблеми, якi наразi не дають нам спокою. A,l,e pearl,bнicTb полягае в

тому, lцо нинi кожен американець € або iммiгрантом, або нащадком iMMi-

грантiв. Значна частина iммiгруваrrа сюди протяIом ocTaHHix чотL{рьох сто-

лiть (Moi предки приiхали до сполученrIх штатiв у 1в90 та 1904 роках). на-
BiTb iндiанцi с нащадками iммiгрантiв, що прибул,и до Пiвнiчноi Дмерики

щонаЙменше 13 тисяч poкiB тому.

Щоб зрозумiти фундаментальнi вигоди вiд iммiграцii, уявiть собi, що

ви l!{ожете роздi,л.ити населення буаь-якоi краiни на двi групи: одна склада-

тиметься загалом iз наймолодших, найздоровiших, найсмiливiших, найви-
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тривалiших, найбi,л,ьш роботяlцих, найбi,л.ьш амбiтних та наtlбiльшl новатор-

ських,л,юдей, а другу грулу становитиме решта громадян. Г[еренесiть в уявi
першу групу до якоiсь iHrцoi краiни, а др)rгу залиште там, де вони народrt-

лися. Така вибiрксrва (,гранспrtантаrliя> е irr,rострацiею бажання емiгрувати i

його успiшлtого втiлення, Тож не дивно, що понад третину амерl4канських

HoбerriBcbKl{x лaypeaTiB становлять люди, наролженi лоза межами США,
а бiльш як половина е або iммiгрантами, або дiтьмлr iммiгрантiв. l{e пояс-

ню€ться тим, що доспiдження на piBHi Нобелiвськоi rrpeMii потребують саме

таких рис, як смiливiсть, вl,tтриваrliсть, амбiтнiсть i новаторство. Iммi,гран-

ти та ixHi нащадки роблять також непропорцir:rно великtrit внесок в амери-

канське мистецтво, кулiнарну майстернiсть та спорт.

Усе, що я зараз рс_lзповiв гrро Спопученi lLIтати, можна звест],I до такоi фра-
зи; CIIIA мають у своему розпорядженнi величезнi переваги. Але KpaiHvt

можуть змарнуват]4 cBoi перева ги) як, скажiмо, Аргентина , 3'явylt утся 3асте-

реж.tивi ознаки того, ц1о HlaHi США також HexTyIoTb своiми перевагап,rи. Се-

ред цI4х ознак першi мiсця посiдак_lть чотири взаемоItов'яза}lих показники,

якi спрлrяють руйнацii американськоi демократii, що завжди б,чла t,lднiею з

нашr{х iстори.rлrих переваг. Решту цього роздi,л.у я присвячу першiй i най-

бiльш серйознiй iз цl.tх чотирьох rруп проблем, У наступному роздiлi йтrа-

меться про решту: три групl1 проблем, якi також € вельми серйознипtи i на,

лежать д,о (решти)) лише тому, що ix затьмарю€ наша найбiльша проб,tепtа.

Першою i, на мою думку, найбiльшr зловiсноtсr з тих фундаl\{ентальних
проб,л.ем, якi загрожують ниtлi аNIериканськiй демократii, с д,ед,алi бiльша

руйнацiя здатностi до по,л.iтичного компромiс1,. Як я вже пояснював tsище,

попiтичний компромiс - це од,на iз засадничl.{х переваг демократii над дик-
татурою, бо BiH зменшу€ або усувае як тиранiю бiльшостi, так i Tf проти-
дежнiсть, а саме парал.iч владI4, здiйснюваний пригнiченою i невдовоАеною

меншiстю. В конституцii США закладено стимули до компромiсу у вlагrrядi

системи стримувань та противаг. Наприклад, наш президент здiйснюе уря-
дову полiтику, але Конгрес контролю€ державнttй бюАжет, а спiкер Палати

пpeAcTaBHrIKiB (нl.rжньоi палати Конгресу) складае план fi дiя,л.ьностi в pycrri
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президентських пропозицiй. Якщо народнi представники в KoHгpeci не до-
хоАять згод,}I мiж собою (а це трапляеться вельми часто), якшо прихильни-
ки якоiсь точки зору не в змозi органiзувати пiдтримку, достатнIо дtля тOго,

щоб нав'язати свою волю, то виника€ потреба компропriсу, бо iнакше дiялль-

HicTb уряду б,чде парапiзовано.

Певна pi.r, в апrериканськiй icTopii гострi полiтичнi баталii розгортаАися

досить часто, iнко.tи траIIАялися випадки як тиранii, так i пара,л.iqу, влашrто-

ваного меншiстю, Але, за виняткGм загальновiдомоi руйrнацii компромiсу,
яка призвела до Громадянськоi вiйни 1861-1865 poKiB, компромiсу все ж
таки вдавалося досягти. Сучасним прикладiом € стосунки мiж республi-
канським презид,ентоtvl Ронаrrьдом Рейганом та спiкером Папати rrредстаR-

никiв, демократом'IoMacoM О'Нiдом в перiод 1981-1986 poKiB (фото 9.9).

Щi двое чодовiкiв бупи досвiдченими i вправними полiтиками, сиАьнип{и

особистостями i водночас антиподами у cBtlix полiтичних погляАах i пере-

важнiй бiльшостi полiтичних I1итань, BoHlr часто не погOджувалI4ся один
з одним i вели псrлiтичнi батаrr,ii з кардинальних проб,л.ем. IIроте Рейган та

О'Нiл ставиАися один до одного з повагою, визнавали конституцiйнi повно-

важення один одного i гралr,i за правилами. Хоча O'Hi,ty не подсrба,tася еко-

номiчна програма Рейгана, BiH визнавав конституцiйне право президента

пропонувати таку програму, пiдготував рOзкАад голосувань щодо цiеi про-
грами в Палатi fiредставникiв i дотримувався цього розкладу. 3а Реtiгана

та O'Hi.l,a федера.л.ьниft уряд функцiонував безперебiйно: BiH дотримувався
визначених TepMiHiB, бюджети схвалювалl,tся, робота уряду I-Ie припиняла-
ся жодног(f разу, а поrрози (3абалакати)} лрийняття того чtt iншого закону

буrrи рiдкiснIlми. Кардинально важливи}r],1 законами, щодtо яких Рейган з

О'Нiлом та ixHi прихильники не знаходI4Аи спiльноi думки, але щодо яких
бу,л.о досягнуто компромiсу, стапи закони про зниження податкiв, реформу-
вання федера,льноrо податковоIо кодексу, iммiграцiйн)l полiтику, реформу
системи соцiального забезпечення, зменltlення невiйськових витрат, а ,Iа-

кож збiльшення витрат на оборону. Хоча кандидатури, висунутi Рейганорt

на посади федера.tьних суддiв, зазвичай не подоба,л.ися демократам i вони
б,rrокува,tлt затверАження АеякIlх iз них, презиАенту все ж TaKI4 вАалOся при-
значI4ти бiльш як половину федераrr.ьних суддiв, включно iз трьолrа з дев'яти
суддiв Верховного Суду.
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Що чекае Спопученi Штати в майбутньому?

A,te з середини 1990-х poKiB здатнiсть до полiтлrчного кOмпромiсу почапа

зменшуватися, i особливо помiтно це стало близько 2005 року. Компромiсу
не вдаваАOся досягти не лише мiж двома основними по.tiтичними партiями,

а й мiж радикалами та помiркованими фракцiями всерединi кожноi партii.

В першу чергу це стосува,lося Республiканськоi партii, радикальне крило
якоi пiд назвOю <tIайна партiя>> пiд час праймерiз протидiяпо помiркованим

респубrriкаЕцям, виставляючи проти них власних кандидатiв, бо цим респу-
б,л.iканцям вдавалося досягати компромiсу з демократа}/Iи. У пiдсумку Кон-
грес складу2014-2016рокiвухвалив меншrукi,tькiсть законiв, aHix< буъь-якlаiл

iнший Конгрес у новiтнiй амерI,Iканськiй icTopii, iз запiзненням затверАжу-

вав бюджет i спричиняв (або посилював) загрозу припинення роботи уряду.
Як приклад руйнування здатностi до KoMпpoмicy варто згадати обструк-

цiонiзм, а також бл,окування ilриз}{аченн я висунутих президентом кандида-

тур. Обструкцiонiзм € тактI,Iкою, дозволеною в CeHaT,i згiдно з його регАа-
ментоIи (не прописан1,Iм у конститучii), коли меншiсть ceHaTopiB (або якийсь
один iз них), не llогоджуючисt! з тим чи iншим законопроектом, вис,гупаютt,

Iодинами поспiль або погроrкуIоть це зрабмти з метою нав'язати компромiс
або взагалi зняти законоilроект з обгOворення. (Рекорд буrrо встановлен0 в

1967 роцi, коли IIромова тривала безперервно понад добу (фото 9.10).) Реr-

Аамент Сенату Аозволя€ перерватI4 сlбструкцiонiста, але не простою бiль-
шiстю, а квапiфiкованою,,гсrбто rолосами 60 ceHaTopiB зi 100. Фактично, о6-

струкцiсrнiзм дiа€ змоrу впертiй i рiпlучiй бiльшостi, яка не мае можливостi
перемогти голосуванням, нав'язат7I компромiсне рiшення, тодi як завАяки
голосуванню ква,tiфiковано}о бi.льшiстю е{ожна перервати баzrакунiв i уник-
нути необхiдного iM компромiсу.

Попри очевидний потенцiал Аля зловх(ивання владою (коли обструкцiо-
нiсти пiдштовхують до параrriчу урядовоi дiяльностi, а голосування квалiфi-
коtsа}{ою бiльшiстю - дсt тиранii), ця cl.tcTeмa працювала бiльш-менш ефек-

тивно вllродовж майже Bcici aMeptrKaHcbKoi icTopii. Меншiсть i квапiфiко-
вана бiльшiсть усвiдо;чtдювали потеtлl;iап для злOвжI4вань i рiдко вдавалися

до обструкцii, а ще рiдше - до примусового приlтинення виступу ба.л.акуна

голосуванням 60 до 100. 3а роки правпiння наших перших 4З презлrдентiв i

протягом перших 220 poKiB функцiсlнування конституцiйного уряду Сенат

Спо,tученl,тх Штатiв не затвердив з&гх;l.ом rtише бВ президентських кандида-
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тур на урядовi пOсади через дiяrrьнiсть обструкiliонерiв. Та коли 200В року
презиАентом обраrrи демократа Обаму, республiканськi rliдери заявили

про свiй HaMip блокувати Bci його пропозицii. Ще призвело до б,л.окування

]:{,l кандидатirр Обамi,л цIl\яхом обструкцii протягом лише чотирьох poKiB -
це бi,rьrшсl, нiж за Bci попереднi220 poKiB, ýемократи вiдреагували T}IM, що
скас}/валlt в],lillогу про ква.л,iфiковану бiльuriсть для схвалення презид!ент-

cbKl4x кандl{датур (oKpiM висуванцiв на посади суддiв Верховного с,уду),

такиNI ч!tном забезпечивши заповнення державних посад, але водночас

псlслабивIцI,{ дiю запобiжника, передбаченог0 для незадоволеноi меншостi.
Обструкцiонiзм е просто найбiльш рал\}Iкальним i найменш вживаним

способол,t заблокувати затвердження президентських вttсуванцiв. Пiд час

другого президентського TepMiHy Барака Обами t,з 2аI2 rrо 2016 piK кон,г-

рольований респуб,tiканцями Сенат затвердив найменшу кiлькiсть прези-

дентських кандlадатiв на посади суддiв з початку 1950-х i найменшу, почи-
наючи з XiX стсl,,tiття, кiдькiсть кандидатiв на посади cyдAiB Аrrеляцiйно-
rо суАу (с}ъ, вищим за який € лишIе Верховнl.rй суд), Наiлбiлыц поlширеною
тактикою блокування rrризначень 6,v.ta вiдмова вклк)чити розгляд кандI,1-

дат}rри до графiка роботлr сенатських KoMiTeTiB; /\руге мiсце пtlсiдае вiдпrо-

ва внести до rрафiка роботи Сенату голосування його повним складом за

кандидатуру, яка вже буrпа погоджена вiдповiдним сенатським KolriTeToM.

Наприк,л.ад, один претендент I{a, посаду посла так i не змiг приступити до
виконання cBoix обов'язкiв, бо помер, прочекавши два роки голосування

щодо свого призначення, яке постiйно вiдк,л.ада,tось. Блокувалося HaBiTb за-

повнення посад значно менш впливов1,1х i суперечпивих, анiж посада суд,дi

чи посла. Одиrr Milir приятель, вI,Iсунутий на другорядну посаду в Нацiонаrrь-
нOму управлiннi дос,л.iд,х(ень свiтового океану,га атмосфери, зняв свою кан-

дидатуру, коли Ti так i не затвердили впродовж року.

Чому ж руйнацiя здатностi до по,л,iтичного компромiсу пришвидшилася
впродовж ост,ангliх двох десятилiть? OKpiM iншого неI,ативу, який слричи-
ня€ ця тенденцiя, вона ще й живиться сама вiд себе, сама себе посилюе, бо

зfoIушуе,rюдеЙ помiркованих i неконфлiктних вiдмовпятися вiд державноi
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Що чекае Сполученi Штати в майбутньому?

спужби та обрання до Конгресу, таким чином ширше вiдкрl,tваючи шлях не-

здатни11 до компромiсу iдеолоr,iчним демагогам. ýвое Moix друзiв, респек-
табельних ceHaTOpiB, якi не раз переобиралися до Сенату сшД i якi, здава-

лося, мали tарнi шанс],I на чергове переобрання, вирiшили HaToMicT:ь виftти

на пенсiю, бо ix дедалi бiльше пригнiчувала полiтична атмосфера в Конгресi.

я запитав у членiв Конгресу та людей, добре обiзнаних з механiз]\4оý{ його

функцiонування, про причини Tal(oi тенденцii, й отриNIанi вiд них пояснен-

ня дали з]чtогу виокремити тр],1 чинники.

одне пояснення поляга€ в тому, що цiна виборчоi кампанiI збiльшуtлася

в астрономiчнtrх пропорцiях, i в пiдсумку роль фiнансових спонсорiв д,уже

сильно зросла. ýеяким кандидатам на високi посади вда€ться фiнансува-
ти свою кампанiю за рахунок великоi кiлькостi крихiтних пожертвувань,

тодi як iншим доводиться покдадатl4ся на невелику I1iлb11icTb знааlних по-

жертвувань. Зрозумirr"о, що великi спонсс)ри видiляють кошти полiтикам

зараАи досягнення cBoix конкретних цizr,ей i тому пiдшукують саме таких

кандидатiв, якi будуть TaKi цiлi проштовхуtsати. Вони не надаватимуть фi-
HaнcoBoi допомоги помiркованим, схильним до компромiсу кандидатам.

Один мiй розчарований yciм цим приятель написав MeHi: (З ycix проб.tем,

якi перед нами стоять, найбiльш шкiдливим був згубний вплив Iрошей на

нашу полiтичну систему i наше особисте життя. Полiтlлки та результати ix-

ньоi дiяльностi скуповуються у значно ширших масruтабах, aнiж будь-копи

ранiше,.. Боротьба за полiтичнi заробiтки висмокту€ час, ресурси та ентузi-

азм... ýiя,rьнiсть полiтикiв пiдпорядковуеться грошам, cTocyHKl,I мiж полi-

тиками погiршуються, тож вони HaBiTb не бажають впiзнавати один одного,

зустрiчаючись в аеропортах, коли лiтають на зустрiчi зi своiми виборцями).

Оцей останнiй момент, на який вказав мiй приятель, € другим потен-

цi,йним поясненням: збiдьшення KiлbKocTi BнyTpimHix авiаперельотiв, якi

забезпечують швидкий зв'язок мiж Вашингтоном та yciмa американськими

штатами. Ранiше народнi представники працювали протягом тижня в Кон-

rресi у Вашингтонi; на вихiднi iM теж доводилося залишатися у столицi, бо

вони не встигали за цi AHi з'iздити додому й повернутися назад. ixHi ciM'i

жилI,i у Вашингтонi, а дiти ходили тут до школи. На вихiднi народнi обранцi,

ixHi дружини та дiти спiлкувалися мiж собою, конIресмени знайомилися |з

дружинами cBoix колег та з iхнiми дiтьми i проводиrl,и спiльно час як друзi,
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а не лише як полiтичнi супротивники чи союзники. Нинi ж висока BapTicTb
виборчоi кампанii чинить тиск на обранцiв, змушуючи ix iздити до свого
lllTaTy з метою залучення коштiв, а розвиток внутрiшнiх авiаперевезень

уможливлюе цi поiздки. Багато конгресменiв за.л.ишають власнi ciM'i у cBoix
штатах, де ixHi дiти ходять до школи. Зрозумiао, що дiти одних конгресме-
HiB не граються з дiтьми iнших, а ixHi батьки не спiлкуються iз подружжям
cBclix колег i вбачають один в одному лише подiтичних суперникiв. Нинi
близько 80 iз 535 членiв Конгресу HaBiTb не мають i не знiмають fIомешкан-
ня у Вашингтонi, а HaToMicTb сплять у cBoix офiсах упродовж тижня, а на
вltхiднi летять додому, у свiй штат.

Третьою причиною руйнацii здатностi до компромiсу е практика, яка на-
зива€ться <змillа вибtrрчоi гесlграфii>, Вона означа€ перекроювання вибор-
чих округiв на користь якоiсь одноi партii, забезпечуючи цiй партii вlлщий
вiдсоток обраних предiставникiв, анiж ix моI,ла б забезпечити за нор]чlальних

умов частка виборцiв штату, якi зазвичай го,tосують за цю партirо. Подiбна
практI.{ка не нова в американськiй полiтицi. Своею назвою Rона завдячу€ гу-
бернатору Еrrбрiджу ýжеррi з Массачусетсу, адмiнiстрацiя якого в 1В12 рсlцi
перекроi,rа виборчi окруIи штату з €диною метою: збiдьшити кiлькiсть о6-

ранцiв вiд партii, до якоi належав !,жеррi. В пiдсумку вийпlttи округи, якi
]чlали химерну географiчну форму; один iз них був схожий н? с&:\змпн-

др},, що зумовило появу TepMiHa gеrrуmапdеr - ,<джерiпландер> (фото 9.1 l).
HlrHi пiсдя кOжного загальнонаlдiона,л.ьного перепису, якийI проводиться

раз на десять poKiB i ста€ ocнoBolo для rIерерозподi,tу мiж штатами Ki,tbKocTi
Micr4b до Паrrати представникiв, законодавчлrй орган кожного штату отриму€
змогу перекрrэiти межi cBojk вi,tборчик округiв. ýедапi .ластiше законодавчi
органи lJ_ITaTy, особливо Ti, rцо шеребувають гiiд контролем респуб,л.iканцiв,
(перемальовують> пtежi округiв таким чином, щоб сконцентрувати якомоIа
бiльше потенцiйних виборltiв Аемократ}.{чноi партiТ в якомога меншiй кiль-
KocTi перевах(но демократичних виборч1,1х округiв (здебiruьшого в MicTax),
а решту виборцiв демократичноi партii розпорошити середi якнайбiдьшоi
кiдькостi надiйних креспуб,л,iканськI4х) округiв, де респуб,л,iканцi зазвичай
мають невелику, але стабi,rьну перевагу (здебiльпrого в ce,lax). Не так давно
Верховний суд Сполучених Штатiв скасував план перекроIовання меж ви-
борчих округiв, представлений контрольованим респубrriканцями законо-
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Що чекае Спо,rученi Штати в майбутньому?

давчим органом штату Пiвнiчна KaportiHa, зазначивши при цьому, що межi

округу не мають жодного стосунку до мiсцевих геоrрафiчних особлиtsостей,

а явно бу,tи oKpecлeнi (з хiрургiчною точнiстю>> таким чином, щоб збirrьши-

ти KirrbKicTb респуб,tiканських обранцiв за рахунок обранцiв вiд демокра-
тичноi партii.

Перекроювання вибор.tих округiв вrIлинуло на полiтичний компромiс
таким tlином, lцо вже напереА вiдомо, до якоi партiт та ,д,о якоi полiтики

вияви"rь схильнiсть бiльшiсть виборцiв кожного конкретного округу. Тому

кандидати з невиразною позицiсю, якi апелюють до вrаборr4iв обох партiй,

iз самого початку приреченi на поразку. ýосвiдченi ж кандI,{Аати знаIо:t,ь,

що вони MaIoTb представити однобоку програму, розраховану лише на ви-

борцiв Tiei партiТ, яка ма€ значно бiльшi шанси п€ремогти у <пiдрitхтова-

ному)) окрузi. BTiM, хоча манiпулiовання межами округiб i сприяс певною

мiрою нинiшнiй полiтл.лчнiй полярL{зацii, воно не нада€ вичерпного пOяс-

нення цьому явищу з кiлькох причин: перекроювання не поясню€ по^яри-

зацii в CeHaTi (бо, на вiдмiну вiд виборiв до Пa,l,aT1.1 представникiв, дпя Bt-r-

борiв до Сенату пIтати не роздirrяються на виборчi округи, проте нинiшнi
сенатори € так само безкомпромiсними, як i члени ]lалати представникiв);

перекроювання не цоясню€ поляризацii в округах, якi не зазнал},I перекро-

ювання; у багатьох (перемальованих) округах поляризацiя виникла paHi-

ше, нiж змiнилися ixHi межi.

Однак yci цi Tpl.r гiпотези щодо поляризацii американськоi полiти-
ки - збирання коштiв на виборчу кампанiю, внyтрiшнi авiаперевезення

та перекроювання округiв -- шояснюють лиlпе поляризацiю отоi Kpl,txiT-

Hoi групки американцiв, якi € нашими по,цiтиками. A,te насправдi пробле-
ма значно ширша: поляризуIоться i стають попiтично безкомпромiснипtи
американцi в цiпоvrу. llогляньмо z\иш€ Hfl мапу результат.iв президент-
ських виборiв 2016 року, де червоним кольором позначенi штати, якi го-
лocyBaлr.l за респуýлiканськоrо кандидата, а синiм - Ti, rr{o вiдда,л,tt голо-

си за кандидата вiд демократiв. Ще шlе раз нагада€ нам, що узбережжя та

великi плiста нашоi краiни переважно демократичнi, а внутрiшнi регiони
та село - ресrrублiканськi. Кожна полiтична партiя стае деда,л.i однорiднi-
шою та радr{кальнiшою в своiй iдео,л.огii: респуб,л.iканцi cTaIoTb бiльш кон-
сервативними, демократи -,r.iбера.л.ьнiшим]1, а кiлькiсть помiркованlrх
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ПЕРЕВОРОТ

полiтикiв зменшуеться в обох партiях. Опитування свiдчать, що багато
американцiв у кожнiй партii з дедапi бiльшою нетерпиvtiстю ставляться

до представнl,rкiв iHuroi партii, вважаючи ii реаzr,ьнtrю загрозою дпя добро-
буту Сполученr{х Штатiв, не бажають, щоб iхнiй близький родич одружу-
вався з прI{хrIльницею iншоi партii, i не хочуть поселятися в районi, жителi
якого дотримуються iнших лолiтичних погrrядiв. Якщо ви, читачу цiеi кни-
гr{, € амерr{канцем, то можете переконатись у цьому розколi Америки на

власному прr,lк.ладi: члr багато у вас близьких знайомих i друзiв, якi сказали
вам, що на влtборах 2016 року проголосували за кандидата у президенти
вiд iншоi партiТ, нiж та, яку пiдтримали ви?

Тому нам треба не лише вiдповiсти на запитання: <Чому нашi полiтики
стають деда,л,i менш схильними до компромiсу неза,л,ежно вiд своiх вибор-

цiв?> Нам спiд також розiбратися, чому caMi американськi виборцi стали
бi,tьш нетерпиlчIr{ми та полiтично безкомпрсlмiснрlмлr. Бо нашi полiтики
прост0 виконують псlбажання своiх виборцiв.

Що ж до по,riтичноi по,л.яризацii американського суспirtьства в цi,л,ому,

то од!ним iз частсr пропонованих пояснень е <цirrьова iнформацiя>. Коли
я був пiд,tiтком, то кабельного те,л,ебачення iще не iснчвало, а першу те^е-

програNIу житедi мого рiдного Бостона побачLIли лиluе в 1948 роцi; вiдтодi
вIlродов;к багатьох poKiB ми, аN{ериканцi, дiзнавалися новинrI лишс з трьох
великих телемереж, трьох великих iнфорплацiйних тижневикiв та з fазет.
Бiльшiсть американцiв користувалися одними iттими ж джерелами iнфор-
мацii, жодне з яких не позl,tцiонувало себе як консервативне чи лiбераrtьне i
жодне з яких не надто сильно спотворювал.о iнформацiю, А нинi, з появою
кабельного телебачення, iнформацiйних веб-сайтiв та Фейсбуку, iз занепа-

дом традицiйноi друкованоi преси, американцi все одно обирають джерела
iнформацii вiдповiдно до cBoix погrrядiв, що iснуваллr ранiше, до появи со-

цiальних мереж. ýивrrячлrсь на мiсячнlай рахунок за кабельне телебачення,

я бачу, що маю вибiр iз 477 каналiв - не лише з Fох News чи MSNBC, якщо я
бажаю канал iз вiдповiдно консервативним чи,л.iбераzr.ьним ухилом, а й тих,

що присвяченi Африцi, моrrодiжному спорту на атлантичному узбережжi,
куховарству, злочинностi, Францii, хокею, коштовностям, сврейському
способу життя, Pocii, TeHicy, погодi та ще безrriчi вузькоспецiальних тем i
точок зору. Я маю можливiсть вибирати у строriй вiдповiдностi зi своiми
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Що чекае Спо,rученi Штати в майбутньому?

поточними iнтересапtи i пог,л.ядами, не вiдводiкаючись ца iнmi теми Й не-

баханi rIоглядL{ та переконання. Результат: я зачиняюсь 1' своiй rrодiтlдчнiй

нiшri, прив'язую себе до cBoei групи <фактiв>, я продовжую го,\осуватI,1 за

Irартiю, якitl завжди вiлдавав IIеревагу, MeHi невjдома мотиRацiя прихи,л.ь-

никiв iншоi партii i, звiсно, хочеться, щоб обраниЙ ]\{но}о представI"Iик до

законодавчоI,о органу вiдкидав будь-якi компромiси з тими обранцями, якi

Moix поIлядiв не гtодi,tяють.

БiльшiстЬ аlvlериканЦiв зараЗ користуюТься соцiальнr,Iми l.vIережами, та-

к}4ми яК ФейсбуК та TBiTep" ýвос Moix друзiв, не знаi{омих один з одни]чI,

респубАiканець i демократ, пояснили MeHi (кожеН OKPе]VIO), яким чином iх-

нiй облiковий запис у Фейсбучi BllKcrHye роль основного iнформацiйного

фi,льтра. ýемократ (.людлrна молOда) постить новинl.{ та KoMeHTapi, переси-

ла€ Тх фейсбучним друзям, якi, у свою чергу, пересилають Йому своi новиI{и

та KoMeHTapi; цих людей BiH обрав друзями частковtr тому, що вони подiля-

ють Його погляди. Коллt хто-небудь пош]4рюе iнформацiю, tsrIкАаАенY IJ рес-
пубrriканськоi точки зору, то BiH виАаля€ цю 

^юдину 
зi списку сво;х друзiв.

Серед людеIZ, iз якl.rми цеЙ NIiй приятель (припLIнив ДРУжбу>, - його TiTKa

та дядько, з якими BiH також перестав спi\куватL{ся особисто через ixrri рес,
пу6лiканськi пог;rяди. Протягом дня BiFl часто переглядае свою феiIсбучну
cTopiнKy I{a аi{фонi й користусться HtlM для пошуку та I1рочитання статей в

онлаЙн-газетi, якi збiгаються з його поглядаN{и, але друкованих газет BiH не

передплачуе i тедевiзор не дl4виться. Iншr.IЙ Mira друг, респ,чблiкаFIець, роз-
[oBiB MeHi приблизнО те саме, з тiсю дише рiзнI-{t{ею, що зi спlrску друзiв BiH

видаля€ тих, хто Ilостить ]\{атерiалr1, викладенi з демократI,Iчноi т,очки зору.

Резlльтат: кожен iз моТх друзiв чер]]а€ iнформацiю ч\Иtrr€ iз l]и:]наченоi Halle-

ред вузькоспецiальноi нiшi.

Але HaBiTb таке розшИреннЯ нашогО питання про сьогоднiшню полiтиLIну

поляризацiю в Спопучених lIJTaTax - вiд 11оляризованих поглядiв наlпих

полiтикiв до полriризова!u.{х поглядiв усьохо нашог0 елект,орату - все одно

С ЗаВУЗt}Ким. Воно визнача€ поляризаl{iю як явI4шtrе, притаманне начебто

,\иIJе ttолiтиllнiЙ сферi. ОАнак HacтlpaBAi воно значно шllрше: по^ярI{зацiя,
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нетерпимiсть та жорстокiсть посилюються i в iнш.лих сферах американсько-
го життя, а не лише в царинi полiтики. Ti з американськI,1х читачiв, кому
УЖе 3а 40, задумаЙтесь, будь ласка, про змiни, якi ви спостерiгаzrи ocTaHHiM
часом у поведiнцi американцiв у пiфтi (Ti, хто чекае на пiфт, швидше за все,
не давши людям вийти, починають проштовхуватися гIовз них); прсr нестачу
ввiчливостi в учаснlакiв дорох<нього руху (хамство по вiдношенню д,о iнших
водiiв); з]чIенlltення доброзич,л.ивостi на пiшохiдних переходах i ву,л.ицях
(американцi BiKoM до 40 poKiB ]чIенш схильнi вlтатися э незнайопrими Аюдь-
ми, нiж ,\юди, яким за 40); i, що особдиво важлrlво, про всiляку образлl,rву
лексику, в першу чергу пiд час електронLlого спi,л.кування,

L{i тенденцii я помiтив HaBiTb у середовищi американських науковцiв-до-
с,tiдникiв, до якого гIотрапив iще 1955 року. I-IиHitt-lHi американськi HayKoBi

дебатлt ста^и бiльш запеклими та злостиRими, нiж б0 poKiB тому. lIJe на по-
чатку cBoei науковоi кар'ери я став учасникоrи наукових суrrеречок i беру в
них участь i донинi. Апе ранiпrе я вважав науковцiв, з якими розходився у
поIляАах на HayKoBi пробпеми, своiми Арузями, а не особистими ворогами.
Пригадую свою вiдпустку в Британii пiсля конференцii з фiзiоzrогii, коли я
здiйснював eKcKypcii до зруйнованих цистерiанських монастирiв разом iз
приемним i чемним американським фiзiо,tогом, з яким пiд час конферен-
цii мав великi розбiжностi щодо механiзму епiтелiального перемiщення
води. Нинi це було б неможливо" HaToMicTb тепер науковцi, якi зi мною не
погоАжуються, регулярно поАають rIроти мене CyAoBi позови, поtрожують
судовими переслiдуваннями i ображають словесно. Аюдям, якi запрошують
мене виступити з rrекцilо, Аоводiиться наймати охоронцiв, щоб захистит,и
мене вiд розлючених критикiв. один науковець завершив свiй огляд однiсi
з моiх книжок такою фразою: <Сту,л.и пе,lькуl> (цей огляд згодом був опу-
б,л.iкований). Життя науковцiв вiддзерка,tюе американське життя в цi,л.ому,
його вiдображають також нашi подiтики, Hatlli виборцi, нашri користувачi
пiфтопr, нашi водii автомобiлiв i нашi пiшоходи.

Yci цi сфери американськоfо життя е гранями одного широко обгово-
рюваного явища, а Ca]lIe занепад,у так званого <соцiального капiтаrrу>. Як
наrолосив полiтолоr Роберт Патнем у своiЙ книзi <Боу,л.iнг на caМoTi>, <<со-

цiа,л,ьний капiтад стосу€ться зв'язкiв мiж iндивiдами - громаАських мереж
i норм взаемностi та довiрлrrвостi, якi з них виникають). У цьому ceHci со-
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Що чекае Сполученi Штати в майбутньоrчту?

цiаrrьний капiтал е близькоспорiдненим iз так званими (громадянськими

чеснотамиu, Йдеться про довiру, товариськiстL,, групову приналежнiсть,

допомогу, очiкування допомоги зi cTopoHlr, якi зростають завдяки актив-

нiй участi та членствi у всiляких колективах - вiд книжкових кпубiв, боу-

.л,iнг-клубiв, бридN<-кrrубiв, ре;r,iriйних громад, ToBapl4cTB, асоцiацiй ,.бать-

ки*вчителiо й до полiтичних органiзацiй, професiйrних товариств, KrryбiB

дir\ових людей, зборiв MicbKoi гро]чIади, ветеранських асоцiацiЙ тощо.

Участь у TaKrIx коАективах сприя€ розвитку загальноi взасмностi, тобто

вмiнню робити ш{ось для iнших,людей i разом iз цимl,t людьми, довiряти
iM i водночас знати, що цi люди та iншi членr{ колективу колись зробАять

щось i ý:\я вос. Проте американцi деда,л,i рiдше долучаються д,о таких rруп

безпосередньоIо спiпкування, HaToMicTb д,едалi частiше вiддаючи перева-

гу iнтернет-групам, у яких ви нiколи безпосередньо не зустрiчаете, не ба-

чите iл не чу€те вашIого вiзавi.

Одним iз пояснень, яке даютt, Патнем i багато iнших полiтологiв при-
чинам занепаду соцiапьного капiталу в Спо,л,учених Штатах, е поilIирення
непрямого спirrкування FIa шкоду спirrкуваннIо тет-а-тет. Теrtефони з'яви-
лися у США ще в 1890 роцi, a.le насичення ними ринку припада€ лише
на 1957 piK. Радiопрлtймачами ринок наситився у перiод iз 1923-го по

1937 piK, те,rевiзорами - iз 1948-го по 1955-ilt. Але найбiльшою змiною
стало недавн€ поширення iHTepHeTy, стiльникових те,tефонiв i тексто-
вих повiдомлень. Радiо та телевiзор ми використову€мо для отриIчIан-

ня iнформацii та для розваг, а телефон i еп.ектроннi медiйнi засоби, якi
з'явл4лися зовсiм недавно, - для тих самих цiлей i, звiсно, Аля спiлкуван-
ня. Але до винаi-rдення письма все сrriлкування та передача iнформацiТ

здiйснюваrrися особисто, тет-а-тет, коли люди або розмовляли один з

одним, або слуха,rи opaTopiB, aKTopiB i музикантiв. Хоча кiнематоrраф,
якиill з'явився на початку ХХ столiття, й не забезпечував безпосеред-
нього ж],{вого спi.л,кування, BiH, принаймнi, витягував .,rюдей з домiвок
до KiHoTeaTpiB, i вони утворIовали соцiальнi групи, часто отримуючи вiд

KoHTaKTiB iз друзями таке саме задоволенн я, як ! вiд спirrкування з <жи-

вими) промовцями та артистами.
Нинi ж бiльшiсть засобiв наших розваг - смартфони, айпод,и, вiдео-

iгри - призначено для розваг oд;,tHaKiB, а не колективiв. Вони е iндивiдуа.tь-
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ПЕРЕВОРОТ

но гliдiбраними цL\ьовими засобам]4, так само, як i пiдiбрана саме для пев-

ноi нiшi цi,tьова по,tiтична iнформацiя. Те,tебачення, що й досi е найбiльiл
поширеною формою розваг ýz\я пм€рикаrrцiв, трlIма€ ix удо,чrа, номiналь-
но -- разом з irrrrrиMlI членами родини, Амерlаканцi ltроводять бi,tьше часу

за колективним переIлядом телепрограм, анiж сrri,л.куючись оýин з одни]чI,

а щонаiлr,tенше третину всього часу, провеýеного перед\ екраном, Boнyi заАи-

шаються наодинцi (часто в iHTepHeTi, а не перед те,л,евiзором),

Наслiдкопr цьOго е тоЙ факт, що телевiзiЙнi <наркоNIани)) схи,tьнi bteH-

ше довiряти людя}I, рiдше вступають до волонтерських сlрганiзаllil,:t tTo-

1эiвняно з тими, хто нечасто дивиться тедебачення. Однак перш нiж BI/IFIy-

ватI,1ти в цьому tlристрасть до телевiзii, варто ),точнитI/t: що € прrIчиною,

а що € наслiдком? Мож.tиво, мiж цими явиLцами icltye лише коре.tятивнийI,

а не причинно-насrtiдковий зв'язок? CBiTrro на це п].1тання пролI4вае (при-

родна> подiя, що сталася в Канадi, В одному каFIадському регitlнi € три
заfалоlчl одtнакових MicTa, одне з яких перебувало лоза зоною досяжностi
телевiзiйног0 ретранслятора, що обс,п.уговував той регiон. Коли ж те MicTo

tIотр?пило нарештi до зони покриття, вiдвiдування к,лубiв та iнших гро-
мадських зак,л.адiв вIIало псlрiвняно з вiдвiдчванням ц],rх закrtадiв у тому
ж самому MicTi тодi, к0;\и ýо нього iще не доходив телевiзiйtний сигна,\,

причому впало до рiвня, приб,л.изн<l однакового з рiвнепt peltlTrl двох л,tiст,

де те,л,ебачення з'явилося ранiше. Це е свiдченняпt того, ш{о падiння вiдвi-

дуваностi спричин1.1в перегляд телепрограм, а не схильнiсть певного типу
людей дсr caMoTнocтi, яка спонукала ix дивитися теr\евiзор, а не спiл.кува-

тися наживо з iншими люАьми.

ýо вiдда,tених райtонiв HoBoi Гвiнеi, де я провOджу по"tьовi дос,л,iдження,

HoBi комунiкацiйнi технологii ще не добралися: все спi,л"кування тут i досi
вiдбуваеться особисто й при цi,л.ковитil,r увазi до спiврозпtовника, як бу.tо

колись i у Спо,tучених Штатах. Зазвlдчай новогвiнейцi провсlдять бi,л.ьшrу ча-

стину дня у розмовах один з одним. На вiдмiну вiд млявих i нечастих розмOв
американцiв, спirrкування пriж новогвiнеЙцями не перериваеться поглядами

на мобiльний теrrефон, що лежr{ть на колiнах, та розсиланням повiдом,лень

пiд час розмови з фiзичнtl присутньою людl{ною, якiй придi,л,яеться знач-

но менше уваги, нiж теrrефону, Син одноfо американського Miciortepa, якийт

провiв дитинство в Новiй Гвiнеi, а до США перебрався лише в пiд,riтково-
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Що чекае Спо.tученi Штати в майбутньому?

му вiцi, описав свое потрясiння вiд рiзницi Miж тиN{, як розважаються дlти
в Новiй Гвiнеi та Сполучених Штатах. У новогвiнеl-лському cerri дiти ход,ять

одне д,о одного цiлий день, тодi як у Сшд вони (йдут,ь дод,ому, зачиняють

дверi Й Аивляться на caМoTi телевiзор).
Американський користувач мобiльного те.tефону в середньому пере-

глядае його кожнi чотирИ хвилини i проводить ц{онайменше шiсть годI,1н

щодня, вдивляючись в екран свого телефону чи комп'ютера. В пiдсумку

американцi здебiльшого вже не сприйпrають один одного як живi4х людtеIl,

чиi обличЧя та рухИ lчrи бачимО, чиi голосИ чу€NlО i якrrх ми здатнi розумiти.
HaToMicTb ми сприйма€мо 0дин одноrо головним чиноNI як TeKCToBi повi-

домлення, якi бачимо на eKpaцi, iнко,tи - як голоси, що ix чуемо по мобiль-

ному телефону. Зазвичаi.I нам бувае важко виявитуl грубiсть по BiдHoшIeHHIo

до живоi .\юдI4ни, яка cToiTb поряд з HaMI,I, яку MI{ бачимо та ч}€мо. Дч\е

LIей механiзм стрrlмування перестае працювати, коли лIоди сприймаються

як слова на eKpaнi. 3начно Аегше виявляти брута.tьнiсть та зневагу по вiд-

ношенню ло текстс}вого повiдомлення, Hix< до живоi людrIни, яка дIdвиться

вам у вiчi. А коли ви призвичаiтеся бути лаlit.л.l,tвим i грубим на вiдстанi, то це

стане першим крOком до того, lцоб почати ображати.\юдину, з якою спiл-

ку€тесь наживо.

Однак таке пояснення руйнацii здатностi американцiв до полiтичного

компромiсу та чемноIо повод,ження взагалi впираеться в 0чевI,Iдне запере-

чення. Непрямi методiи спiлкування вибухово цоширилI4ся не ли1IIе у Спо-
лучених ITllnlаq, а й у всьому cBiTi, особливо в заможr{их Kpaiнax. IтаrriЙЦi Та

японцi теж користуються сiчlартфонами, причому не менше за амерltканцiв.

Чому ж полiтичнlrй компромiс не руйнуеться, а хап{ство l-ie поширю€ться

i в рештi заможних краiн?

MeHi на думку спадають два можливих пояснення. Перlпе fiOлягае

в тому, що в ХХ cTo;riTTi eлeKTpoHHi засоби спiлкуваl{ня 1,а багато iнших

технiчних новинок укорiн],1лися спершу в США, а в>l(е потiм (разом зi с]]о-

iми негатl.rвними наслiдками) поширлr.л.ися на iншi багатi краiни. 3вiдси

виплива€, що Сполученi Штати стали просто першою, але не €дI,Iною кра-

iною, де поширення телебачення та телефонiв потяглtr за с116ою занепад

здатностi до полiтичного компромiсу, ýiЙсно, NIoT британськi друзi роз-
повiдають, що побутового хамства в ixнill Kpaiнi ста^о значно бiЛьtле, нiж
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ПЕРЕВОРОТ

60 poKiB тому, коли я там жив, а приятелi з ABcTpa,nii зазначають, що без-

компромiснiсть у полiтичному життi ixHboi краiни також зроста€. Якщо це

пояснення прави^ьне, то досягнення iншимI,{ заможними краiнами того

рiвня полiтичного протисто яння, якоrо вже досягли Споrrученi Штати,

е лише пl{танням часу"

Iншим потенцiйним поясненням € ,ге, що ще в минулому США з кi,ц,ь-

кох причин маrrи (i мають сьогоднi) менше соцiаrtьного капiтал,у, здатно-

го протrIстояти нашестю бездушноi сили сучасних технологiй, Територiя

Америки у 25 разiв бi,rьша за територiю будь-якоi iншоi заI\,Iожноi краiни,

KpiM Канади. 3 iншого ж боку, густота населення США (тобто кiлькi.сть

,tюдей на одиницю територii) у десять разiв менша, Hix< у бi.л.ьшостi iH-

ших заможних KpaiH; лише в Канадi, Австралii та Iсландii цей показник

нижчlлй. У США акцент завжди робився на iндивiдi, а не на громадi, як у
€вропi та Японii; за показниками iндивiдуа.riзму серед багатих KpaiH Спо-
,л,ученi Штати випереАжа€ лише Австра,riя. Американцi часто змiнюють
мiсце проживання - в середньому раз на rr'ять poKiB. Американськi вiд-

cTaHi, значно бiльlлi за японськi та свропейськi, оаначають, що коли хтось
перебираеться на нове мiсце, то його друзi, швI,tдше за все, залиilIаться

значно далi вiд нього, нiж друзi тих японцiв чи еtsропейцiв, якi також пере-

iжджають. Вiдтак соцiа,л.ьнi зв'язки американцiв бiльш ефемернi, для них
характерна часта змiна прияте,tiв, а не велика кiлькiсть вiрних друзiв, якi
жI4вуть неподапiк.

Але територiя США та вiдстанi всерединi цiеi краiни € величинами ста-

лими, зменшуватися вони не будуть. Навряд чи американцi вiдмовляться
вiд стirrьникових те,tефонiв або ж стануть менше переТжджати. Тому якщо

це пояснення, яке пов'язус занепад американського полiтичного компро-
Micy з тими чинниками, якi спричиняють нацI незначний соцiа,tьний капi-

тал, € правильним, то по,лiтичний KoivIлpoMic i дапi перебуватиме у США
пiд бi,льшою загрозою, Hix< в iнших заможних KpaiHax. L{e не означа€, що ми

приреченi на дедаrri сильнil_ше полiтичне протистояння. Просто американ-

ським полiтичним,л.iдерам i американським виборцям знадобиться бiльше

свiдомих зусиль, анiж в iнших KpaiHax, для зниження його рiвня.
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Що чекае Сполученi Штати в майбутньому?

У цiй книзi вже говорилося про двi краiни - Чилi та Iндонезiю, Ае руйнацiя
полiтичного компромiсу призве,rа до того, що одна сторона запровадила

вiйськову диктатуру, недвозначною метою якоi було знищення другоi сто-

рони. ý,tя бi,л.ьшостi американцiв така перспектива вида€ться абсурдною.

Абсурдною вона була i д.л.я Moix чl,Iлiйських Арузiв, коли я 1967 року побував

у цiй KpaiHi. Однак саме це i сталося в Чилi у 1973 роцi.
Амерrrканцi можуть заперечити: <Але ж Сполученi Ш,тати - це не

tIилiI> Так, Америка дiйсно вiдрiзняеться вiд Чилi. 'Га якщо однi вiдмiн-
HocTi ускrrадн}оютt, потенцiйне сповзання США до жорстокоi вiйськовоi
диктатури, то iнmi, навпаки, здатнi пришвидшити цеЙ процес. Чинники,
якi робrrять такиЙ сумниЙ результат менш iмовiрним, - це нашi сильнi

демократичнi традl.rцii, наш iсторичний iдеаrr егалiтаризму, вiдсутнiсть
спадковI4х оr\iгархiв-rrатr.rфундистiв на кшталт чилiЙськlлх, а також повна
вiдсутнiсть прик,л.адiв за всю нашу iсторiю, коли аý{ериканськi вiйськовi
вдавалися б до самостiйних полiтi,lчних KpoKiB. (Чилiйськi ж збройнi сиrrи

кiлька разiв втручалися в поztiтлrку ще до 1973 pcrKy.) З iншого боку, чинни-
ки, якi уможлив^юIоть сумнрIЙ оезу,л,ьтат, робzrячи Його бiльш iMoBipHlrM у
США, а [Ie в Чилi, - це веАика кiлькiсть зброi на руках у населення, значно
ьищпй, piBeHb iндивiдпуального насильства нинi та в минулом1,, бi,льше ic-
торичних прикладiв насильства, спрямова}Iого проти певних соцiаrrьних
груп (афроамериканцiв, iндiанцiв, деяких груп iммriгрантiв). Я погоджую-
ся з тим, що кроки до вiйськовоТ диктатури в США вiдрiзнятимуться вiд
KpoKiB д,о диктатури, якi бупи зробrrенi в Чилi 197З року. ,Д,уже мапо Йпrо-

BipHo, що владу в США зможуть захопити вiйськовi, дiючи самостiйно.
HaToMicTb я не вiдкидаю сценарiй, за яким певна полiтична партiя, пере-
буваючи при вrrадi в Споrrучених Штатах абсl якомусь окремому штатi, де-

дапi бirtьше манiпулюват}{ме ресстрацiею виборцiв, заповнюватиме суди
прихильними до себе суддями, використовуватиме цi суди для впливу на

результати виборiв, а потiм звернеться до правоохоронцiв i використае
по,л,iцiю, нацiонаrrьну гвардiю та армiйських резервiс,гiв д,tя придушення
подiтичноi опозицiТ.

Саме тому я вважаю нашу гtоаiтичну поляризацiю найбiдьш небезпеч-
ною пробпемою, яка HlrHi постала перед американцями, значно небезпечнi-
шою за конкуренцiю з боку Китакr чи Мексики, якою аж надто переймають-
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ся нашi нинiшнi полiтичнi лiдери. Китай i Мексика нiяк не зможуть знищи,

ти Сполученi Штати. Аише ми, американцi, спроможнi знищити самих себе.

ýо цiеi проб,л,еми ми повернемося в наступному роздirri - пiс,tя того, як

розглянемо iншi фундаментальнi виклики, що постали перед США, а також

чинники, якi допомаIають або заважають нам здiйснювати вибiрковi змiни

заради вiдвернення такого похмурого сценарiю розвитку подiй.
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Щ0 ЧЕКАЕ ЕПOЛУЧЕНI ШТДТИ

в мАЙБутньOму?
три шtlш!ш прOБлЕfuIи

<Iншi>> проблеми - HepiBHicTb i брак
соцiальноi мобiльпостi - I що з того? - Iнвестицii

в маЙбутне - Структура кризи

fl оr,еред"iй роздiл починався з позитl{вних вiдомостей про сучаснi Спо-
l I nyr"ri Штати Америки. Найпотркнiшою та найбагатшою у cBiTi KpaiHa

стала не випад!ково, а завдяки поеднанню багатьох переваf: демографiч-
них, rеографiчних, полiтичних, iсторичних, економiчних i соцiаrrьних, ýarri
в роздirri 9 йш,rося про негативнийI чинник: нинiшню руйнацiю здатностi

до по,л,iтичноfо компромiсу, що я вважаю найбiльш серйtозною проблемою

Сполучених Штатiв, що cToiTb осiбно вiд тих заIальносвiтових пробi\ем, якi
iM також загрожують.

У цьому роздizr,i мова пiде про три <iншi> великi прсlблеми, i почнемо

ми з Tici, що пов'язана з голосуванням, Начебто зневажливий вираз <iншi

проблеми> я вжив лише тому, що вони, цi проб.л,еми, не мiстять у собi по-
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тенцiаАу для швидкол руйнацii американськоi системи АемократичНОГО уРЯ-

дування - на вiдмiну вiд руйнування здатностi до по,л,iтичного компромi-

су. Дле вони теж досить серйознi, Читачам, ЩО ХОТizrи б дiзнатися бiльше,

сподобаеться книга Говарда Фрiдлrана <Як вимiряти нацiю> (The Measure

of а Nation), rцо мiстить десятки графiкiв, д,е Сполученi Штати порiвнtоють-

ся з iншими велI,tкими демократичними краiнами за багатьIчIа перемiнними

чинникаfolи, про якi п{и поговOримо нижче. Звiсно, мiй переrriк про6rrем, що

стоять перед сшд, не можна вважати вичерпним, Зокрема, я не обговорюlо

Ti з них, що стосуютtся мiжнацiональних BiAHocLIH та poлi жiHoK. Щi двi про-

блеми впродовж ocTaнHix 50 poKiB дещо ослабли, але оддIаково докучають

американському суспiльству. Ti ж чотири, якi я обрав для обговорення, -
одну в попередньому роздiлi, а три в цьому - поза CyMHiBoM, в ocTaHHi Ае-

сят}rлiття актуалiзувалися i, на мою думку, становлять нинi найбiльшу за-

грозу аI!{ериканськiй демократiI та економiчнiй потузi.

Вибори е основою демократii. Якщо в конституцii Tiei чи iншоi краiни СпОСiб

уряАування визначено як демократичний, проте fi громадяни не хочуть чи

не можу,rь голосувати, то таку Kpaiнy не можна називати демократичною.
Сполученi Штати за будь-якими мiркаI\,Iи заслуговують на право на3иватиСЯ

де}Iократичною краiною заАедве нппоz\овину. Майже 50 % американських

громадян, якi мають право голосу, не беруть участi HaBiTb у наших наЙваж-

ливiших виборах - президентських. Пiд час ко)dних iз чотирьох ocTaнHix

презид,ентських виборiв кiлькiсть американцiв iз правом голосу, якi не про-

голOсували, сягала близько 100 мirrьйонiв. А вiдсоток громадян, що не хо-

дять на вибори посад,овцiв нижчого рангу на кшталт мера MicTa, ще вI,IщиI'{,

Наприкпад, мо€ MicTo Аос-Анджелес € одtн],{м iз найбiльших MicT у Спо.л,уче-

них Штатах, i наЙвищим за посадою виборним чиновнl{ком у ньому € мер.

Однак 80 % потенцiйних виборцiв в ocTaнHix виборах мера Аос-Анджелеса

участi не бра.ли.

Iснують Kiлbкa альтернативних шляхiв визначення явки виборцiв. Один

iз них - встановлення вiдсотка посrпiйнllх y{LlrпeлiB, якi 3а BiKoM маАИ ПРа-

во проголосуватr1 i дiйсно проголосували. Itе один спосiб, що зазвичай дас
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Що чекае Спо,tученi Штати в майбутньому? Три <iншi> пробzrеми

трохи вищиir результат, - це встановлення вiдсотка виборцiв iз правом

голосу, якi дiйсно проголосува.tи. (У США лише 92 7о постiйних жите,tiв,

якi за BiKoM вправi rолосувати, мають це право реально; Ti 8 7о, ЯКi його не

маю1ь, - це в основному особи без громадянства, якi мають право на по-

стiйне проживанн я, в'язнiтюрем, а також правопорушники, що вiдбуrr.и тер_

MiH покарання.) Третiй спосiб, якиfu, вазвичай дае ще точнiшу цифру, - че

визначення вiдсотка заре€сmрованuх виборцiв, якi проголосували; досить
багато виборцiв iз правом голосу не € заре€строваними виборцями з при-

чин, 11ро якi йтиметься нижче.
yci три способи визначення дають один i той самий результат: серед за-

можних демократичних Kpaiн (так званi краiни оЕср) сшА щодо явки на

вибори займають мiсце наприкiнцi списку. Щоб читач отримав уявлення
про загальне тло, зазначу, що середня явка зареестрованих виборцiв у iH-

ших демократичних Kpaiнax становить: 9З О/о в Двстраrrii, Ае явка на вибори

е обов'язковою; 89 % у Бе,r.ыii та 58_80 % у бi,rьшостi решти демократичних
Kpaiн €вропи та Схiдноi Азii. Вiдтодi як в Iндонезii пiсля 1999 року вiднови-

лося проведення вiльних демократичних виборiв, явка на них коливалася

мiж 86 та9О О/о, тодi як в Iталii пiсля 194В року вона iнколи сяrаьа93 О/о.

,Д,пя порiвняння: явка виборцiв у СШД пiд час загальнонацiонаrrьних

виборiв становить у середньому лише 60 % на президентських виборах та

40 7о на промiжних виборах до Конгресу. Найвища явка в новiтнiй icTopii

Спо,лучених Штатiв (62Y") бу,л,а зареестрована пiд час президентських вибо-

piB 2008 року, але вона виявилася меншою HaBiTb за найнижчi недавнi по-

казники в lTarr.ii та Iндонезii. Коли зареестрованих американських виборцiв

питають, чому вони не завдають собi клопоту голосувати, Ti найчастiше вiд-

повiдають, що не довiряють уряду, не вiрять у саму процедуру голосування

взагалi або не цiкавrrяться полiтикою.
Проте icHye ще одна причина, з якоi аiuериканцi з правом голосу не

беруть участi у виборах: вони не можуть цього зробити, бо не заре€стро-

BaHi. IJe одна з характерних рис американськоi дeмoкpaTii, яка потребуе

пояснення. У багатьох д!емократичних Kpaiнax громадяни з правом голосу

не повиннi робити нiчого, щоб заре€струватися на вибори: це за них ро-
бить уряд, який ск,rада€ список автоматично зареестрованих осiб, кори-

стуючись при цьому списками власникiв водiйських прав, платникiв по-
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ПЕРЕВОРОТ

даткiв, постiйних жителiв та iншими подiбнLIми базами д,аних. Наприклад,

у Нiмеччинi Bci нiмцi BiKoM вiд 18 poKiB автоматичrIо отримують вiд уряду
картку, де повiдомляеться про наступнi вибори, в яких вони мають право
взяти участь,

У США процедура ск.л,аднiша: у нас нед,остатньо бути американським
громадянином iз правом rолосу вже тому, що вам виповнилося 1В poKiB i

в].{ не € ув'язненим i чи судимим, - треба rце й заресструватися як виборцю.

США мають тривалу iсторiю перешкоджання гOлосува}iню шляхом вiдмови
в реестрацii цirrим суспirtьним групам громадян iз правом голосу за BiI(oМ.

Найбiльшою з таких груп буrur американськi жiнки, якi не мали права голо-
су аж до 1919 року, Iншим групам - афроамериканцям, а також окремим
нацiона,rьним меншинам та iммiгрантам не давали зý{оги зарееструватися
за д\опомоtою таких перепон, як виборчий податок, тест на rрамотнiсть,
а також <дiдiвськi пунктI,I) (пrодина не могла зарееструватися як виборець,
якщо ii дiд не мав права або змоги голосувати). 3BicHo, в законi не бу,л,сl пря-
мо сказано, що Bci цi заходи спрямованi на позбавлення афроамерr.лканцiв

можливостi прого,л,<lсувати. Проте кожен розумiв, що TaKi перепони, як <дi-

дiвськi пункти)>, буrlи навмисне встановленi д.л.я того, щоб не дати афроаме-

риканцям змоги брати участь у виборах.
Якщо ви схильнi вiдклrнути TaKi перешкоди як факт даrrекого минуАо-

го, що канув у Аету, то нагадаю, що в штатi Флорида у 2000 роцi бпизько
100 тисяч потенцiйних виборцiв, переважно демократiв, були виrl,ученi зi
списку заре€строваних виборцiв. Така <(чистка)> мала величезний впл},Iв

на вибори у Фпоридi, схиливши терези резуrrьтатiв президентських вибо-
piB на користь ýжорджа Буша, чиiм суперником був демократ А,л,ьберт

Гор, причому цей вплив був значно бiльшим, анiж Ti <бракованiо бюлете-
Hi, про якi широко повiдомzrялося в мас-медiа i якi зазвичай помилково
називають причиною спотворення результатiв виборiв. Основною вадою
aмeprIкaнcbKoi системи реестрацii виборцiв е те, що та багатьох штатах,
як i у Флоридi, списки зареестрованих виборцiв i сама процедура голосу-
вання контролюються тiею чи iншою партiею на piBHi штату й на мiсцевих

рiвнях, а не позапартiйними органами на piBHi загальнонацiона,л,ьному.

Партiйно заангажованi еrrекторальнi чиновники часто прагнуть усклад-
нити голосування тим rромадянам, якi, швидше за все, проголосують за
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Що чекае Сполученi Штати в маЙбутньому? Три <iншi> проб,tеми

(конкуруючу> полiтичну партiю. Найбiльшим розширенням масштабiв

реестрацii виборцiв у Спо,rучених Штатах став 3акон про виборчi права

вiд 1965 року, який скасував <<тести на грамотнiсть> пiд час ре€страцii й

надizrив федераrrьн иiт уряд повноваженням контролю над тими виборчи-
ми округами, де в минулому неодноразово спостерiга,л,ися випадки пе-

решкоджання ре€страцii. В пiдсумку кiлькiсть заре€строваних афроаме-

риканських виборцiв у пiвденних штатах США пiдскочи,л.а з З1 ло 73 О/о,

а афроамериканських чиновникiв, обраних по всiй KpaiHi, - з менше нiж
500 осiб до понад 10 тисяч. У 2006 роцi Конгрес малlже одноголосно про-

довжив дiю цього закону. Проте у 2013 роцi Верховний суд США п'ятьма
голосами проти чотирьох скасував пункт закону вiд 1965 року, який вста-
новлював критерii для визначення виборчих округiв, де мав би здiйсню-
ватися контроль, на тiй пiдставi, що потреба в контролi начебто вiдпала

завдяки прогресу в справi ресстрацii афроамериканських виборцiв. Вiдтак
законодавчi оргаtли штатiв масово кинулися встановлювати HoBi перешко-

ди на шляху реестрацii виборцiв, i цi перешкоди сутт€во рiзнилися залеж-
но вiд штату. Що 2004 року в жодному з 50 штатiв США вiд потенцitlrноrо
виборця не вимагали гrреdявити видане державним органом посвiдчення
особи з фотографiею, Станом на 200В роцi така вимога iснувала тi,льки у
двох штатах. Однак вiдразу ж пiсля рiшення Верховного суду 14 штатiв
запровадили цю або подiбнi вимоги (зазвичай це ма,л.и бути паспорт або

водiйське посвiдчення), а решта, штатiв ввели ix пiзнiше або ппанують зро-
бити це найб,ц,их<чим часом.

Як i <дiдiвськi пункти>, що не скеровувалися конкретно проти афро-

американцiв, але фактично позбавляли ix права гоАосу, сучаснi обмех<ен-

ня щодо голосування € так само не конкретизованими, хоча й ефективни-
ми" Вiдсоток потенцiйних виборцiв, якi мають посвiдчення з фотографiею,
значно вищиЙ серед бiz\их американцiв, анiж серед афроамериканцiв чи

латиноамериканцiв, а також серед заможних громадян, анiж серед неза-

можних, Причl,tни здебiльшого банальнi й прямого стосунку до права rо,
лосування не мають: наприклад, люди бiднi, зокрема афроамериканцi, не

мають водiйських посвiдчень, бо своrо часу не сплатили штраф за пору-
шення правrIл дорожнього руху.В,,rада у штатi Алабама позакривала вiд-

дiлки свого ýепартамен,Iу реестрацii транспортних засобiв (де видають
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ПЕРЕВОРОТ

водiйськi посвiдчення) в округах з великим вiдсотком афроамерикансько-
го населення. У вiдповiдь на обурення громадськостi роботу цих вiддiz,.кiв

у Аrrабамi буrrо поновлено, але всього на од,ин день щомiсяця. Вrtада шта-
ту Техас забезпечила дiючими вiддi,tками !,епартаменту реестрацii тран-
спортних засобiв лише третину cBoix округiв, змушуючи потенцiйних ви-
борцiв долати до 250 миль, якщо Ti хотiли виконати вимоrу i отримати
посвiдчення особи з фотографiею.

Iншi перепони реестрацii та голосуванню рiзняться також заrrежно вiд
штату. ýеякi штати <зручнi для голосування>), бо дозвоrrяють виборцям ре-
еструватися безпосередньо в день голосування, голосувати електронною
поштою замiсть того, щоб приходити на виборчу дiпьницю особисто, або

вiдкривають виборчi дiпьницi ввечерi та у вихiднi. Iншi ж IIIтати, навпаки,
<незручнi для голосування>), оскiльки вимагають вiд виборчя зарееструва-
тися протягом короткоrо iнтервалучасуперед днем голосування або ж три-
мають виборчi дi,rьницi вiдкритими лише в робочиЙ час або лише в робочi
днi тижня. Але бiднiше населення (вкrrючно з найбiльшими меншинами) не

може дозволити собi прогу.л,яти роботу задля того, щоб вистояти в довгiй
черзi й зарееструватися або прого,rосувати.

Yci цi вибiрковi перепони сприяють тому, що серед американцiв iз рiч-
ним доходом понад 150 тисяч до.л,арiв на piK явка перевищуе В0 %, а серед

американцiв з рiчним доходом до 20 тисяч доrrарiв - становить менш нiж
50 %. Тому названi перешкоди впливають на результат не лише президент-
ських виборiв, а й багатьох виборiв до Конгресу та мiсцевих органiв влади,

якi характеризуються високою конкуренцiею, тож перемога на них здобу-
ваеться завдяки перевазi у незначну Ki.tbKicTb голосiв,

L{i обмеження - добровirr"ьнi чи нав'язанi виборцю проти Його волi -
становлять неrативний бiк тих фундаментальних переваг американськоi

демократii, про якi йшлося в попередньому роздiпi. Серед цих переваr я
називав можливiсть для громадян обговорювати, оцiнювати та впбирати
або висувати ту чи iншу пропозицiю; громадяни знають, що ix чують i що
вони мають у cвoeIvly розпорядженнi мирнi способи висловлення BrracHoi

д}мки; зменшеItня ризику цивiльного насильства; мотивацiя до компромi-
су; спонуки для уряду iнвестувати в ycix громадян (насамперед тому, що
Bci вони ходять на вибори), а не в якийсь вузький прошарок елiти. Якщо ж
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Що чекае Спо,rученi Штати в майбутньому? Три <iншi> проблеми

американцi не бажають ходити на вибори, голосують, будучи погано поiн-

формованими, або не мають змоги Iолосувати взагалi, то Bci цi переваги ми,

звiсно, втрача€мо.

Будь-яке обговорення сучасноi американськоi демократii буАе неповним

без згадування про ту fi рису, що найчастiше зазнае критики: вибухопо-

дiбне зростання BapTocTi виборчих кампанiй, яке сталося, зокрема, через

перехiд вiд недорогих друкованих засобiв MacoBoi iнформацii до дорогоi
телевiзiЙноi рек,tами. Виборчi кампанii наразi фiнансують здебi,rьшого за-

можнi групи лобiстiв. ýуже зросrrа i трива.л,iсть виборчих кампанiй, якi про-
ходять фактично вiд одних виборiв до наступних. Через це американськi
полiтики мусять переважну частину свого часу (один колишнiй сенатор

пiдрахував, що ц€ становить 80 %) присвячувати збору коштiв на кампанiю
та на провед,ення кампанii, а не на виконання cBoix прямих обов'язкiв за-

конодавця; фаховi й добре пiдготовzrенi громадяни втрачають мотивацiю

до висунення cBoix кандидатур на державнi посади; сама ж iнформацiйна
програма того чи iншого кандидата спершу зводиться до пiвхвиzrинних
аудiо- та вiдеоропикiв, а потiм - до коротких твiтер-повiдомrrень. На вiд-
MiHy вiд цього, знаменитi дебати мiж Авраамом Аiнкольном та CTiBeHoM

ýугrrасом пiд час виборiв у 1В5В роцi сенатора вiд штату Iллiнойс тривали
близько б rодин iз кожноrо боку. 3BicHo, мож,rивiсть бути фiзично присут-
нiми на цих дебатах мала лише невеличка частка виборцiв штату Iллiнойс,
але вони широко висвiтлювалися у пресi. Жодна KpaiHa не може зрiвня-
тися зi Споrrученими Штатами за масштабами та безперебiйним функцiо-
нуванням наших полiтичних агiтацiйних кампанiй. Наприкrrад, у Сполу-
ченому KoporriBcTBi передвиборча кампанiя законодавчо обмежена в часi
кiлькома тижнями гtеред виборами; закон визнача€ i максимальну суму
грошей, яку можна витратити на агiтацiю.

Нашою наступною фундаментальною проблемою с HepiBHicTb. ýавайте по-

дивимося, що американцi думають про piBHicTb i HepiBHicTb, яким чином ix
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ПЕРЕВОРОТ

можна вимiряти й на якому мiсцi перебувають Спо,tученi Штати за показни-
ками HepiBнocTi та соцiаzrьно-економiчноi мобiльностi порiвняно з рештою
великих демократичних KpaiH. А коли HepiBHicTb висока - то що це означае?

Тобто якщо виявиться, що баrато американцiв дiйсно е бiдняками i прирече-
Hi ними залишатися, то це, звiсно, сумно для них самих як iндивiдiв, але чи

€ це водночас сумним фактом i дrrя багатих американцiв та краiни загалом?

Коrrи американцiв запитують про piBHicTb i HepiBHicTb в США, то вони
зазвичай вiдповiдають, що piBHicTb € засадничою американською цiннiстю,
що постулю€ться уже в другому реченнi нашоi ýек.л,арацii незалежностi
|776 року:. <Ми вважа€мо очевидною iстиною те, що Bci люди народжують-
ся рiвними...> Однак звернiть увагу: в цiй ýекларацii не стверджу€ться, що
Bci ,rюди diЙсно е рiвними або засrrуговують на однаковi доходи. HaToMicTb

у TeKcTi документа просто зазнача€ться, що всi rtюди надirtенi певними не-
вidемними правами. Але за свiтовими мiрками \776 року HaBiTb така скром-
на заява бу,л.а веlичезним кроком вперед у Ti часи, коли дворяни, селяни та

д}D(овенство в €вропейських KpaiHax маrrи рiзнi визначенi законодавством
права, i якщо хтось iз них поставав перед суАом, то це буrrи piBHi суди дпя
кожноi суспirtьноi верстви. Отже, в ýекrrарацii про незалежнiсть дiЙсно за-

карбовуваrrася правова piBHicTb як засаднича американська цiннiсть, при-
наймнi теоретично. Яка ж pearrbHicTb кри€ться за економiчною нерiвнiстю
в Споrrучених Штатах?

Економiчну HepiBHicTb у тiй чи iншiй KpaiHi можна визначати кiлькома

рiзними способами. Питання полягае в тому, який кiлькiсний показник сrriд

вимiрювати: валовий дохiд rrюдей без вiдрахувань? Чи дохiд iз вiдраryван-
нями, зокрема, на податки? Чи дохiд iз нарахуваннями на кшталт соцiа,л.ь-

них виплат i харчових талонiв? Чи, можrtиво, ixнi зага-льнi статки або за-

гальнi активи? У свою чергу, iндивiдуаrrьнi варiацii мiж кожним iз цих кiль-
кiсних показникiв теж можна вимiрювати рiзними способами, наприклад,
за допомогою так званого <коефiцiента ýжинi>; шляхом порiвняння доходу
1 % найбагатших громадян iз доходом 1 % найбiднiших громадян; методом
обчислення вiдсотка сукупного нацiонаrrьного доходу, який належить L О/о

наЙбагатших zrюдеЙ, а також вiдсотка мirrьярдерiв серед населення краiни.
Ми обмежимо нашi порiвняння великими демократичними краiнами,

щоб не порiвнювати ябrrука з апельсинами, тобто демократii з диктатура-
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Що чекае Спо.,rученi Штати в майбутньому? Три <iншi> проблеми

ми на кшталт EKBaTopia,rbнoi Гвiнеi, де одному iндивiду (президенту) на-

лежить бirrьша частина загальнонацiонального доходу та багатства. Серед

великих демократичних Kpaiн iснують певнi BiдMiHHocTi, якi залежать вiд
того, в якиЙ спосiб визначати Kpaiнy з наЙбizrьшою рiвнiсmю. Водночас yci
вид.Iiрянi Й порiвнянi мiж собою кiлькiснi показники дають один i тоЙ са-

миЙ результат: великою демократичною краiною з наЙбiльшою нерiвнiстю
€ Сполученi Штати. Така ситуацiя склалася вже давно, i ця наша HepiBнicTb

продовжуе поглибАюватися"

!,еякi з показникiв економiчноi HepiBнocTi в США, яка зроста€ дедалi
бiльше, вiдомi широкому загалу, оскiльки вони часто наводяться в засобах

MacoBoi iнформацii. Наприк,л,ад, частка чистого нацiонального доходу, заро-
блена 1 % найбагатших американцiв, зросла вiд менше як 10 % у 1970-х ро-
ках до понад 25 О/о нинi. HepiBHicTb зроста€ HaBiTb i серед заможних грома-

дян: 1 % наЙбаrатших американцiв примножили cBoi доходи у значно бiль-
шiй пропорцii, анiж 5 % iнших баrатiiв; 0,1 % найбагатших людей збilьшили
cBoi доходI,I значно швидше, нiж 1% представникiв цього прошарку; а тро€
найбагатших американцiв (ýжефф Безос, Бiл,r fейтс i Воррен Баффет), ра-
зом узятi, мають нинi чистi активи, що дорiвнюють спiльним чистим ак-
тивам 130 мizrьйонiв наЙбiднiших американцiв. Вiдсоток мizrьярдерiв серед

нашого населення удвiчi бiльший за аналогiчний показник у двох великих

Аемократичних KpaiHax з наЙбiльшою пiсля США кiлькiстю мizrьярдерiв
(маються на увазi Канада i Нiмеччина) i в ciM разiв перевищуе його в iнших
великих демократичних KpaiHax. Середнiй дохiд американського директора
KoMпaHii, якийвже в 1980 роцi перевищував середнiЙ дохiд робiтника Tiei ж
компанii в 40 разiв, наразi в KiлbкacoT разiв бiльший ъiд середнього доходу
працiвника пiдприемства. 3 iншого боку, в той час як економiчний статус
багатих американцiв перевищу€ аналогiчний показник в iнших великих де-
мократичних Kpaiнax, економiчний статус бiдних американцiв е нижчим за

економiчний статус бiднякiв у цих Kpaiнax.
Таке зростання розриву Miж баrатими й бiдними американцями пояс-

нюеться по€днанням американськоi урядовоi полiтики iз суспi-л.ьними уста-
новками. Що стосуеться урядовоi полiтики, то <(перерозподi,r> у Спопуче-
них Штатах, тобто урядова полiтика, спрямована на передачу коштiв вiд
багатих до бiдних, не настiльки сувора, як в iнших великих демократичних

34з

I



ПЕРЕВОРОТ

Kpaiнax. Наприкrrад, ставки оподаткування доходу, соцiапьнi трансферти та

видатки на кшталт ваучерiв i субсидiй для незаможних людей у США вiд-
носно низькi порiвняно з бiльшiстю великих демократичних KpaiH. Частко-
во це пояснюеться поширеним у США переконанням (на вiдмiну вiд iнших

KpaiH), що бiднi caMi виннi у своiй бiдностi, що вони розбагатiють лише за

умови, що бirr.ьше працюватимуть, i що державна пiдтримка лtодей з низьки-
ми доходами (наприкrl,ад, харчовi тапони) створю€ широкi мож,л,ивостi дпя
зловживань i робить бiднякiв незаслужено заможними (так званi <Kopo.ti

соцiа.tки>). Iншим частковим поясненням е обмеження на реестрацiю ви-

борцiв та на саме голосування, а також висока BapTicTb виборчоi кампанii,
про що я говорив вище. IJi чинники забезпечують баrатiям непропорцiйно
велику поrriтичну владiу, полегшуючи iM мож.л.ивiсть (порiвняно з бiдняка-
ми) рееструватися, голосувати йчинити вплив на полiтикiв.

Iз пробаемою HepiBHocTi TicHo пов'язана проб,lема соцiапьно-економiч-
Hoi мобiльносmi, тобто ймовiрностi того, що будь-який американець зможе

подолати економiчну HepiBHicTb i розбагатiти. Жите,ti Америки бiльше за

громадян iнших KpaiH вiрять у те, що iхня KpaiHa е мерumoкраmiею, де люд14

отримують винагород,у вiдповiдно до cBoix здiбностей. IJей принцип сим-
воrriзуеться фразою <iB грязi в князi>>, тобто ми переконанi, що бiдниЙ iM-

мiгрант, якиit прибува€ дiо нашоТ краiни в лахмiттi и живе у злиднях, зможе

розбагатiти завдяки cBoiM здiбностям i наполегдивiй працi, Та чи вiдповiдае

дiйсностi цейr засадничий принцигl,у який MI,I так вiримо?
Один зi способiв, за допомогою якого соцiологи випробовуваrrлt цей

(символ вiри>, поляга€ у порiвняннi в рiзних KpaiHax коефiцiентiв кореrtя-

цii мiж доходами дорослих rtюдей та доходами ixHix батькiв (або оцiнками

доходiв,л,юдей iхнього покоrriння). Коефiцiент коре,rяцii 1,0 означатиме, що
вiдноснi доходи батькiв i ixHix дорослих дiтей iдеально корелюються: Bci

людiи з високими доходами е дiтьми заможних батькiв, Bci пюдlл з низькими

доходами - дiтьми незаможних батькiв, дiти з незаможнrlх родин не мають

жодного шансу отримувати високi доходи, тобт,о соцiаrrьно-економiчна мо-
бiльнiсть дорiвнюе нулю. I навпаки, якщо коефiцiент кореляцii дорiвнюва-
тиме нулю, то це означатиме, що дiти незамох(них батькiв мають такий само

високий шанс отримувати високi доходи, як i дiти заможних батькiв, отже,

соцiаrrьно-економiчна мобirrьнiсть у KpaiHi висока.

зщ

H}l

т11

бi_

пр
,-i а

га

за

т-!

a\

,,]

.*iя

'--..

з:]

]t1,

.'-.

a -',

:



Що чекае Спо,rученi Штати в trлайбутньому? Три <iншi> проб.tеми

Визначення цього коефiцiента дало змогу дiйти висновку, що у Споrrуче-

них Штатах соцiально-економiчна мобiльнiсть ниN(ча, а корепяцiя доходiв
лriж покоrtiннями всерединi родини вища, нiж в iнших великих демокра-
тичних KpaiHax. Наприклад , 42 О/о американцiв, чиi батьки належать до наЙ-

бiднiших 20 % свого покоrtiння, також опиняються серед найбiднiших2О О/о

представникiв iхнього поколiння, тодi як лише 8 % дiтей цих найбiднiших
батькiв втiлюють пррIнцип <iз rрязi в князi) й потрапляють д,о 20 О/о найба-

гатших людей, Вiдповiднi данi скандинавських KpaiH TaKi; 26 % (порiвняно

з американськими 42О/о) i- 13 7о (що вiдповiдае американським В %).

На жаль, ця проблема з часом загострюеться: впродовж ocTaHHix деся-
тилiть економiчна HepiBHicTb у Сполучених Штатах зростала, а соцiаrrьно-

економiчна мобirrьнiсть падала. Американськi уряди Bcix piBHiB зазнають

дедаrri бiльшого впливу з боку rrюдеЙ заможних i тому приЙмають законо-

давство (на кштаrtт правил реестрацii виборцiв та закону про оподаткуван-

ня), яке сприя€ багатiям i по,л.егшуе перемогу ixHix представникiв на ви-

борах, а в пiдсумку американськi уряди Bcix piBHiB зазнають iще бi,л.ьшого

впливу з боку баrатiiв, а це призвод,ить... i так даzri й тому подiбне по спiра.лi.

Може, хтось сприйме Moi слова як невдалий жарт, але це - реапьнiсть сьо-

годнiшньоi Америки.
Словом, наша американська Bipa у можливiсть потрапити в нижчих

прошаркiв до найвищих - це мiф. Щей шлях у Споrrучених Штатах важчий,

анiж у рештi великих демократичних KpaiH. ýocToBipHe пояснення поля-

гае в тому, що багатшi американськi батьки зазвичаil мають кращу ocBiTy,

вкладають бiльше rрошей в ocBiTy власних дiтей i забезпечують ix бiльш
корисними кар'ерними зв'язками, нiж незаможнi. Скажiмо, дiти заможних
батькiв мають у десять разiв бirrьше шансiв отримати вищу ocBiTy, нiж дiти
бiднякiв. Як писали Рiчард Рiвз та Iзабель Сохiлл: <Будьте уважними, виби-

раючи собi батькiв!>

А тепер повернiмося до запитання, яке я поставив на початку обговорення
теми HepiBHocTi; що означае висока HepiBHicTb? Так, це важка моральна про-
блема, так, доля тих, хто став чи народився бiдним, досить сумна, - то й що
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ПЕРЕВОРОТ

з того? Чи с HepiBHicTb взаrаrri економiчною та безпексlвою пробrrемою для
Споrlучених Штатiв? Чи е якась шкода заможним американцям вiд того, lцо

вони живуть в оточеннi незаможних спiввiтчизникiв?
Коrrи я ставлю оце егоiстичне запитання про шкоду, мене гризе cyM,l,iH,

ня. Хiба ж однiеi моральноi проб,л.еми не достатньо для того, tцоб занепокоi-

тися таким явищем, як HepiBHicTb? Але жорстока peal,bHicTb поляга€ в тому,

що люди керуються не лише моральними мiркуваннями, а й егоiстичними
iнтересами. Багато заможних американцiв придi,tяrrи бiльше б уваглr HepiB-

HocTi, якби усвiдомлювали, що вона стосуеться ix безпосередньо.

Ми з дружиною отримали персональну вiдповiдь на запитання <То й

що з того?> 29 квiтня 1992 року в чиказькому готелi, де ми зупинилис6
ко,л.и прибу,л.и на конференцiю лiтаком iз Аос-Анджелеса, заrrишивши дi-
тей на цей час удома з нянею. Друзi,яких ми зустрi,л,и в фойе, сказали нам:

<Повернiться до свого номера й yBiMKHiTb теrrевiзор, Вам навряд чи спо-

добаеться те, що ви побачите>. Ми так i зробили; увiмкну,rи теrrевiзор i
побачили безrrадний бунт, пограбування, пожежi та вбивства (то був так

званий бунт Роднi Кiнга), який спалахнув у районах проживання бiдних на-

цiона,л,ьних меншин у Аос-Анджелесi i тепер котився вулицями, поширюю-
чись на iншi райони MicTa (фото 10.1). 3а нашими пiдрахунками, в цей час

дiти мали бути ь авто разом iз нянею, яка забра,r.а ix зi школи. Ми прове,п.и

тривожнi двi години, допоки вона не затеrrефонувала нам i не повiдомила,

що 6rrагополучно добра,tася з дiтьми додому. Все, що змогла зробити по,ri-

цiя Аос-Анджелеса, яка значно поступалася за кiлькiстю бунтiвникам, за-

хищаючи вiд них заможнi райони, - це перекрити жовтими по,riцейськи-
ми стрiчками ocHoBHi вуrrицi MicTa.

Пiд час цього конкретного заворушення його учасники не вчиняли на-

падiв на багатшi райони, як не робили цього i в 1965 роцi пiд час так зва-

ного бунту Вотса. (Як бунт Роднi Кiнга, так i бунт Вотса буrrи заворушен-

нями, спричиненими расовою дискримiнацiею, що призводила д!о еконо-

мiчноi HepiBHocTi та почуття безвиходi.) Але можна не сумнiватися, що в
майбутньому ми ще станемо свiдками подiбних бунтiв у Аос-Андже,rесi та

iнших великих MicTax Споrrучених Штатiв. Зростання HepiBHocTi, подальша

расова дискримiнацiя та зменшення соцiапьноi мобiльностi пiдштовхнуть
незаможних американцiв до висновку, що переважна бiльшiсть ixHix дiтей
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Що чекае Спо,tученi Штати в майбутньому? Три <iншi> проблеми

ма€ обмаль шансiв отримувати високi доходи в маЙбутньому або хоч трохи
покращити свiй економiчний статус. В осяжному майбутньому США дове,
деться пережити ще не один мiський, бунт, у якому жовтих стрiчок поrriцii
буде вже недостатньо, щоб завадити заколотникам вимiститw свiй, гнiв на

багатих американцях. I тодi багато заможних американцiв отримають пер-

сональну вiдповiдь на запитання; <А чи € якась шкода заможним амери-
канцям вiд того, що вони живуть в оточеннi незаможних спiввiтчизникiв?>
Вiдповiдь ця буде такою; так, €, бо це змушу€ ix почуватися вразливими
й незахищеними в особистсrму пrrанi.

HaBiTb Ti багачi, якi живуть на безпечнiй вiдстанi вiд бунтiвникiв, також
отримають iще одну вiдповiдь на запитання <I що з того?> - вона менше
стосуватI,Iметься насилля, але однаково матиме потужний вплив на ixHi га-

манцi та стиль житT я. Щя вiдповiдь стосу€ться ocTaнHboi з тих чотирьох
проб,л.ем, якi, на мiй погzrяд, стоять перед Спо,пученими Штатами, а саме
економiчних наспiдкiв вiд зменшення iнвестицiй Америки в наш,rюдський
капiтал та iншi громадськi ресурси. I цi нас,r,iдки вiдчуrоть yci американцi -
як бiднi, так i багатi.

Необхiднiсть iнвестування у чи€сь майбутне - чи то окремого iндивiда, чи
Bciei краiни - не викликае cyMHiBiB. Якщо нинiшнiй багатiй просто сиди.lь
на cBoix грошах i нiкули ix не вкrrадае або вклада€ нерозважливо, то бути
багатим йому пишилося неАовго. Чи дiйсно у Споrrучених Штатах icHyc про-
блема, пов'язана iз браком iнвестицiй у майбутнс?

Хтось поквапиться вiдповiсти: звiсно, Hil Багато ,rюдей вважають, що
прuваmнi iнвестицii в США € великими, смirtивими, креативними та над-

звичайно прибутковими. Що в Споrrучених Штатах, на вiдмiну вiд iнших
KpaiH, отримати фiнансування на започаткування нового бiзнесу та випро-
бовування комерцiйного потенцiа,rу Tiei чи iншоi iдеi - справа вiдносно
легка. I в пiдсумку з'яв.л,яються TaKi компанii, як <Майкрософт>, <Фейсбук>,
<ПеЙПеrt>, <Гугrr>, <Юбер> та багато iнших, що буrrи започаткованi ,tише
недавно, але вже встигли перетворитися на мiжнародних гiгантiв. 3авдя-
ки своiм друзям iз бiзнесових структур, пов'язаних з венчурним капiталом,
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ПЕРЕВОРОТ

я мав можливiсть дiзнатися, завдяки чому приватнi iнвестицii в Дмерицi

е такими успiшними. Фонди венчурного капiталу збирають мi,rьЙони (чи

HaBiTb coTнi мiльЙонiв) доларiв, якi потiм iнвестують у численнi HoBi пiд-

приемства. Бiльшiсть таких нових пiдпри€мств прогорять, але одному чи

жменьцi з них вАасться досягти справжнього успiху, що принесе великi

прибутки початковим iHBecTopaM. Iдеi, в якi Moi друзi - венчурнi капiталiс-

ти роблять смiливi й ризикованi iнвестицii, включають не лише рiзновиди
вже вiдомих фiнансових технолоtiй, аfu задуми далекосяжнi та дуже ризи-

KoBaHi. Аегкiсть отримання приватних iнвестицiй на вiд,криття пiдпри€м-

ства е основною причиною свiтового панування Споrrучених Штатiв у сферi

новостворюваних пiдпри€мств.

Щоб проi.л,юструвати цю лeIKicTb, наведу зараз Biciм iдей, якi особисто

MeHi видалися б безумними i занадто ризикованими ще з десяток poKiB

тому. Двi з цих восьми iдей (якi я вiдношу до категорii А) вже були успiшно
BTiлeHi: вони спричинили появу пiдпри€мств вартiстю в десятки мiльяр-

дiв доларiв; iншi двi (категорiя В) привабили багатих спонсорiв, але ще не

спрацювали; наступнi двi (категорiя С) спрацювали i привабиzrи фiнанси з

венчурних фондiв, але (наразi) не перетворилися на великi пiдприемства;

i ocTaHHi двi (категорiя D) виявилис1 наскiльки MeHi вiд,омо, шахрайськи-

ми схемами, яким не вдалося залучити нiякого фiнансування взагалi. Ось

вони, цi iдеi: 1. Епектромагнiтний шокер проти акул для плавцiв; 2. Собачий

ошийник, який електронним способом цереда€ iнформацiю про активнiсть

i стан здоров'я вашого пса, а також його мiсцеперебування, визначене за

допомогою системи GPS; 3. Внутрiшньоматочна !,НК-технологiя, завдяки

якiй ваша собака може народжувати Цуценят iз хутром, схожим на хутро

лисицi_чорнобурки;4. медiазасiб, що розмiщуе в iHTepHeTi вашi фото та д,о_

писи, але автоматично стирае ix через добу або ранiше; 5. Пrrатформа, яка

транспортуе людей зi швидкiстю лiTaкa у вакуумнiй трубi; 6. Техно,rогiя, за

допомогоЮ якоi вИ можете здатИ в орендУ KiMHaTy у своему буRинку абсо-

лютно незнайомiй людинi, якоi ви HaBiTb не бачили, щойно у вас виникне

таке бажання; 7. Технологiя швидкого замороження людини вiдразу пiс.4я

cMepTi, щоб Ti можна буrrо оживити в майбутньому, коли лikapi навчаться

лiкувати хворобу, вiд якоi та людина померла; В. XiMiKaT, який пiсля нане-

сення на шкiру дасть людинi змогу дихати пiд водою впродовж 15 хвилин.
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Що чекае Спо,rученi Штати в майбутньому? Три <iншi> проблеми

Чи зможете ви правильно розташувати цi iдеi за категорiями А, В, С
i D? Вiдповiдi наведено нижче. Впевнений, що мало хто з читачiв змiг BipHo

розташувати Bci BiciM iдеЙ за чотирма категорiями. IJe е i,rюстрацiею того,

що HaBiTb Ti iдеi, якi спершу видаються божевiльними, можуть привабити

у Споrrучених Штатах початковий капiтап, отримати шанс на перевiрку i
(в разi успiху) поширитися на весь cBiT у виг,rядi пiдприемств iз багатомi-

льярд,ним оборотом.

Ще однiею причиною початковоrо заперечення iснування у США проб-
леми з iнвестуванням у майбутнс е BcecBiTHe панування американськоi на-

уки й, технiки, якi становлять Ао 40 % американського економiчного про-

д}кту, i це наЙвищиЙ вiдсоток серед ycix розвинених демократичних KpaiH.

США вiдiграють провiдну роль у cBiTi з продукування rрунтовних наукових

праць у кожнiй важливiй гаrrузi науки: xiMii, фiзицi, бiологii, а також у науках

про землю та довкirrпя. Половина Bcix найбiльш авторитетних науково-тех-

нiчних досrtiдницьких iнститутiв у cBiTi - американськi. США е свiтовим
,riдером за абсолюmною сумою видаткiв на досrriди й розробки (arre не за

вidносною, бо Iзраrrrь, Пiвденна Корея та Японiя iнвестують у науку i TexHiKy

бirrьший вiдсоток свого ВВП, анiж Споrrученi Штати).

Вiдповiдiна запитання: I - С,2 - С,3 -D, 4 -А, 5 - В, 6 - А,7 -В, 8 - D,

На противагу цим причинам дпя оптимiзму щодо iнвестицiй Спо,tуче-

них Штатiв у наше майбутне iснують також обставини, що вселяють песи-

мiзм: зменш ення уряdовuх американських iнвестицiй у громадськi ресурси,
зокрема в ocBiTy, iнфраструктуру та невiйськовi дос,riдження й розробки;
ве,rикi видатки нашого уряду на економiчно неприбутковi цirri, ýедалi ширшi
кола американського загалу висмiюють державнi iнвестицii як <соцiаrriзм>>.

Проте iнвестицii е однiею з найдавнiших i найбiльш поширених функцiй
уряду.Вiдтодi, як 5400 poKiB тому виникли першi уряди, вони виконували

двi ocHoBHi функцii: 1) пiдтримання внутрiшнього миру шляхом монополii
на застосування сили, вирiшення спорiв i заборони громадянам вдавати-

ся до насильства задля самостiйного улагодження суперечок; 2) перероз-

подirr iндивiдуаzrьних cTaTKiB з метою iнвестицiй у якусь вищу громадську
мету, в найгiршому випадку - для збагачення еrtiти, в найкращому - за-
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ПЕРЕВОРОТ

для суспiльного блага. 3BicHo, що левова частка iнвестицiй € приватними, ix
здiйснюють заможнi людуI та компанii, розраховуючи на отримання з цьоIо
прибуткiв. Але баrато потенцiйних можливостей прибутку не приваблюють

приватних iHBecTopiB або через те, що прибуток очiкусться у вiддапеному
майбутньому (наприклад, вигода вiд навчання в початковiй шкоrri), або че-

рез розпорошенiсть прибутку по всьому суспiльству, замiсть lirого концен-
трацii у сферах, привабливих для приватних iHBecTopiB (наприкпад, розпо-

рошене благо вiд мунiципальних пожежних команд, дорiг i рiзносторонньоТ
ocBiTll). HaBiTb найзапекrriшi американськi прихильники <<компактного))

уряду не засуджують витрати на пожежнi команди, мiжрегiональнi шосейнi

дорогrI та громадськi школи як прояв соцiалiзму.
TaKlrM чином, США втрачають свою колишню конкурентну перевагу, ос-

нован,ч на освiченiй робочiй сиrti, а також на науцi й технiцi. ThKoMy занепаду

спр1,Iяють щонайменше три тенденцii: зменшення обсягiв фiнансiв, що видi-

ляються на ocBiTy; погiршення резу,л,ьтатiв, що ix д,ають кошти, витраченi на

ocBiTy; значна неоднорiднiсть якостi Tiei освiти, яку отримують амерltканцi.

Якщо говорити про державне фiнансування освiти (особ.tиво вищоi),
то воно зNIеншувалося щонайпiзнiцlе з початку нового тисячолiття. Незва-

жаючи на збiльшення кiлькостi нашого населення, державне фiнансування
вищоi освiти зростало зi швидкiстю, яка становила tише 1,125 швидкостi
зростання дiержавного фiнансування в'язниць, причому такою мiрою, що з

десяток американських штатiв тепер видiляють на свою пенiтенцiарну си-
стему бiльше грошей, нiж на систе}lу вищоi ocBiTll.

Друга тенденцiя стосу€ться погiршення академiчноi успiшностi амери-
канських студентiв, якщо судитлr за свiтовими стандартами. В математицi,

природничих науках та тестах на здатнiсть наукового мислення американ-

cbKi студенти займають тепер ocTaHHi мiсця серед представникiв розвине-
них демократичних KpaiH. IJe д,л,я нас небезпечно, бо американська еконо-

MiKa неабияк залежить вiд науки й технiки, а також тому, що математика,

точнi науки та Tpl,rBa,ricTb навчання е найкращими прогностичними показ-

никами зростання нацiона,л.ьноI економiки. BTiM, хоча видатки в США на

одного учня та стуlцента Й пад,ають, за свiтовими стандартами вони Й досi
залишаються високими. IJe означа€, що нашi прибутки вiд iнвестицiй в ocBi-
ту невеликi. Чому ж так?

350

]t

Спро(
ляндЦ Н
привабак
мають виl

дагогiв rT

початковл

вступнi el

Пiвденнii
навпакиr.]

гальнон*lI

KpaiHax).l
водили ai
тож вони
пакувалы
солютно l
хiдцями i:

майже по,

Bci 53 рок
Ti лос-Ан
лише одiil

остан
бочоi сил
штатами,,

кратични)
люе станд
штати й н
канськl,D(.

ýПТКОВIДt7

штатувид
штатах rm

мозакрiпл
ocBiTa е lx
спостерiга
лах у меж



Що чекае Споzrученi Штати в майбутньому? Три <iншi> проблеми

Спробуемо знаftти вiдповiдь на це запитання. У Пiвденнiй Kopei, Фiн-
ляндii, Нiмеччинi та iнших демократичних KpaiHax професiя викладача

привабrrюе наЙкращих студентiв, бо викпадачам там платять багато i вони
мають високий соцiальний статус, завдяки чому плиннiсть кадрiв серед пе-

дагогiв низька. Пiвденнокорейськi претенденти на здобуття фаху вчителiв

початкових шкiл мають потрапити до перших 5 % тих, хто здав державнi
вступнi екзамени до вишiв, а конкурс на посадiу вчите,\я середньоi школи в

Пiвденнiй Kopei становить 12 кандидатур на мiсце. Американськi ж учите,л.i,

навпаки, 1чIають найнижчу вiдносну зарплатню (порiвняно з середньою за-

гапьнонацiональною зарплатнею на Bcix робочлrх мiсцях у демократичних
краiнах). В американському штатi Монтана, де ми з дружиною щороку про-

водили ,riTHi вiдпустки, зарIIлатня вчителiв маЙже досяга€ межi бiдностi,
тож вони змушенi пiдроб,л.яти пiсrtя школи на iнших роботах (напрl.лклад,

пакувальниками коробок у супермаркетах), абlr звести кiнцi з кiнцями. Аб-
солютно Bci шкiльнi вчителi в Пiвденнiй Кореi, Сiнгапурi та Фiнrtяндii с ви-

хiдцями iз BepxHboi (за заможнiстю) третини cBoix шкiльних KлaciB, r:одi як
майже половина американських вчителiв походять iз нижньоi третини. 3а

Bci 53 роки cBoei викладацькоi дiя,л.ьностi в Калiфорнiйському унiверсите-
Ti Аос-Анджелеса, який приваблюе хороших cTyдeH,IiB, я зустрiв серед них
лише одного, що висАовив бажання стати шкiльним учителем.

Останньою тенденцiею, яка зумов,tюе погiршення освiченостi нашоi ро-
бочоi сили, е великi розбiжностi в якостi американськоi освiти -- як мiж
штатами, так i всерединi штатiв. На вiдмiну вiд бi,льшостi розвинених дiемо-

кратичних KpaiH, де загальнонацiонаrtьнииуряд фiнансуе ocBiTy та встанов-

лю€ стандарти, в Сполучених Штатах вiдповiдальнiсть за це ляга€ на oKpeMi

штати й мiсцеву владу. ýержавнi видатки на одноrо студента вишу амери-

канськrlх штатiв рiзняться до 11 разiв залежно вiд заможностi штату, по-

даткових доходiв та мiсцевоi панiвноi поrlJтичноi фiпософii. В межах одного

штату видатки рiзняться залежно вiд окруrу: в бiднiших округах та бiднiших
штатах школи фiнансуються гiрше. LJей факт ма€ у США тенденцiю д,о са-

мозакрiппення географiчних розбiжностей у заможностi та бiдностi, й тому
ocBiTa € надзвичайно важллrвою для економiчних показникiв, OKpiM того,

спостерiгаеться рiзниця мiж якiстю освiти у приватних та державних шко-
лах у межах одного району, бо приватнi шкоrlи, якi беруть платню за нав-
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ПЕРЕВОРОТ

чання, залучають дiтей заможних батькiв, краще платять вчителям, мають

меншi класи i забезпечують значно кращу ocBiтy, А, наприк,rад, у Фiнляндii

таке неможливо, б0 тамтешнiй уряд сам платить однакову зарплатню вчI,I-

телям як приватних, так i державних шкiл, щоб фiнськi батьки, на вiдмiну

вiд батькiв американських, не црагнули купити cBoiM дiтям кращу ocBiTy,

вiддавши ix до приватноi школи.

Що ж означають зменшення американських державних iнвестицiй у му-

нiципапьнi школи та великi розбiжностi в ocBiTHix мождивостях американ-

ських дiтей? Вони означають, що сшД обмежують cBoi iнвестицii в майбут-

не бiльшостi американцiв. Хоча ми й маемо найбiльше населення серед за-

можних демократичних kpaiH, бirrьшiсть цього населення не отримуе нави-

чок, якi с рушiем нашого загальнонацiонального економiчного зростання,

дле ж нам доводиться конкурувати з такими краiнами, як Пiвденна Корея,

Нiмеччина, Японiя та Фiнляндiя, що iнвестують в ocBiTy всiл cBoix дiтей.

Якщо вас заспокоюе той факт, що цi краiни мають менше насе.л,ення, нiж

Сполученi Штати, тобто те, що 20 % американських ШКОrtЯРiв i досi трохи

переважають чисельно 100 7о шкоrrЯрiв пiвденнокореЙських, то не с,цiд забу-

вати, що Китай iз населенням, яке у п'ять разiв перевищу€ населення Сшд,
нещодавно розпочав TepMiHoBy програму iз покращення ocBiTHiX можливо-

стеЙ д,tя дiтей. IJe не обiцяе нiчого доброго дrrя маЙбутнього Tici конкурент-

Hoi переваrи, плодами якоi наразi користуються Споrrученi IIIтати.

Yci цi факти наштовхують на HeBeceлi розмiрковування. Спо,tуlенi Шта-

ти с найбагатшою в cBiTi краiною. Куди ж дiваються нашi rрошi, якщо уряд

не вклада€ ix у наше ж майбутне?

Частково вiдповiдь поляга€ в тому, що бirrьшiсть наших грошей осiдають

у кишенях платникiв податкiв; наш под,атковий тягар незначний порiвняно

з бi,rьшiстю iнших заможних демократичних краiн. Решта вiдповiдi буде

такою: значну частину наших поАаткових надходжень Аержава витрача€ на

в'язницi, збройнi сили та охорону здоров'я. За BciMa цими трьома категорiя-

ми видатки сшд значно перевищують вiдповiднi кошти iнших розвинених

демократичних KpafH. HixTo не може стверджувати, що нашi тюрми з ак-

центом на покараннi та запобiганнi злочинам, а не на перевихованнi та пе-

ренавчаннi, якраз i становлять iнвестицiю в наше майбутне, Поза cyMHiBoM,

нашi вiйськовi витрати дiйсно е iнвестицi€ю в наше майбутне, але чому ми
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Що чекае Спо,tученi Штати в майбутньому? Три <iншi> про6,rеми

витрача€мо значно бiльше на вiйськових, анiж €вропейський Союз, кiль-

KicTb наседення якого майже вдвiчi перевищу€ американське, i чому йоrо

вiйськовий захист та BapTicTb цiеi cTaTTi (i, вiдповiдно, iнвестицii в майбут-

не) непропорцiйно лягають на нашi плечi? Що ж до витрат США на охорону

здоров'я, то I]идаеться начебто цiлком природним, що вони е iнвестицiями

в наше майбутне, - допоки ми не придивимося бiльш пильно, якваниви,
користовуються i якi результати дають, За резуrrьтатами в сферi охорони
здоров'я, а саме за такими показниками, як тривалiсть життя, дитяча смерт-
HicTb та материнська cMepTHicTb, Спо,л,ученi lJIтати плентаються у xBocTi

решти розвинених демократичних краiн. Причина поляIае в тому, що в ме-

дичнiй сферi США багато грошей витрачаеться на цirri, не пов'язанi з за-

безпеченням результатiв у вигпядi покращення показникiв здоров'я, а саме

на охочi до прибуткiв медичнi cTpaxoBi компанii, на високi адмiнiстративнi
витрати, дорогi рецептурнi ,tiки, на великi cTpaxoBi виплати, пов'язанi з лi-
карськими помилками та перестрахувальною меАициною, а також на вiддi-
лення eKcTpeHoi допомоги, де пiкують наш великий контингент незастра-

хованого населення, неспроможноrо платити за rtiкування, що не потребуе

термiнового втручання.

Обидва роздi,rи про Споrrученi Штати я розпочинав iз розповiдi про сиrlьнi
сторони Moei краiни. Потiм перейшов до тих нинiшнiх пробпем, якi вважаю

наЙбiльш серЙозними. А тепер даваЙте завершимо цi роздi,rи, розглянувши
згаданi вище проблеми в KoHTeKcTi нашоi книги, тобто з точки зору струк-
тури кризи та необхiдних змiн.

Якi з дванадцяти прогностичних чинникiв, переrtiчених у табл. 1.2, по-

кращують, а якi - погiршують спроможнiсть США подолати власнi про-
блеми за доflомогою вибiркових змiн? Коли я застосовую свою концепту-
альну схему до Споrrучених Штатiв, то мною руха€ не лише суто науковий

iHTepec, а й бажання запропонувати американцям певнi дороговкази лля
пошуку рiшень, Якщо ми змох(емо чiтко i ясно зрозумiти, якi чинники та-

кому пошуку заважають, то це розумiння д,опоможе нам зосередитись на

вiднайденнi способiв подолання перешкодi.
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ПЕРЕВОРОТ

!,о чинникiв, якi сприяють позитивному результату, належать MaTepi-

альнi, або частково MaTepiarlbHi переваги, а також переваги купьтурнi. ýо
однiеi групи частково матерiаrrьних переваг входить така наша демографiч-
на flеревага, як велике населення; переваги географi.lнi у вигzrядi ве,л.икоi

Tepi.rTopii, розIашування у зонi помiрного K.tiMaTy, родючi Грунти, розгалу-
женi прлrбережнi та внутрiшнi всlднi шляхи; нашi полiтичнi переваги, TaKi

як федера,rьна демократична система, цивi.tьний контроль над збройними
силами i вiдносно низька корупцiя; а також iсторичнi переваги, як-от ши-
poKi можпивостi д,л,я розвитку iндивiда, державнi iнвестицii та залучення
iммiгрантiв. IJe гоzrовнi причини того, що Сполученi Штати довго буrrи i за-

лишаються донинi наЙпотужнiшою краiною cBiTy з наибirrьшою в cBiTi еко-
номiкою. Iнша група суто матерiальних переваг - географiчнi, якi забезпе-
чували нам найбiльшу свободу дiй (чинник 12) порiвняно з рештою KpaiH

cBiTy: широкi океани, якi захищають нас з обох бокiв, а також сухопутнi кор-
дони з мирно налаштоваt{ими та значно менш населеними сусiдами iз двох
iнших cTopiH. Над Сполученим}1 Штатами не нависа€ загроза вторгнення в

осяжному майбутньому, тодi як двi з шести KpaiH, дослiджених у цiй книзi
(Нiмеччлrrrа та Японiя), були завойованi й окупованi, а на двi iншi було вчи-
нено напади. Але мiжконтинентальнi балiсти.Iнi ракети, економiчна глоба-
,л.iзацiя, а також,легкiсть, з якою нелегальнi iммiгранти проникають }Ia нашу
територiю завдяки сучасним транспортним засобам, вже суттево урiзали
нашу свободу вiд геополiтичних обмежень.

Що ж стосу€ться наших культурних переваг, то найвагомiшою з них е

наше сильне почуття нацiонапьноi iдентичностi (чинник 6). Упродовж Bci-
ei cBoei icTopii американцi вважади США унiкальною й чудовою краiною i
пишалися нею. Iпшi народ,и часто характеризують наш оптимiзм i практич-
HicTb таким чином: американцi вважають, що проб,tеми для того й iснують,

щоб ix вирiшувати.

Ще однiею культурною перевагою Америки е fi гнучкiсть (чинник 10),

яка проявляеться рiзниvtи способами. Американцi змiнюють сво€ мiсце
проживання в середньому кожних п'ять poKiB, значно частiше, нiж громадя-
ни решти KpaiH, про якi йшлося в цiй книзi. В загальнонацiонаrtьному масш-
табi вл.ада переходила вiд ресlrуб;r.iканцiв до демократiв i навпаки досить
часто, на президентському piBHi - дев'ять разiв за ocTaHHix 70 poKiB. Наша
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Що чекае Сполученi Штати в майбутньому? Три <iншi> проб.л,еми

тривала iсторiя iснування одних i тих самих основних полiтичних партiЙ -
демократичноТ з 1В20 року та респубпiканськоi з 1854-го - насправдi е рад-
ше ознакою гнучкостi, нiж непоступ,л.ивостi. Чому? Тому що кожного разу,
коли якась третя партiя набуваrrа ваги (наприклад, (Аосина) партiя Теодора
Рузвеrrьта, Прогресивна партiя Генрi Волпеса чи Американська незалежна
партiя ,Щжорджа Вопrrеса), вона невАовзi занепадала, бо Tt програму част-
ково переймал,и двi ocHoBHi партii. Гнучкiсть щод\о засадничих цiнностей
також 61,,ta характерною д.ля Споrrучених Штатiв. З одного бок,ч, нашi прин-

циповi засадничi цiнностi (чинник 1) - свобода, piBHicTb i дел,тократiя офi-

цiйно не пiдztягають перегляду (хоча все ж таки iснують деякi <MepTBi зони>>,

яких вони не стiэсуються). 3 iншого боку, за ocTaHHix 70 poKiB США втрати-
ли iHTepec до деяких усталених цiнностей, визнавши ix застарi,л.ипrи: пiсля

ýругоi свiтовоi вiини шtи вiдмови,ллся вiд своеi ко,л,ишньоi полiтики iзо,л.яцi-

онiзму, а дискримiнацiя жiнок i расова дискрилtiнацiя пово,л.i зменшувалися
починаючи з 1950-х.

А тепер про нашi вади, Першими кроками кожноi краiни до вирiшення
будь-якоi нацiонапьноi кризи € досягнення загальнонацiонального кон-
сенсусу щодо фактичного iснування цiсi кризи (чинник 1); взяття на себе
вiдповiда,л,ьностi за виникнення тих чи iнших пробпем (чинник 2) замiсть
того, щоб перекладати провину на когось iншого (iHпri краiни або iншi
групи всерединi краiни); здiйснення чесноi самооцiнки: що працюе добре,
а що - погано (чинник 7). Спо,лученим Штатам iще далеко д\о згуртування
довкола цих перших KpoKiB. Так, американцi дедаrr.i бiльше непокояться
станом нашоi краiни, але загальнонацiонаlьноIо консенсусу щодо причин
його погiршення ще не досягнуто. Чесна самооцiнка також у дефiцитi. Не
icHyc широкого консенсусу стосовно того, що нашими фундаментальними
проб,л.емами е поляризацiя суспi;\ьств&1 нl,{зька явка виборцiв i перешкоди
iх реестрацii, HepiBHicTb i дедапi гiрша соцiа.tьно-економiчна мобirrьнiсть,
а також зменшення державних iнвестицiй в ocBiTy та громадськi ресурси.
Велика KirrbKicTb американських полiтикiв i виборцiв вперто працюють
над тим, щоб поr,л.ибити цi, проблеми, а не розв'язати ix. Надто багато аме-

риканцiв праrнуть перекласти вiдповiдаzrьнiсть за цi пробпеми на когось
iншого, i упюбленими мiшеняfulи в цьому вiдношеннi е Китай, Мексика,
нелегаrrьнi iммiгранти.
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ПЕРЕВОРОТ

Серед заможних i впливових американцiв iз непропорцiйно великим по-

лiтичним впливом уже простежу€ться тенденцiя до усвiдомлення того фак-
ту, що в KpaiHi вiдбуваеться щось не те, але замiсть того, щоб використати
свос багатство i вп.лив на пошук шляхiв подолання проб,л,ем, вони шукають

можливостi д,л,я самих себе та cBoix родин дrrя втечi вiд пробrr,ем амери-

канського суспiльства. Однi з ocTaHHix модних стратегiй TaKoi втечi - при-

дбання власностi у Новiй 3епандii (найвiддаленiшiй KpaiHi (першого cBiTyu)

або перебулова за величезнi кошти недiючих американських шахт для за-

пуску мiжконтинентальних балiстичних ракет на,л.юксовi захищенi бункери
(фото 10.2). A.le чи довrо протримаеться мiкроцивi,л.iзацiя в бункерах або

iзольована громада в Новiй Зеландii, якщо впадуть caMi Спо.tученi Штати?

Кiлька днiв? Ki,tbKa тижнiв? Кiлька мiсяцiв? IJю тему добре розкрито в наве-

деному далi короткому <дiа,tозi>.

3апитання: Коли США почнуть серйозно ставитися до своiх про-
блем?

Вiдповiдь: Коли багатi та впливовi американцi на власнiй шкiрi вiд-

чують небезпеку.

ýо цiеi вiдповiлi я додам таке: коли багатi та впливовi американцi ycBi-

домлять: все, що вони роблять, не захистить rx вiд небезпеки, якщо бirrь-

шiсть решти американцiв залишатимуться розлюченими, пригнiченими i не

матимуть реа.лiстичноi надii на майбутне,
Наша наступна велика вада: iз дванадцяти Moix прогностичних чинни-

KiB успiшного подолання проб,л.ем е один абсолюmно не харакmернuй дttя
Спо,lучених Штатiв. Ще бажання навчатися на альтернативних прикладах

розв'язання проблем, якi використовувалися iншими краiнами (чинник 5).

Наше небажання навчатися пов'язане з нашою вiрою у (винятковiсть> Аме-

рики, мовляв, США настiльки унiкальнi, що все зробrrене iншими краiнами
нам не пiдходить. Звiсно, що це повна нiсенiтниця: хоча Споrrученi Штати
й вiдрiзняються вiд решти KpaiH у багатьох аспектах, але Bci люди, суспirr.ь-

ства, уряди Й демократичнi системи мають спirrьнi риси, якi дають нам мож-
ливiсть навчатися один у одного.
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Що чекае Сполученi Штати в майбутньому? Три <iншi> проблеми

3окрема, наша сусiдка Канада е, подiбно до Спопучених Штатiв, бага-

тою демократичною краiною з великою територiею, незначною густотою

населення, англiйською мовою як панiвною, зi свободою вибору, що е ре-
зультатом захисних rеографiчних бар'ерiв, та значними мiнера,л.ьними ре-

сурсами, а Ti населення склада€ться переважно з iммiгрантiв, якi прибу,л,и

до Пiвнiчноi Америки пiсля ХVi столiття нашоi ери. Хоча cBiToBa porrb Ка-

нади й вiдрiзняеться вiд po.1i Спо.пучених Штатiв, обидвi цi краiни мають

спiльн1 yHiBepca.tbHi людськi пробпеми. Багато канадських соцiально-еко-

номiчних та полiтичних традицiй рiзко вiдрiзняються вiд американських,

зокрема, щодо системи охорони здоров'я, iммiграцii, освiти, пенiтенцiар-

Hoi системи, а також ба,tансу мiж iнтересами iндивiда та громади. ýеякi
традицiйнi проблеми, якi американцi вважають непереборними, вирiшу-

ються в Канадi способами, що отримують широку громадську пiдтримку.

Наприк.tад, канадськi критерii прийому iммiгрантiв е бiльш детальними
та рацiональними, анiж американськi. В пiдсумку 80 % канадцiв вважа-

ють iммiгрантiв корисними для канадськоi економiки - i таке ставлення

радикально вiдрiзняеться вiд болiсного розколу американського суспirtь-

ства в питаннi iммiграцii. Невiгrtаство американцiв щодо сусiдньоi Канади
приголомшуе. З ог,ляду на те, що канадцi Iоворять англiйською, живуть бу-

квально на одному сходовому майданчику зi США i мають спirtьнi з ними
тепефоннi системи та територiальнi коди, багато американцiв HaBiTb не

думають про цю KpaiHy, як про щось доволi вiдмiнне. Вони не усвiдомrtю-
ють, наскirtьки не схожа Канада на Спо,л,ученi Штати, i не задумуються над

тим, що ця сусiдня KpaiHa може надати чимало прикrrадiв того, як можна

долати проб,rеми в Америцi.
Спершу може здатися, що американцi сприймають 3ахiдну €вропу дещо

iнакше, нiж Канаду, Нам очевидно, що 3ахiдна €вропа вiдрiзняеться вiд

США так само, як США вiдрiзняються вiд Канади, але останнiй факт чомусь

не € для нас очевид,ним. На вiдмiну вiд канадцiв, захiднi европейцi досить
вiддаrr.енi територiаrrьно вiд Спо.tучених Штатiв, до них треба добиратися
лiтаком щонайменше п'ять годин, а не автомобiлем за кiлька десяткiв хви-

пин, iхня рiдна мова здебirrьшого не англiЙська, а переважна частина ixHboi

icTopii не буrrа пов'язана з iммiграцi€ю, як нинi. Проте захiдноевропейськi
краiни е баrатими демократичними державами, перед, якими стоять TaKi
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ПЕРЕВОРОТ

знайомi американцям проблеми, як охорона зд,оров'я, ocBiTa, тIорми та iнmi,
але цi про6rrеми вони вирiшують в iншиЙ спосiб. 3окрема, свропеrlськi уря-
ди пiдтримують систему охорони здоров'я, громадський транспорт, ocBiTy,

rромадян похи,\ого BiKy, мистецтва та iншi сфери суспi,л,ьного життя за до-
помогою д,ержавного фiнансування в рамках по,tiтики, яку американцi за-

звичай зн€вэжz\иво вiдкидають, ввах(аючи ксоl4iал.iстичною>, Хоча у США
дохiд на одну людину дещо бiльший, анiж у бiльшостi европейських KpaiH,

середня тривалiсть життя та показники особистого задоволення постiйно
вllщi у 3ахiднiй €вропi,

Ще означае, що ми можемо багато чого запозичитrl у захiдноевропей-
ських KpaiH. Arre новiтня iсторiя Сполучених Штатiв мiстить обмаrrь при-
кладiв тоrо, як американський уряд посиАав до 3ахiдноi €вропи та Ка-
нади Micii, щоб повчитися там, як це робив коАись японський уряд доби
Мейд,зi, посLIлаючи cBoi Micii до Захiдноi €врtlпи та Сполучених Штатiв.
Пояснкэеться це тим, що ми переконанi: американськi методи апрiорi е

кращими за канадськi та захiдносвропейськi, а Споrl,ученi Штати настiль-
ки унiкальнi, що европейцi та канадцi не можуть запропонувати нам нiчо-
го цiнного. Такий негативний пiдхiд позбавляе нас BapiaHTa вибори який
часто виявлявся вельми корисним як для окремих iндивiдiв, так i д,л.я цi-
,л.их KpaiH: навчатися на прикладах, якi вже були успiшно застосованi д,л.я

подолання кризи.

,А,ва ocTaHHix чиннrrки мiстять одну незначну ваду й водночас суперечАи-
ву тезу. Незначна вада поляfа€ в тому, що американцi не мали змоги загарту-
вати свiй нацiонаrrьний характер i навчитлrся терпляче зносити cMyTHi часи
та поразку (чиннlак 9), до того ж це рiзко суперечить нашому оптимiстич-
ному пiдходу до вирiшення пробrrем i загальнiЙ налаштованостi на успiх.
На вiдмiну вiд британцiв, якi змогли впоратися з пов'язаним iз Суецькою
кризою 1956 року приниженням, та японцiв з нiмцями, що досить швидко
оговтаАися вiд прl,tголомшливоi поразки у ýругiй свiтовiй вiйнi (а нiмцi -
ще й у Першiй свiтовiй), в Америцi невдача у B'eTHaMi посiяла розбрат у
суспirtьствi, Й пережити ii американцям буlо дуже важко. Спопученi Штати
заслуговують на оцiнку (посередньо) за свiй попереднiй досвiд подолання
криз (чинник В). Ми не зазнали поразки у вiйнi й окупацii, як Нiмеччина та
Японiя; на нашу територiю HixTo не вторгався, як це сталося з Фiнrrяндiею;
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Що чекае Спопученi Штати в майбутньому? Три <iншi> пробrlеми

на вiдмiну вiд Британii та Австрапii, над нами не висizrа загроза вторгнення.

Ми не зазнали масштабноi трансформацii, як Японiя в 1868-1912 роках або

як Британiяу |946-|946 роках та наступних десятилiттях. Але США пере-

х(или триваrrу Й жорстоку Громадянську вiЙну, одужали вiд Ве^икоi депресii
1930-х poKiB i успiшно переключилися з мирноi самоiзо,tяцii на повну мобi-
,riзацirо нацiсlнальних pecypciB пiд час ýругоi cBiToBoi ъiftни.

На попереднiх cTopiHKax я пiдбив пiдсумки застосування своiх дванад-

цяти прогностичних чинникiв до Спо,л.учених Штатiв. Географiчнi осо-

бrrивостi, якi забезпечують нам свободу вибору, наше сrlльне почуття
нацiонаrrьноi iдентичностi, а також наш досвiд гнучкостi € ч1,1нн],iкамll,

що зумовлюють сприятливий прогноз. Чиннуtками, якi постають переIltr-

нами на шляхf до по3rIтивного результату, € наш H1,IHiirtHiй брак консен,
сусу п{одо наявностi чи вiдсутностi кризи, наша схильнiсть перекАадати

провину за cBoi пробпеми на когось iншого залriсть того, шJоб визнава-

ти власну вiдповiдальнiсть, намагання багатьох впливових американцiв
захистити самих себе, а не працювати зад!ля бrrага краiни, а також наше

небажання навчатися на успiшноп.rу досвiдi iнших KpaiH, Але цi чинники
не означають, що ми неодмiнно вирiшима взятися за подоАання iснуючих
проблем; вони просто tsказують, наскi,tьки ймовiрним е на1IIе рiшення
приступитl,t до ix подолання.

Що очiкуе Спо,lученi lШтати в майбутньому? IJe заАежить вiд, того, який
BapiaHT дiй ми оберемо, Ti величезнi фундаментальнi перевагI4, якi tчти ма-

€ýlо, означають, що наше майбутн€ може залишатися так само б,tискучим,

як i наше },1инуАе, якщо ми усrriшно усуватимемо перепони, якi ж caMi собi
й створюемо. Але сьогоднi ми займа€мося тим, що марну€мо cBoi перева-

ги. Iсторiя зна€ приклади iнших Kpairr, якi мали колись неабиякi переваги,

але також не скористалис,я ними. Iсторiя знае приклади iнших KpaiH, перед

якими колись поставали гострi або rtовзучi загальнонацiонаrrьнi кризи, не

менш серйознi, нiж наша нинiшня. ýеякi з цих KpaiH, зокрема Японiя доби
Мейдзi та пово€ннi Фiнляндiя й Нiмеччина, спромог,лися успiшно, хоча й

болiснсl, здiйснити великi змiни, що в кiнцевому пiдсуплку допомогло iM по-
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д,Oлати кризи. Наразi важко сказати, як Америка вирiшить uбудувати ого-

рожу) (чинник 3) - вздовж мексиканського кордону чи мiж тими рисами
американськоrо суспirrьства, якi фунIlцiонують добре, iтими, що залишають

бажати кращого. I чи зможемо ми змiнититiриси всерединi <загорожi>, якi
й зумов.tюють нашу прогресуючу кризу.
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щ0 чЕкАЕ EBIT у мАЙБутньOму?
CBiT сьогоднi - Ядерна зброя - 3MiHa клiмату -

Викопне паливо - Альтернативнi джерела енергii -
[ншi природнi ресурси - HepiBHicTb -

Структура кризи

\f ,rоrrереднiх роздirrах ми проанапiзува,лЙ кризи в окремих шести KpaiHax.

r Т.r,"р читачi з ycix куточкiв cBiTy матимуть можливiсть помiркувати над

потенцiйними кризами у тих KpaiHax, де вони живуть. ýarri мова пiде про

cBiToBy кризу, про наб,л.иження якоi стiльки говорять: якi чинники загрожу-

ють людству та рiвню йrого життя в усьому cBiTi? I в найгiршому випадку -
що загрожу€ самому iснуванню глобальноi цивi,riзаrцii?

Я визначив чотири групи пробпем, що можуть завдати лIодству шкоди

свiтового масrлтабу. У спадному порядку ixHboi драматичноi очевидностi
(a,le не pearrbHoi важливостi) ix можна розташува:l,и TaKI,IM чином: ядерна

зброя (фото 11,1), г.лобаrrьна змiна KrriMaTy, гл,обальне вичерпання ресур-
ciB, а також глобальнi розбiжностi у рiвнях жLIття. Звiсно, дехто захотiв би

розширити цей списсlк, включивши до нього й iншi проблеми, TaKi як ic-
,ц.амський фундамента.,tiзм, поява й поширення нових iнфекцiйних хворо6,

зiткнення з астероiдом та масова загибель ,tюдей внасrriдок застосування
бiологiчноi зброi.
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Атомна бомба, скинута на XipociMy б серпня 1945 року, в одну мить з}ли-

щила близько 100 тисяч.л.юдей, а ще тисячi померrrи пiзнiше вiд ран, опiкiв
i радiацiйного ураження. Вiйна, в якiй Пакистан та Iндiя або США, Росiя
чи Китай Rикористають один проти одного cBoi ядернi арсенаrrи, вiдразу
N< забере }киття сотень мiльйонiв. Проте подаrrьшi наслiдки у BcecBiTHbo-

му масштабi будуть iще гiршими. HaBiTb якщо ядернi вибlхи обмежаться,
cKaжilro, ,герtrторiяп,tи Iндii та Пакистану, атмосферниiл впzr.ив вибуху сотень
ядернI4х зарядiв вiдчують в ?чсьому cBiTi, бо дtrм, кiптява i пил вiд вогнянlлх
куль затулятимуть значну частину сонячноfо свiтла упродовж тижнiв, rцо

сприч1.Iнить рiзке падiння т,емператури у глоба,tьних }Iасltlтабах, припинен-
ня фотосинтезу, заrибель величезноi кiлькостi рослин i тварин, рiзке змен-
шення врожаiв у всьому cBiTi та, як насrriдок, гrlоба,rьний гопод. Найriрrrrий
сценарiй називають <ядерною зимOю> - смерть бiльшостi людства lvloжe

HacT,aTI,{ в результатi не лише голоАу, хвороб i радiацii, а й холоду.

ýонинi ядерна зброя була застосована,л,ише двiчi: в XipociMi та Нагасакi"
Вiдтодi все мо€ життя проходило на тлi страху перед пIирокомасштабною
ядерною вit,rною. 3авершення холодноi вiйни в 1990 роцi спершу зменшило
цей страх, але подальшii подii знову посилили й<rго. Якi ж варiанти розвитку
подiй }.{ожуть призвестI4 до використання ядерноi зброi?

Моя подапьша розIIовiдь rрунтуеться на iнформацii, отрипtанiй вiд Bi-
льяма Перрi пiд час особистих розмов iз нипi та з його кн}Iги <Моя подо-

рож до краю ядерноТ прiрви> (Му iourney at the Nuclear Brink), 2015. Кар'е-

ра Перрi, що зул-{овила Його фаховi знання про ядернi пробrrеми, включа€,
серед iншого, його роботу як анапiтика, який щодня подаваts президенту
Кеннедi звiти про радянськi ядернi силrI, розмiщенi на Кубi пiд час Кубин-
ськоi paKeTHoi кризи 1962 року, виконання обов'язкiв MiilicTpa оборони
США з 1994 по 1997 piK, участь у переговорах про ядерну зброю з Пiвнiч-
ною Кореею, Радянським Союзом (Росiсю), Кита€м, Iндiею, Пакистаном,
IpaHoM та IpaKoM, участь у rleperoвopax про демонтаж кодишнiх радян-
ських ядерних об'сктiв в YKpaiHi та Казахстанi пiсля розпаду Радянського
Союзу та багато iншого.

Вимапьовуються чотири групи сценарiiв, ку,л,ьмiнацi€ю яких може стати
застосування ядерноi зброТ або урядами краiн (перших Tprt сценарii), або
неурядовими терористичними групами (четвертий сценарiй), Найбiльш
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Що чекае cBiT у майбутньому

обговорюваний сценарiй - заздалегiдь запланований несподiваний напад

однiеi краiни з ядерним потенцiалом на iншу Kpaiнy, що також володi€

яд,ерною зброею. ТакиЙ напад мае передбачати миттеве повне знищення

ядерного арсеналу супротивника, бо лише в такому разi Йому не вдасть-

ся завдати удару у вiдповiдь. Саме цей сценарiй наганяв найбiльше страху

впродовж десятилiть (холодноi вiйни>. Оскiльки США i Радянськиir Союз
володiли смертоносною ядерною збро€ю, то €дllним (рацiонально запла-

нованил-I> нападом мir би стати раптовий ядерний удар, що не дасть змо-
tи супротивнику нанести ,чдар у вiдповiдь. Тому як Спо.лученi lIIтати, так i

СРСР вiдповizrи на загрозу раптового нападу розробкою чrIс,\енних систем

доставки ядерних зарядiв, покликаних зменшити небезпеку того, tцо iхнiй
власний потенцiал аналогiчних дiЙ у вiдповiдь буде зниrцено в одну мить.

Наприкrrад, США мають три TaKi системи: захI4щенi,liдзеil{нi пусковi шах-

ти, субмарини та авiапарк ядерних бомбардувальникiв. Тож HaBiTb якби в

результатi раптового нападу Радянського Союзу буrrо знлrщено Bci до €диноi

балiстичнi ракети в пiдземних шахтах (ма,rоймовiрний сценарiй, бо США
мають величезну кiлькiсть пускових шахт, у тому числi бутафорських, до-
бре захищених вiд нападу й невеликих за розмiрами, вiдтак д,tя ix тотально-

го знищення радянськi ракети мусили б мати надзвичайну точнiсть уражен-
ня), Спо,tученi Штати все одно змогли б завдати удару у вiдповiдь зi cBoix

бомбардувальникiв та субмарин i знищити СРСР.
Оскiльки ядернi арсенали як СпоАучених Штатiв, так i Радянськоrо Со-

юзу могли забезпечити <вза€мно гарантоване знищення)), жодна з цих kpaiH

не зважилася на раптовий напад. Бо хоч яким би спокусливим видавався

несподiваний удар з метою знищення ядерного арсеналу супротивника,
американськi та радянськi фахiвцi усвiдомлювали, що BiH не мати}Iе сенсу,

адже практично неможливо знищити абсолютно Bci засоби запуску ядер-

них боеголовок, lцоб унеможливити напад у вiдповiдь. Azre цi рацiона,л,ьнi
мiркування ý?вхли мало втiхи на майбутне, бо в сучасному cBiTi iснували ще
й,tiдери, якi мислили iррацiонально: скажiмо, Саддам Хусейн в lpaKy та KiM
Чен Ин у Пiвнiчнiй Kopei i, пtожпиво, Аеякi кермани.ri в Нiмеччинi, Япоrrii,

Сполучених Штатах та Pocii. OKpirvr того, нинiшнi Iндiя та Ilакистан мають

лише системи доставки сухопутного базування, субмарин з ядерними бос-

головками в них на озбро€ннi немае. Тому тоЙ чи iнший dдер у Пакистанi
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чи Iндii може вирiшити, що раптовий ядерний удар € цiпком реальним шан-

сом для усунення здатностi супротивника до аналогiчного удару у вiдповiдь.

ýругий сценарiй стосу€ться низки хибних розрахункiв щодо вiдповiд-

них дiй супротивника та тиску генералiтету кожноi краiни на президента з

вимогою здiйснити удар у вiдповiдь, який завершиться вза€мними нерап-

товими ядерними ударами, яких жодна зi cTopiH спершу не бажала, Яскра-

вим прикладом такого розвитку подiй е Кубинська ракетна криза 1962 року,
коли невисока думка Хрущова про Кеннедi, що сформувалася в ньоrо пiд

час Вiденського caMiTy 1961 рокр пiдштовхнула лiдера СРСР до хибного

висновку, що розмiщення радянських ракет на Кубi зiйде йому з рук. Коли

ж Спо,лученi Штати виявили радянськi ракети, американський генералiтет

почав тиснути на Кеннедi, щоб той вiддав наказ знищити ix (i таким чином

наразив США на небезпеку радянського удару у вiдповiдь), та ще й пригро-

зиrrи Йому iмпiчментом, якщо BiH цього не зробить. На щастя, Кеннедi об-

рав менш драматичний спосiб реагування, Хрущов також вiдреагував не так

рiзко, як мiг би, i ядерного Армагеддону вдалося уникнути. A,le, як з'ясу-

валося згодом, коrtи обидвi сторони розсекретили cBoi документи, небезпе-

ка тодi буrrа HaBiTb бiльшою, нiж вважалося. Наприклад, у перший же день
Кубинськоi кризи, яка тривала тиждень, Кеннедi публiчно заявив, що <у вiд-

повiдь на запуск хоча б однiеi ракети з боку Куби Споrrученi Штати будуть

змушенi завдати по Радянському Союзу повномасштабноrо удару у вiдпо-

вiдь>. Але командири радянських субмарин вже отримали наказ завдавати

ударiв торпедами з ядерними боеголовками без попереднього узгодження
cBoix дiй iз вищим керiвництвом у MocKBi. Один iB командирiв реально зби-

рався вистрелити торпедою з ядерною боеголовкою по американському

есмiнцю, що набrrизився до пiдводного човна на небезпечну вiдстань, i не

зробив цього лише завдяки втручанню iнших офiцерiв, яким вдалося пере-

конати його i втримати вiд необдуманого вчинку. Якби радянськиit капiтан

виконав свiй HaMip, то Хрущову просто не залишалося б iнших BapiaHTiB,

oKpiM як пiти на подальшу ескаrrацiю...

Схожi обставини можуть призвести до ядерноi ъlirни i сьогоднi. Напри-

клад, зараз Пiвнiчна Корея мае на озброеннi ракети середньоi дальностi,
здатнi доrrетiти до Японii та Пiвденноi Kopei, fu уже здiйсни,rа кiлька за-

пускiв мiжконтинентальних бм.iстичних ракет (МБР), що можуть здолати
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Що чекае cBiT у майбутньому

вiдстань до Сполучених Штатiв. Коли Пiвнiчна Корея завершить розробку
cBoei МБВ то зможе продемонструвати ii, зд,iйснивши запуск у бiк США.
3 американськоrо боку че буде сприйнято, як неприпустиму провокацiю,

особливо якщо через помилку ця МБР пiдлетить до Сполучених Штатiв

бrrижче, нiж планувалось. У такому разi американськиЙ президент може за-

знати величезного тиску з вимогою вжити заходiв у вiдповiдь, що, у свою

чергу, призведе до не меншого тиску на китайських лiдерits з вимогою вжи-

ти заход,iв у вiдповiдь на захист свого пiвнiчнокореЙського союзника.

Щiпком iMoBipHa можливiсть ненавмисного удару ), вiдповiдь через хиб-
ний розрахунок простежу€ться у вiдносинах мЬк Пакистаном та Iндiею. Па-
кистанськi терористи вже зд,iЙснили (правда, не ядерниЙ) напад, що забрав

жи,1,1я багатьох людеЙ, на iндiйське MicTo МумбаЙ у 2008 роцi. В осяжному
маЙбутньому пакистанськi терористи можуть влаштувати ще бiльш прово-
кацiйний напад (наприк,rад, на iндiйську столицю Нью-ýе,ri), причому iH-

дiйському керiвництву буде незрозумiло, чи не cToiTb, бува, за цим сам уряд
Пакистану; на iнд,iйських лiдерiв буде вчинено тиск, щоб вони вiААа^и наказ

окупувати ту чl,t iншу частину територii сусiАнього Пакистану з метою зни-

щення тамтешнiх терористiв, а вiд пакистанських очiльникiв, у свою чер-

гу, почнуть вI4магати застосування невеликих тактичних ядерних зарядiв

<лL{ше> проти iндiЙськоi apМii вторгнення, виходячи з того хибного розра-
хунку, що Iндiя визнае таке обмежене використання ядерноi зброi цiлком
прийнятним i таким, що не потребус повномасштабного удару у вiдповiдь;

але ж на iндiЙських керiвникiв також чинитиметься тиск з метою застосу-

вання власноi яАерноi зброi.

Цi обидвi ситуацii, що здатнi призвести до ядерного конфлiкту в резуль-
TaTi хибного розрахунку, можуть, на мою думку, виникнути впродовж на-

ступного десятилiття. Основне питання поляга€ лише в тому, чи зможуть у
такому разi лiАери двох KpaiH вiдступитL{ вiд небезпечноi межi, чи не пiдуть
вони до кiнця, вибравши шлях подальшоi ескалацii напруженостi.

TpeTiM типом сценарiю, який може завершитися ядерною вiйt,tою, е ви-

падкове хибне тлумачення технiчних сигналiв перестороги. США та Росiя
мають системи раннього сповiщення для виявлення запуску ракет з боку
супротивника. Коли цi ракети вже буд,уть запущенi й петiтимуть, пiсля ix ви-

явлення американськиЙчи росiЙськиЙ президент матиме близько 10 хвилин
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для рiшення щодо необхiдностi нападу у вiдповiдь, перш нiж ракети супро-
тивника встигнуть знищити наземний арсенал ракет у його KpaiHi. Запущенi

ракети повернути назад ух(е немож,л.иво. Вiдтак, залишаеться MiHiMyM часу

для з'ясування того, було lде ранн€ оповiщення справжнiм чи стало фа.lьши-
вою тривогою в результатi технiчноi помилки, тобто MiHiMyM часу для того,

щоб вирiшrlти, натискати чи не натискати кнопку, що може спричинити за-

гибель сотенr, мiльйонiв,rюдей.
Однак у систеi\,Iах виявлення ракет, як i у Bcix склад,них технiчних систе-

мах, N{ox(yTb ,Iрапитися збоi в роботi, що спричинить д,возначнiсть при тлу-

маченнi даних. Вiдомо щонайменше про три випадки фаrrьшивоi тривоги,

сигнз.z\ якоi вида^а американська система оповiщення. Наприкrtад, 9 листо-
пада 1979 року офiцер збройних сил США, черговий по системi оповiщен-
ня, зателефонував серед ночi заступнику MiHicTpa оборони Вiльяму Перрi
i доповiв: <Мiй комп'ютер системи оповiщення показу€, що з боку СРСР
до Сполучених Штатiв летять 200 МБР). Arre генерал вирiшив, що сигнал,
швидше за все, був фаrrьшивою тривогою, т,ож не став будити президента
Картера, вiдповiдно той не HaTI4cHyB на кнопку й не вчинив в].{падкового

вбивства мiльйонiв радянських людей. 3год,ом з'ясувапося, що о,триманltй
сигнал дiйсно був фа,tьшивою тривогою, спричиненою людським чинни-
ком: оператор помилково вставив у комп'ютер американськоi системи опо-
вiщення тренувальну пrriвку, яка iMiTyBaлa запуск 200 радянських МБР. Нам
вiдомо також щонайменше про одну фаrtьшивy тривоfу росiйськоi систе-
ми оповiщення: одну-€дину ракету невiйськового призначення, запуц{ену в

i995 роцi з острова бirrя берегiв Норвегii в напрямку Пiвнiчноrо полюса,
алгOритм стеження росiйського радара гIомилкоtsо iдентифiкував як ракету,
випущену з американськоi субмарини,

Щi iнциденти i,л,юструють один важrrивий момент: попереджуваrtьний
сигнал не с однозначним. Фал,ьшивi тривоги мсlжливi й час вiд часу тра-
пляються, але можливо також, що запуски та сигнали тривоrи вияв,\яться

реальн}lми. Тому в разi отримання попереркувальноrо сигналу черговий
американський офiцер та президент (i, потенцiйно, росiйськi черговий офi-

цер та президент) муситимуть тлумачити цю тривогу в KoHTeKcTi поточних

умов: чи € нинiшня ситуацiя у cBiTi такою, що росiяни (чи американцi) зва-
жаться на страшенниiлризик i вчинять напад, який гарантовано викАиче не-
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lаЙни]i.\ удар у вiдповiдь зброею масового знищення? 9 ,rистопада 1979 року
подiii, що вiдбувалися у cBiTi, не спонукали до запуску ракет, радянсько-аме-
риканськi стосунки не були напруженимI,I, i тому американськиЙ черговиЙ
офiцер та Вiльям Перрi впев}tено витлумачили попереджувальний сигнал
як фа^ьшиву тривогу.

На жаль, такого заспокiйливого контексту бiльше не icнy€. Можна буrr.о б

HaiBHo очiкувати, що iз завершенням (холодноi вiйни> ризик ядерного кон-

фrr,iкту мiж Росiею та Сполученими Штатами знизився, але, як це не дивно,
сталося якраз навпаки: сьогод,нi цей ризик вищий, анiж будь-коли вiд ча-
ciB КубинськоТ paKeTHoi кризи. Ще можна пояснити поriршенням cTocyHKiB
i копrунiкацii мiж Росiею та США, що частково зумовлено полiтикою, яку
ocTaHHiM часом проводить росiйськ],Iй президент Путiн, а частково - не-
поступливою й нерозважливою полiтикою Спопучених Штатiв. Напрлrкiнцi
1990-х poKiB уряд США припустився поtr{илки, (<списавши) пострад,янську
Росiю як слабку Kpaiнy, що бi,rьше не заслугову€ на поваrу. Вiдп<lвiдно до
цього нового гriдходу Америка необачно й поспiшно розширипа НАТО,
прийнявши до нього балтiйськi респуб,лiки, якi коАись входилl.{ до складу
СРСВ пiдтримаzrа вiйськову iнтервенцiю НАТО в Сербii, що суперечило
позицii росiян, i розл,Iiстила у Схiднiй €вропi балiстичнi ракети начебто
як потенцiЙниЙ захист вiд iранських ракет. 3розумi,rо, що росiЙськi пiдери

розцiниrtи цi та iншi дii США як загрозу iHTepecaM ixHboi краiни.
Нинiшня американська полiтика стосовно Pocii iгнору€ урок, якиiл фirr-

ськi,л,iдери винесли з радянськоi загрози пiсля 1945 року: €динлrй шлях га-

рантування безпеки Фiнrrяндii IIолягав у проведеннi постiйного та щирого
аiалогу з СРСВ покликаноrо переконати радянських очiльникiв, що Фiн-
,tяндii можна довiряти i що вона не становить загрози (роздiл 2). Нинi ж
Росiя та США становлять велику загрозу один одному через можливе хибне
тлумачення попереджувального сигналу, здатного призвести до не заплано-
ваного заздаrrегiдь нападу, бо щириЙ дiапог мiж цими краiнами вiдсутнiЙ,
i iM не вдаеться переконати одна одну, що раптового ядерного удару HixTo
3 них наперед не плану€.

Останнiй сценарiй, здатний призвести до застосування ядерноi зброi,
стосуеться можливого завоrtодiння терористами ураном чI,I плутонiем
або готовою ядерною бомбою, в тому чис,л.i як <подарунком)) з боку яко-
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icb ядерноi держави - найiмовiрнiше, Пакистану, Пiвнiчноi Kopei чи Ipa-

ну. Пiсrrя того бомбу можуть потайки провезти до США або iншоi Kpai-

ни-мiшенi й пiдiрвати. Готуючись до нападу на Всесвiтнiй торговий центр,
кДль_КаТда> дiйсно наIчIагалася роздобути ядерну зброю, tцоб застосувати

ii проти Спо,л,учених Штатiв. Можrrиво, терористам вдасться розжитися

ураном або бомбою й без допомоги краiни-виробника ядерноi зброi, якщо

заходи безпеки на об'ектi зберiгання виявляться недостатнiми. Напри-

клад, пiсля розпаду Радянського Союзу 600 кirrограмiв урану, готового для

виробництва ядерноI бомби, залишилися на територii HoBocTBopeHoi дер-

жави Казахстан, колишньоi радянськоi республiки, IJей уран зберiгався на

складi, захищеному лише огорожею iз колючого дроту, звiдки його легко

Nlожна бу.tо поцупити. Arre бiльш iмовiрним вида€ться сценарiЙ, коли те-

рористи роздобудуть ядерний MaTepiarr в результатi <внутрiшньоi робо-
тиrr, тобто за допомоrою персоналу складу або ,r,iдерiв Пакистану, Пiвнiч-
Hoi Kopei чи IpaHy.

Супутнiм ризиком е ситуацiя, коли терористr{ розживуться так званою

бруаною бомбою - звичайним не ядерним вибlховим пристро€N{, начине-

ни},I не вибцовим радiоактивним матерiалом iз тривалим перiодоlчt розпа-

ду, наприклад, iзотопом цезiю-137 з перiодом напiврозпаду 30 poKiB, Резуль-

татом пiдриву такоi бомби в американському чи якомусь iншому MicTi стане

поширення цезiю на великiй територii, що зробить багато KBapTa.liB перма-

нентно негIридатними для проживання i, oKpiM того, матиме великий пси-

хологiчний ефект. (Аишень пригадайте перманентний вп,л.l,tв, спричинений
нападом на Свiтовий торговий центр, на HacTpoi амер1.1канцiв i поrriтику

США, хоча тодi не бупи використанi aHi вибухiвка, aHi тривкi радiоактивнi
iзотопи.) Терористи вже продемонстрували свою здатнiсть пiдривати бом-

би в MicTax багатьох KpaiH, а цезiй-137 можна легко роздобути в лiкарнях,

де BiH використовуеться в медичних цiпях. ýивно, що терористи й досi не

домiшаrrи цезiй-137 до cBoix неядерних вибухових пристроiв.

3 ycix чотирьох розIлянутих сценарiiв найiмовiрнiшим видасlься той'
коли терористам вдасться або змайструват}I uбруд"у бомбу> (6о fi неважко

виготовити), або роздобути вже готову ядерну бомбу, Перша знищить не-

велику кiлькiсть людей, а Аруга буде смертоносною на кшталт Tiei, яку ски-

нули на XipociMy, - вона в6'е <rякихось там)> сотню тисяч людеЙ, але обидвi
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Що чекае cBiT у майбутньому

матимуть наслiдки, що затьмарять цифру вбитих. Менш iмовiрнимио a,,le

теж можливими € перших три сценарii, фiнаrrом яких стане загибель сотень

мirtьйонiв людей, а потенцiйно - бi,rьuiостi населення 3епцлi,

Наступною з чотирьох наЙбiльших пробrrем, якi визначатимуть наше життя

упродовж найближчих десятиrriть, € глобальна змiна KrriMaTy, Майже Bci ми

чули про Hei. Але пробrrема ця настiльки заплутана, складна та сповнена

парадоксiв, що мало хто, oKpiм самих фахiвцiв-к,л.iматоrrогiв, дiйсно розумi-
еться в нiй, а багато впливових zrюдей (серед них i чимало американських
по,riтикiв) вiдкидають fi як шахраЙство. Я спробую пояснити цю пробrrему

максимально чiтко, проi,л.юструвавши розповiдь дiаграмою iз причинно-на-
с,tiдковим ланцюгом (рис. 9).

Вiдправною точкою е населення планети та середнiй вплив на неi кожноi
окремоi людини. (Остання частина фрази означа€ середню кiлькiсть спо-

жи"rих pecypciB (скажiмо, нафти), а також середню KirrbKicTb виробленl,tх

вiдходiв (наприкrrад, каналiзацiйних cToKiB) iз розрахунку на одну людину

щороку.) Bci цi три числа - кiлькiсть людей, обсжи споживання pecypciB

та виробництва вiдходiв - постiйно зростають. У пiдсумку зроста€ i сукуп-
ниЙ rrюдськиЙ вплив на планету, оскiльки BiH е добутком середнього впливу
кожного iндивiда та ix кiлькостi, що постiйно зростае.

Важливим видом вiдходiв € газ, двоокис вуrлецю (СОr), який постiйно
продуку€ться тваринами (а також rrюдьми) i потрапrrяе в атмосферу. Однак
внаспiдок початку lндустрiальноi ревопюцii та вибlхового зростання насе-

лення KirrbKicTb природного СО, буrrа перевершена гiгантськими обсягами

цього газу, якi продукуються адебiльшого в резуrt"ьтатi спалювання людьми
викопних видiв папива. },руге ллiсце за cBoiM впливом на клiмат посiдае газ

метан, якиЙ icHye у значно менших кirrькостях i наразi чинить вплив, значно

менший за СО2, однак його po,tb може зрости завдяки так званому позитив-
ному зворотному зв'язку: глобальне потеплiння призводить до танення вiч-

Hoi мерзrrоти в Арктицi, в резуrrьтатi чого вивiльняеться метан, що спричи-
няе сильнiше потепдiння, яке викликае сильнiше танення вiчноi мерзлоти,

в результатi чого вивi.tьняеться ще бiльше метану, й так дапi.
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Рис. 9. ПричиннO-наслiдковий ланцюг глOбальноi змiни клiмату

Найбiльш обговорюваним первинним ефектом вiд СО, е роль парни-
ковоrо rазу, яку BiH вiдiграе в атмосферi. IJe вiдбува€ться тому, що атмос-

ферний СО, прозорий лля сонячного короткохвильового випромiнюван-
ня i дае змогу сонячному свiтлу проникати крiзь атмосферу й нагрiвати
поверхню землi. Земля вiддзеркалю€ ту енергiю назад, у простiр, але вже
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з бirrьшою д,овжиною термхльноi iнфрачервоноi хвилi, д^я якоi СО, е не-

проникним. У пiдсумку СО, всотуе оцю вiдд\зеркалену енергiю i скеровуе

fi в ycix напрямках, у тому числi й назад, до земноi поверхнi. Таким чином

поверхня нагрiваеться, як у склянiй тепrrицi, хоча фiзичний механiзм на-

грiвання е iншим.
Але iснують також два iнших важливих ефекти вiд наявностi СО, в ат-

мосферi. Перший - це те, що СО2, який ми продуку€мо, накопичу€ться в

океанах у виглядi вуглекислоти. Кислотнiсть океану вже стала вищою, нiж
будь-коли ранiше за ocTaHHix 15 мiльйонiв poKiB. IJe призвоАить до роз-
чинення коралових скелетiв i знищення коралових рифiв, якi € основним

розп.rriдником океанiчних риб i захистом для тропiчного та субтропiчного

узбережжя вiд штормових хвиль i цунамi. Наразi коралових рифiв в усьо-
му cBiTi щороку ста€ на I-2 ОЬ менше, тож вони можуть повнiстю зник-
нути вже до кiнlдя нинiшнього столiття, а це означа€ значне погiршення
захищеностi узбережжя тропiкiв i субтропiкiв, а також зменшення запасiв
бi.,.ка у виг,л.ядi MopeflpoAyKTiB. Важливим ефектом вiд потрапляння СО, в

атмосферу € те, що цей газ вплива€ на picT рослин, стI,Iмулюючи або, на-

впаки, прlагнiчуючи його.
A,te, як я вже сказав, найбiльш обговорюваним ефектом вiд СО, е на-

грiвання поверхнi землi та нижнiх шарiв атмосфери. Саме це ми й назива-

емо глобальнип,1 потеплiнням. Щоправда, цей ефект настiльки скпадний,

що вL{раз (глобальне потеплiння) краще бупо б замiнити на кглобаrrьна

змiна клiмату>. По-перше, причинно-насrriдковi лпнщюги свiдчать, що на-

грiвання атмосфери парадоксальним чином виклика€ в кiнцевому пiдсум-
ку тимчасоье охолоdусення деякихтериторiй (вкrrючно з пiвденним сходом
Спо.л.учених Штатiв), тодi як бi.tьшiсть територii (вк.л.ючно з рештою США)
нагрiвасться. Наприклад,, потеплiння атмосфери спричиняе iнтенсивнiше
танення криги в Арктицi, внас,tiдок чого вода з Пiвнiчного Аьодовитого
океану тече на пiвдеrtь i охолоджус деякi дirrянки суходолу, розташованi
вздовж цих течiй.

По-друге, сво€ю значущiстю для людства заzальнiй тенденцii до поте-

плiння майже не поступа€тLlся тенденцiя до наростання клiматичних екс-

mpeMyMiB: штормiв i повеней побiльшало, пiковi значення плюсових тем-

ператур пiдвищуються, а eкcTpeмaлbHi значення мiнусових - знижуються,
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спричиняючи TaKi явиIца, як снiг в €гиптi та хвилi холоду на пiвнiчному
сходi Споrrучених Штатiв. Саме це i с причиною скептицизму гIевних по-
,tiтикiв, якi, не розумiючи механiзму змiни KrriMaTy, заперечують iснування
TaKoi тенденцii.

Трете усклад,нення полягае в тому, що при змiнi клiмату спостерiга€ться
великий часовий розрив мiж причинами та наслiдками. Наприклад, океани
накопичують i вивiльняють СО, настiльки повiльно, що якби Bci люди на

землi вимерли за оlдин день, або припинили 
^ихати 

чи використовувати ви-
копне паливо, то атмосфера все одно продовжувала б нагрiватися ще впро-
довж кiпькох Аесятилiть. I навпаки: потенцiйно iснують потужнi нелiнiйнi
чинники впливу, здатнi нагрiти планету швидше, rliж це ма€ статися згiдно з

консервативними прогнозами, що передбачають iснування лiнiйноi залеж-
HocTi мiж причинами та нас,,riдками. ýо цих посилювачiв належать танення
вiчноi мерзлоти та Mopcbкoi криrи, а також можливе руйнування крижано-
го покриву в Антарктицi та Iренzrандii.

Наразi я можу назвати чотири нас,riдкl,t загальносвiтовоi тенденцii до
потеплiння. (I в цей момент мого <чiткого i зрозумiлого пояснення> ви,
можливо, вже готовi погодитися з тим, що rлобальна змiна клiмату дiйсно
€ складним процесом!) Найочевиднiшим наслiдком для людства в багатьох
куточках cBiTy буле засуха. Наприк,л,ад, у моiй рiднiй Пiвденнiй Каrriфорнii
клiмат стае дедалi сухiшим, а201^5 piK взага,л,i видався найсухiшим за всю ic-
торiю Аос-Анджепеса вiдтодi, як у першiй полсrвинi XIX стоrtiття там поча-
ли ре€струвати погоднi данi, Засухи, спричиненi глоба,л,ьною змiною клiма-
ту, розподiляються у cBiToBoMy масштабi HepiBHovtipHo: найбiльших збиткiв
зазнали Пiвнiчна Америка, регiони Середземного моря та Близького Сходу,
Африка, сiльськогосподарськi угiддя в ABcTpa,lii та Гiма,ц,аi. Наприк,tад, Ки-
тай, В'€тнам, Iндiя, Пакистан i Бангrrадеш використовують переваж}Iо воду,

яку iM дае снiгова шапка Гiмалаiв, однак ця шапка та, вiдповiд!но, запаси
води для названих KpaiH зменlлуються, а цi краiни, як свiдчить iсторiя, не
схильнi вирiшувати конфrriкти мiж собою у мирниi,l спосiб.

Щругим нас,л"iдком загальноi тенденцii до rлобаrrьного потеплiння е змен-
шення виробнлrцтва харчiв на с}ходолi внасrriд<rк щойно згаданих засух i, як
це не парадоксально, пiдвищення температури Грунтiв (бо таке пiдвищення
бiльше сприя€ росту бур'янiв, анiж сiльськогосподарських культур). 3мен-
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Що чекае cBiT у майбутньому

шення виробництва продовольства - це велика проблема, бо загальносвi-
тове населення зроста€, а вiдповiдно пiдвищу€ться piBeнb його життя та

споживання харчових продуктiв: за наступних Kiлbкa десятилiть BiH збirr,ь-

шиться, за прогнозами, на 50 %. Водночас у cBiTi KiлbKa мi,rьярдiв людей
постiЙно недоiдають. Скажiмо, США е провiдним свiтовим експортером
продовольства, але американськi сiльгоспугiддя зосередженi в захiднiй та

центральнiЙ частинах Споrrучених Штатiв, де погода повсюди ста€ бiльш
спекотною та посушливою, а rрунти - менш продуктивними.

TpeTiM насzriдком загальноi тенденцii до tлобального потеплiння € те,

що тропiчнi комахи-переносники хвороб перемiщуються до зон помiрного
клiмату. Про це свiдчить, зокрема, недавн€ перенесення лихоманки денге та

хвороб, спричинених кл,iщами, недавня поява тропiчноi лихоlчlанки чiкун-
[унья в €вропi, а також поширення малярii та вiрусного енцефалiту.

I ocTaHHiM нас,л,iдком тенденцii до потеплiння € пiдняття рiвня моря. За
консервативними оцiнками, середне пiдвищення рiвня моря, очiкуване в

цьому cToлiTTi, становитиме 3 фути, хоча в минулому траплялися IIiдйоми
водиЙт. до 70 футiв; найбiльш непрогнозованим чинником наразi € можлива

руЙнацiя Й танення крижаного покрову в Антарктицi та Гренпандii, Bнacлi-

док чого у свiтовиЙ океан д,одатково пOтрапить величезна KiztbKicTb води.
HaBiTb середнього пiдвищення рiвня води на 3 фути, посиленого штормами
та припливами, буде достатньо, щоб зробити практично непридатною для
життя Ф,tориду та деякi територii схiдного узбережжя Споrl,учених Штатiв,
Нiдерпандiв, низинноi частини Бангrrадеш i багатьох iнших густонаселених

регiонiв, а, такох завдати серйозноi шкоди гирлам piK, якi е розпrriдниками
океанських видiв риби.

Iнколи друзi запитують мене, чи не спричиняе глобальне потеплiння хоч
якогось позитивного впливу на людство. Так, спричиня€; зокрема, з'явля-
€ться перспектива звiльнення вiд криги судноплавних маршрутiв на дале-
кiй Пiвночi завдяки таненню арктичного крижаного покрову, а також збiль-
шення виробництва зернових культур у канадському пшеничному поясi та
деяких iнших регiонах. Arre здебiльшого вплив глобального потеплiння на
людство дуже негативний.

Чи iснують технологiчнi засоби швидкого вирiшення tlих проб,л.ем?

Можливо, ви чули про рiзнi запропонованi методи геоiнженерii, TaKi як
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розпилення дрiбних часточок в атмосферi або ви,tучання з неi СО, з ме-

тою охолодження земноi поверхнi. Але сьогоднi перевiрених у роботi гео-

iнженерних методiв не icHye; Ti, що пропонуються, надзвичайно дорогi,
а випробовування кожного з таких методiв неминуче забере багато часу та

виявить непередбачуванi негативнi побiчнi ефекти. Наприкпад, коли отруй-

Hi гази, використовуванi ранiше в холодильниках, замiнили пiсля 1940-х на

неотруйнi фреони, то здавалося, що нарештi знайдено чуд,есне й безпечне

технiчне рiшення для проб.tеми охолоджувальних rазiв, особливо пiсля

того, як ,r,абораторнi досrriдження продемонстрували повну вiдсутнiсть у
фреонiв будь-яких негативних побiчних ефектiв. На жа,л.ь, ,rабораторнi до-
сrriдження не змогли виявити, що цi rази, потрапляючи в атмосферу, pyil-
нують озоновий шар, який захища€ нас вiд уrrьтрафiоrrетового випромiню-
вання. 3рештою фреони заборонили в бiльшостi KpaiH cBiTy, але це сталося

лише через кiлька десяткiв poKiB. I-{ей факт i,л,юструе потребу початкового

,,атмосферного випробовування> того чи iншого методу геоiнженерii, що
виАа€ться неможливим, адже впродовж 10 випробувань можна зруйнувати

3емrtю, а потрiбне рiшення знайти лише пiс.ля одинадцятоi спроби. Тому
бiльшiсть науковцiв та eKoHoMicTiB вважають геоiнженернi експерименти
вкрай нерозумними i HaBiTb смертельно небезпечними, а вiдтак такими, iцо

пiдrrягають заборонi.
Чи означае усе це, що змiна K,tiMaTy е невiдворотною i що нашi дiти не-

минуче житимуть у cBiTi, в якому фактично жити буде неможливо? 3BicHo,

що Hi. Клiматичнi змiни спричиняються здебi.tьшого людською дiяzrьнiстю,
тому все, про що нам сrriд подбати, - це зробити цю дiяльнiсть бiльш без-

печною для довкiлля. Насамперед необхiдно спа.лювати менше викопного
палива i отримувати енергiю з поновлюваних дiжерел, таких як BiTep, сонце

та ядернi ресурси.

Третьою великою групою пробпем майбутнiх поколiнь, oKpiM ядерноi зброi
та глобальноi змiни KrliMaTy, с rrrобальне вичерпання основних природних
pecypciB. Ще - форму,rа бiди, бо в минулому брак певних pecypciB призвiв

до краху низки цивiлiзацiй, а за iншi (особzrиво викопне I1аливо, мiнерали
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Що чекае cBiT у майбутньому

та проАуктивнi землi) нерiдко точилися вiЙни. ýефiцит pecypciB уже пiдри-
ва€ стабiльнiсть деяких краТн i загрожуе во€нними конфлiктами у багатьох

регiонах сучасного cBiTy, Почнiмо з peTezrbнoro розгляду одноrо конкрет-
ноIо прикладу 

- 
викоп}{ого палива, яке ми використову€мо насамперед як

джерело енергii, а також як сировину для хiмiчного синтезу численних ви-

робiв. (TepMiH {(викопне паливо) означае ресурси вуглеводневого палива,

що утворI,Iлися дiуже давно в MaHTii Землi: нафту, вугiлля, горючi сланцi та

природний га3.)

Нам, ,rюдям, енергiя потрiбна для Bcix видiв д,iяльностi, а особливо ба-

гато Ti ми потребу€мо для транспортування та пiднiмання вантажiв. Упро-

довж мiльйоrriв poKiB людськоi еволюцii мускульна сила людини буzrа еди-

H}IM джерелом енергii для транспортування та пiднiмання. Близько 10 тисяч
poкiB тому ми почали 0домашнювати великих тварин i впрягати iх у вози,

використовуват1.4 як в'ючний транспорт, а також як силу для пiднiмання
вантажiв за допомоrою систем зi шкiвiв i шестерень. Потiм ми навчилися

використовувати енергiю BiTpy, щоб рухати вiтрильники та вiтряки, енергiю

води .- д,ля приведення в д,iю водяних koлic, за допомогою яких пiднiмали
BaHTaжi, мололи зерно i виготовдяли тканини. Сьоrоднi наЙбiльш пошире-

ним джерелом енергii €, поза cyMHiBoM, викопнi вид,и палива завдяки iхнiй
начебто низькiй BapTocTi (про це ми поговоримо пiзнiше), високiй питомiй
енергоемностi (тобто ве,л,икiй KirtbKocTi енергii, яка мiститься у невеrrикiЙ

KirrbKocTi па,л,ива), а також придатностi до транспортування будь-куди дrrя
подальшого використання (на вiдмiну вiд тваринноi, BiTpoBoi та водноi
енергii, яку можна використовувати лише в мiсцi fi наявностi). Саме тому
викопнi види палива бу,tи в новiтнiй icTopii основними причинами вiйн та

рушiями мiжнародноi полiтики, як це можна простежити на прикладi полi-
тики США та Великоi Британii на Близькому Сходi, а також Японii пiд час

ýругоi cBiToBoi вiйни.

У стародавнi часи люди використовували невеликi обсяги нафти та ву-

гiл.rtя, якi виходиАи на поверхню 3емлi. Масштабне добування викопного
палива розпочалося лише у XVIII столiттi й було пов'язане з промисловою

революцiею. Тенденцii д\о використання тих чи iнших видiв викопного па-

лива з певних д,жерел iз плином часу поступово змiнювалося, Першими по-

чали застосовувати наЙбirrьш доступнi види, бо вони виходили на поверх-

375



ПЕРЕВОРОТ

ню або залягали близько до Hei, тому ix видобуток обходився порiвняно

дешево й завдавав незначноi шкоди Довкirr,tю. Коrrи цi першi запаси висна-

жилися, люд],1 перейшrrи до джерел менш доступних, якi залягали глибше

пiд зем,л.ею; ix видобуток обходився дорожче або ж завдавав бiльшоi шкоди.

отже, першим викопним паливом, яке почали використовувати у промис-

лових масштабах, стало вугi.л,rrя з неглибоких шахт; його застосовували в

парових двигунах для перекачування води, потiм - для приведення у рух
обертаztьних Koдic i (насамкiнеЦЬ, у XIX cTorriTTi) пароп,tавiв та паровозiв.

на змiну вугiллю в промисловостi IIрийшли нафта, горючi сланцi та при-

родний газ. Так, вперше нафту почали видобувати з-пiд, землi за допомогою
неглибокоi свердловини, яку пробурили в Пенсипьванii 1в59 року; надалi

почали з'являтися значно глибшi свердловини.

I-[инi точаться дебати: чи не досягли ми, бува, (нафтовоIо пiку>, тоб-

то чи не спожIdли так багато наявних у 3eMrri доступних запасiв нафти, що

fi видобуток невдовзi почне падати? A,,re чомусь не чути обговорення того

факту, що найдешевшi, найдоступнiшi та пов'язанi з найменшою шкодою

джерела нафти вже вичерпанi. Сполученi Штати бiльше не зможуть спо-

живати нафту, яка заляга€ близько до поверхнi, використовуючи ААя цього

неглибокi свердловини в Пенсильванii. HaToMicTb тепер АовоАиться бурити

значно глибшi свердловини (милю або бiльше завглибшки), до того ж не

лише на Сцодоrri, а Й у днi океану, i не тiльки ца мiлинi, а й у гrrибоких во-

дах, i не в самiй лише Пенсильванii, цьому промисловому серцi Слопучених

Штатiв, а Й у далеких краях - у тропiчних лicax HoBoi Гвiнеi та в Дркти-

цi. Видобуток нафти з глибоких резервуарiв обходиться значно д,орожче,

нiж iз неглибоких ПОкrrадiв у Пенсипьванii. При цьому зроста€ йrмовiрнiсть

розливУ нафти, усуненнЯ наслiдкiВ якого обходиться дуже дорого. В Mipy

того, як BapTicтb видобування нафти зроста€, стають деда,лJ вигiднiшими

альтернатИвнi, але бiльШ шкiдливi джерела викопного палива, як-от горtочi

сланцi та вуriлля, а також невикопнi джерела енергii, Taki як BiTep i сояце.

Однак нинiшнi цiни на нафту i досi дають змогу великим нафтовидобувним

компанiям зберiгати свою високу прибутковiсть.

Я вище писав про (начебто) низьку собiвартiсть нафти. Д тепер зупинi-

мося й помiркуЙмо про факmuчну BapTicTb нафти (або вугiлпя). Припустi-

мо, що нафта прод,а€ться по 60 доларiв за барель. Якщо видобуток i тран-
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спортування нафти обходиться компанii у 20 до,rарiв за бареrrь i якщо iй
бi,л,ьше Hi за що не треба платити, то продаж нафти по 60 до,rарiв за барепь

означае, що ця компанiя отримуе великi прибутки.
Але викопне паливо завдае багато шкоди. Якщо BapTicTb цiеi шкоди та-

кож перекласти на нафтовидо6lъну компанiю, то собiвартiсть нафти зросте.
Шкода вiд спа,tювання викопних видiв палива включае в себе забруднення
повiтря, яке нинi е серЙозною пробrrемою у Сполучених IIITaTax, €вропi Й

надзвичайно серйозною - в Iндii та Китаi. 3абруднення повiтря призводить
до мirrьйонiв смертей i великих щорiчних витрат на медицину. Iншi види
шкоди, завданоi викопним паливом, сприяють змiнi клiмату, яка обертаеть-
ся для нас зменшенням сiльськогосподарського виробництва, збiльшенням
кiлькостi повеней i посух, пiдняттям рiвня моря i змушуе витрачати грошi
на греблi для захисту вiд високоi MopcbKoi води.

Наведу приклад, що допоможе зрозумiти Ti непрямi ск,rадовi собiварто-
cTi викопного палива, якi його виробники наразi не беруть до уваги. Уявiмо,

що ви ма€те фабрику, яка випускае iграшки пiд назвою <Щасzr,ива лялька>.
Припустiмо, що виробництво тонни таких ляльок обходиться вам у 20 до-
,lapiB, тодi як ляльки iнших виробникiв мають собiвартiсть 30 доrr.арiв за
тонну, i ви продаете ix за цiною 60 доrrарiв sа тонну. IJя маржа прибутку
(60 до,rарiв - 20 доларiв) робить ваше виробництво дуже рентабельним i
да€ змогу успiшно протистояти конкурентам - iншим виробникам ляльок.

На жаль, ваша техноrrогiя виробництва <Щасrrивоi ляльки>) генеруе як
побiчний продукт велику кiлькiсть чорного Myrry, тодi як вашим конкурен-
там вдалося цього уникнути. Чорний мул ви скида€те на пшеничнi поля
cBoix сусiдiв, знижуючи таким чином показники виробництва зерна. Через
ваш мул кожна тонна виро6,tених вами iграшок обходиться вашим сусiдам
втратами прибутку в 70 до,rарiв.

3рештою вашi сусiди подають на вас до суду i вимагають, щоб ви ком-
пенсували iM оцi 70 доrrарiв втраченого прибутку, спричиненого кожною
тонною ваших ляльок. Ви вiдкида€те претензii cBoix сусiдiв i наводите Bci-
,rякi вiдмовки: заперечуете, що у процесi виробництва <<Щасrrивих ляльок>
продукуеться чорний мул, хоча науковцi з вашоi ж компанiI попереджали
про цей побiчний продукт ще кiлька десяти,riть тому; ви стверджу€те, що
доказiв шкiдrrивостi чорного мулу немае, що BiH утворювався природним
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шляхом впродовж мiльйонiв poKiB i треба провести додатковi досrriджен-
ня, абц мати змогу встановити, скirtьки конкретно мулу потрапляе на, поля

сусiдiв iз вашоi фабрики; ви наполягаете, що вашi <Щасливi ляльки>> € важ-

ливим елементом сучасноi цивirr.iзацii й нашого високого рiвня жl,tття, тому

людям, якi постраждали вiд чорного мулу, краще взаr,алi стулити пеАьку

i припинити скаржитися.
Та коли позов потрапляе до суду, суддя i присяжнi кажуть, що ця справа

простiша простого: вам безумовно Аоведеться сплатI,{ти 70 доларiв iз кож-

Hoi тонни cBoix ляльок, щоб компенсувати сусiдам падiння виробництва

зерна. Тож виходить, що насправдi собiвартiсть (Щасливих ляльок) стано-

вить не 20 до,rарiв, а 20 + 70 = 90 доларiв за тонну" I вироб,л,енi вами irрашки

перестають бути механiзмом отри]чIання великI,Iх прибуткiв: ви не мох(ете

працювати с<lбi у збиток, вироб,л,яючи ляльки по 90 до,л.арiв за тонну i про-

даючи ix по 60 до.tарiв. Вiдтак переможцями в ринковiй боротьбi виходять

ляльки ваших KoHKypeHTiB, собiвартiсть яких станоI]ить 30 доларiв за тонну,

тобто ситуацiя змiнюеться на 1В0 градусiв.

Викопне паливо, як i ляльки з нашого гiпотетичного прикладу, прино-

сить прибуток, але водночас завдас i шкоди. Рiзниця лише R тому, що СО2,

який вивiльня€ться пiд час спалювання викопного палива, е, на вiдмiну

вiд чорного мулу, практично невидимим, i що виробникам та користува-
чам цього палива ще не довод,илося сплачувати компенсацiю за T}I Iхкоду,

якоi воно завд,а€ iншим людям, як це змушенi буrrи зробити гiпотетичнi ви-

робники <Щасrrивих ляльок>. Arte дедаrri гучнiше лунають вI,1моги змусити

виробникiв викопних видiв палива таку компенсацiю сп.rачувати - або у
виглядi податку на викиди СО, в атмосферу, або якимось iншим способом.

IJi вимоги € одним iз чинникiв, якi спонукаIоть до пошуку джерел енергii,

аАL,ТеРНаТИВНИХ ВИКОПНОМУ ПаАИВУ.
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ýеякi альтернативнi джере.tа енерrii видаються практрIчно невичерпними,

наприклад, BiTep, сонце, а також гiдроеrrектрична та геотермалыlа енер-

гiя. Bci цi джерела, KpiM енергii приппивiв, вже пройrш.,rи перевiрку, тоб-

то вони використовуються вже давно i в широкому масштабi. Напрлrклад,
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Що чекае cBiT у майбутньому

!,анiя значну частку cвoei електроенерrii отриму€ з вiтрякiв у Пiвнiчному
Mopi, а Рейк'явiк, столиця lсrrандii, обiгрiваеться завдяки геотермальнiй
енергii, тодi як гiдроелектростанцii на греблях доволi поширенi ось уже
понад, столiття.

3BicHo, кожному з цих видiв альтернативноi енергii притаманнi cBoi не-

долiки. Масштабне виробництво сонячноi енергii в мо€му штатi Каrriфорнiя

часто призвоАить до тоfо, що великi дiлянки пустельних apeaлiB закрива-

ються сонячними панелями, якi шкодять уже й без того невеликiй популя-

цii пустепьних черепах. Вiтряки убивають птахiв i кажанiв, а землевласники

скаржаться, що цi конструкцii псують кра€вид. Рiчковi гiдроепектростанцii
стають перешкодiою на шляху мiграцii риб. Якби iчIи мали iншi методи отри-
мання дешевоi та не пов'язаноi зi шкодою енергii, ми, звiсно, не знищували б

черепах, птахiв i кажанiв, не псували б краевиди i не споруджували перепон

на шляху мir,руючих риб. A,l,e, як ух(е було сказано, д,жерела eнeplii, (аль-

тернативнi до альтернативних)>, зумовлюють в1,Iникнення таких проблем,

як гдобаrrьна змiна клiмату, захворювання орrанiв дихання, та iншоi шко-

ди, спричиненоi видобуванням вугirrrlя та нафти. Тому нам не доводиться
облtрати мiж хорош}lм i поганим, рад,ше питання сто[ть так: який iз ycix цих
альтернативнlrх BapiaHTiB найменш шкiдливий?

Вiзьмiмо ýч\я прикладу вiтряки. За деякими оцiнками, у Споrrучених
lllTaTax вони щороку вбивають щонайменше 45 тисяч птахiв i кажанiв.

Начебто чимало. Щоб погпянути на цю цифру в перспективi, вiзьмемо до

уваги той факт, що домашнi коти, яких власники час вiд часу випускають
погуляти на вулицю, щороку знищують понад 300 птахiв iз розрахунку на

одноrо кота. (Так, понад 300, я не помилився.) Якщо попупяцiя вуличних
KoTiB у США становить, за оцiнками, бrtизько 100 мiльйонiв, то в тако-
му разi вони знищують щонаЙменше 30 мiч\ьярдiв птахiв упродовж року
порiвняно iз всього-на,всього 45 тисячами пl,ахiв i кажанiв, яких щороку
вбивають вiтряки. fЬбто лише 150 KoTiB знищуIоть за piK стi.tьки птахiв,
скiльки Bci вiтряки разом узятi. Тому якщо нас справдi тривожить доля
американських птахiв i кажанiв, то нам с.лiд буrrо б звернути увагу спершу
на KoTiBn а не на вiтряки. Наведу ще один аргумент на користь вiтрякiв
порiвняно з котами: подумайте, будь ласка, про те, що коти не компенсу-
ють нам убитих пташок, вироб,tяючи для нас енергiю, зберiгаючи чистоту
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повiтря та рятуючи вiд г.rrобапьного потепl,iння, тодi як вiтряки нам усе
це забезпечують.

IJей прикrrад показу€, як мох(на вибудувати аргументацiю на користь BiT-

рякiв, сонячних батарей у пустеd та гiдроелектростанцiй попри всю ту шко-

ду, якоi вони завдають. А шкоди вони завдають значно менше за викопнi види
палива. Тому можна вважати, що це компромiсний BapiaHT замiни викопно-
го палива як джерела енергii. Часто й досi можна чути заIIеречення: мовляв,
вiтряки та сонячнi панеrri ще не стали повноцiнним замiнником викопному
паливу, вони не можуть iз ним конкурувати. Але в деяких ситуацiях це вже

можливо, причому ймовiрна економiчна перевага вrIкопного палива не завж-

ди беззаперечна; знову ж таки, альтернативнi джерела будуть значно дешев-
шими, якщо ми враху€мо великi непрямi витрати, пов'язанi з використанням
викопноrо палива (згадайте про справжню собiвартiсть <Щасrrивих лlяльок>).

Вам уже, напевне, спала на думку й така очевидна (i лячна) альтернатива,
як ядерна енергетика, IJe та тема, про яку бirrьшiсть американцiв i багато
громадян iнших KpaiH HaBiTb чути не хочуть. Таке ставлення поясню€ться
трьома причинами, oKpiM суто економiчних: страхом перед можливими
аварiями; страхом, що паливо для ядерного реактора можна використати

дrrя виробництва ядерних бомб; досi не вирiшеною пробrrемою зберiгання
ядерних вiдходiв.

Пам'ять про aToMHi бомби, скинутi на XipociMy та Нагасакi, змушують
багатьох ,rюдей iнстинктивно асоцiювати ядернi реактори зi смертю, а не

з енергiею. A,re насправдi пiсля 1945 року на ядерних електростанцiях тра-
пилося лише два вiдомих iнциденти, в результатi яких дiйсно загинули
люди: З2 ьюдини загинули вiдразу й веrtика, arre невiдома кiлькiсть померла
пiзнiше вiд радiацii в результатi Чорнобильськоi катастрофи в колишньо-
му Радянському Союзi; не обiйшлося без жертв i пiд час aBapii на ядернiй
станцii <Фукусiма> в Японii. Технiчна поломка та помилка персоналу при-
звели до пошкодження ядерноtо реактора на станцii <Трiмайл-Ай,tенд> у
Споrrучених Штатах, але там HixTo не загинув i не отримав травм, а викид

радiоактивноrо MaTepia,ly був мiнiмальним. Однак психологiчний ефект вiд
iнциденту на <ТрiмаЙrr-АЙrrенд> був величезним: BiH призвiв до того, що
впродовж багатьох poKiB у США не надiйшrrо заявок на будiвництво жодно-
го нового ядерного реактора.
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Важлива проблема, пов'язана зi страхом перед ядерною енергетикою, -
це проблема утилiзацii використаного реакторного палива. В iдеа,ri Його

мали б зберirати необмежено довго в якомусь вiддаленому та геологiчно

стабiльному регiонi, глибоко пiд землею, щоб уникнути ризику витоку ядер-

них вiдходiв в резуrrьтатi землетрусiв чи проникнення води. НаЙкращим
кандидатом на таку роль € об'ект у штатi Невада, який начебто вiдповiдае

фiзичним вимогам. Та оскirrьки бути абсоrtютно впевненим у Його безпеч-
HocTi неможливо, громадянам зазначеного штату, що виступили проти цi€i
пропозицii, вдалося Ti заб,rокувати. Вiдтак США Й досi не мають об'екта д,rя
зберirання ядерних вiдходiв.

Таким чином, ядерне паливо, подiбно до вiтрякiв, якi вбивають цтахiв
i кажанiв, не позбавлене HeдoлiKiB. Та HaBiTb без цих HeдoлiKiB воно не змоr,
ло б задово^ьнити Bci нашi енергетичнi потреби, cкaжiмo, ядерний реактор
не можна використати в poлi рушiя автомобiлiв i,riTaKiB. Нашi спогади про
XipociMy та Нагасакi, пiдкрiпленi знаннями про aBapii на <Трiмайrr-Айrrен-

дi), в Чорнобиrri та на <Фукусiмi>, параrriзували мислення бiльшостi аме-

риканцiв та iнших народiв в напрямку виробництва ядерноi енергii. I перед
нами знову поста€ запитання: якi небезпеки приховуе в собi ядерна енерriя i
з якими небезпеками пов'язанi альтернативнi види палива? Францiя багато

десяти,л.iть задовольняла майже Bci cBoi енергетичнi потреби за допомогою
ядерноi енергетики без жодноi aBapii. Навряд чи TaKi aBapii бу,rи, a,l,e Фран-

цiя просто замовчувала'rх: як показу€ досвiд Чорноби,л.я, викид в атмосферу

радiацii з пошкодх(еного реактора легко виявляеться сусiднiми краiнами.
Пiвденна Корея, Тайвань, Фiн,rяндiя та баrато iнших KpaiH також виробля-
ють значну частину електроенергii за допомогою ядерних peaKTopiB, ale
донинi в них не трапилося жодного iстотного iнциденту, Тож давайте зiста-
вимо свiй страх перед моJ,лслuвiсmю aBapii на ядерному peaкTopi з pearrbHi-

стю мiльйонiв смертей, якi спричиняються щороку забрудненням повiтря в

резупьтатi спалення викопних видiв палива, та величезною шкодою цьоrо
забруднення дrrя гrrобального KrriMaTy.

ýrrя Споrrучених Штатiв розв'язання цих дилем потребуватиме pearri-

зацii двох заходiв. Перший - це зниження енергоспоживання s розраrсун-
ку на одну людину в США: наш показник удвiчi вищий, нiж у €вропi, хоча
европейцi мають вищиiт, piBeHb житт1 нiж американцi. Один iз чинникiв,
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якi цьому сприяють, - tle BiдMiHHicTb Mix< урядовою полiтикою в €вро-

пiтаСШАщодокУпiвлiавтомобiлiв.€вропейцiвУсi'rяковiдохочУютьвiд
придбаннЯ багатоrriтражних aBTiBoK iз великими витратами паль}I0го, на-

приклад, У деяких свропейських KpaiHax под,аток на купiвлю TaKoi машини

дорiвнюе Ti BapTocTi. ýо того ж уряАи европейських краТн встановлюють

високi податки на бензин; на сьогодн1 його BapTicTb сягнула 9 до,tарiв за

Галон'ЩосТиМУлюепридбанняеконоМiчнихавтомобiлiв.ПодатковУпо'ri.
тику США теж варт0 змiнити на таку, яка вiдохочувала б американцiв вiд

прлtдбання автоплобiлiв - пожирачiв пального,

OKpiM заI,адьного зниження спожиRання енергii, Аругим компонентом

розв'язанНя енергетИчноi ди,леми у США ма€ стати отримання енерrii iз

джере,\, альтернативнI4х викопному паливу, тобто вiд BiTpy, сонця, при-

пливiвтавiдlr'rивiв,геотермалЬнихджерелi,мож'rиво'ядерногоПали-
ва. Iliсля нафтовоi кр}Iзи 1973 року уряд Спо,tучених Штатiв запропону-

вавсУбсидliрозробниКаМалЬТернатИВнихметодiввиробництваенергii,
i,t алtериканськi компанii використали цi субсидii на створення ефектив-

них вiтрякiв-rенераторiв. На >t(аль, на початку 1980-х уряд США припинив

виплату субсидiй на альтернативну енергетику-, i американськиiт, ринок

вiтрових генераторiв вiтчизняного виробництва cTpitvtko занепав. Нато-

мiстьýанiя,Нiпrе.rчина'IспанiятаiншiевропейськiкраiниУдосконалили
кOнструкцiю наших вiтрякiв i тепер використовують ix для задоволення

власних потреб в електроенергii. Не вiдставав у цьому вiдношеннi й Ки-

тай: там побудува,tи довгi мережi для передачi електроенергii з вiтрякiв-

електрогенераторiв у захiдному Китаi до густонаселених районiв схiдного

Китаю; в Сполучених Штатах таких мереж для передачi електроенергii на

ведикi вiдстанi не icHye.

ось такими е пробrrеми, пов'язанi з вичерпанням аапасiв одноrо з наших

природних pecypciB - викопного палива, в ширшому KoHTeKcTi наших

"""р.arr""их 
пробrrем. А тепер коротко розглянемо iншi ocHoBHi види

природних pecypciB, а також Ti мож,rивi труднощi, якi вони можуть ство-

рrr, "u* у майбутньому. ýва iз цих видiв ми вже обrоворювали в роздi,ti 8
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Що чекае cBiT у майбутньому

у зв'язку з тимrI пробrtемами, якi вони створюють конкретно д.tя Японii: це
лiси, якi дають нам деревину, папiр i важливi бiоrrогiчнi агенти на KltITaAT 3а-

пилювачiв, а також рибнi промI4сли (го.tовним чином океанська та прiсно-

водна риба й молюски), що забезпечують знач}rу частин)/ потреби людства

у харчових бiд.ках. Iншиlии видами pecypciB е TaKi: численнi рiзноманiтнi
елементи та мiнераrrи, використовуванi в промисловостi (залiзо, алюtчriнiй,

мiдь, HiKertb, свинець та iншi); родючi rрчнти, необхiднi дrlя сiльськогоспо-

дарського виробництва та лiсового господарства; а також атмосфера, в якiй
yci ми живемо. IJi рiзноманiтнi ресурси рiзняться в чотирьох основних ас-

пектах, важАивих дrrя розумiння тих потенцiйних пробrlем, якi BoHlr мо}куть

нам створити: це здатнiсть до вiднов,лення та rrас,л,iднi проблеми управ,л,iн-
няциNlи ресурсами; iхня потенцiйна здатнiсть породжуьати обмеження Аля

людських спiльнот; ixHi мiжнароднi масштаби; мiжнародна конкуренцiя,
яку вони здатнi спровокувати, включно з вiйнами.

По-перше, ресурси рiзняться за сво€ю здатнiстю до оновлення. Як i ви-

копнi види па,\ива, мiнерали е неорганiчними (не бiологiчнимлr i не вiд-
новлюваними). Тобто мiнера,л,и не генерують caMi себе й не породжують
<vtо.лодi> мiнера,л,и; iз практичноi точки зору ixHi запаси на Землi - це Rсе,

що ми маемо у своему розпорядженнi. На вiдмiну вiд цього, .л,iси та рибнi
проN{rIсли е вiдновrtюваними бiологiчtлими ресурсами риба та лiси г{ород-

жуютL, рибниЙ i лiсовиЙ молодняк. 3вiдси виплI,Iвае, що теоретI/iчно лiси та

рибнi промисли можна ексIIлуатувати на постiйнiй стабiльнiй ocHoBi, од-

нак швlrдкiсть споживання iхнiх запасiв мас бути меншою, нiж ttiвидкiсть ix
вiдновлення, щоб обсяг залиIrlався без змiн чи HaBiTb збi,л.ьшувався. Родючi

Грунти, попри те, що вони е здебirrьшrого неорганiчними i лише частково
бiологiчними за cBoiM походженням, також можна BBaжaTI,I вiднов,л,юваним

ресурсом, бо хоча вони й руйнуються спричиненою людьми ерозi€ю, alte

також вiдновлюються завдяки дiяльностi земляних хробакiв i мiкроорга-
нiзмiв. Прiсна вода € частково непоновлюваною (наприкrrад, коли висна-

жу€ться пiдземний водний горизонт), а частково - поновлюваною завдяки

тому, що вода, яка випарову€ться з ловерхнi океану, випада€ потiм дощем
на поверхню й поновлюе запаси прiсноi води.

Ми не можемо вдiяти нiчого, щоб поновити cBiToBi запаси непоновлIо-

ваних pecypciB (MiHeparriB i викопного па,tива), хоч як би ефективно ними не
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розпоряджалися. дле методи управ.лiння ресурсами мають великий вплив

на запасИ поновлюRаних бiоrrогiчних pecypciB. Як уже згаАувалося в роздirri

в, на сьогоднi rrюдство знае баrато про рацiона.л,ьнi методи ведення лiсового

господарства та рибниХ ПРОМИСrriв. ýеякi cBiToBi ресурси лiсiв i рибнi угiд-

дlя, наприклаА, лiси в Нiмеччинi та промисел лосося на Длясцi, уже експлуа-

туються досить рацiонально. На жаль, бi.льшостi pecypciB це не стосуетьсяi

ix експrrуатують над,мiрно, i в пiдсумку запаси лiсiв та риби скорочуються

або й взагалi зникають. Швидко дайте вiдповiдь на таке запитання: коли ви

востанне iли атлантичну меч-рибу? Вiдповiдь буае такою: багато poкiB тому,

бо цю рибу виrrовлювали хижацьким способом i знищиrtи fi промисrl,овi за-

паси. Ми знаемо також рацiональнi методи обробки rрунту, але, на жаль,

цих методiв, в основному, не дотримуються, i тому верхнiй родючий шар

rрунтУ внаспiдок ерозii змиваеться в океани та рiки, вiдповiдно родючiсть
земель падае, а структура rрунтiв погiршуеться. Коротше кажучи, наразi

cBiT здебirrьшого нерацiонально користу€ться багатьма своiми вiдновrrюва-

ними бiо.цогiчними ресурсами.
по-друге, якi природнi ресурси здатнi накласти обмеження на людськi

спiльноти? Вiдповiдь: мабуть, yci вони, за винятком атмосферного кисню,

який не демонструе жодноi 11знаки того, що ми коли-небудь вичерпаемо

його запаси. Певнi мiнерапи, передусiм залiзо та алюмiнiй, присутнi в таких

великих кiлькостях, що також навряд чи колись призведуть до обмежень.

дле Ti поклади, якi ми донинi експлуатуваrrи, були неглибокими, доступни-
ми й дешевими для видобутку, 3 часом ми неминуче дiйдемо дiо залежностi

вiд гrrибших покладiв, якi буде дорожче видобувати, - як це вже сталося з

покладами викопних видiв палива. ýеякi iншi важливi д.tя промисповостi

мiнера.л.и присутнi у значно менших кiлькостях, причому настiльки, що вже

лунаютЬ побоювання в обмеженостi ixHix запасiв - наприклад, розвiданi

ресурси так званих рiдкiсноземельних MeTaлiB зосередженi головним чи-

ном у Китаi. Мабуть, ви схильнi вважати запаси прiсноi води невичерпни-

ми, бо в cBiToBoMy o1eaцi стiльки содоноi водiи, що ми, за допомогою опрiс-

нювачiв, можемо видобувати з Hei скiльки завгодно води пpicgoi. Дле для

цього потрiбна енергiя, а енергii у нас уже й без того дефiцит, вона, через

нерацiональне використання, обходиться нам дорого, тому насправдi прiс-

на вода також наявна лише в обмежених кiлькостях,
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Що чекае cBiT у майбутньому

Наступним моментом е мiжнародний вимiр cBiToBoi проблеми pecypciв.

ýеякi ресурси, наприклад,riси, нiкуди не рухаються; кожне дерево залиша-
еться в тiй KpaiHi, в якiй росте, тому догляд за ним i його використання
можуть регламентуватися лише тiею конкретною краiною (хоча на практи-

цi тут icHyc мiжнародний вимiр завдяки тому, що купувати або орендувати
лiсовий ресурс може якась iнша краiЪа). A,re якщо ресурси розташованi в

зонi, що належить певнiй громадi, або е ,,мобiльними>>, тобто перетiкають
через нацiонал.ьнi кордони, то мiжнароднi ускладнення будуть неминучими.

ВiдкритиЙ океан - це <<спirrьниЙ ресурс>: у тоЙ час як морська терито-

рiя в межах 200 миль вiд береговоi лiнii вважаеться територiа,л.ьними вода,
ми Tiei краiни, якiй належить прилеглий суходi,t, океанська територiя поза

цими межами не належить HiKoMy. (TepMiHoM <rромадськийr, у середнi вiки
позначалася значна кiлькiсть пасовиськ спiльного користування: вони не
належали HiKoMyKoHKpeTHo i вважа-л.ися власнiстю громади, доступною для
спiльного користування.) Краiни мають правову базу д,rя регу,tяцiI рлrбо-
ловлi в межах cBoei 200-мильноi зони, але у вiдкритому Mopi може рибаrrити
будь-яке судно з будь-якоi краiни. В резупьтатi не icHye правового механiз-
му, який запобiгав би надмiрнiй експ,л.уатацii рибних pecypciB у вiдкритому
Mopi, тому запаси багатьох видiв океанiчних риб постiйно зменшуються.
Три iнших потенцiйно корисних ресурси також Аежать у (rромадських)
територiях поза нацiональними межами: це - мiнерали, розчиненi в оке-
aHi, прiсна вода з антарктичноi крижаноi шапки, а також мiнера,rи, що за-
лягають на океанiчному днi. Спроби експлуатацii ycix трьох уже буrrи: пiс,rя
Першоi cBiToBoi вiйни нiмецький xiMiK Фрiц Габер працював над розробкою
технологii добування золота з MopcbKoi води; буrrо здiйснено щонайменше
одну спробу притягнути на буксирi айсберr iз Антарктиди до однiеi бiдноi
на прiсну воду краiни на Близькому Сходi; повним ходом iдуть роботи з

добування деяких MiHepazriB iз океанiчного дна. Однак жодна зi спроб екс-
пrrуатацii названих трьох pecypciB не дала практичноi вигоди, тому нашою

реальною rrробrrемою (громадських) pecypciB сьогоднi € (<лише> рибнi про-
мисли у вiдкритому Mopi.

Iншими ресурсами, потенцiйно здатними спричинити мiжнароднi ускrrад-
нення, е <мобiльнi ресурси>, тобто TaKi, що перетiкають iз однiеi краiни до
iншоi. Багато тварин мiгрують i перемiщаються через нацiональнi кордони:
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ПЕРЕВОРОТ

найбiльrrr важливими в економiчному планi вважаються комерцiйно цiннi
види океанiчних риб, таких як тунець, а також деякi рiчковi риби i мiгруючi
сухопутнi ссавцi та птахи (рiчковий лосось, попярний олень, а також анти-

лопи в африканських саванах). Тому коли, наприклад, рибаrlьський сейнер

з олнiеi краiни вI4ловлю€ мiгруючу рибу, то BiH таким чином збiднюе запасr{

риблl, якими могла б скористатися iнша KpaiHa. Прiсна вода також € <<мо-

бiльнипл> ресурсом: багато рiчок протiкають через двi Й бirr,ьше KpaiH, бе-

реги баrатьох озер належать двом i бiльше KpaiHaM, тому одна KpaiHa може
споживати або забруднювати воду, якою могла б скористатися iнша краiна.

OKpiM цих мобirrьних корисних природних pecypciB, присутнiх у водi чи

повiтрi, е багато мобiльних шкiдливих речовин, якi потрапляють у воду чи

повiтря в результатi,tюдськоi дiя,л.ьностi й можуть переноситися водою та

вiтрами з однiеi краiни до iншоi. Наприклад, дим вiд iндонезiйських ,tico-

вих пожеж значно погiршус якiсть tlовiтря, що перемiщу€ться до прилеглих

Малайзii та Сiнгапуру; пилюка з Китаю та IJентрапьноi Азii переноситься
BiTpoM до ЯпонiТ та HaBiTb до Пiвнiчноi Апrерикиi рiчки виносять пластI4-

KoBi вiдходи, якi зрештою опиняються у найвiддаленiшлrх куточках oKeaHiB

i морських пдяtжiв.

I, насамкiнець, розглянемо проб,л.ему мiжнародноi конкуренцii за ресур-
си. IJe серЙозна пробrtема, бо якщо fi не вдасться вирiшувати на засадах

добросусiдства, то краiни починають вдаватися до Rо€нних засобiв. Таке

вже трапляztося: мiжнародна конкуренцiя за нафту стала головним },{оти-

вом вступу Японii у Другу cBiToBy вiйну; Тихоокеанська вiйна (1879-1В83)

Чи.л,i проти Болiвii та Перу виникла через багатi поклади мiдi та HiTpaTiB у
пусте,л.i Атакама. Нинi в багатьох частинах cBiTy точиться серйозна конку-

ренцiя за прiсну воду, наприклад, за ту, що cTiKae зi снiговоi шапки Гiмадаiв

до великих рiчок, якi перетинають територiю Китаю, Iндii й ycix KpaiH Пiв-

денно-Схiдноi Азii. Греб,ri у KpaiHax, розташовануrх у BepxiB'i рiчки Меконr
та iнших рiчок, що течуть через Пiвденно-Схiдну Азiю, перекривають cTiK

поживного намулу до KpaiH, розташованих в нижнiй частинi течii. Риболо-
вецькi судна з €вропейського Союзу, Китаю та захiдноафриканських KpaiH

конкурують за океанiчну рибу бiля узбережжя 3ахiдноi Африки. Мiжнарод-
Hi <розбори)> точаться й за TaKi ресурси, як твердi породи дерев, що ростуть
у тропiках i користуються попитом у промислових KpaiHax iз помiрним кпi-
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Що чекас cBiT у майбутньому

матом; за рiдкiсноземельнi елементи, використовуванi у промисловостi; за

rрунти, наприклад, коли Китай оренАуе сiльськогосподарськi землi в Афри-

цi. Коротше кажучи, в Mipy зростання свiтового населення та збiльшення

свiтового споживання можна прогнозуватi,t багато нових конфлiктiв, спри-

чинених мiжнародною конкуренцiею за обмеженi ресурси.

Середнi показники споживання таких pecypciB, як нафта i метаrtи, в розра-
хунку на одну людину, а також середнi показники прод,укування вiдходiв на

кшталт пластику та парникових газiв приб,tизно в 32 рази вищi у розвине-
них KpaiHax порiвняно iз краiнами, lt{o розвиваються. Наприк,л,ад, кожного

року середнiй американець спожива€ в З2 рази бiльше бензину i продукус у
32 рази бiльше вiдходiв та двоокису вуглецю, анiж громадянин бiдноi кра-

iни. IJей коефiцiент З2 суттево вплива€ на поведiнку людей у cBiTi, що рOз-
виваеться, а також на те, що чека€ на Bcix нас у майбутньоý,Iу, Ще остання з

чотирьох груп пробrrем, якi, на мою д}мку, загрожують нашiЙ цивiлiзацii та

людям як бiологiчному вид,у.

Щоб зрозумiти вплив названого коефiцiента, помiркуймо про таку бен-

тежну пробrrему, як picT свiтового населення, Нинi населення cBiTy стано-

вить понад 7,5 мi.tьярда, i протягом наступного пiвстолiття ця цифра може

зрости до 9,5 мirl,ьярда. Кiлька десяти,л.iть тому багато хто вважав зростання
кiлькостi населення наЙбiльшою пробrrемою, яка постала перед, людством.

Arre вiдтодi ми усвiдомили, що населення - це лише один iз двох чинни-
KiB, добуток яких дiйсно мае велике значення, Йдеться про загальносвiтове

споживання, що с сумою (свiтовою) мiсцевих обсягiв споживання, утворе-
них як добуток двох ч],1нникiв - мiсцевого населення (KirrbKocTi людеЙ) та

показника середнього мiсцевого споживання на одну людину.

KilbKicTb населення ма€ значення лише остirtьки, оскiдькl,t люди спожи-
вають товари та продукують вiдходи. Якщо бiльшiсть iз сьогоднiшнiх 7,5 Mi-

льярда людеЙ помiстити в холодильник, де вони нiчого б не споживали,

а iхнiЙ процес метаболiзму припинився, то пробrrем iз ресурсашrи не icHyBa-

,lo б. Розвинений cBiT ск,л.ада€ться iз прибпизно мiльярда людеЙ, якi живуть
здебiльшого в Пiвнiчнiй Америцi, €вропi, Японii та ABcTpa,tii, де вiдносний
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середнiй показник споживання на одну людину становить 32, Бiльшiсть iз

решти 6,5 мi,льярда свiтового населення мають середнiй показник спожи-

вання на одну люд,ину менший заЗ2 - здебi,rьшого близько 1, Це означае,

що основна маса pecypciB спожива€ться загалом у розвиненому cBiTi,

проте деякi фахiвцi й надалi переймаються лише населенням, Вони за-

значають, що в таких KpaiHax, як кенiя, населення зроста€ зi швидкiстю 4о/о

на piK, i стверджують, що це € великою проблемою, Так, д,л,я 50 мiльйонiв

жителiв keHii це дiйсно неабияка проблема. дле значно бiльшою пробле_

мою длЯ cBiTy В цiпомУ е ми, 330 мiльйонiВ аL{ериканЦiв, якi ПеРеВИЩУЮТt,

кенlirцiв за чисельнiстю В 6,6 раза i кожен з яких спожива€ стiльки, якЗ2 ке-

нiйцi. Помножте цi два спiввiлношення (6,6:1 та 32:1), i виявиться, що США

споживають у 210 разiв бiльше pecypciB, анiж Кенiя в цi,rому, Вiзьмiмо ще

один приклад: iтаrriйське населення, що на,tiчуе 60 мiльйонiв, споживас

маЙжевдвiчiбi,rьше,нiжмi,л.ьярдлюдеЙ,якiнаселяютьцiлийконтинентпiд
назвоЮ Африка' 

,rl!/DбЕgо rrг,iv T'l,t-.,. 1, 
- ]тановило загро-

Iще донедавна iснування ycix цих злиденних людеи не (

з],1 для KpaiH <першого cBiTy>, <<Вони>>, oTi чужинцi, Malo що 3наАи про наш

спосiб життя, а якщо й дiзнава,л,ися про нього i починали заздрити та люту_

вати, то все одно не могли практично нiчого вдiяти. Багато десяти,л,iть тому

американськi дип,л,омати частенько грайливо дебатували, якп з KpaiH cBiTy

маенайменшезНаченнядлянацiона,rьнихiнтересiвСпо.tУченихШтатiв.
Попуrrярними вiдповiдями на це запитання бу,л,и <Афганiстан) та <Сома-

,ti>: цi двi краiни були такимибiднимиЙ такими вiддаленими, lцо зАавалося,

нiби вони нiколи не зможуть створити для нас жодноi проб.tеми, Д,rе iронiя

поляга€ в тому, що саме цi двi краiни почали вважатися настiльки небезпеч-

нИМидлянас'щоСшАдоВелосяпослатидообохсвоiвiйська'якiвдфга-
HicTaHi залишаються й досi,

причини, з яких бiднi й вiдда,л,енi краiни можуть нинi породити про-

б,rемид,.rякраiнзамоЖнИх'МожнапiдсУмУватиодниМслоВоМ:<<глобалiза-

цiя>, тобто посилення зв'язкiв мiж yciMa частинами cBiTy, Зокрема, подаль-

ше полегшення комунiкацiй i подорожей означае, що АюАи в KpaiHax, якi

розвиваються, тепер знають чимало про велику розбiжнiсть у показниках

споживання та рiвнях життя в усьому cBiTi, а також знають, що можуть по_

дорожувати до заможних KpaiH,
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Що чекае cBiT у майбутньому

Серед способiв, у якi rлобал.iзацiя зробила розбiжностi в рiвнях життя
мiж краiнами cBiTy нестерпними, три стоять осiбно. Перший - це поши-

рення хвороб, що з'явилися ocTaHHiM часом, iз бiдних вiддаzr.ених краiн

до Kpaiн заможних. Упродовж ocTaнHix десятилiть смертельно небезпеч-
Hi хвороби часто переносилися мандрiвниками до Kpaiн багатих iз кра-
iH бiдних, де цi хвороби е ендемiчними, а заходи з охорони громадського
здоров'я - слабкими. Ще TaKi хвороби, як холера, лихоманка Ебоrrа, грип,
СНIД та iнmi. Нових захворювань також переноситиметься до заможних
Kpaiн дед,алi бiльше.

Поширення хвороб € неумисним наслiдком глобалiзацii, але другий чин-
ник, поширення якого бу,л.о спричинене глобаАiзацiсrо, мiстить у собi люд-
ський Haмip. Багато людеЙI (третього cвiTy) вiдчуваrоть гнiв i пригнiчення,

дiзнавшись про значно комфортнiшi умови проживання в iнших KpaiHax,

ýеякi з них стають терористами або х( лiдтриL,Iують терористiв, Пiсля на-
паду на СвiтовиЙ торговиЙ центр 11 вересня 2001 року стало зрозумiло, що
океани, якi були для США своерiдним захистом, бiльше нас не захищають.
Ми, американLli, живемо тепер пiд постiйною заIрозою тероризму, Можна
не сумнiватись, що в маЙбутньому проти США та краiн €вропи, а можливо,
i проти Японii та ABcTpaлii буде ско€но терористичнi акти, якщо рiзниця
у споживаннi в 32 рази зберiгатиметься й нада,л.i,

3BicHo, глобальна HepitsHicTb сама по сOбi не € прямою причиною теро-

ристичних aKTiB. Важ,л,иву po,tb вiдiграють також реzriгiйний фундамента-
лiзм та iндивiдуа,tьна психопатологiя. У кожнiй KpaTHi € cBoi схибленi роз-
люченi iндивiди, налаштованi на вбивство iнших людей; монополiя на них
не обмежу€ться бiдн1,1ми краiнами, У Споrrучених Штатах TiMoTi Маквей

убив 168 ,rюдей у MicTi Оклахома за допомогою вибухiвки, закладеноi у ван-
тажiвку; Теодор КачинськиЙ розсилав поштою пакунки з ретельно змаЙ-
строваними бомбами, що вбили трьох людей, а2З особи поранили. В Нор-
вегii Брейвiк убив 77 ьюдей i поранив 339, серед яких було багато дiтей,
використавши при цьому вибцовий пристрiй i штурмову гвинтiвку. A,te

цi трое терористiв залишилися окремими схибленими iндивiдами i ixнi дii
не отримали широкоi пiдтримки, бо бiльшiсть американцiв i норвежцiв не

€ приIнiченимиlа розлюченими. Аише в бiдних KpaiHax, де значна частина
населення вiдчувае розпач i гнiв, терористiв толерують або пiдтримують.
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I ocTaHHiM наслiдком коефiцiентаЗ2у поеднаннi з глобалiзацiею е те, що
люди з низьким piBHeM споживання хочуть дrtя себе стилю життя, пов'я-

заного з високиý,I piBHeM споживання. Вони можуть д,осягти цьоrо двома
]лляхами. Перший - це коли уряАи KpaiH, що розвиваються, ставлять собi

за основну мету пiдвищення рiвня життя населення включно з пiдвищен-
ням рiвня споживаIIня. ýругий - коли десятки мiльйонiв rrюдей у cBiTi, що

розвива€ться, не бажають чекати, поки уряд зможе виконати свою обiцянку
забезпечити пiдвищення рiвня життя. HaToMicTb вони прагнуть досяtнути

рiвня життя (першого cBiTy> вже зараз шляхом емiграцii до розвинених
KpaiH у zlегальний чи нелегальний спосiб; особливо iM хочеться емiгрувати

до 3ахiдноi €вропи та США, а ще до ABcTpa,tii; основна маса iммiгрантiв

руха€ться з Африки та деяких perioHiB Азii, а також iз Щентральноi та Пiв-

денноi Апrерики. Втримати цих iMMiгpaHTiB поза межами заможних KpaiH

виявля€ться завАанням делаrr.i важчим - практично неможливим. Кожен
TaKlrtt перехiд oKpeмoro iндивiда з бiдноi краlни до краiни з високим piBHeM

споживання пiднiмае свiтовий piBeHb спожrIвання, хоча далеко не BciM iMMi-

грантаеI вi,lразу ж вда€ться пiдвищити свiй показник у 32 рази.
Чи здiйсненна мрiя кожного досягти рiвня життя краiн <першого cBi-

ту>? Пог,л.яньмо на цифри. ГIомножте поточну кiлькiсть населення кожноi
краiни на piBeHb споживання на одну люд7Iну в цiй KpaiHi (нафти, MeTa,tiB,

води тощо), а потiм додайте цi добутки, щоб отримати результат по BcboNIy

cBiTy. Резуrr.ьтуюча сума покаже поточний свiтовий piBeHb споживання того

чи iншого ресурсу. А тепер виконайте таке саме обчислення ýч\я BCix KpaiH,

що розвиtsаються, але так, наче вони вже досягАи рiвня споживання, прита-

манного д,л.я краiн (першого cBiTy>, тобто рiвня у 32 рази вищого за поточ-
ний за Tici caMoi кiлькостi населення. У такому разi отримаемо 11-кратне

пiдвищення рiвня спожI4вання в усьому cBiTi. Ще е еквiвалентом свiтового
населення В0 мi,л.ьярдiв л.юдей за умови нинiшнього розподiпу рiвня спожи-
вання на одну людину.

},еякi оптимiсти стверджують, що ми можемо утримувати cBiToBe насе-

лення в кiлькостi 9,5 мi.льярда пюдеЙ. Arte MeHi жодноrо разу не зустрiвся
оптимiст, який стверджував би, що ми зможемо утримувати cBiT, населення

якого становитиме 80 мiльярдiв rrюдей. Однак ми обiцяемо KpaiHaM, якi роз-
виваються, що коли вони перейдуть до наших стандартiв прозорого й чес-
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Що чекае cBiT у майбутньому

з91

}
h

Пlli,

f

ного уряду та вiльноi ринковоi економiки, то теж змож}iть Аосягти нинiш-

нього рiвня KpaiH <першого cBiTy>. L{я обiцянка абсолrотно нездiйсненна,

вона € нiчим itlшим, як жс)рстоким обманом. Ми вiдчуваемо певнi трудноrr{i

з пiдтримкою стилю життя (першIого cBiTy> tsже зараз, Ko,\],I лL{ше 1 мi,tьярд

iз загальносвiтовлrх 7,5 користуються lilого благами.

Mll, амерlаканцi, часто характеризуемо збi.л.ьшення споживання в Ки-

таi та iнших KpaiHax, що розвиваються, як .,про6rrему> i хотi,л.и б, щоб Tici

пробrrеми не бу,tо. Але вона, ця пробпема, нiкуди не щезне, бо кит,аЙцям i

народам iнших краiн просто хочеться мати той самий piBeHb споживання,

який вже ма€мсr ми. I вони не присл)хатимуться до наших безг,tуздих умов-
Аянь не робити того, що вже роблrмо ми. €диним результатом для нашог0

глобалiзовацого cBiTy, з якI4м погодя,tься Китай, Iндiя, Брази.tiя, Iндонезiя

та краiни Африки, а також решта KpaiH, що розвиваються, буде прr.rб.ллrзне

вtrрiвнювання рiвня життя в усьому cBiTi. Але у cBiTi бракуе pecypciB, щоб
стабiльно тliдтримувати стиль життя на нинiшньому piBHi в розвинених
KpaiHax, не кажучи вже IIро краiни, щ0 рOзвиваються. Чи означае це, що ми
гарантоваI{о прийдемо до катастрофи?

Hi, не означае: ми можемо досягти такого результату, коли KpaiH1,I (IIер-

шлого cBiTy> i краiни, rцо розвиваються, зiйдуться на яком)/сь piBHi споlки-
вання, який буАе значно нижчим за нинiшнiй piBeHb споживання у розвине-
них краiнах. Бiльшiсть американцiв стане заперечувати: ми не збираемося

жертвувати cBoiM piBHeM життя через якихось чужl,tнцiв у рештi KpaiH cBiTy!

Як сказав ýiK Чейнi, (американськиiц спосiб життя обговоренню не пiдrtя-

гае>. Але жорстока реальнiстr, дефiциту pecypciB }. cBiTi свiдчить, що амери-

канцям TaKI4 доведеться змiнювати свiй спосiб життя; i цю peaa.bHicTb дефi-

циту свiтових pecypciB жоднi переIовори й умовляння не примусять щезну-
ти. Нам, американцям, безумовно доведеться пожертвуRати cBoiM piBHeM

споживання, хс}чемо ми цього чи Hi, бо cBiT не зможе його витримати.

IJe необов'язково мае бути якась справжня пожертва, бо piBeHb спожи-
вання Й rrюдськиЙ добробут хоч i спiввiдносяться один з одним, але не €

х(орстко пов'язанl.-tми. Зна.rна частина амерI4канського споживання € мар-

нотратною i не сприяе високiй якостi життя. Наприкrrад, piBeHb споживан-

ня нафти в 3ахiднiй €вропi з розрахунку на 0дну людiину вдвiчi нижчltй за

американський, a,l,e добробут середнього захiдного европейця вишlий за pi-
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вень добробуту середнього американця за будь-яким значущим критерiем,

такиМ як трива,riсть життя, стан здоров'я, дlпlяча cMepTHicTb, доступнiсть
медичних послуг, фiнансова захищенiсть пiсдя виходу на пенсiю, тривалiсть

вiдпустки' якiсть освiтИ в державних шIколах, пiдтримка мистецтва. ]aKiH-

чивши читати цi рядки, виЙдiть на вулицю американського MicTa, погляньте

на aBTiBK},1, що мчать повз вас, уявiть, скiльки палива вони витрачають, i за-

питаfuте себе; чИ сприяе хоч якосЬ американсЬке марнотРатство бензину

покращенню хоча б одного з перелiчених вище показникiв якостi жит1я|

OKpiM нафтопродуктiв, у СшД та рештi Kpaiн (flершого cBiTy> iснують та-

кож iншi сфери, де piBeнb споживанI{я € марнотратним (наприкrrад, бездум-

на й руйнiвна експлуатацiя бiльшrостi свiтових.рибних промислiв i rriciB, пРО

що вже лiшлося вище).

IHaKrrre кажучи, не пiдrrяга€ cyMHiBy, що впродовж життя бiльшостi

з нас piBeнb споживання з розрахунку на одну людину в Kpaiнax (першо-

го cBiTy> стане нижчим за нинiцlнiй. €дине пI{тання полягае ось у чому:

яким чином ми дiйдемо до цього зниження? IJe буде результат свiдомого

планування чи неприемний i бо,п,iсний шлях, якиir обиратимемо не ми?

Можна також не cyцHiBaTr{cb, що протягом нашого життя piBegb спожи-

ва}Iня в багатьох слабо розвинених Kpaiнax iз великим населенням вже не

буде нижчим за piBeнb споживання в розвинених Kpaiнaxy32 рази, а Аещо

наблизиться д,о нього. IJi тенденцii бажанi, бо аrrьтернативою iM е жахливi

перспективи, яким ми мусимо протистояти. Ми вже знаемо достатньо,

щоб закрiпити й розвинути перелiченi тенденцii; €дине, чого нам бракуе

в зазначеному планi, - це полiтична воля.

Отакими я бачу найбiльшi проблеми, що стоять перед cBiToM в цi,rому. По-

fлянемо на них iз точки зору структури кризи i спробуемо з'ясувати, якi

чинники сприяють, а якi заважають людству подолати означенi проблеми.

Поза cyMHiBoM, перед нами постали ведетенськi перешкоди. 3начно бiль-

ше за нацiона,л.ьнi кризи, обговоренi в гtопереднiх роздirrах, загаАьносВiТОВi

проблеми виштовхують нас у незвiданi сфери, де iсну€ мало прецедентiв,

на якi ми могли б орiентуватися. Тiльки вадумайтеся: наскiльки cBiT у цirrо-
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му вiдрiзняеться вiд окремо взят1,Iх KpaiHI Ti краtни, про якi ми rоворили,
мають чiтко окреслену нацiональну iдентичнiсть та нацiональнi засадни-
чi цiнностi, якi вирiзняють ix з-помiж iнших KpaiH зi своею iдентичнiстю
та своiми цiнностями. CiM розгrrянутих нами краiн мають давно ycTa.leHi

форуми дrrя нацiональних полiтичних дебатiв, а також iс,горичнi приклади
поАолання пробпем, з яких можна черпати натхнення. Yci розгпянутi нами
краiни мали змогу скористатися дружньою пiдтримкою сусiдiв, що пропо-
нували MaTepiarrbHy допомогу та приклади, якими можна бу.rrо скористати-
ся, пристосувавши до власних реалiй.

Але нашому cBiTy в цi.tому бракус пере,л.i.lених виlI{е та iншlдх переваI,

якi мають окремо взятi краiни. В нас немае зв'язку з iншою Haceлeнolo пла-
нетою, у якоi можна буrrо б попросити пiдтримки (табл. 1.2, чинник 4) i яка
могла б подiпитися способами вирiшення тих чи iнших проблем (чинник 5).

Аюдству в цi,lому бракуе консенсусу щодо спi,rьноi iдентичностi (чинник 6)

та спiльних засадничих цiнностей (чинник 11), якi можна було б порiвняти з

iдентичнiстю та цiнностями суспi,л.ьств на iнших планетах, якби TaKi icHyBa-

,л,и. Вперше в icTopii перед нами постали вtriстину г,л.оба,л.ьнi проб,л,еми, i нам
бракуе минулого досвiдуiх подолання (чинник 8), успiшноIо чи неуспiшного
(чинник 9). Нашi прецеденти успiшrного подолання загальносвiтових про-
бпем досить обмеженi: Аiга Нацiй i ООН стали перш],{ми iнституцiйними
спробами, i хоча вони й досягли певного успiху, цi успiхи однаково HecyMip-
Hi з масштабами свiтових проблем. Не icHye загаrrьносвiтового консенсусу
(чинник 1) щодо iснування чи вiдсутностi cBiToBoi кризи, а також заfаль-
носвiтового бажання взяти на себе вiдповiдаrlьнiсть (чинник2) за нашi по-
точнi проблеми, немае i прагнення до чесноi самооцiнки (чинник 7). F{аша

свобода вибору (чинник 12) обпrежена суворими paMKaM}I, а саме здогадно
неминучим виснаженням свiтових pecypciB, пiдвищенням загальносвiтово-
го рiвня СОr, а також загальносвiтовим масштабом HepiBHocTi, i цi рамки
залишають нам мало простору для експериментiв i MaHeBpiB. Уся ця жор-
стока реапьнiсть налаштовуе багатьох людей на песимiстично-безнадiйний
лад, якщо йдеться про перспективи лIодства на пристойне майбутнс.

Проте на трьох рiзних шляхах до вирiшення свiтових проб,л,ем вже на-

мiтився прогрес, Один iз давно вiдомl,tх i перевiрених шляхiв полягас у
двостороннiх та багатостороннiх уI,одах мiж краiнами. Ми зна€мо, що пере-
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говори й домовленостi мiж по,л,iтичними суб'ектами iснують щонайменше
стiпьки, скiльки icHye писемнiсть, за допомогою якоТ ix дложна було задоку-

ментувати (понад 5000 poKiB). Сучаснi групи та племена, що не мають пи-

ceMHocTi, також укладають угоди, тож наша iсторiя подiтлrчних перемовин
охоплю€ десяткl{ тисяч poKiB iснування людини як вrrду i сягас вг,либ тих
часiв, коли не було aHi держав, aHi урядiв. Yci чотири cBiToBi проб.л,еми, о6-

говоренi в цьому роздirri, в рiзнi часи буrrи темою двостороннiх i баrатосто-
poHHix переговорiв.

Наведч один лише прl{клад, i не тому, що BiH стосуеться успiшного ви-

рiшення нагальноi проблем (бо та пробпема не була нагальною), а тому, що

цеir прикл.ад демо}{стру€ можливiсть досягнення угоди HaBiTb мiж Kpai-

нами, втягненими у жорстокий взаемний конф.лiкт, а саме мiж IзраТпем

i AiBaHoM. Iзраi,tь вторгнувся в AiBaH i окупував частину Його територii.
Однак орнiтоrrоги з цих двох KpaiH зумi,л,и досягти важ^ивоi угоди. Орrrи
та iншi ве,ц.икi птахи, якi сезонно мiгрують мiж €вропою та Африкою, кож-
ноj oceHi летять на пiвдень з AiBaHy через lзраirtь, а потiм щовесни - тим
caMI4M шляхом назад у AiBaH. Ко,л,и з цими великими птахами зiштовху-
ються пiтаки, то результатом часто стас обопiльна загибель. (PiK тому MeHi

й моiй ciM't вдаrrося вижити пiсля того, як наш невеликий чартерний zliTaK

зiштовхнувся з орлом; птах пошкодив rtiтак, але не знищив його, хоча сам
загинув.) TaKi зiткнення стали основною причиною смертельних aBiaKa-

тастроф у AiBaHi та Iзраi,ri. L{e пiдштовхнуло орнiтол,огiв з обох KpaiH до
запровадження спiльноi системи попередження, Восени лiванськi opHiTo-
логи попереджають cBoix iзраiпьських колег та iзраiльських авiадиспетче-
piB, коли бачать над AiBaHoM зграю великих птахiв, що пряму€ на пiвдень

до lзраirrю, а HaBecHi iзраirrьськi орнiто.л,оги попереджають про птахiв, що
летять на пiвнiч. I хоча вза€мна користь вiд TaKoi угоди очевидна, дпя iT

пiдписання знадобилися роки переговорiв, адже треба буrrо подоrrати до-
мiнуючi HacTpoi недовiри та ненавистi, щоб зосередитися лише на пробпе-
Mi птахiв i лiтакiв.

3BicHo, що угода мiж двома чи ciMoMa краiнами - це далеко не те саме,

що угода мiж усiпла 216 краiнами cBiTy. Але вона все одно е великим кро-
ком уперед до угоА свiтовоrо рiвня, бо ,l,eBoBy частку свiтового населення та

економiчних потужностей становлять лише кiлька KpaiH. Тiльки двi краiни
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Що чекае cBiT у майбутньому

(Китай та Iндiя) становлять третину свiтового населення; двi краiни (США
та Китай) продукують 41 О/о cBiтoBoro обсягу СО, i промислових виробiв;

чотири краiни та мiждержавне утворення (Китай, Iндiя, США, Японiя i €в-

ропейський Союз) виробпяють 60 О/о ycix викидiв i yciei економiчноi продук-

цii. Китай та СIПА вже досягли принциповоi угоди щодо викидiв СОr. ýо
цiеi двосторонньоi угоди згодом до€дналися lндiя, Японiя та €вропейськиiт,

Союз 1. palvIкax Паризького договору, який набув чинностi у 2016 роцi. Що-
правда, Паризька угода бу,л,а неповною, бо iй бракувапо серйозного механiз-

му реалiзацii, Ао того ж наступного року уряд Споrtучених Штатiв оголосив

про свiй HaMip вийти з Hei. Проте ця угода може послужити взiрцем або вiд-

правною точкою для досягFIення полiпшеноi угоди в майбутньому. HaBiTb

якщо до TaKoi майбутньоi домовленостi не при€днаються 200 KpaiH з мен-

шимr{ викидами йr меншими економiчними IIотужностями, угода лиrrrе мiж

п'ятьма найбiльшими свiтовими гравцями здатна вiдiгратi,r помiтну роль на

шляху до IIоАолання проблеми атмосферних викилiв. IJe станеться 3авАяки

тому, що п'ятiрка найбiльших гравцiв зможе потiм вчинити тиск на реш-
ту 200 KpaiH, запровадивши торговi мита й податок на викиди вуглецю для
KpaiH, що не при€днаються до угоди.

Ще один шлях до вирiшення свiтових пробчrем полягае в укладеннi угод
мiж регiональними краiнами, На сьогоднi вже дiе багато такихугод мiж кра-

iнами Пiвнiчноi Америки, Аатинськоi Америки, €вропи, Пiвденно-Схiдноi
Азii, Африки та низкою регiонаrrьних угрупувань, Найбiльш зtчtiстовний

комплекс регiонаzrьних угод iз найширшим спектром iнституцiй, сфер i

обов'язкових правил укладено в рамках €вропейського Союзу, який охо-

лrrюс нинi 27 еъролеiлських KpaiH. Звiсно, при зIадуваннi €С на думку одра-

зу ж спадають iснуючi розбiжнсlстi, неузгодженостi, Брекзiт, iншi полiтичнi

негаразди. Arre цього сrriд бу,,rо очiкувати, бо €вропеЙськlцЙ Союв став вели-

чезним незвiданим кроком уперед, i не лише д,tя €вропи, а й Аля будь-якого

регiону в cBiTi.

A,te перш нiж песиплiстично оцiнювати перспективи €С, згадайте зруй-

новану €вропу 1945 року наприкiнцi ýругоi cBiToBoi вiйни, а потiм уявiть
собi все те, чого €вропейському Союзу наразi I]д\аАсlся досягтr,r. Пiсля Kirrb-

кох тисяч poKiB майже безперервних вiйн, кул,ьмiнацi€ю яких стали д,ва

найжахливiших конфлiкти в свiтовiй icTopii, завдяки васнуванню струк-
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тур,попередниць €С у 1950-х жодна европейська KpaiHa не воювала з iH-
шою €вропейською краiною. Коли я вперше приiхав до €вропи в 1950 роцi,
то на кожноплу нацiональному кордонi здiйснювався суворий паспортний
контроль, але зараз обмежень при перетинi кордонiв мiж краiнами €С
значно поменшало. Коли я жив у Британii з 1958 ло 1962 piK, то кiлькiсть
британських науковцiв, якi обiймали перманентнi викладацькi та доспiд-
ницькi посади в унiверситетах KpaiH континентальноi €вропи (i навпаки),
бу,л.а настiпьки незначною, що cBoix коrrеr у спiльнiй сферi дос.tiдження я
змiг би порахувати на пальцях однiеi руки. А тепер значну частку yHiBep-
ситетських посад у KpaiHax €С посiдають науковцi, якi не € громадянами

цих KpaiH. Економiки краiн €С значною пriрою iнтегрованi одна в одну.

Бiльшiсть краiн €С мають спi,rьну валюту - €вро. Щоб вирiшити спiльнi
cBiToBi проб,л,еми у таких сферах, як енергетика, використання pecypciB та
iммiграцiя, краiни €С iнколи обговорюють i ухвапюють спiльну по,л.iтику,

Ми, звiсно, усвiдомrrюемо, якi iснують розбiжностi,га негаразди мiж Kpai-
нами €С, але не забуваймо, що всерединi окремо взятоi краiни також icHye
багато розбiжностей i негараздiв.

Iншl.rм прикладом бiльш конкретних регiонаrrьних домовленостей е

угоди щодо в].{корiнення регiонаrrьних хвороб" Великим успiхом стало пов-
не позбавлення TaKoi вкрай небезпечноi хвороби, як чуп.{а великоi рогатоi
худоби, що завдавала величезних збиткiв на значних територiях Африки,
Азii та €вропи. Завдяки регiонаrrьним зусиллям, якi тривали KiztbKa деся-
тилiть, iз 2001 року жодного виIIадку захворIовання вияtsлено не бу,ло. Нинi
на обох свiтових пiвкуrrях здiйснюються масштабнi регiонапьнi заходи,
спрямоtsанi на знищення ришти (пiдrпкiрного хробака) та рiчковоi слiпоти
(онхоцеркозу).

Третiй шлях - це cBiToBi угоди, пiдготов,л,енi всесвiтнiми органiзацiями
й затвердженi не лише ООН з fi всеосяжною глобаrtьною мiсiею, а й iншими
свiтовими органiзацiяпли з бiльш конкретними мiсiями, наприклад, органi-
зацiями, якi займаються сiльським господарством, боротьбоrо з незакон-
ним обiгсlм тварин, авiацiеrо, рибними промислами, продовольством, охо-

роною здоров'я, китобiйним промислом та iншимr,r сферами.3а ана,ц.огiею з

€С, легко бути цинiком щодо ОС)Н та iнших мiжнародних агенцiй, вплив та
влада яких е, загалом, слабшими за вплив €вросоюзу та ще слабшими по,
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рiвняно iз впадним впливом Kpaiн у межах cBoix кордонiв. Однак мiжнарод-
Hi агенцii мають у своему активi вже багато досягнень i становлять собою
механiзм досягнення бiльшоrо прогресу. Великими успiхами стали BcecBiT-
н€ викорiнення вiспи в 1980-х, Монреапьський протокол 1987 року про за-
хист стратосферного озонового шару, Мiжнародна конвенцiя 1978 року iз
запобiгання забрудненню з суден (вiдома як MARPOL73178), що зменшила
забруднення oKeaHiB, запровадивши на кораблях обов'язкове вiдокремrtен-
ня цистерн дrrя нафти вiд цистерн iз баластною водою та зробившиобов'яэ-
ковим здiйснення ycix морських перевезень нафти танкерами з подвiйною
обшивкою,. Конвенцiя 1994 року i} морського права, яка розмежувала ви-
ключно нацiонаztьнi та спiльнi мiжнароднi економiчнi зони, Мiжнародний
орган з морського дна, що запровадив правовi рамки експлуатацii pecypciB
морського дна.

Г,rоба,л.iзацiя як створюе пробrrеми, так i поzrегшуе ix розв'язання. Аи-
ховiсними аспектами нинiш_лньоi гzrоба,л,iзацii е виникнення й поширення
yciM cBiToM конкуренцii за ресурси, глобальних воен, забруднювачiв, ат-
мосферних газiв, хвороб, мiграцii пюдей та багатьох iнших проб.л,ем. Arre
глобалiзацiя супроводжуеться i певним позитивом, а саме появою й по-
ширенням чинникiв, якi сприяють подоланню зазначених вище свiтових
пробпем: iнформацii, комунiкацiй, усвiдомлення реалiй глобаАьного поте-
п,л.iння, змiцнення панiвного становища загальносвiтових мов, поширен-
ня знань про пробаеми та способи ix подо.л.ання у рiзних частинах cBiTy,
а також певного усвiдомrtення того, що cBiT став взаемозалежним, а тому
Bci ми разом або загинемо, або виживемо. У своiй книзi <Колапс>>*, опубrri-
кованiЙ 2005 року, я порiвняв спiввiдношення мiж описаними пробrrема-
ми та способами ix подолання з кiнськиlчIи переrонами: конем руйнацii та
конем надii. IJe - не ввичайнi перегони, коли обидвi тварини проходять
дистанцiю iз при6,л,изно постiйною максимальною швидкiстю. Ще - пе-

регони з експоненцiйним зростанням швидкостi, коли кожен KiHb мчить
дедалi швидше.

Коли я завершив роботу над тiею книгою в 2005 роцi, було незрозумi-
,to, якиЙ iз конеЙ стане переможцем перегонiв. На момент написання цих

В yKpaiHcbKoMy перек.п.адi книга побачила cBiT у Видавничiй rрупi <Кl!{-БУКС> у 2018 роцi. -Прим. ред.
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рядкiВ у 2019 роцi кожеН Kilrb продовжував сво€ прискорення, що тривае

вже 14 poKiB, Нашi проблеми, в лершу чергу проб.tема свiтового населен-

ня та свiтовоIо споживання, порiвняно з 2005 роком помiтно загострилися.

за цi роки значно зросли також загальносвiтове усвiдомлення глоба,tьних

проблеМ та загальнOсвiтовi зусидля щодо ix подолання. дле й досi все ще

важко сказатr{, якрIЙ саме KiHb виграс перегони. Ясно одне: до iх завершення

залиша€ться дедапi менше часу, хоч як би вони скiнчилися - змiнами на

краще чи на riрше. у
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урOки, зАпитАння тА прOгнO3и

Ймовiрнi чинники - Чи неминучi кризи? -
Ропь лiдерiв в icTopii - Роль конкретних лiдерiв -

Що далi? - Уроки на майбутне

l l .* останнiй роздiл ми розпочнемо з обговорення того, яку причетнiсть

Чдо нашоi вибiрки iз семи краiн мають дванадцять чинникits, визначених

у табrr. L.2 яктакi, що впливають на результати нацiонаrtьноi кризи, Потiм я,

використовуючи поданi у вибiрцi факти, спробую вiдповiсти на два заrаль-
них запитання про кризи, якi MeHi часто ставлять: чи потрiбен KpaiHi рiзкиill
кризопровокуючий струс, щоб мотивувати ii до масштабних змiн, i якою
мiрою хiд icTopii залежить вiд конкретних лiдерiв? ýa,ri я запропоную спо-
соби поrлиблення нашого розумiння кризи. А наостанок розгляну уроки на

майбутнс, якi ми можемо винести з цього розумiння.

1. Визнання наявностi кризи. Окремим iндивiдам легше визнати наяв-
HicTb кризи, нiж краiнам, оскirtьки в першому випадку не потрiбно досягати
консенсусу мiж баrатьма громадянами: е лише одна особа, яка визна€ чи
не визна€ той факт, що вона перебувае у cTaHi кризи. Але HaBiTb окремий
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ПЕРЕВОРОТ

iндивiд не завжди може дати просту вiдповiдь (так)) або <Hi>, HaToMicTb

можуть виникнути щонайменше три ускладнення: спершу людина може за-

перечувати наявнiсть кризи, може визнавати лише частину пробrrеми або ж
применшувати fi серйознiсть. Насамкiнець, ця лIодина може попросити про

допомогу. lЩоб попегшити сприitняття, бу*емо вважати прохання про до-
помоIу моментом визнання наявностi кризи. Нацiональна криза на додаток

до тих самих трьох ускладненL, може мати четверте: kpaiHa склада€ться 3

багатьох rrюдей, подiлених на рiзнi групи, мае кiлькох лiдерiв i ixHix числен-

них посr\iдовникiв, I цi групи, ,л.iдери та пос,riдовники часто дотримуються

рiзних дуlvlок щодо наявностi кризи.

Краiни, як i oKpeMi люди, спершу можуть iгнорувати, заперечувати або

недооцiнювати пробrrему, допоки якась зовнiшня подiя не покладе край цiй

фазi заперечення. I-[априк,lад, iще до 185З року Японiя доби Мейдзi знала

про вiйну 3аходу проти Китаю 1839-1В42 poKiB i про деда.л,i бirrьшу загро-

зу з боку 3аходу, Але японцi не визнавапи iснування кризи й не починали

обговорювати необхiднiсть реформ, аж поки В л],Iпня 1853 року не прибув

комодор Перрi. Аналогiчним чином Фiнпяндiя, отримавши радянськi ви-

моги наприкiнцi 1930-х, знала, що Радянський Союз е KpaiHoro з великим
населенням та гiгантською армiею, але не сприйняла цю загрозу всерйоз,

допоки З0 листопада 1939 року радянськi вiйська не напали на Hei. Коли
х( це сталося, фiни практично митт€во дiйшли консенсусу: необхiдно ор-

ганiзувати зброiсний опiр загарбникам, l навпакl,t, хоча прибуття Перрi й
змусило японцiв усвiдомити той факт, що перед iхньою краiною постала

нагальна проб.л,ема, реформатори-супротивники сьоrунату розiйшпися в

думках з урядом сьогуна щодо найкращого BapiarrTy реагування на виник-
нення зовнiшньоi загрози. L{i розбiжностi вдалося подолати,лише 15 poKiB

потому, коли рефорIиатори повалили сьогунат,

Можна HaBecTI{ iсторичнi приклад,и одностайtноi думки рiзних полiтич-
HyIx сил щодо наявностi у KpaiHi велuкоГпроблеми й водночас розбiжно-
стей щодо Toro, якаю саме е ця проблема. В Чилi Аrrьенде та представни-

ки лiвих сил вбачали проб,rему в необхiдностi реформування чилiЙських

державних iнституцiй, тодi як правi вважали, що проблепrа краiни - в са-

мому АпьенАе та тих реформах, якi BiH пропонував. Анаrl,огiчно в Iндонезii
комунiсти вважали проб,rемою необхiднiсть реформування уряду, тодi як
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Уроки, запитання та прогнози

iндонезiйськi вiйськовi вбача,rи проблему в KoMyHicTax i тих реформах, якi
вони намаrалися провести. В обох випадках кризу бупо подоrrано не за до-
помогою загальнонацiонального консенсусу або силового досягнення cBoei

мети однiею iз rруп з од,ночасним збереженням життя i прав переможеним

супротивникам. HaToMicTb ff подоrrання супроводжувалося фiзичним зни-

щенням значноi частини переможених групою переможцiв. (В Японii остан-

ньому сьогуну iз KrraHy Токуrава дозволили пiсzr,я поразки пiти у вiдставку,

i BiH пережив Реставрацiю Мейдзi на 34 роки.)
Австраrtiя та Нiмеччина пiсrtя !,ругоi cBiToBoi вiйни стали прикладами

тривалого запереченн я кризи, яка помiтно посилюв алася. Двстраrriя дов-
rо трималася за свою британську iдентичнiсть i принцип <Бi,л.оi Австралii>.

Нiмеччина тривалий час заперечувала вiдповiдаzrьнiсть багатьох простих

нiмцiв за злочини нацистiв i неприемну pearrbHicTb нiмецьких територi-

альних втрат, а також iснування комунiстичних урядiв у Схiднiй €вропi, IJi

пробrrеми в Австралii та Нiмеччинi вдаlося розв'язати завдяки тому, що
електорат повiАьно i в демократичний спосiб досяг загальнонацiональноrо

консенсусу, достатнього для того, щоб змiнити поrriтику уряАу.
I насамкiнець: нинi, коли я пишу цi рядки, Японiя i США все ще займа-

ються масштабним вибiрковим запереченням деяких великих проблем.

Сучасна Японiя пoBHicTIo визнае низку проблеми, як-от свiй ве,л,икий дер-
жавний борг i старiння населення, i частково - проблему ролi жiHoK в

японському суспiпьствi. Але вона заперечуе наявнiсть iнших проблем: брак

прийнятних альтернатив iммiграцii з метою подолання cBoix демографiч.
них труднощiв, iсторичнi причини напружених cTocyHKiB Японii з Китаем

i Коресю, а також те, що традицiйна японська полiтика захоплення й хи-

жацького використання заморських природних pecypciB замiсть сталого

управrriння цими ресурсами безнадiЙно застарi,rа. Коrrи я пишу цi рядки,
США все ще перебувають у cTaHi масштабного заперечення власних вели-

ких проб.tем: полiтичноi поrrяризацii, низькоi явки на виборах, перепон для

реестрацii виборцiв, HepiBHocTi, обмеженоi соцiаrrьно-економiчноi актив-

HocTi та зменшення державних iнвестицiй у громадськi ресурси,

2. Особиста вiдповiдапьнiсть, вiдмова вiд ропi жертви, вiд схиzrьностi жа-

лiти себе та звинувачувати iнших. Наступним кроком до подолання осо-
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ПЕРЕВОРОТ

бистоi кризи - пiсля визнання Ti наявностi - е взяття на себе персона,л,ьноi

вiдповiдаrrьностi, тобто уникнення бажання зануритись у почуття жалю до

самого себе i зосередитись на собi як на жертвi, а HaToMicTb визнання необ-

хiдностi особистих змiн. IJe стосу€ться не лише iндивiдiв, а Й KpaiH; у цьомУ

випадку можливi Ti caMi названi вище ускладнення лля заzаlьнонацiональ-

ноео визнання кризи: прийняття вiдповiдаrrьностi та уникнення жалю до

себе - це не просТа вiдповiдЬ (так) чи (Hi> як длЯ iндивiдiв, так i для Kpaiц;

краiни складаються з рiзних груп, а також лiдерiв i ixHix послiдовникiв, якi

часто розходяться у cBoix поглядах.

Нашi ciM Kpaiн усiляко продемонстрували або взяття на себе вiдповi-

дальностi, або ii заперечення. Уникнення <саможалю) iлюструють своiми

прикладами Фiн,,rяндiя та японiя доби Мейдзi. Першу kpaiнy, починаючи з

1944 року, могло паралiзувати почуття жалю до себе; вважаючи себе жер-

твою, Фiнrr.яндiя sвинувачувала б Радянськиrzr Союз утому, що BiH вторгся на

Ti територiю ftубив там багато людей. HaToMicTb фiни збагнули, щ0 з срср
слiд уживатись. Фiнляндiя перейшла до постiйного полiтичного дiалогу з

РадянськиМ Союзом, щоб завоЮвати йогО довiру, i це обернУrrОСЯ ДЛЯ Hei

низкою позитивних результатiв: СРСР вивiв свою вiйськово-морську базу з

Поркка_л.и бiля Гельсiнкi, зменшив обсяг фiнських пово€нних репарацiй i по_

довжив перiод iх виплати, толерантно поставився до членства Фiнляндii в

€вропейськiй економiчнiй спiльнотi та €вропейськiй асоцiацii BizrbHoi ТОР-

гiв,ri. HaBiTb зараз, через багато poкiв пiсля розвалу СРСР, Фiнrrяндiя не ро-
бить спроб повернути собi втрачену провiнцiю Карелiю. Так само i Японiя

в добу Мейдзi десятилiттями чула погрози з боку 3аходу, якийнав'явував iй
кабаlrьнi угоди, Дле ця краiна не стала вживатися в роль жертви, а HaToMicTb

взяла на себе вiдповiдаzrьнiсть за нарощування власноi потужностi, необ-

хiдноi для тоrо, щоб мати змогу протистояти зовнiшньому тиску.

Протиrrежним прикладом краiни, що покладала вiдповiдальнiсть на iH-

ших, може бути Австралiя, яка звинувачувала Велику Британiю у (зрадi>

та здачi Сiнгапуру японцям, замiсть того щоб визнати свою вiдповiдаль-

HicTb за неспроможнiсть подбати про власну безпеку напередоднi !,ругоi
cвiтoBoi вiйни. Двстраrriя також звинуватила Британiю у зрадi, коли та

подала заявку на членство в €вропейськiй економiчнiй спiльнотi, й лише

згодоМ дiЙш,rа болiсногО усвiдомлеНня, щО Сполучене Kopo,riBcTBo муси-
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Уроки, запитання та прогнози

,ro пiк,tуватися про власнi iнтереси. Однак це звинувачення Британii у зра-

дi загальмувало розвиток економiко-полiтичних зв'язкiв Австралii з су-
сiднiми азiйськими краiнами.

Екстрема.tьним i катастрофiчним прикладом е заперечення Нiмеччи-
ною власноi вiдповiдаzrьностi пiсrrя Першоi cBiToBoi вiйни. 3начний сегмент

нiмецького загалу повiвся на фаrrьшиве твердження нацистiв та iнших пра-

вих радика,л,iв про те, що KpaiHa зазнала поразки у вiйнi через <удар у спи-
ну>), завданий нiмецькими соцiаrriстами, а не тому, що fi перемоrли на полi
бою переважаючi сили союзникiв. Нацисти TaixHi прихильники зосередили

увагу нiмцiв на величезнiй несправедrrивостi Версаrtьського доIовору. Вони
не хотiли визнавати цi,,rу низку довоенних поzr,iтичних помилок, зроб,л,е-

них iмператором Вiльгельмом II i його урядом, внасrriдок чого Нiмеччина

увiйшzrа у вiйну за несприятливих обставин, а потiм зазнала катастрофiчноi
поразки, завершенням якоi став Версальський договiр. Насrriдком запере-

чення власноi вiдповiдальностi, взяття на себе porri жертви та роздмр(уван-
ня HacTpoiB саможалю стала пiдтримка нiмцями нацистiв i ýруrа cBiToBa

вiЙна, що обернулася для Нiмеччини iще бirrьшою катастрофою.

Вражаючим прикладом протилежних пiдходiв до вiдповiдальностi е Hi-
меччина та Японiя пiсrrя ýругоi cBiToBoi вiйни. Уряди обох краiн несrrи цirr-
ковиту вiдповiдаrrьнiсть за ii розв'язання, на вiдмiну вiд ситуацii пiсzrя Пер-
шоi cBiToBoi, коrtи таку вiдповiда,rьнiсть роздirrили мiж собою Нiмеччина та

[i супротивники, Пiд час ýруrоi cBiToBoi вiйни Нiмеччина та Японiя коiли
жахrrивi злочини по вiдношенню до iнших народiв, i при цьому ixHe Brrac-

не населення також зазнало жахливих поневiрянь, Жаль до самих себе та

роль жертви могли б стати визначальними дАя реакцii Нiмеччини s огляду

на те, що у,вiйнi загинули мiльйони нiмцiв (вкпючно з жертвами авiацiйних
нальотiв союзникiв на нiмецькi MicTa, що ввa;калося б военним злочином,

якби союзники не перемогли у вiйнi); мiльйон нiмецьких жiнок було зrваrr-

товано радянськими солдатами, якi наступали зi Сходу; пiсrrя вiйни буrtо

втрачено великi нiмецькi територii. Arte HaToMicTb Нiмеччина вiдкрито ви:

знала нацистськi злочини, про них та про нiмецьку вiдповiдальнiсть гово-

риrrи HaBiTb у школах, а з краiнами, що свого часу стали жертвами фашист-
cbKoi агресii, такими як Поrrьща та iншi, буrrо встановлено гарнi стосунки.
На противаrу цьому, Японiя загалом продовжуе заперечувати свою вiдпо-
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ПЕРЕВОРОТ

вiда,rьнiсть за розв'язання вiйни; серед японцiв побутуе думка про те, що
США якимось обманом пiдштовхну,rи Японiю до нальоту на Пер,r-Гарбор

i, таким чином, caMi несуть вiдповiдаrrьнiсть за початок вiitни. При цьому
цirtковито iгноруеться тоilr факт, що до моменту нападу на тихоокеанську
базу ВМФ США Японiя вже чотири роки вела неоrоАошену вiйну проти

Китаю. Японiя продовжус також заперечувати свою вiдповiдаrrьнiсть за

жорстоке поводження з китайським та корейським цивiпьним населенням,

а також з вiйськовополоненими-союзниками. HaToMicTb вона фокусуеться
на самоспiвчуттi та своiй po.ti жертви атомних бомбардувань, уникаючи
при цьому вiдвертоi дискусii про Ti жахливi речi, якi сталися б, якби бомби
не бу.л.о скинуто. IJя поrriтика заперечення, самоспiвчуття та позицiювання
себе як жертви продовжуе отруювати стосунки Японii з fi потужними су-

сiдами - Китаем та Кореею, i таким чином наража€ цю KpaiHy на велику
потенцiйну небезпеку.

3. <Спорудження огорожi>> чи вибiрковi вмiни. Bci шiсть KpaiH, якi ми

розглянули в роздiлах 2-7, пережили кризу i запровадиrrи вибiрковi змiни.
У двох iз цих KpaiH (Японii та США) змiни вiдбуваються саме зараз, коли я

пишу цi рядки, причому в Японii HaBiTb бiльшою мiрою, нiж у Споrrучених

Штатах. IJi краiни вже здiйснили або обговорюють змiни, якi стосуються
лише конкретних аспектiв ixHboi поrtiтики, а решта аспектiв обrоворенню
не пiд,tягае. Особливо повчальними завдяки контрасту мiж тим, що змiни-
лося, а що лишилося беэ змiн, е приклади Японii доби Мейдзi та Фiнлян,

дii. Японiя Мейдзi здiйсни,rа вестернiзацiю в багатьох сферах: по,riтичнiй,

правовiй, соцiаrrьнiй, куrrьтурнiй та iнших. Але в жоднiй iз цих сфер вона не

стала сzriпо копiювати 3ахiд; HaToMicTb вiдшукаrrа Ti численнi захiднi зраз-

ки, якi найбiльше вiдповiдапи японським умовам, i модифiкувала ix згiдно
зi своiми нацiонал,ьними особливостями. Водночас iншi засадничi аспекти

японського суспiпьства залишилися незмiненими, включно з обожненням
iмператора, iерогrr.iфiчним письмом i багатьма аспектами японськоi куль-

тури. Так само й Фiн,л,яндiя, ведучи постiйний дiаrrог з Радянським Союзом
i жертвуючи певною свободою дiй, здiйснила низку змiн i перетворилась

iз переважно сi,rьськогосподарськоi краiни на сучасну iндустрiальну. Проте
в iнших вiдношеннях Фiнrtяндiя залишилася dбераrrьною демократичною

4о4

KpalF

cbKi ;

супеI

змiн,
жор(

4.Аt
пiд ч

подо
сявl

Япог
Kpei.t

стер]

уряд
рево
щов
гара}

а зго

Альс
спор
ська
стяг}

крах]

ванн
Bopir
себе

з боь

Bci пr

бажа

фiна-
Сою:
гр},н,

зм\,Ll

Tl1 }1i



Уроки, запитання та прогнози

краiною, зберiгши за собою значно ширшу свободу дiй, анiж iншi европей-
cbKi краiни - сусiди Радянського Союзу, а нинi Pocii. IJя начебто кричуща
суперечливiсть фiнськоi полiтики, що стала результатом описаних вище
змiн, зазнава,л,а рiзкоi критики з боку iнших держав, далеких вiд розумiння
жорстокоi pearrbHocTi фiнського географiчного розташування.

4. ýопомога вiд iнших держав. Чинник cTopoHHboi допомоги, вакливоi
пiд час особистiсноi кризи, вiдiграв як позитивну, так i негативну роль у
подоrrаннi бirrьшоi частини тих зага.льнонацiонаrrьних криз, про якi Йшло-
ся в цiй книжцi. Всебiчна захiдна допомога - Biд вiдрядження радникiв до
Японii та прийому японських мiсiй i до спорудження прототипу ударного
крейсера - буrrа важливою д,rя Японii доби Мейдзi пiд час fi вибiрковоi ве-
стернiзацii. Економiчна допомоrа вiд США буrrа важrrивою для вiйськових

урядiв Чиrri та Iндонезii у пrrанi посилення економiки пiсrtя державних пе-
peBopoTiB вiдповiдно 197З та 1965 року, а також дпя Японii та Нiмеччини,
що вiднов,rювалися пiсrr.я руйнацii внасrriдок ýругоi свiтовоi вiйни. У сферi
гарантування вдасноi безпеки Австраrriя спершу покладалася на Британiю,
а згодом - на Споrrученi Штати. Якщо розглядати негативний бiк, то уряд
Аrrьенде був дестабiлiзованиЙ припиненням американськоi допомоги та

спорудженням бар'ерiв на шляху продукцii чи,riйськоi економiки, а Веймар-
ська республiка в Нiмеччинi пiсля Першоi cBiToBoi була дестабi,riзована
стягненням Британiею та Францiсю вiйськових репарацiй. Шок у резуrrьтатi
краху британського вiйськовоrо зalхисту пiсл.я падiння Сiнгапуру та скасу-
вання Британiею пir\ьгового митного статусу ABcTparrii в результатi перего-
BopiB Британii з €ЕС спричинили до того, що Австралiя почала шукати для
себе нову нацiонал.ьну iдентичнiсть. Яскравим прикладом браку пiдтримки
з боку дружнiх KpaiH е 3имова вiйна Фiнляндii з Радянським Союзом, коrtи
Bci потенцiйнi союзники цiеi краiни не змоrли або не захотiли надати iй таку
бажану вiйськову допомогу. Такий жорстокий досвiд, а також усвiдомrrення
фiнами того факту, що в разi поновлення во€нного конфrriкту з Радянським
Союзом вони не зможуть роtsраховувати на сторонню допомогу, став пiд-
rрунтям пiсrtявоенноi зовнiшньоi полiтики Фiнляндii, яка HaToMicTb буrrа

змушена вибудовувати робочi стосунки з Радянським Союзом, щоб зберег-
ти максимум cBoei незалежностi.
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ПЕРЕВОРОТ

5. ВикористаннЯ iнших KpaiH як зраэкiв. Подiбно дtо того, як чужi при-
клади бувають корисними при подоланнi особистiсноi кризи, прикrrади iH-

ших держав також вiдiграrrи важливу роль, як позитивну, так i негативну,

дrrя бirrьшостi KpaiH, розглянутих у цiЙ книзi. 3апозичення та видозмiнен-
ня захiдних методiв дii Marro особливо важливе значення дrrя Японii доби
Мейдзi, меншою мiрою - для Японii пiсz,.я ýругоi cBiToBoi, коли вона запо-

зичила (чи змушена буrrа запозичити) деякi зразки американськоi системи

демократичного урядування. Вiйськовi диктатури в Чи,ri та Iндонезii також
запозичили американськi зразки (або те, що вони вважали американськими
зразками) вiльноi ринковоi економiки. Упродовж майже Bciei cBoei icTopii

до ýругоi cBiToBoi вiйни Австра,riя запозичувала в основному британськi
зразки, а пiсrrя вiйни дедаrri частiше вiдмовrrя,л.ася вiд них.

Серед розглянутих нами KpaiH е також два приклади фактичного або

здогадноrо браку наочних прикпадiв. Фiн,л,яндiя не мала взiрцевоi моде,ri

спiвiснування якогось iншого сусiда в Радянським Союзом, яка да,tа б iй
змогу забезпечити незалежнiсть i водночас задовольнити вимоги радян-
ських очi.л,ьникiв - саме цей пiмiд i став основою фiнськоi полiтики uфir-
,rяндизацii>. Саме усвiдомrrення yHiKa,rbHocTi фiнськоi ситуацii спричинило
вiдоме висловлювання президента Фiнzrянд,ii Кекконена: <Фiнrrяндизацiя

не призначена на експорт). Прикzr,адом зdоzаdноzо браку прикладiв е сучас-
Hi США, чия Bipa в американську винятковiсть обертаеться на поширене
переконання у тому, що Спо,лученим Штатам нiчому навчатися в Канади та
захiдноевропейських демократичних KpaiH, HaBiTb ixHiM методам подолан-
ня пробпем, якi е спiльними для Bcix KpaiH, як-от охорона здоров'я, ocBiTa,

iммiграцiя, пенiтенцiарна система та забезпечення безбiдноi cTapocTi. Аме-

риканськi методи подолання цих пробrrем американцiв не влаштовують,

але вони все одно вiдмовrrяються повчитися з канадського та захiдноевро-
пейського досвiду.

6. Нацiона,rьна iдентичнiсть. Iз дванадцяти прогностичних чинникiв осо-

бистiсноi кризи деякi rrегко перетворюються на прогностичнi чинники кри-
зи загальнонацiонаrrьноi. Чинником, який перетворю€ться не/7е2ко, € сила
Его, яку можна метафорично асоцiювати з такою спорiдненою нацiональ-
ною характеристикою, як почуття нацiонаrrьноi iдентичностi.
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Уроки, запитання та прогнози

Що таке нацiональна iдентичнiсть? IJe спiльна гордiсть за великi до-
сягнення, що характеризують ту чи iншу kpaiHy i робzrять Ti унiкаzrьною.
IcHye багато джерел нацiональноi iдентичностi, серед яких - мова, BoeHHi

здобутки, культура та iсторiя. IJi джереrr.а рiзняться залежно вiд краТни.

Наприкzr.ад, Фiнпяндiя та Японiя мають yнiкaлbнi мови, якими не розмов-
ляють бiльше нiде, i це € предметом ixHboi гордостi. 3 iншого боку, чиrriЙцi

розмовляють тiею самою мовою, що Й бiirьшiсть KpaiH Пiвденноi та Цен-
Tpaлbнoi Америки, але, як це не парадоксально, вона також € елементом
ixHboi нацiональноi iдентичностi: <Ми, чилiйцi, вiдрiзняемося вiд решти
iспаномовних Kpaiн Аатинськоi Америки, бо маемо традицii полiтичноi
стабiльностi та дeмoкpaтii. Ми бiльше европейцi, нiж латиноамерикан-

цi!> BoeHHi здобутки значною мiрою формують нацiональну iдентичнiсть
деяких Kpaiн: Фiн,rяндii (3имова вiйна), ABcTpa,rii (Гiллiпо,ri), США (Дру-
га cBiToBa вiйна), Британiя (багато во€н, iз недавнiх - Друга cBiToBa та
Фоrrкrrендська). У багатьох Kpaiнax основою нацiонаzrьноi iдентичностi та
нацiональноi гордостi е купьтура: прикладом цього може бути копишне
домiнування Iталii в мистецтвi та сучасне в кулiнарii Й модi, Британii -
в niTepaTypi, Нiмеччини - в музицi. Багато Kpaiн пишаються своiми спор-
тивними здобутками, Британiя й Iталiя - сво€ю колишньою панiвною

роллю у свiтовiй icTopii, а також, Британiя, - славою iмперii, <<над якою
нiкоzrи не заходить Сонце>, Iталiя - тим, що 2000 poKiB томувона буrrа Рим-
ською iмперiею.

Серед семи краiн, про якi розповiдаrrось у цiй книзi, спiльне почуття на-

цiонаrrьноi iдентичностi досить сильне у шести iз них. Винятком е Iндонезiя,

де цей показник дещо нижчиir. Яне критикую iндоневiйцiв: просто конста-
тую той очевидний факц що Iндонезiя як незалежна краiна постала лише
в 1949 роцi, а як об'€днана коzrонiя icHyBa,ra з 1910 року. Тому не дивно, що
ця KpaiHa пережила сепаратистськi рухи та повстання. Однак ocTaHHiM ча-
сом нацiональна iдентичнiсть Iндоневii зростала швидкими темпами, чому
сприял0 поширення об'еднавчоi iндонезiйськоi мови, змiцнення демократii
та розвиток громадянського суспirrьства.

Нацiонаrrьна iдентичнiсть буrrа потужним чинником подолання загаль-
нонацiонаrtьноi кризи в ycix <<старших)> Kpaiнax, розглянутих у цiй книзi.
IJe почуття втримало разом i японцiв доби Мейдзi, й фiнiв, да,rо ixHiM кра-
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ПЕРЕВОРОТ

iHaM мужнiсть протистояти зовнiшнiм загрозам i мотивувало громадян

пережити Bci негаразди та нацiона,л.ьне приниження й пiти на особистi

жертви заради нацiона.льноi справи. Фiни HaBiTb здавали зоrrотi весiльнi

обручки, щоб допомогти своiй KpaiHi виплатити вiйськовi репарацii Радян-

ському Союзу. Нацiонаrrьна iдентичнiсть допомогла пово€нним Нiмеччи-

Hi та Японii пережити жахливу вiйськову поразку та подальшу окупацiю.

В ABcTpa.nii нацiонаrtьна iдентичнiсть була основним рушiем переоцiнки

та вибiркових змiн, покликаних дати вiдповiдь на запитання:. хmо Mu maKi?

Почуття нацiонаrtьноi iдентичностi вплинуло на поведiнку чилiйських лi-

вих сил, якi повеrrися стримано, коли повернулися до влади пiсrlя падiння

Пiночета: HaBiTb пiсля того як страх перед чилiйською армiею осrrабнув, цi
сиьи, будучи при вrtадi, проводили примирливу по,л,iтику побудtrви <Чилi

д,lя Bcix чиrriйцiв>, включно з консервативними прибiчниками Пiночета
i лiвими-прихильниками Альенде. То стало неабияким досягненням. На
вiдмiну вiд цього, в сучасних Спопучених Штатах дедал.i частiше можна по-

чути про групову iдентичнiсть i дедалi рiдше - про iдентичнiсть широку
загальнонацiонаrrьну.

Народи та уряди постiйно праrнуть змiцнити нацiонаrrьну iдентичнiсть
шляхом регулярного переповiдання icTopii, щоб таким чином посилити на-

цiона,л.ьну гордiсть. TaKi переповiдання icTopii е своерiдними <нацiональни-

ми мiфами>. С.цово ,,мiфr, я використовую не в неrативному ceHci <неправ-

да)>, а в нейтраrrьному значеннi <традицiйного переказу з начебто iсторич-
ною основою, але покликаного пояснити те чи iнше явище cylracнocTi або

посприяти втiленню Tiei чи iншоi мети). Насправдi ж нацiонапьнi мiфи, що
створюються задля полiтичних цirrей, мiстять у собi цirr.ий спектр BapiaHTiB

розвитку подiй - вiд правдивих оповiдок до вiдвертоi брехнi.

З одного краю цього спектру ми маемо правдивi з точки зору фактiв
розповiдi про минуле, якi зосереджуються на найваж,л,ивiших тогочас-
них подiях у тiйt чи iншiй KpaiHi й переказуються нинi задля KoHKpeTHoi

полiтичноi мети. Прикrrадами }Iожуть служити плекання британськоi
та фiнськоi нацiона,tьноi гордостi екскурсами у британську iсторiю ,tiTa

1940 року, коли точилася битва за Британiюп або заглиблення у фiнську
iсторiю перiоду Зимовоi вiiцни rрудня 1939-го - березня 1940 року. Не пiд-
ляга€ cyMHiBy, що для Британii та Фiн,rяндii то бу,rи дiйсно надзвичайно
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Уроки, запитання та прогцози

важливi подii, а тому вони й досi згадуються знову й знову заради певних
полiтичttих цirr,еЙ.

Промiжною стадiею може бути розповiдь про минуле, яка з фактичного
боку е правдивою сама по собi, але зосереджу€ться на якомусь одному з

багатьох епiводiв у icTopii Tiei чи iншоi краiни, iгноруючи при цьому певнi
важливi моменти. Тут як приклади можна навести iсторичнi епiзоди почат-
ку XIX стоrtiття, якi робrrять наrолос на трансконтинентальнiй експедицii
Аьюiса та Кларка i на iнших етапах дослiдження та пiдкорення ýикого 3ахо-

ду бirrими европеЙцями, але при цьому iгнорують вбивства Й вигнання ко-

рiнних iндiанцiв та використання рабськоi працi афроамериканцiв; iсторич-
Hi оповiдання про боротьбу iндонезiйцiв за незалежнiсть проти гоruандцiв,
в яких iгноруеться той факт, що ве.rикi групи iндонезiйцiв воюваrlи проти

респубrriки; iсторичнi оповiдки про Австралiю початку ХХ стоrriття, в яких
fu,деться лише про Галzriполi, але замовчуються факти вбивств i вигнання
австрапiйських абориrенiв.

На протиrrежному кiнцi континууму ми бачимо розповiдi про минуле,
заснованi здебirrьшоrо на фаrrьшивках. Серед прикrrадiв - нiмецькi icTo-

ричнi оповiдки про те, що Нiмеччина зазнала поразки у Першiй свiтовiй
вiйнi через зраду цивi,\ьних у тилу, а також японськi екскурси в iсторiю,
в якихмiнiмiзуетьсяабо взагалi заперечуеться рiзанина в HaHKiHi.

Фахiвцi не мають единоi думки щодо того, чи можна досконально й точно
знати iсторiю взаrалi, чи допускае iсторiя рiзнi iнтерпретацii та чи заслу-
говують цi а,л.ьтернативнi iнтерпретацii на однаково серйозний розгляд,
Незалежно вiд вiдповiдi на цi запитання, незмiнним залишаеться той

факт, що заради Tiei чи iншоi поrriтичноi мети нацiональна iдентичнiсть
змiцнюеться нацiональними мiфами, що нацiонаrrьна iдентичнiсть важли-
ва для кожноi краiни i що мiфи, якi fi формують, рiзняться за своiми icTo-

ричними базисами.

7. Чесна самооцiнка. Абсолютно рацiонаz'ьний прибупець iB космосу, Hi-
чого не знаючи про ,rюдеЙ i людськi спiпьноти, мiг би HaiBHo припустити,
що хоч якi б чинники спричиняли нездатнiсть окремих iндивiдiв та цirrих
краiн подолати кризу, серед них однозначно не бу,л.о б такого, як брак чесноi
самооцiнки. Хiба ж могли, подумав би наш космiчний прибу,rець, цi дивнi
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iндивiди або краiни, що з них складаються, знищити самих себе, свiд,омо

будучи нечесними перед собою?

Насправдi чесна самооцiнка потребуе двох KpoKiB. По-перше, iндивiд

або KpaiHa мусять мати у своему розпорядженнi точну iнформацiю. Arre fi

отримання часто пов'язане з певними труднощами; неспроможнiсть успiш-
но вiдреагувати на кризу може бути нас,riдком браку iнформацii, а не амо-

parrbHocTi чи нечесностi. На жаль, будь-яка людина, добре обiзнана з icTo-

рiею iнших.tюдей та KpaiH, знае, що самообман для людських спiльнот -
справа звична.

Найбiльш зрозумizri випадки чесноi нацiонаrrьноi самооцiнки або fi вiд-
cyTHocTi стосуються сильних,riдерiв чи диктаторiв. KpaiHa або демонструе,
або не демонструе чесну самооцiнку залежно вiд того, демонструе чи не де-
монстру€ fi сильний ,riдер (диктатор). 3ага,rьновiдомими в мiжнародному
планi е полярно протилежнi випадки, що стосуються сучасних нiмецьких
,riдерiв. Бiсмарку, видатному peazricTy, вдалося виконати важке завдання:

об'еднати Нiмеччину. Iмператор Вiльгельм, емоцiйно нестiйка i не схильна

до реаrriзму людина, без особливоi на те потреби посварився з багатьма су-

сiдами Нiмеччини i дозвоrrив втяIнути себе у Першу cBiToBy вiйну, яку Hi-
меччина прогрма. Гiтrrер, значно розумнiший, ale й значно лиховiснiший,
звiв нанiвець BrracHi початковi успiхи i, нереа,riстично оцiнивши шанси cBoei

краiни, напав на Радянський Союз та ще й оголосив вiйну Сполученим Шта-
там, вже перебуваючи на той час у cTaHi вiirни з СРСР i Британiею. Якщо
пригадати новiтню iсторiю, то Нiмеччинi поталанило кiлька poKiB мати на

чоrri уряду ще одного peazricTa - Birrrri Брандта, якому вистачило мужностi
визнати необхiднiсть проведення бо,,riсноi, але чесноi полiтики щодо Схiд-
Hoi €вропи (врахувати iснування Схiдноi Нiмеччини та втрату нiмецьких
територiй на Схiд вiд НДР), забезпечивши таким чином передумови о6'ед-

нання Нiмеччини 20 poKiB потому.

Менш вiдомим на Заходi, але не менш вражаючим у пrrанi вiдмiннос-
тей мiж rriдерами, один з яких змiнив на посадi iншого, е випадок Iндонезii.

ii президент-засновник Сукарно навiяв собi iлюзiю, що здатен тлумачити

HaBiTb пiдсвiдомi бажання iндонезiйцiв. Нехтуючи нагальними проб,rема-

ми cBoei краiни, BiH активно долучився до всесвiтнього антиколонiа^ьного

рrху i наказав iндонезiйськiй apMii взяти пiд контроль ма,rайзiйський Бор-
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Уроки, запитання та прогнози

нео всупереч бажанням Його населення та скептичним настроям офiцерiв.
Однак армiйський rенерал Срарто, який став наступним президентом IH-

донезii, був (за винятком пiзнього перiоду сво€i полiтичноi кар'€ри) справж-
HiM peazricToмl, який, зазвичай дiяв обережно й лише тодi, коли був упевне-
нийв успiху. Саме таким чином Сухарто й вда,rося вiдсунути Сукарно вбiк,
вiдмовитися вiд свiтових амбiцiй свого попередника, припинити военну
кампанiю в МалаЙзii та зосередитися на суто iндонезiЙських справах (якi
BiH часто вирiшував у лихиfu. спосiб).

Наступнi три випадки стосуються Kpaiн, якi не мали потужного лiдiера,

але досяrли загальнонацiонального консенсусу завдяки чеснiй самооцiнцi.
Японiя доби Мейдзi спромоглася подивитисяв очi тiй боrriснiй правдi, що
ненависнi захiднi варвари значно сильнiшi Й що сама вона може змiцнити-
ся, лише повчившись у Заходу. Потiм Японiя МеЙдзi роздобула точну iH-

формацiю про 3ахiд, пославши багатьох урядових чиновникiв i приватних
громадян до €вропи та Сполучених Штатiв. I навпаки, у 1930-х роках вход-
х(ення Японii в Другу cBiToBy вiЙну, яке завершилося катастрофою, частко-
во було зумовлене тим, що молодим, але впливовим офiцерам японськоi ар-
Mii бракувало на той час iнформацii про 3ахiд i його потужнiсть, отриманоi
з перших рук. Фiни також стикнулися з тiею болiсною реал.ьнiстю, що вони
навряд чи коли-небудь отриь.rають допомогу вiд потенцiйних союзникiв i
HaToMicTb полiтика Фiнrrяндii по вiдношенню до Радянського Союзу мусить
спиратися на завоювання його довiри та розумiння точки sору радянських
очiльникiв. I, насамкiнець, Австрапiя досягла загальнонацiона-rьного кон-
сенсусу, усвiдомивши, що колишня вiЙськово-економiчна значущiсть Бри-
TaHii дrrя Австрапii зiйшла нанiвець i значно важливiшими в цьому п,л,анi дrrя
Hei стали Азiя та Споrrученi Штати.

Нашi два ocTaHHix випадки стосуються браку чесноi самооцiнки у двох
державах на сьогоднi. Як вже буrrо сказано вище, нинiшня Японiя визнае
деякi cBoi проб,tеми, але водночас несfiроможна реаrriстично оцiнити iншi.
Сполученим Штатам нинi також бракуе чесноi самооцiнки, зокрема, це
проявля€ться в тому, що наразi надто мало американських громадян i по-
лiтикiв сприймають нашi поточнi важливi пробпеми всерйоз. OKpiM того,
баrато американцiв живуть i,л.юзiями, покладаючи вiдповiдаrrьнiсть за cBoi
пробrrеми не на самих себе, а на iншi краiни. Скептицизм щоАо резуrrьтатiв
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наукових дiослiд,жень ста€ у сшД все бiльш поширеним явищем, i це пога-

ниЙ знак, бо наука забезпечуе точне описаннЯ й розумiнНя реального cBiTy.

8. Iсторичний досвiд попереднiх загальнонацiонаrrьних криз. Впевненiсть

у власних силах, набута внаслiд,ок успiшного подолання попереднiх криз,

€ важливим чинником д,ля iндивiдiв, якi стикаються з новою особистiсною

кризою. Вiдповiдний чинник на загальнонацiональному pigцi вiдiграв важли-

ву роль в icTopii t<iлbt<ox r<paiн, розглянутих у цiй книзi, а також в icTopii iнших

kpaiн. Прикrrадом може слуя(ити сучасна Японiя, впевненiсть якоi у власних

силах, набута в епоху Мейдзi завдяки безпрецедентним досягненням у швид-

кому реформуваннi та змiцненнi краiни, дала iй змогу протистояти потен-

цiйнiй загрозi захiдноi iнтервенцii та здобути перемогу над двома захiдними

державами (над Росiею в 1904-1905 роках та нiмецькими колонiалtними вiй-

ськами в 1914 роцi).Успiх Японii доби Мейдзi тим бiльше вражае, якщо взя-

ти до уваги нездатнiсть значно бiльшоi та начебто значно сиАьнiшоi Китай-

cbKoi iмпepii протистояти 3аходу прибпизно в тоЙ самий iсторичний перiод.

Фiнляндiя € ще одним прикладiом нацiональноi впевненостi у власних

силах, набутоi в результатi колишнiх ycпixiB. ý.л.я фiнiв горд,iсть за пере-

моги в боях з радянськими вiйськами пiд час Другоi cBiToBoi вiйни е на-

стiльки важливим чинником, що пiд час вiдзначення в 2017 роцi столiття

фiнськоi незалежностi TeIui 3имовоi в\йни 1939_1940 poKiB буrrо придi.л,ено

уваги не MeH!.TIe, нiж самiЙ незалежностi. Серед Kpaiн, якi не увiЙшли до

цiеi книги, iще одниМ приклад,оМ е Споztучене Kopo.1iBcTBo, якому разом
iз союзниками вд,алося перемогти Гiт.tера у ýруriй свiтовiй вiйнi; причо-

му цiлиЙ piK пiс,rя падiння Францii у червнi 1940 року Великiй Британii

довелося воювати з Нiмеччиною абсолютно самiй, допоки Гiтrr.ер у черв-

Hi 1941 року не вторгнувся до Рад,янського Союзу. В цьому планi окре-

мо слiд нагадати битву, пiд час якоi британськi Впс у другiй половинi

1940 року завдали поразки нiмецьким Впс Люфтваффе в повiтряних боях

над Британiею, таким чином зiрвавши нiмецькi плани щодо вторгнення

до цiеi краiни. I хоч якi б трулночi не поставали перед британцями пiсля

1945 року, вони часто кажуть: нам нiколи не було так важко, як пiд час

Битви за Британiю; якщо ми вистояли тодi, то тепер зможемо вис,гоя,lи

проти будь-якого rrиха.
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Колишнi успiхи посприяли впевненостi у cBoix силах i американцiв, Се-

ред успiхiв, якi ми згадусмо нинi, - Американська революцiя; завоювання
й дос,л.iдження всього обширу Пiвнiчноамериканського континенту; збере-
ження американськоi едностi пiсrrя Громадянськоi вiйни, яка й досi залиша-
еться наЙкривавiшою вiйною в американськiЙ icTopii з наЙбiльшою Ki,rbKi-

стю жертв; а також успiхи США в одночаснихбоiтоьих дiях проти Японii та
Нiмеччини пiд час ýругоi cBiToBoi вiйни.

I насамкiнець, Iндонезiя, як наймолодша KpaiHa з тих, що бу,л.и розrля-
HyTi в цiЙ книзi, мас наЙменшиЙ досвiд успiшного подолання пробrrем, що
здатнi стати основою IIочуття впевненостi у вrrасних силах. Од,нак, як MeHi

довелося побачити на малюнках в iндонезiйському rотелi у 1979 роцi, iH-

донезiйцi й досi переповiдають iсторiю про свою успiшну боротьбу проти
гоrurандцiв у 1945-1949 роках та про захоплення голландськоi HoBoi Гвiнеi
в 1961 роцi. Щi успiхи мають важливе значення дrrя пiдтримки нацiона,rьноi
самосвiдомостi iндонезiйцiв.

9. Терплячiсть пiд час нацiональноi катастрофи. Порiвняно з особистiс-
ними проблемами, пробrrеми загальнонацiона^ьнi не мають рецептiв швид-
кого подолання або гарантiй ix подо,л.ання з першоi спроби. Хоч загаrrьно-
нацiонапьнi, хоч особистiснi, кризи зазвичай бувають складними, i для ix
усунення потрiбно випробувати цi,tу низку рецептiв, перш нiж буде знайде-
ниитой реа,л.ьний, який д|йсно працюватиме. Тому подолання кризи потре-
буе здатностi терпiти i пригнiчення, i двозначнiсть, i невдачi. HaBiTb якщо
загальнонацiона,л,ьнi рiшення будуть прийматися лише одним диктатором,
вони все одно потребуватимуть терплячостi. Але загальнонацiонаrr,ьнi pi-
шення здебiпьшого }хвалюються в резуrrьтатi переговорiв мiж групами з

розбiжними iнтересами. Тому подолання загальнонацiона,л.ьноi кризи по-
требуе надзвичайного терпiння.

Бiльшiсть розtлянутих нами краiн навчилися сталевiй терпztячостi в ре-
зуrtьтатi досвiду поразок i невдач. У першу чергу це стосу€ться Японii епохи
Мейдзi, Нiмеччини, Фiн_п.яндii та сучасноi Японii. Пiсля непроханого вiзиту
Перрi в 1853 роцi Японii знадобиrrося 50 poKiB, перш нiж вона спромоглася
вести свою першу вiйну проти захiдноi держави й перемогтив нiй.45 poKiB
потрiбно бупо Нiмеччинi д,л.я об'еднання пiс,tя фактичного розчленування
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ПЕРЕВОРОТ

краiни в 1,945 роцi. Фiнляндii пiсля поразки 1944 року знадобипися ьесяти-
лiття постiйноi оцiнки й переоцiнки cBoei полiтики у вiдносинах iз Радян-

ським Союзом, коли вона намаIалася вирахувати, яким формам радянсько-
го тиску можна успiшно протистояти i якi самостiйнi кроки здiйснюватлr,

не наражаючись при цьому на небезпеку радянського вторгнення. Яrlонii
пiсля 1945 року довелося пережити американську окупацiю, десятиrliття
матерiальноi та економiчноi вiдбудови, хронiчних соцiаrtьно-економiчних
проблем, а також природних катаклiзмiв на кшталт землетрусiв, тайфунiв

та цунамi. Bci цi чотири краiни (а Японiя - двiчi) пережили приниження,

але уникли пастки швидких i нерозсудливих дiй. Терппячiсть виявилася ос-

новним чинником iхнього остаточного успiху.
Винятком iз наведених вище iсторiй про терплячiсть е сучаснi Спо-

лученi Штати. Звiсно, можна заперечити: свого часу американцi не раз
виявляли терп,л,ячiсть, переживши невдачi, якi часто траплялися в icTo-

pii США: пiд час чотирирiчноi Громадянськоi вiйни, протяfом дванад-

цяти poKiB Великоi депресii i чотирьох poKiB ýругоi cBiToBoi вiйни. Але
Сполученим Штатам не довелося пережити приголомшливоi поразки та

окупацii, як це сталося у випадку з Нiмеччиною, Японiею, Францiею та ба-

гатьма iншими краiнами. 3добувши перемогу у Bcix чотирьох вiйнах з iHo-

земцями, починаючи з Американо-мексиканськоi вlйни 1В46-1В4В poKiB

i закiнчуючи ýругою свiтовою, американцям важко буrr.о пережити фак-
тичну <нiчию> у Корейськiй вiйнi, змиритися з поразкою у В'етнамськiй
i то,rерувати вiдсутнiсть реальних результатiв у Афганськiй вiйнi. Впро-

довж першого десятиrtiття двадцять першого столiття Спо.лученим Шта-
там довелося долати скпаднi внутрiшнi соцiа,л.ьно-економiчнi та полiтичнi
пробrrеми, швидких i простих рiшень для яких не icHyBarto. Подо,tанняцих
пробrlем потребус HaToMicTb терплячостi та здатностi до компромiсiв, якi
ми наразi ще не змогли продемонструвати.

10. Нацiональна гнучкiсть залежно вiд KoHKpeTHoi ситуацii. ýихотомiю
гнучкостi й негнучкостi психолоrи використовують для характеристики
iндивiдiв. Особистiсна гнучкiсть означае, що людина задля подолання про-
блеми здатна застосувати HoBi пiдходи. Про особистiсну ж негнучкiсть го-

ворять тодi, коrrи людина гада€, що для розв'язання Bcix проблем iснуе rrише

41,4



Уроки, запитання та прогнози

якийсь один спосiб. L{я двоiстiсть, або дихотомiя, вияви,лася важливою для
розумiння розбiжностей мiж iндивiдами в iхнiй здатностi подолати кризу
шляхом розробки нових способiв fi подолання, Будь-який iндивiд може
бути гнучким в олнiй сферi й негнучким - в iншiй. Психологи вважають
також гнучкiсть або негнучкiсть загальною рисою характеру тOго чи iншого
iндивiда, сила якоi рiзниться в кожноi людини залежно вiд виховання в ди-
тинствi та життевого досвiду загалом.

Якщо перейти вiд iндивiдiв до KpaiH, то, на мою думку, переконливих
прикrrадiв всеохоплюючоi нацiональноi гнучкостi чи негнучкостi можна
назвати зовсiм небаrато. €диним вiдомим MeHi прикrrадом, який не потре-
буе докrrадного пояснення, е KpaiHa, яка в цiй книзi не розглядаеться. IJe -
стародавня Iсландiя. Протягом тих столiть, коли Iспандiею управляла ýанiя,
iсrrандцi часто викликали невдоволення данських губернаторiв своею явною
негнучкiстю й ворожим ставленням до пропонованих змiн. Хоч якi б пози-
тивнi змiни з метою покращення не пропонувала данська адмiнiстрацiя, вiд-
повiдь iсrrандцiв буrrа незмiнною: <Hi, ми не хочемо пробувати щось iнше;
ми хочемо й даrri жити за нашими традицiями>. Iс.л,андцi вiдмовляrtися вiд
данських пропозицiй щодо по,л,iпшення рибм.ьських човнiв, рибного екс-
порту, зерновиробництва, гiрничодобувноi справи та виробництва KaHaTiB.

Така нацiональна неrнучкiсть ста€ цiлком зрозумirrою, якщо взяти до
уваги вразrrивiсть iсrrандського довкirt.л.я. Iсландiя розташована у високих
широтах, ма€ прохолодний клiмат i короткий перiод дозрiвання культур.
Аегкi iсландськi rрунти yTBopeHi з вуrrканiчного попелу, а тому вразrrивi

до ерозii й довго вiднов,л.юються. Рослиннiсть Iсrrандii легко знищу€ться
через випас худоби, BiTpoBy та водну ерозiю i так само довго вiдновzrю-
€ться. Упродовж перших poKiB скандинавськоi колонiзацii iсландцi пере-
пробували рiзнi методи господарювання, i Bci - з катастрофiчними на-
спiдками, допоки iM не вдаrrося розробити комплекс рацiонаrrьних i при-
датних на rтрактицi сiльськогосподарських технологiй. 3астосовуючи цей
комплекс, вони бiльше не хотiли експериментувати зi своiми методами
господарювання та iншими аспектами життя, бо вже мали в цьому вiдно-
шеннi болiсний досвiд; вибудувавши насамкiнець робочу стратегirо, яка ix
влаштовувапа, iсrrандцi буrrи впевненi, що Bci iншi спроби лише погiршать
ситуацiю.
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Можпиво, KpiM стародавньоi lсландii, е й iншi краiни, якi в багатьох
аспектах можна буrrо б охарактеривувати як гнучкi чи негнучкi. Та в будu-

якому разi неважко дiйти висновку, що нацiональна гнучкiсть проявrrя-

еться залежно вiд ситуацii: KpaiHa може бути гнучкою в одних сферах i
негнучкою в iнших. Фiни вперто вiдмов,л.ялися погодитися на окупацiю
cBoei краiни, але виявили надзвичайну гнучкiсть i здатнiсть до компромi-
су в тих питаннях, якi iншi краiни вважають невiд'емними правами демо-
кратичноi держави, наприклад, не дозволяти iншим державам змiнювати
правила президентських виборiв у в.л.аснiй KpaiHi. Японiя епохи Мейдзi
не пiшла на KoмnpoMic щодо porri iмператора ,та традицiйноi японськоi

ре,л,iгii, але виявила неабияку гнучкiсть в питаннi полiтичних iнституцiй.
Австраrriя тривалий час не йшла на компромiс щодо своеi британськоi
iдентичностi, водночас створюючи суспirrьство, значно бiльш iндивiдуа-
лiстичне та ега.л.iтарне, Hiж британське.

IJiKaBi питання щодо гнучкостi виникають, коли ми говоримо про
Споrrученi Штати. Американцiв як iндивiдiв можна вважати гнучкими,
зважаючи зокрема на iхню схиrrьнiсть до частих переiздiв - в середньо-
му кожних п'ять poKiB. Iсторiя американськоi полiтики мае ознаки нацiо,
нальноi гнучкостi, скажiмо, розширення чи звуження сфери повновахень

федераrrьного уряду залежно вiд того, яка партiя перебувае при в.л.адi, ко-
оптацii програм новостворених партiй у проrрами двох найбiльших полi-
тичних партiй США, внаслiдок чого процес розвитку новостворених пар-

тiй переривався. BTiM, з iншого боку, протягом ocTaнHix двадцяти poKiB

американська полiтика характеризувалася деда,ri сильнiшим небажанням
iти на компромiс.

Тож якщо соцiологи та полiтологи намагатимуться робити узагальнен-
ня щодо Tiei чи iншоi краiни як однозначно гнучкоi або однозначно негнуч-

Koi, я вважатиму це непродуктивним. HaToMicTb варто буrrо б оцiнити гнуч-
KicTb чи негнучкiсть краiни, виходячи з конкретних MoMeHTiB у ii icTopii. [Je

питання ще буде ретельно висвiтлене в майбутньому.

11. Нацiональнi васадничi цiнностi. 3асадничi цiнностi iндивiда е основою
його морального кодексу, i BiH часто готовий вiддати за них сво€ життя.

3асадничi цiнностi iндивiда можуть полегшити або ускrrаднити подолання
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Уроки, запитання та прогнози

ним кризи. Позитивним тут е те, що засадничi цiнностi здатнi забезпечити

яснiсть i позицiю сили, з якоi можна буде розоо бьяти стратегiю змiни iнших
аспектiв життя того чи iншого iндивiда. Водночас вони мiстять i неrатив:

люди мають схильнiсть чiплятися за cBoi засадничi цiнностi HaBiTb тодi,

коли вони вже втратили свою akTyarrbHicTb через змiну обставин i лише за-

важають iндивiду подолатI,I особистiсну кризу.

Краiни також мають засадничi цiнностi, широко сприйнятi Ti громадя-
нами, i за певних обставин громадяни готовi вiддати за них cBoi х<иття.

3асадничi цiнностi асоцiюються з нацiональною iдентичнiстrо, a.te мiж

цими поняттями iснують певнi вiдмiнностi. Наприклад, нацiонаrrьна iден-
тичнiсть Фiнrtяндii особливо пов'язана з Ti унiкаrrьною мовою та культур-
ними досягненнями, але засадничою цiннiстю, за яку фiни вмирапи пiд
час вiйни з Радянським Союзом, буrrа незалежнiсть ixHboi краiни; i саме

незалежнiсть Фiнrrяндii, а не ii мову праrнув знищити СРСР. Подiбним чи-
ном нацiональна iдентичнiсть Нiмеччини формусться довкоrtа нiмецькоi
мови, культури та спiльноi icTopii германських народiв. A,re засадничi цiн-
HocTi нiмцiв включають в себе те, що американцi зневажливо вважають
<соцiаrriзмом>, тодi як caMi нiмцi ix високо цiнують: державне соцiаrrьне

забезпечення; обмеження iндивiдуальних прав заради громадського бла-

га; заборону на залежнiсть суспirrьних бrrаг вiд егоiстичних приватних
груп, потенцiЙно спроможних шукати собi вигоду в пiдтримцi цих бrrаг.

Наприк,rад, нiмецький ур"д забезпечуе масштабне фiнансування мис-
тецтв (вкrrючно з оперними театрами, симфонiчними оркестрами i теа-

трами), якiсне медичне обслуговування i фiнансову безпеку Bcix громадян
Нiмеччини лiтнього BiKy, контролю€ дотримання мiсцевих архiтектурних
стилiв та збереження ландшафтiв. Ось такими е деякi iз засадничих цiн-
ностей сучасноi Нiмеччини.

Як i у випадку з iндивiдами, засадничi цiнностi краiни можуть або по-
легшити здiйснення вибiркових змiн, або ускладнити його. 3асадничi цiн-
HocTi минуrrого можуть зберiгати свою актуальнiсть i в нашi днi, мотивуючи
громадян до жepтoBнocTi в iм'я захисту цих цiнностей. 3асадничi цiнностi
мотивували фiнiв боротися до кiнця за незалежнiсть батькiвщини, японцiв

доби Мейдзi - до титанiчних зусиль з метою наздогнати 3ахiд, а нiмцiв та

японцiв пiсrrя ýругоi cBiToBoi - тяжко працювати i зносити поневiряння
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заради того, rrlоб вiдбудувати свою зруЙновану KpaiHy. A,re нацiональнi за-
садничi цiнностi минулого можуть виявитися недоречними в сьогоденнi,
й чiпляння краiни за застарiпi цiнностi може завадити iй здiйснити необ-
хiднi вибiрковi змiни. Саме це й було основним питанням австра,riйськоi
кризи, яка поволi розгорталася пiсля ýругоi cBiToBoi вiйни: po,rb ABcTpazr.ii

як аванпосту Британii дедал.i бiльше втрачала свiй сенс, a,te вiдмова вiд цiеi
porri виявилася для багатьох австраrriйцiв надзвичаЙно болiсною. Iнший
приклад - Японiя пiс,tя !,ругоi cBiToBoi: з одноrо боку, аасадничi цiнно-
cTi японськоi куrrьтури та повага до iмператора давали Японii сили, проте,
з iншого боку, вперте небажання вiдмовитися вiд cBoei застарiлоi полiтики
необмеженоi експrrуатацii зарубiжних природних pecypciB шкоди,rо нацiо-
нальнип{ iHTepecaM краiни.

12. Свобода вiд геополiтичних обмежень. !,о зовнiшнiх рамок, що об-
межують здатнiсть iндивiдiв до вибiркових змiн, належать фiнансовi
обмеження, тягар вiдповiдаrrьностi перед iншими людьми, а також суто

фiзична небезпека. Краiни також постають перед обмеженням ixHboi
свободи вибору, апе цi обмеження вiдрiзняються вiд тих, якi сковують
свободу iндивiда. Насамперед це стосу€ться геоподiтичних обмежень,
накладених потужними сусiдами, та обмежень економiчних, 3 ycix на-
ших дванадцяти чинникiв саме обговорюваний чинник tIродемонстрував
найширший спектр розбiжностей в iсторичному планi, Спо,rученi Штати
бу,rи навдивовижу необмеженими; чотири краiни (Японiя доби Мейдзi,
Чилi, Iндонезiя та Австраzriя) - обмеженими в одних аспектах i вiднос-
но вiльними в iнших; а ще двi краiни (Фiн,rяндiя та Нiмеччина) - вкрай
обмеженими. Трохи згодом я поясню, яким чином rеопоrriтичнi обмежен-
ня сьоrодення вiдрiзняються вiд таких само обмежень минулого, про якi
спершу й пiде мова.

В iсторичному п,rанi США не мали обмежень завдяки своiй iзоляцii
з двох бокiв широкими океанськими просторами та сухопутними кордона-
ми з мирними сусiдами, iз двох iнших бокiв - завдяки природним геогра-

фiчним перевагам всерединi самих Спо.tучених Штатiв, а також численному
населенню та великому багатству. В рамках cBoix кордонiв США мали мож-
ливiсть чинити на вrrасниЙ розсуд бi,rьше за будь-яку iншу KpaiHy. На про-
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Уроки, запитання та прогнози

тилежному eкcTpeмyмi Фiн,rяндiя та Нiмеччина були суворо обмеженими.
Так склаrrося, що Фiнrrяндiя Marta найдовший, в €вропi сухопутний кордон з

Радянським Союзом (нинi - Росiею). Панiвною в новiтнiй фiнськiй icTopii
була дилема: як зберегти максимум можливоi свободи дiй всупереч такому
жорсткому обмеженню. Нiмеччинi ж не поталанило опинитися в центрi €в-

ропи вiдкритою до бiльшоi KirtbKocTi морських i сухопутних сусiдiв (деякi з

яких € великими i впливовими), анiж будь-якiй iншiй европейськiй KpaiHi.

Нiмецькi zriдери, якi мали схильнiсть iгнорувати цей важливий геоrрафiч-
ний факт (iмператор Вiльгельм i Гiт.лер), двiчi протягом ХХ столiття штовх-
нуrrи KpaiHy в прiрву катастрофи. ýвiчi Нiмеччинi знадобиlися надзвичаЙно
талановитi zriдери (Бiсмарк i Вiллi Брандт), щоб ця KpaiHa змогла успiшно
подолати MiHHe поле cBoix геопоrtiтичних обмежень.

Чотири iншi краiни з нашоi книги становлять собою змiшану картину.
Японii доби Мейдзi, незважаючи на fi острiвний статус, серйозно загрожу-
вали хижi захiднi держави. Чил,i, захищенiй Андами на сходi та пустелями
на пiвночi, наразi в Пiвденнiй Америцi не загрожуе нiчого, але чилiйська
eKoHoMiKa пiд час президентства Альенде триваrrий час залишалась осrrаб-

леною через тиск далеких Споrrучених Штатiв. Iндонезiя географiчно захи-

щена океанами та вiдсутнiстю близьких вороже налаштованих сусiдiв, але

iй довеlося виборювати свою незалежнiсть у вiйнi з Нiдерrrандами, розта-
шованими на протилежному боцi земноi Kyli. Пiсrtя здобуття незалежностi
iндонезiйськi уряди буrrи обмеженi у cBoix дiях такими внутрiшнiми про-
блемами, як зrrиднi та швидке зростання населення. I насамкiнець, Австра-
,л.iя, незважаючи на вiддал.енiсть i географiчний захист у виглядi oKeaHiB, за-

знала бомбардувань та обстрi,riв з боку Японii пiд час Щругоi cBiToBoi ьiйни,
Таким чином, yci цi краiни пережили тимчасовi обмеження cBoei свободи

дiй, a,l,e не TaKi серйознi та хронiчнi, як Фiн,rяндiя й Нiмеччина.
3розумi,ло, що геопол,iтичнi обмеження за останн€ тисячолiття зазнали

гrrобаrrьних змiн. У далекому минулому локальнi ,rюдськi спiльноти були
загалом самодостатнiми, отримували й посилаrtи товари та iнформацiю
на вiдносно невелику вiдстань i зазнава,л.и вiйськових нападiв чи погроз
,rише вiд близьких сусiдiв. Arre за ocTaHHix п'ятсот poKiB комунiкацii та еко-
номiчнi й вiйськовi зв'язки стали гrrобальними. Военна агресiя приходила
морем iз протиrrежного кiнця планети: гоrr-tандцi розпочали окупацiю IH-
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ПЕРЕВОРОТ

донезii близько 1595 року, фrrоти,riя комодора Перрi зруйнувапа iзоrrяцiю

Японii в 1В53 роцi, а до того Японiя бу.л,а самодос,Iатньою, експортуваrrа й

iмпортува,л.а вкрай Marry кiл,ькiсть ToBapiB; нинiшня ж японська iндустрi-

альна eKoHoMiKa суворо обмежена природними ресурсами й заrrежить вiд

iмпорту та експорту. Споrrученi Штати також € великим iмпортером та

експортером. У розвитку cBoix мiдних копалень Чипi суттево заrrежаrrа вiд

американськоrо капiта,лу й технолоriй. Президент Чилi Аrtьенде i меншою

мiрою президент Iндонезii Сукарно зазнали економiчноrо тиску з боку

США, а ixHi внутрiшнi опоненти отримали американську пiдтримку. Tpl,r

iз семи краiн, розглянутих у чiй книжцi, зазнали бомбових ударiв з лiтакiв

на авiаносцях,6азп яких буrrи розташованi на вiдстанi в кiлька тисяч миль:

у rруднi 1941 року Японiя здiйсни.л.а Ha.l,iT на Пер.л,-Гарбор, тихоокеанську

базу ВМФ США, а в Аютому 1942 року - на австраrtiйське MicTo ýapBiH,
тодi як Спопученi Штати у KBiTHi 1942 року вiдреагува.tи нальотом на ToKio

групи б омбардув альникiв Б -25 пiд командуванням пiдпоАковника !,1и.rr.iт-

,ta. Пiд час !',ругоi cBiToBoi вiйни Нiмеччина та Японiя постражда,л.и вiд

масштабних авiацiйних нальотiв бомбардувальникiв наземного базуван-

ня. Першi нiмецькi обстрirrи Британii, Францii та Бельгii ракетами ,,Фuу-

2> буrr,о здiйснено ь 1944 роцi з вiдстанi 200 миль; цi обстрi,л.и тривали до
1945 року. В нашi ж днi МБР здатнi вразити цiпi будь-де у cBiTi, перелетiв-

ши через широченнi oKeaHcbKi простори.
Yci цi факти свiдчать про те, що колишнi геополiтичнi обмеження знач-

но ослабли. Та чи означае ц€, що географiчниЙ чинник вже не ма€ значен-

ня? Авжеж, Hi! 3овнiшня полiтика Фiнrr,яндii й досi зумовлю€ться fi довже-
лезним с}хопутним кордоном iз Росiею. Зовнiшня полiтика Нiмеччини
й досi визнача€ться Ti сухопутним кордоном iз дев'ятьма сусiднiми Kpai-

нами, а також BicbMoMa краiнами, розташованими напроти Hei з iншого

боку Баrrтiйського та пiвнiчного MopiB, Чиrr.iйськi пустеrri та високi гори

забезпечи,л,и цiй KpaiHi вiдсутнiсть зовнiшньоi агресii впродовж двохсот
poKiB з моменту здобуття незалежностi, й навряд чи таке вторгнення буде

можливим в осяжному майбутньому. Сполученi Штати можна уразити
мiжконтинентальними балiстичними ракетами, але вони й досi залиша-

ються практично невразливими до вторгнення та завоювання. Щiкаво, що
Австра,л,iя залиша€ться майже так само невразливою, як i США. Коротше

420

ка)

ся

Ос
ча(

зн;
Hil
ABi
ст(

Kpl
Hal

Kpi
вц

xol

ти<

Ре<

до

ЗУ,

Ai
гал

по(

BI.
заL

ма]

жЕ
жа.

ри,

ел€



Уроки, запитання та проrнози

кажучи, девiз Фiнляндii <Наша географiя не змiниться нiколи> залиша€ть-
ся актуальним для кожноi краiни,

Ось ми й пiдбиt и пiдсумок, проана,riзувавши iнформацiю, отриману пiд
час вивчення питання, що стало початковою мотивацiею цiсi книги: ви-
значити значушliсть дванадцяти чинникiв, що характеризують особистiс-
Hi кризи, для результатiв криз заIальнонацiональних. А тепер розIлянемо
два питання, якi не бупи початковим мотивом цьоIо дослiдження, але ча-

сто озвучуються тодi, коли почина€ться дискусiя про загальнонацiона,л,ьнi

кризи. Щi два питання стосуються porri кризи як рушiя змiн заrальнонацiо-
нальноi полiтики та po,1,i лiдерiв в icTopii.

Чи потрiбна KpaiHi криза як спонука до дii? Чи дiють коли-небудь
краiни на випередження, передчуваючи проблеми? Кризи, дос,л.iдженi
в цiЙ книзi, irrюструють обидва типи вiдповiдеЙ на цi запитання.

Японii доби Мейдзi вдава,л.ося уникнути загрози, що насувалася з За-
ходу, допоки Ti не змусили реагувати на вiзит Перрi. Однак починаючи вiд
Реставрацii Мейдзi 1ВбВ року, Японiя, передчуваючи небезпеку подальшого
тиску з боку 3аходу, вже не потребувапа нових зовнiшнiх cTpyciB як спонуки
до запровадження програми радикальних i швидких змiн.

Аналогiчним чином Фiнrr.яндiя iгноруваrrа намiри Радянського Сою-
зу, аж поки сI,Iтуацiю не змiнив напад радянських вiйськ у 1939 роцi.
А з 1944 року фiни вже не потребуваrrи нових радянських нападiв дпя
га,л.ьванiзацii cBoei активностi: iхня зовнiшня полiтика була скерована на
постiйне передбачення й запобiгання тиску з боку Радянськоrо Союзу.
В Чилi полiтика Аrrьенде стала вiдповiддю на хронiчну чи,tiЙську поляри-
зацiю, а не вiдповiддю на несподiвану кризу, тому президент передчував
майбутнi проблеми та займався вирiшенням проб,lем поточних. Чилiйськi
ж вiйськовi, навпаки, здiйсни,л.и свiй путч у вiдповiдь на гостру, як iM вва-
жалося, кризу, спровоковану задекларованим HaMipoM А.л,ьенде перетво-

рити Чиrti на марксистську державу.
В Iндонезii спостерiгалися обидва типи реагування. Прокомунiстичнi

елементи iндонезiйських збройних сил влаштували свiй путч, передчува-
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ПЕРЕВОРОТ

ючи ворожi дii з боку антикомунiстичноi ради генераrriв i побоюючись ix.
Решта ж iндонезiйських вiйськових вочевидь tsреаrувала на кризу, спричи-
нену путчем 1 жовтня 1965 року, однак е пiдстави вважати, що консерватив-

Hi вiйськовi передбачаrrи майбутнiй путч i свою вiдповiдь на нього приготу-
ва-л.и заздапегiдь.

Повоенна Нiмеччина да€ нам два яскравих приклади дiй краiниу пе-

редчуттi кризи на Ti випередження, а не реакцiю постфактум, коли кри-
за вже сталася. Програма канцлера Конрада Аденауера щодо створення
€вропеЙськоi спiльноти зi cTarri Й вугizrzrя, а потiм - побудови eKoHoMi-
ко-полiтичних структур-попередниць €вропейського спiльного ринку
та €вропейського Союзу, бу.ла 1xBarreHa з чiткою метою запобiгання кри-
зам, цir\ковитого усунення Iх небезпеки (роздi,л. 11), Пiс,rя жахiть ýругоi
cBiToBoi Аденауер та iншi европейськi ,riдери прагнули уникнути третьоi
cBiToBoi вiilни, об'еднавши 3ахiдну €вропу таким чином, щоб захiдноев-

ропейськi краiни бiльше нiколи не захотiли й не змоrли нападати одна на
одну. Схожим чином схiдна полiтика Birrrri Брандта буrrа започаткована не

у вiдповiдь на якусь раптову кризу в Схiднiй €вропi (роздi,r 6), У Брандта
не бу,л.о нагальноi потреби визнавати комунiстичнi уряди схiдноевропей-
ських KpaiH включно з урядом НДR а також незворотнiсть втрати Нiмеч-
чиною cBoix схiдних територiй. Брандт пiшов на цей крок, передбачаючи
можливостi, якi могrrи з'явитися у вiддаленому майбутньому, щоб створи-
ти стабiльнi передумови для возз'еднання Нiмеччини за слушноi нагоди -
i зрештою саме так i сталось.

Сучасна Японiя визна€ cBoi ciM великих пробrrем, але при цьому не

вда€ться до радикальних дiй для подолання хоча б одноi з них. Можrtиво,
kpaiHa подолае цi пробrrеми поступово, як це зробиrrа пово€нна Австраrriя,
а можливо, знадобиться якась раптова криза, що спонукас японцiв до pi-
шучих дiй. Як i Японiя, сучаснi Спо,rученi Штати не вдаються до рiшучих
дiй дпя подолання наших великих про6rrем, за винятком швl.rдкоi реакцii
на зруйнування Всесвiтнього торгового центру - окупацii Афганiстану та

реакцii на ймовiрну присутнiсть в IpaKy зброi масового знищення - втор-
гнення до IpaKy.

Таким чином, урядам чотирьох KpaiH, розглянутих у цiй книжцi, знадо-
билася криза, яка пiдштовхЕула iх до дiй, а у двох випадках iз сьогодення
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Уроки, запитання та прогнози

за вiдсутностi спонукальноi кризи рiшучi дii на порядку денному не стоять.
Однак коли криза вдарила, Японiя доби Мейдзi, Фiнляндiя, Чилi та Iндоне-

зiя - Bci вони почали реалiзовувати програму змiн, на втiлення якоi зна-

добиrrися роки або десятиrriття, i потреби в подальших спонуках у виглядi
HoBoi кризи бirr,ьше не виникало. Але краiни, розг,л.янутi в нашiЙ книзi, да-
ють нам приклади випереджувальних дiй вадrrя запобiгання виникненню
кризи (Iндонезiя та Нiмеччина) або ii поrлибленню (Чи,ri). 3BicHo, Bci уряди
постiйно вдаються до дiЙ iз прицirrом на майбутнс, щоб не довелося долати
бiльш нагальнi поточнi та потенцiйнi проблеми.

Отже, вiдповiдь на запитання <Чи потрiбна KpaiHi криза як спонука Ао
здiйснення великих вибiркових змiн?> подiбна до вiдповiдi на ана,rогiчне
запитання щодо iндивiдiв. Ми як iндивiди постiйно дiемо з метою подо-
лання поточних i усунення потенцiЙних пробrrем. Час вiд часу виявляемо
здатнiсть передбачити велику про6rrему, яка насуваеться, i намагаемося
вiдвернути ii, допоки вона на нас не обрушиrrася. Але KpaiHaM, як i окремим
iндивiдам, для цього треба подолати велику iнерцiю та внутрiшнiй опiр. Та

чи iнша велика й несподiвана непри€мнiсть мотиву€ нас бiл.ьше, нiж повiль-
но прогресуюча пробrrема або перспектива виникнення великоi пробrrеми
в майбутньому. MeHi пригадався вислiв Самуеrrя ,А,жонсона: <<Можете не

сумнiватися, сер коли людина знае, що за два тижнi Tt мають повiсити, це
навдивовижу добре концентруе ii думки>.

Чи вiдiграють лiдери вирiшальну porrb? Iще одне запитання, яке виникае
пiд час Moix розмов iз зацiкавленими людьми, стосу€ться триваzrоi дискусii
на тему: чи вiдiграють нацiона,rьнi ,л,iдери значущу роль в icTopii, .rи ж ic-
торiя все одно iшrlа б cBoiM шляхом незалежно вiд того, який конкретний
,riдер був при в,rадi в конкретнiй KpaiHi в конкретний час? На одному екс-
TpeMyMi тут концепцiя так званоi <<Великоi людини>, автором якоi е бри-
танський iсторик Томас Карrrайл (1795-1ВВ1); на його переконання, iсторiю
творять переважно вчинки великих r\юдей, таких як Опiвер kpoMBelb чи
Фрiдрiх Ве,rикий. Подiбнi погляди й досi поширенi серед вiйськових icTo-

рикiв, якi схильнi робити акцент на рiшеннях полiтичних ,riдерiв во€нних
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ПЕРЕВОРОТ

часiв та наказах генералiв. На протиrrежному eкcTpeмyмi - переконання

письменника Аьва Толстого, який стверджував, що rriдери та генерали ма-

ють MiHiMaltbHий вплив на хiд icTopii. ýrrя обrрунтування своеТ точки зору
Толстой включив до свого роману <Вiйна i мир> вигаданi розповiдi про бит-

ви, пiд, час яких генерали вiддають накази, azr.e цi накази мають мало стосун-
ку до того, що насправдi вiдбуваеться на полi бою.

Щя думка про те, що хiд icTopii залежить вiд багатьох нюансiв, а не вiд
полiтики чи рiшень великих rrюдей, нинi поширена серед iсторикiв. Вони
часто стверджують, що пiдер постае як впливова фiгура лише тодi, коли
проводить поrtiтику, спiвзвучну з поглядами, якi вже встиглипоширитися
серед його спiввiтчизникiв; що в iнших вiдношеннях непримiтнi полiти-
ки можуть вистуll.ити видtатними завдяки с,лушнiй нагодi, якою iM вдало-

ся свого часу скористатися, а це завдяки cBoiM особистим рисам (у цьому
вiдношеннi найчастiше наводяться приклади американських президентiв

ýжеймса Полка та Гаррi Трумена); що лiдери мають у сво€му розпоряджен-
Hi обмежену KirrbKicTb BapiaHTiB, визначену iншими iсторичними чинника-
ми. Типовим представником HociiB погпядiв, якi перебувають посерединi
мiж концепцiею <Веrrикоi rrюдини> та концепцiею <Аiдери не мають зна-
чення>>, е Макс Вебер (1В46-1920), якийстверджував, що певнi типи,л.юдей,

так званi харизматичнi,tiдери, ва певних обставин дiйсно можуть впливати
на хiд icTopii.

IJя суперечка залишаеться незавершеною. Кожен iсторик схиььниiт
апрiорi дотримуватися якоiсь загальноi точки зору, що бавуеться на пев-
ному принципi, а не на тому чи iншому дiевому методi оцiнки емпiричних
свiдчень, i застосовувати цю точку зору до кожного окремого досrriдN<ува-
ного випадку. Наприк,rад, yci бiографii Гiт,rера неодмiнно переповiдають

однi й Ti caMi подiТ з його життя. Але прихильники принципу <Великоi лю-

дини> по-своему тлумачать цi подii, стверджуючи, що Гiт,rер був надзвичай-

но ефективним i лихим очiльником, саме BiH скерував Нiмеччину шляхом,

вiдмiнним вiд того, яким вона могла б рlхатися за iншого ,r.iдера. Опонен-
ти ж принципу <Ве.,rикоi rtюдини> тлумачать Ti ж caMi подii, зображуючи
Гiтrrера як виразника типових рис тодiшнього нiмецького суспi,л.ьства. I цю
суперечку неможливо розв'язати окремими оповiдками та досrriдженням
конкретних iсторичних MoMeHTiB.
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Уроки, запитання та прогнози

HaToMicTb багатообiцяльним методом € нещодавно здiйснений аналiз,

який посдну€ три параметри: широку вибiрку iсторичних подiй або Bcix ic-

торичних подiй якогось певного типу; використання (природних iсторич-
них експериментiв>, тобто порiвняння в iнших вiдношеннях аналогiчних

траекторiй iсторичного розвитку, в яких певна пертурбацiя сталася чи не

сталася (я наведу два приклади в наступних абзацах); i KirrbKicHe вимiрюван-
ня результатiв. ýва таких цiкавих досrtiдження буьи опу6rriкованi Бенджа-

MiHoM Урконсом з Пiвнiчно-Захiдного унiверситету та Бенджамiном O,rbKe-

ном з Массачусетського технологiчного iнституту.
У своiй першiй працi Щжонс та Олькен ставлять запитання: що траIIля-

еlься з темпом економiчного зростання, якщо zriдер помирае вiд природних
причин пiд час виконання cBoix сrrужбових обов'язкiв, порiвняно з якимось

довirrьно обраним моментом, коr\и ,аiдер не помирае вiд природних при-
чин пiд час виконання cBoix обов'язкiв? Ще порiвняння означа€ проведення

природноrо експерименту для визначення ефекту, який спричиняе змiна
керiвництва. Якщо принцип <<Великоi людини> правильний, то icHye велика

ймовiрнiсть тоrо, що смерть пiдера потягне за собою змiни в темпi еконо-

мiчного росту - BiH або збiльшитъся, або зменшиться залежно вiд того, чи

дiйсно ,riдер вп,л.ивав на подii, проводячи погану чи гарну поrt iтикf t - порiв-
Ftяно з довiльно вtsятими моментами, коли лiдер за,л,ишасться живим. ýrrя
cBoei бази даних ýжонс та Олькен взяли Bci Ti iсторичнi випадки в перiод

мiж 1945 та 2000 роком, ко,rи нацiональний rriдер будь-де у cBiTi помирав вiд
природних причин пiд час вико}iання cBoix обов'язкiв. Iм вдал.ося зiбрати57
таких випадкiв - зазвичай причиною cMepTi керманича був серцевий напад

або рак, а також авiакатастрофа, утопrlення, падiння з коня, пожежа та зла-

мана нога. IJi подii дii,rсно становили собою довi,rьну пертурбацiю: еконо-

мiчна полiтика rriдера не може бути rтричиною його випадкового утоплення.
3'ясувалося, що icHye значно бiльша ймовiрнiсть змiни темпу економiчного
зростання тодi, коrrи,лJдер помира€ природною смертю, порiвняно з тими

довirrьно взятими моментами, коли пiдер живий. Отже, загальна тенденцiя,

вирахувана на ocHoBi численних випадкiв, свiдчить, що стиль керiвництва

дiйсно вплива€ на темпи економiчного зростання.

У своiй другiй працi ýжонс i O,1,bKeH поставили таке запитання: що вiд-
будеться, ко.л.и.л.iдер стане жертвою полiтичного вбивства, а не помре внас-
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ПЕРЕВОРОТ

лiдок природних причин? ЗBicHo, полiтичнi вбивства не е цirrком випадко-
вими подiями, ix зазвичай скоюють за певних обставин (наприкrrад, коли
громадяни невдоволенi повiльним економiчним зростанням), а не просто
так. ýжонс та Олькен порiвняrtи успiu,lнi замахи на вбивство в неуспituнu-
Jйlь,колиубивця промахнувся. Така вiдмiннiсть е дiйсно випадковою; нацiо-
нальнi поrriтичнi умови впливають на частоту замахiв на вбивство, але не на

вдатнiсть kirrepa влучити в жертву. База даних складалася зусiх298 замахiв
на вбивство нацiона,lьних ,riдерiв з 1875 по 2005 piK. Iз них 59 виявилися

успiшними, а 239 - невдалими. З'ясувалося також, що успiшнi замахи з

бiльшою ймовiрнiстю впливали на подальшу змiну нацiонал.ьних поrriтич-
них iнституцiй.

В обох досrtiдженнях смерть авторитарного ,л,iдера мала потужнiшi на-
слiд,ки, нiж смерть,riдера демократичного, тобто смерть авторитарного rri-

дера з необмеженою владою давалася взнаки сильнiше, нiж смерть авто-
кратичного rriдера, обмеженого законодавчими рамками та дiяльнiстю по-
,riтичних партiй. Таким чином, зазначенi дос_п.iдження сходяться на загаль-
ному висновку: ,riдери iнколu впдuваюmь на хiд icTopii. Однак усе залежить
вiд типу,riдера i типу дослiджуваного впливу.

А тепер давайте прив'яжемо цi природнi експерименти до роrri rriдерiв семи
KpaiH, розглянутих у книзi. Моя мета - з'ясувати, чи вiдповiдають нашi лi-
дери характерним схемам, описаним },жонсом та Олькеном, i якi HoBi пи-
тання у зв'язку з цим пiд,л.ягають розгляду. Прикrrади наших ciMox краiн
д.lли можливiсть iсторикам оцiнити ixHix лiдерiв.

У Японii доби Мейдзi взага,ri не бу,rо одного визначного ,tiдера; кiлька
zriдерiв проводили схожу поrriтику.

У Фiнпяндii полiтичнi ,tiдери та громадяни буt и фактично одностайни-
ми в сво€му бажаннi зробити все можливе для вiдбиття рад,янського напа-

ду. (Щоправда, iнко,tи iсторики стверджують, що здiбностi фе,rьдмаршаrrа
Маннергейма як головнокомандувача, а також спроможнiсть президентiв
ПaaciKiBi та Кекконена завоювати довiру радянського керiвництва позитив-
но вплинули на долю Фiн,rяндii.)
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Уроки, запитання та прогнози

Пiночета в Чилi вважали рiшучим i жорстоким HaBiTb його колеги-ге-
нерали, вiдзначаючи ту мiцну хватку, якою BiH тримався за владу, та Його

вдалиЙ вибiр економiчноi по,riтики.
В Iндонезii Сукарно i Сцарто вважали рiшучими лiдерами, але HacTyпHi

президенти такими не були.

Binrri Брандта у пово€ннiй Нiмеччинi часто характеризують як лiдера,

що вiдiграв унiкальну роль у кардинальнiй змiнi зовнiшньоi полiтики попе-

реднiх sахiднонiмецьких урядiв, визнавши комунiстичнi уряди схiдно€вро-
пеЙських Kpaiн та HoBi кордони Нiмеччиниil уможлививши таким чином
майбутне возз'еднання Нiмеччини. Що ж стосу€ться бiльш давньоi нiмець-
Koi icTopii, то Бiсмарка, iмператора Вizrьге,rrьма II i Гiт,rера часто згадують як
приклади видатних.л,iдерiв, що спричинили вплив на хiд icTopii - як нега-
тивниЙ,, так i позитивниiД

В ABcTparrii не було жодного яскравоrо, по-справжньому неординарного
лiдера, Найбiльше пiд таке визначення пiдходить пpeм'ep-MiHicTp Гаф BiT-
лем з Його радикальною програмою змiн, але сам Вiтлем визнавав, що Його

реформи буrrи <визнанням тоrо, що вже сталось>.

У Спо,rучених Штатах президенту Франклiну Рузвельту ставлять в за-

слугу те, що BiH поволi пiдготував США до Другоi cBiToBoi вiirни всупереч
Boлi американських iзоrrяцiонiстiв (якi спочатку становили бiльшiсть аме-

риканцiв), а також його зусиrrля щодо виведення Америки з Великоi депре-
cii. Вважаеться також, що в американськiй icTopii XIX сто,лiття визначну

роль пiд час Громадянськоi вlйни вiдiграв президент AiHKo,rbH.

Отже, на прикладi семи розглянутих Kpaiн ми виокремили дев'ять лiде-
piB (шiсть автократичних i трое демократичних), якi, як вважа€ться, впли-
нули на хiд icTopii. OKpiM того, видатними лiдерами iнших Kpaiн, якi в цiЙ
книзi не розглядаються, часто називають BiHcToHa Черчиrrrrя (Ве.л,ика Бри-
танiя), AeHiHa та Сталiна (Радянський Союз), Мао Щзедуна (Китай), де Голля
(Францiя), Кавура (Iталiя), Гандi (Iндiя). Таким чином, ми ма€мо список iз
16 пiдерiв, яких зазвичай вважають такими, що вплинули на пeBHi iсторич-
Hi подii. З цих 16 осiб одинадцять управляли автократичними режимами,
п'ятеро - дiемократичними. На перший погляд, такий результат вiдповiдае
тому висновку, який зробили ýжонс та Олькен щодо бiльшоrо впливу лiде-
piB автократичних режимiв. Але я не звiв у таблицю цифри, що стосуються
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Bcix авторитарних i демократичних,riдерiв у всьому cBiTi за цей перiод часу,

тому MeHi важко сказати, який саме тип ,riдера (а мож.л,иво, жоден iз них)

представлений непропорцiйно.
Iз нашого невеликоrо масиву даних випливають двi гiпотези, якi варто

буrrо б перевiрити методами, аналогiчними методам ýжонса та Олькена:

зiбрати якомога бiльше iнформацii, здiйснивши природний експеримент,

i кiлькiсно вимiряти результат.
Одна гiпотеза виплива€ з того спостереження, що з чотирьох демокра-

тичних пiдерiв, яких найчастiше називають надзвичайно впливовими (Ру-

звельт, Аiнкольн, Черчи,л,rrь i де Гоrrль), щонайменше тро€ найбLльше про-
явили свiйr вплив пiд час вiйни. Майже весь президентський TepMiH AiH-
кольна припав на перiод Громадянськоi вiйни; Черчиrr,л.ь, Рузвеrrьт i де Гоrrпь

обiймаrl,и KepiBHi посади як пiд час вiйни, так i в мирниfu, час, але принаймнi

двох iз них вважають таким}I, що мали найбiльший вплив у военний час
(Черчи,л.ль бi,rьше вiдомий як военний прем'ер-мiнiстр iз 1940 по 1945 piK,

але не як прем'ер мирного часу з 1951 по 1955 piK; де Гоrr.tь увiйшов у iсторiю
як генерал часiв вiйни, а потiм як президент пiд час алжирського повстання

у |959-|962 роках; Рузвельт був успiшним пiсля початку ýругоi cBiToBoi в

€вропi в 1939 роцi, а також i пiд час Великоi депресii). IJi спостереження

узгоджуються з висновком ýжонса та Олькена про те, що,л.iдери мають тим
бiльший вплив, чим менше icHye обмежень на iхню владу: найбiльше повно-
важень демократичнi,л,iдери мають саме пiд час вiйни.

Друга гiпотеза, яка виплива€ з наших резу,льтатiв i яку с,л,iд перевiрити,
поляга€ в тому, що наЙпотужнiшиЙ вплив лiдерам вдаеться здiЙснити тал.t,

де BoHI4 наштовхуються на сильну протидiю (як у демократичних KpaiHax,

так i в автократичних) осiб, що сповiдують кардинально iншу поrл.iтику,

а також там, Ае iM все ж таки вдаеться забезпечити верховенство своiй точ-

цi зору, зазвичай шляхом обережних KpoKiB. Наведу приклади: прем'ер-мi-
HicTp П'емонту Кавур та прусський канц,л.ер Бiсмарк - iM зрештою вда-

лося досягти об'еднання Iталii та вiдповiдно Нiмеччини, незважаючи на

сильну протидiю iнших держав, деяких iтал,iйцiв та нiмцiв i HaBiTb ixHix мо-
HapxiB; Черчи,л,rlь змiг переконати членiв британськоfо военного кабiнету,

якi спершу суттево розход,илися в поглядах, у необхiдностi вiдмовитися
вiд пропозицii Аорда Гаrr.iфакса розпочати мирнi переговори з Гiтпером,
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Уроки, запитання та прогнози

а потiм схилив американцiв до того, щоб вони зробили cвoiм прiоритетом
вiйну проти Нiмеччини, а не Японii (спершу очевидним прiоритетом бу,rа

Японiя через fi напад на Перл-Гарбор); Рузве.л,ьт поволi пiдготував США до

ýругоi cBiToBoi вiйни всупереч протидii американських iзо,rяцiонiстiв; де
Гоrrлю вдалося поступово переконати як cBoix спiввiтчизникiв, так i аrrжир-

цiв у доцirrьностi початку переrоворiв про припинення боfu,ових дiЙ та ви-

рiшення питання aлжI4pcbKoi невалежностi; Сухарто зрештою вiдсторонив
вiд керiвництва авторитетного засновника Iндонезii президента Сукарно,
а Вiл,ti Брандт умовив захiдних нiмцiв проковтнути гiрку пiгу,л.ку - вiдмо-
витися вiд коrrишньоi нiмецькоi територii, подо,л.авши при цьому несамо-
витий опiр партii ХýС, яка доти протягом двох десятиzriть поспiль управ-
ля,л.а 3ахiдною Нiмеччиною.

IJя книжка стаАа першим кроком у програмi порiвняльного вивчення за-

гаrrьнонацiональних криз - досл,iдженням невеликоi вибiрки KpaiH, здiЙс-
неним за допомогою наративного методу. Яким чином можна розширити
це досrriдження, щоб поглибити наше розумiння? Я пропоную два способи
такого розширення: бirrьшу Й довi,rьнiшу вибiрку, а також бirrьш строrиЙ
аналiз, який перетворить отриманi результати та гiпотетичнi прогностичнi
чинники з вербаrrьних концепцiй на операцiоналiзованi змiннi.

Спершупро вибiрку. Моя вибiрка KpaiH € не лише невеликою, а й зроб,rе-

ною не довi,л.ьно. Iз ycix 216 KpaiH cBiTy я вибрав саме цi не Dовiльнц а тому,

що знаю tx найкраще. В пiдсумку ло вибiркиувiilшtlи двi европейськi краiни,

двi азiйськi, по однiй iз Пiвденноi та Пiвнiчноi Америки та Австраrriя. П'ять
iз семи KpaiH е заможними. Yci ciM на сьогоднi е демократичними краiнами,
хоча двi з них буrtи диктатурами впродовж розглянутого мною iсторичного
перiоду. Bci, oKpiM Iндонезii, мають довгу iсторiю незалежностi або автоно-
Mii (Фiн,tяндiя) та сильних iнституцiй. Аише одна з них нещодавно скинула
колонiаrrьнi пута i здобу,л.а незалежнiсть. ýо книги не увiйш,rи жодFrа афри-
канська KpaiHa, жодна диктаторська i жодна злиденна KpaiHa. YciM шiстьом
KpaiHaM, колишнi криsи яких я дос.пiджував, вдалося бiльш-менш успiшно
iх подоrrати. Жодна з них не е прикладом однозначноi неспроможностi вiд-
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реагувати на кризу шляхом вiдповiдних вибiркових змiн. Тому видасться
проб.r,,.ематичним спрогноsувати на майбутне Ti висновки, якi можна буде

зробити на пiдставi ширшоi вибiрки KpaiH.

По-друге, наЙважливiшою методоrrогiчною пробrrемою маЙбутнього
буде розширення наративного, вербаrrьного та якiсного анаrriзу, здiйсне-
ного в цiй книзi, до бiпьш строгого кiлькiсного анаrriзу. Як я вже говорив

у вступнiй частинi книги, новiтня тенденцiя деяких соцiаrrьних наук, осо-
бливо в економiцi та економiчнiй icTopii, полягае в тому, щоб замiнити
наративний метод, базований на окремих практичних приклад,ах, мето-

дами, якi поеднують кiлькiснi данi, графiки, масштабнi вибiрки, значущi
статистичнi тести, природнi експерименти та операцiоналiзованi кiлькiс-
Hi параметри. Пiд операцiонаrriвованими кiлькiсними параметрами я маю

на увазi перетворення вербаrrьноi концепцii на величину, яку можна вимi-

ряти низкою операцiй iз припущеними корелятами або вираженнями цiеi
концепцii.

Прик,rадами такого пiдходу е двi працi ýжонса та Олькена, про якi йшло-

ся вище. Автори замiнили одиночнi досrriдження результатiв дiяrrьностi чи

бездiяльностi певного конкретного rriдера одночасним аналiзом вiдповiд-
но 57 та 29В,riдерiв. Вони скористалися природними експериментами для
порiвняння результатiв, пов'язаних iз присутнiстю чи вiдсутнiстю конкрет-
ного,tiдера, досrriджуючи краiни до i пiсля того, як той чи iнший пiдер по-
мер природною смертю, а також Ti випадки, коли замах на вбивство вдався
або не вд,ався. I насамкiнець; цi автори в операцiйний спосiб сформуrrювачrи

змiннi параметри здогадного результату за допомогою або вимiрюваних
числових показникiв (наприкrrад, темпiв економiчного зростання), або чiт-
ко визначеноi шкали (наприк,л.ад, шкали державних iнституцiй - вiд MiHi-

муму обмежень для автократичного ,tiдера i до максимальних обмежень

дzr.я rriдера дiемократичного).

ýпя того щоб застосувати цей метод до мого досrriдження нацiонаrrь-

них криз, нам будуть потрiбнi операцiйнi кiлькiснi параметри резу,rьтатiв
i постульованих мною чинникiв, включно з (<визнанням наявностi кризи>>,

<<взяттям на себе вiдповiда,rьностi>, <<нацiонаrrьною iдентичнiстю>>, <сво-

бодою вiд обмежень>, <терпrtячiстю пiд час подолання насчriдкiв фiаско>,
<гнучкiстю>, <чесною самооцiнкою>, <змiнами або браком змiн>, а також
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Уроки, запитання та проrнови

(успiхом чи провалом пiд час подолання загальнонацiонапьноi кризи). До
можливих початкових точок розробки таких операцiйних параметрiв на-
лежить iнформацiя з баз даних суспiльних наук, таких як'Wоrld Values Sur-
vey пiд керiвництвом Ронаzrьда Iнrлеrарта, Economic Values Survey, Еurо-

реап Social SurveyEconomic and Social Survey of Asia and Pacific, а також iз
книг Герта Хофстеде, Майк,rа MiHKoBa та iнших aBTopiB. Я спробував бу,л,о

використати цi джере,rа iнформацii д,rя деяких iз параметрiв Moix змiнних,
arre потiм неохоче визнав, що це буде доцirrьним у разi виконання проекту,
ширшого за рамки наративного методу дослiдженнд який я використав у
цiй книзi ft на який у мене пiшло шiсть poKiB - i це при тому, що я не роз-
роб,rяв операцiйних кiлькiсних параметрiв. TaKi кiлькiснi методи потрiбно
буде розробьяти не лише для загальнонацiональних криз, якi € основною
темою цiеi книги, а й д,r.я криз особистiсних, про якi йдеться в роздirri 1.

Хоча психологи вже операцiонаrriзуваrlи й випробували кiлька змiнних, по-
сту^ьованих у тому роздiл,i як TaKi, що впливають на резу^ьтат особистiс-
Hoi кризи, в планi особистiсних криs ще треба зробити дуже багато. Тому
Ti caMi обмеження наративного характеру, якi стосуються Moix досzriджень
зага^ьнонацiона,rьних криз i бiльшостi дослiджень роrri rriдерiв в icTopii, дi-
ятимуть також i в бiльшостi досzr,iджень особистiсних криз.

Чого може навчити нас iсторiя? IJe довол,i широке запитання, в якому
кри€ться конкретне пiдзапитання: чого ми можемо навчитися з тоrо, як
ciM kpaiH реагували на кризи, описанi в цiй книзi? Нiriлiстична вiдповiдь
звучить так: нiчому! Хiд icTopii, як стверАжують багато iсторикiв, наАто
скrrадний i е резуrrьтатом надто великоi kirrbkocTi неконтрольованих пе-

ремiнних параметрiв i непередбачуваних змiн, щоб ми мали змогу чомусь
навчитися з минулого. Хто змiг би BipHo передбачити в червнi 1944 року
мапу повоенноi Захiдноi €вропи? Вона могпа би бути зовсiм iнакшою,
якби потенцiйному вбивцi K,raycy фон Штауфенбергу 20 липня 1944 року
вАалося пiдсунути портфеzrь iз rодинниковою бомбою на 20 дюймiв б,rиж-
че Ао Гiт.zrера, якби в резул,ьтатi того замаху Гiтzrер загинув, а не вiдбувся
пораненням саме тодi, ко,tи радянськi вiйська ще перебували за межами
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Нiмеччини, i якби BiH не вчинив самогубство 30 квiтня 1945 року, коrtи

радянськi вiйська вже взялrI штурмом Берлiн, завоювавши всю Схiдну €в-

ропу та Схiдну Нiмеччину.
Так, значною мiрою хiд icTopii е дiйсно непередбачуваним. Проте два

типи ypoKiB з нього все ж таки винести можна. Arle спершу, як загальне тло,

пропоную поIоворити про вiдповiднi уроки, якi можна отримати в резуль-
TaTi досrriДженнЯ окремиХ iндивiдiв, бо зновУ ж такИ iснуютЬ ПаРаrrеrri Мiж

iсторiями краiн та життям окремих людей,

чому нас можуть (якщо взагалi можуть) I{авчити життевi icTopii та бiо-

графii окремих,л.юдей? Хiба ж люди, подiбно до KpaiH, не е настiльки склад-

ними, настiльки вiдмiнними Mix< собою i настiльки вразливими до непе-

редбачуваних подiй, що важко бувае спрогнозувати поведiнку якоiсь однiеi

людини, не кажучи вже про те, Iцоб екстраполювати поведiнку однiеi особи

на поведiнку iншоi? Звiсно, Hil Бiльшiсть iз нас, незважаючи на труднощi, все

одно вважа€ корисним значну частину свого життя намагатI,Iся передбачи-

ти потенцiйну майбутню поведiнку наших ближнiх, виходячи з розумiння
ixHix особистих х(иттевих iсторiй. OKpiM того, фаховi знання дають змоIу

психологам (а пересiчним людям стае в нагодi iхнiй життевий досвiд) роби-
TI,I узаIальнення щодо осiб, яких ми добре знаемо, i таким чином передба-

чати поведiнку тих, з ким познайомились або про коrо дiзналися недавно,

Тому корисно читати бiографii HaBiTb тих ,л.юдей, з якими нiколи не були

знаЙомi, щоб таким чином розширити свою .<базу даних) з MeToIo кращого

розумiння пюдськоi поведiнки.

Щi рядки я пишу, провiвши вечiр iз двома знайомими жiнками, одна

з яких у cBoi двадцять з лишком poKiB е наiвною оптимiсткою, а друга -
вд,умливою особою сiмдесяти poKiB. Моподша жiнка була вкрай засмучена

нещодавнiм розривом cTocyHKiB зi cBoiM другом, якого обожнювала i який

видавався iй таким добрим, таким турботливим, але через Ki^bкa poKiB зна-

йомства BiH раптом покинув Ti без жодних пояснень. Коли мо,л"одша жiн-

ка розповiдала про сво€ горе, ще HaBiTb не дiйшовши до кульмiнацiйного

моменту розрI4ву, старша жiнка, не будучи знайомою з TI,{M чоловiком, вже

встигла розпiзнати застережнi ознаки того, що BiH був привабливим, але

нiкчемним нарцисом, а поки слухала розповiдь, переконалася в цьому. Щей

випадок irrюструе цiннiсть досвiду рiзних людей i кориснiсть його застосу-
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Уроки, запитання та прогнови

вання. Аюдськiй поведiнцi дiйсно притаманнi широкi загальнi риси, хоча

у дрiбних деталях кожен iндивiд вiдрiзняеться вiд iнших.
Якi ж вiдповiднi типи ypoKiв можна винести э доспiдження iсторiй,rюд-

ського життя? Один тип стосуеться конкретних ypoKiB про ймовiрну май-

бутню поведiнку конкретноi краiни, виходячи з розумiння ii icTopii. Напри-

клад, Фiнrrяндiя - це маленька демократична KpaiHa, яка щосили намага-

еться пiдтримувати добрi стосунки зi cBoiM автократичним сусiдом Pociero,

мае добре навчену армiю i не розрахову€ на те, що iншi краiни допоможуть
iй захиститися. Пiдставами для IIроведення TaKoi полiтики стали Ti уроки,
якi Фiнляндiя винесrrа зi cBoei недавньоi icTopii. Аюдина, яка погано знаеть-

ся на фiнськiй icTopii, навряд чи зрозумiе, чому Фiнляндiя проводить i буде

й надаrri проводити саме таку по,riтику. Подiбною людиною був i я, коrr.и

вперше приiхав до цiсi краiни в 1959 роцi й, не знаючи ii icTopii, запитав сво-

го фiнського приятеля, чому Фiнrrяндiя не протистоiть тиску Радянського
Союзу, адже я був упевнений, що на fi захист виступлять Споrrученi Штати.

Iнший тип ypoKiB, якi можна винести з icTopii, склада€ться s узагаль-
нень, Вiзьмiмо знову для прикладу Фiн,rяндiю та Росiю. Наряду з конкрет-
ними рисами, притаманними лише Фiнrrяндii та Pocii, ixHi вiдносини е iлю-
страцiею узагальнення: над маленькою краiною нависа€ загроза з боку fi су-

сiда - краiни великоi й агресивноi. Унiверсального засобу позбутися TaKoi

загрози не icHye. IJя тема бупа висвiт.rrена ще в одному з найдавнiших та

найчастiше цитованих TBopiB * у книзi п'ятiill <IcTopii Пелопоннеськоi вiй-
ни>), написанiй афiнським iсториком Фукiдiдом у V столiттi до нашоi ери.

Фукiдiд змальову€, як громадяни маленького грецькоrо острова Mirroc ре-
агуtsали на тиск iз боку могутньоi Афiнськоi iмперii. В уривку, вiдомому як
<<МiлоськиЙ дiмог>>, Фукiдiд переповiв болiснi переговори мiж мi,tосцями
та афiнянами: мizrосцi виторговували собi життя й свободу, намагаючись

переконати афiнян не застосовувати сиrrу, тодi як афiняни закликаrrи Mi-

лосцiв реапiстично оцiнити сво€ становище. Потiм Фукiдiд стисло розповiв
про результат: мizrосцi вiдкинуrrи вимоrи афiнян, так само як два тисячоzriт-

тя потому фiни спершу вiдкину,rи вимоги СРСР. Афiняни розпочали об,rогу

Мiлоса; певний час мirrосцiуспiшно обороняrtися, проте все ж змушенi буrrи

здатись. 3рештою афiняни повбивали Bcix мirrоських чоrtовiкiв i поневоли-
л,и жiнок та дiтей.
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ПЕРЕВОРОТ

3BicHo, росiяни не повбиваrrи фiнiв i не поневопили iх, i це свiдчить про
те, що кiнцевий результат MizrocbKoi дилеми та найкраща стратегiя сутт€во

рiзняться залежно вiд випадку. Проте звiдси можна винести й унiверса-л.ь-
ний урок: маленькi краiни, над якими нависа€ загроза з боку краiн веrrиких,

мають бути насторожi, розгrrядати альтернативнi варiанти дiй i оцiнювати

цi варiанти реал,iстично, Попри те, що цей урок вида€ться вкрай простим i
не вартим нагадування, його, на жмь, Ауже часто iгноруваrrи. Його проiгно-

рували мiлосцi, його проiгнорували парагвайцi, що вели катастрофiчну вiй-
ну проти об'сднаних сил значно бiльших Аргентини, Бразипii та Уругваю з

1865 по 1В70 piK, результатом якоi стала вагибель 60 % населення Парагваю;

його проiгнорувала Фiн,rяндiя в 1939 роцi; йоrо проiгнорува,rа в 1941 роцi
Японiя, одночасно розпочавши бойовi дii проти США, Британii, Нiдер,лан-

дiв, Австралii та Китаю, маючи при цьому на ýааекому Сходi вороже на-

лаштовану Росiю; i його проiгноруваrrа Украiна пiд час свого останнього за-

грозливого протистояння з Росiею.

Якщо MeHi вдаrrося переконати вас у тому, що не слiд вiдкидати мож-
,rивiсть вчитись на досвiдi iнших KpaiH, то чого нас можуть навчити Ti кон-
KpeTHi icTopii, якi я викrrав у цiй книзi? 3'явиtуося багато узагальнень. Одна
група таких узагальнень склада€ться з перелiку KpoKiB, якi допомогли на-
шим ciMoM KpaiHaM подолати кризу: визнати факт, що KpaiHa перебувае у
cTaHi кризиi взяти на себе вiдповiдаrrьнiсть за здiйснення змiн зaMicTb того,

щоб винуватитиу своiх бiдах iншi краiни йвиставьяти себе жертвою; <(спо-

рудити огорожу> з метою окреслення тих загальнонацiонаrrьних рис, якi
потребують змiн, щоб нiкого не приголомшило вiдчуття, що у KpaiHi все йде

не так, як сrriд; визначити краiни, вiд яких потенцiЙно можна буде отрима-
ти допомогу; визначити краiни, прикладами якихможна буде скористатися

для подолання пробrrем, схожих на Ti пробrrеми, що стоять перед цими kpai-
нами; виявляти терплячiсть i усвiдомzrювати, що перший BapiaHT подолання

кризи може не спрацювати i що для'fi подолання може знадобитися KirtbKa

посrriдовних спроб; обмiркувати, якi засадничi цiнностi Й далi залишаються

актуальними, а якi - Hi; зробити чесну самооцiнку.
Iще одне узагальнення стосу€ться нацiонаrrьноi iдентичностi. Моrrодим

KpaiHaM с.lriд витворити свою нацiонаrrьну iдентичнiсть, як це зробили IH-

донезiя, Ботсвана та Руанда. KpaiHaM iз древньою iсторiею може знадоби-

434

тися п

цiннос
I-{a

впл_}1вi

редны
облtеа

обмех
це роб

Пе,

HacTLt

аби сп

уникн(
Hi, так

Hi> Blrl

,rЮДеli

в мин\
мiльйс
загро;
Motx с;

Пеi

очев]ш

про }{L

caпti п,

ри, }{а€

налiчr-t

про icT

аргуп{е

кратич
мин},л(

HaлbHI]

тають i

pii. Прl
здивов
Moi по



Уроки, запитання та прогнози

тися.перегляА нацiональноi iдентичностi, а також, можливо, i засадничих
цiнностей; такий перегляА ocTaHHiM часом Аемонструе Австралiя.

Наступне узагальнення стосуеться неконтрольованих чинникiв, якi
впливають на результат кризи. Кожна KpaiHa прив'язана Ао свого попе-
реАнього досвiду поАолання криз i оточена рамками власних геопо,.riтичних
обмежень. .Д,одатковий досвiд не може впасти з неба, Ее можна позбутися
обмежень за помахом чарiвноi палички. Arte kpaiHa ма€ зважати на них, як
це роби,rи в Нiмеччинi Бiсмарк i Вiллi Брандт.

Песимiсти у вiдповiдь на цi пропозицii можуть запротестувати: <Ще
настizrьки абсурдно очевиАно, що не потрiбна книга ýжареда ýаймонда,
аби спонукати нас до чесноi самооцiнки, використання чужих прикzr,адiв,
уникнення HacTpoiB безневинноi жертви чиеiсь злоi Borri й таке iнше!> Та
Hi, така книга потрiбна, бо не можна заперечувати, що oTaKi <самоочевиА-
Hi> вимоги аж наАто часто iгноруваrrися в мину^ому й iгноруються нинi. ýолюАей, якi заплатиrrи cBOiM життям за irнорування <самоочевиАних) вимог
в минулому, належать Bci мirrосцi чоловiчоi cTaTi, coTHi тисяч парагвайцiв i
мiльйонИ японцiв. ýо zr.юдей, iгнорування якими <самоочевиАних> вимог
3агрожуе ixHboMy нинiшньому добробуту, вiдносяться i кiлькасот мiльйонiв
Moix спiввiтчизникiв.

Песимiст може також скавати: <Так, на жмь, ми дiйсно часто iгноруемо
очевидiне, але книга не зможе виzriкувати нас вiд цiеi czriпoTl,t. Людство знае
про мizrоський дiаzrог ось уже двi тисячi poKiB, але все одно робить однi й Ti
caMi помипки. Яка нам користь з iще однiеi книги?> Рiч у TiM, що ми, авто-
ри, ма€мо оптимiстичнi пiдстави проАовжувати своi зуси^ля. Нинi людство
наrriчуе як нiколи багато освiчених читачiв. Ми знаемо тепер значно бiльше
про iсторiю свiтуй томума€мо змогувисувати вначно краще документованi
аргументи, анiж це було в часи Фукiдiда. У cBiTi значно побiльшало Аемо-
кратичних KpaiH, а це означа€, що значно бiльше громадян, анiж будь-коzrи в
минуАому, маютЬ 3могу чинити полiтичниЙ вплив. Хоча неосвiчених нацiо-
нальних,ljдерiв усе ще чимало, оАнак в основному глави Аержав багато чи-
тають i тепер мають бiльше можливостей, нiжуминуАомУ, навчитися з icTo-
pii. При зустрiчi з очiльниками урядiв i багатьма полiтиками я був приемно
здивований, коли вони розповiли MeHi про той вплив, який справили на них
Moi попереднi книrи. Глобальнi пробzrеми стоять нинi перед yciM cBiToM,

}
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тож упродовж останнього столiття, а надто - Kiлbкox ocTaнHix десятилiть
людство для ix подолання зайIчIаеться створенням BcecBiTнix iнституцiй.

Ось такими е деякi з Moix пiдстав не дослухатися д,о песимiстiв, не втра-
чати надiю i продовжувати писати про iсторiю, аби ми, якщо забажасмо,

змогли навчитися з ii ypoKiB. Криви часто поставали перед краiнами в ми-
нулому. Постають вони перед ними i сьогоднi. Azr.e сучасним KpaiHaM i су-
часному cBiTy вже не доведеться навпомацки шукати в темрявi шпях до
ix подоzrання. Провiдником на цьому шляху нам послужить обiзнанiсть

щодо BapiaHTiB змiн, якi в минулому довели свою ефективнiсть або нее-

фективнiсть.
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пOдяки
],

Ярадиir, що маю нагоду висловити щиру подяку численним друзям i коле-
гам, причетним до появи цiеi книги. iхня самовiддана праця буквапьно за-
слуговуе на медаль <3а героТзм>>.

Власне iдеею книги я зобов'язаний своiй дружинi Mapi Коен.
Моя редакторка Трейсi Бегарт i,riтературний агент ýжон Брокман фор-

мували та спрямовували текст книги вiд перших cTopiHoK Ао повного завер-
шення роботи. Остаточно <вiдпо,tiрували> його коректорка Ейzriн Четтi та
випускова редакторка Бетсi Урiг.

Загаzrом цей проект, що розтягнувся у часi на шiсть poKiB, своею пiд-
тримкою уможливили Аiнда i Стюарт Резнiки, Пiтер Кауфман, Сью та KiT
тiбблз, Френк Ко,rфiлд i Хетер Брiттенгем, а також спiвробiтники аrенцii
conservation International.

Moi асистенти-дос,tiдники Мiшепь Фiшер, Юкi CiMypa i Бората €нг
вiдстежува,,r.и iнформацiю та посилання. Мiшель набирапа текст i за потре-
би передруковувала Його. Юкi дirrи,rася своiми знаннями про Японiю. Рут
мандеrrь збира,rа фотографii. Моя кузина Евелiна xipaTa створила дизайн
обк,tадинки. А Метт 3ебровськi пiдготував yci мапи.

Кiлька сотень студентiв-старшокурсникiв iз Ка,riфорнiйського yHiBep-
ситету в Аос-Анджеrtесi, якi сrrцаrrи моi rrекцii впроАовж ocTaHHix шести
poKiB, а також Moi асистенти-викладачi Катя Антуан, Кейтi Гейл та Алi Хам-
дан допомагали MeHi у вивченнi та поясненнi криз.

Восьмеро друзiв - Mapi Коен, По,r Ep,rix, ArraH Грiнел, Ребекка Кантар,
Кай Мiшель, IeH Moppic, Майк,r Шермер та Сью Тiбблз - rероiчно читали
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ПЕРЕВОРОТ

й перечитували чорновi варiанти книги, дiопомагали MeHi краще формулю-

вати та презентувати ii ocHoBHi iдеi.

Багато Moix iнших друзiв i колег коментували oKpeMi РОЗДi,rи книги, дi-

лилися зi мною своiми враженнями та зауваженнями. Переrriчу ixHi iMeHa:

ЕrtДОн Боп,t, Барбара Барет, Скот Барет, Нiколас Бергрюен, К, ýевiд Бiшоп,

Гайдi БорхаУ, ýaHie,rb Ботсман, ýевiд Браун, Френк КОфirrьд, Камала Чан-

дракiрана, Д,rеХаНДРа Кокс, Себастiан Едвардс, Ернст Пiтер Фiшер, KeBiH

Фогг, MiKae,tb Фортеrriус, 3ефiр Франк, Говард Фрiдман, Ебергарт Фрьом-

тер, Натан Гарде,rьс, А,rьберт Гор, ýжеймс Грiн, BepiTi Грiне,rл, Кар,r-Теодор

чу Гуттендерг, ýжеффрi Гадлер, Ясу Хiбi, Штефан-Аюдвiг Хоффманн, Анте-

ро Холмi,tа, ýевiд Гауе,r.л, Со KoHici, Марку Куiзма, Роберт Лемел,ьсон, Гар-

мут Аеппiн, Том Аавджой, Гаррiет Мерсер, Робiн Mi,r,teP, Норман Наймарк,

MoHiKa На,rепа, олiвiя HapiHc, Пiтер HapiHc, Том HapiHc, Натан Нанн, Бе-

нджамiн O,rbKeH, Кая Пеху-Аетонен, Вiльям Перрi, Ayic Путтерман, йоган-

на Райнiо-Нiемi, ýжеффрi Робiнсон, Френсiс Маккол Розенбпат, Чар,ti Са-

,rонiус-ПаСтернак, Кен Шiв, Юкi CiMypa, Шантал Синьйорiо, HiHa Сiллем,

Keppi CMiT, Лоренс CMiъ Сюзан Стоукс, Грег Стоун, Марк Сюстер, Мак Та-

кано, !,журiст Тан, Спенсер Томпсон, Сiрпа Туомайнен, Xy,rio Вергара, Герi

Baicci, ý. А. Bazr,rax, Стюарт Ворд, TiM BipT i Йосiнорi Ясула.

YciM цим людям я висловлюю сердечну подяку.

Розý

Праu.
кн}lге

роздt

вико:

Dоп:.

Rob,е

с

'
Gera.

Gега.
5*

Рrisс.

]аmе.
.;

Cha:
.i
i-

'Пс::

43в



дOдАткOвА лlтЕрАтурА

Роздiл 1. Особистiснi кризи

Працюючи над циId роздi.tом, автор послуговувався як нещодавно виданими
книгами, присвяченими кризовiй терапii, так i дещо давнiшими (чи окремими
РОЗДi,rами З них), а також журнальними статтями iз зазначеноi теми. Пере,riк
використаних джереl наведено дапi,

Donna С. Aguilera and |anice М. Messick. Crisis lпtеrvепtiоп: Theory апd Metho-
dology,3rd ed. (Mosby, St. Louis, МО, 1978),

Robert Calsyn, |oseph Pribyl, and Helen Sunukjian. Correlates of successful оut-
соmе in crisis intervention therapy. Аmеriсап Jоurпаl of Соmmuпitу Psychology
5:111-119 (1977).

Gerald Сарlап. Priпciples of Preveпtive Psychiatry. (Basic Books, New York, |964).
Gerald Caplan, lRecent deveiopments in crisis intervention and the promotion of

support service. |оurпаl ofPrimary Рrеvепtiоп LO:З-25 (1985).

Priscilla Dass-Brailsford,. А Practical Approach to Тrаumа. (Sage РuЫiсаtiопs, Los
Angeles, СА,2007).

}ames L, Greenstone and Sharon С. Leviton. Еlеmепts of Crisis lпtеrvепtiоп: Crises
апd How to Rеsропd to Тhеm, Зrd ed. (Brooks-Cole, Belmont, СА, 2011).

Charles Ноlаhап and Rцdоlf Moos. Life stressors, resistance factors, and improved
psychological functions: An extension of the stress resistance paradigm . |оurпаl
of Реrsопаlitу апd Sociopsychology 5В 9О9-9\7 (1990).

Подано в редакцiI автора. - Прим. ред.
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ПЕРЕВОРОТ

Gerald Jacobson. Programs and techniques of crisis intervention. Рр. 810-825, in
Child апd Adolesceпt Psychiatry, Sociocultцre апd Соmmuпitу Psychiatry, ed.

G. Caplan. (Basic Books, New York, |974).

Gerald }acobson. Crisis-oriented therapy. Psychiatric Cliпics of North America 2,

no. 1: 39-54 {1979).

Gerald Jacobson, Martin Strickler, and rWilЬцr Моrlеу. Generic and individual ар-

proaches to crisis intervention. Аmеriсап /оurпаl of Public Health 58; 338-З4З
(1968).

Richard |ames and Вurt Gilliland, Crisis Iпtеrчепtiоп Strategies,8th ed. (Cengage,

Boston,2016).

Erich Liпdеmапп. Веуопd Grief: Studies iп Crisis lпtеrчепtiоп. (Jason Аrопsоп, New
Yоrk, 1979),

Rick А. Муеr. ,Assess пепt for Crisis lпtеrvепtiоп: А Triage Assessmeпt Mod,e/. (Brooks

Cole, Belmont, СА, 2001).

Howard }. Parad, ed. Crisis lпtеrvепtiоп: Selective Readiпgs. (Fаmilу Service Associa-

tion of America, New York, 1965).

Kenneth Yeager and Albert Roberts, eds. Crlsls Iпtеrvепtiоп НапdЬооk: Assessmerct,

Тrеаtmепt, апd Research,hth ed. (Oxford University Press, New York, 2015).

Papers in the journal Crisis: The Jоurпаl of Crisb lпtеrvепtiоп апd Suicide Рrеуепtiоп
(Volumes 1-38, 1980-2ОТ7).

Роздit 2. Вiйна Фiн,rяндii з Радянським Союзом

Вiдводити десятки завершальних cTopiHoK книги пiд переrriк використаних ав-

тором джерел iнформацii е в науковiй та науково-популярнiй лiтературi звич-
ною практикою. Таким чином, з одного боку, читач отриму€ вiдомостi про стат-
Ti у спецiа,riзованих журналах та iнших виданнях, наявних у бiблiотеках, а з iH_

шого - забезпечуеться базцс дпя обrрунтованих тверджень у TeKcTi книги.

Щя практика видtавалася цi.лком обгрунтованою в Moix попереднiх пубrriкацiях
(<Третiй шимпанзе)>, <3броя, мiкроби i cTa,tb>>-, <Чому секс - це при€мно>>, <<Ко-

лапс>, <Природнi експерименти в icTopii>), де я широко використовував cTaTTi

на вузькоспецiальнi HayKoBi теми, однак позбавив читача кАопоТУ СаМОСТiйно

шукати джерела 
- 

наприкладt, з таких тем, як поширення крупнозернистих ли-

- 
Украiнський перек.4.ад книги вийшов 2018 року у Видавничiй групi <КМ-БУКС). - Прим. ред.
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ýодаткова лiтература

ких злакiв у добу Heo,riTy або частота трапляння ри6'ячих KicToK у смiтниках
гренландських BiKiHгiB. Але велика кiлькiсть посилань на використанi джере,tа
значно збi,л,ьшува,rа обсяг, вагу та собiвартiсть цих видань. Один приятель на-
BiTb поскаржився MeHi: <!,жареде, MeHi сподобаrrасятвоя книга, та коли я читав
fi у rliжку перед сном, тримаючи над головою, в мене розбоzri,rися руки i шия.
Будь,racKa, зроби свою наступну книгу не такою важкою>>.

Працюючи над сво€ю останньою книгою <<CBiT позавчора>>, я вирiшив таки
зменшити ii обсяц вагу та собiвартiсть, розмiстивши посилання на використа-
Hi джере,rа на веб-сайтi в IHTepHeTi. В резуrrьтатi дiзнався, скi,tьки читачiв на-
справдi користувалися пiдготовленим мною списком пiтератури: лише по од-
ному чи двое читачiв щороку в усьому cBiTi.

Тому в цiй книзi я вчинив iнакше: дав посилання, якi мож},ть виявиT ися

дiйсно корисними й доступними для читачiв. Тепер бiльшiсть Mo'ix посилань
стосуються видань, наявних у великих публiчних бiбrtiотеках, а не статей у на-

укових журналах. Читачi, охочi дiзнатися бiльше про описувану мною KpaiHy,

зможуть переконатися, що баrато з цих видань е цiкавими Й <цi,rком читабеrrь-
ними). Буду вдячний yciM, хто напише MeHi про найкращий дrrя себе BapiaHT,

аби я мiг прийняти рiшення щодо розмiщення посилань у своiй наступнiй книзi,

Seppo Hentila, Markku Kuisma, Pertti Haapala, and Ohto Manninen. Einlandization
fоr better and fоr worse. Historical Jоurпаl/Нistоriаlliпеп Aikakauskirja. No. 2:

129*160 (1998).

Мах )akobson. FiпLапd Surviyed: Ап Ассоuпt of the Fiппish-Sочiеt Wiпter \Yar 1939-
1940,2пd ed. (Otava, Helsinki, 1984).

Eino |utikkala and Kauko Pirinen. А History of Fiпlапd,6th ed. (WS Bookwell Оу,
Helsinki,200З).

Sakari |lfti|a. Fiпlапdizаtiопfоr Fiпlапd апd the World. (Еurореап Research Associa-
tion, Bloomington, IN, 1983).

Urho Kekkonen. А Presideпt's View. (Неiпеmапп, London, 1982).

Tiina Кiппчпеп and Ville Kiviimaki, eds. Fiпlапd iп World War 2: History, Memory,
Iпterpretatioиs. (Brill, Leiden, 2012).

Matti Klinge. А Brief History of Fiпlапd,3rd ed. (Otava, Helsinki, 2000).

W-alter Laqueur. The Political Psychology of Арреаsеmепt: Fiпlапdizаtiоп апd Other
Uпрорulаr Essays. (Transaction Books, New Brunswick, N|, 1980).
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Ohto Manninen, Riitta Hjerppe, Juhа-Дпtti Lamberg, Markku Кuismа, and Pirjo

Markkola. Suomi - Einland. Historical |оurпаl/Нistоriаlliпеп Aikakauskirja.

No.2: 129-160 (1997).

George Маudе. Тhе Fiппish Dilеmmа: Neutrality iп the Shadow of Power, (Oxford Uni-

versity Press, Londoл, L976).

|ohanna Rainio-Niemi,, The Ideological Cold War: The Politics of Neutrality iп Ашstriа

апd Fiпlапd. (Routledge, New York, 2OI4).

Esko Salmin еп. The Sileпced Media: The Propagaпda War Ьеtwееп Russia апd the

West iп Northerп Europe. (St. Martins Press, New York, 1999),

W"illiam Trotter. А Frоzеп Hell: Тhе Russо-Fiппish Wiпtеr \{/ar of 1939_40. (Algon-

quin Books, Chapel Hill, NC, 1991).

Steven Zaloga. Gustaf Маппеrhеim, (Оsрrеу, Oxford, 2015),

https://www.sotasampo.fi/en/cemeteries/list L{я база даних, що охоплю€ yci вiй-

cbkoBi цвинтарi Фiнrtяндii, мiстить не лише вiдомостi про ki,tbkicTb похова-

них та зниклих безвiсти, а й iMeHa, дати та мiсця народження кожноi похо-

ваноi rtюдини.

www.sotasampo.fi База даних, що мiстить велику кiлькiсть iнформацii про Фiн-

ляндiю та фiнiв у часи ýругоi cBiToBoi вiйни.

Роздiп 3. ýжерела сучасноi Японii

Michael дusliп. Negotiating with Imperialism: The unequal Treaties and the culture

of }apanese Diplomacy. (Harvard University Press, Cambridge, МА, 2004),

W.G. Beasley. The )apanese Ехреriепсе: А Short History of }apan. (University of Cali-

fornia Press, Berkeley, 1999).

Daniel Botsman. Punishment and Роwеr in the Making of Modern }apan, (Princeton

University Press, Princeton, NJ, 2005).

Takashi Fujitani. Splendid Monarchy: Роwеr and Pageantry in Моdеrп |apan. (Uni-

versity of Calilbrnia Press, Berkeley, 1996).

Carol Gluck. |apans Modern Myths: Ideology in the Late Meiji Period. (Princeton

University Press, Princeton, NJ, 1985).

Robert Hellyer. Defining Engagement: |apan and Global Contexts, 1640_1868.

(Наrчаrd University Press, Cambridge, МА, 2009).
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Маrius |ansen. Sakamoto Rубmа and the Meiji Restoration. (Princeton University
Press, Princeton, NJ, 1961).

Donald Keene. Еmреrоr of )арап: Meiji and His'World, 1852-|9|2. (СоlumЬiа Uni-
versity Press, New York, 2002).

ýu Hyun Kim. The Age of Visions and Arguments: Parliamentarianism and the Na-
tional РuЬliс Sphere in Early Meiji }apan. (Harvard University Рrеss, Camhidge,
мА,2007),

Hyoson Kryaku. Drifting Toward the Southeast: The Story of Eive )apanese Casta-
ways. (Spinneц New Bedford, МА,2003).

Ernest Satow. А Diplomat in }apan. (Seeley Service, London, 1921).

Ronald ТоЬу. State and Diplomacy in Еаrlу Modern |арап: Asia in the Development

of the Tokugawa Bakufu, (Рriпсеtоп University Press, Princeton, NJ, 1984).

lames White. State building and modernization: The Meiji Restoration. Рр.499-559,
in Crisis, Choice and Change: Historical Studies of Political Development, ed.

G.A. Almond, S,C. Flanagan, and R.|. Mundt. (Little, Brown, Boston, 197З).
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Patricio Aylwin Azocar. El Rеепсuепtrо de los Democratas: Del Golpe al Тriuф del
Nо. (Ediciones Grupo Zeta, Santiago, 1998).

Edgardo Boeninger. Democracia еп Chile: Leccioпes para la Goberпabilidal. (Edito-

rial Andres Bello, Santia go, 7997),

Erica Chenoweth and Maria Stephan. Vhy Civil Resistaпce Works: The Strategic Logic
af Nопчiоlепt Сопfliсt. (Columbia Universiф Press, New Yоrk, 2011).

Simon Collier and William Sater.,4 History of Chile, 1В08-1994. (Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge, 1996).

Pamela Constable and Arturo Valenzuela.,4 Nаtiоп of Епеmiеs: Chile uпdеr Рiпосhеt.
(Norton, New Yоrk, 1991).

Sebastian Edwards. Lф Веhiпd: Lаtiп America апd the False Promise of Populism.
(Universiф of Chicago Press, Chicago, 2010).

Carlos Нuпеечs. El Rеgimеп de Рiпосhеt. (Editorial Sudamericana Chilena, Santiago,

2000).
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blllry. (New Press, Nеи, York, 201З).
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dеmосrасу. Рр.268-295, iп Моdеrп Lаtiп America, 8th ed. (Oxford University

Press, Охfоrd, 2014).

Arturo Valenzuela. Chile. Рр. 1-133, iп The Вrеаkdоwп of Democratic Regimes, ed.
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400,405, 408,4|9-42\

i Куба 144-146, 152
i сшА 145
i чи,riйська eKoHoMiKa |42,145
президентський па,tац 138
самогубство 138

<Альянс заради прогресу>, програма 145
американо-мексиканська вiйна (1В46- 1В48)

108, 312
американцi японського походження 101
анг.л,iйська мова 27, 67, 71,0, 357
АН3АК (Армiйський корпус ABcTpazrii та

HoBoi 3е,rандii) 25З,254,267 ,268
АНЗЮС, безпековий паку 261,265
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ПЕРЕВОРОТ

Аргентина |37, \39, 140, 151, 161, 163, |66, 2I4,
з\9,434

<Архiпелаг ГУААГ) (Со,tженiцин) 89
aToMHi бомби

у ýругiй свiтовiй вiйнi 126
Афrанiстан 306,388
Африка 182, 242, 243, 248, 254, 256, 26З, 265, З10,

з1,|, 372, з86, з88, 390, 391, 394_з96
афроамериканцi 259, 33З, ЗЗ8, 339, 409
Ачех 193

Баадер, Андреас 219, 220
Балланд, П'ер-А,,iександр 14
балтiйськi респуб,tiки 64,7|,79,80, В9, 97,

260,367
Банг,rадеш |7 1, 288, З7 2, З7 З

банда Баадера-Майнхоф 219
Бандунгська конференцiя 1В2

Бартон, Едмунд 251
баскська мова 66
Бауер, Фрiц 2|З-218
Баффет, Воррен 343
*6ахаса iндонесiа>, iндонезiйська мова 176
Безос, ýжефф 34З
Бе,r,r, А,rександр Грем З18
Бе,r.ьгiя 227, 26З, ЗЗ7, 420
берк,riйська мафiя (Iндонезiя) 191, 198
Берлiн 82, I44,207,432
Бер.,riнська cTiHa 226
Бiсмарк, Отто фон 229, 2З2-2З4, 4|0, 4\9, 427,

428,4з5
Бобрiков, Нiколай 69
Болгарiя 85
Болiвiя 1З9, 140, I52,161,166, 386
Борнео |7З, 174, l77, 18З, 19О,257, 258,261,

266,4|0
<Боулiнг на caMoTi> (Роберт Патнем) 328
Бошма, Рон 14
Брандт, Bibl,i 222, 4l9, 422

мiжнародна полiтика 223
полiтика щодо Схiдноi €вропи 410

у Варшавському гетто 162, 223, 224

умови для возз'еднанкя Нiмеччини 229
Браунбек, Сем 316
Брежнев, Аеонiд 87,89
Брекзiт 23,395
Британiя |\-1,З, 2З, 27, 57, 7 L, 7 2, 7 6, 77, 80, 8\,

9|,95,97, 103, 104, 107, 109, |12, |14, 1l7 ,

723, L26, |27,15з,163, 180, 1в4,277,216,
227-2з1

британський досвiд автора книги 11,
239, з96

вiйськово-морськi си,tи 117
в Суданi 253
eKoHoMiKa 11,276
збройнi сипи 24З
i Австра,tiя 27 , 2З9-24З, 250,25I, 254-257
i Гiт,r,ер 57 ,72, 4\2
i €вропа 12, 104
i€Ес 26з
i €с 13,23
i Iндiя 248
i Iндонезiя 174
i Канада 247
i Китай 107
i Малайзiя J,83,266
iммiграцiя 260
i Нiмеччина 255,256
i Нова 3е,rандi,я \27 ,247 , 25О
i Пiвденна Африка 24В, 254, 263
i сшА 257,26|,з15
i Фiджi 250
i Фiнляндiя 77, 7В, 8l, 91,

i Чи,ri 163
i Японiя |04,4З4
королева 240, 266, 268, 269, 27 L

Опiумна вiйна 107
опiумна по.л.iтика 107
прем'ер Черчилль 256
Спiвдружнiсть нацiй |83, 246, 250-252,

262_265,271-
Суецька криэа 261,266

уУ,ругiй свiтовiй вiйнi 260
як взiрець 117

Буш, !,жордж Вокер 338

Варшавське гетто (Польща) 162, 22З, 224,
2зз,236

Вебер, Макс 424
Велика лепресiя 359, 41,4, 427, 428
Версальський договiр \27, 230, 2З2, 40З
верфi <BiKepc> (Британiя) 1З1
В'етнам \45, 202, 2|6, 219, 26l, 265, З13, З|4,

з58,з72
В'етнамська вiйна 56, 2\6, 306, 4L4
взiрцi, ix використання

в Iндонезii 198
в сучаснiй Японii 115, l20,121,729
в сшА З56,з95
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Предметний покажчик

в Фiн,rяндii 97,406
в Японii доби Мейдзi L02, |24
окремимиiндивiдамrt 54
окремими iндивiдами порiвняно

з краiнами 46,53
пiд час свiтових криз у Чилi 138, 166

вибори в США За7,З26
<змiна влrборчоi географii> 324

реестрацiя виборцiв З24, З25, ЗЗЗ

фiнансування виборчих кампанiй З17,
з23, з24

викопне паливо З69, 372, З74-З84
Вiдодо, Джоко 194
вiйна за Фолклендськi острови 163,4О7
Вiйпурi (Фiн.,rяндiя) 64, 78
вiйськова диктатура (хунта) 138, 148-169
вiйськовий переворот |7, 25, |33, |З7, 1,З8, 77 2

Вiкторiя (Австра,tiя) 249, 254
Вiкторiя, королева Веzrикоi Британii 250,25З
Вiлыельм II, кайзер Нiмеччини 227,2З2,419
Вiтдем, Гоф |5,427
BiTHi, Елi З18
BoeHHi злочини 27, 2|2, 2|8

покарання вiйськових злочинцiв 8З, 2\1-216
Bo.t,tec, Генрi З55
Bo,r.lec, Джордж 355

Габер, Фрiц 385
Га,tiфакс, Аорд 428
Галлiполiйська битва 25З,254,267 , 409
Гамалайнен, Aaypi MapTi 63
Гандi, Махатма 427
Гейтс, Бiлл 34З
геополiтичнi обмеження

в Австралii 249
в Iндонезii 17В

в Iс,rандii 415
в Нiмеччинi 207,2З4
в США З54, З8З,41В-420,4З5
в Фiн,tяндii 86, 87 ,92,97
в Японii 107, 109, 1З2,1ЗЗ
обмеження iндивiдiв порiвняно

з обмеженнями KpaiH 56
Герiнг, Герман 211
fieTaHieMi, цвинтар (Ге.л.ьсiнкi, Фiн,л,яндiя) 62
Гiмм.tер, Генрiх 205
Гiт.^rер, Адо,rьф 17, 57, 70-72, 7 6, 80, L3З,

150, 153, 160, 205, 206,209,213-220,
227, 228, 2з0_232, з14, 410, 4|2, 4I9,
424,427, 428, 4з|

!,а,tадье, Едуард 78

ýахау, концентрацiйний табiр 215, 216
де Голпь, Шарьь 224,264,42В
демократичний уряд 15, 25,7З, |З7,138, 141,

143, 148, 1,49, |57 -|60, 1,62, |65, 168, 1 81,
187 , |95, 212,220, 31з, 336

ýжеррi, Елбрiдх< З24

!,жонс, Бенджамiн 425, 426, 428, 4З0

,Щжонсон, CaMye.tb 42З
y',iKiH, А.льфред 251

ýруга cBiToBa вiйна
Австра,riя 17, 167
aToMHi бомби 132
вiдповiдальнiсть за Bo€HHi злочини

211_21з
в'язнi наrlистських концтаборiв 51

злочини проти людяност1 21,4,215
i Британiя 103,211
i Гiт.tер 17, 231
i Iндонезiя |72, |89
i.Кцтай 64,\26
i Нiмеччина 26, 27, 97, 168, 205, 2о7, 220, 2З0

451

диктатура 223
iБританiя 57,72,412
i !,руга cBiToBa вiйна 80, 2ЗL, 2З2
i Пiночет 153
i повоенна Нiмеччина 2о6, 209, 2I3, 2-J,4,

278,219
i принцип <Ве,tикоi людини> 17, 424
i Фiнлянд,iя 70,71,,76
самогубство 432

Г,,rовер, Томас 130
гнучкiсть, загаzrьнонацiона,rьна 54

в США З54,З55,З59
в Фiн.л.яндii 76,95,96
в Чилi 165
в Японii 57, 130

rнучкiсть, сlсобистiсна 44, 50, 56
Говард, !,жон 244,4З8
голландська Ост-Iндiя 775, 177 , 178, 183,

2о2,256
Го,лт, Гаро,л.ьд 269
Гонконг 277
Гор, А,rьберт 338
Горбачов, Михайло 225
Гренвi,л.ь,,rорд 114
Грен,tандiя 372,З73
Грецiя В5,280,2В1



ПЕРЕВОРОТ

i По,rьща 223
i срср 144

i сшА 28,218
i Фiн,rяндiя 61,-64,73, В1,82, 95

i холодна вiйна 209, 210

i Японiя 25, |29, 132, 135

ýуr,tас, CTiBeH 341

Едiсон, Томас З18

Едо (ToKio, Японiя) 108, 119, 123

Ей,л,вiн, Патрiсiо 158, 159, 162

Ейхман, Адо,tьф 214
Ейчi, Шiбусава 116

Еквадор 140

eKoHoMiKa Спопучених Штатiв
i Велика депресiя 41,4, 427
iдержавний борг 401
i збройнi сипи 308

i яерiвнiсть 34|-З44
i ocBiTa 316, 318

порiвняно з економiкою Японii 305,
307, 308

сильнi сторони 353
тихоокеанська торгiв,ля 108

Еномото TaKeaKi 117

Ерхард, Аюдвiг 210
ескiмоси 53

Естонiя 64, 7 \, 96, 227, 26о, 2ВЗ

естонська мова 66

Ефiопiя 288

eBpei В1, 21З-215, 279, 22З, 2З2
€вропа 11, 20, 34, 61,90,92, 101, 102

eKoHoMiKa 206,2|0,2L|
етнiчнi напружения 231, 279

i Австра,tiя 240, 242, 24З, 245, 247, 248, 25|,
252,256

i Британiя 11, 1З

iммiграцiя 252, 260, 264, 286, 303
i Iндонезiя l75, l7B, |91
i Чилi 137, 140, 141, |52, |57-159
i Японiя 277 -280, 290, 292, З01

явка на виборах З37
€вропа, 3ахiдна 92, 158, 209, 225, 22В, 26З

i Нiмеччина 209-211
i сшА 224
i Фiн.л.яндiя 61, 84, В7, 88, 92

комунiзм 157

452

€вропа, Схiдна 85, |44, 157, |5В, 224, 225, 23З
i Нiмеччина 2о8-21,0, 223

ракети США 367

€вропейська асоцiацiя Bi,tbHol торгiв,ri (ЕЕТА)
4о2

€вропейська економiчна спiльнота (€ЕС) 87,

89,402,422
€вропейський Союз 298, З95,396

eKoHoMiKa 353
i Британiя 13,23
i Нiмеччина 206

€гипет 26l^,266,372

жiнки
в Нiмеччинi 222
в США З38
в Фiнrrяндii 90
в Японii 278,282-286,288, З03

забруднення довкi.tля З14, З77, З97

заворушення через побиття Роднi Кiнга, 1992,
сшА 346

<3акон про iммiграцiю з KpaiH Спiвдружностi>
264,266

3алога, CTiBeH 80,96
засадничi цiнностi 44, 51,, 5З

вАвстралii 268,27|
в Iндонезii l98
в Нiмеччинi 234
в США З42,З44,З55
в Фiн,rяндii 9З,96
в Чи,ri 167

в Японii 1З|, 1З2, 1З5, 302, 303
iндивiда 416,4\7
нацiональнаiдентичнiсть 393

збройнi си.tи
ABcTpa.tii 270
Iндонезii |72, \79,1В0, 182, 184, 186-188,

190, 191, 19з, |95, |99, 42l
Нiмеччини 232
сшА 308, з52,з54
Фiнляндii 70, 73,81
Чи,ti I42, |44, |45, |47, \48,150-152, |54,

|60-|62, 164, |67, 169
Японii 110,278

змiна, вибiркова |2, 17, 26, 45, 57

в ABcTpa,rii 27, 241^, 265, 268-270
в Iндонезii \97,200
в Нiмеччинi 207 ,2З4
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Предметний покажчик

в Пiвденнiй Америцi 26
в США З34,З5З
в Фiн,rяндii 24, 62, 65, 94, 99
в Чилi 1З8, 159, 165
вЯпонii 101, i02, l|7,72З,|ЗЗ
в Японii доби Мейдзi 2I, 125,130, 135, 300,

з01
особистiсна 42, 47, 50, 5|
<спорудження огорожi> 55

змiна K.tiMaTy |7З, З72, З74, З79
глоба,tьна 361, 369-372, 381
наслiдки З74,З77

зулуси, народ у Пiвденнiй Африцi 22

Iзраi,tь 214, 259, 266, 289, 349, З94
iммiграцiя 27, 245, 251' 252, 259, 260, 264, 269,

318, 357,396,401,40б
iмператорський рескрипт 1890 року про ocBiTy

в Японii 122
iмnepaTop, японський 103, 111, 113, 114, 116,

118, 119, 12з
в сучаснiй Японii 124, 301
i реформи доби Мейдзi 1З4
пiд час },ругоi cBiToBoi вiйни 131

iмперiя Габсбургiв 228
iмперiя iHKiB 140
Iндiя 107, 17 I, l7 5, 24З, 246, 248, 298, 307, З 1 3,

з72, з77,386, 391, з95, 427
ядерна зброя З62, З63, З65

Iндонезiя \71,-20З
боротьба за владу 17В, 181, 1В4
вибори 179,181
eKoHoMiKa 180, i91, i95,198
збройнi сиьи L79
i Австра.л,iя |73, 177
iндонезiйський досвiд автора книги 172
i Нiдер.л.анди 175
iсторiя 172-\75
i сшА 17r, \72, 177,178, 180, 194
i Чилi 17З, 181
керована демократiя 180, 181, 184
китайцi 189
корупцiя 180,188
,riдери 176,179,180
MacoBi вбивства 172
мiжнароднi вiдносини 19З
мови I74,|76,179
населення 174-776
незалежнiсть 177

повстання З0 вересня 1В4
полiтичний компромiс 173
примирення \7З,L99
рево,tюцiя |77,179
ре,riгiI 174

iндустрiаrriзацiя В4, 103, 121, 301
iндустрiа,rьна рево.,rюцiя 369
IpaK З62,ЗбЗ,422
IpaH 171, З62,З68
Iрпандiя 245, 250, 254, 259
Iсiба, Сiгеру 291
iслам 175, 193, З61
Iс.п.андiя 286, З32, З79, 415, 4|6
Iспанiя |9, |62, 228, 2В0, З82
iсторичний досвiд

ABcTpa.rii 24L, 242, 247
Британii 11

iндивiдiв 16,233
iндивiдiв порiвняно з iсторичним досвiдом

KpaiH 12,15
Iндонезii |72,I93
Нiмеччини 226,232,235
сшА 317, 31в, 320, з2|, ззз, 354, з55
Фiн,rяндii 62, 76, 92, 94, 96
Чи.л,i 1З7- l4t, 165, |67
Японii 10З, 1,04, 109, 292

iсторiя 9, |1, 12, lЗ, 56, 17З
i нацiона,льна iдентичнiсть 407, 40В
iсторичнi оповiдi |9, \57, 172, 408
краlни, кризи 14
методо.л,оriя ьивчення 22, 24
окремих iндивiдiв 143, 153, 168,2\7
порiвняльна 196,226
po,rb лiдерiв 399

урокиiсторii 247,4l0
Iтаьlя 76,81,216

i АвстраrLiя 262
i€Ес 26з
i Нiмеччина 227,228
об'сднання 234

розбiжностi мiж поколiннями 218

Кавур, KaMi.r,to Бенсо 427, 42В
Казахстан З62,З68
<<Калева,tа> (фiнський поетичний епос) 66
Ка.tiфорнiя 101, 108, 120, 137, З16

золота лихоманка 172
i Чи,ri 140
pacoBi заворушення 346
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ПЕРЕВОРОТ

Камбоджа |66, |97, 2О2, 261
Канада 103, 14i, 195,247

взiрець д,tя США 358,406
i Британiя 24З, 247, 248, 25З, 254
iммiграцiя 290
населення 292,З07
ocBiTa 278
порiвняно iз США ЗЗ2,З4З,З57

Кар,rайл, Томас 42З
Картер, ýжиммi |56,З66
Кастро, Фiде,rь 144*148
Катар З08
католицька церква 147, 150

Качинський, Теодор 389
Кекконен, Урхо 86, 87, 89, 92, 9З, 96, 98, 406, 426

Кеннедi, ýжон Фiтцджера.tьд 145, З62,З64
KepTiH, },жон 257

Китай 158,177
вторгнення та окупацiя з боку Японii З13
географiя 309
i 3ахiд 104, \О7,400,412
i Iндонезiя 184, 189, 190

iндонезiйцi китайського походження 193

i Японiя 103, 105, 1,06,72t, \24-|27
система уrод про порти 107

у ýругiй свiтовiй вiйнi 64
Клrтайська Народна Респуб,riка 265

диктаторська форма прав,tiння З13

диктаторський уряд З06
eKoHoMiKa 276,278,З07
збройнi сили 308

зростання рiвrrя споживання 391

i Австра.лiя 240, 245, 265

iмпортер харчiв 311
i Япояiя 293, 294, 296, З02, 401, 404
криваве придушення народних

демонстрацiй 158

ьiдерw 294,З65
масштабний го,л,од (1958*1962) З|4
населення З06, 307, З52,З94
обсяги iнвестицiй у дос,riдження та

розробки 277
ядерна зброя 294,З62

KiM Чен Ин З63
Кiссiнджер, feHpi 156

Кiтiнг, По,t 257
К,rарсфе,tьд, Беата 219
класовi розбiжностi 361, 388

у Британii 11

у США З51,352

у Чи.ti 164

уЯпонii 1l9
Коа.,riцiя народноi едностi (Чилi) 143, 144

Коалiцiя партiй за демократiю (Чи,ti) 158

<<Колапс>> (!,жаред Д,аймонд) 397

Колве,t, Артур 260

колонiалiзлt
в Азii 2O2,29l
в Iндонезi'i |7З-775, 177, |79, 196, 198

i Сукарно 1В0, 182, 183

Коль, Гельмут 224, 225, 23З
коtипромiс, полiтичний

в Iндонезii 17З, 181, 187, 199, З3З
в США 320, З27, З2З, З25-З27, ЗЗ2

в Чилi 138, 141, 145, L52,757,158, 159, 165,
\69,ззз

перевага демократii З15, 319

руйначiя здатностi до по,tiтич ного
компромiсу З22, З24, 335, З31

комунiзм
в Iндонезii |72, |75, |79, |84, 185, 19З, 197,

202
в Нiмеччинi 2о7, 2о9, 21,0

в Фiнляндii 70,73,77, В5

в Чилi 141, 143, 158

кошrунiстичнi перевороти 144

на Кубi 145

Комунiстична партiя Фiн,rяндii В5

комунiстичний заколот (Iндонезiя, 1965) 185,
|87,202

Конвенцiя 1994 року з морського права 397

консенсус нацiона,rьний щодо наявностi кризи
в KpaiHi 54, 181

конституцiя
австра.л.iйська 248"250
американська 319, 320, З21

захiдного типу 1,24

iндонезiйська |77, 1,80, 1,92

нiмецька 115

чилiйська 141,143,14В
чилiйськоi хунти L56, |6|
японська 114, 116, 1,|7, 1,2|, |29, |З1, 282,

289,294,з01
Контрерас, Мануель 16З

кояфуцiанство 11"9, 12З, 130, 17 4
концентрацiйнi табори 51, 63, 69, 221, 22З, 2З1,

256,258,296
Корейська вiйна 261, 474
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Корея 103-105
вiйна з Японiсю |l4,125,126

KopiHHi американцi (iндiанцi) 2|6, 247, З|8,
зз3,409

iндiанцi в Чи,ri 140
iндiанцi пtlрiвняно з австра,r,iйськими

абориrенами 247
KoTei, Фукуока l29
Кракатау, вупкан (Iндонезiя) 173
криза 9,10,12

австра,r.iйська 24|, 27 L, 4|8
азiйська фiнансова 194
вибухове розгортання кризи в Нiмеччинi 27
визнання наявностi 399, 400, 430
гостра 41,42
досвiд попереднiхкриз 49
економiчна в Чилi 155
життева 65
зага,rьнонацiональна 17, 2|, 24, 26, 97, 98,

13з, 199, 2з6,359, 407 , 4|2, 413, 42g,
431

iндонезiйська 767, 1,7З, 797, 422
китайський iсрогпiф, який означас

<криза> 39
Кубинська ракетна криза 144, 145, 3О6, З62,

з64,з67
млявоплинна 270,З05
нафтова i97З року З82
особистiсна 11, 15, 16, 22,23,36,38*40,45,

50,52,54, ц05,406,42L
подолання 46, 47 , 55, 1З4, З58, 40l, 40g, 415,

4r7,4з4
потенцiйна З61
професiйна 37,4З
раптова 422
cBiToBa 393
спонукальна 423
структура 207,35З,З92
Суецька криза 1956 року 261
технологiчна 14
три кризовихудари по Нiмеччинi 226
фiнська 24,96
чилiйська 166
як момент iстинl,r 1З
японська 25, 1О2, IЗ0, 276

Куба 144, 145, \52, З62, З64
Кувейт 30В
культура 52,54,56

австра,riйська 240, 267, 269

Предметний покажчик

германських народiв 417
джерело нацiональноiiдентичностi 407
iмперii iHKiB 1tl0
iндонезiйська \75,|95
нiмецька 228
Спо,tучених Штатiв 354
фiнська 65,76
японська 10З, i21, 276,279, З01,302, 4о4,4l8

KyyciHeH, Отто Вiльгельм 7З,77

Аагос, Рiкардо 159
Ааос 202,261
Аалпандiя 82,83
Ааплалайнен, K,rapa бЗ
Аатвiя 64, 7 L, 96, 227, 260
латиноамериканцi З39,407
AeBi, Прiмо 51
Аенiя, Во,tодимир 427
Аенiнград 70,71,8\,86
AeTe,tbep, Ор,rандо 152
Аитва 62,64,71
AiBaH З94
Аiга Нацiй 265,39З
Ai Густаво 154
,riдери 17, 54, 57, 1,ЗЗ,410, 411, 419

в ABcTpa,rii 269
вбивство лiдера 426
в Iндонеэii 179, 180, 184*190, 197,Igg
в Нiмеччинi 207, 211, 2|3, 220, 22З, 224, 2За,

233
в Фiнzrяндii 62, 73, 77, 82, 97, 98
в Чилi 1З8, 143,749, i50, 160, 16В
в Японii доби Мейдзi 113-117, L20, 12З,

124, |27 ,130, 131, 1з4
нацистськi 205
негативнi нас,л.iдки прав,tiння 232
po,rb в icTopii 421,423,427
у военниti час 428
у Спо.tучених Штатах 332

АiКуанЮ 294,307
Аiндеман, Epix 41
.,,iнiя Маннергейма 7О, 74,78,82
,л,iнiя Одер*Нейссе 223, 23З
,riнiя Паасiкiвi-Кекконена 86, 87, gб
AiHKo,rbH, Авраам З41,, 427, 428
AiHKoMicc, Едвiн В4
Аiхтенштейн З08
Аос-Андже,r.ес 91, 101, 24О, 2g5, З36, 372

pacoBi заворушення З46
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ПЕРЕВОРОТ

Аюксембург 227, 26З, ЗОВ

Аютер, MapTiH 235

мадам Тьен, дружина Сцарто 192

<Майн кампф> (Гiтлер) 71

Майнхоф, Y.lbpiKe 219

Макартур, [уr ьас 257, 258
Маквей, TiMoTi 389

Макмiллан, Гаро.л.ьд 263

Малайзiя 1ВЗ, 190, |96, |99,261, 386, 411

ма.rайська мова 176

Мальта 252

Маннергейм, Карл Густав 62,7О-74,78, 80,82,
96,97 , 98, 426

Маньчжурiя 295

Мао Щзедун 427
марксизм 142,|45, |52, 165, |66, 42|

Мексика 252, 31,|, 312, З33, З55

Менге,tе, Йазеф 214
Мензiс, Роберт 263

MepKe,rb, Аяrеьа 222

Мiжнародна китобiйна комiсiя 299

Мiжнародна конвенцiя iз запобiгання
забрудненню довкi,л..ля з суАен
(MARPOL 73178) з97

Мiжнародний ва,^rютний фонд 181

Мiжнародний орган з морськоrо дна 397

MiHKoB, Майкл 431

Мiсiя Iвакури \|5, |22
<мозаiка> як метафора, що описуе спiвiснування

непоеднуванихе,tементiв 11

Монреа,rьський протоко,t |987 року З97

Моссе, Альберт 131

<Моя лодорож до краю ядерноi прiрви>
(Перрi) 362

Нагасакi, Японiя 105, 126, |3о,З62,380,381

HaHKiHcbKa рiзанина 29З, 295, 296, Ц09

Наосуке, Ii 112

напад на Всесвiтнiй торговий центр 1З8

Наполеон, Бонапарт 20, 22, 228

нАто 367
нафтова криза (1973) 382

нацiона.л.ьна iдентичнiсть |6, 54, 56, З9З

австралiйська 27, 2Ц0, 241^, 264, 26В

британська 57,252
в Iнд,онезii 26, \73, |79, |93, |97 , |98,202

в сучаснiй Ялонii 279,За2
в США З|7,354,359

456

в Японii доби Мейдзi 1З1

iдео,tоriя держави 180

i Ky"tbTypa 99, 121

i нацiональнi мiфи 408

i сила Его 56

нiмецька 223,235

фiнська 65, 66, бВ, 9З-95, 99

чилiйська 165

HepiBHicTb |60, 27 8, 341-343
Нiдер,rанди 106, 109, 373

i lндонезiя 419

iЯпонiя |27,30о
колонiалiзм 175

HiKcoH, Рiчард 156

нiмецька мова 48,67
Нiмеччина, нацистська 7 о, 7 2, 77, 7 9 *8|, 97, 13з

i Фiнляндiя 80, 81

концентрацiйнi табори 51, 162

повна вiйськова поразка (травеяь 1945-го)

lбв
Нiмеччина, повоснна 19, 205

возз'еднання 225, 229, 2З3, 235, 2Зб

eKoHoMiKa 206,2|0
i Британiя 211

iсторiя 217,222,226
iЯпонiя 207,2|8
криза 26,27
окупацiйнаадмiнiстрацiя 282

окупацiйнi эони 206, 2О7

порiвняно зi Спо.tученими Штатами 209,2|7

примирен}Iя 224,2Зб

рЬзбiжностi мiж поколiннями 208, 216, 2|7

розчленування 2З5,41З
студентськi заворушення 216

традицiйний авторитаризм 206, 2|6

у р я д 2|2, 220 -222, 225, 229

Нiцше, Фрiдрiх 39

Нобелiвська премiя 293, 318, 319

НоваГвiнея 50,5З,|96
i Австра.л.iя 245, 253, 257, 258, 26I, 265, 268

i Iндонезiя 77З,|?6,I78,182,18З, 193, 195,

201

Нова 3е.л,андiя 90, 247, 26|
i Британiя 250
i сшА 356
i Японiя 103, 126, \27,28З,300

Норвегiя 77, 78, В0, 222, 227, 308, З66, З89

*rop*u ..ro*"u ання 297 , З7З, З87 , 388, З90,

з9\,з92

l-



Предметний покажчик

HypMi, Пааво 68, 98
Нюрнберзький трибуна,r 21,1,, 212

Обама, Барак 322
Об'еднанi Арабськi Емiрати З08
OKiHaBa 105
O,tbKeH, Бенджамiн 425, 426, 427, 42В, 4ЗО
O'Hi.t, Томас 320
оон 181,265,з9з,з96

i Iнд,онезiя 178, 181, 183, 190
операцiя <Кондор> 151
Опiумна вiйна (18З9-1842) 1,07

Освенцiм, концтабiр 5\, 2\З, 2|9
освенцiмськi суди 2|З
ocBiTa в сшА 314, 316, 335, 345, 350

iнвестицii 3l8, З49, 355
порiвняно з фiнською 352
порiвняно з японською З52

розбiжностi в якостi 351

Паасiкiвi, Юхо 86,87, 89
Пакистан 166, 17 1, 264, З62, 36З, З65, ЗбВ, З72
Палестина 219
Па.л.ьстен, Йоган BiKTop 63
Панкасiла (iндонезiйськi нацiона,льнi

принципи) i80, 192, 19З,202
Парагвай |52,4З4
партизанська тактика пiд час 3имовоi вiйни В2

Партiя зелених (Нiмеччина) 220
Партiя Xl,C (Нiмеччина) 224, 233, 429
Патнем, Роберт З28,З29
Перл-Гарбор, японський напад 12В, 256, 404,

420,429
Перрi, Вi,rьям З05, З62, 366, З67, 400, 413, 420,

42|
Перрi, Метью 108, 109, 1||,|22,\2З,730,226,

277,з01
Перу 137, 1З9, 140, 16i, 166, 29|, З86
Перша cBiToBa вiйна 56, бI, 69, 7 6, 726, 2З0,

2з|,232,234
Австрапiя 253, 255, 256, 258
вiдповiдальнiсть 209,40З
Нiмеччина 209, 210, 229, 2З5, 236, 409

писемнiсть 394
захiдна 114
китайська 114
ялонська 110,114

Пiвденна Корея 282, 298, З52, 38|
iЯпонiя 28З,286,З49
ocBiTa 351

Пiвнiчна Корея 197, 208, 363
i сшА 306, 368
ядерна зброя 294, З62, З64, 365, З68

Пiночеъ Августо 25, 26, 9В, |33, |43, 749-\7З,
1в1, 188, 191, 194, 226,27|,4ов,427

авторитарний сти.tь lтрав,riння 150
американська урядова пiдтримка 156

вiйськова диктатура 9В

збройнi сиьи I49
i eKoHoMiKa 153, 154, 155
i конституцiя 161
кар'ера пiс,tя поразки 160
пiдтримка чи,tiйцiв 161

поразка 157
та€мна по.л,iцiя 151
тортури 25,150
як,riдер 143, 150, 153

Пiньера, Себастiян 159
план Коломбо з азiйського розвитку 266
план Марша.t,л.а 8В,210, 2З5
л,r,ан Моргентау 209
пожежа в кафе <Кокосовий гай> (Бостон)

9_1|
Полiнезiя 20,245
По,rк, },жеймс 424
Попьща 62,215,286

варшавське гетто 22З
i Нiмеччина 206, 22З, 228, 23З, 236
iCPCP 7|,85,\ц4
у !,ругiй свiтовiй вiйнi 74, 40З

Португа.л.iя 17 4, 195, 26L
Пратс, Kap,1,oc 151
природнi ресурси 191, 384

виснаження 297, 300, 374
i Австралiя 259
i Японiя 296, 297, 302, 418, 420

рацiонапьне використання i збереження
з82

управлiняя 298,40|
Пруссiя 22, |15, 223, 2ЗЗ
психотерапiя 11,, 29, З9, 4I
Путiн, Во,rодимир 367
Радд, KeBiH 244
Радянський Союз (СРСР)

економiчнi та полiтичнi проблеми 224
занепад 235
i Нiмеччина 80, 85,228
i Фiнztяндiя 24, 62, 64, 68-В7
i Японiя 127

457



ПЕРЕВОРОТ

конфронтацiя зi Сполученими Штатами
та Захiдною €вропою 209

крах 158
Кубинська ракетна криза 144, 145
полiтика свiтового пануваrrня 144

холодiна вiйна 144,209
ядерна зброя З62, 36З, З64

радянсько-нiмецький пакт 71
Рейган,Рональд 156, 320
Реслер, Герман 1З1
Рипr, стародавнiй 14
Рiвз, Рiчард 345
Рiгбi, Девiд 14
Рiчардсон, Чарльз 112
Росiйська револ.юцiя, |9\7 69
Росiйсько-японська вiйна (1904*1905) 128
Росiя, дорадянська

iНiмеччина 2З2,23З
i Фiнляндiя 61, 69, 94, |98
i Японiя 109, 125, |26, |27

Росiя, пострадянська
автокра,гiя 62
i сшА 306, 307
i Фiнляндiя 66, 69, 87 ,89,92
ядерний арсенал 362, З63, 365

Рохас, Родрiго 156, 164, 169
Руанда 166,434
Рузве,rьт, Елеонора 47
Рузве.,,ьт, Теодор 355
Рузве,л.ьт, Франк,riн 7 6, 177, 427, 428, 429
Рупrунiя 85
Рух рево,tюцiйних лiвих сил (MIR) 148

саамська мова 66
CaapiHeH, Ееро 68
самооцiнка, чесна 44, 47, 39З

в ABcTpa,tii 268
в Iндонезii 198
в Нiмеччинi 231
в сучаснiй Японii 302
в США З55
в Фiн,ляндii 93
в Чилi 138
в Японii 102
в Японii доби Мейдзi 126, |27, 129
зага,tьнонацiонаrtьна 54
особистiсна 48
особистiсна лорiвняно iз

загальнонацiональною 55

45в

Сандаканський марш cMepTi (Борнео, },руга
cBiToBa вiйна) 258

CaH-MapiHo 308
Свiтовий фонд дикоi природи (W'WF) 192

Сербiя З67
си,rа Его 47, 56
синтоiзм 123

Сiбелiус, Ян 68, 9В

Сiнгапур 248, 255-257, 259, 26З, 265, 266, 27 |,
277, 27 9, 2в9, 294, 308, зi7, з5 |, з86, 4о2,
405

Скандинавiя 65,66,284
Со,rженiцин, А,tександр 89

Сохiлл, Iзабе.tь З45
Спiвдружнiсть нацiй 183, 246, 262, ZбЗ, 264,

271
Спо.tучене Королiвство 250, 26З, 27 6, 28'3, ЗlЗ,

з41,402,4\2
Спо.rученi Штати Америки

<винятковiсть> Америки 356
Громадянська вiйна З20

!,екzrарацii неза,,rежностi 342

eKoHoMiKa 306
жiнки ЗЗ8
збройнi сили 308, 352,З54
i Австра.tiя З10, ЗЗ2, ЗЗ7,З59
i Британiя 312
i €вропа 310,332,3З7
i Iндонезiя ЗЗЗ,ЗЗ7
i Китай З05-3i0
iммiграцiя З18,320
iнвестицii З08, З18, 347, Ц01.

i Нiмеччина 306, 307, 314, 338, З43, З5|, З52
i Росiя 306, 307,326
i Фiнляндiя З51, З52, 359
i Чилi 33З
i Японiя 306-30В, З13, 314, 317
Конгрес З|9,320,З21,
корупцiя З\7,З54
лiдери ЗlЗ, З22,З32
млявоплинна криза 305
иаселення З06,307
нацiональна iдентичнiсть З17, З54
незалежнiсть 342
HepiBHicTb 341,401
переваги 306,308-З19
поляризацiя З25,326
система охорони здоров'я 352
соцiально-економiчна MoбizrbHicTb 317
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Предметний покажчик

у },ругiй свiтовiй вiйнi 312
ядерна зброя З62

(спорудження огорожi> 42, 44
справа журналу <Шпiгель> (3ахiдна

Нiмеччина) 221
CTa,riH, Йосил 7 0, 7 l, 7 4, 82, В7, 95, 96, 98, 224,

427
i Фiнляндiя 72,7З,77,79,8|, Вб

стороння допомога 34

для ABcTpa,tii 270

для Iндонезii 180, 191, 19В

для Нiмеччини 208-210, 2З5

для сучасноiЯпонii 299

д.ля Фiн,tяндii 65, 7 6, В0, 97

для Чи.лi |42, |45, |46, |54, 156, |66
дая Японii доби Мейrдзi i30, 135

студентськi бунти (1968) 215,219
Судан 25З,254
Суецька криза 11, 261,266,З5В
Сукарно 5, 171, i80-192, 197-\99,410, 411,

420,427,429
Суматра 1,5, \7З-17 5, 178, |95
Сухарто 6, |3З, |67, 171, 186-200, 41,|, 427 , 429

i Сукарно 186
Схiдна Нiмеччина (Hl,P) 207

втiкачi з НДР 208
i 3ахiдна Нiмеччина 208
iCPCP 224
i Угорщина 225
повстання (195З) 208

репарацii 235
Схiдний TiMop 174, 193, 195, 196,26\

Таiланд 261
Тайвань 125,2В9,3В|
Тайсуке, Iтагакi 129
тероризм

в Чилi 138, 151

i <брудна бомба> З68
напад на Свiтовий торговий центр (11

вересня 200i-го) З89
нiмецька терористична група <Фракцiя

Червоноi apMii> 219
ядерна зброя З62

терпляче ставлення до поразки
в Нiмеччинi 235
в окремих iндивiдiв 49,56
в Японii 102, З01
в Японii доби Мейдзi 131

TiMop 174, 19З, |95, 796, 26J^

Толстой, lуев 424
Томсrацу Годаi 116
Торо, Генрi ýевiд 35
Трамп, ,Щона.льд 2З
Трумен, Гаррi 424

угорська мова 66

Угорщина 85, 89, 96, |44, 225, 227, 2З5
}kpaiHa З62,4З4
Уругвай |З9,|52,4З4
усвiдомлення кризи

в сучаснiй Японii 276,299
в США 305
в Фiн,tяндii 95
в Чи,^.i 155
в Японii добl.r Мейдзi 102, 1З0
г,tоба,,rьне 355
особистiсне 39,44
особистiсне порiвняно iз

загальнонацiона,tьнлrм 11

уроки iс,горii 434
Утзон,Йорн 267

феодалiзм L\7,1l8,|24
Фiджi 243
Фiлiппiни 261
Фi,rлмор, Мiллард 108

фiнляндизацiя 25, 92-94, 97, 406
Фiнляндiя 61

вимоги СРСР 72
вiйськовi втрати 64
громадянська вiйна 69

друга вiйна з Радянським Союзом (1941-
1944) 64

eKoHoMiKa 61, В4,85
збройнi сили 70,7З,В7
3имова BiilHa 7З,80, В2,8З, 95,97,98
зовнiшня полiтика В7
i Британiя 71,72,76
i Iндоrrезiя 98
i Нiмеччина бL, 69*71, 76, 77, 79
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пр0 АвтOрА

IHTepec ýжареда ýаймонда до icTopii та географii певною мiрою обумов-
лений тим, що BiH, народившись 1937 року, зростав пiд час !,руrоi cBiToBoi

вtйни, коли йоrо батько прикрiпrrював кнопками до стiни спальнi мапи,

якi вiдобрах(али щоденнi змiни в ходi бойових дiй на европейському та

тихоокеанському театрах бойових дiй. Першi двадцять один piK життя ав-

тора стисло описано на cTopiHKax 33-37 цiеi книги. Чотири роки, що ix

!,жаред провiв у €вропi, навчаюсь в аспiрантурi, сприя,rи його розумiн-
ню важливостi такого фактора, як географiя. Йоrо британськi, нiмецькi,
югославськi та фiнськi лрузi, що народилися близько 1937 року, мали жит,
теъийt досвiд, дуже вiдмiнний вiд досвiду ýжареда й досвiду один одного,

бо iM судипося з'явитися на cBiT в абсолютно рiзних з географiчноi точки
зору мiсцях.

Аспiрантура пiдготува,rа ýжареда до кар'ери дос,tiдника та викладача
(працював у,rабораторii фiзiо,rоrii медичного факу,rьтету Каrriфорнiйсько-
го унiверситету, що в MicTi Аос-Андже,rес). IHTepec одразу до багатьох

наук спонукав його до другоi, паралельноi, кар'ери - в царинi еколоrii та

ево,rюцii птахiв HoBoi Гвiнеi, куди BiH здiЙснив 31 експедицiю. Серед opHi-

тологiв ýжаред вiдомий, зокрема, тим, щ0 повторно вiдкрив (на вершинi
неваселеного гiрського хребта Фоджа, куди його доставили геrriкоптером)

новогвiнейського золотогрудого шалашника, ранiше вiдомого лише по тих
чотирьох екземплярах, якi опинилися в однiй iз паризьких капелюшних

майстерень у 1В95 роцi. Нова Гвiнея та [i чудовий народ справили на життя

ýжареда неабиякий вплив.
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Народженняу |9В7 роцi синiв-б,rизнюкiв пiдштовхну,rо ýжареда до ycBi-

домлення того, що майбутне його дiтей залежатиме не вiд фiвiоzrогii жовч-

ного Mixypa i не вiд птахiв НовоТ Гвiнеi, хоч якими б гарними вони буrrи, а вiд
стану справ у cBiTi. I тому BiH розпочав свою третю кар'€ру - став писати
книги з icTopii та географii. Як зазначив один в оглядачiв, широта iHTepeciB

ýжареда ýаймонда наштовху€ на Аумку, що пiд йоrо iMeHeM насправдi дiе
<цlла комlсlя eкcпepTlB>,

Нинi, у вiцi В1 piK, Щжаред продовжуе викла-

дати географiю старшокурсникам Калiфорнiй-
ського унiверситету i на пенсiю ilти не збираеть-
ся. Проводячи чимало часу iз дружиною Mapi,
синами ýжошуа й Максом, своiми друзями, ýжа-
ред щодня ходить до Аос-Анджелеського каньйо-
ну споглядати пташок, кiлька днiв на тиждень
тяга€ <залiзо> у спортзапi, раз на тиждень на-

вча€ться iталiйськоi, iнколи на рояrti грае класи-
ку в музичних камерних квартетах.
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