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3СЛОВО РЕДАКТОРА

єВгЕній шАТіЛОВ, 
гОЛОВний РЕДАКТОР 

жуРнАЛу «гЕРОЛьД»

Ще один крок у посттеперішнє

Вітаю вас, шановні прихильники 
журналу «Герольд»! 

Згадуючи уявлення людей кінця 
ХІХ ст. про наше, ХХІ ст. ми розуміємо, 
що загалом їхні прогнози не справди-
лись. Речі, звичні для них, перебувають 
і у нашому повсякденному вжитку, тех-
нології значно просунулись уперед, але 
головні принципи їхнього функціону-
вання залишились сталими. Але найго-
ловніше – людина, усі її психо-фізичні 
особливості, цінності також практично 
не змінились. Хіба що ми стали силь-
нішими і вище зростом. У одного з на-
ших журналістів був пост про це – що 
у людства не буде майбутнього, лише 
посттеперішнє. Людство навряд чи змі-
ниться наступного року, через рік та у 
найближче десятиліття. Ми не повинні 
сподіватись, що скоро усе буде зовсім 
інакше. І це не сумна новина, це просто 
данність. І з нею ми крокуємо у наступ-
ний рік.

Зрозуміти і скласти загальне уяв-
лення, яким був минулий рік, а також 
робити припущення, які економічні, 
політичні і соціальні трансформації че-
кають нас у наступному, ми пропонує-
мо з нашим традиційним підсумковим 
випуском. Ми, як завжди розглядає-
мо події цього року усебічно – 2015, як 
пам’ятаємо став «найкращим у історії 
людства». Подивимось, чи зможе ство-
рити йому конкуренцію 2016!
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2016 став роком багатьох потрясінь 
у політичному житті західних країн. Зу-
стрічаючи новий 2016 рік, ми навряд чи мо-
гли подумати, що через 11 місяців Британія 
буде готуватися до виходу з ЄС, а Сполучені 
Штати — до інавгурації Дональда Трампа. 
Одночасно відбулися більш передбачувані — 
хоч від того не менш важливі — події, як-то 
розвиток ядерної програми КНДР чи заго-
стрення конфлікту в Сирії. Про ці та інші 
найважливіші події 2016 року розповідає 
американський експерт із зовнішньої полі-
тики Джеймс М. Ліндсі.

Статті, які публікувалися впродовж 2016 
року, задавалися питанням, чи є він найгір-
шим роком в історії. Він не є. Це навіть не 
найгірший рік за останні півстоліття (поду-
майте про 1968, 1974 чи 1979). Але у 2016 році 
безсумнівно відбулося багато важливих для 
світу подій. Це список із десяти найважливі-
ших. Раджу прочитати його уважно: багато з 
них матимуть своє продовження у 2017 році.

10. Укладення мирної угоди в Ко-
лумбії

Якщо ви не добиваєтеся мети з першої 
спроби, знайдіть інший спосіб досягнути її. 
Президент Колумбії Хуан Сантос добросовіс-
но виконав цю пораду. Він виграв свої перші 
вибори у 2010 році, обіцяючи продовжувати 
колумбійську п’ятдесятирічну боротьбу проти 
марксистського радикального повстанського 
угруповання Революційні збройні сили Ко-
лумбії (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia, FARC). Зайнявши президентський 
пост, він змінив свою позицію. Кількарічні 
мирні переговори зрештою закінчилися за-
явою 25 серпня 2016 року: обидві сторони ді-
йшли згоди щодо шести пунктів переговорів і 
погодилися провести загальнонаціональний 
референдум, щоб затвердити угоду. Попере-
дник Сантоса Альваро Урібе очолив критиків, 
які атакували цю угоду за поступки колумбій-
ського уряду FARC. Опитування передбачали, 
що варіант “так” переможе із значним відри-
вом. Однак колумбійці відхилили угоду. Сан-

10 найважливіших світових подій 2016 року

АНТОН ПРОЦЮК ТЕМА НОМЕРА
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тос, який отримав Нобелвську премію миру 
2016 за свою роль в переговорах, наполіг на 
тому, щоб викувати нову угоду. Опублікова-
на 24 листопада, вона зробила жорсткіши-
ми деякі положення щодо членів FARC. Але 
найбільшою зміною стало усунення вимоги 
загального референдуму. Без необхідності 
народного голосування, Конгрес Колумбії за-
твердив угоду наступного тижня. Колумбійці 
сподіваються, що вона буде дієвою: у кон-
флікті з FARC загинуло понад чверть мільйо-
на людей.

9. Імпічмпент президентів Півден-
ної Кореї та Бразилії 

Професійна порада для демократично 
обраних політиків: уникайте скандалів. Як 
Президент Бразилії Ділма Русеф, так і пів-
деннокорейська президент Пак Кин Хє не до-
трималися цього правила. Русеф думала, що 
2016 стане роком політичного тріумфу завдя-
ки тому, що Бразилія вперше прийме Олім-
пійські ігри. Натомість неефективна еконо-
міка і грандіозний скандал з “Петробрасом”, 
державною нафтовою компанією, яку Русеф 
колись очолювала, опустили її рейтинг до 13 
відсотків. Русеф не була замішана в самому 
скандалі з “Петробрасом”. Натомість, її опо-
ненти звинуватили її в маніпуляції з фінансо-
вими документами у 2014 році, щоб прихова-
ти зростаючий фіскальний дефіцит Бразилії і 
забезпечити її переобрання на другий термін. 
У серпні бразильський Конгрес виставив її на 
вихід. У Кореї Пак зіткнулася із жорсткою 
критикою у жовтні, коли стало відомо, що її 
давня подруга використовувала їхні стосун-
ки, щоб впливати на рішення уряду і вимага-

ти гроші у корейських компаній. Сотні тисяч 
південнокорейців вийшли на вулиці з вимо-
гою імпічменту Пак. У грудні Національна 
асамблея Південної Кореї виконала побажан-
ня народу. Пак зараз відсторонена від своїх 
обов’язків, поки Конституційний суд розгля-
дає рішення Національної асамблеї. Від суд-
дів все ще залежить, наскільки швидкою буде 
відповідь на політичні потрясіння в Бразилії 
і Південній Кореї і чи буде вона взагалі. Став-
ки високі. Бразилія і Південна Корея зараз є 
дев’ятою і одинадцятою економіками у світі, 
і Південна Корея знаходиться на важливій 
геополітичній лінії розлому.

8. Падіння Східного Алеппо 
Те, що починається надією, може закін-

читися трагедією. Коли сирійці підняли ре-
волюцію в березні року, виглядало на те, що 
Башар Асад втратить владу. Очолюваний 
ним алавітський уряд спочатку поступив-
ся значною територією повстанським угру-
пованням. Однак завдяки використанню 
варварських тактик, які включали в себе хі-
мічну зброю і бочкові бомби, Асад зрештою 
зумів нейтралізувати втрати. За допомогою 
прямого втручання в конфлікт Росії у верес-
ні 2015 року сирійські сили пішли в наступ. 
У червні 2016 вони почали масовану опера-
цію із захоплення зайнятої повстанцями те-
риторії у Східному Алеппо, яке колись було 
найбільшим містом Сирії. Перемир’я, укла-
дене між Росією і Сполученими Штатами у 
вересні, майже одразу зазнало краху. Попри 
моторошні фото та відео, Сирія та Росія від-
мовилися зупинити наступ на місто. У той же 
час, ні США, ні жодна інша країна не змогли 

ТЕМА НОМЕРА
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змусити їх зупинити “найжахливішу гумані-
тарну кризу нашого покоління”. Минулого 
тижня була укладена угода, яка дозволила 
залишкам сил повстанців — разом із багать-
ма жителями — евакуюватися з міста. Падін-
ня Алеппо не закінчить громадянську війну в 
Сирії, в якій вже півмільйона людей загинули 
і ще одинадцять мільйонів були змушені по-
кинути свої домівки. Значна частина східної 
частини Сирії залишається в руках повстан-
ців. Навіть після падіння Алеппо Ісламська 
держава знову відбила у сирійських та росій-
ських військ історичне місто Пальміру. Тра-
гедія продовжується.

7. Невдалий переворот в Туреччині
Соціальні мережі можуть бути потужним 

інструментом. Прикладом є спроба перево-
роту 15 липня в Туреччині. Близько опівно-
чі за місцевим часом турецька армія почала 
спробу повалення президента Реджепа Таї-
па Ердогана, який в останні роки все більше 
рухається в бік встановлення авторитарного 
режиму. Військові заявили, що їхньою метою 
є “відновити конституційний порядок”. Спо-
чатку виглядало, що переворот, якого ніхто 
не міг передбачити, буде успішним. Ердога-
на, який відпочивав у чарівному прибереж-
ному містечку Мармаріс, ніхто не міг знайти. 
Раптово він з’явився на екранах телевізо-
ра по всій країні. Використовуючи додаток 
FaceTime для iPhone, він закликав співгрома-
дян дати відсіч перевороту. Турки відповіли. 
Тисячі вийшли на вулиці, і до ранку лояльні 
до уряду військові сили повернули контроль. 
Ердоган звинуватив у перевороті Фетхуллаха 

Гюлена, свого колишнього політичного со-
юзника, який зараз живе у добровільному ви-
гнанні в Пенсильванії, і зажадав його екстра-
диції. Вашингтон відмовився виконати цей 
запит через відсутність вичерпних доказів, 
що розлютило Анкару, дало харч конспіроло-
гічним теоріям про участь у перевороті Спо-
лучених Штатів і спричинило напруження в 
американсько-турецьких відносинах. У своїй 
країні Ердоган провів масову чистку підозрю-
ваних “гюленістів”, яка згодом поширилася 
на критиків влади усіх мастей. Заарештували 
або звільнили понад 100 тисяч чиновників, 
закрили або покарали іншим способом низку 
медіа і взяли під арешт впливових курдських 
політиків.

6. Обрання президентом Філіппін 
Родріго Дутерте

Зовнішня політика рідко впливає на ви-
бори, але вибори точно безсумнівно на зо-
внішню політику. Родріго Дутерте переміг 
президентські вибори у Філіппінах у травні, 
набравши 39 відсотків голосів, і швидко змі-
нив підходи Маніли. Популіст, прихильник 
бравади і активний опонент США, він дис-
танціював Манілу від Вашингтону, країни, 
яку люблять більшість філіппінців і яка має 
договір про співпрацю з Філіппінами. Він на-
звав Барака Обаму “сином шльондри” тагаль-
ською мовою, оголосив курс на “відділення” 
від Сполучених Штатів і заявив, що амери-
канські війська повинні покинути Філіппіни 
за два роки. Найбільшу вигоду із антиаме-
риканського курсу Філіппін отримує Китай, 
який не користується популярністю серед 

ТЕМА НОМЕРА
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філіппінців. Після того, як міжнародний три-
бунал відхилив масштабні претензії Китаю у 
Південнокитайському морі у довгоочікува-
ному позові, ініційованому Філіппінами, Ду-
терте заявив, що рішення повинне “відійти 
на другий план”, намагаючись покращити 
стосунки з Пекіном. Дутерте поки не зробив 
нічого непоправного, тому є можливість, що 
він намагається зіштовхнути дві наддержави 
між собою. Хоча його кампанія позасудових 
розправ із наркозалежними і наркоторгов-
цями не завдала шкоди його популярності на 
батьківщині, це може стати ключовою пере-
шкодою у відносинах Філіппін зі США. Цю 
кампанію, у рамках якої загинули понад 4 ти-
сячі людей, осудила міжнародна спільнота. 
(Дутерте стверджує, що він убивав злочинців 
“особисто”, коли був мером Давао). Якщо Ду-
терте вирішить змінити напрям зовнішньої 
політики Маніли, це докорінно змінить увесь 
геополітичний ландшафт у Східній Азії.

5. Провал Транстихоокеанського 
партнерства

Із верхівки на самий низ можна опустити-
ся швидко.  Транстихоокеанське партнерство 
(ТТП) почалося у 2016 році з великою пом-
пою. Угода, укладення якої зайняло кілька 
років, стала найбільшою регіональною тор-
говою угодою в історії і наріжним каменем 
політики адміністрації Обами з відновлення 
балансу в Азії. Але угода зазнала різкої кри-
тики з боку кандидатів у президенти як від 
Демократичної партії, так і від Республікан-
ської. Адміністрація Обами сподівалася, що 
Конгрес проголосує та ТТП на останній се-
сії цього скликання. Але обрання Дональда 

Трампа поклало край надії, яка була, мабуть, 
малореальною з самого початку. Одинадцять 
країн, які долучилися до Сполучених Штатів 
у ТТП, зараз полишені самі на себе і розби-
раються, що роботи далі. Багато експертів із 
зовнішньої політики впевнені, що найбільше 
від невдачі ТТП виграють не американські ро-
бітники, а Китай, у якого зараз з’явився шанс 
закласти правила, які визначатимуть торгів-
лю у найбільш динамічному регіоні світової 
економіки. Ще більшою загрозою є занепад 
торгової лібералізації, поширення якої по 
всьому світу очолювали США. Це може при-
нести непередбачувані результати для всіх 
країн земної кулі.

4. Ракетні і ядерні виробування Пів-
нічної Кореї. 

Що робити, якщо виштовхуєте бляшанку 
з дороги, а дорога закінчується? Це питання 
може незабаром постати перед Сполученими 
Штатами. Понад два десятиліття Вашингтон 
тиснув на Пхеньян, щоб той закрив свою ядер-
ну програму. Але Північна Корея продовжує 
наполегливо рухатися вперед. У січні вона 
здійснила четверте із 2006 року ядерне ви-
пробування. За ним послідувала серія випро-
бувань балістичних ракет. Потім, 9 вересня, 
вона реалізувала п’яте ядерне випробування, 
добившись вибухової потужності у 10 кілотон, 
що наразі є рекордною цифрою. Попри заяви 
Пхеняну, Північна Корея навряд чи створила 
технологію, необхідну для побудови водневої 
бомби. Їй також, мабуть, потрібно ще кілька 
років, щоб створити ядерну бомбу з ракетою, 
спроможною із високою ймовірністю досяг-
ти Сполучених Штатів. Північна Корея уже 
може нанести удар по Японії та Південній 
Кореї. У липні Вашингтон і Сеул домовилися 
розмістити у Південній Кореї потужний про-
тиракетний комплекс THAAD. США також 
працювали з Китаєм над більш жорсткою ре-
золюцією Ради Безпеки ООН, яка обмежила 
експорт північнокорейського вугілля, голов-
ного джерела твердої валюти для країни. Але 
поки що Пхеньян не пішов на поступки. Саме 
тому президент Обама закликав новообрано-
го президента Трампа зробити КНДР ключо-
вим пріоритетом для його адміністрації.

ТЕМА НОМЕРА
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3. Рішення британців покинути Єв-
ропейський Союз

Не довіряйте опитуванням. Це один із 
уроків червневого референдуму щодо виходу 
із ЄС у Британії. Всі опитування (і букмекери) 
показували незначну перемогу прихильни-
ків залишення у Європейському Союзі. На-
томість британці із результатом 52 відсотки 
до 48 проголосували за те, щоб вийти з нього. 
Голосування підкреслило фундаментальні 
розбіжності всередині Сполученого Королів-
ства: Шотландія і Північна Ірландія проголо-
сували проти виходу, так само як і молодші, 
краще освічені жителі міст. У той же час, Ан-
глія, Уельс та старші, менш освічені жителі 
сіл були за вихід. Референдум зруйнував по-

літичну кар’єру прем’єр-міністра Девіда Ке-
мерона, який і організував його. Тереза Мей, 
яка виступала за залишення в ЄС, перемогла 
у боротьбі всередині Консервативної партії за 
пост прем’єр-міністра. Вона одразу чітко за-
явила, що “Брексіт означає Брексіт”. Але про-
стіше сказати, ніж зробити. У британському 
уряді різні думки щодо того, яких умов роз-
лучення з ЄС він має добиватися. Якщо лис-
топадове рішення суду залишиться чинним, 
британський парламент повинен буде про-
голосувати за задіяння 50 статті Лісабонської 
угоди і таким чином почати формальний про-
цес виходу з ЄС. Мей каже, що вона хоче зро-
бити це до березня, але на уряди Нідерландів, 
Франції та Німеччини чекає переобрання у 
2017 році. Вони навряд чи будуть вирішува-
ти те, на які поступки Британії вони готові 
піти, поки своє слово не скажуть їхні виборці. 

Тому нам слід очікувати ще кілька розділів у 
сазі “Брексіт” з можливістю неочікуваних сю-
жетних вигинів — і можливого відділення від 
Сполученого Королівства Шотландії.

2.Втручання Росії у президентські 
вибори в США. 

Ми думали, що Інтернет покращить якість 
американської демократії. Він може стати на-
шою ахіллесовою п’ятою. Вся американська 
розвідка сходиться на тому, що російські 
оперативники зламали  систему електро-
нної пошти, яка належала Демократичному 
національному комітету (ДНК) і Джону По-
десті, керівнику передвиборчого штабу Гіл-
ларі Клінтон. Потім вони передали викраде-
не на опублікування WikiLeaks. Злами були 
здійснені групами під назвами “Cozy Bear” 
(Затишний ведмідь) і “Fancy Bear” (Модний 
ведмідь), обидві з яких, очевидно, працюють 
на ГРУ, російську розвідувальну службу. У ве-
ресні ФБР повідомило про хакерську актив-
ність найманого працівника ДНК невисокого 
ранку, який працював у технічний підтримці. 
Він не вжив ніяких заходів, а ФБР не зробило 
нічого, щоб попередити якогось високопос-
тавленого працівника ДНК. WikiLeaks по-
чала публікувати тисячі вкрадених електро-
нних листів у липні 2016 року. Вони містили 
компромат на помічників Клінтон, що могло 
завдати шкоди її рейтингу серед виборців. У 
жовтні американська влада офіційно звину-
ватила російський уряд. Спочатку США за-
являли, що Росія намагалася посіяти хаос на 
виборах і таким чином нанести шкоду амери-
канській демократії. Однак минулого тижня 
з’явилися новини, що ЦРУ дійшло висновку, 
що з високою долею ймовірності дії Росії були 
спрямовані на допомогу Трампу і що росій-
ський президент Володимир Путін особисто 
санкціонував операцію. Незабаром з цим ви-
сновком погодилося і ФБР. Трамп заперечив 
заяви, що Росія намагалася йому домогти, як 
“безглузді” і запитав, чому питанння злому 
не було “підняте до виборів”. (Насправді воно 
було). Обама наказав почати розслідування 
і пообіцяв “вжити заходів” проти Росії. Пар-
тійні лідери в Конгресу закликають до розслі-
дування, але розходяться в тому, хто повинен 
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його проводити. Залишайтеся в курсі. Скоріш 
за все, ця історія залишиться з нами надовго.

1. Перемога Дональда Трампа на 
президентських виборах в США 

Дональд Трамп сміється останнім. З мо-
менту, коли він оголосив про свою позбавлену 
шансів на успіх участь у виборах президента 
США 16 червня 2015 року, політичні експер-
ти не вірили в його шанси. Але 8 листопада 
американці обрали його 45-им президентом 
Сполучених Штатів. Він потрапив у особливу 
групу: Трамп є одним з лише п’яти президен-
тів, які перемогли вибори, програвши голосу-
вання на прямих виборах. Також він перший 
президент без попереднього досвіду роботи ні 
в уряді, ні в армії. Кандидат Трамп обіцяв по-
будувати стіну на кордоні з Мексикою, погро-
жував розірвати ключові торгові угоди США, 
ставив під сумнів доцільність американських 
союзів і загалом критикував зовнішню полі-
тику, яку проводили обидві партії за останні 
три десятиліття. Як друзі, так і недруги зараз 
цікавляться, як зовнішньополітична доктри-
на “Америка попереду” виглядатиме на прак-
тиці. Політика щодо наддержав може зазна-
ти значних змін: Трамп обіцяє суворіший 
курс з Китаєм і м’якший курс з Росією. Його 
намагання щодо останнього можуть посіяти 
розбрат між Трампом і лавами Республікан-
ської партії, особливо на фоні висновку ЦРУ, 
що Кремль працював на те, щоб він виграв 
вибори. Загалом, існує висока ймовірність, 
що зовнішньополітичні рішення президента 
Трампа будуть переважати в новинах у 2017 

році і можуть  кардинально змінити відноси-
ни Америки зі всім світом.

Інші важливі історії 2016 року: У січні ди-
пломатичні відносини між Іраном і Саудів-
ською Аравією були розірвані після того, як 
саудівці стратили шиїтського клерика Німра 
аль-Німра. У лютому папа Франциск і патрі-
арх Кірілл зустрілися на Кубі, що стало пер-
шою зустріччю глав Католицької і Російської 
Православної церков майже за тисячу років 
(насправді папа і московський патріарх не зу-
стрічалися ніколи: на момент розколу Церк-
ви у 1054 році Московського патріархату ще 
не існувало — прим. перекладача). Південна 
Африка, Гамбія і Бурунді оголосили про свої 
наміри вийти з Міжнародного кримінально-
го суду. Терористи здійснили великі атаки в 
Ніцці, Бельгії, Пакистані і Орландо (США — 
прим. перекладача). Посилилася громадян-
ська війна у Південному Судані. Публікація 
Панамських документів у квітні показала, як 
деякі багатії ховали свої гроші в офшорах. Ві-
рус Зіка став значною світовою загрозою для 
здоров’я. У жовтні підтримана курдськими 
військами і очолювана Силами спеціальних 
операцій США іракська армія почала наступ 
для відвоювання Мосула. Маттео Ренці, який 
у 2014 році увірвався на політичну сцену Іта-
лії як наймолодший прем’єр-міністр, подав 
у відставку у грудні після того, як італійці зі 
значним відривом проголосували проти його 
плану реформи італійської політичної систе-
ми. Того ж тижня австрійські виборці надали 
на президентських виборах перевагу канди-
дату від Зеленої партії Александра ван дер 
Беллена над представником Партії свободи 
Норбертом Гофером, що врятувало Австрію 
від сумнівної честі першої після Другої сві-
тової війни європейської країни, яка обрала 
крайнього правого главою держави. Дві ти-
сячі шістнадцятий імовірно стане найгарячі-
шим роком за історію ведення спостережень 
— принамйні до наступного року.

Автор: 
Джеймс М. Ліндсі (James M. indsay)

Перекладач: Антон Процюк
Джерело: http://blogs.cfr.org/

lindsay/2016/12/16/ten-most-significant-
world-events-in-2016/
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2017 рік в обличчях
Багато хто чекає від 2017 року потря-

сінь. Бізнесмени намагаються диверсифіку-
вати свої інвестиційні портфелі, аналіти-
ки складають прогнози, що передбачають 
небувалі ризики і  найнеймовірніші комбіна-
ції на світовій шаховій дошці. На перший по-
гляд здається, що усі участники партії за-
здалегідь відомі, лишається визначити, чий 
міттельшпіль виявиться більш вдалим і чи 
не буде в кінці ендшпілю поставлено мат 
усьому людству. Великих гравців можна пе-
рерахувати на пальцях двох рук, але як не 
дивно, окрім Путіна, Трампа, Сі Цзіньпіна, 
Меркель, Мей, Ердогана,  Папи Римського 
і аятоли Хаменеї на світовій арені діють 
також дрібніші актори, чия роль наразі 
може видатися непомітною, але за якими, 
на думку автора, непогано було б спосте-
рігати протягом наступного року. Дехто 
з них буде визначати інформаційну агенду 
вже післязавтрашнього дня, дехто виконає 
свою «історичну місію» і зникне, дехто, без-
перечно, просто піде зі сцени, не лишивши 
помітного сліду. 

США
Від скандального  рудоволосого мільярде-

ра чекають чого завгодно - від скликання но-
вої Ялтинської конференції до проголошення 
себе Імператором людства. Наскільки боже-
вільним / прагматичним є Дональд Трамп 
покаже час, але вже зараз немає жодних сум-
нівів, що значну частину своїх президент-
ських функцій він перекладе на найближче 
оточення (зокрема, на віце-президента Май-
ка Пенса). Є однак і менш очевидні фігури.

Джаред Кушнер - зять
Кушнер, 35 річний нью-йоркський ви-

давець, одружений на доньці Трампа Іванці, 
в найближчі роки може  стати одним з при-
хованих джерел влади в США. У червні 2016, 
після звільнення Корі Левандовскі, Кушнер 
де-факто став керувати Президентської кам-
панією Трампа, в тому числі, її медіа-складо-
вою (він вирішив зробити наголос на роботі 

в соцмережах, що, як ми бачимо, дало свій 
результат). Вважається, що саме Кушнер об-
рав Пенса, як поміркованого кандидата в ві-
це-президенти, здатного задовольнити кон-
сервативний істеблішмент Республіканської 
партії. В останній місяць зять майбутнього 
Президента активно включився в поточну 
роботу, відвідує брифінги розвідслужб (для 
чого отримав відповідний рівень доступу) і 
схоже зондує грунт щодо можливості досяг-
нення своєї стратегічної мети - перенесення 
посольства США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єру-
салиму. Кушнер - ортодоксальний юдей (при-
йняла гіюр перед весіллям і Іванка Трамп), 
тісно пов’язаний з ізраїльським лобі, яке 
вимагає від американського уряду всупереч 
резолюціям Ради безпеки ООН визнати Єру-
салим «вічною столицею» єврейського наро-
ду. Палестинці натомість вважають можливе 
перенесення посольства - приводом для роз-
риву діалогу з Ізраїлем і мало не переходу 
до Третьої інтифади. Як би хто до нього не 
ставився, Кушнер звик домагатися свого за 
будь-яку ціну. Його улюблений літературний 
персонаж - граф Монте-Крісто, людина, що  
нічого не забувала і завжди сплачувала бор-
ги. 

РОДІОН ХОМЯКОВ БАР’ЄР
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Стівен Беннон - права рука
Стівен Беннон - медіа-менеджер, продю-

сер і банкір, з 2012 року очолює раду дирек-
торів видання Breitbart - рупору альт-правого 
руху. Альт-праві - це неформальна мережа 
активістів праворадикального спрямування, 
опозиційних до  консервативного істебліш-
менту, що як правило стоять на позиціях 
білого расизму, християнського фундамен-
талізму і ісламофобії. Альт-праві активно 
підтримували Трампа на виборах(наприклад, 
брали участь в брудних мережевих кампаніях 
з дискредитації Гілларі Клінтон). Як вважа-
ється, сталося це багато в чому саме завдяки 
Беннону, який очолив передвиборчий штаб 
мільярдера. Опоненти Беннона називають 
його расистом, сам він воліє зберігати багато-
значну мовчанку. У будь-якому разі, зв’язки 
нового Старшого радника Президента США 
з правими радикалами  продовжуватимуть 
непокоїти ліберальних критиків Трампа, так 
само, як і світову громадськість. «Темрява 
- це добре - каже Беннон. - Дік Чейні, Дарт 
Вейдер, Сатана. Ось у чому сила. Коли вони 
не бачать, хто ми і чим займаємося, це грає 
нам на руку.»

Рекс Тіллерсон - майстер угод
Голова ради директорів нафтового гіганта 

ExxonMobil і майбутній Державний секретар 
США, Тіллерсон зазнав нищівної критики, як 

тільки його прізвище прозвучало в контексті 
нових призначень Трампа. Його назвали пу-
делем Путіна, друзякою Сєчіна, маріонеткою 
і нечесним ділком. Нафтовики - традиційний 
об’єкт для критики зліва, а його репутація 
головного лобіста скасування санкцій проти 
Росії лише додала завершальні риси до не-
гативного портрету Тіллерсона. Якими б не 
були справжні мотиви цього поважного  си-
вочолого джентльмена, в 2017 ми дізнаємо-
ся, наскільки миротворці в оточенні Трампа 
виявляться здатними реформувати  систему 
міжнародних відносин і чи не слід буде після 
розрядки очікувати нової великої ескалації.

НІМЕЧЧИНА

Хорст Зеехофер - союзник
Прем’єр-міністр Баварії і голова ХСС - мо-

лодшого партнера в парламентському блоці 
християнських демократів. Зеехофер довгі 
роки був комфортним політичним партне-
ром для Ангели Меркель, підтримуючи її на 
загальнонімецькому рівні і проводячи лояль-
ний до неї курс в рідній Баварії. І хоча його 
погляди на імміграцію завжди відрізнялися 
консервативністю, вперше він відкрито ви-
ступив проти «політики відкритих дверей», 
що донедавна проводила Меркель, лише у 
вересні 2016, після двох років міграційної 
кризи і суттєвого зростання терористичних 
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загроз, пов’язаних з ісламістським підпіллям. 
Меркель довелося реагувати. Вчетверте вису-
ваючи свою кандидатуру на посаду канцлера, 
вона визнала суттєві недоліки поточної полі-
тики і пообіцяла працювати над зміцненням 
національної безпеки. Які наслідки це мати-
ме, ми побачимо вже в 2017, але немає сум-
нівів, що Зеехофер продовжить використову-
вати свій «блокуючий пакет» для впливу на 
курс канцлера.

Фрауке Петрі - інша жінка
Якщо з тиском своїх партнерів з ХСС чи 

СДПН Меркель може впоратися, не так лег-
ко їй буде протистояти критиці з боку правої 
партії “Альтернатива для Німеччини”, очо-
люваної дипломованим хіміком Фрауке Пе-
трі - невисокою і вкрай енергійною жінкою, 
яку багато хто називає «іконою правого руху» 
в ФРН. Пані Петрі уникає політичних ярли-
ків і воліє називати себе «націонал-консер-
ватором». Щодо ЄС вона налаштована вкрай 
скептично, вважає за необхідне відновити 
контроль над кордонами, однак її позиція 
щодо більшості важливих питань є досить 
розмитою або ж взагалі невідомою. Це дає 
можливість критикам Петрі звинувачувати її 
в безвідповідальності і популізмі.  Втім, успіх 
Альтернативи для Німеччини (якою б вона 
не була) на місцевих виборах у 2016 році по-
казує, що  виборцям інколи не потрібна про-
думана програма, вони хочуть почути прості 
відповіді на складні питання. А це  означає, 
що хоча негайний прихід до влади її руху не 
світить, скидати фрау Петрі з рахунків ще за-
рано. 

РОСІЯ

Сергій Кирієнко - Homo ludens
Наступний рік в російській політиці про-

йде під знаком підготовки до Президент-

БАР’ЄР
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ських виборів. Навряд чи щось похитне пози-
ції Ігоря Сєчіна, в той час, як  вплив Володіна 
і Суркова може зростати або слабшати, проте 
основну активність на внутрішньополітич-
ній арені розгорне Адміністрація Президен-
та, а саме перший заступник її формального 
глави Вайно - Сергій Владиленович Кирієн-
ко, що був колись наймолодшим в історії РФ 
Прем’єр-міністром і має репутацію технокра-
та. Кирієнко є послідовником методологічно-
го вчення Георгія Щедровицького. Для мето-
дологів світ - це  складна система, яку можна 
змінити, якщо знайти правильний алгоритм. 
А найкращий метод пошуку цього алгорит-
му - гра, але гра, яку організовано за відпо-
відною технологією. Методолог Кирієнко по-
ставлений перед завданням провести вибори 
і, можливо, забезпечити реформу державно-
го апарату, що дозволить Путіну залишити 
формальну президентську посаду в найближ-
чому майбутньому. Вирішувати це завдання 
він буде відігруючи всі можливі варіанти і 
відкидаючи неприйнятні.

Олексій Навальний - джокер

Головний російський опозиціонер в  2016 
році  остаточно розірвав зв’язки зі  старими 
лібералами,  що не зуміли ані об’єднатися ані 
висунути притомний порядок денний на чер-

гових виборах в Думу. Навальний оголосив, 
що буде боротися за посаду Президента в 2018 
році  і таким чином першим з усіх потенцій-
них кандидатів розпочав передвиборчу кам-
панію. Дехто вважає його кандидатом-спо-
йлером від Кремля, покликаним забезпечити 
високу явку, дехто називає останнім шансом 
Росії на реальну політику. Якою б не була 
справжня роль Навального(про це ми не ді-
знаємося, здається, ніколи),  на нього чекає 
непростий рік. Йому доведеться боротися з 
протидією Кремля (або не доведеться), шу-
кати союзників (в Росії або на Заході) і спо-
діватися на дива геополітичної тектоніки, що 
може похитнути крісло під Путіним.

ЄВРОПА

Емануель Макрон - темна конячка

Колишній міністр економіки в уряді со-
ціалістів і протеже(також колишній) Фран-
суа Олланда. У серпні 2016 Макрон подав у 
відставку і одразу ж оголосив про створення 
нового політичного проекту - центристського 
руху En Marche!, а також і про свою участь в 
Президентських виборах 2017.  Наразі Ма-
крон здається другорядною фігурою в порів-
нянні з фаворитом виборів Франсуа Фійоном 
і його головною суперницею Ле Пен, однак 
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імідж молодого антисистемного політика, що 
зневажає ліво-праву дихотомію і закликає до 
радикальних реформ заради прогресу, може 
додати йому голосів, незважаючи на критику 
з лівої (де його вважають зрадником) і правої 
(де його вважають базікалом) сторін політич-
ного спектру. Останні соцопитування свід-
чать про зростання рейтингу Макрона серед 
правоцентристського електорату.

Джеремі Корбін - останній соціаліст

Виснажений старигань в кепці, що на-
гадує зовнішністю і риторикою профспілко-
вих лідерів початку минулого століття не має 
практично нічого спільного зі світським ле-
вом Тоні Блером. Корбін очолив Лейборист-
ську партію у складні для неї часи і, як вважа-
ють його критики, лише погіршив кризовий 
стан партії своєю вкрай лівою агендою  і єв-
роскептичною позицією в часи референдуму 
по Брекзіту. Після провального для лейборис-
тів голосування (партія підтримувала Britain 
Stronger in Europe) багато членів партії вима-
гали відставки Корбіна, за неї проголосувала 
переважна  більшість депутатів-лейбористів, 
проте в загальному голосуванні йому вдало-
ся заручитися підтримкою більшої половини 
рядових партійців. В умовах політичної кри-
зи в Сполученому королівстві і ослаблення 

кабінету консерваторів, Корбін готується до 
дострокових виборів, готовий у разі перемоги 
вивести Британію з НАТО, примусити Ізраїль 
до знищення ядерного арсеналу і домовити-
ся з Росією по Криму. Позиція Корбіна з цих 
питань парадоксально збігається з позицією 
Марін Ле Пен, яку він глибоко зневажає.

Ярослав Качинський - Старший брат
Голова правлячої в Польщі партії «Закон 

і справедливість» і брат-близнюк покійного 
Президента Качинського. Ярослав Качин-
ський має вкрай сумнівну репутацію в опози-
ційних колах Польщі, його називають «сірим 
кардиналом», який стоїть за Президентом 
Дудою і Прем’єркою Шидло і прагне затягну-
ти Польщу в тенета націоналістичного авто-
ритаризму. Звичайно, подібне трактування 
неабияк драматизує події і Польща ще, на-
справді, дуже далека від російських або на-
віть угорських політичних практик, але пан 
Качинський дійсно має неабиякий вплив на 
курс правлячої партії. Потураючи подальшій 
клерикалізації країни і  сприяючи відроджен-
ню націоналістичного ресентименту, “ЗіС” на 
чолі з Качинським ризикує ступити на слизь-
ку стежку. Звісно, Польща не перестане бути 
прозахідною в найближчій перспективі, але її 
стосунки з Брюсселем можуть в 2017 році іс-
тотно ускладнитися.
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АЗІЯ

Мохаммед ібн Салман ас-Сауд - 
принц на білому коні

Представник нового покоління саудів-
ських принців, син короля Салмана і Мі-
ністр оборони  вважається одним із найбільш 
впливових людей в сучасній Садівській Ара-
вії. В січні 2015 року він очолив Раду еконо-
мічного розвитку - консультативний орган, 
який має розробляти плани стратегічних 
реформ і в тому ж році презентував проект 
“Бачення 2030” - плану, який передбачає по-
вну перебудову саудівської економіки в епоху 
занепаду нафтової промисловості  і розквіту 
альтернативних джерел енергії. Принц ба-
чить можливість створити в Саудівській Ара-
вії сучасні високотехнологічні галузі, а також 
реформувати політичну систему країни, зро-
бивши її більш гнучкою(і можливо навіть пе-
ретворивши СА на конституційну монархію). 
У таких далекосяжних планів є свої опонен-
ти серед представників місцевих еліт, однак 
поза сумнівом амбіції принца Мохаммеда 
ібн-Салмана визначатимуть обличчя Аравії в 
наближчі роки.

Масуд Барзані - курд
Президент Іракського Курдистану за 

останні роки перетворився на  другу за зна-

ченням фігуру в іракській політиці. Наразі, 
окрім власне території Курдистану, курди 
контролюють значну частину Північного 
Іраку, в тому числі велике місто Кіркук, чиє 
переважно арабське населення частково за-
лишило свої домівки, рятуючись від бойових 
дій, а частково було виселено самими курда-
ми. В той час, як уряд Курдистану бореться з 
ІДІЛ не покладаючись на допомогу з Багда-
ду, Масуд, син героя курдського визвольного 
руху Мустафи Барзані готовий виступати на 
перемовинах від імені всього роз’єднаного 
курдського народу. Він намагатиметься грати 
на протиріччях між регіональними гравця-
ми щоб мати виграшну позицію при розділі 
спадщини єдиного Іраку і в цьому йому нео-
дмінно допоможе сирійська карта. А от що 
допоможе сирійським курдам, чиїми інтер-
есами вчергове можуть пожертвувати?

Касем Сулеймані - 
вартовий ісламської революції

Благородна сивина і сталевий погляд ге-
нерала Касема Сулеймані  змушують тремтіти 
всіх, хто хоча б поверхово знайомий з роботою 
іранської спецслужби «Кудс». Ель-Кудс  араб-
ською - це Єрусалим і нескладно повірити, що 
кінцевою метою діяльності цього утаємниче-
ного відомства є знищення віковічного во-
рога Ісламської революції - Ізраїлю. Поки до 
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цього справа не дійшла, генерал Сулеймані 
займається поточною роботою, розробляючи 
генеральні плани іранських операцій в Іраку 
і Сирії. Під його командуванням знаходить-
ся строкатий конгломерат шиїтських опол-
чень, що ведуть боротьбу з Ісламською дер-
жавою під Мосулом і з противниками Асада 
під Алеппо. Скільки цих людей, якими є їхні 
завдання, хто постачає їм зброю і в якому об-
сязі - відомо лише Верховному керівнику Ха-
менеї і генералу Касему. У наступному році 
на нього чекає чимало викликів, пов’язаних з 
міжконфесійним конфліктом,  полум’я якого 
розгорається на Близькому Сході. Озброєна 
Іраном Хізбалла, яка будує агресивні плани 
щодо нападу на Ізраїль теж додасть генера-
лу клопоту. Наскільки тривалою буде війна 
в Леванті  і наскільки кривавим виявиться її 
завершення залежить в тому числі і від стра-
тегічного бачення генерала Сулеймані.

Ахмад Хусейн аш-Шараа - терорист
Емір терористичної організації Джебхат 

ан-Нусра,  яка нещодавно змінила назву на 
Джебхат Фатах аш-Шам. На відміну від Абу 
Бакра аль-Багдаді, Хусейн аш-Шараа рідко 
потрапляє в фокус уваги світових ЗМІ. Він не 
робить гучних заяв і не проголошує себе халі-
фом. Проте, саме він  зосередив у своїх руках 
владу над сирійською провінцією Ідліб, що 

за останні кілька років підпала під повний 
контроль ісламістів. У той час, як до Ідлібу 
з Алеппо прямують автобуси, переповнені 
біженцями і бойовиками Вільної сирійської 
армії (і низки інших угрупувань), а в кулуа-
рах ведуться розмови про можливу федера-
лізацію Сирії з утворенням на базі бунтівної 
провінції сунітського політичного суб’єкта, 
контроль над її територією стає важливою 
гарантією участі в перемовинах щодо по-
дальшого врегулювання конфлікту. Емір не-
одноразово заявляв, що веде війну не проти 
Заходу, а проти Асада і іранських найманців, 
що можливо було адресовано гравцям вищої 
ліги. Невідомо втім, чи погодяться вони при-
ймати в якості сторони на перемовинах боро-
датого джихадиста і якщо так, то куди це за-
веде світову політику .

Аун Сан Су Чжи - жертва гепі-енду
Державний радник М’янми. Донедавна 

Аун Сан була відомим усьому світу дисиден-
том, політв’язнем, ларуеатом Нобелівської 
премії миру і багаторічним борцем з владою 
військової хунти. В 2011 році хунта розпочала 
процес транзиту до демократії, а в 2015 році 
пройшли перші вільні вибори, на яких пар-
тія Аун Сан “Національна ліга за демократію” 
здобула вирішальну перемогу, сама ж колиш-
ня опозиціонерка стала міністром іноземних 
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справ і Державним радником(посада, ство-
рена спеціально для Аун Сан, оскільки закон 
не дозволяє засудженим ставати Прем’єр-
міністрами). Здавалося б, перемога і гепі енд. 
Однак уже в 2016 році на адресу уряду М’янми 
почали лунати звинувачення в етнічних чист-
ках чи навіть в геноциді. Народ рохінджа - 
мусульманська меншина в буддійській країні 
довгий час зазнавав переслідувань. Більшість 
з 800 тисяч його представників не має гро-
мадянства, вони живуть в великих таборах 
для біженців поблизу кордону з Бангладеш. 
Міжнародні гуманітарні організації ствер-
джують, що в останні місяці армія під приво-
дом контртерористичних заходів почала опе-
рацію з фізичного винищення і депортації 
рохінджа. Світові лідери (зокрема, Прем’єр 
Малайзії Наджиб Разак) і ООН вимагають від 
Аун Сан Су Чжи зупинити чистки, однак сама 
пані Державний радник показово ігнорує це 
питання, що ставить під сумнів не стільки її 
особисте ставлення до потенційного гено-
циду, скільки міру урядового контролю над 
армією, яка довгий час правила М’янмою і 
не збирається поступатися самостійністю.  В 
будь-якому разі, ці звинувачення завдають 
жахливого удару по іміджу Нобелівської лау-
реатки і нагадують, що в житті, на відміну від 
голлівудських стрічок, остаточних гепі-ендів 
не буває.

Маха Вачіралонгкорн - Chaotic evil
Новий король Таїланду, що зійшов на 

престол у жовтні 2016 після смерті свого бать-
ка Пхуміпона Адульядета. Сімдесят років в 
Таїланді не змінювався король. Для багатьох 
тайців старий Пхуміпон був єдиним симво-
лом стабільності в турбулентному політич-
ному житті азійського королівства. Втім,  в 
останні роки він майже постійно перебував у 
лікарні у напівпритомному стані, а державою 
за його спиною керував(разом з Прем’єром і 
очільником військової хунти генералом Пра-
ютом Чан-оча) спадковий принц Вачіралонг-
корн. В Таїланді законодавчо заборонено не 
лише ображати короля, але навіть висловлю-
ватися про нього без належної шанобливос-
ті. Порушникам закону загрожують тривалі 
в’язничні терміни. Попри це сумнівні чутки 
про спадкоємця трону продовжують ходити 
країною. Йому закидають і розкішний спосіб 
життя і загадкові смерті серед його найближ-
чого оточення, пошепки називають садистом 
і корупціонером. Наскільки би правдивими 
не були ці чутки, слід констатувати, що но-
вий король є вкрай непопулярним у народі.  
Демократії в Таїланді  з кожним роком стає 
дедалі менше, суспільне напруження зростає 
і хто знає, чи не призведе воно в найближчі 
роки до громадянського конфлікту. 
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Лені Робредо - голос совісті

Віце-президент Філіппін. Представниця 
Ліберальної партії Лені Робредо перемогла 
на травневих виборах незалежного канди-
дата Бонгбонга Маркоса (сина колишнього 
філіппінського диктатора) і стала офіційним 
партнером нового Президента Родріго Дутер-
те (Президент і віце-президент на Філіппінах 
обираються окремо). Співпрацю між висо-
копосадовцями від самого початку складно 
було назвати безхмарною,однак ближче до 
кінця року вона переросла у відкриту війну.  
Президент Дутерте відомий своєю кампані-
єю позасудових розправ над наркодилерами 
і наркозалежними, а також недипломатич-
ними висловлюваннями (він назвав Барака 
Обаму “байстрюком” і погрожував спалити 
штаб-квартиру ООН). Робредо намагалася 
частково компенсувати негативний ефект від 
цих демаршів, однак в грудні 2016 Дутерте по-
збавив її права з’являтися на засіданнях уря-
ду і фактично усунув від керівництва.  Не слід 
очікувати, що в 2017 році одіозний президент 
пом’якшить свою політику, тож роль відомої 
своєю гуманітарною роботою і  прогресивніс-
тю поглядів Лені Робредо може бути в тому, 
щоб простягнути руку допомоги всім проти-
вникам дискримінації і диктату і об’єднати 
їх в останній спробі врятувати Філіппіни від 
скочування до авторитаризму.

ПІВДЕННА АМЕРИКА

Маурісіо Макрі - 
обличчя нової нормальності

Президент Аргентини - єдиний голо-
ва держави в цьому рейтингу. Представник 
правоцентристської партії Республіканська 
пропозиція, який прийшов до влади після 
12 років “кіршнерізму”, який прихильники 
називають людяною альтернативою неолі-
бералізму з національним колоритом, а про-
тивники - лівим популізмом. Ліва хвиля, що 
прокотилася Південною Америкою на межі 
тисячоліть лишила по собі лише калюжі на 
піску. Венесуела занепала в результаті во-
люнтаристької політики уряду Мадуро, Пре-
зидент Бразилії від лівої Робітничої партії 
Ділма Русефф зазнала імпічменту.  Болівія і 
Еквадор досі тримаються лівого курсу, однак 
схоже, що тренд змінився і час працює про-
ти Ево Моралеса і Рафаеля Корреа. В цьому 
контексті на пана Маурісіо дивляться, як на 
можливого лідера континенту в найближ-
чі роки, який зможе виправити дисбаланси 
економіки Аргентини, повернути їй позиції 
на світовій арені і запропонувати більш гідну 
альтернативу всім країнам, що розвиваються.
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Рік допінгу
2016 рік став часом неймовірних допінг-

скандалів, пов’язаних передусім з Росією. 
Тоді, коли журналісти і історики дивились 
зі страхом на систему державного допін-
гу у спорті в СРСР або НДР, усі випустили 
нову систему, яка сформувалась у сучасній 
«демократичній» Росії. Цей рік знову під-
няв багато дискусій – чи ефективна сучас-
на система боротьби з допінгом, чи варто 
взагалі вести цю боротьбу… Сьогодні ми по-
відаємо вам історію протистояння спорту 
із медичними стимуляторами і подумаємо, 
коли ж чекати останньої битви.

Жовтень 2012 року. Лисуватий чоловік 
тримає у руках листок з промовою. Він го-
тується до прес-конференції, яка має стати 
нижньою точкою падіння великого спортс-
мену. Семиразовий чемпіон «Тур де Франс», 
який переміг рак і став символом стійкості і 

жаги до життя, тепер був розтоптаний ЗМІ 
і став для усіх шахраєм. Це був Ленс Арм-
стронг, найкращий велосипедист усіх часів і 
народів. Поки що…

Невідомо, коли усе це почалось. Можливо, 
коли на давньогрецьких олімпіадах спортс-
мени їли яйця биків, щоб ставати сильнішим. 
А можливо слід почати у 1866 році, коли га-
зети писали про плавців на змаганнях у Ам-
стердамі, які приймали цукор, який вимо-
чувався у ефірі для покращення спортивних 
результатів. Або перша точка цього відрізку 
пролягла у 1886 році, коли допінг вбив пер-
шого спортсмена – голландський велосипе-
дист перебрав зі стрихніном. Тоді це був по-
пулярний допінг, який у дозах, близьких до 
смертельних змішували з бренді. Не завжди 
вдавалось точно визначити дозування.

Та скоріше за все нам варто почати з 
Олімпіад. Ніде до цього допінг так різко не 
контрастував з принципами змагань. «Швид-
ше, вище, сильніше» можна було і за допо-
могою препаратів. У 1904 році Том Хікс, аме-
риканський марафонець, зайняв друге місце 
через шахрайство суперника, який частину 
шляху подолав на автомобілі. У самого Хікса 
на шляху до тріумфу сталась криза: за 11 км 
до фінішу він впав. Його лікар Шарль Люк, 
який і описав для нас цю ситуацію, вколов 
йому сульфат стрихніну і кілька ковтків ко-
ньяку. Хікс побіг далі, але через 3 милі впав 
знову і лікар повторив укол. Марафонець до-
біг до фінішу, але після опинився у лікарні. 
Уся ця сцена відбувалась на очах у всіх. Тим 
не менш суперника Хікса дискваліфікували, а 
американцю вручили золоту медаль. Для нас 
зараз не має різницю між двома вчинками, 
які здійснили призери того марафону. Тоді 
усе було не зовсім так. 

 У 1928 році МОК вперше заборонив до-
пінг: однак стаття була суто формальною і не 
супроводжувалась введенням жодної проце-
дури контролю. 

У 1920-х роках усі починали розуміти, 
що кокаїн не тільки додає сил і допомагає 
від головної болі, але і викликав залежність. 

ЄВГЕНІЙ ШАТІЛОВ ВИМІР
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Він почав відпускатись за рецептом, що роз-
чарувало більшість спортивних лікарів. Про-
рив стався у Німеччині – традиційно сильна у 
хімічній промисловості країна розробила ам-
фітаміни, які стимулювали вироблення орга-
нізмом гормону-тестостерону. Організм ста-
вав витривалішим, зростання м’язової маси 
пришвидшився. Збірна, яку щедро годували 
препаратом, виграла загальний залік Берлін-
ської олімпіади 1936 році. У час застою Олім-
пійського руху новинка у сфері допінгу вико-
ристовувалась для стимулювання військових.

Тестостерон продовжив свій переможний 
шлях після Другої світової війни. Повернен-
ня радянської збірної у 1952 році знаменува-
лось не тільки появою прізвищ у протоколах, 
а і тим, що з роздягалень збірною виносили 
десятки шприців. Соціалісти були готові на 
все для того, щоб очолити медальний залік: 
СРСР і НДР стали символами використання 
допінгу з санкції уряду.

Але новий прорив відбувся у США – аме-
риканський хімік Джон Зіглер у 1958 році 
презентував перший анаболічний стероїд 
– діанабол. У США він першопочатково вва-
жався харчовою добавкою і необмежено ви-
користовувався бейсбольними і футбольни-
ми командами у США. Очевидці кажуть, що 
лікарі виносили великі вази з купою таблеток 
і спортсмени необмежено вживали анаболі-
ки. Це слово стало символом допінгу у спорті 
усієї другої половини ХХ ст. Так збірна НДР, 
яка домінувала у спорті 1970-х рр. ввела се-
кретну програму «підготовки спортсменів», 
яка полягала у відборі найліпших спортс-

менів і «стимулюванні» їх препаратами. В 
результаті на лице були генні трансформа-
ції – східні німкені були кремезнішими і го-
ворили низькими голосами. Коли про це за-
питали тренера, він відповів: «Ми приїхали 
сюди, щоб вигравати запливи, а не співочий 
конкурс». Програмою керувало сумнозвісне 
«штазі»: серед багатої картотеки доносів, ми 
бачимо заяву плавчині, яку турбувало, що її 
суперниці дають більше препаратів, аргумен-
туючи це тим, що її батьки високі партійні 
функціонери. 

У 1960 році на трасі у Римі помер Кнут 
Йонсен, велосипедист. У його крові виявили 
амфетамін. Також знаковою стала смерть на 
етапі «Тур де франс» Тонні Сіммонс. Його 
девізом стала така фраза: «Якщо ви знаєте, 
що вас вб’є десять (таблеток, доз, шприців, 
потрібне підкреслити), то прийми 9 і здобудь 
перемогу». На 13 етапі Тур де Франс, він пере-
сік цю тонку межу.

Загибель Сіммонса сколихнула спортив-
ний світ. У 1967 році МОК створила Медичну 
комісію, а вже під час Олімпіади 1968 року 
почали здійснювати допінг-контроль, тоді 
ж першого спортсмена дискваліфікували 
для використання заборонених препаратів. 
З 1975 році під забороною опинились анабо-
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лічні стероїди, а наступного року почав діяти 
контроль на ці речовини. Одразу стало зрозу-
міло, що комісію можна обдурити: це проде-
монстрували розвинуті системи з допінгу, які 
існували у НДР і СРСР. Перші давали анабо-
ліки спортсменам регулярно з раннього віку 
і у малих дозах – платою за рекорди були по-
ламані долі і зіпсоване здоров’я. У СРСР стра-
тегія була інша – готувати спортсменів на «пі-
кові старти» - олімпіади і чемпіонати світу. 
Тому не дивуйтесь, коли побачити у протоко-
лі прізвище раніше невідомого атлета, який 
здобув Олімпійське золото – доктори свідо-
мо радили уникати великих турнірів, щоб не 
бути спійманим на допінгу. Перед Олімпі-
адою у Сеулі СРСР проводило регулярні до-
пінг-контролі у таємній лабораторії на кора-
блі – спортсмен, який здав не чистий аналіз 
просто не допускався до змагань. Ігри-1988 
утім згадуються, як такі, де попався світовий 
рекордсмен, канадський спринтер Бен Джон-
сон. Його виправдання про те, що анаболік 
підсипали у його чай були визнані відверто 
неправдивими і його позбавили олімпійсько-
го золота і дискваліфікували на 2 роки. Від-
чуваєте контраст з іграми 84 роки тому?

Утім, медицина не стояла на місці. Ана-
болічні стероїди не пішли із спорту зовсім, 
просто цю речовину із зміненою молекуляр-
ною формою набагато важче знайти. У но-
вому тисячолітті стали популярними препа-
рати, які стимулювали підвищений процент 
синтезу червоних кров’яних частин – найпо-
пулярнішим став знаменитий ерітропоетин 
(ЕПО), на якому сиділо безліч представників 
циклічних видів спорту (велогонки, лижі та 
біатлон). Згадаємо «героя» Ленса Армстрон-
га. Після того, як він поборов рак і втратив 
контракт з провідними велокомандами, він 

опинився у американській команді US Portal 
Service – тоді маловідомому проекті,  який не 
сприймався ніким серйозно. А дарма – Арм-
стронг став домінатором, вигравши з 1999 до 
2005 років 7 поспіль велобагатоденок «Тур де 
Франс». І це усього через рік після одужан-
ня! Для одних істина стала зрозумілою од-
разу, інші були шоковані результатами роз-
слідування, опублікованими у жовтні 2012 
року… Виявляється 7 років US Portal Service 
була найдосконалішою допінг-лабораторі-
єю у пелотоні. ЕПО, картізон, тестостером, 
переливання крові – це лише кілька засобів, 
які використовували велогонщики, щоб бути 
на піці форми. Перші позитивні проби Арм-
стронг здав у…1999 році! Далі був позитив-
ний тест 2001 року. Колишній партнер по ко-
манді Ленса Флойд Лендіс згадує, що сказав 
йому капітан, перед тим порадивши вибачи-
тись перед UCI (міжнародний союз велосипе-
дистів): «У мене був позитивний допінг тест 
на турі Швейцарії у 2001 році, і мені довелось 
піти до цих хлопців…». Цей випадок показо-
вий у плані нових тенденцій боротьби із до-
пінгом – дуже часто спортсмени, які прийма-
ють заборонені препарати добре відомі, але з 
тих чи інших причин міжнародна федерація 
покриває їх. Це буде важливим, коли розгля-
датимемо російський випадок.

У 1999 році, коли Армстронг, обколо-
тий ЕПО, йшов до свого першого тріумфу на 
«Турі…», була створена Міжнародна антидо-
пінгова агенція (ВАДА). Саме на неї поклада-
лась діяльність з виявлення спортсменів, які 
вели нечесну гру, вводити нові заборони на 
певні препарати і звести до єдиних мір проце-
дуру контролю. Нині допінг-контроль може 
здійснювати лише лабораторія, яка сертифі-
кована ВАДА і має відповідне обладнання. 
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Агенція одразу роз-
крутила купу гучних 
справ на Олімпіаді 
2000 року у Сіднеї, 
та Зимових Ігор 
у Солт-Лейк-Сіті 
2002 року. 

Світ лишень 
заспокоївся після 
Армстронга, як ро-
зірвалась бомба. У 
грудні 2014 року ні-
мецький телеканал 
ARD пускає в ефір 
годинний доку-
ментальний фільм 
«Допінг у Росії», де 
журналіст Хайо Зепельт розкриває держав-
но і централізовану систему допінгу у Росії. 
Німець розкручує усе з самого низу – спіл-
куючись з легкоатлеткою Юлією Степано-
вою, яка розповідає про допінг-практики у 
Росії, потім виходячи на доктора Португало-
ва, який був фактично дилером допінгу для 
багатьох спортсменів, визначав дозування та 
порядок прийому. Потім були розкриті РУ-
САДА (Російське антидопінгове агентство) 
та московська антидопінгова лабораторія, 
яка допомагала приховувати позитивні до-
пінг-проби спортсменів, і врешті дійшовши 
до самого верху – тренерів збірної і функці-
онерів міністерства спорту. Факти стають усе 
більш лякаючими – виявляється, «брудних» 
спортсменів прикривали не тільки свої тре-
нери і вчені, а і чиновники ВАДА та Міжна-
родного союзу легкоатлетів. Ймовірна така 
практика є традиційною, однак лише рапто-
вий скандал змусило UCI дискваліфікувати 
Армстронга, а Легкоатлетичну федерацію 
покарати росіян. Сенсацією кінця 2015 року 
стала втеча до США провідного вченого мос-
ковської антидопінгової лабораторії Григорія 
Родченкова – він надав інформацію про сис-
тему допінгу, яка забезпечила тріумф Росіян 
на домашній Олімпіаді у Сочі. Вчений винай-
шов революційно новий спосіб прийому до-
пінгу – коктейль з мінімальних доз трьох ана-
боліків для чоловіків змішувався у «Чивасі», 
для жінок у «Мартіні», потрібно було певний 
час полоскати ротову порожнину цією речо-
виною. У результаті, потрапляючи у організм 

через слизову обо-
лонку, допінг ско-
ріше діяв і зменшу-
валось вікно, коли 
цей препарат могли 
знайти. Однак, щоб 
не ризикувати, ФСБ 
підмінювало «бруд-
ні» допінг-проби на 
чисті, які спорстме-
ни заздалегідь зда-
вали перед Іграми. 
У донесенні Макла-
рена згадуються три 
олімпійські чемпіо-
ни – це означає, що 
у випадку дисквалі-

фікації цих осіб, Росія втратить перше місце у 
загальнокомандному заліку.

Буквально кілька тижнів тому у Мюн-
хені пройшло засідання спеціальної комісії 
Міжнародного союзу біатлоністів – там було 
вирішено відсторонити двох спортсменів і 
провести розслідування щодо ще 29. Ходять 
чутки про відсторонення п’яти російських 
лижників, у тому числі олімпійського чемпіо-
на Олександра Легкова і чемпіона світу Мак-
сима Валенжаніна. Маховик розкручується 
– руйнуються світи. Для одних впаде світ трі-
умфу і гордості, для інших – стіна шахрайства 
і обману.

Чим же нам закінчити? Може олімпіадою 
в Ріо, де заборонили змагатись багатьом ро-
сійським спортсменам – добро перемогло! 
Або закінчимо груднем, коли почались шоку-
ючі відкриття допінгу у російських зимових 
видах спорту. Ні, краще у кінці дати слово 
Ленсу Армстронгу. У своєму інтерв’ю він за-
явив: «Якби у мене був ще один шанс, я би 
знову обрав допінг. Тоді це було невід’ємною 
частиною велогонок…». І справді, із спадко-
ємців Армстронга, тільки один не мав про-
блем з допінгом. Згадують і ті моменти, що 
після заборони стероїдів майже 20 років не 
могли побити рекорд на 100-метрівці і прак-
тично припинилися стрибки з жердиною на 8 
м. Можливо і праві ті, хто каже, що будь-який 
контроль потрібно припинити, бо спорт чес-
ним вже не зробити. Я думаю, ні. І поки існу-
ють ті, для кого Олімпійська клятва не пусті 
слова – ідеалістичний спорт не приречений.
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Різдвяний подарунок для ковбоя. 
Частина 1

Традиція дарувати на Різдво подарунки, 
є дуже древньою і подобається усім без 
виключення. Є щось справді прекрасне в 
єднанні, яке відчувають люди, даруючи 
один одному різні речі. Звісно, землі Заходу 
не є виключенням. Та умови, неодмінно, 
вносять свої корективи. Необхідність 
захищати себе від диких тварин, бандитів, 
індіанців, та часом навіть інших поселенців, 
вимагає від подарунків дещо… більшої 
практичності. Тому саме для вас, дорогі 
читачі, редакція «Gerold Illustrated Month-
ly» підготувала перший список зброї, з якою 
ви, та ваші близькі, зможете захистити 
себе в новому році. Повірте, наше 19 
століття є століттям неймовірного 
технічного прогресу, тож виробникам є що 
запропонувати кожному!

Гвинтівка «Кентуккі». Один з 
перших виробів зброярів з нарізним стволом 
у Новому світі, відомий ще з початку 18 ст. 
Назва досить умовна, оскільки дані гвинтівки 
різняться розмірами й калібрами досить 
сильно. Однак це лишень дає простір для 
вибору. Прицільна дальність близько 100 
метрів, а вмілий стрілець легко вражає цілі 
на відстані понад 200 метрів (перепрошую за 
мою французьку, понад 220 ярдів). Якщо Ви 
збираєтесь вирушити на Захід, то для захисту 
диліжансу від індіанців ця гвинтівка – те 
що треба. Захистити землі своєї ферми від 
грабіжників – «Кентуккі» і з цим впорається. 
Згодиться для полювання на бізонів та оленів, 
адже для цього народні ремісники цю красуню 
й створювали. Ну і, звичайно, для ополченця 
на війні це саме те. Британські червоні 
мундири лякалися загонів континентальної 
армії, що били вдвічі далі ніж могли вони зі 
своїми мушкетами. А в Громадянську війну 
(1861-1865 р.) народне ополчення янкі й діксі 
охоче брало дідівські гвинтівки «Кентуккі»  
на війну, як піші так і кінні. 

Преваг море: хороша дальність та 
точність стрільби, вишуканий дизайн 
(робили переважно на замовлення майстри 
самостійники), індивідуальні особливості 
для кожного стрільця (знову ж таки через 
вище вказану причину). Надто довга для 
Вашого зросту чи стрільби з коня? Не біда, 
майстер може легко підкоротити її, або й Ви 
сам, якщо руки прямі. Замалий калібр? Теж 
не біда, можна легко просвердлити ствол для 
потужнішої кулі. Звичайно, є й недоліки: 
висока ціна, через переважно ручну роботу,  
досить довга перезарядка (вмілий стрілець 
це за проблему не вважає) і звичайно 
«Кентуккі» поступається в бою в другій 
половині 19 ст. магазинним гвинтівкам з 
нарізними стволами. Однак, це класика й 
слава ще далекої Революції і навіть через 150 
років після початку виробництва, підходить 
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для мисливства та захисту від індіанців (хоча 
й вони охоче вибивали мізки з неї нахабним 
вторженцям). Тож, якщо Ви вправний 
мисливець, вождь що боронить своє плем’я, 
фермер чи просто подорожній – класика 
«Кентуккі» для Вас. Це Ваш захист і знак 
Вашого достатку й статусності. 

  (Які ж красуні!)

Револьвер «Перечниця». Старий 
добрий конкурент Кольта, Етан Ален певно 
подумав: «Один ствол добре, але 5, 6, 7, 8, ще 
краще!» Певною мірою, він не помилився. 
Мабуть, якийсь бідний власник салуну 
дивлячись у дула наставленого на нього 
бандитського револьвера, пожартував про 
схожість зброї із перечницею. Не будемо 
про долю нашого уявного бідолахи… 
Проте назва в народі прижилася. Масивна 
«Перечниця» на різні калібри й смаки до 
Ваших послуг. Для бандита й законника, для 
леді й джентльменів, для нападу й захисту. 
Можна навіть обрати, як обертатимуться 
стволи: Вашими руками чи автоматично. Під 
замовлення можна взяти «Перечницю» зі 
стволами різних калібрів. На дистанції до 56 
ярдів (для французів, бл. 50 м) Вам з ним не 
має рівних. Згодиться для особистої вендети, 
замовлення безкоштовного віскі у салуні, 
проти бандита й шерифа, та й взагалі для 
стрільби в місті чи між барних столів і стійок.

 (В профіль здається нестрашною)

 (Інша справа – в анфас!)

Звичайно, є й  недоліки: велика вага (треба 
бути дужим, щоб тримати шість металевих 
стволів), що ще й заважає влучити точно, та 
й ціна в середньому вища ніж у револьверів 
«Кольт». Однак, перезаряджається вона 
досить легко, порівняно з револьверами 
без відкидних барабанів, оскільки стволи 
переламуються й вмілі пальці легко 
закидатимуть по кілька набоїв. До того ж цей 
масивний монстр, хоч і не елегантний, проте 
загрозливий і легко може відбити у негідників 
бажання напасти. Тож, якщо після довгої 
подорожі на коні Вам захочеться випити 
віскі й насолодитися якісним вірджинським 
тютюном – «Перечниця» зробить відпочинок 
спокійним і безпечним.

Діррінджер. Ковбою, якщо ще не 
надумав, що подарувати дамі, то радимо 
цього кишенькового захисника. Бандит, 
який надумав зробити щось з леді нехай 
начувається - 11,2 мм свинцевих набоїв легко 
виб’ють бажання бешкетувати, а вочевидь, 
заразом, і душу. Досить компактний пістолет, 
що легко сховати в кишені піджака, корсеті, 
за халявою чобота чи в панчосі під сукнею. 

 (Малюк Діррі)
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Боїтеся, що схибите чи нападників 
буде більше одного? Не біда! Візьміть два 
пістолета, а якщо і цього здається замало, 
то у продажі є варіанти з двома стволами. 
Таким чином, ви матимете вже чотири 
таблетки від усіх хвороб для своїх недругів. 
Кому потрібно таке знаряддя на диких 
землях Заходу? Діррінджер згодиться дочкам 
фермера, шерифа, банкіра, щоб захистити 
свою честь. Не раз ця машинка допомагала 
жрицям кохання заспокоїти буйного клієнта 
чи примусити платити жлоба. Однак, леді, 
такий подарунок знадобиться й чоловіку і 
не лишень для того, щоб захистити себе. Так 
кишенькова смерть одного разу знадобилася 
південному бунтарю Джону Буту. Бажаючи 
помстися федеральному уряду за програш 
Конфедерації у Громадянській війні, він 14 
квітня 1865 пустив кулю в голову Аврааму 
Лінкольну саме з Діррінджера. 

 (Редакція співчуває родичам покійного)

Тож ця машинка знадобиться Вам 
супроти бандитів, що підійшли надто близько, 
шерифа чи маршала, що приліз до Вас із 
обшуком, п’яних хуліганів і, як показує історія, 
проти Президента США. Діррінджер досить 
нечасто дає осічки, легкий у використанні, 
смертоносний на коротких відстанях, можна 
обрати між гладкоствольним і нарізним 
стволами, відносно низька ціна (від 6 до 10 
доларів на більшість моделей) Звичайно, є 
й недоліки: досить відчутна віддача, малий 
боєзапас та коротка дальність ефективної дії 

(кроків 10-20 не більше). Однак, Діррінджер 
– не іграшка, а засіб самозахисту, якщо малий 
боєзапас не дає впевненості, просто візьміть 
два пістолета. Якщо ж ви за два постріли, чи 
навіть чотири, не впоралися з нападником, то 
Вам не допоміг би і шестиствольний Ґатлінґ.

Кольт калібру 45 «Миротворець».  
Кольт продовжує слідувати своєму гаслу: 
«Бог створив людей, полковник Кольт 
зробив їх рівними». Легендарна надійність, 
порівняна простота у використанні та 
обслуговуванні, придатність для різних 
набоїв, від 45 кольтівських, до 44 набоїв 
компанії Вінчестер(як і в їх відомій гвинтівці), 
дальність у 91 метр, та вільні 6 пострілів 
за хвилину, роблять його смертельним у 
ближньому бою. «Він же зараз є у всіх, навіть 
мого у сусіда!» скажете ви, та навряд чи тисячі 
людей, шерифи, бандити та навіть Армія 
Сполучених Штатів (яка з першого ж разу 
купила 8 000 штук) можуть помилятися у 
своєму виборі. Кольт можна постійно носити 
з собою вдома та в поїздці, як Ваш мудрий 
сусід, напевне, і робить. Кольт однаково 
добре захистить Вас в полі та в будинку. І 
не слухайте популярну пісню «Права рука 
Диявола» (Devils right hand):

Мій перший пістолет, 
то був старенький кольт,
Як блискавка стріляв, 
та є одна деталь.
Повільно перезаряджався 
і я зрозумів, що, так,
Він втягне тебе в бійку, 
та не витягне ніяк.
Подібний фольклор не має нічого 

спільного з реальністю! Швидше подаруйте 
собі один, доки Ваш сусід не купив собі два…

Вінчестер Модель 1873. Гвинтівка 
з ричажним поворотом

На черзі ще одна легенда Якісного 
(з великої літери) виробництва зброї. З 
нещодавньою появою патрону центрального 
запалювання, Winchester Repeating Arms 
Company випустила модель 1873, яка вже 
стала легендою. У неї покращений механізм, 
a латунний ричaг зaмінено міцнішим 
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залізним. «The Gun That Won The West» - 
Вінчестер Модель 1873 швидко завоював 
довіру на цивільному ринку, завдяки 
органічному поєднанню зручності, точності 
та пістолетного патрону(дуже приємно мати 
в одній руці револьвер, в іншій Вінчестер і не 
думати при цьому про різні набої!) Додайте до 
цього скорострільність (гарний стрілок може 
випустити всі 15 куль за 15 секунд), дальність 
в 300 кроків, та ви будете мати ідеальну 
універсальну зброю. І це всього лише за 20 
доларів у найближчій зброярні. 

 Ви колись бачили «Шоу Дикого Заходу 
Буфало Біла»? Театралізоване масове дійство 
з карколомними трюками, справжніми 
індіанцями та дикими мустангами. Якщо ні, 
дуже радимо Вам не пропускати гастролей в 
Вашому штаті. До речі, в руках стрільців ви 
неодмінно побачите саме Вінчестер Модель 
1873.

 Якщо ж ви бажаєте бути в новому році 
по-справжньому оригінальним, Winches-
ter Repeating Arms Company пропонує Вам 
унікальну версію цієї моделі – мушкет!

 (Знизу версія-мушкет)

Gatling Model 1861.  Що ж читачу, 
якщо Ви дійшли до цієї частини, а не побігли 
купувати собі подарунок із зазначених вище, 
значить Вам потрібно щось по-справжньому… 
особливе, по-справжньому… потужне. І наша 
редакція Вас не розчарує! 

 Ваш вибір – Гатлінг Модель 1861. 
Колись містер Гатлінг створював цього 
6-ти ствольного монстра з простою метою 
– зменшити розміри армій і, в результаті, 
зменшити розміри втрат на війні. Та ми 
придумали набагато краще застосування його 
інженерному генію. Нащо зменшувати, якщо 
можна додати? Будучи патріотом Півдня 
і членом Ордену Американських Лицарів, 
містер Гатлінг продав своє творіння Півночі, 
значно посиливши деякі загони вогневої 
підтримки Союзу. А зараз Гатлінг Модель 
1861 надає нашим хлопцям неймовірну 
вогневу перевагу над дикими індіанськими 
племенами, винищуючи ворогів десятками! І 
стає доступним для звичайного покупця. 

 (Нема нічого страшнішого, ніж людина, 
яка хоче зробити світу послугу (с) Террі 
Пратчетт)

 Відверто, не такого вже звичайного 
покупця. Ціна, м’яко кажучи, кусається, та 
й знайти легше списаний екземпляр, а ніж 
в особистому порядку замовити в компанії-
виробника. Але Ви ж бажаєте подарунок, 
який допоможе захистити Ваше підприємство 
в диких землях, де нема закону? Ви хочете 
мати зброю, з якою Вам не будуть страшні 
не просто койоти чи бандити, а й регулярна 
армія чи самі легіони пекла? Гатлінг Модель 
1861 зі скорострільністю в 400 куль за хвилину 
точно припаде Вам до смаку. Залийте воду 
в систему охолодження, вставте магазин 
і почніть крутити ручку. Вуа-ля! Вогнева 
міць 140 лінійних піхотинців в Ваших руках. 
Обережно, для роботи потрібен екіпаж з двох 
людей, тож беріть з собою друзів.

На цьому наш список завершено. 
Редакція «Gerold Illustrated Monthly» бажає 
Вам щасливого і безпечного року, повного 
приємних скорострільних сюрпризів. Вірте 
у практичні подарунки та очікуйте другу 
частину зброярного сету, буде ще більш дико 
та західно!
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ВИМІР



НАД НОМЕРОМ ПРАЦЮВАЛИ:

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
шАТіЛОВ єВгЕній

РЕДАКТОРи
хОМяКОВ РОДіОн

МОЛОшнА МАРинА

жуРнАЛіСТи
КОРцуБ пАВЛО

РіЛОВ РОМАн

пРОцюК АнТОн

ДИЗАЙН І ВЕРСТКА
МіЩуК АнДРій

А ТАКОж
ДяКуєМО ВСіМ, хТО пРАцюВАВ із нАМи 

пРОТягОМ нЕпРОСТОгО 2016 РОКу, чиТАВ 
нАС ТА пРОСТО зАхОпЛюВАВСя іСТОРією!
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